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قراءة خاصة

خالد عايد *
قصة الثائر أبو جلدة:
بطل التاريخ الشعبي بين شطط الروائي وخلل الكتابة التاريخية

حنان بكير" .قصة الثائر أبو جلدة" (رواية).
بيروت :دار نلسن للنشر 117 .2014 ،صفحة.

كتاب

حنان بكير ،وباألحرى موضوع الكتاب بالذات ،يطرح جمدداً إشكالية تواجه كتابة
ال) :إشكالية البطل الشعبي يف التاريخ،
التاريخ الفلسطيني (والتاريخ العربي إجما ً
يف اإلطار األوسع الذي نسميه "التاريخ الشعبي" .كما أن مضمون الكتاب يستوجب النظر يف عالقة
العوار
الكاتب الروائي بالوقائع والشخصيات التاريخية التي يستلهمها يف بناء سرده الدرامي ،إزاء ُ
الفادح الذي تعانيه الرواية التاريخية السائدة بصورة عامة ،ويف شقها الشعبي خاصة.
يقوم كتاب بكير يف أساسه على رواية نشرتها يف بيروت جملة "اللطائف العصرية" لصاحبها
وحمررها املسؤول أديب يوسف صادر ،يف عددها الصادر يف  6أيار  /مايو  ،1934بعنوان" :الرواية
التامة :الثائر أبو جلدة".
بعد  80عام ًا ،نفضت الكاتبة الفلسطينية املولد ،واللبنانية النشأة ،والنرويجية اجلنسية ،الغبار
عن اجمللة القديمة ،وأثبتت يف كتاب جديد النص الكامل لتلك الرواية األصلية ،والذي احتل القسط
األعظم من جمموع صفحات كتابها ،وكان نصيب قلمها منه  15صفحة فقط.
تقوم الرواية األصل ،كما الرواية بح ّلتها اجلديدة ،على سيرة فالح شاب حقيقي ،شغل دنيا
فلسطين وما حولها يف أوائل ثالثينيات القرن العشرين .كان يف نظر حكومة االنتداب البريطانية
واحلركة الصهيونية وبعض "النخبة" الفلسطينية جمرد جمرم مطلوب للعدالة يقود عصابة من
ّ
ال شعبي ًا يقاتل ـ وعصابته ـ اإلجنليز
اللصوص
أما يف عيون الناس ،فكان بط ً
وقطاع الطرقّ .
* كاتب فلسطيني.

175

واملستوطنين اليهود وعمالءهم ،بينما هو يتخفى ويسبح يف بحر الفالحين الفقراء يف قرى جبل
نابلس.
كانت حكاية أبو جلدة الواقعية وامللتبسة مادة خصبة للمخيلة الشعبية التي نسجت منها
أسطورته يف كثير من احلكايات واألغاين ،كما كانت مادة رائجة يف التغطية اإلعالمية التي حفلت
الصحف الفلسطينية بها ،وال سيما خالل سن َتي  1933و .1934ولعل جملة "اللطائف العصرية"
حين نشرت القصة آنذاك كانت حتاول اجلمع بين الواقع واخليال ،بين تمجيد الثائر أبو جلدة وزيادة
مبيعات اجمللة ،وبين الوطنية و"السكوب"!
يعتري هذا الكتاب وما يشبهه من كتابات التباس أدبي جذري يضاهي االلتباس التاريخي.
أي جنس من الكتابة هذا؟ هو "رواية" (كما تصنفها الكاتبة) ..نعم ،لكن الرواية هنا ـ على غير ما
عهدنا يف الروايات ـ ال تدور حول بطل وهمي من صنع خيال الروائي ،وال هي تتناول شخصية
تاريخية حقيقية يستلهمها الكاتب ويعيد صوغها يف إطار الشخصية نفسها ،وبما ال يسيء إىل أي
من الشخصيات والوقائع التاريخية.
