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 استنطاق املجهول قراءة في تراث األديب غسان كنفاني

 1*أحمد هاشم السامرائي

 املقدمة

 القسم األول 

 2سيرته

ل حقبة ب ،سيرة غيره من األدباء واملفكرينعن غسان كنفاني  سيرة امتازت ِّ
 
ها تمث أنَّ

 . وشهران وثمانية وعشرون يوًماقصيرة طولها ستٌّ وثالثون سنة 

اينتمي إلى  ،غسان محمد فايز كنفاني :هو
َّ
َد  ،3بيت فلسطيني من بيوت مدينة عك ُولِّ

 . من أسرة فلسطينية ،م2931من العام  إبريل 9األديب الشهيد في يوم 

غير أنَّ والدته  ،وهي املدينة التي عاش فيها ،مدينة يافاينتمي غسان كنفاني إلى أسرة من 

َدًرا
َ
ا كانت ق

َّ
فمن عادة أسرته أن تقض ي العطل واإلجازات واألعياد في مدينة  ،في مدينة عك

ا
َّ
 . فحانت ساعة والدته هناك ،عك

                              
 . : بغدادقسم اللغة العربية -كلية التربية -جامعة سامراء 1*

 عن ورود ذكره في كثير من الكتب،  ترجم  2
ً
لغسان كنفاني عدد من الدارسين واألدباء واملفكرين، فضال

 : راجعلذلك حاولت االختصار في سيرته، ومن أراد الزيادة فلي

 موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ،أحمد عمر ،شاهين  . 

 الفن التشكيلي في فلسطين ،إسماعيل ،شموط . 

 غسان كنفاني الشاهد والشهيد ،أوس داوود ،يعقوب . 

 (النثر، الجزء الثاني )موسوعة األدب الفلسطيني املعاصر ،الجيوس ي، سلمى الخضراء  . 

 ،مقاالت فارس فارس ،محمد دكروب . 

 عن 
ً
 (.  اإلنترنيت)مجموعة مقاالت عنه من الشبكة العاملية فضال

ه الوحيد بين   3 ايذكر شقيقه األديب عدنان كنفاني أنَّ
َّ
د في عك  . أخوته ُولِّ
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هم كانوا يسكنون في حي املنشية ،العيش في يافا عائلة غسانلم تستطع  وهو أحد  ،ألنَّ

ى إلى حدوث ا ،ياء املالصقة ملدينة تل أبيباألح ا أدَّ ر  ،واليهودحتكاكات بين العرب  ممَّ فقرَّ

ا في شهر أكتوبر من العام والده نقل العائلة 
َّ
فشهد غسان حينها كلَّ  ،م2921إلى عك

اال
َّ
ما الهجوم األول في أواخر شهر أبريل من العام  وال ،تجاوزات على مدينة عك  ،م2921سيَّ

هذه األحداث وما كان يسمعه من قصص وروايات وحكايات عن تجاوزات على رسمت ف

 . أبناء الوطن في مخيلته صوًرا ومساحات واسعة لها

ا
َّ
فعزموا مغادرتها أسوة بالعوائل  ،لم يتسنَّ لعائلة غسان البقاء في مدينة عك

فسكنوا في بلدة الغازية  ،الفلسطينية التي تركت املدينة فكانت وجهتهم حينئذ مدينة صيدا

 . قرب صيدا

ِّ  لم تتوقف معاناة
إذ وجد والده صعوبة في العيش  ،العائلة في الترحال عند هذا الحد 

ر الرحيل إلى سوريا ،بمدينة صيدا  . استقرَّ بهم الحال في دمشقحتى  ،فقرَّ

ت العائلة بصعوبة العيشهناك  أخته  وعملت ،فحاول أبوه مزاولة مهنة املحاماة ،أحسَّ

ر غسان العمل ملساعدة  ،غير أنَّ هذا ال يكفي تكاليف الحياة الصعبة ،في التدريس فقرَّ

وبعدها عمل في كتابة االستدعاءات أمام  ،فعمل مع أخيه في صناعة أكياس الورق ،العائلة

ى جاء الوقت ليفتح والده مكتب ممارسة املحاماة ،أبواب املحاكم نت  ،حتَّ وحينها تحسَّ

ية للعائلةالحالة ا ِّ
 . ملاد 

وفي ذلك الوقت أحسَّ غسان  ،عن دراسته فكان يدرس ويعملعمل كنفاني لم يشغله 

وهو ما دعاه إلى العمل في الصحف واإلذاعات السورية والبرامج  ،ببراعة أدبية في الكتابة

 عن مشاركته في نشاطات الطلبة  ،الفلسطينية من خالل تصحيح كتاباتهم وتقويمها
ً
فضال

من خالل كتابة الشعر واملسرحيات واملقطوعات  ،رسية واإلذاعية والتلفزيونيةاملد

 . الوجدانية

دت عالقة غسان بعائلته كثيًرا
َّ
م شارك 2911فبعد أن سافر إلى الكويت في العام  ،توط

وهو  ،وهناك أصيب غسان بمرض السكري  ،أخوه وأخته في التدريس في املعارف الكويتية
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 ،فكأنَّ هذا املرض قد زاد من ارتباطه بأخته ،املرض نفسه الذي كانت أخته تشكو منه

 عن أنَّ ألخته ابنة اسمها )
ً
ق قلبه بها  ،يس(ملفضال

َّ
ما تعلقأتعل ى كان يهديها كلَّ سنة  ،يَّ حتَّ

قه واعتااًزا به ملفبادلته  ،مجموعة من أعماله األدبية والفنية
ق
يس شغفه وحبه وتعل

 . فكانت تتفاخر بها أمام رفيقاتها ،وبأعماله

 سيرته الدراسية والعلمية

ما كانت  ،على جانب واحد من جوانب الحياة كنفانيلم تقتصر سيرة  حافلة وإنَّ

الته بين دمشق  ،بالنشاطات العلمية واألدبية والسياسية ففي مجال دراسته امتازت بتنقق

ق بهما سنحت له الفرصة فبعد أن درس االبتدائي ،والكويت وبيروت ة والثانوية وتفوَّ

وبعدها التحق  ،إذ درَّس في مدرسة األليانس في دمشق ،للتدريس في مدارس الالجئين

حركة القوميين  -فوجد الفرصة أمامه لالنخراط في  ،بجامعة دمشق لدراسة األدب العربي

 . فأنهى دراسته الجامعية فيها -العرب 

جه إلى الحياة التدريسيةوبعد أن حصل على الشهادة  فسافر في العام  ،الجامعية اتَّ

ليقبل على  ،واستغلَّ إقامته في الكويت ،ليدرس في املعارف الكويتية ،م إلى الكويت2911

