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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

م��ج��ت��م��ع

وارد بدر ال�سامل

رم��������وز ال��ت�رف����ي����ه يف امل���ج���ت���م���ع���ات ال���ع���رب���ي���ة
ثمة فرق بني التعليم والثقافة ،ف�إذا كانت الأخرية هي مقدار
حا�صل جمعي لإرث ح�ضاري ومدين ،ف�إن التعليم هو قرار
فردي بالنتيجة؛ وحا�صل هذا القرار هو التخلف واجلهل ب�شقه
الإنفرادي الذي ال ينبغي تعميمه على املجتمعات ذات النا�صية
الثقافية الوا�سعة .وبني االثنني توطني لعادات وتقاليد وموروثات
اجتماعية ،تختلف من بيئة اىل �أخرى ومن جمتمع اىل �آخر.

وي��ع��ر���ض ال��ب��ع�����ض م���ن امل�شتغلني باحلقول
اجل��م��ال��ي��ة اىل ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ك��ون��ه��م��ا ال
ي�����ش�ترك��ان م���ع ال��ب��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ذات ال ُبعد
احل�ضاري  ،بو�صفهما ناجت ًا عر�ضي ًا من نواجت
ال�ضرورة اليومية للمجتمعات ال�سائرة يف ركاب
الثقافة العامة  ،غري �أن البع�ض يرى �أن الثقافة
ه��ي التعليم وال�ترب��ي��ة االجتماعية والذاكرة
والإرث ال��ت��اري��خ��ي وال��ف��ه��م الأويل ملتطلبات
احلياة بتفريعاتها الكثرية ،فكل �شيء يقع يف
باب الثقافة  ،ولي�ست الثقافة ال�صرف هي املعيار
الأخري للأمم وال�شعوب .فالزراعة ثقافة والعلم
ثقافة وال�صحة ثقافة والفلك ثقافة والريا�ضة
ثقافة والأخالق ثقافة �أي�ض ًا !
ب�ي�ن ه����ذا وذاك جن���د �أن��ف�����س��ن��ا يف تقييمني
يفرتقان يف جم�ساتهما العميقة ملفهوم الثقافة
 ،لكن ميكن �أن نتفق مع ال��ر�أي ال�سائد يف هذه
املفهومية ودالالت��ه��ا املتعددة  ،عندما ي��رى �أن
الثقافة هي �أ�سلوب احلياة وطريقته يف التعامل
معها والتفكري مبتطلباتها واالن�سياق العلمي
والعملي وراء متغرياتها  ،كونها نظام ًا اجتماعي ًا
حمت�شد ًا بالعادات والتقاليد والرتبية والتعليم
وال�ضوابط الأخالقية والنظام اليومي القائم
على �سلوكيات اجتماعية حمددة بقوانني و�ضعية
خمتلفة  ،فيها الآداب والفنون واملقد�سات والقيم
والعقائد والرتاث املحلي والبناء العمراين .لذلك
ف�إن الثقافة بحيزها الأكادميي ال تخرج كث ً
ريا عن
هذه التو�صيفات و ُن ُظمها وقوانينها  ،بل تعمقها
وتزيد من ثرائها ب�آلياتها املعرفية واجلمالية.
وال��ث��ق��اف��ة ح��ال��ة م��رك��ب��ة ت�شتمل ع��ل��ى التقاليد
والآداب والفنون وال�تراث املحلي واملقد�سات
والديانات واللغة وال�سلوكيات وغريها.
ثقافة الذات يف ميدان احلياة
ثقافة الرتفيه ال تخرج عن هذه الأنطقة املتداخلة
من التف�سريات؛ فهي ثقافة مندجمة مع بع�ضها ،
ُتعنى باجلماعة �أكرث من عنايتها بالفرد  .لكنها
تنطلق من ذائقة الفرد ووعيه وان�سجامه مع
مكان ما وزم��ن ما وحالةٍ ما
روح اجلماعة يف ٍ
� .أي �أن ثقافته ال��ف��ردي��ة و�سلوكه االجتماعي
هما املحددات الأوىل لالندماج يف هكذا ثقافة
عامة م�شاعة للجميع  .وال تقت�صر ثقافة الرتفيه

