
“عائد إلى حیفا “ الذات واآلخر في روایة كنفاني 
“أكسودس “ على ضوء صورة كل منهما في روایة ( أوریس ) 

د. عادل األسطة
في روایة غسان –أي العربي والیهودي تحدیدًا –ترمي هذه المقاربة إلى إبراز صورة الذات واآلخر 

هذه الصورة بما بدت علیه في روایة الكاتب األمریكي ( لیون أوریس )، ومقارنة 1969كنفاني " عائد إلى حیفا " (
) قـارب صورة الصهیوني في الروایة 1966في األدب الصهیونـي "( “ ) " أكسـودس ". وكان كنفاني في كتابه 

من خالل السارد والشخصیات –المذكورة وفي روایات صهیونیة أخرى، كما أتى على تصور كتاب تلك الروایات 
للعرب وغیرهم.–لصهیونیة ا

لقد كتب كنفاني، كما نالحظ من خالل التواریخ، روایته قید الدراسة، بعد ثالث سنوات من كتابته دراسته 
حول األدب الصهیوني، فهل شكلت قراءاته لهذا األدب مصدرًا من مصادر روایاته التي كتبها فیما بعد، وهل 

من قراءاته؟كان تصوره للذات ولآلخر غیر خال
سوف أتتبع، ابتداًء، بعض آراء الدارسین العرب في روایة " عائد إلى حیفا "، وأقف، من ثم، أمام بعض 

الدراسات التي أتى فیها أصحابها على تأثر كنفاني باألدب الصهیوني، ألخوض بعد ذلك في مرایا الذات العربیة 
.والذات الصهیونیة في نصّي كنفاني و ( لیون أوریس )

الدارسون العرب وموقفهم من روایة " عائد إلى حیفا ":-1
لن أستعرض هنا كل ما أنجزه الدارسون العرب حول روایة " عائد إلى حیفا " ألسباب منها أن هذا قد 

ي یضخم حجم الدراسة، وأنه قد یظهر تكرارًا ال ضرورة له، عدا أن الدراسات كلها غیر متوفرة لي، بسبب إقامت
في األرض المحتلة. وسأكتفي بآراء أربعة دارسین ودراسات أصدروا كتبًا حول الروایة الفلسطینیة بشكل عام، أو 

حول غسان كنفاني بشكل خاص.
تناولت رضوى عاشور في كتابها " الطریق إلى الخیمة األخرى: دراسة في أعمال غسان كنفاني 

هبت إلى أن شخصیات الروایة " تعبر عن أفكار وقناعات أكثر منها ) روایة " عائد إلى حیفا "، وذ1977"(
).144شـخصیات أخذت مداها في النمو لكي تخرج إلینا وجودات حیة لها وزنها وقیمتها في الروایة "(ص

ولم تربط عاشور بین الروایة وروایة (أكسودس)، ولكن الرأي الذي توصلت إلیه رأي مهم سوف یأخذ به 
س الذي یربط بین الروایتین، وهو رأي سنجده لدى دارسین عرب آخرین لم یتح لهم قراءة (أكسودس). یعتمد الدار 

) على ما قالته عاشور ویقتبس رأیها، ومما 1980أحمد أبو مطر في كتابه " الروایة في األدب الفلسطیني "(
ر الفكري الذي یفسر ما حدث وما سیأتي، فهي اإلطا–أي عائد إلى حیفا –یقوله هو عن الروایة " أما الثانیة 

من خالل قناعات نظریة یراها الكاتب. لذلك غلب على الروایة التناول الفكري غیر المخدوم فنیًا، من خالل 
تطور األحداث ورسم الشخصیات إذ أن اإلطار الفكري هو الذي كان یلح على الكاتب، فجاءت الشخصیات في 

). ویعزز أبو مطر رأیه هذا، 212ت فكریة جاهزة على لسان الكاتب " (صأغلب األحیان مجرد ناطق بمقوال
).217حیث یكرره في دراسته، وفي أثناء تكراره یتكيء على رأي عاشور. (ص

) عن رأي عاشور وأبو 1981ال یبتعد فاروق وادي في كتابه " ثالث عالمات في الروایة الفلسطینیة "(
مطر كثیرًا.



