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باتت مو�سع �سك لدى بع�ض 

�لبحوث �لأكثر جدية.

 �ساري حنفي

 �أ�ستاذ م�سارك

 في علم �لجتماع في

�لجامعة �لأميركية في بيروت

�لمنظمات غير �لحكومية ُخّف�ض �إلى 

�لن�سف بعيد تاأ�سي�ض �ل�سلطة 

�لوطنية �لفل�سطينية، وهي بيانات 

�أنتجتها �لمنظمات غير �لحكومية 

من غير �أن يتاأكد من �سدقيتها، 

نذكر، على �سبيل �لمثال، �أن عدد 

القامو�س العا�سق لفل�سطين

Dictionnaire Amoureux de la Palestine

Elias Sanbar*
Dessins d’Alain Bouldouyre
Paris: Plon, 2010. 481 pages.

ين�سج 
�ليا�ض �سنبر من 

حروف قامو�سه: 

''�لقامو�ض �لعا�سق لفل�سطين''، عدة 

�أبجديات: �أبجدية للغياب و�لذ�كرة؛ 

�أبجدية لل�سد�قة؛ �أبجدية للمكان 

وق�س�سه وفنونه و�سيرة �أهله �أفر�د�ً 

وجماعات؛ فياأتي كتابه �نتقاًء 

لنتف من تاريخ نجد فيه وطنًا 

وق�سايا و�أ�سدقاء و�سحكًا و�سعر�ً 

وفقد�نًا وهجر�ت. تاريخ هو �أ�سبه 

بالمر�يا، مر�يا �لكاتب �لفرد 

و�أمزجته وثنايا ثقافته ولغته، 

ومر�يا بلده �ل�ساطعة �لح�سور على 

�لرغم من غيابها.

القامو�س كفعل م�ساد 

للنفي

يعّبر �ختيار �سنبر للقامو�ض 

ك�سكل للكتابة عن محاولة 

ل�سترجاع �لجغر�فيا �لُم�ساَدرة 

و�لُم�ستبَدلة �أ�سماوؤها بالتاأريخ 

و�لكلمات. ولذلك، ياأتي عمله كفعل 

نفي للنفي، �أو كفعل م�ساد للتغييب، 

كي يعيد �نطلقًا من �أبجديته ر�سم 

خريطة لفل�سطين، ��ستثنائية كونها 

تتخطى مكانيتها، وعادية كونها، 

�أ�سًل، ملكًا لأنا�ض عاديين بنى 

�لحاليون منهم ذو�تهم بعيد�ً عنها، 

في مناٍف �أخذو� من كل منها �سيئًا 

�أ�سافوه �إلى ز�دهم ووعيهم 

وحياتهم ورغباتهم وموتهم 

وذ�كر�تهم �لُمَتناَقلة. ولعل 

''�لدرد�سة'' بين �لكاتب و�سديقه 

�ل�ساعر محمود دروي�ض �لتي ي�ستهل 

)*(  موؤرخ وكاتب ومترجم و�سفير فل�سطين في �لأوني�سكو.

و�لكاتب يهدي كتابه هذ� �إلى �سديقيه د�نيال و�سوفي بن �سعيد. رحل د�نيال في 12 

كانون �لثاني/يناير 2010، وهو �لمفكر �لتروت�سكي و�لكاتب �لمتخ�س�ض بو�لتر 

بنجامين وكارل مارك�ض، و�أحد وجوه ثورة 68 �لطالبية في باري�ض، و�أحد قادة 

�لأممية �لر�بعة. �أّما �سوفي فهي رفيقة د�نيال وقرينته �لنا�سطة معه في �أكثر 

�لميادين.

ويندرج �لكتاب ــ �لقامو�ض �سمن �سل�سلة ''قو�مي�ض عا�سقة'' �لتي ت�سدرها د�ر ''بلون''، 

وهي تتناول مدنًا وبلد�ً وفنونًا ونبيذ�ً، و''تزّينها'' جميعًا �أغلفة ور�سوم د�خلية للفنان 

�ألن بولدوير.

