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 Uالعريب خاصة منطقة الرشق أالوسط ، ذ
ٔان هذه املناطق تعرضت لوحشـية ومقع 
nسـتعامر ورضاوته، فانعكس ذU عىل 

يهتم وموقفهم منه، كام ٔادهبم اsي احتضن رؤ
wمه ٕاىل ٔاوطاهنم ؤاصوهلم العربيةءبني ان. 

وميثل أالدب الفلسطيين ٔاحد هذه االٓداب 
قدان الهوية وضياع الكيان اليت عانت ف

والشخصية الفلسطينية، ولعل الروايئ 
الفلسطيين غسان كنفاين اكن ٔاحسن مثال 
يعرب عن ذاته الوطنية املسلوبة إالرادة والقوة 

  .يف جل ٔاعام� الروائية
  

                     Résumé:  

Obsession de l’identité dominé  les 

écrivains du monde arabe en 

particulier au moyen orient, de sorte 

que ces zones relèvent de la brutalité 

et la suppression du colonialisme et 

de férocité, qui reflète la littérature 

qui a embrassé leur vision et leur 

attitude envers la colonialisme, et 

comme l’affiliation à leur pays 

d’origine et d’origines arabes. La 

littérature palestinienne une de ces 

arts qui a souffert de la perte et la 

perte de l’entité et la personnalité 

palestinienne, peut-être le romancier 

Ghassan Kanfani était le meilleur 

exemple d’exprimer sa nationale 

usurpé la volonté et la force dans la 

majeure partie de son récit.                                                                                                
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                ):):):):يف ظل الرصاع العريب إالرسائييليف ظل الرصاع العريب إالرسائييليف ظل الرصاع العريب إالرسائييليف ظل الرصاع العريب إالرسائييل((((الهوية يف ضوء نشأة وتطور أالدب الفلسطيينالهوية يف ضوء نشأة وتطور أالدب الفلسطيينالهوية يف ضوء نشأة وتطور أالدب الفلسطيينالهوية يف ضوء نشأة وتطور أالدب الفلسطيين        
ارس املمتعن يف أالدب الفلسطيين منذ نشأته ٕاىل غاية وصو� ٕاىل ما هو عليه االٓن ٕان ا� 

يلحظ ٔانه مرتبط ارتباطا وثيقا Qلهوية عرب لك مراحل تطوره الرومانسـية ال�سـيكية، 
ٕاذ دٔاب أالدQء عىل مض ٔاصواهتم لبعضهم يف تناوهلم  فالواقعية مث املرح� احلديثة واملعارصة؛

املسلوبة من طرف nسـتعامر إالرسائييل، وتوحيد صفوفهم للتصدي � ٕاQن موضوع الهوية 
الرصاع اsي ميثل قضية جامعية بني فئة برشية ضد ٔاخرى ٔالجل البحث عن الهوية 

  . املعرفية
م وتأسيس ا�و± إالرسائيلية يف قلب الوطن 1948نكبة فلسطني عام « وبعد         

م 1948عنرصي ووحيش للشعب الفلسطيين عام  العريب، وما متخضت عنه من ترشيد
أالمر اsي جعل من مأساة فلسطني يف الـتأرخي العريب احلديث مقة الضياع والتغريب يف 

خاصة بعد هزمية  1»جسد وروح أالدب العريب احلديث ويف احلياة العربية بصفة عامة 
ت� ورصد حا± حزيران؛ فقد صور هذا أالدب معا¼ة الشعب الفلسطيين يف أالرض احمل 

  . المتزق والضياع واجلرح اليت ياكبدها
بني ا�ور النضايل يف تغيري ... «وقد حاول أالدب الفلسطيين يف الفرتة احلديثة امجلع        

الواقع ومواÆة سلبياته وبني أالشاكل اجلديدة لٔالدب، واليت البد مهنا يف التعبري عن 
ٔالشاكل أالدبية، ٔالهنا تعىن بتغيري الواقع بطريقة غري املضمون اجلديد Us جشع اجلديد من ا

وهبذا فقد معد أالدQء عىل الربط بني املقاومة املسلحة وإالبداع أالديب، لتظهر  2»مبارشة 
يف ثنا� مؤلفاهتم رؤيهتم للواقع ودفاعهم عن وطهنم ؤارضهم املقدسة وتراÎم ولك مقومات 

  . الهوية الفلسطينية
تبناه الشعراء والقصاص  ٔالدب الفلسطيين ٕاىل ٔادب ا�اخل اsيانقسم ا        
ن من داخل فلسطني، ؤادب اخلارج اsي ينارصه ٔادQء املنفى ون واملرسحيووالروائي

واملهجر من خارج الوطن و× أالدبني ميثالن مظهرا من مظاهر ٔادب املقاومة، ويعد 
 :ٔابعاد هذا املفهوم من خالل كتابيهغسان كنفاين من ٔاوائل الباحثني اsين حاولوا بيان 

ويف الواقع فٕان ٔادب  «أالدب املقاوم حتت nحتالل، ؤادب املقاومة حتت nحتالل 
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املقاومة عىل وجه اخلصوص مل يكن ٔابدا ظاهرة طارئة عىل احلياة الثقافية الفلسطينية، ويف 
املسلح مناذج ذات عىل الصعيدين الثقايف و ق فٕان املقاومة الفلسطينية قدمت هذا النطا

، ٔامام شدة 3»ٔامهية قصوى كعالمة أساسـية من عالمات املسرية النضالية العربية املعارصة 
فكتب  ،الرصاع العريب إالرسائييل مل جيد أالديب الفلسطيين سوى وسـي� املقاومة Qلقمل

د رسا± من املعتقل، ومن وراء القضبان، كذU كتب محم: مسيح القامس ٔامجل القصائد مثل
الومه، ومرسحية بيت اجلنون : دسويق السجن والكفاح، شعب وخيام، فوزي أالمسر

  . لتوفيق فياض، ولكها مناذج مقاومة ومناهضة للمرشوع الصهيوين
مة الثقافية حفل التارخي الفلسطيين منذ الثالثينات عىل أالقل مبظاهر املقاو « وقد         

ات املسلحة اليت خاضها شعب فلسطني قد وٕاذا اكنت الثور .واملسلحة عىل السواء
فٕان ٔادب املقاومة قد ٔانتج قبل ذU وبعده ٔاسامء  ،ٔانتجت من طراز عز ا�ين القسام مثال

ومن ٔابرزها ٕابراهمي  ،من الطراز نفسه وما زال الوطن العريب يذكرها بكثري من nعزتاز
؛ فمنو املقاومة  4» وغريمه - عبد الكرمي الكريم-طوقان وعبد الرحمي محمود ؤابو سلمى

وا�فاع عن الوطن و� عند أالدQء الفلسطينيني رد فعل جتاه قضيهتم ضد العدو 
إالرسائييل عن طريق تبين أالدب املقاوم بأبعاده الثورية والقومية وإالنسانية وحىت 
 ðء عىل اجلذور القومية والشخصية العربية، تQعية مهنا، ٔالجل تأكيد هؤالء أالدwجn

