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 الجزائر-جامعة بسكرة
 

 ملخص:
الشك أن ادلوت ظاىرة وصورة تفرض ذاهتا على الساحة الفلسطينية، رلسمة أثر موقف ما لفرد 

 -أو جلماعة على سَتورة حياة اآلخرين، فهناك من يقتل مع سبق اإلصرار والًتصد شلن يعاديو
وىناك من ؽلوت يف سبيل عقيدة يؤمن هبا مظهرا ىذا اإلؽلان يف رداءة ادلوت، وىناك  -اإلسرائيلي

من ؽلوت فيختفي يف موتو القاتل وادلقتول... كلها جتليات حلتمية ادلوت يف األعمال الروائية اخلاصة 
 بعامل األديب غسان كنفاين. 

Abstract:  

There is no Doubs  That death is a phenomenon and an image 

imposes itself on the palestinian arena stereoscoic effect of the position 

of the individual or of the group of the process of the lives of otheres‚ 

There are those who are killed with premeditation‚ who ledi-the juif- 

There are those who die in a matter of doctrine believe in showing this 

faith in the poor quality of death and there die disappears in his death 

and the killer almqtol... klha manifestations of the inevitability of death 

in their own world of writer Ghassan Kanafani novels.  

 
 الجانب النظري: 

يعاين وغلابو سلسلة متنوعة من  ،وخاصة اإلنسان الفلسطيٍت شلا ال شك فيو أن اإلنسان العريب
 ،ومن ضغوطاتو السياسية ،ادلخاوف واذلواجس، فهو يواجو اخلوف من االستعمار الصهيوين

تعذيب واإلكراه والقمع وال ،ومن السلطة وأجهزة األمن اإلسرائيلية ،القهراخلوف من و  ،واالجتماعية
 فإىل أين يتجو ىذا الشعب؟ وكل أشكال وألوان التشريد...ية للذات الفلسطيناليومي  والتقتيل
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تحقيق يق تتسع أمامو ل، وال طر ستعمر الصهيوينال مفر لو من حتمية ادلوت مع وحشية ادلالذي 
 أحالمو وآمالو يف احلياة الكرؽلة اذلانئة.

تزامنا  يف أعمالو الروائية غسان كنفاين بصورة الفتةالفلسطيٍت الكاتب قد شغلت قضية ادلوت لو 
كانت قضية ادلوت من أىم   وإذا »... ،بعيدا عن وطنويف ادلنفى منها  مع عبثية احلياة اليت عاىن

، فقد ظهرت لدى غسان يف مستويات متنوعة واإلبداعالقضايا اليت يتجلى أثرىا البالغ يف الفكر 
وت ااجماين الذي يصل إليو اإلنسان ومركبة ورمبا معقدة أيضا، إذ تراوحت رؤيتو جتاىها من ادل

أو أن تؤرقو قضية ادلوت يف سبيل رسالة االستشهاد أو حياة  ،فيزيولوجيا دون أن ػلمل علا إنسانيا
، فادلوت عند الروائي غسان كنفاين نوعان: األول موت حقيقي مادي (1)«تتدفق يف اآلخرين 

والثاين موت معنوي وداخلي ولده الشعور بالسقوط واالنكسار -تسبب فيو االحتالل الصهيوين 
 واذلزؽلة التارؼلية ادلعروفة بالنكسة أو النكبة الفلسطينية.   

سي عميق، يولد ويًتك يف ذاتو ادلوت ظاىرة مروعة وسليفة تصيب اإلنسان بشرخ نف      
حلظات عصيبة صعب أن يطويها النسيان، وتبقى زلفورة يف الذاكرة ما دام على قيد احلياة،  وألن 
ادلوت واحلياة وجهان لعملة واحدة، فكل إنسان ػليا ليموت يف النهاية، ىذا ىو القانون الطبيعي 

فإنو على الرغم من أن » إنسان، وىكذا  األزيل، وعليو يكون ادلوت احلقيقة األكيدة يف حياة كل
اكتشاف حتمية ادلوت يؤدي إىل صدمة عنيفة، وأن اإلنسان مل يتقبل دون مقاومة  مشهد انفصالو 
عن األرض بكل هبائها والفقدان احلتمي ألحبائو، فإن ىناك عزاء دتثل يف اإلؽلان بالبعث 