 كبيًرا
ً
 . القراءة إقباال

ما زاول مهنة الصحافة ،بالتدريس في الكويت كنفانيلم يكتف  فبدأ يحرر في إحدى  ،وإنَّ

 . (العز أبو )تعليقات سياسية باسم مستعار هو  الصحف هناك ويكتب

فحاز فيها على  -قصة القميص املسروق  :وهي ،األدبي فكتب أولى قصصه زاد نشاطه

 . الجائزة األولى في مسابقة أدبية

م وقيام 2911وجوده في الكويت فقام بزيارة العراق بعد ثورة يوليو/  كنفانياستغلَّ 

وبعد أن اطلع على نظام الحكم هناك أحسَّ  ،الكريم قاسمالحكم الجمهوري بزعامة عبد 

ه نظام منحرف  . فهاجمه في كتاباته ،أنَّ

 بعمله التعليمي والصحفي واألدبي حتى العام  كنفانيظلَّ 
ً
م 2911في الكويت منشغال

ملا امتازت به بيروت من  ،فوجد فيها ضالته ،(الحرية)حين سافر إلى بيروت للعمل في مجلة 
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ع عمله فعمل في جريدة  ،رحابة فكرية وأدبية وسياسية  ،األسبوعية (املحرر )فتوسَّ

ة ى بعدها رئاسة تحرير مجلة  ،فاستحدث فيها صفحة للتعليقات السياسية الجادَّ
َّ
وتول

لت املجلة إلى منبر لإلعالم الثوري الذي ينادي بالوحدة الوطنية ،(الهدف)  . فتحوَّ

ا للقضية الفلسطينيةك
ً
ًرا وناشط ِّ

 
ًرا ومفك ِّ

 ،لق هذه النشاطات جعلت من غسان محر 

 . فذاع صيته بين األوساط الثقافية

ف يلم 
َّ
رت مجريات حياته بعد  ،الكتابة لحظة واحدة عنكنفاني توق ى بعد أن تغيَّ حتَّ

ى الطرق إيصال القضية الفلسطينية إلى  ،الزواج  ،العالم أجمعلذلك نجده يحاول بشتَّ

ة جبهات فبعد أن تضاعف  ،جبهة املعارضين وجبهة املرض الذي ألمَّ به ،فكان يحارب في عدَّ

ي ب ،مرض السكري واستفحل ظهرت عليه أعراض مرض النقرس ِّ
صاحبه إلى الذي يؤد 

ه ،الرقود  . فزاد نشاطه اإلعالمي وقدرته على العمل ،لم يستسلم ملرضه غير أنَّ

 زواجه

ر عمل غسان في املجالين السياس ي والصحفيبعد أن  بدأ يشارك الوفود الفكرية  ،تطوَّ

بية اجتماعاتهم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم لعرض القضية الفلسطينية على العالم
َّ
 ،والطال

فالتقى  ،ومنها مؤتمر في يوغسالفيا ،فشارك في مجموعة من املؤتمرات العربية واألوربية

 ،(آني)وكان ضمنه فتاة اسمها  ،ومنها الوفد الدنماركي ،جنبيةهناك بمجموعة من الوفود األ 

ت بالقضية الفلسطينية ا دعاها إلى زيارة لبنان وسوريا وغيرها من الدول العربية ،اهتمَّ  ،ممَّ

ه مرجع القضية الفلسطينية فشرح لها قضية بالده  ،والتقت في بيروت بغسان على أنَّ

 عن الزيارات امل ،خالل لقائهما
ً
رت آني بحماس غسان  ،يدانية ملخيمات الالجئينفضال

 
فتأث

ته والظلم الواقع على هذا الشعب لت واستمرت  ،لقضيَّ
َّ
ام تكل بزواجهما اللقاءات عشرة أيَّ

 . م2912العام  في

ة شكواه من مرضه
َّ
إذ وجد  ،كان لهذا الزواج األثر الكبير في انتظام حياة غسان وقل

ة ومتابعة دائمة ر االستقرار مع زوجه في بيروت ،حياة منتظمة ورعاية مستمرَّ  . فقرَّ
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َق كنفانيم 2911وفي العام  َق بليلى ، فائز بمولوده األول  ُرزِّ   ،م2911عام ثمَّ ُرزِّ
َ
لتمأل

 . عليه مع فائز دنياه

 وفاته

انفجرت عبوات بعد أن م 2911 /تموز  /1صباح يوم السبت غسان كنفاني استشهد 

بنة شقيقته امع  استشهاده ىإل ىمما أد كانت قد وضعت في سيارته تحت مناله ناسفة

ًفا كنفاني  اغتيل ،مليس حسين نجم ِّ
 
 . كلماته التي ال زالت إلى اليوم شعلة تنير الظالممخل

  التي حصل عليها الجوائز 

ة جوائز في حياته وبعد استشهاده  :وهي ،حصل غسان كنفاني على عدَّ

  م2911عام في الجائزة القصة العربية . 

  م2911عام في ال (ما تبقى لكم)جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان عن روايته . 

  م2913عام في الجائزة اتحاد الصحفيين الديمقراطيين العامليين . 

  م2911عام في الجائزة اللوتس من اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا . 

