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العودة

بما تعنيه فل�سطيني ًا ،لي�ست �إ ّال جماعية ،مباغتة؛ بالكاد ''يعيد'' �أحدنا معه
ما ي�ستطيع حمله ،تمام ًا كما خرج جيل �سابق ،من فل�سطين ،وال تكون �إ ّال
تجمع وانطالق هي المخيمات ،فتنزل الجموع الفل�سطينية من حلب �إلى حم�ص،
من نقاط ّ
ومن المدينتين �إلى دم�شق ،من مخيمات هذه المدن ،متجهة �إلى الجوالن ،وال يكون ذلك
لمن ا�ستطاع .وكذلك هي الحال
�إ ّال في با�صات جماعية ،و�سيارات ،وم�شي ًا على الأقدام َ
في مخيمات لبنان� ،إذ ينزل النا�س من طرابل�س �إلى بيروت ،ومن مخيمات المدينتين �إلى
�صيدا ،متجهين �إلى الجليل.
فل�سطينيون و�سوريون ولبنانيون ،جموع تملأ الأفق� ،شعوب �آتية من جميع المدن
والقرى والمخيمات في �سورية ولبنان ،ومن الأردن جنوب ًا ،ي�سرعون راك�ضين متى
اقتربوا من الحدود ،الم�س ّنون منهم يعرجون على عكاكيزهم ،ال �أحد ي�سقط ،ال �أحد يم�شي
على مهل ،ال �أحد ال ينظر �أمامه.
هذه هي ال�صور التي تت�شاركها �أذهان الفل�سطينيين ،بتغييرات خفيفة ،فلكل ن�سخته
منها ،زاوية التقاطه لهذه ال�صورة وتلك ،تركيزه على وجوه دون غيرها ،على ق�ص�ص
تف�صيلية ولقطات مقربة ،على حذاء ُترك وحده خلف الجموعَ ،ح ّط ٍة م�ستقرة على التراب،
كي�س مملوء �أعاق �أحدهم عن �سباق الآخرين ف�أفلته من يده من دون �أن ينظر �إليه مكم ًال
ٍ
طريقه ،زمامير با�صات ت�س ّلق النا�س على �أ�سقفها� ،أغانٍ من مكبرات �صوت رديئة مثبتة
على �سيارات بيك ــ �أب ،مقاطع من حوارات هنا ووجوه بعينها هناك ،كلها تتخلل هذه
الن�سخة �أو تلك في هذا الذهن �أو ذاك.
م�شم ًال
اليوم ،في الذكرى ال�سبعين للخروج الجمعي ،وكان في االتجاه المقابلّ ،
وم�شرق ًا ،انقلب معنى العودة هذا ،وانقلبت هذه ال�صورة .ال �أقول تغير المعنى وكذلك
ّ
ال�صورة بل انقلبا ،فال�شعوب �صارت �أفراداً ،ونقطة االنطالق �صارت �أوروبية ،والطريق
�صار مطار بن ــ غوريون ،والعودة �صارت زيارة.
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هذه هي حال َمن نال منه ال�شتات الراهن من فل�سطينيي �سورية ،في �أوروبا والعالم كله،
وهذه هي حال فل�سطينيي لبنانَ ،من ا�ستطاع منهم الخروج نحو �أي اتجاه ،وهذه هي حال
ن�سبة كبرى من الفل�سطينيين الذين � ّإما و�صلوا �إلى غاياتهم ،مبتعدين عن فل�سطين �إن ق�سنا
الم�سافات بالكيلومترات ،و� ّإما ينتظرون فر�صة ينالون فيها ذلك االبتعاد عن مكانهم الأول.
ال مكان لتلك ال�صورة في ذهني اليوم ،ال مكان لأي احتمال يخرج فيه فل�سطينيون جماعة
ومن المخيمات �إلى حدود فل�سطين عائدين� .أمام ه�ؤالء الالجئين اليوم احتمال واحد للعودة،
بمعناها المعجمي ولي�س الفل�سطيني� :أفراداً ك�أجانب.
وعودة كهذه ال تبقى عودة ،حتى معجمي ًا ،فهي� ،أكثر ،ذهاب� ،أو بمعنى �أق�سى ،زيارة .زيارة
بفيزا محدودة الأيام فال يكون البقاء في فل�سطين بعدها ''قانوني ًا'' ،فيزا يطلبها مواطن �أوروبي
ويمنحها �آخر �إ�سرائيلي .والزيارة لي�ست كالعودة ،والفردية لي�ست كالجماعية ،و�إقامة �أحدهم
لجده بيت عليه ،لي�ست كالإقامة في بيوت
لجده� ،أو في مكان كان يوم ًا ّ
في بيت كان يوم ًا ّ
�أ�صدقاء يتناوبون على ا�ست�ضافة هذا المنبهر ببلده ،الغريب عنها ،الم�ستمر في انبهاره �إلى �أن
يعود �إلى مكانه ''العادي'' ''الم�ألوف'' حيث حياته ''العادية'' ''الم�ألوفة''.
