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شهادات

البياري*

العودة �إىل يافا جمازاً ولون ًا ومكان ًا**

�أتذكر

المرة الأولى التي وط�أت فيها
قدماي ''�أر�ض الحكاية''؛ يافا،
مدينتي ،في �سنة  ،2013و�أنا ابن الجيل
الثاني للمنفى الفل�سطيني في الـ ''هناك''.
�أتذكر تمام ًا ما �أ�صابني حينها� :أمواج من
الألوان تجتاحني؛ تخترق م�ساماتي بعنف،
لتقول لي بفظاظة �إن فل�سطين ملونة ،ولي�ست
تر�سب في الحكاية الممتدة من ج�سدي،
كما ّ
ال�ضدين.
باللونين الأبي�ض والأ�سود؛ الثقيلين،
ّ
�أتذكر ذلك الإح�سا�س تمام ًا� :ألوان عنيفة؛
اجتياح ي�شبه متالزمة �ستاندال 1،اخترق
م�سامي ك�أو�شام لألف معنى ون�ص .ت�ساءلت
حينها عن وجودي قبل وبعد االنك�شاف على
هذه الحقيقة العنيفة :الألوان ،وعن هذا
* كاتب وباحث من فلسطين.
** قبل عام ونصف عام ،صدر العدد  116من
''مجلة الدراسات الفلسطينية'' ،الخاص بملف
''العودة المتخيلة'' ،والذي شارك في نصوصه عدد
كبير من الكتّاب والفنانين الفلسطينيين .وقد القى
هذا الملف استجابة واسعة من الكتّاب العرب،
وتواصل االهتمام به طوال تلك المدة ،حتى إنه بعد
صدور العدد ،وصل مزيد من المساهمات التي
نشرناها تباعاً ،وآخرها نص جديد من الكاتب
والباحث الفلسطيني عبد الله البياري ،ننشره في
عدد المجلة الحالي.

المحكم الحبكة من ثنائية
الخروج غير ُ
اللونين الأبي�ض والأ�سود ،و�أين هي العودة،
وما �إذا كان انهيار اللونين مجرد مجاز يعيد
ر�سم هويتي� ،أم ماذا يحدث؟
�أنا ال�صاعد من �س�ؤال الهوية والحق في
المكان والوجود بكثافة الثورات العربية
وميادين تحريرها ال�ضاجة بالحلم،
بمجازاتها الخارجة عن �سلطان المعنى/
الأب/الرئي�س الأوحد� .أتيت �إلى يافا ،و�أنا
ممن كانوا في ميدان
الذي  -ككثيرين ّ
التحرير � -أحاور هوية قلقة بد�أت تمار�س
�شك ًال من �أ�شكال العودة �إلى التاريخ ،وهي
الآن تبحث عن عودة �إلى مكان ما ،كي تنتزع
حقها في حكاية لم تنت ِه.
بد�أت فكرة العودة �آنذاك تتحلل من تراثها
المجازي لتواجه �ألوانها؛ اللون �شكل من
�أ�شكال الحياة والت�أويل ،وانتقال المكان بين
�ألوان الطيف؛ انتقال في الزمن والمعنى .لم
تعد تلك العبارات الثقيلة الرنانة من قبيل:
''العودة حق كال�شم�س'' ،طافية على �سطح
المكان ،و�إنما �أثقلتها الألوان ،وبات لزام ًا على
العودة �أن ت�سائل نف�سها� :إلى �أين ومن �أين؟
وهل علينا �أن نغير المجاز� ،أم �أن نحاور اللون
وت�أويله؟
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العودة هي �س�ؤال اللحظة التي يتبخر فيها
دخان الن�صو�ص الم�ضادة (�أنا – هو) ،والتي
ُكتبت لتتحدى الآخر .هالني هذا القول ،على
ثقله وبداهته المتهافتة �أمام زخم الألوان في
يافا� ،أتراها عودة �إلى الآخر بعد �أن تعدد في
اللون؟ �ألم تكن نكبتنا به حادة بين نقي�ضين:
وه ّجرنا من كليهما
�أبي�ض و�أ�سود ،ف�أُخرجنا ُ
�إليهما مع ًا؟
لم تعد يافا مثلما كانت في الحكاية،
وهذه الألوان �شكل من �أ�شكال الإدراك
والتخيل .هي مجازاتنا في الزمن ،فالأبي�ض
والأ�سود لم يكونا يوم ًا لون بيارات يافا،
و�إنما هما لون حكاياتنا عنها ،و�إدراكنا لها.
هما لون ح�ضور الأ�شياء في ذاكراتنا ،ف�إذا
تغير هذا الح�ضور ،تغيرت ذاكرتنا ،وال عودة
لمن �سجنته
لمن ال ذاكرة له ،وال عودة كذلك َ
َ
ذاكرته .هنا الأزمة بدت وا�ضحة ،هل نغير
اللون �أم نغير ال�شيء؟!
اللونان الأبي�ض والأ�سود هما وعيي
المزدوج بال�شتات كفل�سطيني� ،أو Double
 Consciousnessمثلما يقول هومي بابا
(�أت�أملني من خالل �آخر لي في اللون� ،أي�ض ًا!)،
والذي يت�أ�س�س على انق�سام للعالم �إلى
ثقافتين متعاديتين �أو متناق�ضتين �أنتجتا
�سماها بابا  ،Unhomelinessمن
حالة ّ
''الوجود على حافة ثقافات �أجنبية ،على
التخوم ،في الغيتوات والمقاهي ومراكز المدن،
تجمع في ن�صف حياة الأل�سنة الأجنبية
ون�صف نورها� ،أو في الطالقة الغريبة التي
تميز لغة الآخر ،تجمع عالمات الموافقة
والقبول والخطابات وال�ضوابط ،تجمع
ذكريات التخلف ،ذكريات عوالم �أُخرى ُتعا�ش
تذكراً وا�ستعادة ،تجمع الما�ضي في �شعيرة
ّ
من �شعائر النجاة والبقاء على قيد الحياة2''.

