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 قراءة�سوسيولوجية�:نضال�تمثل�0ي�أم�نضال�"أم�سعد"رواية�
  

 يل.�تعبد�الجل

  ،�ك>;�،�الهندكلية�ب.ت.م�الحكومية،�ب>;نتا-ناقسم�العربية،�أستاذ�مساعد،�

 

رواية�واقعية�ل�ديب�الفلسطي���غسان�كنفاني،��"أم�سعد":�رواية�تلخيص
الروائي�ا-ناضل�بأق�مه�الفنية�وصحفه�السياسية،�الذي�جاهد��ي�توعية�

� �إتيا�Éا �و�ي �أرضهم، �قضية �عن �الفلسطينية �العا-ية.��مة ��وساط إ«ى
� �تصور �نكسة�الرواية �إثر �قضيته �نحو �ووعيه �الفلسطي�� �الشعب واقع

��ي�١٩٦٧ �ساهمت ��م �وهذا �ا-ناضلة. �الفلسطينية ��م �تجربة �خ�ل ،
�عمال�النضالية�مباشرا،�وبإرسال�ولدها�إ«ى�الجيش�الفدائي.�أما�أم�نضال�

 Èي�مريم�محمد�فرحات،�امرأة�فلسطينية،�ناضلت�Ñ�،جل�فلسط>ن�بنفسها
�محاولة� �فهذه � ��رض. �حرية �سبيل ��ي �ل�ستشهاد �أبناءها �ث�ث وأرسلت

للكشف�عن�كيفية�تأث>;��"أم�سعد"بسيطة�لقراءة�سوسيولوجية���ي�راوية�
فلسطينية�واقعية�تمثل��مة�الفلسطينية�جمعاء��خ�ل�تصوير�أمّ �>نهذا�العمل�الف����ي�توعية�الفلسطيني

 بية��ي�ا-جتمع.����ونتيجته�Dيجا

  غسان�كنفاني:�3ديب�ا�ناضل

�والعا-ية� �الوطنية �ا-ستويات �ع�ى �به �وا-حتفل �ا-شهور ��ديب �كنفاني غسان
��وساط� ��ي �الفنية �بأسلحته �وا-ناضل �النقدية، �ودراساته �الروائية بأعماله

من�الطاغية.�وهو�أحد��نحو�الصهيونيةالصحافية�والسياسية،�طرح�تحديا�حادا�
�إثر�الغارات� �الوطن �حرية �سبيل ��ي �استشهدوا �الذين �الفلسطيني>ن ��دباء قلي�ي

،�وقد�ترعرع��ي�مسقط�رأسه�١٩٣٦الصهيونية�عل¾�م.�وهو�من�مواليد�عكا��ي�عام�
� �ثم �وعشر، �الثاني �عمره Ã°اضطر�-غادرتهح�� �دمشق الفلسطينية��إثر�النكبةإ«ى

ي�دمشق�حياة�منفية،�تذوق�ف¾�ا�م،�وتسيطر�ال¾�ود�ع�ى�عكا.�فعاش��١٩٤٨عام�
�ا-ؤ-ة� �بالتجارب �متشبعا �والشبابية �الطفولية �حياته �فكانت �مرير. �طعم كل
وا-ؤسفة،�ال°��تأثرت��ي�غريزته�الفنية،�وذكائه�الحاد،�وقريحته�النفاذة.�بعد�أن�أتم�دراسته�الثانوية،�عمل�

راسة�العليا��ي��دب�العربي،�ال°��نفته�مدرسا��ي�مدرسة�ال�جئ>ن��ي�دمشق،�ثم�التحق�بجامعة�دمشق�للد
م�Õا�Èعماله�النضالية،�فسافر�إ«ى�الكويت�وتابع�أعماله�السياسية�والفنية،�مدرسا��ي�مدارسها،�وصحافيا��ي�
�ب>;وت،� �إ«ى �عاد �ثم � �العربية. �الوطنية �للحركة �الرسمية �الجريدة �الرأي، �جريدة �أمثال �العربية الصحف

و�ي��،و�ي�"ا-حرر"�،والسياسية�و�دبية�ف¾�ا،�فعمل�محررا��ي�جريدة�"الحرية"�وانخرط��ي��عمال�الصحفية
��ي��،"فلسط>ن" �إقامته �وأثناء �لتحرير�فلسط>ن. �الشعبية �للج��ة �الرسمية �الصحيفة �"الهدف" �مجلة و�ي