  . اجلذور اليت حاول احملتل ٔان يبرتها، وتð الشخصية اليت حاول تشوهيها
فهنض ٔادب املقاومة حامال لهذه املأساة مواÆا ما فرضته ا�و± nسـتعامرية         

إالرسائيلية من وسائل حملو الهوية الوطنية بدءا بفرضها حلصار ثقايف، ومراقبة للصحف 
ومنعها لبعض الكتب املسيئة  ،من كتب ومطبوعات واôالت وما تصدره دور النرش

للهوية إالرسائيلية، لكن ذU مل مينع ٔابناء فلسطني من متابعة مسرية أالدب الفلسطيين 
  .  وتطوره
لقد احتوى ٔادب املقاومة قضية مصريية يف ظل الرصاع العريب إالرسائييل؛ كونه         

ودفاعا عن القضية واsات العربية  ينية،جاء نتيجة nسـتعامر الوحيش لٔالرايض الفلسط 
فاملواÆة اليومية مع العدو رفعت من مسـتوى التفنن وإالبداع أالديب وطورت فيه؛ ٕاذ 
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زادت من قميته ش� ومضمو¼ Qسـتعامل أالساليب اجلديدة يف الكتابة الشعرية ٔاو النرثية 
عwد التجريب والتقنيات اكسـتعامل الرمز وأالسطورة والغموض والسخرية بطريقة جديدة،وا

جنبا ٕاىل جنب مع املضامني احلديثة من تطور ٔاحداث  -عىل سبيل املثال-الرسدية احلديثة
  .    القضية الفلسطينية باكفة مراحلها

        : : : :     هاجس الهوية يف أالدب الفلسطيينهاجس الهوية يف أالدب الفلسطيينهاجس الهوية يف أالدب الفلسطيينهاجس الهوية يف أالدب الفلسطيين
قضية الهوية من ٔاعقد إالشاكالت اليت تعاين مهنا الشعوب، مفن الصعب عىل          

 ôمن روابط ٕانسانية سامية وا ýٔامهية معيقة و�رخيا طويال « متع ٔان يعيش بدوهنا، ملا حتم
واملتجدد واملتطور  ،حافال Qلتناقضات والرصاعات والزناعات ذات الطابع املتحرك Qسـمترار

عىل ا�وام Qلرمغ من أالسس واملكو¼ت أالصي� اليت تعترب من الثوابت أالساسـية 
فأمة كفلسطني اليت تزعزع كياهنا بفعل الكيان  5»ٔاو اsاتية إالنسانية  ،لهويةاحملافظة عىل ا

الصهيوين اsي هيدف ٕاىل ٕافقاد املثقف من ٔابناهئا ثقته بقمية ثقافته وآفاقها وجذورها، 
حماو± للعثور عىل « ليسكن هاجس برضورة التوحد والwسك نفس لك منتسب ٕالهيا 

  . 6»ياهنا اsات وحتديد هويهتا وتعني ك 
حيث معلت النخبة املدركة خلطورة املوقف عىل حماربة nسـتعامر إالرسائييل          

والتشبث بأرضهم « بأشاك� التشوهيية للهوية العربية باكفة الوسائل والطرق بداية Qلمتسك 
 7»وعىل هويهتم من التاليش ،والبقاء فهيا ٔاو العودة ٕالهيا حفاظا عىل كياهنم من nند
ر

ومن مث التعبري عن رؤامه القومية والوطنية جتاه خصوصية معتقدمه، ٔالنه من واجب لك 
جتاه القضية الفلسطينية Qعتبارها قضية مركزية ومصريية ؤاساسـية للعرب وإالنسانية « فرد 

التعاطف معها ومساعدهتا يف قضيهتا بشـىت الوسائل والسـبل، السـياسـية مهنا  8»...مجعاء
تصوير ما جيري داخل جممتعه وعرصه من « ملبدع أالصيل هو القادر عىل وأالدبية، فا

ٔاحداث ومشالك عن طريق الفن، وزمان الفنان املبدع ليس � حدود فهو املايض املطلق 
واحلارض املوضوعي واملسـتقبل املنطلق وخربة الفنان ال تتحدد خبربة احلارض وnسـتلهام 

، ويصبح يف هذه احلال قادرا عىل العطاء وإالفادة 9» الناقد لرتاث شعبه ؤامته وإالنسانية
عن طريق بلورة ٔافاكره وصقلها ليمتكن من مواÆة خماوفه وحتدي قوى ٔاكرب مهنا، لكونه 
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فالعايم ال يفكر يف أال¼ والنحن ٔالنه ميارسهام فعال وال « ٔاكرث الناس ٕاحساسا هبويته 
جعل من مسأ± الهوية واsاتية وما  يش�ن قضية Qلنسـبة �، ٔاما املثقف العريب فقد

يتفرع عهنا من مفردات ومفاهمي مالزمة ٔازمة أالزمات وٕاشاكلية إالشاكليات ٔالمة مفرتضة، 
وهذا ٔالن ٕاحساسه  ،10»ليس Qلرضورة ٔان تكون أالمة ذاهتا القامئة عىل ٔارض الواقع 

ة علهيا فيصوهنا عنده هواجس واضطراQت داخلية جتعý يشعر Qلغري  ظالشديد Qلهوية ٔايق
ويدافع عهنا بقلمه ولكامته، اليت رمبا جتد صداها وتأثريها الفاعل يف نفس القارئ العريب 

القضية الفلسطينية اليت ال ميكن ٔان تنطبق علهيا ٕاال مقو± معركة الوجود « انطالقا من 
  . 11»إالنساين واسـتتباعا Us وجود شعب ووطن ٔاو انعدامه 

 ،فلسطينية اكبوس يؤرق نوم املهمتني هبا والواعني بأبعادها وتطوراهتافالقضية ال          
الراغبني يف ٕاثبات كينونهتا الثقافية واحلضارية مكجمتع يمتتع Qحلقوق وملزتم بواجبات، ٕاال ٕاننا و 

جند ٔان هاجس الهوية موجود عند املشـتغلني Qلتجريد اsهين، ولكنه غري موجود عند « 
علية ٔاي ٕانسان العادي، ويزداد هذا الهاجس ٔاو هو ينبثق بلك ٔابعاده من ميارس احلياة الف 

 U12»يف ٔاوقات أالزمات والهزامئ اليت متر عىل امجلاعة ٔامة ٔاو دو± أو جممتعا ٔاو غري ذ 
فالهاجس يتعلق Qٔالفاكر العميقة يف النفس وخيتص Qلطبقة املثقفة الواعية من أالمة، اليت 

nنwء، ومدركة متام إالدراك ملعىن فقداهنا وتالشـهيا، فتعمل تفهم معاين الهوية أالصل و
عىل بث انفعاالهتا ومشاغلها الفكرية يف ٔادهبا سواء الشعري ٔاو النرثي؛ عندما تربز هذه 
احلاجة املاسة لتأكيد الهوية خاصة عندما مير الوطن بأوقات عصيبة تسـتدعي الوقوف Qٕرادة 