ادلوت والرضا حبقيقتو األكيدة، ورغم أن ، ىذا اإلؽلان ىو الباعث الوحيد لتقبل (2)«واخللود...
ادلوت ظاىرة عامة ومطلقة إال أنو يعرب عن ظاىرة فردية وشخصية، فكل واحد منا ؽلوت لوحده، 

 وال ؽلكن ألحد آخر أن ؽلوت بدال منو.
وترتبط مشكلة ادلوت من حيث إدراكها بالشخصية، مع أن ادلوت أساسا ىو » وىكذا تتعلق 

فكلما كانت الشعوب أنضج وأقوى شخصية كان اإلنسان أقدر على  قضاء على كل شخصية،
فاألمر منوط بإرادة وقابلية الذات أو الشخصية ومدى قدرهتا على االقتناع بادلوت ( 3)«إدراك ادلوت 

 .احلقيقة الوحيدة والثابتة يف ىذه احلياة
عي شأنو يف ذلك ادلوت مفهوم رلرد حقا ولكنو حقيقة مادية وفعل واق»  وعلى الرغم من أن

شأن مفاىيم أخرى رلردة كاخلوف من الوحدة أو التقدم يف العمر أو غَتعلا شلا ؽلكن أن يؤثر فينا 
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إذن ادلوت حادثة مروعة تكسر إيقاع ( 4)«وطلشاه، كما توجد فروق فردية يف االستجابة دلقاييسو 
اللحظات إثارة للمشاعر  احلياة الرتيب وتوقف دورهتا الدائمة وادلتواصلة، وىو كذلك من أكثر

 النفسية مثل: احلزن، اخلوف والفزع واحلَتة أو الصدمة الكبَتة.
ويرتبط العمل السردي للروائي غسان كنفاين بفكرة ادلوت، وذلك عرب زلطات مرتبة تارؼليا 
حسب الظروف اليت مرت على القضية الفلسطينية، لَتينا أن اإلنسان الفلسطيٍت عاجز مكبل أمام 

الذي يعصف بو من كل جانب، ويغَت بعد ذلك كل شيء. والروائي كنفاين الفلسطيٍت  ادلوت
مال فيو إىل دتجيد ادلوت باعتباره عرشا للشهيد ومدخال أساسيا السًتجاع األرض » األصل واذلوية 

واذلوية من يد الغاصبُت، وكان يذكي ىذا التوجو حاجة احلالة الفلسطينية إىل ضخ احلماس يف 
فدائيُت، خصوصا إبان صعود الوعي القومي وتأجيج الشعور الوطٍت مع ما رافق ذلك من نفوس ال

، وتكمن أعلية ادلوت عندما يتحول من معٌت ادلوت العبثي (5)«أحداث دامية ومذابح شهَتة...
 السليب إىل ادلوت بشرف ورلد وشهادة وتضحية.

ادلاىية، ألن دروب احلياة دائما ما  وبذلك يعطي الروائي للموت داللة أخرى تتمثل يف الوجود و 
...تفضي للموت، فقد يكون ىذا ادلوت قهرا على فراق الوطن أو شعورا » كانت تقتضي و

بالضياع وفقدان اذلوية أو احلقد أو القتل اللذين يالحقان ادلقاومة يف كل مكان يف اخلارج وحىت يف 
صراع مع احملتل الصهيوين إىل آخر ادلطاف ، وىو األمر الذي يؤكد احتدام ال(6)«الداخل الفلسطيٍت 

 لتكون النتيجة موت الذات الفلسطينية حاملة معها رمزا للشهادة يف سبيل الوطن.
فادلرء ال » إن قضية ادلوت ليست متعلقة بادليت فقط بل بالباقُت الذين ىم على قيد احلياة،

صر، وألنو سيفتقد قريبو وسيحرم من ػلزن لواقع ادلوت، ألن اإلنسان قد دمر، بل ألن الزمان قد انت
قصر عمره ويذكر خصالو احلميدة، وما كان لو من مآثر وأفعال سوف تبقى  7صحبتو، وقد يذكر