"،�مما�تبقى�لك"و"،�رجال��ي�الشمس("�أصدر��أروع�رواياته��ربعة�،١٩٧٠و���١٩٦٢ي�ف�;ة�ما�ب>ن��،ب>;وت
�حيفا"و �إ«ى �عائد �سعد"و"، �معظم��")أم �إ«ى �ترجمت �وال°� �العالم�، �ا-ستوى �ع�ى �واسعا �رواجا �نالت ال°�

،�وهو��ي�السادس�والث�ث>ن�من�عمره،�وذلك�بإجراء�انفجار�١٩٧٢اللغات�العا-ية.�اغتالته�الصهيونية��ي�عام�
  قنبلة�ع�ى�سيارته،�وكانت�معه�بنت�أخته.�
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  ������"أم�سعد"رواية�

رواية�أم�سعد�رواية�ملحمية�كتبت�بأسلوب�تجري�Ù،�تبلغ�إ«ى�قمة�الواقعية��ش�;اكية،�تصور�واقع�الشعب�
� �إثر�نكسة �نحو�قضيته �ووعيه �سعد�١٩٦٧الفلسطي�� �أم �ترسم �ا-ناضلة. �الفلسطينية ��م �تجربة �خ�ل ،

�الفلسطي �الشعب ��ي �الجماه>;ي �الثوري �تس��الواقع �ع�ى �الرواية �هذه �تشتمل �غ>;�. �منفصلة، �لوحات ع
منقطعة��ي�ا-ع��Ãالعام�للرواية،�وÑي�"تأتي�تجسيدا�وانعكاسا�-ا�يمور��ي�الواقع�الفلسطي��،�وذلك�ع`;�لغة�

�ت �باعتبارها�الهدف��سم�Ãلكل�أدب�ببسيطة�مباشرة�واضحة، ت�ي�الوصول�إ«ى�أوسع�قطاع�من�الجماه>;�
�ا-�).١(هادف" ��دبيات �ضمن �الرواية �تأثر�تعت`;�هذه �ال°� �اركسية �الرو¶��.�§�ا ��دب �من �كنفاني غسان

� �(الراوي �العم �وابن �وأبو�سعد، �سعد، �أم �ف¾�ا �البارزة �هذه��–والشخصيات �أحداث �معظم �تدور غسان).
  الرواية�خ�ل�محاورات�ب>ن�البطل�الرئي���üأم�سعد�وابن�عمها.�

  خلفية�الرواية

�الق �ب>ن �حرب ��ي �شنيعة �هزيمة �العربية �القوة �عام�واجهت �حزيران ��ي �العربية �الدول �وقوى �Dسرائيلية وة
،�واحتلت�إسرائيل�قطاع�غزة�وشبه�جزيرة�سيناء�والضفة�الغربية�وهضبة�الجوPن��ي�سوريا.�خ�ل�١٩٦٧

�إسرائيل �ضاعفت �أيام ��نظمة� ستة �لدى �وعسكرية �سياسية �أخطاء �بسبب �أضعاف �أربعة �إ«ى مساح�Úا
�الو  �أصبح �النكسة �هذه �بعد ��حت�ل�العربية. �سيطرة �تحت �البحر، �ال�Õر�إ«ى �من �بكامله �الفلسطي�� طن

�الشعب� �أصبح �بحيث �والخارج، �الداخل ��ي �الفلسطينية �الثورة �تصاعدت �أن �ذلك �عن �ونتج Dسرائي�ي،
�فئاته �وكافة �إمكاناته �أغلب �استنفرت �حقيقية �ثوري ��Éوض �حالة �يعيش �عدنان�)٢(الفلسطي�� �ويقول .

نت�ضرورية��ي�أن�رواية�أم�سعد�كا�لفية�العامة�للرواية:�"أزعم�أيضاعن�الخ�،كنفاني،�أخو�غسان�كنفاني
وقد�عانت�قضية�فلسط>ن�وشع��ا�الفلسطي���وفصائلها�الوليدة�بعد�حرب�حزيران�و�ي��،تلك�ا-رحلة�تحديدا

�عا �كما ��ّمة �ع�ى �القاتمة �ظ�له �ألقى �الذي �العام �قالجو���Éزامي �شعور �من �أمصارهم ��ي �العرب �اسنى
بالهزيمة،�ومن�حالة�إحباط�رسمية�وشعبية�أوحت�للعالم�أن��مة�العربية�كلها�سقطت�ولن�تقوم�لها�بعد�

  م.١٩٦٩و�ي�هذه�الخلفية�والنضالية،�كتب�غسان�كنفاني�روايته�الثالثة�أم�سعد��ي�عام�).�٣(�ن�قائمة..."