رح���ل���ات

على �أمة �أو جماعة �أو منطقة �أو �شعب بعينه ؛
فاجلميع يف هذا الع�صر املخيف ب�آلياته العلمية
والتكنولوجية يبحثون عن ثقافة الرتفيه  ،هرب ًا
م��ن يوميات الآل���ة و�ضغط احل��ي��اة ومتطلبات
الأ�سرة  ..فالإن�سان يحتاج يف �أوقات كثرية �أن
يت�أمل ذاته ويرى املحيط من حوله بعني �أخرى
هي ع�ي ُ
ن الرتفيه ال��ذي يحمل يف ثناياه ثقافة
احلياة اجلديدة مبعانيها العري�ضة .ولهذا �صار
هذا النوع من الثقافة يف موقع الر�صد الإعالمي
والنف�سي والر�سمي �أي�ض ًا ؛ �إذ تعددت منافذه
وت��وال��ت امل�����ش��روع��ات التجارية واالقت�صادية
لرت�سيخ ه��ذا اللون من احلياة العامة .وباتت
احل��ك��وم��ات ت�����ص��رف امل�ل�اي�ي�ن م���ن ال�����دوالرات
يف �سبيل تثبيت ه���ذه ال��ق��ن��اع��ة االجتماعية
بني ال�شعوب ؛ يف جانب منها �إر���ض��اء الأفراد
وت�سويغ تقبل متطلباتهم املختلفة  ،فمث ًال �أن
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ت�ش ّغل مبفردها
�أك�ثر من  3ماليني �شخ�ص يف �صناعة الرتفيه
والت�سلية ،كما تنفق  60بليون دوالر على هذه
ال�صناعة�.أ ّما عربي ًا ،فيقدر حجم �سوق الرتفيه
والت�سلية مبا يقارب  10باليني دوالر �سنوي ًا،
وهو رقم مر�شح للت�صاعد بح�سب تقرير ن�شرته
"براي�سوتر ه��او���س ك��وب��رز �إل �إل بي" لعام
.2006ويف حتليل لنف�س امل�����ص��در �شمل كال
من ال�شرق الأو�سط و�أوروب��ا و�أفريقيا ،جاءت
التوقعات ب�أن ي�صل حجم العوائد ال�سنوية من
الرتفيه والت�سلية بحلول ع��ام � 2009إىل 4,2
بليون يورو ،لكن يف جانب �آخر يكاد يكون غري
ظاهر هو البذخ غري املعقول يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات
ترفيه خرجت عن فائدتها االجتماعية ودخلت يف
تق�سيم �آخر من تقا�سيم التجارة الربحية التي
ترعاها ال��دول وامل�ؤ�س�سات وال�شركات  ،حتت
ذريعة �إ�شاعة ثقافة الرتفيه يف �صفوف املجتمع
.وطبق ًا لر�صد ميداين يف �أكرث من عا�صمة عربية
و�آ�سيوية و�أوربية ميكن لنا �أن ن�ؤ�شر العديد من
منافذ ثقافة الرتفيه املنت�شرة  ،كما ميكن حتديد
ال��ن��وع الرتفيهي ال�شائع هنا وه��ن��اك  ،فالعامل
و�إن �أ�صبح قرية �صغرية بتعبري تكنولوجيا
االت�صاالت احلديثة  ،لكنه يبقى عامل ًا �شا�سع ًا .
له فرادته يف ت�صريف �ش�ؤونه وابتداع ثقافاته
وت��زج��ي��ة اوق��ات��ه وت�صريف اع��م��ال��ه و�ش�ؤونه

