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العودة املتخيلة ــ قراءات

في�صل دّراج*

عودة الفل�صطيني بني الوهم واملتخيل

ا يجب �أن يكون. يت�سم 
ّ
قدر �لفل�سطينيين باختالفه عن غيره، وباختالفه �أكثر عم

فون 
ّ
عر

ُ
فون باأوطانهم، فاإن �لفل�سطينيين ي

ّ
عر

ُ
فاإذ� كان جميع �لب�سر ي

باإخر�جهم منه، وبانتقالهم �لماأ�سوي من �سفة �لمو�طن �لتي تالزم �إن�سانًا له حقوق 

وو�جبات، �إلى و�سع �لالجئ �لذي �أُهدرت حقوقه، وُفر�ست عليه و�جبات.

لي�س في �أقد�ر �لفل�سطينيين ما ي�سبه �أقد�ر �لآخرين، ولي�س فيها مكان لما يمكن �أن 

يكون. فهوية �لب�سر تاأتي من �أوطانهم �لتي ُتلزمهم بعي�س م�سترك، وهوية �لفل�سطينيين 

�سدرت عن �إخر�جهم من وطنهم، وتحويل عي�سهم �لم�سترك �إلى حكاية قديمة. فما ت�سمح 

نع منها 
ُ
به �لأوطان ل تقبل به �لمنافي، وما تطمئن �إليه ذ�كرة م�ستقرة يغاير ذ�كرة م

حق �لمو�فقة و�لقبول.

تتكون �لذ�كرة ــ �لهوية بمو�جهة ما يهددها، بخارج معاٍد و��سح �لعنا�سر، و�لذ�كرة 

�لفل�سطينية �لحديثة تكونت، وما ز�لت تتكون بمو�جهة خارج مهدِّد ي�سادر �لوطن وي�سبب 

عذ�بات �لمنفى، و�سعوبات �لطريق �لممتدة من �لوطن �إلى �لمنفى. و�لمح�سلة وجود 

فل�سطيني ت�سكنه مفارقة، تمنع منه �لوحدة و�ل�ستقر�ر. فالفل�سطيني مخلوق طارئ �أ�سله 

من فل�سطين، وهو �لالجئ �لذي �سقط على بلد لم يتوقعه وَقِبل به على م�س�س، وهو 

�لغريب �لذي يثير �لريبة ول ُتعرف مقا�سده، و�لو�فد بال دعوة، و�ل�سيف �لذي عبث 

باآد�ب �ل�سيافة، وهو، �أي�سًا، �لفد�ئي �لذي ي�ستدعي �لخطر، و''�لإرهابي �لم�سلح''، وهو 

�لإن�سان �لذي نتعاطف معه �إذ� كان بعيد�ً عنا.

و�لفل�سطيني، كما هو، كيان عاثر �لحظ منق�سم، وجوده محا�سر بمفارقات غريبة. 

خرج من وطنه على غير رغبة منه و�أ�سبغ عليه �آخرون �سفة �لجبان �لهارب، �أو �لذي باع 

�أر�سه، كما قيل �أكثر من مرة. وهو �لمتهم، �لمرفو�س �إن لم يقاتل كي يعود �إلى �أر�سه، 

ح م�سوؤول 
ّ
و�لمتهم �أكثر �إن قاتل كي يعود �إليها. وهو زو�ئد ب�سرية ل تاريخ لها، كما �سر

عربي ذ�ت مرة، يّدعي �لفقر وله ''�أكثر من قمي�س''، وكثير�ً ما كان قمي�سه �لوحيد، �أو 

�لأنيق، �سببًا لعقابه.

* كاتب وناقد فل�سطيني.



116جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1502018

�أملى عليه وجوده �لمفارق، في طور من م�ساره، �سرورة �لتذكر ومغالبة تيار �لزمن 

و�لعودة �إلى �لما�سي، لكن م�ساره عاد و�أربك تذكره �لذي يق�سي بمعرفة �أليفة بمو�سوعات 

ذ�كرته، ب�سبب منفى �أقام بين �لفل�سطيني وعالمه �لأليف م�سافة �سا�سعة. كاأن للتذكر 

�لفل�سطيني مفارقة خا�سة به ت�ستدعيه وتربك �سوره في �آن، ذلك باأن �لما�سي ل ير�َهن عليه، 

 عليها �لن�سيان.
ّ
وله وجوه مر

�حتفظ �لالجئ �لفل�سطيني، ذ�ت مرة، بذكريات من وطنه، �أ�سيف �إليها تذكر و�فد من 

�لمنفى، �ختزنته �لروح و�لعينان، وعا�س مع ذ�كرة قلقة، منذ �أن �أخذت به ماأ�ساته �إلى عو�لم 

�آخرين، و�أخرجته من �سفوفهم، و�ختلط �لتاريخ �لذي �أر�ده بزمن طارئ �سقط عليه ''م�سادفة'' 

وبّدل حياته. عرف في قدره �لغريب �لحرمان و�لغتر�ب و�ل�سعور بالنق�س، و�أطر�ف �لمدن �لتي 

يزهد بها �سكانها، ووقف �أمام �أكثر من مجزرة، و�أ�ساع �لتذكر و�نتقل �إلى ''�لمتخيل'' �لذي لن 

تغادره �لمفارقة.

�أدرك �لالجئ في غربته �لمتو�لدة دللة �لحكمة �لقائلة: ''ت�سبح �لأ�سياء �أكثر و�سوحًا حين 

ح، 
ّ
تبتعد عن �ساحة �لرو�ية''، و��ستدعى �أطياف وطنه �لمفقود باأ�سكال متنوعة، بعد �أن �سح

قلياًل، مبد�أ �لحكمة �ل�سابقة، ودخل �إلى قول جديد: ''تنقلب �سور �لأ�سياء �إن غابت، و�أ�سبح 

رجوعها م�ستحياًل.'' �أ�سيف �لعجز �إلى �لحرمان، و�أف�سيا معًا �إلى ذ�كرة �لمقهورين �لتي تخلق 

قهرها خلقًا جمياًل، خلقًا على غير مثال، كما يقال، كاماًل ويقترب من �لفر�دة. لذ� غدت ''�أر�س 

�لبرتقال �لحزين'' �لأكثر جماًل، وظهرت �سهول فل�سطين �لأكثر خ�سبًا، و�أخذ �لأجد�د �سور 

�لأنبياء، وتمكنت ''�لأر�س �لمقد�سة'' من قلوب �لفل�سطينيين، �أو بع�سهم على �لأقل. وكان في 

متخيلهم �لذي د�خلته �سقوق كثيرة، ما يقول: ''ل تقل �أخ�سب �لثرى، فهنا �أورق �لحجر''، 

ي �لرغبة ول تفر�س �لنتقال.
ّ
و�أدمنو� على ''عودة روحية'' �إلى �لوطن �لمغت�سب، تلب

لزمت �لمفارقة �لمتخيل �لفل�سطيني حين ��ستعا�ست عن �لأ�سياء �لغائبة بفر�دة �سفاتها، 

وخلط هذ� �لمتخيل بين �لتفاوؤل �لذي ل يحتاج �إلى �سبب، ومبد�أ �لأمل �لذي يعرفه �لم�سطهدون 

جميعًا. و�إذ� كان �لأمل ''عملة'' مقهورين يحتاجون �إليها، حال �لفقير �لذي ي�سكو همومه �إلى 

�سماء و��سعة، وينتظر �أن تحنو عليها، فقد كان في ''�لمتخيل �لالجئ'' �سطط فل�سطيني يدعو �إلى 

�لكاآبة، حال ''م�سوؤولين كبار'' قالو�، في ندوة فكرية نظمتها مجلة ''�سوؤون فل�سطينية'' في �سنة 

1972، �إن �لفد�ئيين �سي�سلون �إلى �سفد في �لربيع �لمقبل!!!