  "أم�سعد"3م�الثورية�0ي�رواية�

Ñي�هذه�الرواية�����üي�امرأة�حقيقية��ي��ربع>ن�من�الطبقة�الفق>;ة�وا-شردة��ي�البطل�الرئيÑ�،ي�أم�سعد
�الرواية �لهذه �مدخل ��ي �يقول�ع�Õا �نفسه �وكنفاني �وما��:ا-خيم، �جيدا، �أعرفها �حقيقية، �امرأة �Ñي �سعد "أم

�ما� �بالضبط. �ذلك�فلم�يكن�هذا �ومع جعلها�زلت�أراها�دائما،�وأحاد�Ëا،�وأتعلم�م�Õا،�وتربط���§�ا�قرابة�ما،
�الطبقة� �تلك �إ«ى �تربطها �ال°� �بالقرابة �قيست �Ñي �ما �إذا �واهية �§�ا �تربط�� �ال°� �فالقرابة �يومية، مدرسة
�وا-رمية��ي�مخيمات�البؤس،�وال°��عشت�ف¾�ا�ومعها،�ولست�أدري�كم�عشت� الباسلة،�ا-سحوقة�والفق>;ة

ستطيع�الصخر،�صبورة�كما��Pيطيق�الص`;،�"إ�Éا�سيدة��ي��ربع>ن،�كما�يبدو�«ي،�قوية�كما��Pي�).٤(لها...."
�ولقم� �النظيفة، �لقم�Úا �تن�Âع �كي �والعمل �التعب ��ي �عشر�مرات �عمرها �تعيش �وذهابا، �جيئة ��يام تقطع

�وشعورها��).٥(أوPدها" �للمرأة�الفلسطينية�الثائرة�ا-ناضلة،�ووع¾�ا يستخدم�كنفاني�شخصية�أم�سعد�رمزا
لسطي����ي�مواجهة�العدو�البا¯ي.�هذه�كلمات�كنفاني�ع�Õا�"ومع�ذلك�فأم�نحو�واجبا��ا��ي�تشجيع�الشعب�الف

                                                           
 ٢١٣- ٢١٢، ص: ٢٠١١، األردن،  الكتبملت غسان كنفاين منوذجا، عامناهج الدراسات السردية وإشكاليات التلقي: روايا املصطفى عمراين:  ١
 ١٩٨٠، ١)، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط:١٩٧٥ – ١٩٥٠أمحد عطية أبو مطر: الرواية يف األدب الفلسطيين (  ٢
 . ka.com-www.adnanعد، املوقع الرمسي لعدنان كنفاين، عدنان كنفاين، قراءة يف رواية أم س  ٣
   ٢٤١، ص:١٩٧٢، ١اجلزء األوىل، دار الطليعية للطباعة والنشر، ط: –الروايات  –غسان كنفاين، اآلثار الكاملة   ٤
  ٢٥٩املرجع السابق، ص:  ٥
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��Pوجزءسعد�ليست�امرأة�واحدة،�ولو�Pأ�Éا�ظلت�جسدا�وعق��وكدحا،��ي�قلب�الجماه>;�و�ي�محور�همومها�
ينسلخ�عن�يوميا��ا،�-ا�كان�بوسعها�أن�تكون�Ñي،�ولذلك�فقد�كان�صو��ا�دائما�بالنسبة�«ي�هو�صوت�تلك�

  ).١(٠لطبقة�الفلسطينية�ال°��دفعت�غاليا�ثمن�الهزيمة..."ا

�تظهر� �التاسعة، �إ«ى ��و«ى �اللوحة �من �أي �الرواية، �من �ال�Õاية �إ«ى �البداية �سعد‘من �مباشرة�’ أم �صورة �ي
�Pتظهر�إ�P� �كامنة �كانت �ال°� �والثانية، ��و«ى �كنفاني �رواي°� ��ي �أو�ا-رأة ��م �شخصية �من �خ�فا وواضحة،

� �خ�ل ��ي ��م �شخصية �أما �إل¾�ا. �Dشارات �سعد‘بعض �وكأ�Éا�’ أم ��رض �قلب �من �تصعد �Ñي �ظاهرة، �
ف
  .�)٢(ترتقي�سلما��É�Pاية�له،�وÑي�تحمل�الصرة�الصغ>;ة�ال°��تحتفظ�§�ا�دائما،�وتفوح�م�Õا�رائحة�الريف