   . ل ٕاحداث خلل هبا ومبقومات هويهتا وثقافهتاقوية وحتدي ضد لك مناقض لها حياو 
ٕان تأكيد الهوية والرغبة يف ٕاثبات اsات العربية عرب الرتاث هاجس سـيطر عىل           

أالدQء الفلسطينيني رمبا بسبب النكبة وتعرضهم للشـتات، واكن خوفهم عىل اجلذور العربية 
إالحلاح عىل تغيريه عىل ٔاسس أالصي� كبريا  وقد واكب هذا اخلوف هاجس احلارض و 

، فقد سعى هؤالء 13تراثية وعرصية يف آن واحد، لك ذU من ٔاجل صنع غد ٔافضل
املبدعون عرب ٔاعامهلم إالبداعية والفنية ٕاىل تصوير وضعهم السـيايس وبثه يف شلك ٔاديب 
رايق مؤثر يف النفوس مسـتعطفا القلوب وخماطبا العقول برضورة الwسك والتشبث Qلهوية 
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وأالصول العربية، ويظل التارخي الفلسطيين احلافل Qلتطورات والتغريات يشهد ملبدعيه 
محمود درويش، ٕابراهمي طوقان، : ومثقفيه املدافعني عن قوميهتم وهويهتم وعروبهتم ٔامثال

وغريمه بدورمه الر�دي ... فدوى طوقان، ٕامييل حبييب، مسيح القامس، يوسف اخلطيب
م، و�ام حتدث أالدب العريب عهنم وعن Æودمه لن يوفهم حقهم من ودمعهم الكبري لقضيهت

ثناء وشكر جلهودمه النضالية املسـمتيتة يف سبيل حترير الوطن واسرتجاع الهوية الضائعة 
  . املسلوبة واملنزتعة من طرف ا�و± إالرسائيلية

  
        : : : : غسان كنفاين بني هوية مأمو± وواقع مؤمل غسان كنفاين بني هوية مأمو± وواقع مؤمل غسان كنفاين بني هوية مأمو± وواقع مؤمل غسان كنفاين بني هوية مأمو± وواقع مؤمل 

ب والصحفي والرسام والسـيايس اsي عاش معظم حياته خارج غسان كنفاين أالدي        
الوطن مغرتQ بني بريوت والكويت بعد ٔان ٔاجرب عىل مغادرة فلسطني، اسـتطاع أن يقدم 

غسان ٔاحد الكتاب اsين جترعوا « لنا خصوصية انشقاق اsات العربية الفلسطينية، ٔالن 
أساة نبضة نبضة، وهو بعد ذU من مرارة الاكرثة قطرة قطرة وعاشوا بشلك ما يف قلب امل

ٔابناء اجليل املثقف اsي عاش ويالت التخلف احلضاري املرعب يف بالده، واسـتنشق 
نسامت nزدهار املادي والفكري يف ٔاورQ ؤامرياك، ومن تفجرت ٔازمته يف ذU المتزق 

جممتعه كام امللتاع بني الرغبة يف أن يعيش حياته بعيدا عن رضاوة التخلف، وبني ٔان يعيش 

  . 14»يريد هو 
وهذا لشعوره مبعىن الوطن وضياع كيانه ومسـتقبý، فهو حي� يتحدث عن ٔارسة        

« فلسطينية؛ فٕامنا ليعرب عن آالم ؤاحزان ٔامته املفتقدة للهوية واملسلوبة إالرادة هكذا 
ومل  تتجسد يف ٔاعامل الفنان مهومه ومهوم شعبه ومهوم عرصه، ويسـتقطب قلقا ٕانسانيا،

يتفاعل يف داخý قلقه اsايت حفسب، بل قلق جممتعه ؤامته وقلق ٕانساين عام، وتتوقف 
معاجلته ٔاو توظيفه لهذا القلق عىل ٔامه متغرياته عن طبيعته ووجوده nجwعي كفرد منمتي 

فأالديب ابن جممتعه والبيئة اليت حددت معامل بنائه الهو�يت  15»... ٕاىل جممتع ووطن ؤامة
  . ك بينه وبني ٔابناء الشعب املنتسب ٕاليهاملشرت 
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يصور الروايئ غسان كنفاين يف جل ٔاعام� ٔازمة nنشقاق والفصام، ٔاي nنفصام           
ٕان دراسة « عن الواقع اsي يبقى بعيدا عنه ويصعب التواصل معه ٔاو التأثري عليه؛ ٕاذ 

الرؤية الكنفانية بني احلمل روا�ت غسان كنفاين جاءت مشحونة Qلهاجس الوطين، مبلورة 
حماوال  16»من جانب، وبني أال¼ وأالخر من جانب آخر ) الثورة واملسـتقبل(والواقع 

اسـتنبات احلمل من بطن الواقع، وٕان اكن هذا الواقع يأىب nسـتنبات، نظرا للراهن 
  .  nسـتعامري اsي يناقض لك ٔامل

ئيني الفلسطينيني مرشوعه الهادف القريب ولعل ما ميزي كنفاين عن غريه من الروا         
من السـياسة يف ٔاعام� الروائية خاصة؛ حيث يتابع تطور القضية الفلسطينية عرب الرب¼مج 

فرجال يف الشمس نقد للوعي الضال  ... «التارخيية السـيايس يف لك مرح� من مراحلها 
ٕاعالن عن الالجئ املقيد اsي يسمل مقاديره ٕاىل دليل يسوق ٔارواح البرش، وما تبقى لمك 

اsي مترد عىل بؤسه، ؤام السعد نشـيد للوعي السلمي اsي تسلح ببندقيته، وعائد ٕاىل 
حيفا تنديد Qلعودة املهزومة واملسـتحي� ٕاىل الوطن، ويف ٔاعام� الروائية أالخرى غري 

ة املكمت� عن الرجال والبنادق، العاشق، أالمعى وأالطرش يعزف غسان ٔاحلا¼ متنوع
، جفل روا�ته تعرب عن واقع مر، واقع جمحف يدفع بأبطا� ٕاىل 17»للسـميفونية الفلسطينية 

nنتحار بعد اليأس من طول انتظار مسـتقبل زاهر ومرشق، ليتحطم احلمل ويتحول ٕاىل 
  . حقيقة يسـتحيل حتقيقها عىل ٔارض الواقع

« بتكوين هوية قومية، ؤالن قيام دو± ٕارسائيل يف فلسطني ٔالغت لك الطموحات         
تفككت محلهتم nجwعية يف مواطهنم اجلديدة ؤاصيب كياهنم Qلرشخ والتشقق، ٔاما يف 