كتب بالفرن�سية
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 B محمود دروي�ض. فبعد ،Darwich

�لتي تتكرر لحقًا في P )�سنتوقف 

عندها(، وC وما فيها من �سيادين 

)Chasseurs( ومن طر�ئد، من ثقافة 

)Culture( ومن �أرقام و�سر�ع على 

�لديموغر�فيا )Chiffres( ومن 

م�ستعمر�ت تلتهم �لأر�ض وتقّطع 

�أو�سالها )Colonies(، ياأتي �ل�ساعر 

)�لذي ترجم �سنبر �أبرز دو�وينه �إلى 

�لفرن�سية( كي يحتل ف�ساء �لحرف. 

ياأتي دروي�ض ب�سفته طرو�ديًا كما 

كان يحب �أن ُي�سّمى، ب�سفته لغة 

''وبو�سفه ما �أر�دته �لكلمات �أن 

يكون: ج�سد�ً لطابعها �لبريدي''، 

ويظهر كتقاطع بين �ل�سعر 

�لكل�سيكي و�لحد�ثة، بين �لح�سار 

و�ل�سعة �لتي ت�سيق بها �لأر�ض، 

و�لأهم ربما بين �ل�سعر وفل�سطين. 

فهو �ساعر وفل�سطيني �أو �ساعر من 

فل�سطين ولي�ض �ساعر�ً فل�سطينيًا كما 

ي�سهل تعريفه، �إذ �إن �ل�سعر ل يحتاج 

�إلى هوية �أو جو�ز �سفر لو�سفه �أو 

تحديده.

 ،)État( نجد �لدولة ،E في حرف

و�ل�سدى )Échos( و�لنبي �ليا�ض 

)Elias-le-prophète( وق�س�سًا من 

�لطفولة و�لأعياد ووجوه عائلة 

�سنبر. ثم ن�سل �إلى �للتز�م 

)Engagement( و�نت�ساب �لكاتب 

�إلى حركة ''فتح'' لـ ''وجود �لنا�ض 

فيها''، عو�سًا عن �لنت�ساب �إلى 

�لقوى �لفل�سطينية �لتقدمية �لأقرب 

�إليه فكريًا.

�أّما في حرف F، فنقع على مزيج 

من �سو�سيولوجيا �لنتماء �لديني 

 )Fils des voisins( وطقو�سه وطرفه

 )Dernière( عبارة ''�أخيرة''، �أي

ليقول ــ كما قال عدة مر�ت في 

�ل�سابق ! ــ �إنها ربما تكون �لمرة 

�ض فيها موؤّلفًا 
ّ
�لأخيرة �لتي يكر

كامًل لفل�سطين، ثم يعود ويختم 

قامو�سه �أي�سًا بحرف D )كَعوٍد على 

بدء( مخ�س�سًا �إياه للفيل�سوف 

 )Deleuze( لفرن�سي جيل دولوز�

�لذي عّلمه قيمة �لحركة و�أهمية 

تحويل �لنقطة �إلى �سطر، و�لفر�دة 

�إلى تنّوع، و�لذي �أقنعه باأن �لترحال 

يزيد �لمرء غنى ثقافيًا وتوهجًا.

ُكتب الحروف

تن�ساب حروف �لقامو�ض 

ومو�سوعاته جامعة ن�سو�سًا من 

مختلف م�ساحات �لحياة.