� �كنفاني �يصور �ان�Úت)، �ال°� �والحرب �سعد، �(أم ��و«ى �اللوحة �سعد‘�ي �جوا’ أم �ا-تعددة،��ي �شخصيا��ا نب
أنوث�Úا�وإنساني�Úا،�وثوري�Úا�وعنادها.�ف
��تظهر�بعرق�يابس�قطعته�من�دالية�صادفته��ي�الطريق،�وقد�أتت�§�ا�
ليغرس��ي�دار�كنفاني،�Èنه�سوف�يثمر�عنبا�بمدة�قليلة.�وهذه�تصور�أنوث�Úا�وإنساني�Úا.�أما�كلما��ا�ال°��تقولها�

دأت�الحرب�بالراديوا�وان�Úت�بالراديوا،�وح>ن�ان�Úت�قمت�Èكسره،�ولكن�أبا�م�(ب١٩٦٧عن�الهزيمة��ي�حرب�
�P�:ا�سعد:�(ذهب�ا-ختار�ل>;ى.�مر�ع�ي��ي�الصباح�وقال�«ي�Õا�عن�حبس�اب�Úسعد�سحبه�من�تحت�يدي)�وكلم

ف
��تش>;��تخا�ي�يا�أم�سعد.�سأعود�لك�به.��هبل،�يعتقد�أنه�أريده...��هبل.�يعتقد�أن�ذلك�ما�يريد�سعد)،
�شخصية� ��ي �تمثل �ال°� �والعمالة �الخيانة �رموز �مع �التعامل �ترفض �إذ �والنضالية، �الثورية �نفسي�Úا إ«ى

�ويذهب�)٣(’ا-ختار‘ �الذلة، �حدود �الهزيمة، �حدود �السجن، �حدود �الحدود، �اب�Õا �يقطع �أن �سعد �أم �ترغب .
�البي �إ«ى �سعد �عاد �إذا �"أتعرف �البيت: �إ«ى ��Pالعودة �العدو، �تناول�-واجهة �أستطيع �فلن �عاد، �إذا �الليلة، ت

�الحدود؟" �يقطع �أن �عليه �يتوجب �-اذا ��ن �أتدرك �باب�Õا�)٤(الطعام، �غامضة �بسعادة �تفتخر�وتتوهج �وÑي .
��ي�ا-خيم�’ مختار‘ورفاقه�-ا�سمعت�من� �ورفاقه�من�السجن�ليقضوا يب>ن�تجربته��ي�محاولة�إط�ق�سعد

لتوقيع�ع�ى�ورقة�يتعهدون�ف¾�ا�أن�يكونوا�أوادام�(الطائع>ن�القاعدين�بقية�حيا��م:�إن�سعد�ورفاقه�رفضوا�ا
بدون�ا-واجهة)،�وطردوه�وضحكوا�عليه.�هذه��م�ا-ناضلة�بكل�جسدها�الضعيفة�وكل�قل��ا�القوية�ترى�أن�
الحياة��ي�ا-خيم�أذل�وأق÷��Ãمن�السجون،�ف
��تفضل�أن�يبقى�اب�Õا�سعد��ي�السجن�من�الخروج�منه�إ«ى�

�العجيب؟�ا- �الحبس �داخل ��ïغ>;�التم� �ا-خيم ��ي �نفعل �ذا �ما �الحبس؟ ��ي �نعيش P� �أننا �"أتحسب خيم.
الحبوس�أنواع�يا�ابن�العم!،�ا-خيم�حبس،�وبيتك�حبس،�والجريدة�حبس،�والراديو�حبس،�والباص�والشارع..�

�الحبوس �ع�ى �أنت �تتكلم �وا-ختار�حبس... �حبس، �ا-اضية �سنة �والعشرون �حبس، �عمرك�أعمارنا �طول ؟.
�حبس،� �حبس، �مزهريات؟ �فيه �تعيش �الذي �الحبس �قضبان �بأن �العم �ابن �يا �نفسك �توهم �أنت محبوس..
�أنه� �تقول �ورقة �يوقع �لم �Èنه �محبوس �هو�ا-حبوس؟ �سعد �أن �تعتقد �فلماذا �حبس... �نفسك �أنت حبس،

  .�)٥(فأنتم�محبوسون..."آدمي...�آدمي؟�من�منكم�آدمي؟�كلكم�وقعتم�هذه��وراق�بطريقة�أو�بأخرى�ومع�ذلك�

و�ي�اللوحة�الثانية�(خيمة�عن�خيمة�تفرق)،�يصورها�كنفاني�كأم�سعدت�بإرسال�اب�Õا�ل�لتحاق�بالفدائي>ن�
�وÑي�مستعدة�أن�ترسل�أبناءها� �تشاركه�وأن�تصاحبه��ي�النضال، �وÑي�أيضا�ترغب�أن للنضال�مع�العدو،

