التاريخ والتاريخ املص ّور يف رواية
"ترانيم الغواية" لليىل األطرش
د .ابراهيم أبو هشهش
تسعى هذه الورقة إىل تقديم قراءة أولية لرواية " ترانيم الغواية " لليىل األطرش من خالل النظر
يف طريقة الرسد الروايئ يف توظيف عنارص منتقاة مستم ّدة من التاريخَني العام واملصغّر بهدف
إقامة خطابه ال ّروايئ الخاص.

وإذا كان املقصود بالتاريخ العا ّم معروفًا ،فقد يكون األمر يف حاجة إىل بعض التّوضيح فيام يتعلّق
بالتارخ املصغّر ( ، )Microhistoryالذي هو مصطلح حديث نسب ًّيا  ،ازداد الحديث عنه بعد
يتوصل
مثانينات القرن املاليض بشكل خاص ،ويُقصد به اتّجاه علمي حديث يف البحث التّاريخيّ ،
تفاصيل دقيقة ملك ّونات أو وحدات بحث ّية جزئ ّية تتع ّرض
َ
الخاصة من خالل ال ّنظر يف
إىل معرفته
ّ
لتجاهل املؤ ّرخني يف العادة.
ولك ّن هذه التّفاصيل يف ذاتها ليست هي مركز اهتامم هذا االت ّجاه البحثي  ،ولك ّنه يَستخدم هذه
التّفاصيل الغن ّية بال ّدالالت ليك يق ّدم تفس ًريا أفضل وأكرث دقّة للمقوالت التّاريخ ّية يف سياقها العا ّم
أو الكبري (  .) Macrohistoryأ ّما مصادر هذا التّاريخ فهي يف العادة مصادر هامشيّة مثل املذكّرات
والصور العائلية ،وكذلك أشياء أخرى مثل املقتنيات
وال ّرسائل الشخص ّية ،والذاكرة الشّ فويةّ ،
الخاصة ،إلخ  ،...فهو يبحث يف مامرسة البرش اليوميّة لحياتهم وصولاً إىل
املنزليّة والتّحف ،والوثائق
ّ
قراءة مالمح التّاريخ ومقوالته التي تندرج يف السياق ال ّزمني العا ّم  ،ويلتقي من هذه ال ّناحية مع
فروع معرفيّة مجاورة مثل األنرثوبولوجيا التّاريخيّة ،والتّاريخ العقيل الثّقايف ،والتّاريخ االجتامعي.
ولعل السؤال األسايس الذي ميكن أن تتف ّرع منه بق ّية األسئلة يف هذه الورقة ،هو:
ّ
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هل ميكن فعلاً قراءة تاريخ مدينة القدس بشكل خاص وجز ٍء من التّارخ الفلسطيني والعريب بشكلٍ
عام يف هذه ال ّرواية ؟ وهل يؤسس التآزر بني الواقع التّاريخي " املوضوعي " من جهة  ،واملتخ ّيل
من جهة أخرى  ،بني ًة رسديّة تعتمد التّاريخ  ،وتحقّق شعريّة الرواية يف الوقت نفسه  ،بدون أن
ننىس أن الرواية يف نهاية املطاف كيان تخيييل أديب يستمد قيمته الجامل ّية من إحالته إىل ذاته ،
ومن أيديولوجيّة الروائيّة  ،يف حني أن التاريخ يستم ّد قيمته من خالل الحكم عليه باملوضوعيّة
والحقيقة  ،بدون أن يغيب عن أذهاننا ما قاله جريار جينيت عن عدم وجود متخ ّيل محض أو "ال
متخيّل" محض.