عدت الفلسطينيني مواطنني من ا�رجة الثانية رمغ ٔاهنم عىل ٔاجزاء من ... امليدان السـيايس
جعلهم  ٔارضهم، فمل تسمح هلم Qلتعبري السـيايس ٕاال مبا يتالءم ومصلحهتا السـياسـية مما

، مثل هذه الظروف 18»ٔارسى هذه أالنظمة وحضا�ها يف امليدانني nجwعي والسـيايس 
وجدت لها ماك¼ يف ٔادب غسان وحتولت ٔامانيه يف التوحد يوما من أال�م ٕاىل كوابيس 

  . تؤرقه، ال يسـتطيع نسـياهنا ٔاو تناسـهيا مبثوثة يف ثنا� مؤلفاته أالدبية
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كنفاين بوصفه ٔاحد مؤسيس الرواية الفلسطينية، فقد شلكت ينظر ٕاىل غسان            
روا�ته امخلس املكمت� والثالث غري املكمت� عالمات Qرزة يف أالدب املعرب عن ٔامناط 

واحلامل  الشخصية الفلسطينية ومهو�ا املواكب ٔالحداث القضية الفلسطينية بتفاصيلها،
هذا ما ٔادى ٕاىل جناح هذا الروايئ لهواجس انشطار اsات والهوية الوطنية، ورمبا 

ٔانه جعل هاجسه كيف يتحول الشعار السـيايس الصادق يف وجدان ... «الفلسطيين 
املناضل الصادق ٕاىل معق فين ال ٔان يقع ٔاسريا لرغبات التبشري السـيايس والزنعة املضمونية 

عمل فقد عرف هذا الروايئ كيف جيمع بني ال 19»وحدها دون تقدير خلصوصيته الفنية 
السـيايس وموقفه منه يف مؤلفاته إالبداعية موحضا ٔاحالم وآمال شعبه اليت ما ٕان تبدٔا حىت 

ولعل هذا إالحساس العارم بتأزم الهوية  تنهتـي حتت وطأة واقع nحتالل إالرسائييل،
الفلسطينية ٕازاء حقيقة اكبوسـية وسوداوية ترك بصمته يف نفس املناضل والثوري غسان 

  .كنفاين 
اليت يغادر ٔابطالها وطهنم ٕاىل الكويت حبثا " رجال يف الشمس"بداية بأوىل روا�ته          

عن ذاهتم فهيا؛ فأبو قيس ذU الشـيخ اsي اختلط يف رٔاسه الشعر أالبيض Qٔالسود، 
اكنت � ٔامنية ٔان يبين سقفا يعيش حتته، ويبحث عن لقمة العيش بعد ٔان ظل سـنوات 

اشة، فلك ما ٔاراده هو تغيري وضعه nجwعي وnقتصادي طوي� ال جيد غري طحني إالع
ٔاتعجبك هذه احلياة هنا؟ لقد مرت عرش « املتدهور، تلومه زوجته عىل احلال اليت مه فهيا 

ابنك قيس مىت سـيعود للمدرسة؟ وغدا سوف ! حرام... سـنوات وأنت تعيش اكلشحاذ 
  . 20»يكرب االٓخر كيف ستنظر ٕاليه؟ 

« رر ٔابو قيس الهرب عرب الصحراء ٕاىل الكويت حبثا عن لقمة العيش وعندها يق         
وراء هذا الشط وراءه فقط توجد لك أالشـياء اليت حر�ا هناك توجد الكويت اليشء 
اsي مل يعش يف ذهنه ٕاال مثل احلمل  والتصور توجد هناك، البد من ٔاهنا يشء موجود من 

البد ٔان مثة ٔازقة وشوارع ... رٔاسه املكرود جحر وتراب وماء وسامء، وليست مثلام هتوم يف
، فيخرس هذا الرجل ٔارضه وبيته وضاعت 21»ورجاال ونساء وصغار يركضون بني أالجشار

من قال ٕان ! متوت؟ هيه« : لك ممتلاكته، ومل يبقى ما خيرسه سوى حياته يقول يف نفسه
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جشرات  ذU ليس ٔافضل من حياتك االٓن؟ منذ عرش سـنوات ؤانت تأمل ٔان تعود ٕاىل
بذهابه ٕاىل الكويت يأمل يف تعويض ما  22»!هيه! الزيتون اليت امتلكهتا مرة يف قريتك

سلب منه واسرتجاع ما امتلكه، هو يطمح يف ٔان ميتð يوما عرق زيتون ٔاو عرقني ؤان 
  . يمكل تعلمي قيس يف املدرسة

، حياول بناء ؤاسعد البطل الثاين يف الرواية  ذU الفىت اsي هرب منه صباه         
حياته من جديد بعد خروجه من السجن، وتأسيس مرشوع يمكل به مشواره العميل؛ 

سوف يكون بوسعي ٔان ٔارد لعمي « فريى يف الكويت مالذه الوحيد ومسـتقره السعيد 
املبلغ يف ٔاقل من شهر ،هناك يف الكويت يسـتطيع املرء ٔان جيمع نقودا يف مثل ملح البرص 

  .  حلل االٔكيد ملشالكه وواقعه املزري يف فلسطني، ٕاذ متثل الكويت ا23»
ٔاما مروان الشخصية الرئيسة الثالثة يف الرواية، ذU الصغري اsي مل يعرف         

لقد كنت يف املدرسة « ٕالعا± ٔارسته -يف سن السادسة عرش–الطفو± ترك دراسـته مبكرا 
، ٔالنه اضطر لتحمل 24»قبل شهرين، ولكنين ٔاريد ٔان اشـتغل االٓن يك ٔاعيل عائليت 

مسؤولية ٔارسة اكم� بعد ختيل أالب عن مسؤولياته جتاههم وتوقف أالخ االٔكرب زكر� عن 
  . ٕارسال النقود من الكويت

ٕان « : يقول مروان متذمرا من واقع حياته وضياع مسـتقبý ملقيا لومه علهيام          
ىل ٕاطعام نصف دزينة من الرجل يريد ٔان يسـتقر يف شـيخوخته ال ٔان جيد نفسه جمربا ع

أالفواه املفتوحة امل يقل ذU زكر�؟ راح ضاعت ٔاخباره من اsي سـيطعم أالفواه؟ من 
اsي سـيمكل تعلمي مروان ويشرتي مالبس يم وحيمل خزبا لر�ض وسلمى وحسن؟ 

اكنت تð مسؤوليته من االٓن وصاعدا، وواقعه اليويم اsي عليه أن يعتاده  25»من؟ 
ومصاعبه، فريغب يف تغيريه ٕاىل أالحسن عن طريق العمل لكسب رزق بتحمل مشاقته 

  . يكفيه هو ؤارسته، فال جتد طريقا سوى عبور احلدود ٕاىل الكويت
يلتقي هؤالء الثالثة ٕاثر رغبة واحدة جتمعهم، ويسـتعينون بأيب اخلزيران سائق          