بطل الرواية هنا هو ،باألحرى ،إنسان حقيقي من حلم ودم :حممد حممود أبو جلدة ،من قرية
طمون ،الواقعة شرقي شمايل نابلس ،فالح عادي يلجأ إىل اجلبال الوعرة متمرداً على حكومة
ّ
االنتداب ،يقود ومعه نائبه وصديقه احلميم الويف صالح مصطفى امللقب بالعرميط ،عصابة من
عامة الناس فيهاجم دوريات اإلجنليز ومستعمرات اليهود يف السهل الساحلي ،و"يقشّ ط" بعض
التجار األغنياء يف طريق عودتهم من السوق .وقد انضم إليه بعض الفالحين الذين فتحوا لعصابته
أبواب بيوتهم ،وم ّدوا أفرادها بالطعام واملعلومات واحلماية.
جاء انطالق عصابة أبو جلدة يف سياق فترة حافلة بالتطورات احملورية يف النضال الفلسطيني:
املقاومة البطولية التي أبداها عرب وادي احلوارث يف وجه االستيالء على أراضي الوادي ملصلحة
املستعمرات الصهيونية ،وضد إجالئهم من الوادي ،وانتفاضة تشرين األول  /نوفمبر 1933
الشاملة ،ومشاركة النساء البارزة يف احلالتين ،وكذلك ازدياد الهجرة اليهودية إىل فلسطين ووتيرة
االستيطان فيها يف إثر صعود النازية يف أملانيا .وقد أسست هذه التطورات ،وعلى رأسها حركة أبو
جلدة ،النطالق املوجة الثورية التي تلتها :ثورة القسام ،فالثورة الفلسطينية الكبرى.
يف ظروف غامضة ،وبعد حماوالت حثيثة ،ألقى اإلجنليز القبض على أبو جلدة ورفيقه العرميط
يف نيسان  /أبريل  ،1934وأودعا السجن (وهناك التقاهما جناتي صدقي ،الشيوعي املسجون هو
اآلخر على خلفية نشاطه السياسي) .و ُأعدم أبو جلدة ورفيقه يف آب  /أغسطس من السنة نفسها.
رواية جملة "اللطائف العصرية" ،املنقولة حرفي ًا يف رواية بكيرُ ،ت ِ
قحم يف السرد شخصية خيالية
تمام ًا هي احلسناء اليهودية إليكرا كوهين ،وتفتري على شخصية ُأخرى حقيقية تمام ًا ،العرميط،
صديق أبو جلدة اخمللص ورفيقه حتى حبل املشنقة .تفبرك الرواية قصة غرام بين أبو جلدة
واليهودية احلسناء إليكرا كوهين املكلفة من البوليس باإليقاع به ،كما توقع الرواية العرميط يف
حب إليكرا ،وتوقع الغيرة يف قلبه من رفيقه أبو جلده ،فيشي به ويس ّلمه إىل البوليس (و"تتهم"
ال ،بالضلوع يف مؤامرة اإليقاع بأبو جلدة ،مع
الرواية أشخاص ًا حقيقيين آخرين ،سليم العديلي مث ً
أن البحث التاريخي قد يثبت غير ذلك).
قد يشفع لرواية "اللطائف" أنها أقحمت شخصية إليكرا كوهين من باب التشويق املن ّزه عن الغرض
السياسي يف ذلك احلين .كما قد يشفع للرواية االفتراء على العرميط أنها ُكتبت فور إلقاء القبض على
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أبو جلدة يف أواسط نيسان  /أبريل  ،1934وقبل اتضاح العالقة احلقيقية بين الثائرين الصديقين
تعج من قبل بأخبارهما مع ًا وبصورهما مع ًا) ،وكانت
احلميمين (مع أن الصحف الفلسطينية كانت ّ
تلك الصحف قد أشارت إىل انشقاق فرد آخر من العصابة (اسمه حممود أبو دولة) واتهمته إحداها
على األقل بالتعاون مع البوليس يف سبيل إلقاء القبض على أبو جلدة ،بمشاركة ثالثة أشخاص من
قرية كفر ق ّليل :يوسف الكني ،وجبر(؟) أحمد ،وحممد اليوسف (باملناسبة ،راسلني بعض أحفاد أبو
دولة بشأن ما اعتبروه براءة ج ّدهم من تهمة التعاون هذه).