اليومية بالطرق التي يرتئيها  ،دون اللجوء اىل
ما هو خارجي ،بغ�ض النظر عن هذا اخلارجي
ال���ذي ي��دخ��ل ع��ن��وة  ،كو�سائل الإع��ل�ام املرئية
وامل�سموعة على �سبيل امل��ث��ال.وه��ذا م��ا �أنتج
ثقافات خمتلفة ب�شقيها الإيجابي وال�سلبي.
الف�ضائيات العارية والإنرتنيت
الذكي
ب��ه��ذا اخل�صو�ص فالف�ضائيات ال��ت��ي انت�شرت
ب�شكل م��ذه��ل منذ الثمانينيات وج���دت �أر�ض ًا
خ�صيبة لثقافة ال�ترف��ي��ه املجانية  ،وب���دل �أن
تكون عامل ثقافة م�ساعد ًا لتن�شئة �أجيال معرفية
متميزة ��� ،ص��ار معظمها �أداة م�����ض��ادة لفكرة
التثقيف ،فالأغاين العارية الهابطة �إنتاج ًا وفن ًا
ول��غ�� ًة هيمنت على ذائ��ق��ة ���ش��رائ��ح وا���س��ع��ة من
ال�شباب العربي  ،ملا فيها من حمفزات جن�سية
وغريزية جتد م�ساحاتها يف هذه ال�شرائح التي
يحا�صرها املكبوت االجتماعي بعناوينه املختلفة
 .وت��ط��ورت و���س��ائ��ل ال�ترف��ي��ه فيها ب��ه��دف خلق
�صالت يومية مع جمموعات ال�شباب على وجه
اخل�صو�ص ال�سيما ب�إيجاد الدرد�شة الكتابية التي
ت�ستنزف الوقت وامل��ال مع ًا  ،وب�إيهام الآخرين
لعقد �صالت غرامية بني اجلن�سني  ،وثبت �أن
هذه الطريقة الرتفيهية هي امت�صا�ص لطاقات
ال�شباب وهيمنة �سلطات ف�ضائية لزرع الأوهام
يف نفو�س الكثريين الذين يبحثون عن منافذ
املتعة و�أبوابها ال�شائكة  .وحكايات الإنرتنيت
ك��ث�يرة ه��ي الأخ����رى اذا �أخ��ذن��ا الأم���ر م��ن هذه
الزاوية  ،لكنه  ،مع املحاذير املقبولة ُ ،يعد ثقافة
يومية ال غنى للجميع عنها  ،خرجت من النطاق
الرتفيهي اىل ثقافة احل��ي��اة برمتها  ،مل��ا لهذه
ال�شبكة من قدرة عجيبة على توفري املعلومات
والتعامل اجل��دي معها  ،فال�شبكة العنكبوتية
انت�صار الع�صر بال �شك وهي ثقافة �شاملة تتوفر
على املفيد والرائع جلميع ال�شرائح وال تقت�صر
على جمتمع �أو وطن �أو جهة ما  ،لذلك نرى �أن
ف�ضائل الإنرتنيت �أكرث من م�ساوئه  ،وهو بحق
لغة الع�صر وثقافته العملية والرتفيهية يف �آن
واح���د .وم��ا انت�شار مقاهي الإن�ترن��ي��ت يف كل
مكان �إال دليل على ح�ضوره املُ��ل��ح يف احلياة
اليومية  ،فغريزة املعرفة �أزلية لدى كل �إن�سان

مدينة جمريا املائية  ..ارقى رمز ترفيهي يف دبي
و�أينما كان.
ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وامل��ق��اه��ي
العربية
فيما يبدو "الكتاب" رفيق امل�سافرين الغربيني
برحالتهم الطويلة والق�صرية  ،ال جند مثل هذا
الت�شخي�ص يف �سياحتنا العربية ؛ وعندما تكون
الوجبات اخلفيفة هي ما يبتاعه امل�سافر الغربي ،
ف�إن الأكل الد�سم هو من �صفات العربي  ،وعندما
تكون لدى الآخ��ر مقاهي الكويف �شوب للراحة
واحت�ساء القهوة وق��راءة ال�صحيفة اليومية ،
تكون عند العربي واخلليجي منه مكاف�أة لأبنائه
الناجحني ! فثقافة الكويف �شوب �إحدى املهيمنات
اخلليجية على احلياة العامة  ،ب�سبب املمنوعات
الكثرية يف حداثة االنبهار العمراين واملعريف
الذي اكت�سح احلياة ب�شكل وا�ضح  .ت�ضاف اليها
ثقافة احل�س الديني ال��ذي يحدد �شكل العالقة
بني الأنا والآخر  ،وحينما تكون مقاهي الكويف
�شوب متكررة يف ا�ستيعاب الأ���س��ر العربية ،
تكون فنادق النجوم اخلم�س بدي ًال لها  ،ففيها
ثقافات ترفيهية متعددة  ،من �صاالت البليارد اىل
امل�سابح ال�شفافة  ،اىل الدي�سكوات  ،اىل مظاهر
التح�ضر الإيقونية الإبهارية الأخرى.
ال�سياحة مظهر �آخ��ر من مظاهر ثقافة الرتفيه
ب�شقيها اخل��ارج��ي والداخلي ؛ فاخلارجي هو
اجلاذب عادة والداخلي هو ما توفر على �أماكن
�أثرية ذات عمق تاريخي كما يف م�صر  ،حيث
ينجذب ماليني ال�سياح �سنوي ًا اىل الإهرامات
وبقية حمافظات م�صر التاريخية  ،وهذا التدفق
ي��و ّل��د م��ن جهته ث��ق��اف��ة حملية مل��ج��م��وع��ات من

�آراء و�أفكار

احلدائق والطعام
ب�سبب الف�ضائيات التلفزيونية و�شيوع مقاهي

ال�������ش���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وارع اخل��ل��ف��ي��ـ��ـ��ة

مل ي�ستهوين �شيء
يف رحالتي و�أ�سفاري
الكثرية �إىل ال�شرق
والغرب ،قدر التجوال
ل�ساعات طويلة يف
ال�شوارع اخللفية
للمدن ،ففيها من
اخلفايا والأ�سرار
وامل�شاهد الغريبة
املاتعة ما اليراه املرء
يف ال�شوارع الرئي�سية
الف�سيحة.