�أو�ضحت لي هذه المقولة الترابط بين الحكاية
واللون ،وكيف �أن الألفة مع اللون ا�ش ُتقت من
الألفة مع المكان ،والمكان مجازنا .تذكرت
مقولة لنيت�شه'' :التاريخ الب�شري ما هو � اّإل
بت
جي�ش من اال�ستعارات والكنايات'' 3،فهل ُّ
في حاجة �إلى مجاز �آخر يمنحني مزيداً من
الألوان؟ هل �أنا في حاجة �إلى نزوح �آخر عن
فل�سطين/المجاز ،لأعود �إليها؟ بعد هذه
الأعوام كلها والعمل ال�سيا�سي ،والكتابة عن/
من/في فل�سطين ،هل بتنا نعاني نق�ص ًا في
المجاز واال�ستعارات والكالم� ،أفلتت منه
فل�سطين بجميع �ألوانها ،وبقيت لدينا ب�أبي�ضها
و�أ�سودها فقط؟ �أم �إنها كانت كذلك طوال
يت�سن لنا �أن
الوقت ( 70عام ًا ،و�أكثر) ،لكن لم
َّ
نحكي عنها باال�ستعارات المالئمة؟ �أم �إن
فل�سطين بب�ساطة تبدو �أجمل من خارجها،
كمجاز؟ لهذا �أقول ما �أحوجنا �إلى الأدب ال
ال�سيا�سة ،ما �أحوجنا �إلى االلتبا�س في الت�أويل
ال الح�سم في ال�سيا�سة!
في يافا� ،أمام جامعها الكبير (جامع
علي
المحمودية) المطل على البحر ،طغت ّ
زرقته التي ما عادت من الغياب محايدة ،بعد
�أن طفت على ال�سطح زرقة َع َل ِمهم .لم ِ
يحك لي
�أبي �أو جدي عن زرقة بحر يافا ،ف�أغلب
الحكايات كانت عن يافا نف�سها وبياراتها،
ك�أن النكبة لم ت�سرق يافا فح�سب ،بل حولتها
�إلى مدينة بال بحر (والبحر هو الت�أويل الأجمل
للمدن) ،كتلك التي ُنفي �إليها جدي ووالدي؛
عمان .لم �أ�ستطع العودة �إلى زرقة البحر ،بتلك
ّ
العفوية التي كثيراً ما تهي�أت لها ،وقر�أت
عنها .زرقة بحر يافا الآن باتت غريبة عني
ك�سائر �ألوانها� ،أو �أن ثمة م�سافة بينها وبين
بحر الحكاية .زرقة بحر يافا دبقة كلون العلم
الأزرق� ،أو �أنها زرقة قديمة في الزمن� ،أ�ضحت
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اليوم تابعة لبحر تل �أبيب ،مثلما �أن يافا
باتت الحي القديم لتل �أبيب .حتى الزرقة
ت�شيخ! هل �سيكفيها – �أعني يافا � -أن ننزع
عنها هذا العلم الأزرق ،لنعيد �إلينا و�إليها
لونها؟!
�أقول لنف�سي على عتبات اللون :تقنيات
التدوين اللوني للم�أ�ساة الفل�سطينية لي�ست
ثابتة ،بل متغيرة ومتحولة ،لكنها في ج�سد
هذا النظام اال�ستعماري ال ت ّتبع � اّإل �شك ًال واحداً
فقط ،هو ال�شكل اال�ستعماري ال�صهيوني.
�أخافني الأمر كثيراً؛ �أيعقل �أن تكون النكبة
�أي�ض ًا لونية/ب�صرية؟ و�إلى �أين نعود �إذا فقدنا
قدرتنا على اللون؟ بل �أكثر من ذلك ،وهو
المخيف في الأمر� ،أن �إعادة �إنتاج النكبة/
فقدان اللون كمركز هووي 4هما العامل
الأ�سا�سي لتعريف الذات الفل�سطينية ،في
�سعيها اللحوح للعودة �إلى ما قبل النكبة؛ �إلى
اللونين الأبي�ض والأ�سود! هل فقدنا اللون في
كل مرة بنينا فيها وجودنا على النكبة والفقد،
وهل �سنحمل منافينا �إلى اللون؟
لكن كي يفقد الفل�سطيني �شيئ ًا ما ،ف�إن
عليه �أن يمتلكه في الأ�سا�س قبل لحظة فقدانه.
�صحيح �أن االحتالل هدم كل ما ملكه
الفل�سطينيون ،و�أخرجهم من خارج التاريخ،
''عراة'' ،بال لون ،غير قادرين على الكتابة
والقراءة والتلوين � ،اّإل �إن العودة هي ب�شكل ما
امتالك الحق في اللون/الت�أويل ،وعليه ف�إن
فقدان اللون لي�س � اّإل �أثراً لالحتالل ،والعودة
كفيلة با�ستعادته/ا�ستعادة الحق فيه.
االحتالل عدو للون/الت�أويل/المجاز ،في
خيال الفل�سطيني و�إدراكه وحتى بالغته.
ا�ستعدت في زخم هذه العودة اللونية ما
�أمكنني من �أعمال الفن الت�شكيلي الفل�سطيني،
لأبحث عن امتداداتي كفل�سطيني في اللون،