وأي ًا يكن األمر ،فإن قصة غرام إليكرا وخيانة الصديق العرميط شكّلتا ركنين أساسيين من أركان
رواية "اللطائف العصرية" األصلية .ومن دون هذين الركنين ،ينهار مبنى الرواية تمام ًا ،وينهار
مبرر إعادة إنتاج الرواية يف طبعة جديدة ،وإن أضيف إليها بعض الصور والتعليق والن ّيات احلسنة.
تزعم "اللطائف" أنها كانت تقدم "الرواية التامة" عن "الثائر أبو جلدة" ،بينما تشير حنان بكير،
بعد نص الرواية ،إشارة سريعة إىل براءة العرميط من تهمة الوشاية ،وإىل حماكمته وإعدامه إىل
جانب أبو جلدة .كما تؤكد بكير يف مقدمة روايتها ،وبنوع من االعتذار ،أن كتابها ليس "توثيقي ًا
باملعنى العلمي للتوثيق".
كتاب بكير ليس توثيقي ًا بأي معنى ،وال حتى "باملعنى العلمي للتوثيق" ،وهو بالتأكيد ليس
تخليداً لذكرى أبو جلدة بواسطة األدب ،اعتماداً على رواية "عاصر كاتبها تلك املرحلة ".فقد توىل
هذه املهمة ك ّتاب آخرون منذ أمد بعيد :الشاعر الشاب آنذاك سالم يواكيم الراسي ،من قرية إبل
ال ليكتب قصيدة يف رثاء أبو جلدة يصفه فيها
السقي (مرجعيون) يف اجلنوب اللبناين ،مل ينتظر طوي ً
سلم؟" وتخ ّلد أبو جلدة والعرميط يف أغاين
بـ "نبي األمة" ،وحتمل عنوان "وهل من نبي يف فلسطين َي ُ
األعراس والدلعونا واحلكايات الشعبية ،وحتدث عنهما ،وإن يف نصف صفحة ،جناتي صدقي يف
كتاب مذكراته الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية .وقبل ثمانية أعوام ،نشر الشاعر هارون
هاشم رشيد حكاية "أبو جلدة والعرميط ـ يا ما كسروا برانيط" ،وهي "حكاية حقيقية من بطوالت
املقاومة الشعبية الفلسطينية" ،مستمدة من التراث الشعبي.
بعد هذا كله ،ما الذي يبقى من أهداف كتاب حنان بكير يف "إبراز شخصية فولكلورية فلسطينية
مناضلة ،ووضع سيرتها يف يد الناشئة من شعبنا الفلسطيني والعربي"؟ ما جدوى إعادة نشر
رواية تتناقض حبكتها الرئيسية مع الوقائع التاريخية يف مفصلين رئيسيين على األقل :شخصية
إليكرا كوهين التي ال وجود لها بتات ًا يف الواقع (إ ّ
ال ربما بهدف إقحامها قسراً يف الواقع السياسي
الراهن؟!) ،وشخصية العرميط ،الثائر الصديق الصدوق الذي تقدمه الرواية على أنه خائن ألبو جلدة
ولفلسطين؟
أم إن الكاتبة كانت تعني ما تقول عندما كتبت يف خاتمة الكتاب" :ارتاحت نفسي بنبش سيرة
هذا البطل ،ومعرفة نهايته"؟
عالوة على ذلك ،هناك شيء من التنميط و"التغريب" الليبرايل يف إصدار هذا الكتاب الذي بين
أيدينا ،واللذين ظهرا أمامنا يف القصة الغرامية بين إليكرا اليهودية و"البطل" الفلسطيني .ويظهر ذلك
يف مقدمة الكتاب عبر حماولة إقامة الشبه بين أبو جلدة ،الشخصية التاريخية احلقيقية ،وشخصية
روبن هود األسطورية يف الفولكلور اإلجنليزي ،والتي ال تزال حقيقتها التاريخية موضع جدال بين
الباحثين منذ قرون .وخالف ًا ملا تذهب إليه الكاتبة ،بلى ،ثمة "ضير" يف إضافة "مغامرات" جديدة،
من طراز مغامرة البطل الغرامية املذكورة ،مع العلم أن هناك "مغامرات" ُأخرى أكثر واقعية نسبها
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الناس والصحافة آنذاك إىل أبو جلدة وعصابته .وقد يندرج يف هذا اإلطار من التنميط والتغريب
الك ّتاب إقامة الشبه بين أبو جلدة والعرميط من جهة ،ودون كيشوت وشانسو (يف
حماولة بعض ُ
الرواية اإلسبانية املشهورة) من جهة ُأخرى.