املركزي ميكن بطبيعة الحال تفريع أسئلة أخرى تدور إجاملاً حول طبيعة العالقة
ومن هذا السؤال
ّ
بني التاريخ والرواية  ،واآلليّات املستخدمة يف توظيف العنارص التّاريخيّة يف البنية الرسديّة ،ومدى
دي الجاميل ،
تحكّم الكاتب يف هذه العنارص وتسخريها أليديولوج ّيته الروائ ّية ومعامره السرّ ّ
خطاب معارص ،يستند إىل املايض ،ولك ّنه
وطريقته يف انتقاء هذه العنارص وتأويلها لتغد َو جز ًءا من
ٍ
خاصة أن الرواية التاريخ ّية حسب جورج لوكاتش هي ال ّرواية التي ينظر إليها
يحيل إىل الحارضّ ،
املعارصون بوصفها تاريخهم السابق.

كل يشء ال ب ّد من االنطالق من بداهة انتساب رواية " ترانيم الغواية " للرواية التاريخية
قبل ّ
بامتياز؛ فهي ببساطة ليست جز ًءا من التجربة الشّ خصيّة للكاتبة من حيث بع ُدها ال ّزمني ،فأحداثها
متت ّد حوايل قرن من ال ّزمان ابتداء الثلث األخري ،من القرن التاسع عرش ،حتّى ما بعد ال ّنكبة ( 1948
م ) .ولك ّنها كانت تتوغل يف التّاريخ إىل أبعد من ذلك ،عرب اإلحالة إىل وقائع تاريخيّة بعينها من
التاريخ اإلسالمي ترتبط بأحداث ال ّرواية بصل ٍة ما.
ومن يقرأ هذه ال ّرواية التي يتقاسم املكان وأهله بطولتها خالل مئة عام تقريبًا ،سيالحظ ال ب ّد
أن التاريخ ليس مج ّرد خلف ّية أو إطار ألحداث الرواية مثلام هو الشأن غال ًبا يف كثري من ال ّروايات
التاريخيّة التي استمدت تقاليدها من والرتسكوت وروايته التّاريخيّة األوىل " ويفريل "  1814م  ،بل
إ ّن هذا التّاريخ هنا حالة دينامية ح ّية يتدفّق يف الشّ وارع والبيوت والكنائس واملساجد واملصائر
الفرديّة والجامعيّة.

تقوم هذه ال ّرواية عىل بنية الحكاية اإلطار ،والحكايات املتض ّمنة الفرع ّية  ،فراوية أبو نجمة
وثائقي عن
مخرجة األفالم الوثائقيّة تأيت إىل القدس بترصيح زيارة ملدة شهر من أجل إعداد فيلم
ّ
باألريض  ،واملق ّدس بالبرشي
تاريخ املدينة التي تتع ّرض للرصاع والتّهويد  ،ويختلط فيها الساموي
ّ
 .وتذهب متهيّبة إىل ع ّمتها الثّامنينيّة ميالدة أبو نجمة الشهرية مبيالدة الحنش ،وهي عجوز عىل
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يبق من أهله سواها،
مشارف مرض ال ّزهامير صعبة الطّباع تعيش وحدها يف بيت العائلة الذي مل َ
أ ّما اآلخرون فقد غ ّيبهم املوت أو ابتلعتهم املنايف واملهاجر.وبعد استقرار الساردة يف بيت العمة
يبدأ عامل الرواية بالتشكل متمثال يف عرشات القصص والحكايات الفرعية املتضمنة التي نسمعها
من صوت العمة أو من األصوات التي تتحدث يف الرسائل واليوميات بعد أن فتحت العمة مكتبة
شقيقها إبراهيم لراوية  ،فينهض تاريخ القدس حيا نابضا يف السنوات املئة أو أقل قليال التي سبقت
الساطعة وقدرتها السرّ ديّة
النكبة  .ومن اآلن فصاع ًدا سوف تلعب ميالدة هذه بذاكرتها القدمية ّ
العفويّة االستثنائيّة دو ًرا ها ًّما يف تطوير السرّ د ،ومع ذلك فالسرّ د يف هذه ال ّرواية متع ّدد األصوات،
تصب يف سارد ٍ
رئيس واحد يلعب دور السارد الضّ مني الذي يستمع إىل
وهذه األصوات جمي ًعا ّ
السرّ د أو يقرؤه ،وبالتايل يصل إىل القارئ ،وهذا السارد الضّ مني الذي هو املخرجة السينامئية راوية
أبو نجمة ،هو من يتحكّم بالخيوط السرّ ديّة ويقطعها ،ويعيد وصلها وتركيبها ،وفقًا السرتاتيجية
تستحق اإلعجاب فعلاً  ،أل ّن ال ّرواية مك ّونة من عدد كبري ج ًّدا من القصص القصرية
رسديّة بارعة
ّ
املرتابطة م ًعا ،فيام يشبه متوالية رسديّة محكمة  ،كالسلسلة املتينة التي يأخذ بعضها برقاب بعض
الساردة ال ّرئيسة قيادته باقتدا ٍر واضح .