، كما أن قلق ادلوت لدى اإلنسان الفلسطيٍت خاصة ناجم عن عدم وجود القرب، وال (8)«من بعده 
إذ ال يابسة تتسع ألحالمو يف  مكان للدفن وليس ىناك من سيتكفل باجلنازة أو إكرام ادليت،

 التحرر والكف عن فعل ادلوت ما دام على أرضو ويف وطنو زلتل يهودي يستويل على شلتلكاتو. 
وقد شكلت ظاىرة ادلوت النسيج األساس يف غالبية كتابات غسان كنفاين؛ حيث كان عادلو 

بصورتو ادلتحدية  مشبعا بادلوت، إذ عايش إحساس ادلوت بشكل دائم، ويظهر أبطال رواياتو
فيقفون يف وجو ادلوت ويعتربون احلياة مقاومة مستمرة لو، حىت معرفتهم حبتمية ادلوت قد غدت 
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شيئا فشيئا ملكية إنسانية مشًتكة، ومن ذتة فال يتعُت عليهم النظر إليها باعتبارىا اكتشافا جديدا 
رة ادلوت متسمة بالشمول، ومفاجئا، بالرغم من ذلك فقد أتى عليهم حُت من الدىر غدت فيو فك

، ولقد ظل ادلوت ( 9)أما مىت حدث ذلك فأمر ليس من ادلمكن حتديده بأي درجة من الدقة...
بالنسبة لإلنسان الفلسطيٍت ادلشكلة األساسية يف حياتو على مر العصور اليت عاشها مع احملتل 

يت كانت هتدد حياة األسرة الصهيوين الذي كان يف مواجهة يومية مع دباباتو وأسلحتو الفتاكة ال
 الفلسطينية واستمرارىا.

وما دامت اذلوية الفلسطينية يف مواجهة دائمة مع ادلستعمر اإلسرائيلي، فإن نتيجة ىذا الصراع 
ادلوت » البد وأن تكون ادلوت ادلصَت الوحيد للطرف األضعف واخلاسر يف ىذه احلرب الطاحنة 

ث احلوادث، ليس مثلها رتيعا  إنو بالنسبة لنا ولغَتنا إذن حادث من نوع سلتلف دتاما، إنو حاد
حادث عنيف يكسر إيقاع احلياة الرتيب نسبيا، وغلعلها تقف جامدة عند تاريخ يستحيل أن 

ما غلعلو آخر احلوادث على اإلطالق وأعلها  ، وىو(10)«تتحرك بعده وال تتقدم قيد أظللة عنو...
وليس بعده توقعات وال آمال ؽلكن لإلنسان أن ينتظرىا أو يرجو حدوثها بعد فعل ادلوت الرىيب 

 ادلروع.  
 الجانب التطبيقي: 

فكرة راودتو طوال  ركز الروائي غسان كنفاين يف أعمالو الروائية على فكرة ادلوت باعتباره لقد
ضاىا يف فلسطُت وبعيدا عنها يف ادلنفى وسليمات البؤس والشقاء، فأحس بعمق وىول السنُت اليت ق

قضية كربى دتثل حقيقة فجائعية البد من االقًتاب منها والتعايش » ادلوت، وكيف أن ىذا األخَت 
معها بألفة يف سبيل جتاوزىا إىل معٌت أعمق وأمشل وأجدى، يتمثل يف توحد األضداد يف عالقة 

 ويلتقط غسان فكرة ادلوت ببساطة شديدة ودون مقدمات تذكر. (11)«حلياة ادلوت با
يطرح غسان كنفاين خصوصية التجربة الفلسطينية يف مواجهة ادلوت، اليت تربز صورة مأساوية 
وسوداوية تكشف عن ضعف الشعب الفلسطيٍت يف مقاومة فعل ادلوت، وىو ما يربز بدءا من 

بالنسبة أليب قيس  إذ يشكل موت اإلنسان الفلسطيٍتمس"، "رجال في الشالرواية األوىل لو 
وأسعد ومروان حادثة مرعبة بعد ما مسعوه من قصص عن رجال ماتوا يف الصحراء حبثا عن وطن 