بما يمنح عودتي الم�شتهاة �شك ًال من �أ�شكال
اال�ستمرارية المكانية للون في الزمن (قبل
النكبة حتى �سنة �/1948أبي وجدي؛ النكبة
حتى �سنة �/2018أنا) .ازدادت مخاوفي
وط�أة ،فمن �صوفي حلبي �إلى داود زالطيمو،
ومن نيقوال �صايغ �إلى �إ�سماعيل �شموط،
و�أ�سامة �سعيد وزهدي قادري وغيرهم ،وغدا
الإ�شكال �أثقل ،وتي ّقنت ب�أن �أزمة اللون/العودة
لدي من �أزمة المجاز ،فقد كتب الفل�سطينيون
ّ
كثيراً عن النكبة وال�شتات والمنفى والخروج،
بما هي �أ�شكال للفقدان ،ثم جاءت ال�سيا�سة
وال�سا�سة واالتفاقيات والقبالت ،لت� ّؤبد هذا
الفقدان اللوني ،بحيث ت�صبح لحظة العودة بال
لون/ت�أويل�/شكل.
�سيا�سات االحتالل اللونية هي �أ�سا�س ًا
�سيا�سة �أطالل� ،أي �أنها �سيا�سة �إدارة المعنى/
الت�أويل المكاني في الزمن الفل�سطيني .بدا
الأمر وقح ًا في ن�صو�ص الأمكنة لي�س في يافا
وحدها ،بل في حيفا �أي�ض ًا ،وتحديداً حي
الن�سنا�س ،و�شارع جادة الكرمل ،في حي
الألمانية ،والذي ُ�س ّمي �شارع بن  -غوريون
بعد ذلك (ال بد من �أن للت�سمية لون ًا ،فللغة
لون) ،وعكا على ال�شاطىء �أي�ض ًا ،ف�ض ًال عن
حالة القرى والبلدات العربية ،و�إن كانت �أقل
�سوءاً من المدن الكبيرة (الم�سماة في مجاز
احتاللي/لوني ''مختلطة'' ،وهو مجاز ال يمكن
ند ّي ًا للون ،بقدر ما
�أن ي�صف اختالط ًا فعلي ًا ّ
ي�صف واقع ًا �إق�صائي ًا له).
بكلمات �أُخرى� ،إن �آليات �إنتاج اللون
ومعناه هي ا�ستحواذ �سلطوي ح�صري
لالحتالل باعتباره (االحتالل) منظومة
ال�سيطرة والهيمنة على المعنى والمكان
والزمن .ولعل هذا ما يف�سر التباين في اللون
بين يافا وتل �أبيب كامتدادين زمنيين للمكان