كبري من املال، لكهنم يلقون  الشاحنة اsي يقوم بهتريهبم عرب الصحراء الكويت مقابل مبلغ
بأنفسهم ٕاىل الهتلكة وحمتية املوت خنقا يف خزان الشاحنة من فرط احلرارة؛  وال ينىس ٔابو 
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اخلزيران ٔاخذ مسـتحقاته مما اتفقوا عليه بعدما اكتشف جثهثم الباردة مث فتشها الواحدة 
ٔاما ... ا يف ثالثة قبورلقد قر قراره منذ الظهرية عىل ٔان يدفهنم واحدا واحد« تلوى أالخرى 

ال طاقة � عىل العمل، ولن ... االٓن فأنه حيس Qلتعب يتألكه ف>ٔن ذراعيه قد حقنتا مبخذر
ٔالنه يشعر ، 26»... يكون بوسعه ٔان حيمل الرفش ساعات طوي� ليحفر ثالثة قبور

ؤامانهيم Qٕالرهاق يعزتم فعل ٔامر آخر، وهو ٔان يقوم برمهيم يف ٔاكوام القاممة لمتوت ٔاحال�م 
  .     وتدفن آماهلم يف رمل الصحراء، وحتظى جثهثم جبنة الكويت

يرغب حامد بطل الرواية يف تزوجي شقيقته " ما تبقى لمك"يف روايته الثانية          
لقد حرصت عليك « الكربى مرمي فهـي مسؤوليته منذ ضياع ٔامه يف �فا وانقطاع ٔاخبارها 

 ٔا�يم ؤا¼ غارق يف خدمتك الصغرية ليال هنارا بال ٔامضيت لك... حريص عىل حيايت ذاهتا
، لكن ٔاحالمه تتكرس 27»وكنت ٔاريدك امرٔاة رشيفة تزتوج ذات يوم رجال رشيفا . لكل

Qلواقع املفجع، فقد حبلت مرمي من زكر� ؤارمغ حامد عىل تزوجيها بزكر�، وهو يعمل متاما 
لقد « بارمه للسلطات إالرسائيلية ٔانه رجل خائن يرشد الهيود ٕاىل الفدائيني وييش بأخ 

تركته يلوÎا، ٔاعطته نفسها يف ربع ساعة مرسوقة منه وحني زرع الطفل يف رمحها اكن قد 
، وينهتـي 28»ٔانت حر؛ زوجنهيا ٔاو ال تفعل، فلست ٔا¼ اsي ٔاخرس : ٔامسك به من عنقه

هو قادر عىل  أالمر حبامد �هئا يف الصحراء مترشدا بني رمالها، ضائعا وحيدا ٔاعزال؛ ال
العودة ٕاىل �فا بسبب العار وشامتة زكر� والناس فيه، وال هو يسـتطيع الوصول ٕاىل ٔامه لك 

  .  ما تبقى �، ٔالنه ال يعرف وÆته بني أالردن وغزة
كذU تقع مرمي حضية خلداع زكر� اخلائن، نتيجة لنظرة اôمتع للمرٔاة العانس، فرتى        

يل خالصها مما يه فيه من مشالك، لكنه يسـتغلها ليكرس شوكة فيه جتسـيدا ٔالمانهيا وسب 
ٔاي بؤس ٔامضيت حياتك ! ٔايهتا املسكينة � مرمي« شقيقها حامد وجيعý ٕانسا¼ بال كرامة 

ٔانت � وردة املنشـية بأمكلها الطموحة املتعلمة ذات أالصل ! فيه جعð تقبلني هذه الهناية
، 29»كر� بأعوامه لكها وزوجته ؤاوالده زوجاوالفصل، ٔاي حياة تعيسة جعلتك تقبلني ز 

فتخرس بفعلهتا هذه شقيقها وما تبق لها من ٔارسهتا، وليت أالمر يتوقف عند هذا احلد ٔالهنا 
ال تعيش السعادة اليت اكنت تمتناها، بل تتجرع مرارة معيشة اكنت يه السبب فهيا؛ فهـي 
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sا �ا زكرÆها عىل تعاين آالم فقدها لعائلهتا ٔاوال، وذل زو�ي يرضهبا بعنف شديد مرغام ٕا
ٕاذا مل تسـتطيعي ٕاسقاطه فأنت طالقة طالقة طالقة، هل تسمعني؟ طالقة « ٕاÆاض اجلنني 

ومن كرثة هتديده لها Qٕنزال الطفل من رمحها تضطر مرمي ٕاىل ٕاهناء حياته ٕاثر جشار  30»
دفعته حنو احلائط بلك ما فيه من قوة ومسعت صوت النصل يغوص يف « عنيف دار بيهنام 

مرتفعا بصوت خشب املقبض وهو حيك اجلدار برضاوة؛ فشخر Dٔنه . محله بطيئا ولكنه 
بتا
مث انتفض وتساقط . ٕاىل صوت نزيز ا�م يتدافع حول النصليصحو من نومه، وتناىه 
وبذU تهنـي حياهتا يه كذU، وتقيض عىل مسـتقبلها 31»وتكوم بني قديم الطاو± 

  .  ومسـتقبل جنيهنا اsي يف بطهنا Qنهتاكها لنفس وروح ٕانسانية
ر حياة اليت تصو " ٔام السعد"مأساو� يف روايته الثالثة  -كذU–يبقى الواقع          

الالجئني يف اGHت اليت ال ٔامل �هيم يف مغادرهتا، ؤام السعد صورة لٔال�ات 
تأمل ٔام سعد يف . الفلسطينيات ورمز لٔالرض املغتصبة يف لك ٔابعادها النفسـية والثقافية

اسـتعادة الوطن وحتمل Qخلالص من املالجئ واGHت، sا ترغب Qسـمترار احلرب للنضال 
ٔاحتسب ٔاننا ال نعيش يف احلبس؟ ماذا نفعل « ل نيل nسـتقالل واحلرية  والقتال من ٔاج

! حنن يف اHمي غري المتيش داخل ذU احلبس العجيب؟ احلبوس ٔانواع � ابن العم ٔانواع
.. اHمي حبس وبيتك حبس واجلريدة حبس والراديو حبس والباص والشارع وعيون الناس

تتلكم ٔانت عىل احلبوس؟ .. بس، واHتار حبسٔاعامر¼ حبس والعرشون سـنة املاضية ح 
فهـي ضاقت ذرعا هبذا الواقع املقيت والظامل واsي ال حل  32»طول معرك ؤانت حمبوس 

� ٕاال nعتياد عليه ٔاو التصدي � والكفاح يف سبيý؛ دفاعا عن حقوق ٔاهل فلسطني يف 
  .  هويهتم وثقافهتم

تضحي Qبهنا سعد ذU الشاب املدافع  حىت ٔان ٔام سعد يف هذه الرواية            
الثوري اsي ال يتوارى عن nسـتجابة لنداء زمالئه الفدائيني من اجليش الفلسطيين 
خلدمة القضية الوطنية ومحل شعار احلرية، غري ٔان الواقع يأىب التغيري ويصعب جتسـيد احلمل 