�عتقد فل�سطينيون كثيرون �أن حقيقة �لأ�سياء تكمن في �ل�سفات �لتي ُتعزى �إليها، و�أوغلو� 

في تمييز ما هو فل�سطيني، �أو كان كذلك، من غيره: �لبرتقال هو برتقال يافا، ''�لحبة كبيرة 

حلوة كالع�سل وكان �لكي�س ب�سلن''، و�لزيتون هو زيتون �لجليل، و�لعنب هو عنب �لخليل، و�لثمار 

�لحقيقية هي من نابل�س. �أحالت �لثمار على �لمكان، و�أحال �لمكان على ما يريده �لغريب 

ين �سرورين ت�ستدفئ بهما �لذ�كرة في بالد �لغربة.
َ
�لفل�سطيني، وغد� �لمكان وثماره عن�سر

تعودت �للغة �لفل�سطينية، في طور منها، على مبد�أ ''�لإ�سافة''، حيث في �ل�سيء �لمو�سوف ما 

يميزه من غيره وي�سمن فر�دته: �أ�سبحت �لقد�س في رو�ية جبر� ''�ل�سفينة''، ''�أجمل مدينة في �لدنيا، 
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و�سارت طبرية، في مذكر�ت �أني�س �سايغ، ''عا�سمة �لعو��سم''، و�أكد �أني�س ذ�ته كطبر�ني �أ�سيل: 

 �لر�حل �لجميل �سفيق �لحوت، في مذكر�ته على يافا، 
ّ
، ل �سبهة فيه.'' وحين مر

ّ
''�أنا طبر�ني قح

�أخذت �لأخيرة مالمح رو�سة غ�سلها �لمطر، بمنازلها و�سو�رعها و�ساحاتها و�سباحاتها �لم�سيئة.

وبقدر ما �عتقد �لفل�سطينيون، كغيرهم من �لم�سطهدين على �أي حال، �أن �سفات �لأ�سياء 

تنوب عنها، و�أن �ل�سفات تعيد خلق �لأ�سياء، �عتقدو�، بدورهم، �أن ح�سور فل�سطين في �للغة 

�ليومية يجعلها قريبة ــ �أو في متناول �ليد ــ فو�سعو� فل�سطين في �أيمانهم، باأ�سكال عفوية 

جرت مجرى �لعادة، كاأن يق�سمو� ''بحياة �ل�سهد�ء'': ''وحياة دم عبد �لقادر''، كان ذلك بعد �لنكبة 

مبا�سرة، ولم يكن قد م�سى على ��ست�سهاد عبد �لقادر �لح�سيني �إّل زمن ق�سير، �أو �أن يقول 

عجوز حزين بعد زمن: ''وروح �سهد� تل �لزعتر''، في �إ�سارة �إلى مخيم عاثر �لحظ تقاطعت فيه 

نير�ن متعددة �لجن�سيات، �إلى �أن ن�سل �إلى جملة غريبة: ''وحياة غربتنا''، كما لو �أن �لغربة 

مقد�س ل يجوز ن�سيانه، و�سوًل �إلى ق�سم حزين و�سعيد معًا: ''وحياة عودتنا''، تلك �لعودة 

�لعزيزة �لتي قد تاأتي بعد حين.

عا�س �لفل�سطينيون مع مفارقة �سكنت �أقد�رهم، منذ �أن �حتل وطنهم غرباء عنه، ومنذ �أن 

�أ�سبحو� بال وطن، �إلى �أن غدت �لعودة �لمنتظرة جزء�ً من حا�سرهم �ليومي، يحلفون بها 

كمو�سوع مقد�س ثمنه ت�سحيات كبيرة. غدت �لمفارقة �لحاكم �لأكبر لحياتهم، فهم يقاتلون 

من �أجل عودة ل تتحقق، وي�ستاأنفون �لقتال معت�سمين برهان جديد. �سيء قريب من �أ�سطورة 

�سيزيف �لتي �سردت عقابًا ل نهاية له، مع فارق جوهري: �لعقاب هنا يقع على �سعب ل على 

�أفر�د، و�لمعاقب �لفل�سطيني لي�س م�سلوب �لإر�دة، بل �إنه ين�ساع �إلى تعبه و�سبره و�أمله، ل �إلى 

�إر�دة �لمحتل �ل�سهيوني.