�ف
��تقول:�"�Pقلت�لجارتي�هذ ا�الصباح.�أود�لو�عندي�مثله�عشرة،�أنا�متعبة�يا�ابن�كلهم�لو�كانوا�عشرة.
عم�...�اه�;أ�عمري��ي�ذلك�ا-خيم.�كل�مساء�أقول�يا�رب!�وكل�صباح�أقول�يا�رب!�وها�قد�مرت�عشرون�سنة.�

                                                           
  ٢٤٢املرجع السابق، ص:    ١
  ٢٤٦ع السابق، ص: املرج   ٢
 شخصية يف الرواية، ترمز القيادة السياسية، اليت حتاول لتكسب الشعوبية بني اتمع.    ٣
 ٢٥٢غسان كنفاين، املرجع السابق، ص:   ٤
  ٢٥٥املرجع السابق، ص:   ٥
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�سيذهب؟" �فمن �سعد. �يذهب �لم �خيمة�)١(وإذا �أن �إ«ى �بارزة �إشارة �اللوحة، �هذه �عنوان �كلمة ��ي �هنا .
ن�مخيم�ال�جئ>ن،�فخيمة�الفدائي>ن�مركز�العرض�النفسية�والبطولة�والرجولة،�أما�الفدائي>ن�أفضل�وأخ>;�م

�سعد� �أم �نفسانية �فتصور �والوحل) �(ا-طر�والرجل �الثالثة �اللوحة �أما �وا-سكنة. �رمز�الذل �ال�جئ>ن خيمة
ها�سعد،�إذ�وحال�Úا�القلقة،�والطبيعة�أيضا�قلقة�وممطرة�كما�أن�عي���أم�سعد�تدمع.�وÑي�قلقة��ي�شأن�ولد

�حملة� �خ`;�عن �وقد�عرفت�أن�هذا �أن�سعد�س¾�دي�لها�غدا�سيارة. أن�شريكه��ي�خيمة�الفدائي>ن�أخ`;ها
�(قلب� �الرابعة �واللوحة ��Pيفعل. �ما �و�Pيقول �يقول، �ما �يفعل �سعد �وأن �إسرائيلية، �سيارة �Øسقاط سعد

أم�سعد�الفرحة�والسعيدة�بم�يء�سعد��الدرع)�عكس�اللوحة�الثالثة�تماما،�إذ�أ�Éا�(الرابعة)�تصور�نفسانية
مع�أنه�جرح�جرحا�عميقا��ي�ساعده.�صورت�كيف�شقت�الرصاصة�لحم�ساعد�سعد�من�الرسغ�إ«ى�الكوع.�

-ا�كانوا��ي�و و�ي�هذه�اللوحة�تتحول�أم�سعد�إ«ى�الراوية،�فتحكي�كل�ما�وقع�لسعد��ي�مكمنه�مع�الفدائي>ن.�
��،ا-كمن �ح°�Ãينت
��ا�للبقاءاضطروا �أمه�هنا لحصار،�وكانوا�قد�كادوا�يموتون�بالجوع،�فخيل�إ«ى�سعد�أن

�أمامها،� �يظهر�سعد �ولم �رأسها، �عن �الصرة �وأنزلت �محتارة، �فوقفت �يما)، �(يا �سعد �فدعاها �نحوهم، ت�يء
ودعاها�أيضا�(أنا�سعد�يا�يما،�جوعان)،�فقالت�ا-رأة�(يجوع�عدويك�يا�اب��...�تعال�لعند�أمك...�هللا�يحميكم�

�وقد�ظلت�هذه�ا-رأة�العجوز�تطعمهم�خمسة�أيام،�و-ا�انفك�يا�أو  Pدي)،�وعاد�سعد�بالزوادة�وأكلوا�كلهم.
ثم�قالت�أم�سعد:�"سعد�يقول�أنه�رآني�هناك.�وأنه�لو��Pالحصار�نادت�ا-رأة�(العسكر�راحوا�....�هللا�يوفقكم).