فمكان �أحدنا هنا ال يكون فل�سطين ،بل هو المدينة �أو البلدة التي �أتى منها ــ �أقول ''�أتى'' وال
بتذكر ا�سمها ،هناك حيث
�أقول ''ي�أتي'' ــ تلك التي ال يكترث �أحد من �أبناء بلده ،م�ست�ضيفيهّ ،
ر�سخ هذه ''الموقتة'' با�ستعداد
�إقامة �أحدنا ،نحن الالجئين ،دائمة كما الزيارة للبلد موقتة .و ُت ّ
العديد ال�ست�ضافة هذا الزائر ،للتعبير عن رغبتهم في �أن يل ّفوا به البلد ،لذك ٍر محدود لأمكنة
�سي�أخذونه �إليها ،لأمكنة ال يرونها هم جديرة بذكرها لي�أخذوه �إليها .هذا كله لأن القادم قادم
موقت ،لأنه زائر ،لأنه �سيعود يوم ًا ما �إلى مكانه حيث يم�ضي بقية �أيام ال�سنة.
لدي ،لكن حتى هذه متخيلة ،وتلك الجماعية الأ�سطورية لم تعد
هذه هي العودة المتخيلة ّ
في وارد التخيل ،هي �أكثر ما تكونه اليوم �إ�شارة في رواية �أو فيلم ،تكون في فقرات �أو م�شاهد
في ذهن �شخ�صية ما ،ال تكون �أحداث ًا في الحكاية بل خياالت .هي لي�ست واقع ًا حتى في
الخيال ،في الأدب وال�سينما ،هي خيال في الخيال ،هي ت�صورات ذهنية ل�شخ�صية م�ؤ ّلفة في
ت�صورات ذهنية للم�ؤلف.
عما كان احتما ًال �سائداً في �أذهان الفل�سطينيين قبل زمن
�إلى هذا القدر نحن بعيدون ّ
ق�صير ،غط�سنا طبق َتين في الخيال ،م�ستويين يحتاج المرور من �أحدهما �إلى الآخر ،زمن ًا
طوي ًال.
العودة الجمعية ال تكون �إ ّال في الخيال ،والحديث عنها في الواقع ــ وهو ما �أفعله في هذه
الأ�سطر ــ هو مجاز بحد ذاته ،ي�صعب حتى كتابته واقع ًا في الخيال ،حدث ًا في رواية �أو فيلم،
عيني الآن و�أفتحهما منتظراً �أن
هو مجاز ي�أتي من �أمنية �أعرف مدى ا�ستحالتها ،ك�أن �أغم�ض
ّ
تكون حبيبتي ،وهي في بالد �أُخرى� ،أمامي� .أفعل هذا ب�شخ�صياتي ال بنف�سي ،بم�صائر �أ�ستطيع
أغير تف�صيالت ب�سيطة تخلق
ن�ص ماّ � ،
التحكم فيها� .أ�ستطيع العودة �إلى ف�صول �سابقة في ّ
احتما ًال يجعل �إغالق العينين والتم ّني ثم فتحهما فع ًال غير عبثي ،فع ًال باحتمالٍ ــ لن يكون
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�ضئي ًال في الرواية والفيلم ــ لح�ضور الحبيبة ،م�صادف ًة �أ�ستطيع تطويع كل ما حولها من �أجلها.
هناك فقط �أ�ستطيع الحديث عن العودة المتخيلة .كي ي�أخذها �أحدنا على محمل الجد ،ال تكون
العودة �إال خيا ًال في الخيال.
� ّأما هنا ،في واقعي ،في مكاني الأوروبي ،الأبعد بالكيلومترات عن فل�سطين ،كل ما يمكن
�أن �أحكيه عن العودة بالمعنى الفل�سطيني لي�س �سوى مجاز لحياة متمناة ،الحتماالت عبثية،
لحياة موازية �أعي�ش الالحق منها في ذهني ،مجاز �أ�صنع به حكايات يتخيل �أحدهم فيها
العودة جماعية تنطلق من المخيمات ،ت�ستقبلها جموع �أُخرى ،على الطرف الآخر من العالم،
في الجليل ،وب�أيديهم �سالل من الكرز والتين وزجاجات ماء بارد و�أباريق قهوة و�شاي
للراحلين الجدد ،للقادمين الجدد.
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