ادي أن الروایة استجابت لمتطلبات السیاسة من تعلیم وتحریض. إنها روایة الحوار السیاسي یرى و 
) 78بالدرجة األولى، وشخصیاتها ال تنبض بقدر ما تمثل موقفًا سیاسیًا یعبر عنه مباشرة من خالل الحوار "(ص

فكریة وسیاسیة، یطمح ویرى أن سعید . س و (دوف)، وهما الشخصیتان األساسیتان، یمثل كل منهما " حالة
الكاتب من خاللهما، وعبر حوارهما، للوصول إلى إجابات حول تساؤالت مطروحة: ما هي األبوة؟ ما هو الوطن؟ 

) ویذهب إلى أن (دوف) ال یمثل كیانًا إنسانیًا " بقدر ما یتمثل كحالة أیدیولوجیة زائقة، 78ما هي القضیة " (ص
).78صو كـ "وعي" تشكل في هكذا مجتمع " (

) 1990وال یختلف ما كتبته فیحاء عبد الهادي في كتابها " غسان كنفاني: الروایة والقصة القصیرة " (
عما سلف. ترى عبد الهادي: أن " صوت كنفاني الحاد المباشر یعلو على الطابع الفني بشكل ال یحتمل التجاوز 

ابي الذي یدور بین ( سعید .س ) و ( دوف ).عنه. ویتمثل هذا الصوت المباشر الحاد في الحوار الخط
إنه حوار فكري یوضح ما أراد غسان، مما أفقد الشخصیات طابعها اإلنساني المتفرد. لقد ظهرت نماذج 

).130ذهنیة مجردة ال نماذج إنسانیة واقعیة حیة " (ص 
رًا لسابقها، إلى أن الروایة روایة أنجزت ویخلص المرء، بعد قراءته هذه اآلراء التي یبدو الحقها تكرا

لتحاور روایات أخرى، وأن مؤلفها كان یحاور مؤلفي تلك الروایات التي قرأها حوارًا غیر مباشر، وأنه، وهو 
یحاور، كان متأثرًا باألوضاع السیاسیة التي كانت تشهدها منطقة الشرق األوسط عام كتابة الروایة، وما ال ینبغي 

، إذ أنها كانت منطلقًا مهما من 1967هو قناعات كنفاني الماركسیة التي تبناها بعد هزیمة حزیران إغفاله أیضاً 
منطلقات تشكل تصوره للذات واآلخر. لقد أبرز تصور اآلخر لذاته، اعتمادًا على الروایة الصهیونیة، وحاول، من 

ك حین نظر كنفاني إلى الذات منطلق ماركسي، أن ینقض هذه الصورة، بل وذهب إلى ما هو أبعد من ذل
الفلسطینیة. لم یأخذ بتصور الروایة الصهیونیة للعربي، ألنه تصور منطلق من منطلق عنصري، ولم یأخذ أیضًا: 

بتصور الصهیوني لذاته، ألنه ینطلق أیضًا من منطلق عنصري. وهذا ما أبرزته في كتابي " الیهود في األدب 
).120- 116) ( ص 1992" (1987و 1913الفلسطیني ما بین 

الدارسون ودراسة الروایة بناًء على صلتها باآلداب األخرى:-2
توقف دارسـون أوروبیون وعرب، وهم یدرسون غسان كنفاني، أمام تأثیر مسرحیة ( برتولد بریخت ) " 

ندرش ) الذي نقل أكثر أعمال دائرة الطباشـیر القوقازیة " على كنفاني. ومن أبرز هؤالء السـویسري ( هارتموت فی
كنفاني إلى األلمانیة. وقد كتب ( فیندرش ) مقالة عنوانها " دائرة الطباشیر القوقازیة بالعربیة " ( جریدة زیورخ 

) بین فیها صلة " عائد إلى حیفا " بمسرحیة ( بریخت ). وهذا ما عززه دارس عربي یقیم في 14/1/1983
كتابًا عن غسان كنفاني عنوانه " اإلنسان قضیة " ( 1984الذي أصدر عام الوالیات المتحدة هو محمد صدیق

واشنطن )، وذهبْت المذهب نفسه فیحاُء عبد الهادي، وٕان كانت أشارت إلى تأثر كنفاني بالشاعر ( ت. س. 
).126/127إلیوت ) في مسرحیته " كاتم السر " ( ص 

ه، كما ذكرت، على مرایا الذات واآلخر في تصور كنفاني، لیس إن هذا التأثر، وٕان بدا مهمًا وترك أثر 
هو موضع هذه الدراسة. إن ما یهمنا، وهو ما یحدده عنوان المقاربة، هو صلة روایة كنفاني بروایته ( لیون 

أوریس ).
ذهب دارس ألماني هو ( اشتیفان فیلد )، وهو یدرس كنفاني إلى ما یلي:

، قد بولغ فیه من الحركتین galutبین شتات فلسطین وشتات الیهود، الغربة و " إن التشابه البنائي
الفلسطینیة والصهیونیة. وعلى أیة حال فلیس هناك شك في أن هناك ثمة تشابهًا جزئیًا بینهما. فثمة تشابه قوي، 



همة المطلقة إلى حد ما، ما بین الطریقة التي وصف فیها كنفاني أرض فلسطین في قصصه، وتحدیدًا في الم
للعودة مهما كانت التكالیف والنتائج والعواقب، وبین الكتاب الصهیونیین األوائل " ( فیلد، غسان كنفاني: حیاة 

).9فلسطیني، ص

وأضاف هذا الدارس:
وحسب معلوماتي فقد كان أیضًا العربي األول الذي ترجم األدب الصهیوني، قدر ما كان متوفرًا له،
وحلل على سبیل المثال الطریقة المهینة التي صور فیها العرب في روایة مؤثرة هي ( أكسودس ) لـ ( لیون 

).12أوریس )". (ص
" صورة الفلسطیني ) دراسة قصیرة عنوانها1975غیر أن ( فیلد ) الذي كتب في الفترة نفسها ( 

الذات واآلخر في أعمال كنفاني، لم یبین الصلة بین " عائد إلى في أعمال غسان كنفاني "، وأبرز فیها مرایا
حیفا " و ( أكسودس ). لقد كانت مالحظته مهمة، لكنها ظلت مجرد إشارة.

ولعلني أكون قد توسعت في هذا في كتابي " الیهود في األدب الفلسطیني " و " األدیب الفلسطیني 
).1993واألدب الصهیوني " (

درست في األول " عائد إلى حیفا " على أنها رد ونقض لروایة ( أكسودس)، رد على تصور الذات 
الصهیونیة لذاتها، وتقض لهذا التصور. وتوسعت في الكتاب الثاني في تبیان الصلة بین الروایتین، وقارنت بین 

الشخصیات الیهودیة.مقوالت وردت في الروایة الصهیونیة ومقوالت وردت في روایة كنفاني على لسان
). 1997هنا یمكن التوقف أمام دراسة فیصل دّراج " صور الیهودي الغائمة في مرایا غسان كنفاني "( 

یخلص دراج وهو یدرس " عائد إلى حیفا " إلى أن كنفاني " جعل من الصهیوني مرجعًا للفلسطیني وأستاذًا له، 
). ویتكئ على مقولة ( 25على هزیمة من لم یكن أستاذًا مثله " ( صطالما أن األستاذ یتعرف بنجاحه وبقدرته

دوف ) في " عائد إلى حیفا " مخاطبًا الفلسطیني سعید . س، ونصها:
" ماذا فعلت خالل عشرین عامًا كي تسترد ابنك! لو كنت مكانك لحملت السالح من أجل هذا! أیوجد 

دون بتلك السالسل الثقیلة من التخلف والشلل ".مقی… عاجزون … سبب أكثر قوة؟ عاجزون 
یتكئ دراج على هذه المقولة لیكتب رأیه " إن سؤال الجندي الصهیوني وٕاجابته هما سؤال الوعي 

)، ویرى أن الفلسطیني والصهیوني، كل منهما، صورة مقولبة عن اآلخر. یكتب 27الفلسطیني وٕاجابته " ( ص 
دراج:

ما یشكل سعید .س صورة أخرى عن ( أفرات ) فإن زوجته میریام ال تختلف عن المرأة " وبقدر
) كان ( أفرات ) ضحیة النازیة، وغدا سعید .س ضحیة الصهیونیة، وفقدت 28الفلسطینیة في شيء " ( ص

میریام والدها وأخاها الذي كان له من العمر عشر سنوات، وفقدت صفیة ولدها خلدون.
( أكسودس ) واألدب الصهیوني:روایة-3

تجدر اإلشارة إلى أن روایة ( أكسودس ) والروایات الصهیونیة التي عالجها كنفاني، في كتابه " في 
األدب الصهیوني "، قد خرجت في معظمها، فیما یمس تصور الذات الصهیونیة، من معطف روایة ( ثیودور 



الیهودي في المنفى بائس فقیر وال كرامة له، وحین یأخذ الرواد بیده، ). 1902هرزل ) " أرض قدیمة جدیدة " ( 
ویهاجر إلى فلسطین ستغدو أحواله أفضل بكثیر. وسیحول هؤالء الرواد فلسطین، في غضون عشرین عامًا، إلى 

جر جنة. وٕاذا كان ( دیفید لوتفیك )، في المنفى، متسوًال یستجدي اآلخرین، فإنه یصبح، في فلسطین التي ها
إلیها، عامًال یعیش من تعب یدیه، ویغدو الخیر له وفیرًا. المنفى مقبرة الیهود وذلهم، وفلسطین صحراء تتحول، 
حین یأتي إلیها الیهود، إلى جنة. وال یعترض اإلقطاعي العربي ( رشید بك ) على مجيء الیهود إلى فلسطین. 