البطل الشعبي والتاريخ البديل

قلنا إن موضوع كتاب حنان بكير يطرح جمدداً إشكالية تواجه كتابة التاريخ الفلسطيني خاصة،
والعربي عامة :إشكالية البطل الشعبي يف التاريخ ،يف اإلطار األوسع الذي نسميه "التاريخ الشعبي".
على الصعيد العاملي ،جرى يف أواخر القرن املاضي صوغ مقاربات جديدة ملثل هذه اإلشكالية،
نذكر منها مفهوم إريك هوبزباوم ( )Eric Hobsbawmلـ "الشقي االجتماعي" ،ومنهج "جمموعة
دراسات التابع" ( )Subaltern Studies Groupالهندية.
ابتكر املؤرخ البريطاين املاركسي إريك هوبزباوم مفهوم "الشقي االجتماعي" (social bandit,
 )or social crimeيف كتابه "ثوار بدائيون" ( )Primitive Rebelsالصادر يف سنة  .1959والكتاب
توسع يف
دراسة ألشكال املقاومة الشعبية التي تشتمل على سلوك يتميز باخلروج على القانون .ثم ّ
هذا احلقل من خالل دراسته التي صدرت بعد ذلك بعشرة أعوام .وبحسب هوبزباوم فإن "الشقاوة
االجتماعية" ظاهرة واسعة االنتشار عرفتها جمتمعات كثيرة طوال التاريخ املكتوب ،وبرز فيها
الشقي البطل اخلارج على السلطة السائدة يف أكثر من صورة" :اللص الشريف" الذي يسلب أموال
ال يمكن للفقراء املضطهدين أن
األثرياء ويوزعها على الفقراء؛ "املنتقم" الذي تكون أفعاله العنيفة مثا ً
يحذوا حذوه؛ "املقاوم املسلح" الذي يواجه السلطة املركزية بصورة مباشرة .ومع أن األشقياء كانوا
جمرمين يف عيون النخب ،إ ّ
ال إنهم كانوا يحظون باإلعجاب واالحترام من الفالحين املضطهدين.
ومن شأن العالقة الوثيقة بين األشقياء وجمهرة الفالحين أن تفضي إىل تمرد فالحي أشمل وأعنف.
لعل مقاربة هوبزباوم النظرية هذه تنطبق يف املقام األول على اجملتمعات الفالحية ،ولذلك ال
نرى تأثيراً ملموس ًا لها يف "ثالثية" هوبزباوم نفسه ،التي ك ّرسها لدراسة تاريخ أوروبا الرأسمالية
واإلمبراطورية .ويف أي حال ،فإن هذه النظرية جتد سنداً تطبيقي ًا لها يف التاريخ الفعلي ألبو جلدة
وسواه من األبطال الشعبيين يف فلسطين .وهي يف الوقت نفسه ،تصلح إطاراً نظري ًا مساعداً يف
دراسة وحتليل الظاهرة التي يمثلها هؤالء األبطال ،كما تصلح للتمييز الضروري بين بطل شعبي
ال) ،وشخصية أسطورية من نسج اخليال الشعبي
يمثل حقيقة اجتماعية تاريخية (أبو جلدة ،مث ً
امللهم.
ال) هي أقرب إىل صورة "اخمل ّلص املنتظر" منها إىل صورة الثائر الواقعي
(روبن هود ،مث ً
ِ
أما منهج "جمموعة دراسات التابع" ،فأشمل من مقاربة هوبزباوم اخلاصة بـ "الشقي االجتماعي"،
ّ
وقد يكون سياقه التاريخي أقرب إىل سياق التاريخ الفلسطيني والعربي ،يف واقعه الكولونيايل
"التابع".