كانوا يقولون ذلم إن فالنا مل يعد من الكويت ألنو مات. قتلتو ضربة مشس، كان » جديد يؤويهم 
وقها، وماذا؟ ضربة مشس قتلتو تريدون أن تدفنوه ىنا أو يغرس معولو يف األرض حيث سقط فوقو وف
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ىناك؟ ىذا كل شيء. ضربة مشس! ىذا صحيح... ولكن أؽلكن للشمس أن تقتلهم وتقتل كل 
 (12)«الزخم ادلطوي يف صدورىم؟ كأن األفكار تسيل من رأس إىل رأس وختفق هبواجس واحدة 

ىا ادلوت ااجماين والسهل، فيأخذ بيدىا إىل يصر الروائي ىنا أن تعاين شخصياتو قبل أن يكون مصَت 
 حتفها ومصَتىا ادلنطقي يف هناية ىذه الرواية أال وىو حتمية موهتا.

وىا ىو أبو اخليزران رفيق الطريق والسفر ضلو الكويت، يصاب باذلول والرعب عندما تنتهي 
عل ادلوت، وبعد التعرض رحلة حياة رفقاء دربو الثالثة اختناقا يف خزان شاحنتو دون أي مقاومة لف

دلشاق عديدة وأىوال اذلروب من مكان إىل آخر ؽلوت الشيخ أبو قيس، والشاب أسعد، والطفل 
لقد » مروان يف هناية ادلطاف ميتة مروعة جتزع منها األبدان وتثَت الرعب يف النفوس، يقول السارد: 

أما اآلن فإنو ػلس بالتعب يتآكلو، قر قراره منذ الظهَتة أن يدفنهم واحدا واحدا يف ثالثة قبور.. 
وكأن ذراعيو قد حقنتا مبخذر... ال طاقة لو على العمل... قبل أن يتجو إىل سيارتو وؼلرجها من  
كاراج احلاج رضا قال يف ذات نفسو: أنو لن يدفنهم، بل سيلقي باألجساد الثالثة يف الصحراء، 

و ال يعرف كيف يتصرف أمام ىذا ادلوقف ومن شدة اخلوف الذي أمل ب (13)«ويكر عائدا إىل بيتو 
ادلرعب الذي وضع فيو، فقد كان ػلسب أنو سيوصلهم إىل بر األمان ولكنو أرسلهم حلتفهم، دون 
أن حتقق ذواهتم ىدفا فرديا واحدا عاديا يف حياهتم، ومستسلمُت لفعل للموت رغم أنو كان 

 باستطاعتهم الصراخ وطلب النجدة، ورمبا النجاة حبياهتم.
وىنا جن جنون أيب اخليزران، ومل يعد قادرا على التفكَت، شل جسمو، ومل يدر ماذا يفعل 

قفز إىل » جبثثهم اليت كانت والزالت فلسطينية من طينتو، وفجأة توافيها ادلنية أمام ناظريو، لقد 
تياح اخلارج وأغلق الفوىة ببطء، مث ىبط السلم إىل األرض كان الظالم كثيفا مطبقا، وأحس باالر 

ألن ذلك سيوفر عليو رؤية الوجوه، جر اجلثث واحدة واحدة من أقدامها وألقاىا، حيث تقف 
سيارات البلدية عادة إللقاء قمامتها كي يتيسر فرصة رؤيتها ألول سائق قادم يف الصباح الباكر 

ا األخَت، ، ففكر السائق أبو اخليزران يف مآل األجساد ادليتة، اليت صار من الالزم ترتيب رحيله14«
ومل غلد فكرة أفضل من رميهم يف القمامة ليتسٌت دفنهم حتت إشراف البلدية، بدال من تركهم يف 

 الصحراء فتأكل الكالب جثثهم.
إىل ادلوت العادي تارة يف موت خالة حامد، وىو موت  "ما تبقى لكم"ويشَت الروائي يف 

» ة واىل غَت ذلك...، تقول "مرًن": فيزيولوجي مادي، وكيفية االستعداد للموت وترتيب اجلناز 
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إيل اآلن أنو قصد ذلك قصدا، فحُت كانت طرػلة  وحُت ماتت خالتنا ماتت على سريره.. ؼليل
إىل سريره، ومل يقل قط دلاذا وقد  مريضة مرضها األخَت، قرر فجأة أن ينقلها إىل الغرفة األخرى