ن أال�ات الفلسطينيات؛ املثال وهذا ما يتسبب بأمل كبري Qلنسـبة ٔالم سعد وغريها كثري م
فهـي وٕان قبلت خسارة ابهنا لغاية ٔاعىل تعوضها فهـي مل تتحقق كام اكنت تمتىن وترجتي، يقول 
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لقد رٔايت ٔا¼سا كثريين يبكون، رٔايت دموعا يف عيون ال حرص لها دموع « : السارد 
جلناح اخليبة واليأس والسقوط احلزن واملأساة والتصدع والرفض الكسـيح والغضب املهيج ا

دموع الندم والتعب وnشتياق واجلوع واحلب ،ولكهنا ٔابدا مل تكن مثل دموع ٔام 
ٕانه ٔامل معيق خياجل ٔاعامق نفسها ويقتل لك رغبة يف حتقيق هوية مسـتحقة  33»...السعد

تأملها، ٔالهنا تصطدم حبقيقة قاسـية قوة nسـتعامر وجربوته القاهر ورمغ ما تبديه ٔام سعد 
ببعث و�ها وفJة كبدها للمشاركة جنبا ٕاىل جنب مع صفوف املناضلني،  من قبولها لواقعها

وعلمها مسـبقا بأهنا سـتخرسه ٕاال ٔاهنا تضحي به وبنفسها فداءا للوطن العزيز الغايل عىل 
  .        قلوب لك الفلسطينيني

الهبا من اليت ترصد انشطار الهوية وانق" عائد ٕاىل حيفا"ٔاما Qلنسـبة للرواية الرابعة          
س وزوجته عىل منت زورق .فلسطينية ٕاىل هيودية ،وذU بعد مغادرة البطل سعيد

بريطاين، �ركني ابهنام الرضيع خLون يف املزنل القدمي حبيفا، وذU ٔاثناء قصف عىل هذه 
املنطقة، يعودان ٕالهيا عنه بعد مرور عرشين سـنة من اضطرارهام عىل اخلروج مهنا ،ويف 

اده حيا يرزق، وما ٕان مسحت السلطات إالرسائيلية بفتح املعابر حىت هرعا قلبهيام ٔامل ٕالجي
تذكر خLون « ٕاىل حيفا حبثا عنه، ويبقى اخلوف مسـيطرا عىل أالب خاصة؛ ففي الطريق 

ذU .الصغري ابنه اsي ٔامت يف ذU اليوم sQات شهره اخلامس، وانتابه جفأة قلق غامض 
س طعمه حتت لسانه حىت يف هذه اللحظات اليت تبعد هو اليشء الوحيد اsي ما زال حي

 Uٔاما أالم فقد رفضت حىت ٔان  34»عرشين سـنة عن املرة أالوىل اليت حدث فهيا ذ
تسمي ٔابناءها الصغار Qمس خLون ٔامال يف اسرتجاعه يوما من أال�م، ورمغ ٔاهنا مل تكن 

يضيع وسرتى ابهنا وتضمه تدري هل اكن حيا ٔاو ميتا ٕاال ٔاهنا ظلت مؤمنة بأن صربها لن 
لقد رددت لكمة خLون ٔالف مرة، مليون مرة، « ٕاىل ٔاحضاهنا، Us حتملت ٔامل فراقه 

وظلت شهورا بعد ذU حتمل صو� مبحوحا جمرحا ال ياكد يسمع، وظلت لكمة خLون 
يبدو  35»تعوم وسط ذU التدافق الالهنايئ من أالصوات وأالسامء . نقطة واحدة ال غري

س وزوجته صفية مل تكن هلام ٔادىن فكرة بأن ابهنام عىل قيد احلياة تكفلت .�ين سعيدٔان الوا
ٔارسة هيودية برتبيته ؤاطلقت عليه امس دوف، وقد كرب هذا الطفل وصار شاQ يعمل يف 
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خدمة اجليش إالرسائييل ؤاصبح متشـبعا Qلهوية الهيودية ؤافاكرها اليت ٔانبتهتا عائلته 
 ٔالول مرة يأىب قبوهلام وال يعرتف هبام ٔابوين نيما يلتقي بأبويه احلقيقيفسه وعنداجلديدة يف ن 

ٔا¼ ... ماذا جاءا يفعالن؟ ال تقويل يل ٔاهنام يريدان اسرتجاعي« :� يقول ملر�م ٔامه الهيودية 
ال ٔاعرف ٔاما غريك، ٔاما ٔايب فقد قتل يف سيناء قبل ٕاحدى عرشة سـنة وال ٔاعرف 

حيطم ويعصف بلك ما بناه ٔابواه احلقيقيان من رجاء يف  وQعرتاف خLون هذا 36»غريكام
اسرتجاعه ٕالهيام بعد مرور لك هذه السـنوات يضيف مربرا انwءه للهيودية وتأثريها يف 

منذ صغري ؤا¼ هيودي ٔاذهب ٕاىل الكنيس واىل املدرسة الهيودية وآلك ...«خشصيته 
ام مل يتغري ٔاي يشء، وكذU الكوشري ؤادرس العربية، وحني قاال يل ٔانين لست من صلهب

 Uٔان وا�ي أالصليني هام عربيان مل يتغري ٔاي يشء ال مل يتغري ذ Uحني قاال يل بعد ذ
ها هو االٓن يرفضهام ويناقض قضيهتام، 37»يشء مؤكد ٕان إالنسان يف هناية أالمر قضية 

أالشاكل يف  وال يعرتف هبوهتام وال بديهنام وال بأي يشء خيصهام وال يريدهام بأي شلك من
  .  حياته، ليقررا هام Qملثل نسـيانه ؤاهنام مل يعرثا عليه واعتباره ميتا غري موجود

ٔاما يف Qيق روا�ته غري املكمت� يسـمتر احلمل هبوية مثالية تصطدم بواقع مؤمل كام هو           
اsي ينكر خشصيته وهويته عن الناس خوفا من " العاشق"احلال �ى بطل رواية 

امس (حسـنني، عبد الكرمي، العاشق:سلطة؛ ٕاذ يبقى قامس خمتبئا خلف ٔاسامء متعددة ال 
، متنقال من ماكن الٓخر يف فلسطني بني ترشـيحا، الغبسـية، عاك و�فا )ٔاطلقه عليه الناس

لتضليل الاكبنت بالك اsي يطارده ٔاي� ذهب،ٔالنه جمرم يف نظر القانون، ٔاما يف عيون 
اس ٔان حيكوا عنه ٕاال قصة مشـيه الهادئ عىل النار، لقد حتدثوا مل يكن بوسع الن« الناس