عبد اهلل املدين

املر�شدين ال�سياحيني والباعة وال�شباب العاطلني
الذين يجدون يف هذا التدفق م�لاذ ًا لبيع �صور
الآث�����ار والأم���اك���ن ال�سياحية و���ص��ور ال�ت�راث
املحلي  .لتن�ش�أ مع م��رور الزمن ثقافة ترفيهية
وا�ستالكية للقادمني ولأهل املكان الذين يجدون
ف�سحة معينة من الت�أمل وتفقد الأمكنة ال�سياحية
واك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة م��ن ج��وان��ب��ه��ا التاريخية
واجلمالية والفنية.
وللمقاهي العربية نكهاتها الأث�يرة يف العراق
وم�صر واملغرب و�سوريا ولبنان وبقية الدول
العربية �.إنها �شيء تفتقده الكثري من ال�شعوب
 ،فاملقهى غريزة �إن�سانية توفرت على ممكنات
ثقافية و�أدبية ومعرفية كبرية  ،واملقاهي الأدبية
يف البالد العربية والغربية كانت وليدة حركات
�سيا�سية يف ن�ش�أتها وا�ستطاعت عرب تواريخها
�أن تبث تقاليد مدينية متح�ضرة  ،وتكون بذرة
انطالقات جمالية و�سيا�سية  ،لذا فاملقاهي و�إن
بدت �أماكن ترفيهية خال�صة �إال �أنها متكنت من
�أن تكون �أماكن بديلة عن م�ؤ�س�سات واحتادات
مهنية  .لكن ب�سبب اخل��ل��ل ال�سكاين يف دول
اخلليج العربي وطغيان �أع���داد الوافدين على
ال�سكان الأ�صليني مل تن�ش�أ مثل ه��ذه املقاهي ،
ب��ل ح��ل الطابع الغربي حملها بالكويف �شوب
ومفرداته الكثرية التي بقيت اىل الآن �أماكن
عابرة يف الذاكرة كلقاءات الأ�صدقاء ومواعيدهم
وق��راءة ال�صحف وتزجية الوقت �أو هروب ًا من
اجلو ال�ساخن كما هو معروف ..وما اىل ذلك.

الإن�ترن��ي��ت  ،انح�سر دور ال�سينما وامل�سرح
اىل ح��د م��ا  ،كما انح�سر دور املكتبات العامة
ك�أماكن ثقافية توفر الفائدة واملتعة والرتفيه ،
وال جند الدول العربية واخلليجية تويل عناية
كبرية ملثل ه��ذا يف �إنفاقاتها العامة كما توليه
اىل امل��والت ومراكز الت�سوق و�صاالت الفنادق
الليلية بطريقة مك�شوفة على �أ�سا�س �أن النخبة
من النا�س هي التي تهتم مبثل هذه املراكز ،وهذا
يف�سر ع��دم االه��ت��م��ام اجل��دي يف �إ���ش��اع��ة ثقافة
حقيقية لها موا�صفات اجلدية اجللية ؛ فثقافة
الرتفيه على قيا�سات دولنا ربحية ا�ستهالكية ،
غري معنية كث ً
ريا متام ًا ب�إ�شاعة ثقافة جمانية ،
كما يح�صل يف دول عريقة  ،عدّت الثقافة جزء ًا
من مكوناتها الإن�سانية واحل�ضارية.
�شيوع احلدائق الفارهة ب�أ�شجارها وتنظيمها
الهند�سي  ،يخلق نوع ًا من الألفة مع املكان ويوفر
ثقافة ترفيهية غاية يف الفائدة لو اخذنا الأمر من
زاوي��ت��ه النف�سية واجلمالية  ،فثقافة احلدائق
وحدها تبيح للآخرين التوغل يف الت�أمل وق�ضاء
اجازة الأ�سبوع مع الأ�سرة �أو الأ�صدقاء  ،وتوفر
�أوقات ًا طيبة للريا�ضة ال�صباحية التي تعد ثقافة
روحية �أكرث مما هي ثقافة ع�ضلية ج�سمانية ؛
لكن ثقافة الطعام يف الأم��اك��ن العامة ُتعد يف
بع�ض املجتمعات العربية هي الثقافة ال�سائدة
يف جانبها الرتفيهي .
وغريه من امل�ؤ�شرات املكانية والعناوين الالفتة
للأنظار ي�ضعنا �أمام كثري من الأ�سئلة يف ثقافة
الرتفيه التي وقفنا �أمامها بحيادية  ،متطلعني
اىل م��ا ه��و �أك�ث�ر م�ضاء يف تنمية املجتمعات
العربية ثقافة وترفيه ًا ...