ماتت ىناك بعد أن دقت الساعة دقة  ماتت ىناك بعد أن دقت الساعة دقة واحدة يف الليل. وقد
واحدة يف الليل وأحسست بذلك دتاما، فقد بدت تلك الدقة الوحيدة ادلبتورة والقاسية، بدت لنا 

 ، ففي ىذه احلالة موت اخلالة كان موتا عاديا وطبيعيا يف وطنها، ونتيجة(15)«رتيعا خطوة أخَتة 
 نا طويلة.دلعاناهتا مع ادلرض الذي أبقاىا طرػلة الفراش سني

وتارة أخرى يشَت الروائي إىل ادلوت الزائف ادلعنوي، والذي دتثل يف موت الشهيد الفلسطيٍت 
"سامل صديق حامد" يف ادلعسكر أو اجليش بعد أن غدر زكريا صهر حامد، ووشى بو إىل جنود 

ذ وقبل أن يعرف أحد ما سيحدث أخ» االحتالل اإلسرائيلي الذين أعدموه فور التعرف عليو، 
زكريا يصيح: أنا أدلكم على سامل. إال أن سادلا فوت عليو أن يكون خائنا حقيقيا فتقدم ثالث 
خطوات ثابتة ووقف. وحتت قدميو ادلتوجهتُت إىل ادلوت تفجرت الصحراء الصامتة بال ىوادة.... 

، فجمالية ادلوت ىنا منبعثة من شهامة وشجاعة الشهيد سامل الذي سلم نفسو للسلطات ( 16)«
 اإلسرائيلية ووفر على زكريا ماء وجهو، وحفظ دم إخوانو  ادلناضلُت الفلسطينيُت.

لقد اكتسى وجهو فجأة، وبال تردد بتلك ادلالمح » ويصف الروائي مشهد موتو البطويل: 
الراعبة اجلامدة وادلتكربة اليت تتخذىا عادة وجوه الذين يعرفون أهنم سيموتون يف ساحة عامة وحتت 

، فسامل رغم اغتيالو من قبل (17)«س رتيعا، ويف سبيل شيء ػلًتمو الناس كلهم أنظار النا
السلطات اإلسرائيلية إال أن ذاتو حية يف نفوس الفلسطينيُت اآلخرين، ألنو ضحى بنفسو ألجل 

 الوطن ادلقدس، وآثر موتو ىو على موت أحد آخر من إخوانو اجلنود الفلسطينيُت. 
ين "أبا حامد" صورة أخرى من صور الشهادة يف سبيل الوطن بعد كما ؽلنح الروائي غسان كنفا

وسألٍت أحد الرجال: أنت حامد؟ » أن زتلت السلطات جثتو مضرجا بالرصاص إىل باب داره 
وفجأة أخذت أبكي. ومن الشباك أطلت أمي مث مضت بنواح شلزق، وانفتحت الشبابيك فجأة 

تُت، وىو ملفوف مبعطفُت وذراعو العارية وأخذت األصوات تندب. وتسلق الرجال السلم صام
تتهدل بينهم وتتأرجح جيئة وذىابا. ومل تكن مرًن ىناك، ولو كانت وشهدتو ألصيبت 

وقد أحدث موتو شرخا كبَتا يف العائلة، وشغلت قضية موتو رتيع من حولو، وبقي ( 18)«باجلنون.
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مر الذي يعد مفخرة لإلنسان يف ذاكرة اجلميع أبد الدىر، فهو قد استشهد يف سبيل الوطن األ
 الفلسطيٍت شلا جعل موتو موتا رليدا. 