 من العام في يناير  ،من منظمة التحرير الفلسطينية ،القدس للثقافة والفنون  وسام

 . م2991
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 القسم الثاني

 آثاره

 واألدب كنفاني

 ،فعملوا على تشجيعه ،بالطاقة األدبية التي يتمتع بهاكنفاني أحسَّ املحيطون بغسان 

ما أخته التي كان لها األثر الكبير فيه وال فزادت طاقته األدبية حين انتقل إلى الدراسة  ،سيَّ

ق في مادتي األدب العربي والرسم ،الثانوية  . فتفوَّ

اد " اب الرواية الفلسطينيةيعدق كنفاني أحد روَّ تَّ
ُ
إذ إنَّ أبا هذه  ،الجيل الثاني من ك

ما كان من املمكن مقارنة كنفاني … الرواية هو خليل إبراهيم بيدس  ل في فاألو بدرويش وربَّ

ولذلك كان بوسعهما وصفها  ،كالهما عايش املأساة الفلسطينية ،الرواية والثاني في الشعر

ة وبفنية فائقة
َّ
إنَّ كنفاني بلور أسلوًبا  :ويمكن القول  ،… ،نتيجة انتمائهما السياس ي ،بدق

ا به   . 1"فيه مسحة من الدعابة والحساسية الشعرية ،خاصًّ

ر غسان أدبه لخدمة القضية  عن التفاعل االجتماعي بينه وبين  ،الفلسطينية سخَّ
ً
فضال

غسان كنفاني يدرك  من يقرأ قصص" فـفغلب على أعماله األدبية واقعه الحياتي  ،الناس

ان يعملون  ،دون عناء أنَّ أشخاصه من أبناء الشعب البسطاء وكثير منهم أطفال أو شبَّ

وليس فيهم من يحاول أن يفلسف  ،دون أن يبلغوا سن الحكمة ،بدافع من صدق الفطرة

ي بحياته دون أن تمرَّ بخاطره  ،الدور الذي يؤديه أو الغاية التي يسعى إليها ِّ
فمنهم من يضح 

َم [ فها لها أبوه ،]لِّ
َّ
د مًعا دون أن  ،ومنهم من يتحمل عبء العائلة الكبيرة التي خل والتشرق

ر هم في مثل هذه املواقف ليسو  ،يتذمَّ كما أنهم ليسوا أطهاًرا  ،ا سلبيينومع ذلك كله فإنَّ

 . 2"كاملالئكة

                              
 . املوقع الرئيس ملؤسسة الحوار املتمدنمقال منشور في  ،عن غسان كنفاني ،حسيب، شحادة 1

 . 312 ،األدب العربي في فلسطين ،كامل التا ،السوافيري  2
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باملقاومة "ومن خالل القراءة املتفحصة ألعمال كنفاني نستطيع أن نلمح ارتباط أدبه 

ا جعل املوضوع الرئيس في أبحاثه ورواياته وقصصه ممَّ  ،]...[ الهادفة إلى تحرير فلسطين

 . 1"لتي صارت فيها الحياة إلى العذابومسرحياته فلسطين ا

 في روايته 
ً
ا كما شاهدها حين كان طفال

َّ
ر رحلة الفلسطينيين من يافا إلى عك عائد )صوَّ

ا في روايته  ،(إلى حيفا
َّ
ر حياة عائلته في مدينة عك ر  ،(أرض البرتقال الحزين)وصوَّ وصوَّ

فخلطها بما ذكره  ،(21موت سرير رقم )معاناته مع املرض ورقوده في املستشفى في روايته 

واستلهم صوًرا من حياة الفلسطينيين وحياته  ،عن حياة أهل الخليج ووصفها وصًفا دقيًقا

ل هذه  ،(رجال في الشمس)في الكويت وعودته إلى بيروت في روايته  ِّ
وبعدها رأى أن يكم 

ت م ،التي يكتشف فيها البطل طريق القضية ،(ما تبقى لكم)الرواية برواية  ى ُعدَّ ن حتَّ

رة بالعمل الفدائي ِّ
 

 . الروايات املبش

ع العمل األدبي لغسان فلم يقتصر على الروايات ما نجده قد كتب عن شعراء  ،تنوَّ وإنَّ

ث عن أشعارهم وأزجالهم ،املقاومة ولعلَّ كتابه عن شعراء األرض املحتلة دليل على  ،وتحدَّ

ًرا في عدد من الجامعات ا ،ذلك ى صار هذا الكتاب مقرَّ  . لعربية ومرجًعا للدارسينحتَّ

 . في األدب الصهيوني عن األدب الصهيوني في كتابه وكتب كنفاني

بين رواية وقصة ومسرحية وكتابة  ،ترك غسان كنفاني وراءه عدًدا من األعمال املختلفة

ساخرة ومراسالت وكتابات لألطفال ودراسات أدبية ونقدية وكتابات سياسية وفكرية 

ة ،واجتماعية وغيرها يَّ ِّ
 
فلم ينشر في  ،علًما أنَّ من هذه األعمال ما بقي حبيس الكتابة الخط

 :2ولكي يقف القارئ على هذه األعمال أوردها على النحو اآلتي ،حياته

ر هذه القصة حالة البؤس والفقر في املخيمات الفلسطينية،  :املسروق القميص .2 ِّ
تصو 

 للطفل الذي يحيا "إذ 
ً
طفولة بائسة بانتظار قميص يصبح املخيم والرصيف ملجأ

                              
جريـــدة الدســـتور ، مقـــال منشـــور فـــي قصةةةة املقاومةةةة عنةةةد غسةةةان كنفةةةاني ،عبـــد هالـــدكتور  ،أبـــو هيـــف 1

 .  األردنية

 com. goodreads. http://wwwينظر :  2

http://www.goodreads.com/
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ي عريه، أو البحث عن م ِّ
 