ف��ف��ي الأخ���ي��رة ال ت��ق��ع ال��ع�ين �إال على
ال�سيارات الفارهة واملجمعات التجارية
الفخمة وم��ط��اع��م ال��وج��ب��ات ال�سريعة
امل�شهورة وحمال الأزياء والإك�س�سوارات
الأنيقة ،والعمارات ال�شاهقة احلديثة
احل��ا���ض��ن��ة ل��ل��م�����ص��ارف و م��ك��ات��ب امل��ال
والأعمال و اللوحات النيونية ال�ضخمة
املخ�ص�صة للدعاية للماركات العاملية من
خمتلف الب�ضائع ،و على �أر�صفة هذه
ال�شوارع التي غالبا ما تكون م�صقولة
وممهدة ومزينة بالزهور ،ال ي�صطدم
امل��رء �إال برجال الأع��م��ال امل�سرعني �إىل
مكاتبهم يف �سرتاتهم الأنيقة وحقائبهم
اجل��ل��دي��ة ال��ف��اخ��رة� .أم���ا يف ال�شوارع

Opinions & Ideas

ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ص بال�صفحة:
 .3ال تزيد املادة على  700كلمة.
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اخللفية والأزقة ال�ضيقة فامل�شهد ينقلب
 180درج����ة ،ح��ي��ث الأر���ص��ف��ة املكتظة
ب��ال��ب�����ض��ائ��ع ال��رخ��ي�����ص��ة ،واجل������دران
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة املت�شققة بف�ضل عوامل
التعرية ،والأ�سقف املك�سوة مبواد البناء
التقليدية ،والأنوار اخلافتة املنبعثة من
حمال �أكل الدهر عليها و�شرب وتثاءب
ون���ام ،وح��ي��ث ت��ت��ج��اور ال��ع��رب��ات التي
جترها احليوانات مع تلك التي يقودها
الب�شر ،وحيث متتزج �أ���ص��وات الباعة
املتجولني وال�صبية ال�صغار والعتالني
بروائح الأطعمة ال�شعبية النفاذة م�شكلة
م�����ش��اه��د ف��ري��دة يف دالالت���ه���ا الزمانية
واملكانية.
يف ب��وم��ب��اي الهندية ال��ت��ي در���س��ت بها
لبع�ض الوقت ،كنت �أنتهز �أيام االجازات
الأ���س��ب��وع��ي��ة ل��ل��ذه��اب وال���ت���ج���وال يف
�شوارعها و�أ�سواقها العتيقة – دومنا
اك�ت�راث بتلوث ال��ه��واء وال��زح��ام – و
خ�����ص��و���ص��ا الأح���ي���اء ال��ت��ي ك��ان��ت فيها
لأجدادنا من رعيل خليج ما قبل النفط
����ص���والت وج�����والت ،وذك���ري���ات عبقة،
و م��غ��ام��رات جت��اري��ة ،وم��ع��ارك �أدبية
و���س��ي��ا���س��ي��ة .وحل�����س��ن احل���ظ ف����إن دور
�سكن و �ضيافة وعبادة من تلك احلقبة
ال ت���زال قائمة يف بع�ض تلك الأحياء
�إىل ال��ي��وم رغ��م ت��ق��ادم ال��زم��ن .م��ن هذه
ال�شوارع �شارع "حممد علي" (ن�سبة �إىل
التاجر النه�ضوي احل��ج��ازي املعروف