م�سى زمن �لتذكر بعد �أن �أ�سبح �لمنفى، كما �لح�سار، �أمر�ً فل�سطينيًا يوميًا يتالزم معه 

�لمتخيل �لذي ي�ستعجل �لعودة ويدرجها في عالقات �لنهار. تتج�سد �لعودة في تمثيالت 

متخيلة، وخ�سو�سًا في �لحقل �لرو�ئي، وهي ذ�ت قوة تعوي�سية حال �لأ�سرة �لتي تجتمع على 

ع�ساء، بعد غارة، كما في رو�ية ر�سوى عا�سور ''�لطنطورية''، و�لخال �لطيب �لذي يعود �إلى 

�أبناء �أخته، بعد معركة، مثلما جاء في رو�ية يحيى يخلف ''تفاح �لمجانين''.

بقيت �لماأ�ساة تدور بين عودة مقاتلة، مجالها �لحتمال �لم�سبع بالتخييل، وعودة تب�سيرية 

تف�سل �لحدود بين �لحا�سر و�لم�ستقبل، وترتاح �إلى قوة �لخير. بقي، في �لحالين، �لحلم �لذي 

ل يقوم �لوجود �لفل�سطيني من دونه، يتطلع �إلى زمن موحد ي�ستاأنف فيه حا�سره ما�سيه.

اإي�صاح: الواقعي واملتخيل والوهم يف الرواية الفل�صطينية

َغبية'' 
َ
�سكّلت �لرو�ية، في �سكلها �لتحري�سي، �لمجال �لأكثر مو�ءمة لتحقيق ''عودة ر

ز، د�ئمًا، بين �لوهم و�لمتخيل.
ّ
مقت�سدة �لتكاليف ل تمي

�إذ� كانت �لرو�ية، تعريفًا، تعك�س �لو�قع م�سافًا �إليه �سيء ما، �أي �لبناء �لفني و�للغة، فاإن 

�لفل�سطينيين �خت�سرو� رو�يتهم �لتحري�سية، كما خطابهم �لتحري�سي عامة، بـ ''رغبة ذهنية'' 
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�أ�سيف �إليها �سيء ما، يتمثل في حكايات �لنت�سار، �لأمر �لذي يجعل ''�لفد�ئي'' ينت�سر قبل 

ر �لعودة ''رحلة د�خلية''. بل يمكن �لقول �إن رو�يتهم ركنت �إلى 
ّ
�لذهاب �إلى �لمعركة، وي�سي

 
ّ

ي �لرغبة و�لحنين، ول يم�س
ّ
''فائ�س �لمتخيل'' لتعبث بالمتخيل، وتت�سرف بفائ�س مكبوت يلب

�لو�قع �إّل قلياًل، ويتعامل، �سمنًا، مع عودة م�ستحيلة.

خلق جبر� �إبر�هيم جبر�، متِكئًا على رومان�سية دينية خا�سة به، بطاًل وهميًا يعود �إلى 

فل�سطين �سالمًا في جميع �لأزمنة. فالفل�سطيني في نهاية رو�ية ''�ل�سفينة'' يتهياأ مرتاحًا 

ا وليد م�سعود، في �لرو�ية 
ّ
للعودة �إلى �لوطن، من دون �أن يطرح �أ�سئلة عن �لحتالل و�آثاره. �أم

�لتي تحمل ��سمه، فكان يعود �إلى �لقد�س منجذبًا �إلى مدينة مقد�سة ل تتخلى عن �بنها. ولعل 

�لمقّد�س �لموزع على �لطرفين هو ما جعل �لرو�ئي يطمئن �إلى زمنه �لرومان�سي �لذي يمحو 

�لم�سافة بين �لأزمنة �لثالثة، موؤكد�ً �لما�سي م�ستقباًل و�لم�ستقبل ما�سيًا، ويوّزع �لحا�سر على 

ن من �ساأن 
ّ
ر جبر�، �لمحتفل بالما�سي د�ئمًا، ما يهو

ّ
ما جاء وما �سيجيء. بل �إن في ت�سو

�لحا�سر، لأنه يمّزق عالقة �لم�ستقبل بما�سيه.