بتلقائيّة الفتة  ،وبتن ّوع وتعدد  ،استطاعت ّ

تظل هذه الورقة وف ّية لعنوانها  ،فسوف تقرص اهتاممها هنا عىل العالقة بني املك ّونات `
وليك ّ
التاريخة والخيال السرّ دي.

تقول ليىل األطرش ،يف كلمتها الختام ّية التي تتو ّجه فيها بالشكر ملن ق ّدم لها عونًا من األصدقاء ،أو
أدىل مبالحظات كانت ها ّمة لهذه ال ّرواية:

" يسطع اإللهام من كلمة ،وتتداعى األفكار من وثائق حقّقها آخرون ،فتتعربش ال ّرواية عىل أغصان
التّاريخ لريف َدها بيقينه  ...ث ّم تغدو أحداثه مراجيح لخيال يعلو عىل حقيقة ما جرى ،ودار من ذلك
الصرّ اع املق ّدس واإلنيس ،يف مدينة منذورة لله مذ كانت " ( ص .) 293
وبعد هذه الفقرة مبارشة ثبّتت الكاتبة عرشة مراجع تاريخيّة كانت جز ًءا مام " اتّكأ عليه الخيال
ال ّروايئ إىل ِ
بعض وقائِعها التّاريخ ّية " (  ) 293حسب تعبريها.
يف هذه األسطر املوجزة ترسم الكاتبة الصرّ يحة التي كتبت اسمها عىل غالف الرواية – أي ليىل
املتخصصون
األطرش – الحدود بني الواقع املتحقّق فعلاً والخيال ،فالتّارخ الذي حقّقه املؤ ّرخون
ّ
منصة النطالقه ،ورافعة له ،ولكن الخيال يعلو عليه .وهذا أمر غاية يف
يرفد الخيال بيقينه ،ويشكّل ّ
األهمية ،ألن ما يه ّمنا يف رواية " ترانيم الغواية" ليس تاريخ القدس الذي نعرفه إىل ح ٍّد كبري ،مثلام
استق ّر يف ال ّروايات التّاريخ ّية املشهورة .بل إدراك دالالت هذا التّاريخ ،وفهم جوانب منه مل يقلها
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مبارشة ،فليس من وظيفة الرسد إعادة رواية التّاريخ " املوضوعي " ،بل أن يوقفَنا عىل ما خفي من
هذا التّارخ أو ما سكت التاريخ عن قوله .ووسيلة ال ّرواية يف ذلك هي الخيال التي تجعل الّتاريخ
يقول ما مل يقله ،ولكن انطالقًا من وقائع التّاريخ ِ
نفسها .إ ّن " ترانيم الغواية" مت ّر أحيانًا مرور الكرام
عن حوادث تاريخ ّية ها ّمة وال تتوقف عند كل تفاصيل تاريخ القدس  ،أل ّن الفن حسب لوكاتش ،هو
البحث عن جوهر يف سياق الظّواهر العارضة للحياة  ،ولذلك فإ ّن ال ّرواية يف نظره ال تقول الحقيقة
خاصة عن هذه الحقيقة ،وهنا ميكن تشبيه التّاريخ العام باللغة
" التاريخية" بل تربز وجهة نظر ّ
خاصا يف السرّ د فهو ما ميثّل الكالم أو
حسب دي سوسري ،أ ّما ما ينتقيه ال ّروايئ منه ويوظّفه توظيفًا ًّ
الخطاب ،وهو هنا ما يه ّمنا ،فام أنتقته الرواية وأبرزته من هذا التاريخ هو ما يشكل مبا يكمله من
الخيال رؤية الرواية وتأثريها الكيل يف نهاية املطاف .