رد للرزق من بيع الكعك أو مسح األحذية طلًبا و جديد يغط

تدور أحداث هذه القصة حول ضياع . لقروش قليلة تعينه وأهله على مواصلة الحياة

مون بوكالة غوث الالجئين
َّ
ار الذين يتحك  . 1"قوت الالجئين بيد املستغلين والتجَّ

هذه القصة مع ثماني قصص أخرى كتبها كنفاني في سنوات متباعدة وأماكن نشرت 

ما ، أولم يكن قد أصدرها في كتاب واحد ،وجمعت بعد استشهاده ومراحل مختلفة،

ونشرت أول مرة في  ،القميص املسروق فكانت من أوائل ما كتب في الخمسينات

في مؤسسة  حين حازت الجائزة األولى في مسابقة أدبية م،2911 في العامالكويت 

 . م2911األبحاث العربية ببيروت في العام 

، وصدرت هي املجموعة القصصية األولى التي أصدرها كنفاني :21موت سرير رقم  .1

 ،الكتاب يجب أن يقدم نفسه أنا أؤمن أنَّ ) :بمقدمة قصيرة كتبها املؤلف يقول فيها

كما  ،فعلى الكاتب أن يقبل ذلك ببساطة ،وإذا عجز عن إحراز جزء من طموح كاتبه

 
َ
 (21موت سرير رقم )ـ ف ا ليعيد كتابتها وهكذا،مرات ومرات أن يمزق قصصً  َل بِّ ق

 إن استطاعت أن تهتدي إلى أول الطريق بنفسها دون شفاعة ،أدفعها لتشق طريقها

 . (ودون وساطة ودون جواز مرور

، اكتشافها وبلورتهاتجربة كنفاني تحاول التي االتجاهات الرئيسة هذه املجموعة تحمل 

 خطوط رئيسة:وهي في ثالثة 

ا للخطة تبرز القصة القصيرة بوصفها استجماعً إذ  ،هو الخط الفلسطيني :الخط األول 

 
ً
ا للذاكرة في سبيل صياغة رؤية فلسطينية جديدة تنطلق من التاريخية واستنطاق

وفي هذه القصص يبرز النبض الحار لنثر  ،ومن احتماالته املتعددة حياتيالواقع ال

كنفاني وقدرته على تكثيف اللحظات النثرية في رؤية تمزج بين مرارة الواقع وإمكانيات 

 . تغييره

                              
 . 19، الواقعية في أدب غسان كنفانيتوفيق، رفيق محمد،  1
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يقدم كنفاني مجموعة من القصص الواقعية  ، إذخط املعاينة الواقعية :الخط الثانيو 

البذرة هي وهذه املحاوالت الواقعية  ،التي تصف حياة الناس في الخليج حيث كان يقيم

 . التي ستنمو وتتطور في كتابات كنفاني الالحقة

من سؤال محمد علي أكبر حول  ،هو خط طرح األسئلة على الوجودو  :الخط الثالثو 

 . حول الحب والعالقات اإلنسانية (رجوحةاأل )إلى سؤال قصة  ،املوت

ها تتقاطع في أكثر من قصة ليشكل تقاطعها النبرة بل إنَّ  ،هذه الخطوط ليست متوازية

 . ةيؤسسها في القصة العربية القصير  الخاصة التي استطاع كنفاني أن

لتقدم  ،(رجال في الشمس)سوف تبرز رواية  ،فمن خالل تقاطع الخطين األول والثاني

خالل واقع الفلسطينيين املهاجرين إلى الخليج صورة رمزية للواقع الفلسطيني  من

ليقدم لوحة نضالية عن  (أم سعد)سيتطور هذا الخط في رواية و  ،والعربي بأسره

وسيسمح االتجاه الثالث لكنفاني أن يكتب  ،تجربة املخيم الفلسطيني وسط القتال

ها تعبر عن الكيفية الجديدة ولكنَّ  ،إكمالهاالتي استشهد قبل  (األعمى واألطرش)روايته 

 . التي تطرح فيها أسئلة الوجود داخل التجربة الفلسطينية

ل  التي … عن معاناة الفلسطيني في املنفى "تعبير ويمكن القول: إنَّ هذه املجموعة أوَّ

ا مع الذات املؤرقة واملعذبة تستغرق في التحفيا الواقعي وثراء الخطاب القصص ي حوارً 

مكتبة منيمنة في املجموعة نشرت هذه  ،1"في خضم املشكالت االجتماعية والسياسية

 . م2911ببيروت في العام 

ي من أوائل األعمال الروائية الفلسطينية الت هذه الرواية وتعدق  :رجال في الشمس .3

 قصة وليست ،الفلسطيني الشعب قصة وهي ،تكتب عن التشرد واملوت والحيرة

 شعب ،والظلم والحرمان والضياع الذل قاس ى بأكمله شعب قصة ،أكثر أو شخصية

 عليه تكالبت أن بعد ،الواسعة الدنيا هذه في يسير أين إلى يعرف ال الهوية مجهول 

 الكريمة الحياة حق سلبته وإنما ،أرضه فقط تسلبه ولم ،والعربية االستعمارية القوى 

                              
 .  قصة املقاومة عند غسان كنفاني ،عبد هالدكتور  ،أبو هيف 1
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 الذي العمل هذا في املعاناة هذه كنفانير فصو  ،م2921 عامفي ال األولى النكبة منذ

  يمثلون  ،فلسطينيين رجال ثالثة قصة يحكى
ً
 الدنيا لهم تنكرت ،مختلفة عمرية أجياال

 الذي املجهول  نحو طريقهم في وهم املوت خزان داخل الشديد الحر اغتالهم ،والناس

 في الغرابة هذه املتلقي انتباه يشد ما أهم ولعلَّ . بسيط حلم أو أمل لقاء ،ينتظرهم

 اللجوء لقصة وصادق حي تصوير والقصة ،عديدة معاني يحمل فهو ،العنوان

 الفلسطينية األجيال جميع فتقع ،وجوع ومرارة ذل من ذلك يصاحب بما ،الفلسطيني

 لقمة أجل من وتسعى ،الهوية وفقدان الغربة من تعانى ،والضياع التشرد وطأة تحت

 إرادة عن تعبيًرا القصة هذه فكانت ،الشمس تحت مكاًنا لها تجد أن أجل من ،العيش

 أحد املعنى بهذا وهي ،سياس ي إطار في الفعل هذا يتكامل أن قبل ،الفلسطيني الفعل

 ما مرحلة في الفلسطيني التحول  عن صورة قدمت التي البارزة املعالم األدبية وأهم

ونشرت  ،م2913صدرت في بيروت في العام  ،(1)م2911العام  في حزيران نكسة قبل

 . م1112 ،فلسطين ،الذي تصدره وزارة الثقافة ،(كتاب الشهر)أيًضا ضمن مشروع 

حلقات في مجلة الطليعة الكويتية من  فيرواية هذه النشرت : اللوتس األحمر امليت .2

 . ولم تنشر في كتاب م،22/9/2913 بتاريخ: 21إلى العدد  م،11/1/2913 بتاريخ: 31العدد 

 املجموعةكان شغله الشاغل في تلك  .ةقصصي ةمجموعوهي : الحزينأرض البرتقال  .1

قصة  تعدق ها، و و داخلاملحتلة أ األرضسواء كان خارج الفلسطينية،  الشخصيةهو 

كانت ملتحمة بسيرة غسان  إذ أرض البرتقال الحزين العمود الفقري لهذه املجموعة،

استغل ، و الفلسطيني املهجر بشكل عامتؤرخ ملعاناة نفسه ها في الوقت كنفاني لكنَّ 

وكانت شخصيته مجرد  ا شهده في طفولته،ضمير املخاطب عوض املتكلم للحديث عمَّ 

وحمل  ر عن موقفه من جيل أبيه املهزوم،فعل كما عبَّ  أيانعكاس لألحداث وليس له 

 . عبر رمز البرتقال كل مالمح الشخصية الفلسطينية

                              
 . 1، رجال في الشمس لغسان كنفاني دراسة نقدية قصة ،سلطان، الدكتور محمد فؤاد 1
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ع كنفاني  ، من خالل لقصة بخصائصه العصية على التأريخفن افي هذه املجموعة طو 