العودة إىل يافا جمازاً ولون ًا ومكان ًا

قبل �سنة  1948وبعدها (وهو ال يختلف من
حيث البنية عن �سيا�سات اللون فيما يتعلق
بالمخيمات الفل�سطينية في المدن العربية).
علي في
عاد ال�س�ؤال ملقي ًا بظله الثقيل ّ
المكان؛ �إلى �أين العودة؟ �إلى �أي لون�/ألوان
�ستكون؟! ولو كان لي �أن �ألج�أ في عودتي �إلى
قريتي العبا�سية (ق�ضاء يافا) ،وهذه �أي�ضا �آلية
مقارنة اختزالية� ،أورثتنا �إياها �أدبيات
''العودة الفل�سطينية'' �إلى ب�ؤرة الفقد ،وهي
القرية المهجرة (في مقابل المدينة
ال�صهيونية) المح�صورة في زمنية نكبة
 ،1948ك�أننا �سنعود �إلى لحظة  1948ولي�س
 !2019وحتى مع هذا ،لن �أتمكن من هذه
العبا�سية ُه ّجرت بالكامل،
العودة ،نظراً �إلى �أن
ّ
ومحيت جميع �آثارها ،و�أقيمت على �أنقا�ضها
ُ
فعلي �إذاً �أن
(يهودا)،
�صهيونية
م�ستعمرة
ّ
�أبحث عن �أطالل تمنحني مدى �صغيراً من
التنوع الب�صري للعودة ،وقد وجدت �أطال ًال� ،أو
ما تب ّقى من �أطالل مئذنة جامع القرية ،وهكذا
بدلت الأبي�ض والأ�سود ،بالأطالل والمدينة.
ّ
لعل ابن الهيثم كان �أديب ًا قبل �أن يكون
ب�صري ًا� ،إذ قال'' :من دون ال�ضوء واللون ،ال
يدرك منظور بوا�سطة الب�صر وحده ''.على �ضوء
َ
هذه العبارة �أت�أمل دالالت اللون في وجه طفل
تب�سم لي بين هذه الوجوه ال�سائرة حولي في
ّ
ميدان ال�ساعة في يافا بين الألوان والأ�ضواء،
و�أنا المنهمك في الترب�ص لها جميع ًا بحث ًا عن
منفذ لعودتي .باغتني بابت�سامته ال�صافية
لردها
ّ
الغ�ضة ،والتي هبت ريح داخلي ّ
بابت�سامة �أُخرى ،لكن �سرعان ما هاجمني
هاج�س ثقيل الأطراف كبقعة زيت على �سطح
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الماء� ،سوداء اللون ،يمنعني وينهرني'' :ال
تبت�سم لمحتل!'' مجاز �آخر ي�ضيق بي ،فال
علي �أن �أعي �أن جمالية
يت�سع لنا مع ًا .كان ّ
هذا البلد عنيفة ،حتى على هذا الطفل (فهو
على �صغر �سنه محتل!) .عنف ال تحتويه
متالزمة �ستاندال وحدها ،عنف �سنرثه
بعودتنا �إلى �أر�ض الحكاية� ،إلى نقطة الأبي�ض
والأ�سود ،لكني لم �أعلم – حينها � -أن مجازه
هو �أي�ض ًا �سي�ضيق عليه ،و�سينتزع منه �ألوانه
التي �سرقتها مني دولته؛ فمنذ فترة قريبة
أقرت الحكومة الإ�سرائيلية قانون القومية،
� ّ
ف�أدخلت نف�سها في �أزمة مجاز هي الأُخرى،