نشأ هذا املنهج مع قيام جمموعة من املؤرخين الهنود ،بدءاً من سنة  ،1982بنشر دراسات يف
تاريخ الهند الكولونيايل ،وال سيما تاريخ الثورات الفالحية فيها .وكان من أبرز هؤالء املؤرخين
راجنيت غوها وغياتري سبيفاك ( .)Ranjit Guha and Gayatri Spivakوقد سعت هذه اجملموعة
إلعادة كتابة هذا التاريخ "من وجهة النظر املميزة واملنفصلة للجماهير ،باستعمال مصادر غير
تقليدية أو مهملة مأخوذة من الذاكرة الشعبية واخلطاب الشفوي والوثائق اإلدارية الكولونيالية التي
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ال من التاريخ الرسمي
تفحصها من قبل ".وسعت اجملموعة لتقديم تاريخ جديد يكون "بدي ً
مل يج ِر ّ
الذي يقدمه مؤرخون هنود ...يتب ّنون صياغات وروايات ـ واألهم من ذلك كله ـ أيديولوجيا الكتابة
التاريخية مأخوذة من حتالفاتهم الطبقية النخبوية مع احلكم البريطاين" (بحسب تعابير إدوارد
سعيد يف تقديمه جملموعة خمتارة من "دراسات التابع" أع ّدها مؤرخون هنود).
وعي
يتكون يف أواخر القرن املاضي
وباالنتقال إىل الصعيد الفلسطيني  /العربي ،فقد أخذ
ّ
ٌ
ال من تاريخ "من فوق"  ،وهو التاريخ النخبوي
بضرورة كتابة "تاريخ بديل" ،تاريخ "من حتت" ،بدي ً
الرسمي الذي ما انفكّ يسيطر على الكتابة التاريخية طوال عهود ،منذ "تاريخ امللوك والرسل" لإلمام
"من هو لرجال فلسطين" يف سنة  ،1946وآخر كتب "األعالم" ـ وليس كتاب
أبو جعفر الطبري ،حتى َ
خير الدين الزركلي آخرها .وقد بدأ مثل هذا الوعي بالنشوء على خلفية أزمة املنهج الرسمي السائد
مما
يف سعيه الذي ال طائل فيه لـ "إنتاج معرفة" جديدة حتفر يف طبقات التاريخ إىل ما هو أعمق ّ
وصل إليه حتى اآلن ـ وهي أزمة تعكس األزمة األشمل املتمثلة يف عجز "النخب" السائدة عن حتقيق
أي إنتاج اجتماعي جديد من أي نوع ،معريف أو مادي .لكنه جاء أيض ًا على خلفية تزايد بروز الدور
الذي تقوم عامة "اجلماهير" به على املسرح التاريخي منذ أوائل القرن العشرين.
يف التطبيق العملي لهذا الوعي بضرورة كتابة "تاريخ بديل" ،جرت منذ أواخر القرن املاضي
حماوالت بحثية ذات شأن يف جمال "التاريخ الشفوي" ( ،)oral historyفقد برز خالل العقود الثالثة
املاضية اهتمام متزايد بهذا "التاريخ" من جانب مؤسسات وأفراد داخل فلسطين وخارجها .وكان
بين املؤسسات :جامعة بير زيت؛ جمعية إنعاش األسرة يف البيرة؛ مركز "شمل" يف رام الله؛ مركز
إحياء التراث العربي يف الطيبة؛ مركز املعلومات العربي للفنون الشعبية يف بيروت؛ موقع "فلسطين
يف الذاكرة" يف اإلنترنت ،وسواها كثير من املواقع اخلاصة بقرية أو مدينة أو خميم أو عائلة أو
عشيرة .وبرز بين الباحثين :روز ماري صايغ؛ تيد سويدنبرغ؛ سونيا النمر؛ عادل يحيى؛ حممود
َد ْك َور يف خميم البرج الشمايل يف لبنان ،وغيرهم.