تفتح �لألف )A( �آفاق �لغياب 

)Absence( و�لنفي و�لمنفى 

ج على �ل�سد�قة 
ّ
و�لعودة، وتعر

)Amitié( و�أ�سدقاء �لعمر �لأحياء 

و�لر�حلين، قبل �أن تعود �إلى علم 

�لآثار )Archéologie(، و�إلى �لرقاعة 

�لإ�سر�ئيلية �لتي تربط �لتنقيب تحت 

�لأر�ض بـ ''تنقيب �آخر في �ل�سماء'' 

لإثبات م�سروعية وجوٍد فوق �لتر�ب، 

ولإقحام ''�لميتافيزيقيا'' بعد 

�لأ�ساطير في �سر�ع �سيا�سي يريد 

�ل�ستناد �إلى �أقدمية تاريخية لنفي 

�لحا�سر؛ نفي ل يرى فيه �لمفّكر�ن 

بيار فيد�ل ناكيه ومك�سيم رودن�سون 

)�للذ�ن ير�فقان �سنبر في �أكثر من 

حرف في قامو�سه( �إّل خر�فة 

وتهافت منطق.

ثم تعود D من جديد، في �سياقها 

�لفعلي هذه �لمرة كي تقّدم 

بها �سنبر قامو�سه ت�سي بكثير مما 

�أر�د قوله في �سفحاته مز�وجة بين 

��ستثناء وعادة:

ــ ''ماذ� �سنفعل، �أنت و�أنا، عندما 

ن�سبح في �سن �ل�سيخوخة؟''

ــ ''�سنجل�ض تحت �سجرة تين، في 

باحة منزل في فل�سطين.''

ــ ''يجيب �لنا�ض عن هذ� �ل�سوؤ�ل 

عادة م�سيرين �إلى ن�ساط، �إلى 

�هتمام، �أّما �أنت، فت�سير �إلى مكان. 

�أقول: ماذ� �سنفعل؟ فت�سمع: �أين 

�سنكون؟...''

ــ ''هذ� �سحيح. لكن يمكن �أن 

�أقول لك �أي�سًا، �إننا �سنتفق م�ستقبًل 

على قاعدة: �أّل نتبادل �أي �أحاديث 

غير عادية. �أن نكتفي بالتحدث عن 

�لطق�ض وعن �لغيوم �لعابرة.''

كما �أن �سوؤ�ل �بنة �سنبر 

�لمفاجئ له قبل �أعو�م، وهي في 

�ل�سابعة، يكمل �لمعنى �لمنبثق من 

''�لدرد�سة'' مع دروي�ض. ت�ساأله �لبنية: 

''هل �سُتم�سي عمرك كله في �لحديث 

عن فل�سطين؟'' فيذّكره ��ستفهامها 

)�ل�ستنكاري �أو �لنقدي( باأهمية 

�لتعبير �لو��سح عّما َتناَزع ميوَله 

على مدى �أعو�م �لتز�مه �ل�سيا�سي: 

�لت�ساٌق بق�سية ورثها و�ختارها، 

 منها نحو ف�ساء �أرحب ل 
ٌ
ر

ُّ
وَتحر

يبقيه ــ على �لرغم من تم�سكه بها ــ 

حبي�ض تر�جيديتها، ول يجعله 

باحثًا )عبرها( عن بطولة �أو فعل 

ملحمي �أو دور يتخطى �أدو�ر �لنا�ض 

''�لعاديين'' �لذين ي�سعى للعي�ض 

مثلهم.

لهذ�، يبد�أ �سنبر �أبجديته بحرف 

D، مقّدمًا �إياه على حرف A، منتقيًا 
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�لثانية، وفيها ��ستذكار لكتابات 

و�أبحاث ومر��سلت، �لتمييز 

�ل�سروري �لذي يريده �سنبر بين 

�لفولكلور و�لتبارز مع �إ�سر�ئيل 

لإثبات �لِقَدم وفد�حة �لمعاناة من 

جهة، وبين �لتاأريخ �لر�سين و�لبحث 

�لعلمي من جهة ثانية. كما ُتجري 

�لكلمة �أي�سًا مقارنة جميلة 

)وحزينة( بين منزل فرويد في فيينا 

)�لمتحول متحفًا، وقد هجره فرويد 

ب �أثاثه بعد �سعود 
ّ
�إلى لندن وُهر

�لنازية(، وما يمكن �أن يكون عليه 

متحف للنكبة في فل�سطين: �سعور 

بالفقد�ن و�لغياب و�لنفي و�سور 

ت�ستبدل �لأغر��ض و�لأماكن 

)و�لأ�سخا�ض( ول توّلد غير �لفر�غ 

و�ل�سمت.