.�وهذه�Ñي�اللوحة�)٢(ت�لحم�ساعده"أن�أطعمته�-ات�جوعا،�ولو�Pأن�دعوت�له�لقتلته�الرصاصة�ال°��شطف
�النفس>ن� �هات>ن �واندماج �والولد، ��م �تصوير�نفسانية ��ي �ف¾�ا �كنفاني �نجح �أنه �إذ �الرواية، �هذه ��ي الرائعة
�الجماéي� �العمل �إلينا �تنقل �تقدموا) �واللذين �هربوا �(الذين �الخامسة �واللوحة �صورة. �أروع ��ي وتجسيدهما

ت�قيادة�أم�سعد.��ي�هذه�اللوحة�نجد�الوéي�الثوري�الجماه>;ي�واضحا�الذي�قامت�به�النسوة�و�طفال�تح
  ح°��Ãطفال�والنسوة�يشاركن��ي�خدمة�جماعية.����

سنة)�ُي�َحظ�ف¾�ا�استدعاء�للما���ßل�ستفادة�منه�ولربطه��٣٢واللوحة�السادسة�(الرسالة�ال°��وصلت�بعد�
م،�جاء��ا�الذكريات�إثر�قراءة�رسالة�١٩٣٦رة�عام�بالحاضر.�يصور�ف¾�ا�الكاتب�ذكريات�أم�سعد��ي�أيام�ثو 

الذي�وقع��ي��سر،�وأن�تطل��م�أن��Pيتوسطوا��ي�’ ليث‘ولدها�سعد�يطلب�م�Õا�أن�تذهب�إ«ى�أهل�رفيقه�
ممثل�الطبقة��ن�Úازية�ال°��تستغل�نضال�الطبقات�ا-سحوقة�وتج>;ها�-صلحها،�’ عبَد�ا-و«ى‘شأن�إط�قه�

�مع �يشتغل �ال`;-ان�وهو�الذي ��ي �عندهم �صار�نائبا Ã°ح� �أن��.)٣(Dسرائيلي>ن �إ«ى �اللوحة �§�ذه يش>;�كنفاني
�Èخذ� �وينذر�§�ا �والقروي>ن، �الف�ح>ن �من �ا-سحوقة �بالطبقة �بل �العليا، �بالطبقة �ليس �الفلسطيني>ن خ�ص

�الساس �أو�من �العربية، �الدول �أو�من �فلسط>ن �من �كانوا �سواء ��مراء �هذه �توسيط �العا-ية.الحذر�من �ة
واللوحة�السابعة�(الناطور�والل>;تان�فقط)�ترسم�أمام�القارئ�صورة�الطبقة��ن�Úازية�واستغ�ل�النسوة��ي�

عمل�تنظيف�أدراج�البناية�مقابل�خمس�ل>;ات�’ أم�سعد‘أعمال�تنظيف��بنية�مقابل�أجرة�يس>;ة.�وجدت�
وث�ثة�أيام.�و�ي�اليوم�الثالث�بعد�شهر�من�عملها�ث�ث�مرات��ي��سبوع،�واشتغلت��ي�التنظيف�هنا�إ«ى�شهر�

�ي�الطابق�الثالث،�أحست�بامرأة�تقف�وراءها،�وبعد�استع�م�م�Õا�علمت��يهناك،�وكانت��ي�عملها�التنظيف
أ�Éا�لبنانية�ولها�أربعة�أوPد،�وÑي�ال°��كانت�تقوم�بعمل�التنظيف��ي�هذه�البناية�مقابل�سبع�ل>;ات،�طردها�

ناية�ل>;بحوا�ل>;ت>ن،�ف�;كت�أم�سعد�العمل�ف¾�ا�لهذه�ا-رأة.�ونلمس�التغ>;ات�ال°��طرأت�ع�ى�أصحاب�هذه�الب
�سعد� �(أم �الثامنة �اللوحة �تصورات �من �وتلك �لبسها، ��ي �وتغ>;ات �نفسي�Úا ��ي �تغ>;ات �من �الفلسطينية ا-رأة

لصغ>;ة�تجلبنا�إ«ى�مشهد�تحصل�ع�ى�حجاب�جديد).�واللوحة��خ>;ة�(البنادق��ي�ا-خّيم)�من�هذه�الرواية�ا
�ي�ا-خيم،�وقد�غ>;ت�كل���ðء�فيه�تمام�التغي>;،�ح°�Ãأن�أبا�سعد،�وقد�صار�حديثه�أك½;�ليونة�من�ذي�قبل،�

                                                           
 ٢٦٣غسان كنفاين، اآلثار الكاملة (املرجع السابق)،    ١
 ٢٨٧املرجع السابق، ص:   ٢
  ٣٠٤لسابق، ص: املرجع ا   ٣



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٥٢

52 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

.�وهو��ن�يفرح�ح>ن�يرى�تغ>;�كل���ðء�فجأة،�فكف�عن�الشجاروقد�كان�خشنا��ي�تصرفاته،�أما��ن�قد�
"الفقر!��:بال�ا-خيم.�يقول�كنفاني�ع�ى�لسان�أم�سعدابنه�الصغ>;�سعيد�يتدرب�وسط�حلقة�تدريب�ب>ن�أش