ن �لقد�س مركز�ً للوجود، ما ي�سمح بمتخيل رو�ئي ينفتح 
ّ
لم يكن في �إيمانية جبر�، �لتي تعي

ن 
ّ
على �حتمالت متعددة، ويبتعد عن يقين �إيماني يكتفي بثنائيات ل ت�سالح بينها، ويعي

�لفل�سطيني �لمقد�سي بطاًل ل يحاكى. يتحول �لفل�سطيني، كما �لعودة، �إلى عالقات روحية 

ثابتة، فال قلق ول �غتر�ب، ذلك باأن �لرو�ئي ��ستعا�س عن �لو�قع باإيمان و��سع �أوكل �إليه �أن 

''ي�سمن'' �لعودة �لأكيدة، و�أن ير�سد �لفل�سطيني في رحلته ''�لروحية'' �لمغلقة.

�نطوى منظور جبر� على متخيل �إيماني يعتبر �لعودة معطى بديهيًا، مطمئنًا �إلى �سمان 

�إلهي ين�سر �لفل�سطيني و�أر�سه، وي�ستولد، تاليًا، فل�سطينيًا ل ينق�سه �لكمال.. �ختلطت �لحدود 

في هذ� �لمنظور، و�لتب�س �لتخيل بالوهم، و�لرو�ية بالحكاية �لقديمة �لتي تتحدث عن هزيمة 

�ل�سر �أمام �لخير.

كان لغ�سان كنفاني، �لذي �أر�د رو�ية و�قعية ''مئة بالمئة''، مثلما قال، منظور مختلف ز�د 

في �ختالفه قلقه، و�نتقاله من �سيغة كتابية �إلى �أُخرى. �رتاح �إلى متخيل رومان�سي في 

رو�يته �لجميلة غير �لمنجزة ''�لعا�سق''، حيث �لأر�س تحمي �أ�سحابها، فهي عاقلة، 

كالفل�سطيني �لذي هو �أر�س ناطقة �أُخرى. غير �أنه حين �بتعد عن �لما�سي �لذي تت�سادى فيه 

ثورة 1936، وو�سل �إلى �لحا�سر في رو�يته ''عائد �إلى حيفا''، �رتبك وكان عليه �أن يبحث عن 

�سمان �آخر يفتح باب �لنت�سار. عثر على �سمانه، �لموقت، في �إن�سان يخلق ذ�ته ويكون 

م�سوؤوًل عنها، �إن�سان ذ�تي �لمرجع، �إن �سح �لقول، يتكىء على �إر�دة تقوده �إلى حيث ي�ساء. 

و�ساعف �ل�سمان، في �لرو�ية ذ�تها، بمحاكاة �ل�سهيوني �لمنت�سر. فمثلما �أن �ل�سهوني �عتمد 

على �لقتال �لم�سلح و�ل�ستعد�د للت�سحية، و�نت�سر، فاإن على �لفل�سطيني �أن يحاكيه، ذلك بـ ''�أن 

�لمدن ل َتفتح �إّل من جهة و�حدة''، و�أن �لعودة رهن بالفل�سطيني ''�لجديد'' �لذي يتعلم من عدوه 

�لمقاتل، و�أن �لوطن ''لي�س حفنة من �لذكريات''، فهو يحتاج �إلى �أكثر من معركة.

لم يهج�س غ�سان بعودة روحية، مثل جبر�، تبد�أ وتنتهي د�خل �لروح. �أر�د عودة �أُخرى، 
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وعثر عليها في فل�سطيني من�سود يجمع بين �لمعرفة و�لإر�دة، وبين تجربته �لذ�تية وتجربة 

عدوه. كان خطابه �سادقًا وم�سكونًا باإر�دة مقاتلة توؤمن باأن �لعودة ُت�سنع ول ُتعطى. و�إذ� 

كان �لو�قعي في خطاب غ�سان �لرو�ئي جاء من �لعتر�ف بالآخر �ل�سهيوني، و�لتعرف �إليه، 

ومحاولة محاكاته، فاإن �لوهمي ت�سلل �إليه من �لرغبة في �سناعة �لمقاتل �لفل�سطيني وعودته، 

و�سوًل �إلى ''�سناعة �لمتخيل'' �لذي ل يمكن �سنعه، لأن في زمن �لمتخيل �لمفتوح على 

�حتمالت متعددة، ما يغاير ''�لزمن �ل�سناعي'' �ل�سائر في �تجاه وحيد.