يصف الروائي مشاعر القهر والعذاب واألسى، ومعاناة اإلنسان ادلبعد عن "أم سعد" ويف رواية 
وطنو، ىذه األحاسيس اليت تشعر هبا ذات أم سعد بعد مرور أعوام طويلة على مفارقة فلسطُت، ومل 

ماذا أقول يا » ة واحدة ىي ادلوت على أرضها، تعرب عن ما يدور يف نفسها يبق يف نفسها إال أمني
ابن عمي؟ يف الليل أحسست بأنٍت قريبة من النهاية.. ما النفع؟ أريد أن أعيش حىت أراىا. ال أريد 
أن أموت ىنا، يف الوحل ووسخ ادلطابخ...ىل تفهم ذلك يا ابن عمي؟ أنت تعرف كيف تكتب 

، (19)«ىب إىل مدرسة يف عمري، ولكننا ضلس مثل بعضنا. يا ريب! ماذا أقول؟ األشياء، أنا مل أذ
وأم سعد دتوت ألف مرة يف اليوم يف ذلك ادلخيم الذي تعيش فيو، بل ىي ميتة أساسا بدون 
وطنها، إهنا حتلم برؤية فلسطُت حرة مستقلة، وباسًتجاعها لسيادهتا، وبعودهتا إليها قبل أن دتوت 

 حبلمها ىي وحدىا، بل حلم كل فلسطيٍت يعيش يف مكان غَتىا.وىذا احللم ليس 
وىذا حال "فضل" الفالح الفلسطيٍت يف الرواية نفسها، بعد أن ضاقت عليو دنياه من الفقر 
والقهر واالستبداد، ومن ظلم اآلخر اليهودي لو وألبناء شعبو ، يرمي بذاتو إىل ادلوت يف سبيل 

د إىل اجلبل، فينضم لصفوف الفدائيُت ىناك، وبعد غياب الوطن، ػلمل مرتينتو )سالح( ويصع
فضل مات بعد ذلك بعضهم يقول إنو مات مسلوال يف » طويل غلهل مصَته عند الناس ليعد ميتا 

، بل إن 84ادلعصرة، وبعضهم يقول إنو زلق ووقع يف الوادي، وبعضهم يقول إنو قتل يف حرب الـ 
وعاد إليها فقتلوه يف الطريق، ولكن ذلك ليس ىو ، 84بعضهم يقول إنو طلع من فلسطُت يف 

ادلوضوع. أنا أتصوره دائما جالسا على العتبة والدم ينزف شلزوجا بالًتاب والغبار من قدميو، وال 
فالشهيد وإن كان ميتا روحو عند اهلل تعاىل إال أن عطاءه وتضحياتو باقية خالدة ( 20)«أتصوره ميتا 

 ال دتوت يف نفوس األحياء.
فيمجد فيها الروائي البطولة والتضحية، عرب شخصية بدر  "عائد إلى حيفا"يف الرواية الرابعة  أما

اطلرط بدر يف القتال وكأنو كان ينتظر » اللبدة الذي جعل غسان كنفاين موتو موتا ىادفا، فقد 
جيء ببدر إىل الدار زلموال على  8484ذلك اليوم منذ طفولتو، ويف السادس من نيسان عام 

كتاف رفقائو، كان مسدسو مازال يف وسطو، أما بندقيتو فقد دتزقت مع جسده بقذيفة تلقاىا وىو أ
على طريق تل الريش. وشيعت العجمي جثمان بدر كما يتوجب على الرفاق أن يشيعوا الشهيد، مث 



 قراءاث                                                                              في رواياث غسان كىفاوي جماليت المىث

158 

جيء بصورتو مكربة ...حيث كتب خطاط ىناك امسو قطب يافطة صغَتة تقول: إن بدر اللبدة 
كان حلم بدر منذ صغره تقدًن روحو للوطن، وما موتو إال ( 21)«يف سبيل حترير الوطن استشهد 

 ظلوذج واحد من ظلاذج شبان فلسطُت الشجعان الذين يقذفون بأنفسهم يوميا للموت يف سبيلها.
يعترب سعيد. س ابنو خلدون ميتا، بعد علمو برفضو لو ومناىضتو لقضيتو الفلسطينية، يقوم  كما

أنت يا سيديت مل » سعيد بإلغاء أبوتو وانتسابو البنو، ويصارح أمو اليهودية اجلديدة مريام بذلك 
تلنا ذلك تقويل لو احلقيقة، وحُت رويتها لو كان الوقت قد مضى، أضلن الذين تركناه؟ أضلن الذين ق

الطفل قرب كنيسة بيت حلم يف اذلادار؟ الطفل الذي كانت جثتو كما قلت لنا أول شيء صدمك 
يف ىذا العامل الذي يستحق العدل حبقارة كل يوم... رمبا كان ذلك الطفل خلدون! رمبا كان ذلك 