عد �أزمة
�ستحولها �إلى بلد من لون واحد ،فيما ُي ّ
وجودية لن تحا�صرني كفل�سطيني فح�سب ،بل
�ستحا�صر هذا الطفل ال�صغير �أي�ض ًا ،وتدفع به
�إلى فقدان اللون رويداً رويداً ،بعد �أن كانت
دولته م�ستحوذة عليه.
�أزمة النظام اال�ستعماري اللونية تلك
�ستدفع بي كفل�سطيني �إلى البحث عن �أ�شكال
إلي حقي في اللون،
مجازية للعودة تعيد � ّ
فكان �أن ُولدت ابنتي ''يافا'' في فل�سطين في
�سنة  ،2017منتزعة حقها في الوجود واللون
والمجاز ،ومانحة �إياي ونف�سها وفل�سطين
�شك ًال �آخر من �أ�شكال المقاومة/المعنى
بالوجود في المكان والزمان واللون
الفل�سطيني الواقع تحت االحتالل ،لتك�سر
المدعاة ،باعتبارها
�سطوة القومية اليهودية ّ
�آلية قمعية لإنتاج اللون والمعنى الأحاديين.
إلي الحق في مدينتي وبحري
''يافا'' �أعادت � ّ
وعودتي ولوني ،بالخيال والت�أويل.
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املصادر
 1يرد في المو�سوعة الإلكترونية ''ويكيبيديا'' تعريف متالزمة �ستاندال ،ب�أنه مر�ض نف�سي ي�صاب به بع�ض
الأ�شخا�ص ،ويت�سبب بت�سارع �ضربات القلب ،وبالدوار واالرتباك والإغماء ،و�أي�ض ًا بالهلو�سة ،عندما
ي�شاهد ال�شخ�ص �صورة جمالية فنية راقية ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان هذا الفن يت�سم بقدر عالٍ من البراعة
والجمال ،وموجوداً في مكان �أو مو�ضع واحد .غير �أنه لم يتم �إدراجه كحالة معترف بها �ضمن الدليل
الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات النف�سية.
 2انظر :هومي بابا'' ،موقع الثقافة'' ،ترجمة ثائر ديب (بيروت :المركز الثقافي العربي.)2006 ،
�	3إدوارد �سعيد'' ،الأن�سنية والنقد الديموقراطي'' ،ترجمة فواز طرابل�سي (بيروت :دار الآداب ،ط .)2005 ،1
 4م�شتقة من كلمة ''هوية''.
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الطب الشرعي في فلسطين
دراسة أنثروبولوجية
سهاد ظاهر ـ ـ ناشف
 314صفحة

 16دوالراً
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سيسموغرافيا الهويات :االنعكاسات األدبية لتطور
الهوية الفلسطينية في إسرائيل2010 - 1948 ،
منار مخول
تحرير :إياد برغوثي
ترجمة :نصار إبراهيم
 239صفحة

 10دوالرات
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