 Négocier يحمل N حرف �لنون

�أي ''�أن تتفاو�ض''. و�لكلمة هنا فعل 

ولي�ست ��سمًا ول حتى م�سدر�ً، وهي 

بهذ� ت�سير �إلى �لتفاو�ض �لفل�سطيني 

)مع �لإ�سر�ئيليين( ب�سفته فعًل �أو 

عمًل �سيا�سيًا قائمًا في ذ�ته 

كمو�سوع لقامو�ض فل�سطيني. فهو 

�سهد �عتر�فًا �إ�سر�ئيليًا و�أميركيًا 

ودوليًا غير م�سبوق بفل�سطين 

و�لفل�سطينيين، وبمنظمة �لتحرير 

ناطقة با�سمهم. وهذ� �لعتر�ف، بعد 

م�سيرة عقود من �لن�سال و�لمقاومة، 

بمعزل لحقًا عن م�سامين 

�لتفاقات وما عابها، وبمعزل عن 

�لثمالة �لتي �أ�سابت �لمفاو�سين 

�لفل�سطينيين في �إثر �لعتر�ف 

بم�سروعيتهم وتمثيليتهم، هو من 

�أهم ما حققته �لق�سية �لفل�سطينية 

في �لأعو�م �لع�سرين �لما�سية، وهو 

في حرف J، تطّل �لقد�ض 

)Jerusalem( عا�سمة �ل�سر�ع 

وعا�سمة حّله. يزورها �لقامو�ض 

�لعا�سق ب�سفتها مدينة �لرمزيات، 

ومدينة �لزمن �لطويل و�ل�سبر 

و�لأحلم، وب�سفتها مدينة قابلة 

لي�ض للتق�سيم فح�سب، بل للتقا�سم 

كعا�سمة لدولتين فل�سطينية 

و�إ�سر�ئيلية �أي�سًا.

يقفز �لقامو�ض بعد ذلك عن 

 ،M حرفين، ليحّط رحاله في حرف

 Manger، Art( مثل ماأكل وفن �لطبخ

culinaire(، وهنا ي�ستعيد �سنبر 

�أطعمة وحلويات فل�سطينية، 

وي�ستعير ثقافة فاروق مردم بك 

�سديقه �لحميم )و''�سريكه'' في 

�لعديد من �لموؤلفات و�لم�ساغل ــ 

�آخرها كتابهما �لبديع بالفرن�سية 

''�أن تكون عربيًا''( كي يقّدم و�سفات 

ومقادير للأطعمة �لمنتقاة.

وفي حرف �لميم �أي�سًا، كلمتان ــ 

Musée-أو جد�ر، و� Mur :مفتاحان

Nostalgie �أو متحف ــ حنين 

)وفولكلور(. ت�سرح �لكلمة �لأولى 

معنى جد�ر �لف�سل �لذي ُولدت 

فكرته مع �إيهود بار�ك في �سنة 

2000، و�أن�سئ على مر�حل م�ستمرة 

م�سادر�ً �أكثر من 9% من �أر��سي 

�ل�سفة �لغربية و�لقد�ض �ل�سرقية 

بموجب قر�ر�ت ع�سكرية، م�سيبًا 

�ل�سكان �لفل�سطينيين باأ�سر�ر فادحة 

في حياتهم �ليومية وحركتهم 

و�أملكهم، بينما ت�سرح �لكلمة 

عن ي�سوع �لنا�سري، و�لبحث في 

 ،)Fondamentalismes( لأ�سوليات�

ثم ننتقل �إلى �لحدود وجو�ز�ت 

 ،)Frontières et passeports( ل�سفر�

وما يف�سي �إليه �أمرهما من تعريج 

على ق�سايا �للجئين وتاأ�سير�تهم 

و�سعوبة تنّقلهم، وما ُيفَر�ض عليهم 

من �أور�ق ومعاملت و�إجر�ء�ت )ل 

�سك في �أن لبنان هو �لأكثر ت�سييقًا 

فيها عليهم(.

