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كتب بالإنجليزية

كنزاً دفينًا قّيمًا وغنيًا من المواد 

التاريخية والأدبية التي تت�ضمن 

مذكرات ويوميات �ضخ�ضية كتبتها 

عّينة متنوعة جداً من المثقفين 

الفل�ضطينيين في اأواخر العهد 

العثماني، وقد قّدم تماري، بالتعاون 

مع مثقفين اآخرين مثل ع�ضام 

ن�ضار، خدمة حقيقية في ا�ضتعادة 

المواد، ون�ضرها، وا�ضتخدامها.

يتاألف الكتاب، ب�ضورة عامة، 

من نوعين من المقالت: الأول، 

يف�ضر التغيُّرات الجتماعية التي 

�ضهدها المجتمع الفل�ضطيني من 

خالل درا�ضة ظواهر مثل عالقات 

الفل�ضطينيين المتعار�ضة بالبحر، 

والنق�ضامات الثقافية بين اأهالي 

ر  ال�ضاحل والأهالي داخل البلد، وتطوُّ

اعتبار الثقافة الريفية والحياة 

ال�ضعبية ''الأ�ضيلة'' والأ�ضطورية كما 

لو اأنها ذات وجود مادي، وذلك من 

خالل اأعمال بداأها �ضكان ''اأ�ضليون''، 

مثل الطبيب الإثنوغرافي توفيق 

كنعان، وحوارات بين ثالثة اأجيال 

من �ضحايا النكبة تمحورت حول 

ذكريات عن النكبة/العودة اأُعطيت 

�ضكاًل مثاليًا وجرى تركيبها بطريقة 

انتقائية؛ الثاني، يتاألف من اأبحاث 

ت�ضتند اإلى �ضير ذاتية لمثقفين 

فل�ضطينيين، مثل: المرّبي خليل 

ال�ضكاكيني الذي ي�ضف نف�ضه باأنه 

''اأمير الك�ضل والتبّطل''، والمو�ضيقار 

ال�ضاعي وراء المتعة وا�ضف 

جوهرية، و''اآخر �ضيد اإقطاعي''، عمر 

التي �ضاهمت في �ضنع حداثة 

فل�ضطينية ''غير مكتملة'' )�ص 3(. اإنه 

ي�ضع الحياة الح�ضرية الفل�ضطينية، 

والمجتمع، والمثقفين والثقافة 

الفل�ضطينية في �ضياق �ضرق 

متو�ضطي، ويبّين كيف اأن فل�ضطين 

كانت جزءاً متناغمًا مع هذه البيئة 

ال�ضرق المتو�ضطية، لكنها، في 

النهاية، ''ُنّحيت جانبًا'' نظراً اإلى 

كونها ''ُف�ضلت ق�ضراً عن ذلك ال�ضياق'' 

)�ص 4( في �ضنة 1917. وعلى الرغم 

من اأن اأغلبية المقالت تاريخية، اأو 

تتميز بنزعة تاريخية قوية، فاإنها 

ت�ضمل اأي�ضًا مواد تتعلق بالمجتمع 

الفل�ضطيني المعا�ضر، فتدمجها في 

خلفيتها التاريخية، وتتتّبع 

التاأثيرات التاريخية التي �ضّكلت 

الظواهر المعا�ضرة. ويعر�ص الكتاب 

اأنجز 
�ضليم تماري، وهو اأ�ضتاذ 

علم الجتماع في 

جامعة بير زيت ومدير موؤ�ض�ضة 

الدرا�ضات المقد�ضية، درا�ضًة ممتعة 

و�ضاحرة ووا�ضعة الطالع عن 

المجتمع والثقافة الفل�ضطينيين، 

فتحدث باإعجاب، واأكثر من مرة، عن 

اأ�ضلوب المرّبي خليل ال�ضكاكيني في 

الكتابة باللغة العربية وو�ضفه باأنه 

''عملي وخاٍل من الزخرفة'' )�ص 2(. 

وتماري، في مقالت هذا الكتاب، 

والتي تم ن�ضر العديد منها �ضابقًا، 

يكتب هو اأي�ضًا، باأ�ضلوب ''عملي 

وخال من الزخرفة'' اإلى حد كبير، 

ف 
ّ
مرّكزاً على المو�ضوعات التي ُتعر

بالتاريخ والن�ضيج الجتماعي 

والتجربة الفل�ضطينية. وهو مهتم، 

قبل اأي �ضيء، بالحداثة، وبالعنا�ضر 
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جماعية للحظة معينة ومهمة في 

التاريخ الفل�ضطيني )اأواخر العهد 

العثماني ــ بداية النتداب(، تم 

ابتداعها من المادة المت�ضمنة في 

ال�ضير الذاتية. ويتميز ت�ضوير تماري 

للمجتمع الفل�ضطيني بكونه اأكثر 

تعقيداً، ودينامية، وتنوعًا مما ُقّدم 

�ضابقًا: الأ�ضخا�ص الذين ي�ضفهم، 

وطابع مدينة القد�ص الذي ي�ضترجعه، 

مفعمان بالحيوية ب�ضكل ا�ضتثنائي؛ 

القد�ص، بعيداً عن كونها ''المدينة 

المتجّهمة والمحافظة والكئيبة''   

)�ص 88(، مثلما ي�ضورها بع�ص 

الأ�ضخا�ص، تظهر هنا ب�ضفتها بيئة 

ح�ضرية تت�ضع للمتعة )كما يو�ضح 

ذلك ]�ضلوك[ وا�ضف جوهرية الذي 

�ضارك في ''جل�ضات لهو وعربدة مع 

اأفراد ع�ضابات و�ضفاحين'' 

]�ص 80[(، وتت�ضع للتبّطل )الفل�ضفة 
الرئي�ضية لع�ضو ''حزب المت�ضردين''، 

خليل ال�ضكاكيني(، ولل�ضبان البالغين 

�ضن الر�ضد )تحّول عمر ال�ضالح من 

]التم�ضك بـ[ المتيازات الريفية 
]الموروثة من مكانة عائلته[ اإلى 
الكوزموبوليتانية(، والتحول اإلى 

ال�ضيوعية )نجاتي �ضدقي(، كما تت�ضع 

لعالقات الطوائف فيما بينها، وهذا 

بع�ص ما ات�ضمت به القد�ص اآنذاك. 