ومع �أن منظور غ�سان كان بعيد�ً عن �لمتخيل �لديني �لذي يحقق ''عودة مظفرة'' ��ستاق 

 �إليها جبر� ومات في �لمنفى من دون �أن يحققها، فقد كان له �سمانه �لخا�س به �ل�ساعي 

لـ ''�سناعة �لم�سير''، تلك �ل�سناعة �لغريبة �لتي تخت�سر �لتاريخ في �إر�دة �إن�سان متمرد 

ي�سجره �لتاريخ. كان لغ�سان �إيمانية تف�سل بين �لقائم و�لو�جب �لوجود، وكان له �سمانه 

�لإيماني �لحالم باإن�سان ل يخيب. لكنه كان يدرك، وهو �لقِلق �ل�سائر من جو�ب �إلى �سوؤ�ل 

يحا�سره، �أن �لإن�سان ل يتحرر من �لتاريخ، ول من �ل�سياق و�لإرث �للذين يالزمانه، و�أن في 

مفاجاآت �لحياة ما يتجاوز ''�ل�سمان'' �لذي هو مبد�أ ديني في �لتحديد �لأخير.. لهذ� ترك 

''�أعماًل ناق�سة''، �إلى �أن قتلته �ل�ستخبار�ت �ل�سهيونية، محققًا ما قال به: ''�لإن�سان �لذي فاته 

�ختيار ميالده، ي�ستطيع �أن يختار موته.''

ح �إلى عودة مرغوب فيها �أو محتملة، ويعطي 
ّ
�ل�سياق �لذي كتب فيه جبر� وغ�سان يلم

''متخياًل مقيد�ً'' يذهب �إلى فل�سطين ويعود منها. جاء بعد �ل�سياق �لو�عد حا�سر مهزوم، يتيح 

�لت�سجيل ل �لتخييل، ويخت�سر �لأزمنة �إلى ما كان، ويقترح ''عودة م�ستعارة''. كتب ربعي 

�لمدهون رو�يته ''م�سائر'' ر��سمًا ''عودة فل�سطيني'' يحمل جو�ز �سفر بريطانيًا، وجار�ه في 

�لعودة �سليم �لبيك في رو�يته �لمتميزة ''تذكرتان �إلى �سفورية''، حيث �لعائد �لمعذب يحمل 

جو�ز�ً فرن�سيًا.

جاء زمن �لت�سجيل ل �لتخييل، بعد �ستات يتبعه �ستات، و�لوقوف �أمام عودة م�ستحيلة. 

ُترجم تد�عي �لزمن �لفل�سطيني ذ�ته، ب�سكل غير مبا�سر، في عودة يحيى يخلف، في ''ر�كب 

�لريح'' �إلى يافا في �لقرن �لثامن ع�سر، حيث في �لما�سي �لف�سيح ما يقبل بعودة ''بطل �إيجابي'' 

ل يالئم �لحا�سر �لمهزوم. ربما كان في تحولت �لزمن �لفل�سطيني، �لبعيدة عن �لتفاوؤل 

ده �إليا�س خوري في عمله �لكبير 
ّ
و�لت�ساوؤم معًا، ما يلزم باجتهاد رو�ئي متعدد �لم�ستويات، ج�س

''�أولد �لغيتو''، حيث �لأفكار في �سور، و�ل�سور �أفكار تتجاوز �لتخيل و�لت�سجيل، و�ل�سور 

و�لأفكار ل تحتمالن �لت�ساوؤم �أو �لتفاوؤل.

�لمتخيل حرية تتجاوز �لأمكنة و�لأزمنة، وفيه �ختيار ل ين�ساع �إلى �إر�دة �لمتخيل. ربما 

�س 
ّ
كان في �لقدر �لفل�سطيني، �لمحا�سر من جميع �لجهات، ما يقمع �لمتخيل �لرحيب، ويحر

ر عن روح �لإن�سان �لمحا�سر، ل عن ''�لمو�سوعية''.
ّ
على �سعار يعب

عا�س �لفل�سطينيون �لحالمون بالعودة، من �لنكبة �إلى �ليوم، دورة و��سعة �حت�سد فيها 

�لمتخيل و�لوهم و�لوجع و�لفرح ومقاومة م�ستمرة تاخمت حدود �لمعجزة. 