بعد ذلك، يخ�س�ض �سنبر حرف 

G للكاتب �لفرن�سي جان جينيه 

)Genet(. �سخرية وق�سوة وعمق 

وبحث عن مكان وعن �أنا�ض خارج 

�لزمن ''معّلقين بحبال �لهو�ء''، 

ودر�ض في �لأدب و�لكتابة، هي كلها 

�إرث جينيه �لذي يوجزه �لكاتب 

بحنان ودقة، كي ينتقل بعدها �إلى 

حرف H حيث تطّل حيفا مدينته، 

بلده وبلده، �أو �أجمل مدينة في 

�لعالم وفقًا لأهله و�أقاربه... ثم ياأتي 

�لتاريخ )Histoire( و�ل�سر�ع فيه 

وب�ساأنه، يليه حرف I، وفيه �ل�سور 

)Images( و�ل�سينمائي �لفرن�سي ــ 

�ل�سوي�سري جان لوك غود�ر �لذي 

�نطبعت علقته بال�سوء وبالحركة 

و�لمو�سيقى و�لمونتاج بعقل �سنبر 

)�ل�سغوف بفن �لت�سوير وجمع 

�ل�سور(.*  وفي حرف I �أي�سًا، 

يتوقف �لقامو�ض عند Intifada، وعند 

قوة �نتفا�سة 1987 و�أثرها �لعميق 

في م�سار �ل�سر�ع مع �لحتلل من 

�لد�خل.

 Les Palestiniens: La photographie :أ�سدر �ليا�ض �سنبر كتابًا م�سور�ً عنو�نه�  )*(

d’une terre et de son peuple de 1839 à nos jours (Paris: Hazan, 2004).
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للأمر �ساأن �أقل طر�فة �أمام 

�لقانونيين ومحاكمهم...

مجلة الدرا�سات 

الفل�سطينية، اإدوارد �سعيد، 

الختيار: الحياة والموت

 ،V حتى R ُتبرز �لأحرف من

مرور�ً بـ S وT �أ�سماء وتو�ريخ 

وق�سايا. �أبرز �لأ�سماء Said، �إدو�رد 

�سعيد �لذي يتذكر �سنبر زيار�ته له 

في حياته �لنيويوركية، في �سغفه 

بالمو�سيقى، في ثقافته �لرفيعة، 

وفي حّدته �ل�سيا�سية �لمف�سية �إلى 

قطيعة في �ل�سد�قة بينه وبين كثر 

من �أتر�به و�أحبائه، وبينهم �سنبر 

نف�سه، نتيجة ت�ساعد نقد �سعيد 

ليا�سر عرفات وتعميمه �لنقد هذ� 

على جميع َمن بقي �إلى جانبه �أو 

موؤيد�ً له.

�أبرز �لأ�سماء �أي�سًا، مجلة 

 Revue( لدر��سات �لفل�سطينية�

d’Études Palestiniennes( �لتي 

مّثلت في �سيغتها �لفرن�سية منبر�ً 

فكريًا �أوًل، وفل�سطينيًا ثانيًا، 

وعا�ست على مدى 32.000 �سفحة 

ُمدخلة فل�سطين �إلى قلب �لم�سهد 

�لثقافي �لفرن�سي، وم�ست�سيفة �أ�سماء 

لمعة، فنجحت منذ �نطلقها حتى 

�نطفائها �لموؤ�سف قبل �أعو�م، في 

تغيير نمطية �لنظرة �إلى 

�لفل�سطينيين وق�سيتهم.