يا�ابن�العم�الفقر!�الفقر�يجعل�ا-�ك�شيطانا،�ويجعل�الشيطان�م�كا،�ما�كان�بوسع�أبو�سعد�أن�يفعل�غ>;�
�ومدعوسا� �بالفقر، �مدعوسا �مدعوسا، �سعد �أبوا �كان �وبخياله، �وبي �بالناس، �ويفشه �يطلع، �خلقه �ي�;ك أن

�ذهاب�با-قاهرة،�ومدعوسا� �ومدعوسا�تحت�بسطار�الدولة، �Dغاثة،�ومدعوسا�تحت�سقف�الزينكو، بكرت
  .�)١(سعد�رد�له�شيئا�من�روحه�وتحسن�يومها�قلي�،�وح>ن�رأى�سعيدا�تحسن�أك½;�،�أك½;�بكث>;"

  ممثلة�الثورة�الجماه%Oية:�أم�سعد

� �التمرد �عدوى �تسري �سعد �أم ��ي �إ«ى�–وهنا �الش�الفعل �أمام �فنصبح �كلهالجماه>;. �البطولة�عب �ورغم .
ا-فردة�لهذه�الرواية�إ�Pأم�سعد�تكتسب��ي�الرواية�ا-�مح�الجماعية�فلم�تعد�أم�سعد�الفرد�إنما�الشعب�
�ال°��تمثلها�أم�سعد�بمرارة�الهزيمة��Pيعادله�إحساس،�ف
��الطبقة�ال°��يقع� �الطبقة �إن�إحساس بأكمله.

كله.�إن�Dحساس�الجماه>;ي�لد�çا�جعلها�تعرف�أن�خ�صها�ع�ى�كاهلها�العبء�كله،�و�ي�الوقت�ذاته�الذل�
�ي�الكفاح�ا-سلح�الذي�يمثله�الفدائيون،�وهذا�يؤدي�إ«ى�تحوPت�واضحة��ي�السلوك�اليومي�للشخوص�من�

الجماه>;�ال°��تتوحد��–جراء�تأث>;�الوضع��جتماéي�الطارئ�بتنوعاته�ا-ختلفة�"أم�سعد"��م�الفلسطينية�
ن�أجلها�تحمل�همومها�وآPمها�وتسهم��ي�تحقيق�تطلعا��ا،�و�Pتكف�عن�البذل�و�Pتتعب�من�مع��رض�وم

�ي�هذه�الرواية�يأخذ�البطل�الفلسطي���شكله�الجماéي�الذي�يناسب�ا-رحلة�الثورية�ال°���العطاء�والتضحية.
قمة�واقعي�Úا��ش�;اكية��يعيشها�وف¾�ا�نعيش�الوضع�الثوري�بأبعاده�الجماعية�و§�ا�تبلغ�الرواية�الفلسطينية

�و�ستغ�ل� �القمع �يسوده �واقع �ع�ى �تمردا �ا-شرق �غده �يب�� �الذي �الكادح �ل�نسان ��نحياز�العل�� حيث
  ويصادر�العدو�ا-حتل�حقه��ي�العيش�ع�ى�أرض�وطنه.��

  ا�مثلة�0ي�أم�نضال�"أم�سعد"�

�بـ �ا-شهورة �يوسف �محمد �مريم �Ñي �نضال �نضال‘أم أم�‘و‘ أم
�فلسط>ن‘و‘ ءالشهدا �’. بخنساء ��ي �ي��١٩٤٩ديسم`;��٢٤ولدت

�بأبي� �ا-عروف �فرحات �بفتuي �تزوجت �بسيطة. �أسرة ��ي غزة
�الدراسات� �أتمت �وقد �فرحات. �بمريم �عرفت �ثم �ومن نضال،
الثانوية�بعد�الزواج.�وÑي�أم�لستة�أبناء�وأربع�بنات،�وساهم�كل�

�كتائ �تحت �الفلسطينية �التحريرية �الحركة ��ي �أبنا�Îا ب�من
�ا-سلم>ن،� �إخوان �أع�م �أحد �وÑي �القسام. �عز�الدين الشهيد
��ي� �وعضو �فلسط>ن، ��ي �حماس �Dس�مية �ا-قاومة وحركة

� ��ي �وتوفيت �الفلسطي��. �التشري ي ��١٧ا-جلس �ي��٢٠١٣مارس
�استمر�سنوات �ا-رض �مع �صراع �بعد �الشفاء �بـ)٢(مستشفى �اش�Úرت �نضال‘. �الحركات�’ أم ��ي Pنخراطها