تالزم املبنى الرمزي واملبنى الواقعي، والعناية بالخصوصيات البيئية واملحلية، والتوازن 

الفني بين املوضوع والتعبير القيمي، وتثمير التواصل بين الفنون واألشكال السردية، 

أرض )ى مجموعته سمَّ فحين لتاريخ، ا باواإليماء إلى اإلحاالت الثقافية الكالمية وعيً 

ما أراد (البرتقال الحزين ا لفلسطين، وأفصحت العنوانات عن هذه املدلوالت ترمياً ، إنَّ

األفق )و، (أبعد من الحدود) ا، إضاءة لتجارب املقاومة نحو األمان والسالم، مثل:أيضً 

على الخصوصيات البيئية  (ثالث أوراق من فلسطين) وقامت قصة ،(وراء البوابة

وهي أماكن  ،(غزة)وثالثة من  (الطيرة)وثانية من  (الرملة)واملحلية عند قص  ورقة من 

 ،1فلسطينية يفقد فيها الفلسطينيون حياتهم تحت االحتالل وأنقاض الهزيمة البشعة

بيروت في  (االتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان)نشرت هذه الرواية في دار الفجر 

 . م2913لعام ا

، من خالل  الباب: .1
ً
ا متكامال  وجوديًّ

ً
غلبت شخصية كنفاني عليها، فحاول أن يخلق عمال

الطليعة  دارنشرت في . 2التعامل مع أسطورة عربية تدور حول إرادة اإلنسان ووعيه

 . م2912 في العام بيروتب

 م،2913ـ 2919ي مبين عا هاكتبت جميع قصصوهي مجموعة قصصية : عالم ليس لنا .1

في هذه املجموعة نجد و  م،2911عام ها في الالتي كتب (الدوس)ما عدا القصة األخيرة 

 
ًّ
أرض البرتقال )و (21موت سرير رقم )السابقتين  نجموعتيبامل هاا يربطا متينً خط

مأساة املنفى "إذ يذكر فيها ، والغربة عن الكرامة ،الغربة عن الوطن ، وهما:(الحزين

ا لدى استحضار أرض املأساة الفلسطينية ببعديها الوجودي وعذابً ا الفلسطيني حنينً 

ا من خالل استخدام تقانات التمثيل الثقافي وتحليل الوجود والتاريخ نشدانً  والتاريخي،

                              
 .  قصة املقاومة عند غسان كنفاني ،عبد هالدكتور  ،أبو هيف 1

 . 221، الواقعية في أدب غسان كنفانيتوفيق، رفيق محمد، : راجعي 2
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دار الطليعة ببيروت في العام نشرت هذه الرواية في ، 1لألمثولة في فعل املقاومة"

 . م2911

في صدر في حلقات ، (أدب الرحالت) إلى الصين ةكتاب عن رحل : وهو ثم أشرقت آسيا .1

 . م2911عام ال

صدر في  ،نس ي ويليامزيتاألديب األمريكي  ملسرحية كتبها ترجمةوهي  صيف ودخان: .9

 . م2911في العام حلقات 

 والتي ،رجال في الشمساية بعد رواية هي تجربته الثانية في كتابة الرو  :ما تبقى لكم .21

ومن الهموم الشخصية التي تأخذ دالالت  ،تعبر عن إرادة الخروج من الذات إلى الفعل

 بوهي من بواكير التجار  ،مالعا عامة إلى الهموم الشخصية التي هي جزء من الهم  

وحتى القارئ  ،ال يستطيع القارئ العادي أن يفهمها ،الحداثية في منبر الرواية العربية

استطاع كنفاني أن يصور قضايا  ،ة حتى يستكشف مضامينهااملختص يحتاج إلى الروي  

وبعد قراءة هذه الرواية االجتماعية تتضح أن كنفاني  ،مجتمعه من خالل رسم أحداثه

ه ناطق  ،فتأثر بمشاهداته الدقيقة ،كان يشاهد مشكالت املجتمع الفلسطيني وكأنَّ

والطبقة املتوسطة التي كانت تعاني من مظاهر الظلم والفساد  ،باسم الطبقة الشعبية

 . ويتحدث الكاتب عن الواقع على لسان الشخصيات الفلسطينية ،والفقر والحرمان

يحاول غسان في  ،الروحي لشعب معين في مرحلة معينة تعكس هذه الرواية املضمون 

 ،2ية وغايتها فكرة العودةهذه الرواية الوصول إلى التعبير املناسب عن أفكاره التحرر 

 عن ذلك 
ً
ما )ورواية  ،… ،شخصية ذات طابع مأساوي "حاول غسان تجسيد فضال

ر عن حالة النهوض الثوري للشعب الفلسطيني بعد النكسة (تبقى لكم ِّ
نال . 3"تعب 

                              
 .  قصة املقاومة عند غسان كنفاني ،عبد هالدكتور  ،أبو هيف 1

، لغسان كنفاني دراسة في رواية ما تبقى لكم ،فاطمة علينااد ،جمازكتي ؛سعيدة ميرحق ،جولنكرودي 2

229 . 

 . 91، كنفاني غسان وروايات قصص في الشخصية، الكاظم عبد إبراهيم، هيام 3
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 ،جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان ألفضل رواية 2911غسان عن هذه الرواية في العام 

 . م2911 في العام الطليعة ببيروتدار نشرتها و 

 في العام بيروت: نشر هذا الكتاب بم2111ة 2184 أدب املقاومة في فلسطين املحتلة .22

 . م2911

 . م2911 في العام بيروتنشر هذا الكتاب ب: الصهيوني األدب يف .21

ر هذا الكتاب في مؤسسة م2114 ة2184املقاوم تحت االحتالل  الفلسطيني األدب .23 شِّ
ُ
: ن

 . م2911 في العام بيروتالدراسات الفلسطينية ب

في قصصية يستلهم فيها كنفاني إبداعه األدبي  مجموعةوهي : عن الرجال والبنادق .22

لهذه املجموعة في الكشف عن تكمن القيمة األساسية و ، مأساة شعب فلسطين

محاولة هي واألدب العربي بعامة،  بخاصة، دراسة جديدة في األدب الفلسطينيتأسيس 

 دار اآلداب ببيروتفي  ت هذه املجموعةنشر . ا للواقع املتحرك وعالمة ثوريةالكتابة نصًّ 