ٔايضا عن قدميه امللفوفتني بكوم كبري من القامش املتسخ، ولكن فG عدا ذU ظل قامس 
خارج حياهتم، وٕاذا اكن قد دخلها لفرتة قصرية فقد خرس مقابل ذU شيئا عزيزا عليه هو 

ل ٔان يعيش حياة  مسـتقرة بعيدا عن لك هذه التنازالت قد�ا قامس ٔالج 38»امسه 
املشالك بني الناس اsين جيهلون هويته، Qحثا عن أالمان والطمأنينة وسطهم اكن يكسب 
رزقه من عرق جبينه،كام متزي Qلطيبة وإالخالص والرشف يف ٔادائه لواجباته؛ ٕاذ زاول �ن 

إالسطبل عند معل مربيا للخيل يف : بسـيطة تغنيه عن سؤال الناس وتضمن � كرامته
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وقد ٔانكر هويته عىل امجليع ما ... الشـيخ سلامن، واشـتغل جبمع التبغ يف حقول احلاج عباس
عدا اخليل اليت ولع هبا واسـتأنس بوجودها يف لك خطوة من طريق هروبه وختفيه عن 
الاكبنت بالك اsي ما لبث ٔان جعل منه جمرما خطريا عىل حياة الناس وومسه بأبشع 

لقد اكن العاشق جمرما : ويف ذU املساء قالوا يف الغبسـية« وحشـية  الصور ؤاشـنعها
 P خطريا اختفى هنا لفرتة من الوقت وخدع الرئيس والشـيخ سلامن ولك يشء وامحلد

وقد صدق ٔاهايل الغبسـية  39»اsي جعلهم ميسكونه قبل ٕان يرتكب جرمية ٔاخرى 
طول فرتة ٕاقامته بيهنم، ويكتسب ورئيسه يف العمل لكام قيل عن قامس رمغ ٔانه مل يؤذمه 

، وبذU يتحقق مراد الاكبنت بالك يف 326بعد ٕالقاء القبض عليه اسام جديدا السجني 
ٔاما قامس فقد وضع يف جسن عاك يف الغرفة رمق « إالمساك بقامس حلمه اsي طال حتقيقه 

مل  فاكنت هنايته بني ٔاربعة حيطان sنب 40» 362السجني : وصار امسه منذ ذاك 362
يرتكبه وفوق لك هذا تشوهت هويته ومسعته بني الناس وصار قاتال فارا يف عيوهنم، رمغ 
ٔان لك ما ٔاراده هو ماكن يشغý وامس حيمý ووظيفة تعيý وتغنيه وجامعة حتميه، لكن 
واقعه اكن قاسـيا عليه كثريا، ويف املقابل خرس حىت ما ميلكه امسه وصار شـبه جمهول 

  .  الهوية والشخصية
ظل احلمل بعيد التحقق والتجسـيد عىل ٔارض الواقع، ويتابع nضطراب واخلوف        

اليت ال خيتلف حالها عن سابقاهتا من " أالمعى وأالطرش"مسريته يف الرواية التالية 
الروا�ت؛ فأمل أالمعى يف ٔان يبرص النور ورجاء أالطرش يف ٔان يسمع ٔاصوات غريه 

احبهيام حبقيقة مأساوية جتربهام عىل العيش يف ظالم حلامن مسـتحيال التجسد يصدم ص
ٕاين يئست، ولو كنت جذع جشرة ... لقد يئست« وسكون ٔابد�ن، يقول أالمعى عامر    

زيتون لتعبت عرصت يف عيين لك ٔاعشاب أالرض وتركت ٔاكف االٓالف من أالتقياء 
اsي اكن يوصد بني  وا�جالني متر فوقهام فال تزحزح راقة واحدة من راقات العمت أالبدي

كنت « ويرسد أالطرش ٔابو قيس حا� املتدهورة 41»جفين بواQت ليل ضار ال هناية � 
ٔارى شفاههم تتحرك ولكن الصوت اكن يتكرس ٔامام جدار رهيب يسد ٔاذين، وUs فٕان 
ٔاقواهلم مل تكن لتعنين اعتدت ذU؟ ال شك جفسور الصمت اليت متتد بني إالنسان 
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وكام يعتاد امليت املوت فٕان .ندي مقوضة متاما، ولكن إالنسان يتعملوإالنسان اكنت ع 
كام يعتاد إالنسان العيش فٕان أالمص يعتاد الصمت :أالطرش يتعود الصمت ٔاحيا¼ ٔاقول

يصبح أالمعى وأالطرش صديقني ٕاثر عاهة مشرتكة بيهنام، وال يبقى ٔاما�ام ٕاال حل  42»
وبعد ٔان جرQ لك احللول اليت جتعلهام كسائر  واحد هو التعود عىل حياهتام هبذا الشلك،

اخللق والناس واستنفذا لك الطرق ليكو¼ خشصني طبيعيني يقرران ٔان يتعاو¼ عىل مشاق 
احلياة ؤان يمكل أحدهام االٓخر فيسـتعني أالمعى ببرص أالطرش ويسـتعمل هذا أالخري مسع 

  . أالول ملواص� ا�رب املقدر هلام
نفسها نعرث عىل قصة جانبية حتمل مأساة هوية؛ ٕاذ تتأزم حال زينة ويف الرواية          

اليت تلجأ ملصطفى مدير املعاشات ترجوه خدمة ومساعدة " أالمعى وأالطرش"بط� رواية 
ٔارم� ... ٕاهنم شطبوا امسني يف ٕاعاشـهتا: جاءت املسكينة ترصخ وتبيك وتقول« ٔارسهتا 

ما تزال .ٕان ٔاوالدها سـميوتون جوعا: تقول مشحرة عندها ٔاربعة ٔاوالد وجاءت عند مصطفى
، يسـتغل هذا الرجل املوقف 43»امرٔاة شابة مسراء قوية، ووعد مصطفى ٔان يدبر املسأ± 

وبعد ٔاسـبوعني عادت زينة تبيك ... «ليعتدي علهيا جنسـيا، وخترس رشفها يه يف املقابل 
... سمت يو�اوعدت ٔانك سـتعيد إالعاشـتني فأعدت ٕاعاشة واحدة فقط لقد ٔاق : وتولول

ؤاخذت تبيك وترضب رٔاسها عىل احلائط، وقالت ٔاهنا خدعت ؤاخذت تردد لكامت Qكية 
فقط ٔالهنا اكنت تريد اخلزب وتبحث  44»! عريض عريض!ٔاوالدي تعيب،عريض عريض

عن لقمة العيش Qعت هويهتا من ٔاجل ٔان تضمن مسـتقبل ٔاوالدها، ومن شدة خوفها 
ه املوقف؛ فمل يكن ٔاما�ا سبيل آخر غري اsي اختارته، علهيم حضت بنفسها وهذا ما يفرتض

هكذا � سـيد « وهو حبمك قوته السلطوية اسـتغل ضعفها وعبث بشخصيهتا اليائسة 
ترى ... ٔانت تريد الفراش ويه تريد اخلزب آه � عكروت. مصطفى يتحول اخلزب ٕاىل فراش