من غرائب ال�شوارع اخلفية

حممد علي ر�ضا زينل �صاحب مدار�س
ال��ف�لاح) ،و���ش��ارع �إب��راه��ي��م رح��م��ة الله
امل��ت��ف��رع م���ن الأخ��ي��ر .وم���ن الأح���ي���اء:
حي "مورتي بازار" حيث كان الرعيل
اخل��ل��ي��ج��ي الأول ي��ع��ق��د ���ص��ف��ق��ات بيع
ال��ل���ؤل���ؤ ،وح��ي "بندي بازار" حيث ال
يزال اخلليجيون يرتددون عليه كما يف
املا�ضي ل�شراء البخور والعود واحلناء
واملجوهرات واحلراير وخيوط الزري
ول����وازم الأع���را����س ،و ح��ي "كروفورد
ماركت"(تلفظ ك��راف��ت م��ارك��ت) الذي
يعود ب��ن��ا�ؤه �إىل ع��ام  1869وامل�سمى
ب��ا���س��م ال�بري��ط��اين "�آرثر كروفورد"،
�أول رئي�س لبلدية بومباي ،و منطقة
"ت�شور بازار" �أو "�سوق الل�صو�ص"
حيث ميكنك العثور على �ساعات احلائط
والغرامفونات وم�صابيح الكري�ستال
و�أط���ق���م ال�����ش��اي الإجن��ل��ي��زي��ة العتيقة
النادرة.
�أم��ا يف بانكوك التايالندية التي عملت
و �أقمت بها كباحث خالل الثمانينيات،
وال��ت��ي ال ي��ع��رف �سياحنا منها �سوى
����ش���وارع ال��ف��ن��ادق ال��ف��خ��م��ة م��ث��ل �شارع
"�سيلوم"� ،أو �أحياء اللهو وال�سهرات
املبتذلة مثل حي "بادبونغ"� ،أو �شوارع
امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة ال�����ض��خ��م��ة مثل
"�شارع �سوكومفيت" ،فلم �أكن ا�ستهوي
�شيئا يف �أوقات الفراغ قدر التجوال يف
"احلي ال�صيني" �أو الذي يطلق عليه

التايالنديون "ياواالت" .ف��ه��ذا احلي
 ع��دا عن كونه مكانا ل�شراء الب�ضائعب�أرخ�ص الأ�سعار – ف�إنه املكان ال�ساحر
املليء بالغمو�ض ،والذي ب�أزقته امللتوية
وق��ت��ام��ة مبانيه ،وال��ل��غ��ات امل�ستخدمة
فيه ،يذكر املتجول ب�أحوال مملكة �سيام
يف ب��داي��ات ال��ق��رن  18حينما جاءتها
الهجرات ال�صينية الأوىل لال�ستيطان
واال�ستثمار .حيث ال ي��زال جتار احلي
م�صممون على مزاولة �أعمالهم يف حمال
ب�سيطة مل تغزها بعد تقنيات الع�صر
فيما عدا الهاتف والراديو ،مبعنى �أنهم
يف�ضلون املراوح الكهربائية �أو اليدوية
على �أجهزة التكييف ،ويف�ضلون كرات
الإ���ض��اءة ال�صينية احلمر املتدلية يف
واجهات املباين على م�صابيح النيون،
بل �أنهم يف�ضلون م��زاول��ة �أعمالهم يف
حمال م�شرعة الأبواب �أي دون فرتينات
يعر�ضون فيها ب�ضائعهم التي غالبا ما
تكون من الأع�شاب والأدوي���ة الغريبة
�أو املن�سوجات و الكماليات ال�صينية
الرخي�صة.
يف هونغ كونغ التي ترددت عليها كثريا
�سائح ًا والتي ظلت طويال جوهرة يفتخر
بها الربيطانيون جزيرة �صناعية ومالية
م��زده��رة وم�ستقرة ،ع��ادة م��ا ي�سرتعي
انتباه املرء منذ الوهلة الأوىل ،ناطحات
ال�سحاب العمالقة ،والفنادق الفخمة يف
و�سائلها وخدماتها ومالحقها ،واملتاجر
العمالقة التي تبيع �آخر �صيحات املو�ضة
و�أجود الأجهزة االلكرتونية .ناهيك عن
مالحظة ثراء ال�سكان – �أو قل متتعهم
بدخول حمرتمة – الأمر الذي ي�ست�شفه
املرء من مالب�سهم ونوعية املركبات التي
يقودونها واملطاعم التي يرتادونها .غري
�أن زيارة واحدة �إىل ال�شوارع اخللفية
يف منطقة "كولون" ،تقنعك بوجود عامل
مواز خمتلف اختالفا جوهريا .فكولون
ال ت����زال حت��ت��ف��ظ ب��ن��ك��ه��ة ه��ون��غ كونغ
ال�صينية الأ�صيلة ���س��واء جلهة زحام
الب�شر وتداخل الطرقات وانحداراتها
امل��ه��ي��ب��ة وت�لا���ص��ق امل��ب��اين بع�شوائية
غريبة� ،أو جلهة �أ�صوات الباعة العالية
املتداخلة وب�ضائعهم الرخي�صة �سعرا
وج�������ودة ،وغ���رائ���ب���ي���ة امل���ع���رو����ض من
الأطعمة املطهوة بتوابل خا�صة نفاذة
الرائحة ،وكثافة الأبخرة املت�صاعدة من
املطاعم ال�شعبية املتخ�ص�صة يف تقدمي
"النودل" والبط املخنوق.
ويف ال�شوارع اخللفية لتايبيه التايوانية
و�شنغهاي ال�صينية ،ال يختلف الأمر
كثريا عن هونغ كونغ ،كيال نقول وجود
ت��ط��اب��ق ت���ام ب��ي��ن��ه��ا .ف��ف��ي ت��اي��ب��ي��ه يكاد
املتجول يف �شوارعها اخللفية �أن يختنق
من زح��ام الب�شر املتجمعني يف حلقات
ح��ول عربات الأطعمة الزجاجية التي