 . م2911في العام 

ومن  ،من أجمل الروايات التي كتبها غسان كنفاني"تعدق هذه الرواية  :عائد إلى حيفا .21

وبعمق أدبي  ،التراجيدية أبعادهاأجمل الروايات التي طرحت املأساة الفلسطينية بكل 

ِّ يتجسفحاول فيها  ،1"ابتعد عن الخطابة والشعاراتية ،مميا
 ،للعودة إلى بلده هد حب 

ِّ  حينمافهي تدور بمعظمها في الطريق إلى حيفا 
 ،ر سعيد وزوجته الذهاب إلى هناكيقر 

تعطي . م2921عام في الوتفقد بيتهما الذي تركاه وفيه طفل رضيع أثناء معركة حيفا 

 ِّ
 ،من خالل التداعي، وتبين ،ا للمفهوم الذهبي للوطنية واملواطنةا كبيرً اً الرواية حي 

ا كان ا عمَّ ا مختلًف وتطرح مفهوًم  ،قسوة الظروف التي أدت إلى مأساة عائلة سعيد

ة "وبهذا يكون  ،ا ملعنى الوطن في الخطاب الفلسطينيسائًد  الفرز بين النقائض أكثر حدَّ

 ،في حيفا يوم سقوطها (سعيد وصفية)الطفل الذي نسياه والداه  (خلدون )فـ ،ومرارة

                              
، موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين غسان كنفاني مؤسس الرواية الفلسطينية ،عابد، نور  1

 cc. wata. http://www العرب
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ا في الجيش الصهيوني
ً
ر بعقلية صهيونية ،أصبح ضابط ِّ

 
فكان ال بدَّ أن يظهر أخوه  ،يفك

سائًرا في الطريق الذي سار عليه  ،]...[ ،نقيًضا للفكرة الصهيونية ،نقيًضا له (خالد)

دار العودة ببيروت في العام  الرواية فينشرت هذه . 1"(أم سعد)سعد ورفاقه في 

 . م2919

هي  أم سعد كأنَّ  ،م2919عام في اللألم الفلسطينية رواية هذه الكنفاني م قدَّ  :سعد أم .21

التي تقف اآلن تحت سقف وهي  ،النقطة التي تتقاطع عندها روايات كنفاني السابقة

 ،وتدفع وتظل تدفع أكثر من الجميع ،البؤس الواطئ في الصف العالي من املعركة

املضمر الذي يختبئ خلف  ،نها الشخصية الضائعة في رواياته السابقةا فإهكذو 

 حين يتكامل في الواقع التاريخي ،السطور ويتداخل في الشخصيات
َّ
 ،وال يعلن نفسه إال

وال  ،كأن روايات كنفاني محاولة دائمة لكتابة معادل موضوعي للتجربة التاريخية

 حين تكتمل الثورة
َّ
 هوحسق ة النفاذ الفنان عين لغسانت كان"فـ  ،يكتمل املعادل إال

 رائعة لقصة مكتملة فكرة ،األخيرة الفترة في ذهنه في كانت فقد ،املرهف الشفاف

 التي البناية كاراج في الصخر يكسر وهو ،العمال ألحد من مشاهدته استوحاها

دار نشرت هذه الرواية بطبعتين في  ،2"والصخر الرجل تسميتها ينوي  وكان ،يسكنها

 . م2911 والطبعة الثانية في العام ،م2919الطبعة األولى في العام  ،بيروتبالعودة 

نشر  ،شؤون فلسطينية ، خلفيات وتفاصيل وتحليلفي فلسطين 2191ـ  2191ثورة  .21

 في العام دمشقب ار كنعان، وطبع طبعة ثانية بد2911 في العام بيروتهذا الكتاب ب

 . م2991

على هذه املسرحية قوم ت ،(الباب)مسرحية هي املسرحية الثانية بعد و : القبعة والنبي .21

 ليشمَل  يمتدَّ ف ،ة ثانيةة والقضاة مرَّ هم مرَّ املتَّ  ليضمَّ  ك،لعبة قفص االتهام الذي يتحرَّ 

                              
 . 231ـ  219، الواقعية في أدب غسان كنفانيتوفيق، رفيق محمد،  1
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والتعب، فيكشف بطلها الفكرة الثورية من وسط املعاناة " جمهور املسرحية املفترض،

 . 1"ويستطيع إخراجها إلى العالم لتغييره

 لم  هانأغير م، 2911عام الأنجز كنفاني كتابة هذه املسرحية في بدايات 
َّ
بعد تنشر إال

في  ولى في مجلة شؤون فلسطينية،نشرت للمرة األ ، فشهرأبحوالي تسعة  هاستشهاد

 . م2913من العام نيسان 

عام الإلحدى اإلذاعات العربية في كتبها  إذاعيةدراما عن : هي عبارة األبد إلىجسر  .29

قدمتها مؤسسة يوم املسرح  ،لم ينشرهاو  ،لم تذعو  وأرادها أن تذاع في حلقات م،2911

وصدرت في  ،م2991عام في الالفلسطينية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

في  بيروتب مؤسسة غسان كنفاني ودار الطليعة في الجزء الثالث من أعماله الكاملة

 . م2911 العام

 . م2911 بعكا في العام دار األسوار نشر هذا الكتاب ب املدافع: .11

هي نسيج قصص ي لم نألفه في نتاج كنفاني  :(من قتل ليلى الحايك) اآلخر يءالش  .12

  ،السابق أو الالحق
ً
ويحيل الحبكة القصصية  ،و شبه بوليس يأا بوليسيًّ  فهو يكتب عمال

ودت أومعرفة الظروف املحيطة بالجريمة التي  ،لى لحظات من التوتر ملعرفة القاتلع

يلتف حبل ل ،القاتل ا معا كبيرً دوًر  دفةاصهي قصة ُمدبرة لعبت املو  ،بليلى الحايك

 بالصمت ،املشنقة حول شخٍص آخر
ً
غير قادٍر على  ،فرضت اللعَبة عليهِّ أن يظل ُمكبال

 . أن يعي ما يحُدث أمامه

ا، ولكن كنفاني يرمي في روايته إلى  أبعاد فلسفية هذا ما توحي به الرواية ظاهريًّ

ًرا عليه في الخمسينيات وبداية الستينيات نجده واضًحا فيها ،وجودية
َ
 ،فما كان مسيط