يه عن ٔامل فهـي حبثت ف  45»هل وعدهتا Qلزواج سـيد مصطفى؟ مصطفى ٔافندي؟ 
ينقض ٔاوالدها من املوت جوعا ويغيث حالها املعدومة، لكهنا تصعق بواقع مر ٔالمي ؛ فلك 
يشء Qملقابل وال رمحة يف قلوب الناس ٔاملها خاب ورغبهتا خرست فداهئا هوية املرأة 

  .ونفسها الرشيفة دون ٔان ترحب من احلقيقة شيئا يسـتحق التضحية منذ البداية واىل الهناية
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          Lôتسـمتر رح� املعا¼ة واخلوف عىل الهوية واضطراهبا حىت الرواية أالخرية من ا

برقوق "اخلاص بروا�ت غسان كنفاين؛ حيث ٔان ٔاQ قامس الشخصية احملورية يف رواية 
اsي جيابه واقعا مأساو� ظاملا هاضام حلقوقه وحقوق غريه من االQٓء الفلسطينيني " نيسان

م فقده البنه قامس الشهيد املقتول من طرف السلطات الصهيونية، ويضطر يتجرع مرارة ٔاال
« ٕاىل ٕاناكر هوية جثة ابنه الفدايئ خوف اكتشاف بقية عنارص املعسكر الفلسطيين 

ٔاحرضت الرشطة وا� قامس اsي اعرتف بأن و�ه يعيش رشيق الهنر، ولكن بعدما تفحص 
وهكذا ٔاخيل سبيل ... نع من الوصول ٕاىل قراراجلثة ٔانكر ٔان تكون لو�ه واكن التشويه مي 

الرجل العجوز بعدما جسل توقيعه وتعهداته عىل ٔاوراق عديدة تنص عىل ٔانه سيتحمل 
بنفسه مسؤولية ٔاي معل ميكن لقامس اsي يعيش رشيق الهنر ٔان يرتكبه ضد سلطات 

  . n «46حتالل
عن ٔابيه يف ماكن جمهول ودون عىل ٕاثر هذا العقد واالتفاق تدفن جثة قامس بعيدا         

ويف الواقع ٔانه يشعر االٓن بأنه أكرب سـنا مما « امس، مما يضيق اخلناق عىل صدر ٔايب القامس 
هو عليه حقا، ويردد لنفسه ٔان الكوارث الثالث اليت نزلت به ينوء حتهتا جبل فقدان قريته 

رمغ  47»سـنةواستشهاد قامس قبل  1953، وموت ٔام قامس Qلسل عام1948ونزوحه عام
لك هذه املصائب اليت حلت به ٕاال ٔانه ظل صابرا ميين نفسه Qٔالفضل، ليلتقي بسعاد رفيقة 
ابنه وزميلته يف احلزب السـيايس؛ فيسـتأنس لوجودها ويزيل عن نفسه قسوة الوحدة 
 ýقة من برقوق نيسان؛ فتعامQ ويعوض ولو بعض ما خرسه، يزورها وحيمل يف يده دامئا

� ٔاQ القامس ليس « تربه مبزن± وا�ها حتن عليه وتواسـيه خمففة ٔاحزانه ومهومه يه Qملثل وتع 
بوسع ٔاحد ٔان مئال ماكن ٔاحد، وقد اكن قامس بطال وعليك أن تكون خفورا به ، وقد 

ال تقل احلقيقة ٔالحد وخذين ٔا¼ .فعلت حسـنا حني ٔانكرته، ٔالنك ٔانقذت الكثريين من رفقائه
تسوء ٔاكرث؛ فالواقع يفرض عليه خسارة ٔاخرى وحيمت عليه  لكن احلقيقة 48»ماكن قامس 

تنازال جديدا وهذه املرة سعاد اليت تقع بفعل مكني ٔاسرية �ى السلطات الصهيونية، 
واحدا واحدا ؤان يعيش وسط  ءهية وDٔنه كتب عليه ٔان يفقد ٔاعزالتتواصل ٔازماته املتتال 

  . الناس لكن يف عز± ٔابدية دامئة
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            ::::نتانتانتانتاجئجئجئجئ ا�راسة  ا�راسة  ا�راسة  ا�راسة 
 اليت عاىن عاجل أالدب الفلسطيين يف ظل الرصاع العريب إالرسائييل ٔازمة الهوية        

فقبل هذا التارخي اكنت الشخصية ؛ م1984حزيراننكبة إالنسان الفلسطيين منذ  مهنا
الفلسطينية جزءا ال يتجزٔا من الهوية العربية، ٔاما بعده فقد ٔاصبحت اsات الفلسطينية 

عىل تصوير هذا أالدب بنرثه وشعره  عملف. الت احملتل الصهيوينعرضة للمعا¼ة ووي
-املرتبص Qٔالرض املقدسة هيوديوالتصدي للعدو ال رفضٔاشاكل املقامة وا�فاع وطرق ال

  .  فلسطني
حيث موضوع الهوية اكن مبثابة الهاجس الوطين Qلنسـبة للمبدعني الفلسطينيني،         

وعهيم و صوصيهتم لتأكيد خ اهادف إانسانيبارها موضوعا Qعت يف مؤلفاهتم  ها هؤالءتناول 
وهذا ٔالن  .امجلعي أال¼ قد حددت هويهتم وجعلهتا تتحول من أال¼ الفردي ٕاىلفبقضيهتم؛ 
معقا ٕاثر nنكسارات والهزامئ الوطنية اليت ٔاثرت كثريا عىل خشصية الهوية يزداد هاجس 

  .فلسطني ٔارضهم ؤارض ٔاجدادمه من قبلهمم وطهن ٕاىلهؤالء املبدعني املنمتني روحا وجسدا 
 أالسايساملوضوع  لهويته الفلسطينية انwئه روا�ته غسان كنفاين عربالروايئ جسد        

 قدو اصطدام الهوية الفلسطينية جبدار الواقع أاللمي الظامل؛  ٔالعام� الاكم�، حيث يعاجل فهيا 
جض ¼قد لٔالوضاع العامة يف فلسطني كيف حيول مهوم شعبه ٕاىل فن ¼هذا الروايئ عرف 

التعبري اليت متثل الهاجس الكبري اsي قاده ٕاىل الكتابة عن واقعها املرير واملتأزم، آمال يف 
  . الفلسطينية العربيةهوية ال حتقيق عن جتربته اخلاصة وٕايصالها ٕاىل العامل وٕاعادة 
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 .34م، ص1992، 1ط بريوت لبنان،
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  . 272دت، ص
حنن واالٓخر حوارات لقرن : ر منصور مرشو وسـيد محمد صادق احلسيينغريغوا 11

 .192جديد، ص 
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ين روا�ت غسان كنفا-مناجه ا�راسات الرسدية وٕاشاكلية التلقي: مصطفى معراين 14
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