�أّما �ل�سم �لعلم �لأهم في 

�لقامو�ض، �أو على �لأقل �لأ�سد تاأثير�ً 

في �لو�قع �ل�سيا�سي �لذي ل ينف�سل 

�لقامو�ض �لعا�سق عنه، فهو ��سم 

�لمقولة �لوجودية �ل�سيك�سبيرية في 

قالب طريف للغاية. وفحوى �لأمر 

هو �أن لغز�ً ما يجعل حرف P ممتنعًا 

عن �أل�سن �لفل�سطينيين، فيحيلونه 

على �لدو�م باًء. هكذ�، تظهر بع�ض 

�لمل�سقات بالفرن�سية �أو �لإنجليزية 

 Long live :وقد ُكتب عليها

 .Vive la Balestine أو� ،Balestine

وهكذ� �أي�سًا تتعر�ض �أحرف لغتين 

فرن�سية و�إنجليزية وكلماتهما 

ـ ''�عتد�ء�ت'' طريفة، ت�سل حتى �إلى  ل

�سوغ معادلت ريا�سية ت�ستبدل 

بع�ض قو�عد �لنطق. فعلى �عتبار �أن 

حرف �لفاء )في فل�سطين( يتحول 

�إلى باء في �لفرن�سية و�لإنجليزية، 

يقّدر بع�ض �لفل�سطينيين �أن �لفاء 

في �لفرن�سية يمكن �أن ت�سير باًء في 

�لعربية، في�سبح برج �إيفل مثًل برج 

�إيبل، وت�سبح غاليري لفاييت 

محلت لباييت.

�أّما �لأطرف فهو جو�ب �أحد كبار 

�لم�سوؤولين �لفل�سطينيين عن �سوؤ�ل 

طرحه عليه �سديق لبناني عن 

 ،Pو B أ�سباب عجزه عن �لتمييز بين�

�إذ جاء على �لنحو �لتالي:

 Ya akhi i know the difference

 .but i don’t know where to ''but'' it

)يا �أخي �أعرف �لفارق، لكنني ل 

�أعرف �أين ''�أ�سعه''(.

هذ� �لفارق هو ما لم تعرف �إد�رة 

�لإذ�عة �لفل�سطينية و�سعه في 

�لمكان �ل�سليم حيث �سّمت نف�سها 

 Balestine Broadcasting أو� BBC

Corboration. ولول �أن �لبي. بي. 

�سي. في لندن فهمت على �لأرجح �أن 

حرف �لباء ''�سرب من جديد''، لكان 

ما يبقى �ليوم من م�سار �ل�سلم 

�لمترنح �أو �لميت �لذي ق�سى عليه 

�لم�ستوطنون و�لم�ستعمر�ت.

يظهر حرف O بعد هذ� �لتقديم 

''�لنوني'' له، لي�سرح معنى ''منظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية'' )PLO(: منظمة 

هي منذ �سعود يا�سر عرفات 

و�سحبه في �سنة 1968 بمثابة 

�لأر�ض للفل�سطينيين �لتي تجمع 

تنّوعهم وتناق�ساتهم كافة، وهي 

على هذ� �لأ�سا�ض �سنو ��سم علمهم 

و�سنو ��ستقللهم في �سر�عها مع 

�إ�سر�ئيل، ومع �لعديد من �لأنظمة 

و�لحكومات �لعربية. على �أنها بعد 

عودة قياد�تها �إلى �ل�سفة وغزة في 

�سنة 1994، �سارت، علوة على 

ماهيتها �لأ�سا�سية، �سيئًا �آخر. 