الساردة راوية أبو
ويف هذه البنية ال ّروائ ّية ّ
ظل حضور الحكاية اإلطار قامئًا ،ألنّه ما يوحي مبوقف ّ
نجمة تجاه ما تطلع عليه من التاريخ القريب من جهة  ،ويربط مايض القدس بحارضها ال ّراهن
تحت االحتالل من جهة ثانية  ،ولكن وظيفة هذا التفاعل بني الحكاية اإلطارية والحكايات املتضمنة
تظل ال ّرواية
األهم يف نظري هي اإليهام بواقعني مختلفني زمنيًّا هام :مايض القدس وحارضها ،ليك ّ
الخاص بوصفها عملاً رسديًّا قوامه التخييل.
من خالل ذلك محافظة عىل كيانها
ّ
أ ّما اآلليات التي انتهجتها ال ّرواية يف توظيف التّاريخ فقد متثّلت يف االستناد املبارش إىل معرفة
تاريخ ّية موث ّقة حي ًنا ،وشارحة حي ًنا آخر .مثلام متثّل ذلك يف الهوامش الكثرية املبثوثة يف صفحاتها،
خاصة يف
ومثلام ميكن استنتاج ذلك ضمنيًّا من خالل املراجع التاريخيّة
املتخصصة املثبتة يف قامئة ّ
ّ
نهاية ال ّرواية ،ومن التفاصيل التاريخية الدقيقة مبا تتضمنه من حوادث وشخصيات معروفة فعال يف
تاريخ املدينة وتاريخ فلسطني الحديث عموما  ،باإلضافة إىل أ ّن السرّ د ال ّروايئ كان يعمد – أحيانًا
تاريخي من خالل فقرة " قال املؤ ّرخ " املبثوثة هنا وهناك بدون تعيني مح ّدد لهذا
– إىل توثيق
ّ
املختصة املعروفة  ،فإنّه كان أحيانًا
املؤ ّرخ ،وهو إن كان ال يعدو أحد املصادر أواملراجع التّاريخيّة
ّ
يعيق إىل ح ّد ما سالسة السرّ د وتدفّقه.ويبدو كأنه تدخل من خارج األصوات املتحدثة يف الرواية.
أ ّما فيام يتعلق بالتاريخ املصغّر فقد متثّلت مصادره يف بعض الكتب املح ّددة املثبتة أيضً ا يف قامئة
املصادر واملراجع وخاصة كتب اليوميات واملذكرات التي تركها أعالم مقدسيون عاشوا الفرتة
الزمنية نفسها التي امتدت فيها أحداث الرواية  ،ولك ّن هؤالء مل يتحدثوا يف الرواية مبارشة ،فقد
السارد يف
لجأت الرواية إىل الحيلة السرّ ديّة املتّبعة عادة يف ال ّرواية التّاريخية واملتمثلة يف عثور ّ
يطل منها عىل املايض ،وهذا ما تحقق يف إطالع
الغالب عىل مذكّرات أو مخطوط يفتح أمامه نافذة ّ
الساردة عىل محتويات مكتبة إبراهيم بن سامل أبو نجمة ،وما تحتوي عليه من كتب وصور ووثائق
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ورسائل  ،ولك ّن األه ّم من ذلك كله يوميّات " الخوري مرتي الح ّداد" الذي ارتبط بالع ّمة ميالدة بعد
حب ملتهبة كانت ترنيمة الغواية الكربى يف هذه ال ّرواية ،ومن هذه اليوم ّيات
تر ّمل كليهام بعالقة ّ
يطلع القارئ عىل جزء ها ّم من تاريخ القدس وخاصة الكنيسة األرثوذوكسية ورصاع املسيحيّني