َّ
لكن على الرغم من ضخامة اجلهد املبذول ،وحجم "التدوين" املتحقق باسم "التاريخ الشفوي"،
يرق إىل مستوى مقاربة إشكالية البطل الشعبي وسائر جماالت التاريخ الشعبي .فقد
فإنه مل
َ
مدوين الروايات الشفوية ،املتكررة واملتعددة من حيث أشخاص اآلباء
/
جامعي
معظم
عن
غاب
ّ
واألجداد ،أنها يف جوهرها إنما هي رواية واحدة يختلط التاريخ فيها بتصورات التاريخ املع َّدلة
باأليديولوجيا وبالتجربة املعاشة الالحقة وبثقوب النسيان اإلنساين .واعتبر كثيرون أن هذه
الروايات ،يف حد ذاتها ،هي املصدر  /املرجع البديل املوثوق به للسرد التاريخي املوضوعي.
وغصت األخبار التاريخية (املستندة إىل الروايات الشفوية بصورة شبه حصرية) ،واملدرجة يف
ّ
مواقع اإلنترنت خاصة ،باألخطاء واملغالطات وبفبركة سير األشخاص والعائالت والعشائر وسائر
العصبيات .بل إن بعض مؤرخي "النخبة" استعمل أداة التدوين للمقابالت الشخصية سالح ًا لشحذ
الرواية النخبوية القديمة ،من خالل إجراء مزيد من املقابالت مع شيوخ هذه الرواية بما يتيح
اجملال لتحديثها وتعزيزها فاستدامتها.
ال من أن يرفد املد ّونون "التاريخ الشعبي" بمادة خام تخضع للنقد واملقابلة ،شأنها
وهكذا ،بد ً
يف ذلك شأن أي مادة تاريخية خام ُأخرى ،وجدناهم يج ّردون "التاريخ الشعبي" من ترسانة أسلحته
األُخرى ،متمثلة يف جملة األغاين واألشعار العامية واحلكايات الشعبية واآلثار املادية ،إىل جانب
الوثائق والسجالت التي احتكرها مؤرخو "النخبة" الرسميون وتالعبوا بانتقاء أجزاء منها فإبرازها
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أو تزويرها ،وإغفال أجزاء ُأخرى فطمسها وإعدامها.
ال يف السرد األدبي السائد ،ومل
ال متخي ً
لقد ظل البطل الشعبي "أسطوري ًا" يف الذاكرة الشعبية ،وبط ً
يستعد دوره الفعلي يف حركة التاريخ ،وحقّه املستحق يف العدالة التاريخية .كما ظلت ممارسات
اإلنتاج االجتماعي (وال سيما الزراعي) والعادات والطقوس الدينية واألغاين واحلكايات واألمثال
الشعبية حكراً على الدراسات األنثروبولوجية والفولكلورية ذات املنظور الساكن ،الالتاريخي،
ٍ
ماض مضى وانقضى.
ومثاراً حلنين رومانسي يدعو إىل الرثاء والبكاء على أطالل
كانت األعوام تمر ،والتاريخ الرسمي النخبوي يكاد ،بالصمت والطمس والتشويه ،يعدم ذكرى أبو
جلدة (وأمثاله) باالغتيال املعنوي التاريخي ،من دون حماكمة أو ضجيج ،بعد أن حاكمته حمكمة
وع ّلق جسده النحيل على خشبة املشنقة البريطانية.
كولونياليةُ ،
مل يكن أبو جلدة وحيداً يف سيرته ،وال يف إشكالية صورته ،وال يف هذا املصير املأسوي (املأساة
يف قتل البطل من التاريخ ـ قتله يف النص التاريخي أو األدبي ـ هي املعادل النظري لقتله الفعلي
يف التاريخ) .كان أبو جلدة جزءاً من ظاهرة عرفتها فلسطين االنتدابية ،ورمزاً لهذه الظاهرة التي
ضمت العرميط ("الواشي اخلائن" بحسب رواية جملة "اللطائف العصرية" املنشورة نص ًا يف كتاب
ّ
ال عن جنود جمهولين يف
حنان بكير) ،وأبو كباري ورفيقيه أبو سليقة العقرباوي وأبو السرهد ،فض ً
عصابة "الكف األسود" وغيرها .ويف إطار تلك الظاهرة ،سيلقى شيئ ًا من هذا املصير ،من الطمس
ممن شكلوا طالئع
والتشويه،
مئات وربما آالف من "املتسللين"  /الفدائيين الفلسطينيين بعد ّ ،1948
ٌ
الثورة الفلسطينية املعاصرة وكانوا نواتها الصلبة.