بین الصهیوني والمسیحي المتعاطف ورشید بك، ویقر روایة ( هرزل ) حوار ویجري في بدایة الفصل الثالث من
). وفي ( أكسودس ) یقول 87رشید بأن كل شـيء في فلسطین بدأ یزدهر منذ أن بدأ الیهود الهجرة. ( ص 

ضوء إلى هذا الجزء من العالم في األلف سـنة األخیرة عربي ال یختلف عن رشید بك: إن الیهود هم الذین جلبوا ال
). ما ورد في بدایة الكتاب الثاني من روایة (هرزل) یرد قریبًا منه في الفصل الثالث عشر 324أكسودس، “ ( 

من الكتاب الثاني من كتاب ( أوریس ). رشید بك وكمال یقران بإنجاز الیهود، تمامًا كما یتطابق وصف ( هرزل 
فلسطین قبل مجيء الصهیونیة إلیها ووصف ( أوریس ) لها قبل أن یحولها الیهود الصهیونیون إلى ) ألرض

جنة.

صورة الذات الصهیونیة واآلخر العربي في روایة ( أكسودس ):-4
یخصص كنفاني الفصل السادس من دراسته لألدب الصهیوني للكتابة عن صورة الیهودي وغیر 

). 593ن في العنوان: " العصمة الیهودیة أمام عدم جدارة الشعوب األخرى " ( الیهودي، ویلخص الصورتی
ویقول لنا العنوان إن صورة الیهودي إیجابیة وصورة غیر الیهودي سلبیة، وال یرد هذا الكالم على لسان الیهود 

فقط. إنه یرد على لسان غیر الیهود أیضًا. یقول الضابط ( مالكولم ) في ( أكسودس ):
إّن رجال … " إنني أحب الجنود الیهود، المحارب الیهودي هو األفضل، فهو مقاتل ومثالي في آن واحد 

غ.ك/ “ ( الهاجاناة یشكلون بال تردد أعلى مستوى ثقافي وعقالني ومثالي لرجل تحت السالح في العالم " أجمع 
).597أ.ك/ دراسات، ص 

" لم یحارب شعب ما، في أي مكان، في سبیل حریته مثلما حارب شعبنا " أما دیفید الیهودي فیعلن أنه
وسیؤكد دیفید آخر " إنني أتصور أنه لم یعد یوجد في هذا العالم أي شجاع إال شعبنا الیهودي " ( غ.ك/ أ.ك/ 

).598دراسات، ص 
ائد المباحث القبرصیة. یقر هذا وما یقوله ( مالكولم ) اإلنجلیزي، یقوله اإلنجلیزي ( ألن الیستار ) ق

بشجاعة الیهود وقوتهم ویرى أن الصهیونیین " جماعة في غایة الذكاء، بوسع أي منهم إقناع البعیر بأنه بغل، یا 
).599إلهي، ساعتان مع ویزمان كدت بعدها أنتسب، أنا نفسي، للصهیونیة " ( غ.ك/ أ.ك/ دراسات، ص 

ذاته، وفي نظر األوروبي الصهیوني على هذه الشاكلة، فإن اآلخرین فـي وٕاذا كان الیهودي في نظر 
نظـره أقل منه. " البولونیون جبناء، واأللمان برابرة، واألتراك مرتشون، والیونانیـون أذالء، والعرب فرارون وخونة، 

).606واإلنجلیز متواطئون، واألمریكیون انتهازیون " ( غ.ك/ أ.ك/ دراسات، ص 
ولعل ما یهمنا هنا هو تصویر الروایة للعرب. یستطیع رجال ( البالماخ )، وقد نفذ سالحهم أن یجبروا " 
العرب على الفرار بإطالق صواریخ من األلعاب الناریة وٕاذاعة أصوات انفجارات بواسطة مكبرات أصوات معلقة 