فنجد الصراع بين  ،تواجه املصير البشري  التي من خالل اإلجابة عن األسئلة الوجودية

فأصبح عاجًزا  ،فاملحامي الشاب الذي يواجه أموًرا خارج إرادته ،اإلنسان والكون 

                              
 . 211 ،الواقعية في أدب غسان كنفانيتوفيق، رفيق محمد، راجع : ي 1
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كلق هذا يمثل طريقة  ،ومنها اتهامه بجريمة لم يرتكبها والحكم عليه باإلعدام ،أمامها

ٍ عن املوقف اإلنساني
 . 1مونولوج داخلي 

 :جزأينلى إتقسيم الرواية يمكن 

 و  ايً بدا حقيق :الجزء األول 
ً
  ا بالتفاصيلمليئً و ا مشوق

  ،تغير األسلوب فيه بعض الش يء :الجزء اآلخرو 
ًّ
وكثيٌر من  ،بشكل كبير صار ُممال

 . األحداث كان من السهل اختصارها بسهولة

ويبُدو أن الجزء الثاني كان عبارة عن مسودة كتبها كنفاني ولم يستطع تنقيحها وعند 

بغسان  اشبيهً  ًئاشيأنَّ فيها الرواية هذه في والطريف . النشر أرفقوها بالنص األول 

ل ما وربَّ  ،اكثيرً  ما يعود السبب لقدرة ربَّ  ،غسان هو صالح ة أنَّ وهل يعتقد القارئ ألوَّ

مؤسسة األبحاث نشرت هذه الرواية في . 2كساب شخصياته الحياةإعلى  كنفاني

 . م2911 في العام بيروتب العربية

األعمى )و ،(العاشق) :وهي ،الكتاب ثالث روايات غير مكتملةيضم هذا  :العاشق .11

قتهأراد لجسده الذي  كنفاني كأنَّ و  ،(قوق نيسانبر )و ،(واألطرش القنابل أن يكتب  مزَّ

وقد كان لها ، إال بعد استشهاد كنفاني ،غير املكتملة ،لم تنشر هذه الروايات. هو النهاية

 تبلور  نعتعبر هي و . وقع املفاجأة فلسطينيةحين نشرت للمرة األولى في مجلة شؤون 

 عن أن  ،الكتابية كنفانيرؤية 
ً
 يسبق زمن إلىيعود  روايةهذه الل الزمني االمتدادفضال

 مناضل إلى شخصيته ل تتحوَّ  ثم فوضويةة بدايبدأ  بطل فالعاشق ،م2931 ثورة

 . م2911 عام بيروتب مؤسسة األبحاث العربيةنشرت هذه الرواية في . (3)ثوري

                              
 . 211ـ  212ن، . م 1
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لكنه يقوم و  ،(عائد إلى حيفا)أجواء في هذه الرواية كنفاني  يستعيد :برقوق نيسان .13

ينتابك على الفور إحساس باملرارة  تقرأ سطور الرواية حينماف ،بقلب طرف املعادلة

فتشعر بالدهشة  ،تلبث أن تتأمل سطورها القليلة املكثفة ثم ال ،والحزن العميق

مفعمة باملشاعر  ،على صياغة رواية قصيرة دقيقة يلقدرة هذا املناضل السياس 

علينا وسط  تطلق  يالت ،وحافلة باللمسات اإلنسانية والرومانسية العذبة ،والعواطف

 ،قصير يعكس معه نضال الفلسطينيين نحن هنا أمام مشهد ،العنف والدماء واملوت

نشرت  ،1لم تكتمل سطورها يوايته القصيرة املوجزة التمشهد صاغه الكاتب عبر ر 

 . هذه الرواية مع الرواية السابقة

وفيها يستعيد كنفاني  ،نشرت هذه الرواية مع الروايتين السابقتين :األعمى واألطرش .12

إذ  ،وهي من الروايات التي لم تكتمل ،شعرية مدهشة داخل بنية لغوية من ،رموزه

 . هااستشهد قبل أن يتم  

بما يجعل منها  ،على تقانة االتصال بين الفنون واألشكال السرديةة جموعهذه املُبنيت 

إذ تشكل الكتاب القصص ي من تسع لوحات  ،ا يستند إلى مفهوم اللوحةا قصصيًّ كتابً 

وأملحت  ،حوت كل لوحة مشاهد من الصراعات وتصليب الذات الفلسطينية

 :وهي .2يالعنوانات نفسها إلى مدلوالت الخطاب السرد

 . م2911 في العام بيروتبدار الفتى العربي نشر في  :أطفال غسان كنفاني .11

 ،قصص قصيرةخمس تضم وهي مجموعة  ،ما لم يعرف من أدب غسان كنفاني .11

دار  ،املؤسسة العربية الدولية للنشرونشرتها  سليمان الشيخ،لها: وقدم  هاجمع

 . م2911 في العام نيقوسيابالشباب 

خطابات إنسانية تختلط فيها الصداقة  هي :غادة السمان إلىرسائل غسان كنفاني  .11

ولهذا جاءت  ،تختلط فيها الصداقة بالقضايا ،العميقة بلغة العصر وأوجاع الزمن

                              
 . األهرام اليومي: ، مقال منشور فيبرقوق نيسان، ليلى ،الراعي 1
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وعندما تنشر غادة السمان خطابات غسان لها  ،رسائل غسان وثيقة عشق عاقل