وهذه الظاهرة مل تكن بدورها إ ّ
ال جزءاً من ظاهرة أعمق تاريخي ًا ،تعود إىل ما قبل االستعمار/
االنتداب البريطاين (ربما إىل ثورة املبرقع اليماين يف العهد العباسي) ،وأوسع جغرافي ًا تشمل األقطار
العربية األُخرى (وتشمل أقطاراً يف أميركا الالتينية وسواها) .ونذكر من األبطال الشعبيين العرب،
على سبيل املثال ال احلصر :أدهم خنجر ،وصادق حمزة الفاعور ،وطانيوس شاهين (إذا عدنا إىل
القرن التاسع عشر) من لبنان؛ أدهم الشرقاوي من مصر .وال شك يف أن العدد األكبر من أمثال هؤالء
طي اإلغفال ،يف انتظار إحياء ذكراهم على يد مؤرخين جدد.
األبطال الشعبيين ال يزال ّ
حتظ حتى
مل
الواقعية،
التاريخية
سيرته
فيها
بما
جلدة،
أبو
األبرز
برمزها
ظاهرة البطل الشعبي،
َ
اآلن باالهتمام اجلدير لدى مؤرخي فلسطين .وال يزال "التاريخ الشعبي" لفلسطين (ولسائر الديار
العربية طبع ًا) كنزاً دفين ًا للمعرفة يف انتظار أدوات احلفر املنهجية الكفيلة باستخراجه.
يجوز للروائيين املشتغلين يف كتابة الرواية األدبية ،أن يلقوا بقسط من املسؤولية على عاتق
املؤرخين املشتغلين يف كتابة الرواية التاريخية ،بشأن تقصيرهم يف توفير الوقائع التاريخية
الصلبة .لكن ال يجوز لهم ،بأي حال ،أن يتنصلوا من املسؤولية كاملة ،فيتنكبوا مهمة اختالق
الناقص من تلك الوقائع .فقد كان ثمة أعمال روائية وفنية استخدمت الروايات الشفوية اخلام،
فأحسنت استعمالها :مزجت شيئ ًا من هذه الروايات بعناصر ُأخرى مستمدة من التاريخ والتجربة
الشخصية واخليال والرؤيا الذاتية وصنعة الكتابة  /الفن ،وانتهت إىل "خلطة سحرية" .وهي مل
تنتهك التاريخ ،بل أقول عكس ذلك تمام ًا ،أضافت إىل التاريخ الشعبي وأثرته .ووجدنا بين األدباء
ال تقصير زمالئهم املؤرخين فأجروا بأنفسهم ما يلزم من بحث،
والفنانين العرب َمن جتاوزوا فع ً
وغرفوا من معين التاريخ الشعبي الغزير ،وصاغوا رؤياهم الروائية  /الفنية يف القالب الدرامي
املالئم .قصة أبو جلدة نفسه ،كما صاغها الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد ،مثال لذلك؛ وقصة
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أدهم الشرقاوي تناولها فيلم سينمائي مصري (يف سنة  ،)1964عالوة على مسلسلين تلفزيونيين،
ربما على نحو مل تبلغه الكتابة التاريخية .كما أن رواية إلياس خوري "باب الشمس" ،التي استعملت
ال ورمزاً لعشق وكفاح جيل من
الروايات الشفوية هي األُخرى ،جعلت من بطلها يونس األسدي مث ً
"املتسللين" الفلسطينيين (من أبو صالح األسدي يف اجلليل األعلى ،وأبو خالد البحري يف الساحل
األوسط ،إىل مئات وربما آالف الفدائيين  /الثوار األوائل عبر كل احلدود) الذين مل ينصفهم املؤرخون
بعد.
وإىل أن يفطن املؤرخون إىل واجبهم يف جمال التاريخ الشعبي ،ينبغي لنا أن نلتمس العذر لك ّتاب
الرواية األدبية وعشاقها ،وبينهم حنان بكير ،على سقطاتهم بن ّية حسنة يف خطأ  /خطيئة اخلفّة
يف تناول مسائل التاريخ ،واإلساءة من غير قصد إىل ص ّناعه احلقيقيين وإىل أبطاله الشعبيين.
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