أهل فلســطین؟ یرى كنفاني " أن ). وماذا عن598على األشجار في دافنا ". ( غ.ك/ أ.ك/ دراســات، ص 
سـتمائة صفحة من ( أكسودس ) مثًال، ترتصف فكرة وراء فكرة لتنتهي بالمؤلف إلى هذا القرار: " لو كان عرب 



فلسطین قد أحبوا أرضهم لما كان بوسع أي كان طردهم منها، بدل الهرب منها دون سبب حقیقي. لقد كان لدى 
وذلك لیس ردة فعل رجل یعشق … من أجلها، وأقل من ذلك لیقاتلوا في سـبیله العرب قلیل من األشیاء لیعیشـوا

). ومـا یقوله كنفاني وهـو یعقب، على ( أكسودس ) یتردد، كما 610أرضه " ( غ.ك/ أ.ك/ دراسات، ص 
سـنرى، على لســـان سعید .س في " عائد إلى حیفا ".
وق حضارات األمم األخرى. وحیاة أطفالهم بائسة عدیمة والعرب في ( أكسودس ) خبراء في البناء ف

النفع، عكس حیاة األطفال الیهود. والزواج لدى العرب تجارة. إنه بیع وشراء. والعربي مستعد ألن یبیع حیاته 
مقابل دوالر. والطفل العربي یدور في الشارع بعرض على الیهودي أخته. والعرب قذرون ال یعرفون النظافة. (

).615ص-611غ.ك/ أ.ك/ دراسات، صینظر:

صورة الذات واآلخر في روایة كنفاني:-5
( الطبعة 732صفحة على األكثر مقابل 90" عائد إلى حیفا " بحجم ( أكسودس ) ( إذا ما قارنا حجم

سودس ). وٕاذا كانت األلمانیة )، أدركنا أن كنفاني لم یرسم للذات واآلخر صورة موازیة لتلك التي بدت في ( أك
الثانیة حفلت بشخصیات یهودیة وعربیة وأوروبیة، فإن الشخصیات في " عائد إلى حیفا " تبدو محدودة، وقد أشار 

). ومع ذلك 128، وفیحاء عبد الهادي، ص 146غیر دارس إلى أن الروایة كتبت على عجل. ( عاشور، ص 
ت واآلخر.ال یعدم المرء إمكانیة المقارنة في باب صورة الذا

توقف غیر دارس أمام صورة الفلسطیني في الروایة، وأشار هؤالء إلى أن صورة الفلسطیني الحاضرة في 
الروایة هي صورة سلبیة، وأن الصورة اإلیجابیة له یرد ذكرها ذكرًا عابرًا، ولیست هذه هي الشخصیة األساسیة. ( 

).67، وادي، ص217، أبو مطر، ص 142عاشور، ص 
سعید .س هو الشخصیة الرئیسة في الروایة، توازیه شخصیة فارس اللبدة، وتحضر شخصیة زوجة سعید 

.س، ومن خالل أقوال بعض هؤالء نعرف عن بدر اللبدة وخالد، وال نصغي إلى هذین.
غیرًا هو هربًا، وفي فوضى تلك األیام یخلفان ولدًا ص1948غادر سید .س وزوجته صفیة حیفا عام 

، حیث یزوران بیتهما في حیفا بعد الهزیمة. لم یفعل سعید .س ما بین 1967خلدون، یلتقیان به، من جدید، عام 
أي شيء السترجاع حیفا وابنه. ظل ینتظر الدول العربیة علها تحرر فلسطین. ومثله فارس 1967و 1948

ته هناك. والفلسطینیان اللذان یفعالن هما بدر لیزور بی1967اللبدة. هاجر هذا من یافا، وعاد أثر حزیران 
، وقرر الثاني االلتحاق بالمقاومة الفلسطینیة وفعل.1948وخالد. استشهد األول في معارك 

الفلسطیني الذي نصغي إلیه في الروایة عاجز عن الفعل، بل أنه یقف عائقًا في طریق ابنه الذي یرید أن 
إال بعد أن أصغى إلى ابنه ( خلدون ) الذي غدا ( دوف ). إن قناعات ( دوف ) یفعل، وال یتراجع عن مواقفه

وأفكاره هي التي جعلت سعید. س یغیر قناعاته.