ويتمنى المرء لو اأن هذه الثقافة وهذا 

المجتمع مزدهران اليوم، لكن، لح�ضن 

الحظ، نجد في هذا الكتاب الرائع 

اإحياء لهذه اللحظة الفريدة من 

التاريخ الفل�ضطيني.

 األين فلي�ضمان

 اأ�ضتاذة م�ضاركة في التاريخ

في جامعة دايتون ــ الوليات المتحدة

اإزاء التحولت الجتماعية والحداثة 

وتفاعالت ال�ضعب الفل�ضطيني معها. 

وهو يفكك، ب�ضورة حاذقة، 

الفر�ضيات الأ�ضا�ضية ب�ضاأن ''التقليد''، 

والب�ضاطة، اأو ال�ضلبية، من جانب 

اأ�ضخا�ص وجماعات تاريخية فاعلة، 

ويبّين، بدًل من ذلك كله، ال�ضال�ضة، 

والدينامية، والزدواجية التي مّيزت 

اأفعالهم وردودهم على تجاربهم. 

وفي الف�ضل المتعلق باإقامة خليل 

ال�ضكاكيني في الوليات المتحدة 

خالل الفترة 1907 – 1908، على 

�ضبيل المثال، حّل تماري اإ�ضكال 

المفارقة الظاهرية المتمثلة في ردة 

الفعل المحافظة لأدباء ح�ضريين 

وغير تقليديين في تفكيرهم تجاه 

بع�ص مظاهر الثقافة والمجتمع 

الأميركيين، ونفورهم من هذه 

المظاهر )واأبرزها التفاعالت بين 

الذكور والإناث(. وفي �ضياق و�ضفه 

كيف اأدى تدفق المهاجرين من 

الريف اإلى تعقيد العالقة ال�ضتغاللية 

بين المدينة والريف، ي�ضرح تماري 

كيف ''اأن ثقافة المجتمع الريفي، من 

جهة، غزت المدينة، في حين تف�ضت 

]من جهة اأُخرى[ في المجتمع 
الريفي ]ثقافة[ ال�ضلع والمال 

'الح�ضرية' '' )�ص 48(. ول ت�ضفر 

ا�ضتك�ضافات تماري عن اأي تجاور اأو 

ا�ضتقطاب بين ''التقليد'' و''الحداثة''، 

فهذان المفهومان تاأ�ضي�ضيان ب�ضورة 

متبادلة، وتتو�ضطهما تاأثيرات 

متباينة ومتفاوتة تن�ضاب في 

اتجاهات متعددة.

ويتمثل اأحد جوانب هذا الكتاب 

الأكثر اإبهاجًا في عر�ضه �ضورة 

انه، 
ّ
ال�ضالح ]البرغوثي[ من دير غ�ض

والكاتب العربي ــ اليهودي اإ�ضحاق 

ال�ضامي، واأحد كوادر الحزب 

ال�ضيوعي الفل�ضطيني، نجاتي 

�ضدقي. وثمة تفاوت �ضئيل بين عدد 

قليل من تلك المقالت، اإذ اإن بع�ضها 

اأكثر اكتماًل واأغنى، من حيث عمق 

البحث والكت�ضاف، ويعود ذلك 

اأ�ضا�ضًا اإلى طبيعة الم�ضادر الأولية 

)تتفاوت اإلى حد كبير اأنواع المادة 

التي قدمتها م�ضادر ال�ضير الذاتية، 

ويكمن بع�ص الثغرات البارزة في 

غياب مذكرات اأو يوميات ن�ضائية، 

وفي بع�ص الحالت، معلومات 

�ضخ�ضية عن الكّتاب الذكور(.

هناك خيوط ومو�ضوعات معينة 

تربط بين هذه المقالت، فثمة فكرة 

تعاود الظهور، مراراً وتكراراً، في 

�ضياق الكالم على الحداثة التي لم 

تكتمل، وهي كيف اأن اإحدى النتائج 

الرئي�ضية للنكبة، كانت فقدان 

فل�ضطين مكت�ضباتها الح�ضرية 

دها ''فعليًا من 
ّ
)المدينية(، وتجر

مدنها ال�ضاحلية، واإزالتها، على 

الم�ضتوى الثقافي، من التقاليد 

العالمية الح�ضرية'' التي ''انتقلت 

اإليها من خالل �ضحافتها، واأحزابها 

ال�ضيا�ضية، ونقاباتها العمالية، 

وثقافتها العلمانية'' )�ص 45(. 

ويهتم تماري بالنق�ضامات 

وال�ضراعات الظاهرية بين 

الكوزموبوليتانية )النزعة العالمية( 

والنزعة المحلية، وبين المجتمعات 

ال�ضاحلية والجبلية، وقبل اأي �ضيء، 

بالتوترات والتناق�ضات الداخلية 

التي اأنتجتها ردات الفعل الفل�ضطينية 