تقدم �أطباق الثعابني امل�سلوقة �أو اجلراد
امل�����ش��وي �أو الأوز امل��ن��ق��ع يف �صل�صة
"ل�صويا" ،بل يكاد �أن يختنق �أي�ضا
من عوادم الدراجات النارية التي ي�أتي
بها �أ�صحابها �إىل ور���ش يف ال�شوارع
اخللفية م��ن �أج���ل ال�صيانة �أو تركيب
الإك�س�سوارات الغريبة.
وع��ل��ى ح�ين تت�شابه حم���ال ال�شوارع
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ت��اي��ب��ي��ه جل��ه��ة النظافة
والتنا�سق والرحابة والأناقة مع مثيالتها
يف املدن والعوا�صم الكربى ،جند حمال
ال�����ش��وارع اخل��ل��ف��ي��ة� ،ضيقة امل�ساحة،
ع�شوائية الت�صميم ،قامتة الأل��وان ،مع
خلوها من التكييف و فاترينات العر�ض،
بل و�أي�ضا �آالت احل�ساب االلكرتونية
ال��ت��ي ي�ستعا�ض عنها ب����آالت احل�ساب
ال�صينية اليدوية التقليدية.
و�إذا ما ق��در لك �أن تتجاوز تايبيه �إىل
�ضواحيها اخلارجية ك�ضاحية "�سانزيا"
ال��ت��ي ي��ع��ن��ي ا���س��م��ه��ا "التقاء الأن���ه���ار
وامتزاجها" ،وال��ت��ي ك��ان��ت م�شهورة
ب��زراع��ة �أج��ود �أن���واع ال�شاي وت�صدير
�أج����ود �أن�����واع ال��ف��ح��م ي���وم �أن احتلها
اليابانيون يف بدايات القرن الع�شرين،
ف�إنك حتما �ستكت�شف �أن تلك ال�ضاحية ال
تزال حمتفظة برونق وعبق ومعامل من
املا�ضي البعيد ،رغم كل ما �أدخله ثرا�ؤها
عليها من ع�صرنة ومتدن وتنمية ،وذلك
بدليل �أبنيتها امل�صنوعة م��ن �أحجار
قرميدية حمر خا�صة ال مثيل لها يف مكان
�آخر ،ثم بدليل �شوارعها املكتظة مبعامل
وم�شاهد مم��ا ك��ان �سائدا يف املا�ضي،
جم�سدة يف حم��ال جت��اري��ة �أو مطاعم
�شعبية �أو مقاه لتناول ال�شاي الأخ�ضر،
م�ضاءة بال�شموع ،ومعطرة بالأزهار
اجلبلية ذات الروائح املميزة ،معطوفة
على نوعية خا�صة قدمية من �أ�ساليب
وطقو�س اخلدمة التي تكاد تندثر يف
عموم ال�صني.
�أم���ا ���ش��وارع �ضاحية "هاكا" ال�ضيقة
وال��رط��ب��ة ب��ف��ع��ل ح��ر���ص ���س��ك��ان��ه��ا على
غ�سلها يومي ًا ب��امل��اء ،فتتخلل �أعمدتها
الرخامية املحفورة باخلطوط والكتابات
ال�صينية القدمية ،جدران مبنية بالطوب
الأحمر الأثري ،ومعار�ض لبيع الزهور
والأغرا�س ،وور�ش ل�صنع �سالل البامبو،
�أو ال�سجاجيد املن�سوجة يدويا باخليوط
احلمر وال�صفر .وبطبيعة احل��ال ف�إنه
من النادر �أن ت��رى يف ه��ذه ال�ضواحي
�سوى املواطنني ب�سحناتهم و�أ�شكالهم
املميزة ،ومن النادر �أن ت�سمع �أحاديث
بغري اللغات املتداولة من تايوانية �أو
ماندرينية �أو لغة �أثنية "الهاكا"
م��ث��ل ه���ذه ال�����ش��وارع والأزق�����ة اخللفية
امل��وازي��ة لل�شوارع الرئي�سة الف�سيحة،
يجده املرء �أينما حل ،لكن الأمر مرهون