�سارت �سلطة و�سارت جهاز�ً 

و�سارت تما�سًا مع �أبناء رقعة 

جغر�فية يختلفون في �سيرتهم 

وم�سيرتهم وعلقاتهم وتحولتهم 

عن �أبناء �ل�ستات �لمبعثرين في 

�لدول و�لمت�سلين بمختلف 

مجتمعاتها، �لذين �سّكلو� �لمنظمة 

وعا�سو� فيها. بهذ� �لمعنى �سارت 

�لمنظمة في �لعقدين �لمن�سرمين 

�سيئًا ي�سعب معرفة ماآله، لكنه يذّكر 

على نحٍو ما بما قاله محمود 

دروي�ض ذ�ت مرة: ''ما �أكبر �لفكرة، 

ما �أ�سغر �لدولة.''

P اأو B، اأو B اأو P: هذا   

هو ال�سوؤال

في فقرتين لحرفين يتماهيان 

فل�سطينيًا، يطرح �ليا�ض �سنبر 
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ي�سربون وي�ستمون مو�طنيهم 

بالعبرية، وحال مهاجرين جدد من 

رو�سيا يهجون �ل�سي�سانيين 

ويذكرون غروزني عند معبر 

للحتلل في �ل�سفة(.

و�لقامو�ض �أخير�ً هو ق�سة 

لل�سد�قة، ق�سة تجمع فاروق مردم 

بك �إلى ليلى �سهيد و�إيلن َهليفي 

ومحمود دروي�ض و�آخرين يذكرهم 

�ليا�ض �سنبر، �أو ي�سير �إليهم. وهو 

في ذلك كله، من ��ستذكاره طفولته 

و�سبابه �لأول في لبنان، �إلى 

مز�ولته �لتن�ض و�لبوكر، ثم �ختياره 

�للتز�م �ل�سيا�سي من دون �لتنازل 

عن حقوق �ل�سحك و�لقر�ءة وحب 

�لفنون وجماليات �لحياة، وكذلك 

عر�سه وجوه عائلته و''قومه''، 

و�سوًل �إلى باري�ض، منفاه �لمتكر�ض 

�ختيار�ً، وما بناه فيه من علقات، 

ي�سافر عبر �أمكنة �سمع عنها �سغير�ً 

ثم ز�رها ''كبير�ً''، و�أزمنة �ختار 

�لبحث فيها موؤرخًا، كي يبقى وفيًا 

لمبد�أ ''�لعزف �سد �لفرقة ومعها''؛ 

�لعزف معها ب�سفته و�حد�ً منها، من 

�أد�ئها ونب�سها، و�لعزف �سدها 

لرف�سه �لتماهي �لكلي معها كي ل 

يفقد ''�لم�سافة''، وكي يبقى فرد�ً: 

م�سافة �لنقد �أو فرد�نية �لعزف، 

تمامًا كما كان مايلز د�يفي�ض يفعل 

في عزفه مو�جهًا فرقته تاركًا 

�لجمهور ل يرى غير ظهره 

ومو�سيقاه.