يحمل  ،املناضل العنيد ،غسان نَّ إ :فهي تريد أن تقول لنا ،موثقة بصورة هذه الرسائل

هوا صور املناضلين  هوا صورته كما شو  بين جنبيه قلب شاعر أراد الكثيرون أن يشو 

بيد أن غسان كان  ،من أجل القضية ويخلعوا عليهم صفات اإلرهابيين وقطاع الطرق 

 آخر من الناس
ً
ولهذا فكتاب غادة  ،قلبه كان الحب الخاص والعام يمأل شرايين ،نمطا

نشرت هذه  ،السمان يضم هذه الخطابات التي تصفع النظرة التقليدية للمناضل

 . م2991 في العام دار اآلداب ومؤسسة غسان كنفاني الثقافيةالرسائل في 

باسم  التي كان ينشرها: وهي مجموعة من الكتابات الساخرة، مقاالت فارس فارس .11

دار اآلداب ومؤسسة غسان كنفاني ، نشرت في (ف. أ)و (فارس فارس)مستعار هو 

 . م2991 في العام الثقافية

ل عمل موجه وهو أوَّ  مليس،ابنة أخته كتاباته إلى هي إحدى و : القنديل الصغير .19

وكي أحافظ على وعدي لك وهديتي ): وكتب في مقدمته لألطفال كتبه ورسمه غسان،

 (القنديل الصغير)لك واحدة اسمها  وسوف أكتب. . . إليك قررت أن أكتب لك قصة

 . (تكبر معك كلما كبرت

ها تدل على إمكانية صاحبها األدبية والنقدية والفكرية  ،نلحظ من هذه األعمال أنَّ

ها لم تكن حبيسة الرفوف اء  ،كالتي نجدها لكثير من األدباء ،علًما أنَّ ما كان القرَّ وإنَّ

 اآلثار )ي موسوعة واحدة عنوانها وهذا ما دعا إلى جمعها ونشرها ف ،يطلبونها دائًما

 :اآلتيلى النحو وعثمانية مجلدات  في ،(الكاملة

ونشر في  ،بالتقديم له إحسان عباس وقام الدكتور  ،الرواياتضمَّ و  :املجلد األول 

 . م2911العام 

بالتقديم  دريسإيوسف وقام  ،املجموعات القصصية القصيرة ضمَّ و  :املجلد الثاني

 . م2913 ونشر في العام ،له
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ونشر في العام  ،بالتقديم له جبرا إبراهيم جبراقام و  ،املسرحيات ضمَّ و  :املجلد الثالث

 . م2911

 ،أدب املقاومة في فلسطين املحتلة :وهي ،ويشمل الدراسات األدبية :املجلد الرابع

محمود وقام  ،الصهيوني في األدبو ،(م2911ـ  2931)األدب الفلسطيني املقاوم و 

 . ش بالتقديم لهدروي

 . قصص األطفال يضمو  :املجلد الخامس

 . مقاالت وقصائد نشرت باسم فارس فارسويضم  :املجلد السادس

 . الروايات التي لم تنشر ضموي :املجلد السابع

 . الدراسات السياسية ضموي :املجلد الثامن

 عن
ً
 ،التاريخيةو  ،الفكريةو  ،السياسيةو  ،الوجدانيةديد من الكتابات األدبية الع فضال

غيرها مما نشر و  ،تقارير سياسية صادرة عن الجبهة الشعبيةو  ،اللوحات الفنيةو  ،النقديةو 

 . دمشقلصحافة التي عمل بها في الكويت وبيروت و في ا

 الخاتمة ونتائج البحث

 ،هذه الجولة السريعة مع األديب غسان كنفاني مجموعة من مواقف حياته رأينا خالل

فه
َّ
 عن الثراء األدبي الذي خل

ً
ويمكن إيجاز  ،والذي يحاكي الحياة بكل جوانبها ،فضال

 :وهي ،مجموعة من النتائج التي خرجت بها من هذا البحث

ر غسان أدبه لخدمة القضية الفلسطينية .2  عن التفاعل اال  ،سخَّ
ً
جتماعي بينه فضال

 . فغلب على أعماله األدبية واقعه الحياتي ،وبين الناس

املوضوع  ت فلسطينفكان ،قاومة الهادفة إلى تحرير فلسطينباملنلمح ارتباط أدبه  .1

 . الرئيس في أبحاثه ورواياته وقصصه ومسرحياته فلسطين

ع العمل األدبي ل .3 ما نجده  ،فلم يقتصر على الرواياتكنفاني تنوَّ عن  أبحاثا كتبيوإنَّ

ولعلَّ كتابه عن شعراء األرض املحتلة دليل  ،وأشعارهم وأزجالهم ،شعراء املقاومة
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ًرا في عدد من الجامعات العربية ومرجًعا  ،على ذلك ى صار هذا الكتاب مقرَّ حتَّ

 . للدارسين

اكتشافها تجربة كنفاني تحاول التي االتجاهات الرئيسة بعض مجموعاته تحمل  .2

خط طرح األسئلة على و  ،خط املعاينة الواقعيةو  ،الخط الفلسطيني :وهي ،وبلورتها

 . (21موت سرير رقم )كما في مجموعة  ،دالوجو 

ع كنفاني ي .1 فن القصة بخصائصه العصية على التأريخ في مجموعاته القصصية طو 

وتثمير  ،من خالل تالزم املبنى الرمزي واملبنى الواقعي ،لحاجات قصة املقاومة

ا واإليماء إلى اإلحاالت الثقافية الكالمية وعيً  ،التواصل بين الفنون واألشكال السردية

 . (أرض البرتقال الحزين)كما في مجموعة  ،بالتاريخ

ها تدل على إمكانية صاحبها األدبية والنقدية  .1 نلحظ من هذه أعمال األدبية أنَّ

ها لم تكن حبيسة الرفوف ،والفكرية ما كان  ،كالتي نجدها لكثير من األدباء ،علًما أنَّ وإنَّ

اء يطلبونها دائًما وهذا ما دعا إلى جمعها ونشرها في موسوعة واحدة عنوانها  ،القرَّ

 . ثمانية مجلدات في ،(اآلثار الكاملة)

 مؤلفات عنه وعن أدبه

ه كان أديًبا من نوع  بعد كل ما ذكرته عن غسان كنفاني ندرك حقيقة واضحة هي أنَّ

اب،  ، يمتلك مقدرة في الكتابة ال يمتلكها كثير من األدباء والكتَّ ٍ
د هذه خاص 

 
ما يؤك وم 

رصدته من كتابات عنه وعن أدبه، ويكفي أن أوردها متسلسلة، ليقف القارئ الحقيقة ما 

 على حقيقتها، وهي: 

ة سبقت اغتيال غسان كنفاني .2 هدى  ،آمنة ياسين بطلة رواية أم سعد محاوالت عد 

 . م2919عام ال ،911العدد  ،دمشق ،مجلة الهدفسويد، 

مس" نموذًجا، هيفاء مجادلة،  .1
 

ان كنفاني، "رجال في الش أبعاد املعاناة لدى غس 

ة القاسمي، جامعة  . م1122 ، العام22دد عال، أكاديمي 

 . م2911، : د.ن، رفيقة البحري، تونسعند غسان كنفاني األدب الروائي .3
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