بالبحث والرغبة واال�ستعداد للمغامرة.
وم��دن��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة – وع��ل��ى الأخ�����ص
التاريخية منها كمكة وج��دة والقاهرة
ودم�شق وبغداد – ال تخلو منها ،وان
كانت يف طريقها �إىل االن��دث��ار البطيء
ب��ف�����ض��ل ب����ل����دوزرات ال��ت��ع��م�ير وخطط
التحديث .وميكننا قول ال�شيء ذاته عن
مدن خليجية ال يزال بها �شيء من عبق
حقب ول��ت ول��ن ت��ع��ود ،م��ا يدعونا �إىل
�إطالق دعوة عاجلة من خالل هذا املقال
– ومن منطلق القول امل�أثور "اللي ماله
�أول ماله تايل"� -إىل كل من يعنيه الأمر
ب�ضرورة التحرك ال�سريع للحفاظ على
البقية الباقية من نكهة ما�ض ال يعرف
اجل��ي��ل اجل��دي��د �أدن���ى �أب��ج��دي��ات��ه �أو مل
ي�شاهد قط �شيئا من معامله .ففي املنامة
على �سبيل املثال ،ال ي��زال هناك مت�سع
من الوقت للمحافظ على �أحياء و�شوارع
و "دواعي�س" وب��ي��وت م��ن ت��ل��ك التي
�شهدت والدة وحياة وم�ساجالت �أعالم
الفكر والأدب� ،أو للمحافظة على متاجر
ومقاه ومكاتب تقليدية �شهدت �أروقتها
يوما ما �صفقات جتارية كان لها فيما بعد
تداعيات و�آثار على جممل منو عامل املال
والأعمال ،وذلك ب�إعادة ترميمها و ت�أطري
مداخلها بالأبواب التقليدية القابلة للطي
و امل�صنوعة م��ن خ�شب التيك الهندي
واملزينة بقطع النحا�س الدائرية .ويف
املنامة �أي�ضا ،هناك �أحياء كاملة عا�شت
بها جاليات �أجنبية معينة يف بدايات
ت�أ�سي�س ال��دول��ة املدنية احل��دي��ث��ة ،وال
ت����زال ب��ع�����ض م��ع��امل ت��ل��ك الأح���ي���اء من
�سكان وحمال جتارية ومطاعم وخمابز
ودور عبادة قائمة تنظر حتركا ر�سميا
�أو خا�صا حلفظها من االن��دث��ار واملوت
ال��ب��ط��يء .وبطبيعة احل���ال ف����إن عملية
احلفاظ على مثل هذه املعامل تتطلب بعد
الإرادة والت�صميم ،خربة وجتربة .وهذه
ميلك ا�ستعارتها من الدول االجنبية ذات
العراقة يف مثل ه��ذه الأم���ور� ،أو ميكن
ا�ستعارتها من الدول العربية مثل م�صر
(الغنية بالآثار) �أو املغرب (التي �أبدعت
يف ترميم القالع التاريخية يف عمان)،
�أو مي��ك��ن اال���س�تر���ش��اد ب��ت��ج��رب��ة قطر
املتميزة يف �إع��ادة بناء "�سوق واقف"
ال�شعبي� ،أو جتربة دبي يف ترميم منازل
"الب�ستكية و "العو�ضية" وغريهم من
عرب بر فار�س ،وجتربتها الأخ��رى يف
احلفاظ على الطابع ال�شعبي لكورني�ش
"بر ديرة" حيث امل��راك��ب ال�شراعية
التقليدية ت�صطف خلف بع�ضها بع�ض ًا –
كما كان احلال �أيام زمان �أي يف بدايات
عملية التنمية يف هذا اجلزء الغايل من
خليجنا – لنقل ال�سياح من �ضفة �إىل
�أخرى �أو لنقلهم يف جولة يف مياه دبي
مع تقدمي الع�شاء امل�صاحب للمو�سيقى.