نو الشيء الصغَت الذي مات ذلك اليوم التعيس ىو خلدون، بل ىو خلدون وأنت كذبت علينا إ
يتنكر األب من ( 22)«خلدون وقد مات، وىذا ليس إال طفال يتيما عثرت عليو يف بولونيا أو إصللًتا 

ابنو خلدون ويعتربه ميتا غَت موجود، ويقر يف النهاية أن لو ابنا وحيدا ىو خالد الذي لطادلا كان 
 يقدر معٌت فلسطُت الوطن.

النضمام إىل صفوف الفدائيُت الذين يتخلى زيد عن عائلتو من أجل ا "العاشق"ويف رواية 
يقاتلون يف سبيل الوطن واحلرية، لكنو ؼلسر يف ادلقابل حياتو، وتشردت أسرتو الصغَتة ادلتكونة من 

وحُت انفجرت الثورة يف اجلبل اختفى زيد مثلما ظهر تاركا يف ترشيحا زوجتو » زوجتو وابنتو زينب 
قلنا يعود زيد اليوم، ويعود زيد غدا، ويعود بعد أسبوع، وابنتو الصغَتة دون أن يًتك ذلما شيئا... و 

ويعود بعد شهر، ولكنو مل يعد إال بعد ثالثة شهور جثة مطرزة بالرصاص وزلمولة على ظهر زتار. 
لقد التحق زيد بالشيخ القسام يف تالل ترشيحا يعبد رلذوبا بالكلمة القصَتة الكافية اليت يقوذلا 

، وإذا  (23)«مات زيد وضاعت أخبار زوجتو وظلت زينب يف بيتنا.ذلك الرجل: موتوا شهداء، ف
كانت ادلنية أمرا زلتوما منذ البداية، فإن موت زيد وإن كان ذا قيمة إغلابية يفتخر هبا اإلنسان 

، إال أنو كان سلبيا من ناحية أنو كان سببا يف ضياع -االستشهاد يف سبيل الوطن -الفلسطيٍت
 وتشرد أسرتو من بعده. 

إىل ادلوت العادي لإلنسان، ولكنو  " األعمى واألطرش"شَت الروائي غسان كنفاين يف رواية وي
موت بإؽلان حبقيقة ما داخل الذات اإلنسانية، وقد ورد ىذا النوع من فقدان احلياة مرتُت يف الرواية، 

البنها وشفائو من  أما األول منها يف وفاة أم األعمى، ادلرأة اليت مل تفقد يوما إؽلاهنا بعودة البصر
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وكنت أنا أقيس ادلسافة بتلمس العرق الذي كان يتفصد من » علتو، يشَت األعمى عامر إليها 
جبهتها ااجمهدة وأحيانا كانت تنزلق كفاي الصغَتتان فأحس وجهها كلو ينضح بالعرق والدموع 

بالعرق معا، لو كان البؤس بذارا لنبت يف شقوق وجهها شوكة الضاري من فرط ما سقتها 
وبالدموع، ولكنها مل تفقد إؽلاهنا، ىذا صحيح مل تفقد إؽلاهنا وماتت فيو، وىا ىو ذا بالنسبة يل 

يعٍت ىذا أن أم األعمى زتلت معها إىل قربىا صربا عظيما وأمال كبَتا يف اسًتداد  (24)«ؽلوت معها
 .ابنها لنظره، وماتت عليو. إنو صرب مل يستطع ىو ذاتو حتملو والبقاء عليو

أما ادلوت الثاين يف الرواية فكان موت عائلة األطرش كلها إثر انفجار قنبلة يف القرية اليت كانوا 
واليت لطادلا اشتكى  -الصمم –يسكنوهنا، ويعتقد األطرش أبو قيس أنو صلا منها بفضل إؽلانو بعلتو 

بدو أنٍت مل أمسع وقد حدث األمر كلو يف حلظة صغَتة ال تكاد ذاكريت حتصرىا: ي» منها يف حياتو 
أصوات االنفجارات، وضلن صللس أمام بيتنا يف الطَتة ذلك ادلساء، واندفع والدي وشقيقي وأمي 
عرب الطريق إىل حيث يقوم ادللجأ ادلرجتل وسقطت عليهم القنبلة وىم يف منتصف ادلسافة. أما أنا 