مقابل الذات الفلسطینیة هذه یكتب غسان كنفاني عن شخصیات یهودیة. وترى رضوى عاشور أن جهد 
) لقد 145م إنسان یهودي إسرائیلي كشخصیة روائیة" ( صغسان كان ریادیا، وأنه حاول محاولة " جادة لتقدی

اختار غسان " رجًال وامرأة من المهاجرین األوروبیین الهاربین من مذابح النازیة هما ایفرات كوشن وزوجته 
میریام. إنهما یهودیان عادیان وٕان كانا یحمالن مسؤولیة االستیطان في أرض على حساب أهلها فهما في نفس 

ا من عصابات الصهیونیة، بل إن الحكم الصهیوني كان خدعة لهما بدرجة من الدرجات. إن میریام الوقت لیس



البولندیة األصل ترى في الطفل العربي المقتول صورة أخرى من أخیها الذي قتله النازیون في اوشفیتز، وهي 
).145ترغب في العودة مرة أخرى إلى أوروبا. ( عاشور، ص

أن كنفاني " یربط بواسطة تقدیم هذه الشخصیة وتاریخها، ألول مرة في األدب العربي، بین ترى عاشور 
) ولكنها تعیب على غسان التسرع الذي تتسم الروایة به، فقد ترك 145عذاب المضطهدین في كل مكان "(ص

). وال 146(صاثره على شخصیتي میریام وزوجها اللتین كان من الممكن أن یقدما للقارىء بشكل أكثر عمقاً 
عاشور مطوًال أمام شخصیة ( دوف). إنها ترى أنه لیس سوى مجموعة من العبارات الخطابیة، وأن تتوقف

).144(ص…" شخصیات الروایة تعبر عن أفكار وقناعات أكثر منها شخصیات أخذت مداها في النمو
. س، هو ما یعزز أن كنفاني وأرى أن شخصیة ( دوف ) وما یصدر عنها، بل وما یصدر عن سعید 

في تصوره للذات الفلسطینیة ولآلخر الیهودي كان متأثرًا بما قرأه في روایة ( أكسودس ).
( دوف )، كما ُذكر، هو خلدون الصغیر الذي تركه سعید .س وزوجته صفیة هاربین. لقد تبنته میریام 

ى بوالده البیولوجي سعید وتحاورا، حاوره بالفكر الذي زرعته وزوجها ( ایفرات ) وربیاه تربیة صهیونیة، وحین التق
الصهیونیة فیه.

إن ( دوف ) في "عائد إلى حیفا "ال یختلف عن الشخصیة الصهیونیة في الروایة الصهیونیة. و ( دوف 
) اسم ورد ذكره في روایة ( أكسودس )، ولم ینقل كنفاني االسم وحسب.

البیولوجي قائًال:یخاطب ( دوف ) والده 
وٕاذا لم یكن ذلك ممكنًا فقد كان علیكم بأي ثمن أال تتركوا طفًال –" كان علیكم أال تخرجوا من حیفا 

لو كنت مكانك … رضیعًا في السریر. وٕاذا كان هذا أیضًا مسـتحیًال فقد كان عیكم أال تكفوا عن محاولة العودة 
مقیدون بتلك السالسل الثقیلة عاجزون،… ســبب أكثر قوة .. عاجزون أیوجد–لحملت السـالح من أجل هذا 

ال تقل لي إنكم أمضیتم عشرین سنة تبكون. الدموع ال تسترد المفقودین وال الضائعین وال –من التخلف والشلل 
).406تجترح المعجزات " ( غ.ك/ الروایات، ص 

( أكسودس ) إذ لم یحاول حتى یعود، وهو ما بدا فيالصهیونـي ال یكف عن محاولة العودة. إنـه
یكّف الیهود عن محاولة العودة حین أعادت السلطات البریطانیة، ذات مرة، سفینة مهاجرین، ولم تسمح لها 

بالرسو وٕافراغ من فیها، والصهیوني یحمل السالح ویقاتل وینتصر، وهو ما یبرز أیضًا في ( أكسودس )، أما 
ي نظر الصهیوني فال یفعل ذلك. وكنا الحظنا من قبل، ما استخلصه كنفاني، بعد قراءاته لـ ( الفلسطیني ف

أكسودس )، حول رأي األدب الصهیوني في موقف عرب فلسطین من فلسطین. ولعل العبارات األخیرة من قول ( 
دب الصهیوني، ص دوف ) وردت غیر مرة في ( أكسودس ). ( حول ذلك انظر كتابي، األدیب الفلسطیني واأل

30/31.(

وهكذا نرى أن مرایا الذات واآلخر في روایة كنفاني تشكلت على ضوء قراءته لألدب الصهیوني، 
وبخاصة ( أكسودس )، وٕان لم یعززها كنفاني قدر ما أراد نقضها.

د. عادل األسطة

6/3/2003
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