العرب لتعريبها وانتزاعها من ال ّنفوذ اليونا ّين ،باإلضافة إىل جوانب من الحركة الوطن ّية الفلسطين ّية
التي تشارك فيها املسلمون واملسيحيّون جنبًا إىل جنب يف عالقة نادرة من التّآزر واملسؤوليّة ،
لدرجة أن مسيح ّيي القدس كان لهم رأي يف اختيار املفتي ،وكان لزعامء الحركة اإلسالم ّية دور
واقعي موث ّق مل
يف تشكيل ال ّنادي األرثوذوكيس .وهذه املذكّرات التي هي خيال يستند إىل تاريخ
ّ
تبتعد كث ًريا عن حقائق التّاريخ املوث ّقة ،ودخلت فيها شخص ّيات معروفة مثل البطرك ذميانوس
 ،ومنها نعرف أمو ًرا كثرية عن من ّو ال ّروح العربيّة القوميّة التي اتحد يف ال ّنهوض بها املسيحيّون
واملسلمون ،فال عجب أن يكون الخوري مرتي وهو رجل ال ّدين املسيحي من تالميذ شيخ مسلم
الحميص صاحب جريدة " الحضارة ".
من قادة النهضة العربية هو الشّ يخ عبد الحميد ال ّزهراوي
ّ

وال ميكن يف هذه العجالة تت ّبع جميع املتواليات القصصية التي اشتملت عليها هذه اليوم ّيات،
ولكن يكفي أن نش َري إىل أ ّن كاتبها الخوري مرتي كان يعي أنّه يكتب سرية القدس مع سريته
الشّ خص ّية ‘ فقد كان يربط دامئًا إيقاع حياته وحياة أرسته وتاريخ الطّائفة األرثوذوكسية بإيقاع
التّاريخ يف املدينة وتط ّورها وما يجري منها ولها من أحداث .وإذا كانت يوميّات مرتي الح ّداد من
صنع الخيال فإ ّن ما ورد فيها من معلومات وموا ّد تاريخ ّية ليست كذلك ،وأظ ّن أ ّن هذه املذكّرات
كانت تستند بهذه ال ّدرجة أو تلك إىل يوميّات تركها مقدسيّون مشهورون مثل األديب الكبري خليل
السكاكيني ،أو املوسيقار جوهريّة ،وسواهام .فال ّرواية التاريخ ّية تفعل مثل ذلك عادة إيغالاً منها يف
ّ
اإليهام بالواقعيّة من جهة ،وكرسا ً لهذا اإليهام من جهة أخرى  ،يف سبيل املحافظة عىل شخصيتها
بوصفها عمال يقوم عىل التخييل أساسا  ،وذلك من خالل رسد وقائع تاريخ ّية متعينة وموث ّقة
ِ
وشخوصها  ،ثم وضع ذلك يف إطار من صنع املخيلة .
بأحداثِها
والصور واملقتنيات العائل ّية جز ًءا من مصادر التّاريخ املصغّر ،عرف القارئ منها
وكانت ال ّرسائل ّ
مصائر أفراد عائلة أبو نجمة املتضافرة مع مصري القدس ومآالت التّاريخ الفلسطيني املعارص،
ويضيق املجال هنا عن تت ّبع التّفاصيل الكثرية التي تضافرت م ًعا يف خيال متدفّق قاد السرّ د بسالسة
وليونة رابطًا مصائر البرش مبصري مدينة منذورة لله مذ كانت يتداخل فيها القديس والبرشي؛ ولذلك
عاشت يف التّاريخ وما تزال تعيش حالة استثنائ ّية من االستقطاب جعلتها تنوء مبا يثقلها من رموز
أي مكان آخر سوى القدس .
ال ميكن أن يحتويها ّ
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