ألخرى: إن ادلعجزة قد فكنت ما أزال جالسا يف مكاين. وأنقذين الصمم وقلت لنفسي سنة وراء ا
وقد ورث إؽلانو بعلتو من الشيخ حسنُت  (25)«وقعت وإنٍت أدين حبيايت لعلة طادلا شكوت منها 

الذي طادلا كان يعظو ويرشده للصرب بقضاء اهلل وقدره، ومات ىو نفسو مؤمنا بضرورة استقالل 
 وحرية فلسطُت، واسًتداد شعبها ألرضو وىويتو الوطنية.

، ويصاب بالقهر دلفارقة ابنو قاسم خليل -خليل -يتأمل أبو قاسم وق نيسان""برقويف رواية 
بعد أن وافتو ادلنية شهيدا يف سبيل الوطن، واستحال التعرف على جثتو اليت حتولت إىل رماد من  

إال أن حادثا صغَتا وقع غلدر تذكره: فقد عرضت اجلثث على بعض الفدائيُت »... كثرة احلروق 
لة للتعرف عليها، وكانت أربع جثث مشوىة حبيث استحال التعرف على أي منها، األسرى يف زلاو 

وأبدى أحد األسرى شكو يف أن تكون إحدى اجلثتُت الباقيتُت لشاب يدعى قاسم كان يعمل 
وبذلك يفقد أبو قاسم آخر فرد من عائلتو ليبقى وحيدا بال سند يف آخر (26)«ميكانيكيا يف أرػلا

 أيام حياتو.
وأخَتا أدخلوه إىل غرفة مًتعة برائحة ادلوت، » حزن عميق بعد أن يتأكد من جثة ابنو وغلتاحو 

وكان قاسم ىناك شلددا على طاولة، وقد نظرت إليو حلظة واحدة فحسب، مث أخذت أنظر إىل 
راحة يده ورأيت فيها إرادة رجل بطل ظل شلسكا بسالحو حىت اللحظة األخَتة، ومل تفرد أصابعو 
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إن عزاء الشيخ قاسم الوحيد يكمن يف أن ابنو مات شهيدا يف  (27)«وبعد أن مات إال بالقوة 
 صرب يف نفسو.سبيل الوطن، ىذا ىو األمر الذي يقويو ويبعث ال

ظاىرة ادلوت يف روايات غسان كنفاين نتيجة منطقية ألفعال الذوات يف سَت األحداث، تكونت 
بعد حتقيق  دلوت بإرادةالفجائعي، وادلوت الزائف، واوتنوع بُت ادلوت العادي الطبيعي، وادلوت 

وأخَت ادلوت استشهادا يف سبيل الوطن. ومهما كانت طبيعة ادلوت ، وادلوت ااجماين، ادلنشود دفاذل
لإلنسان  يف اخلطاب الفلسطيٍت الذي يعبق برائحة ادلوت اليومي ظل أمرا زلتوماوحقيقتو إال أنو 

 .الفلسطيٍت
يف األعمال السردية الكنفاين يف كونو جاء مطابقا للواقع وحقيقة احلياة   تكمن رتالية ادلوت

يف تصنيفات ونكهات تراوحت  و، وزلددا أقسامتربيرات عديدة لطبيعة ىذا ادلوتالفلسطينية، مربزا 
بُت دالالت التمرد والعصيان وادلواجهة ونبذ فعل ادلوت ورفضو من جهة، ومن جهة أخرى البكاء 
واالستسالم والصراخ واحلَتة، ومن جهة ثالثة ىناك ادلوت الوسطي واختيار ادلنية يف سبيل الوطن 

   والسيادة.واحلرية 
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(25)

 .529)انرٔاٌاث(، ص  غساٌ كُفاًَ: اَثار انكايهت -
(26)

 .582غساٌ كُفاًَ: اَثار انكايهت )انرٔاٌاث(، ص  -
(27)

 .587غساٌ كُفاًَ: اَثار انكايهت )انرٔاٌاث(، ص  -
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