 زياد ماجد

كاتب لبناني مقيم في باري�ض

و�أفكار ي�سدها جميعًا خيط �إلى 

مكان �أو زمان �أو م�ساعر، �أو �إلى 

�لمكان و�لزمان و�لم�ساعر مجتمعة، 

كما �أتاحتا له �أن يكتب تاريخًا 

مو�زيًا لفل�سطين، ل ي�سبه �ل�سير 

�لر�سمية، ول يهج�ض بال�سر�ع ب�ساأن 

�لأحقية، و�إنما يقّدم حكايا �إن�سانية 

ت�سلح لأن تكون حكايا لأنا�ض 

بمعزل عّما يجمعهم، وهذ� ما 

يدخلها ــ من دون �لتخلي عن كثافة 

رمزها ــ �إلى �أفق �أو�سع هو �لأفق 

�لإن�ساني؛ �أفق يمتد من بحر حيفا 

حيث فقد ذ�ك �لموؤرخ �أور�قه وعمل 

�أعو�مه �لطويلة بعد �أن �ألزم ثقل 

�لمركب �لحامل �أكثر من طاقاته 

منفيين عن بيوتهم في �سنة 1948 

�لركاَب برمي حاجياتهم، فامتزج 

حبر تاريخه وعرق قلمه بملح 

�لأمو�ج، �إلى بيروت فباري�ض 

ونيويورك وفيينا، فر�م �للـه وغزة، 

كي يلم�ض من بعدها �لمعاني 

�لنبيلة لللتز�م و�لمقاومة و�لإبد�ع 

و�لحرية، وهي معاٍن تجمع �أ�سماء 

من عو�لم �ل�سعر و�لأدب و�لفل�سفة 

و�لفنون و�للغة من جميع �أنحاء 

�لعالم، ومعاٍن تمنع ''�لق�سية'' من 

�أن تتحول �إلى �سجن للعقل و�لإر�دة 

و�لرغبة في �ل�سحك وفي �لحياة.

علوة على ذلك، يقدم �لقامو�ض، 

ومن خلل �لأمثلة �لفل�سطينية، 

در�سًا في �لعنف؛ في �آلياته ولغته 

و�نتقاله تنا�سًل بل�سان �لجلدين 

من مرجعية �إلى �أُخرى )حال جنود 

�إ�سر�ئيليين ي�ستمون بالألمانية 

تقليد�ً لما �سمعوه في �أفلم �أو نقًل 

عن �أهلهم، وحال فل�سطينيين 

�لختيار )Le Vieux(، �أو �أبو عمار، �أو 

يا�سر عرفات، �أو �لرئي�ض، �أو �ل�سيد 

فل�سطين )Mr. Palestine(، ذلك باأنه 

يندر �أن يلت�سق ��سم �سخ�ض با�سم 

ق�سية �أو با�سم بلد كما �لت�سق ��سم 

عرفات با�سم فل�سطين: من ��ستعادة 

�لهوية �لوطنية عبر ''فتح'' ومنظمة 

�لتحرير، �إلى �لقتال حفاظًا على 

�لقر�ر �لم�ستقل، �إلى �سناعة �لرموز 

في �ل�سر�ع مع �إ�سر�ئيل وبناء 

�ل�سخ�سية �لفل�سطينية بالجهد 

و�لت�سحية و�لتنّوع و�لت�سامح 

�لديني، �إلى �نتز�ع �لعتر�ف بعد 

طول تيه وح�سار�ت، و�سوًل �إلى 

�لعودة وبناء �لدولة ــ على �أخطائها 

ووهنها ــ و�نتهاء بالح�سار في ر�م 

�للـه و�لمو�جهة، ثم �لموت 

�لتر�جيدي في �لمنفى �ل�ست�سفائي 

�لباري�سي. لقد مثل يا�سر عرفات في 

�سيرته ملحمة �ل�سعب �لفل�سطيني، 

فتنّف�ض فل�سطين في �ستاته، و�نغر�ض 

فيها بعد عودته، ومات لأجلها في 

نفيه �لثاني.

العزف �سد الفرقة

قلت في بد�ية هذه �لقر�ءة �إن في 

�لقامو�ض مر�يا للكاتب، و�لأدق ربما 

�أن �لقامو�ض هذ� هو مر�آة للكاتب 

تعك�ض تعدد ملمح وجهه وقدرة كل 

ملمح على �لتحول وجهًا في ذ�ته. 

ف�سيغة �لقامو�ض و�لقدرة من خلله 

على تنويع �لمو�سوعات و�لأ�ساليب 

و�لتنقل وتحويل �لنقاط �إلى �أ�سطر، 

على ما كان دولوز يردد، �أتاحتا 

لليا�ض �سنبر فر�سة �لتعر�ض 

لأفر�د و�أماكن و�أحد�ث ومقولت 