والسياسية��ي�فلسط>ن�و�ي�الدول�العربية.�وقد�شاركت�مباشرة��ي�الثورات�الجماه>;ية،�وانطلقت�التحريرية�
إ«ى�ا-جاهدين�تمدهم�بالغذاء�الروµي�والسيا¶���وتقوم�بخدم�Úم��ي�مواقعهم.�وشجعت�أبناءها�للمشاركة��ي�

كتائب�الشهيد�عز�الدين�هذه�الثورات�والهجمات�ضد�الحركات�الصهيونية.�وأرسلت�أبناءها�كلها�ل�لتحاق�ب
�أبناءها:� ��ي �الجهاد �حب �تغذية �عن �تقول �نفسها �وÑي �الصهيونية. �ضد �القوية �ا-ناضلة �الج��ة القسام،
�الجهاد�وفرضيته��ي�ا-رحلة�الراهنة�والتدريب�ع�ى�الص`;�وقوة�التحمل،� ��ي�نفوسهم�حبَّ

ُّ
"فدائًما�كنت�أبث

                                                           
 ٣٢٥املرجع السابق، ص:     ١
، من املوقع: ٢٥/١٠/٢٠١٣، تاريخ الوصول:١٨/٠٣/٢٠١٣خنساء فلسطني: رحلة جهاد وتضحية، املركز الفلسطيين لإلعالم، تاريخ النشر:     ٢

www.islamstory.com/ar 
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وقد�استشهد�ث�ثة�من�أبناءها��ي�ا-عاركة��).١(ا�ملتقى�الجميع"فكل�أوPدي�أعضاء��ي�كتائب�القسام،�وبيتن�...
ا-ختلفة�مع�الصهاينة.�فاش�Úرت�أم�نضال�بخنساء�فلسط>ن�اع�;افا�بتضحية�ث�ثة�أبناءها�مثل�ما�أضحت�

�ي�مس>;��ا�النضالية��ي�صورة�علنية�’ أم�نضال‘بدأت�خنساء�Dس�م�أبناءها��ي�سبيل�الدفاع�عن�Dس�م.�
� �السبعة"،�١٩٩٢عام ��رواح �"بذي �الصهاينة �وصفه �الذي �بي�Úا، ��ي �عقل �عماد �القسامي �القائد �آوت �إذ ،

� ��ي �حرب�بينه�وب>ن�ما�يزيد�عن�مائ°��١٩٩٣نوفم`;��٢٤والذي�استشهد��ي�مÂåلها �ج��ة �أن�تحول�إ«ى ،�بعد
ل�نجلها�البكر�نضال��ي�العام�اغتالت�قوات��حت��٢٠٠٣.و�ي�عام�)٢(جندي�صهيوني�قبل�اقتحامهم�ا-Âåل 

�ا-قاومة.�٢٠٠٣ �لصواريخ ��وائل �ا-هندس>ن �وهو�أحد �القسام، �كتائب ��ي �ا-يداني>ن �القادة �أحد �يعد �وكان ،
  ��.وÑي�تظهر��كلما�تسمع�نبأ�استشهاد�أبناءها�متثبتا�ومتص`;ا�وحامدة�هللا�تعا«ى

  الخاتمة

’ أم�سعد‘س>;ة�حياة�نضالية�Èم�نضال�توضح�أن�شخصية�و�ي�م�"أم�سعد"�ي�رواية��)٣(والقراءة��جتماعية
م،�تمثل��ي�صورة�واضحة��ي�١٩٦٧ال°��أخذها�غسان�كنفاني�من�واقع�الشعب�الفلسطي���إثر�النكسة�عام�

�Èم� �النضالية �بالحياة �وغ>;�موضع �غ>;�مرة ��ي �تشابه �النضالية �فمس>;��ا �نضال. �Èم �الحقيقية الشخصية
تشجع�أبناءها�وأهلها�ل�نخراط��ي��عمال�النضالية�والجهادية��ي�تحرير��مسقط��سعد.�فأم�سعد��ي�الرواية

�ا-ختفيات� ��ي �والفدائي>ن �للقواد �وا-عنوي �ا-ادي �بامتدادها �الحركات �هذه ��ي �مباشرا �تشارك �وÑي رأسها،
�ا�اب�Õا�سعد.�وا-خيمات،�ورغم�أ�Éا�امرأة�عادية��ي�أسرة�عادية�Ñي�تحمل�س�حا��ي�صدرها�الذي�أهداها�إل¾
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