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1noi.nu ortnI .
The two novels Umm Sahd and the memoirs of Da, because they
both deal with the components of the resistance of the land of Palestine
and the Holy Defense of Iran, they fall under in the category of narrative
literature. This research tries to analyze the content of the two stories
from the perspective of the narrator's style and viewpoint, based on the
criteria of resistance and the approach of American comparative
literature. the memoirs of Da, with documentary narratives, in a nonlinear narrative action, and the novel Umm Sahd, using symbolic and
mythical themes, in a linear narrative journey, in the creation of space
and color, the use of far-flung scenes, and a variety of imaginative
forms seem to succeed in achieving their goals.
Zahra Hosseini, with the techniques of the first person's internal
perspective (internal monologue, hadith, and dramatic monologue) and
Kanfani, with a combination of the first person's internal perspective
(two narrators) and the third person's external perspective (omniscient
narrator, wise The whole limited and theatrical point of view) narrate
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the events of the story. Explaining the commonalities and differences
of view, spiritual, social components and semantic layers of the two
narrative works, acquaints the audience with the lifestyle and jihadi
culture of the selfless men and women of Iran and Palestine because the
main message of these two genres and their heroes was to resist the
Ba'athist and Zionist regimes in defending the land. The findings of this
study show that the themes of resistance, such as love for the homeland
and its defense, self-sacrifice, faith and hope, etc. have been most
evident in the two narratives.
2noolnd o e .
The present research, in order to achieve its goals, has analyzed two
genres through a microscopic reading and an approach to American
comparative literature through a narrative perspective. In this regard,
the novel Umm Sahd from Palestine and the memoirs of Da from Iran
have been selected, both of which have been patriotic as a fictional
indicator in the field of resistance literature. The present study, which
is among the basic researches, is analyzed by referring to library
resources and researches of resistance literature, and the discussion of
the narrator's point of view and its effect on the "themes of
sustainability" of the two stories are examined. In this way, the
components of stability and the points of commonalities and differences
between the two works are explained, and the prominent role of the
author in presenting a better narrative by choosing the appropriate
viewpoint becomes clearer.
3noiIitriiI .
Kanfani narrates the novel Umm Sahd based on the social
environment of his life. His narrative originated from memories that
had a factual aspect and became a novel. The novel Umm Sahd has two
dimensions, realistic and cryptic, and can be discussed on the basis of
the narrative style of imaginary and symbolic forms. The book Da is a
collection of memoirs narrated by Zahra Hosseini. The siege of
Khorramshahr by Iraqi forces forms the main focus of the book. One of
the important features of the work is that for the first time, the events of
the war are narrated from the point of view of a 17-year-old teenage girl
and are real and documented. The authors of Umm Sahd and Da use
various forms of imagination. These factors have caused Da to be
included in the "memory-novel" group. On a higher level, Kanfani uses
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the "symbol" to bring the novel closer to the "myth" with the help of
expressive elements beyond the senses and intellect. The main
difference between the story of Umm Sahd and Da is the symbolism of
the narration of Umm Sahd. The valley of the Kanfani novel Umm Sahd
is a symbol of Palestine and Palestinian mothers. Another symbolic
theme of this story is Kanfani's clever use of the characters of "Sahd"
and "Saeed" as a symbol of "defense of the homeland" on a large scale.
Kanfani and Hosseini have been able to draw and illustrate a picture of
various subjects with the help of artistic perspective and creativity in
the use of symbols, imaginary forms. The element of faith,
perseverance, love of homeland and hope, struggle against enemies and
adversaries is the basis of the narration of Umm Sahd and Da.
4noi .teriI .
In his novel, Umm Sahd, Kanfani depicts the theme of the stability
of Palestinian mothers in a painting full of poverty, displacement, and
suffering. He uses the most beautiful and emotional literary techniques,
symbols and myths. Azam Hosseini, as the compiler of the story Da,
depicts the narrator's narrative path with the art of writing, the use of
literary arrays, the description of the details of the scenes and the
atmosphere of the siege of Khorramshahr in an empathetic way for the
reader. The narrator of Da puts the first point of view of the inner
person, using the techniques and techniques of introspection, selfnarration and dramatic monologue, as the main axis of narration. To
achieve the content of the story, Kanfani creates positive and negative
characters and, with the artist, combines the inner narrator's "I"
perspective with the external omniscient and the dramatic perspective.
Both stories creatively use perspective elements to capture the theme.
In deciphering Umm Sahd novel, it can be said that the narrator's
character believes that the struggle will be the future victory of the
Palestinian people; Therefore, by planting the withered branch of the
hair tree, sprouting and sprouting in the knot of the story, the spirit of
hope and achieving the ideals of the homeland is reminded. The two
narrators emphasize the participation of classes and individuals in the
defense of the country and speak of the unity of the Palestinian and
Lebanese peoples, Persians and Arabs. They react to their opponents
with disgust and hatred, and always remind them of their endurance and
steadfastness in the way of the homeland and its defense. One of the
most important manifestations of sustainability literature in the novel
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Umm Sahd and the story of Da is the presence of women alongside
resistance fighters in defense of the country.
Keywords: Narrative style, perspective, theme of resistance, Umm
Sahd, Da.
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چکیدهّ ّ
دو رمان «أم سعد» و خاطرات «دا» بدین سبب که هر دو به نوعی مؤلفههای مقاومت سرزمين فلسطين
و دفاع مقدس ایران را واگویی میکنند؛ در زمرة ادبيات روایی میگنجند .این جستار میکوشد تا
از منظر سبک و دید راوی ،محتوای دو داستان را بر پایۀ معيارهای پایداری و رویکرد ادبيات تطبيقی
آمریکایی تحليل کند .خاطرات«دا» با روایتهایی مستند در یک عمل داستانی غيرخطی و رمان «أم
سعد» با بهرهگيری از درونمایههای نمادین و اسطورهای در یک سير خطی روایی در خلق فضا،
رنگ ،بهکارگيری صحنههای فراخمنظر و انواع صور خيال در تحقق اهداف خود ،کامياب به نظر
میرسند.
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شخص(راوی دانای کل ،دانای کل محدود و زاویۀ دید نمایشی) ،حوادث داستان را روایت میکنند.
در پژوهش توصيفی و تحليلی حاضر که به روش کتابخانهای و با هدف وصول به شخصيتهای
قهرمان و درونمایههای پایداری صورت گرفته است ،میتواند ضمن تبيين اشتراک و افتراق زاویۀ
دید ،مؤلفههای معنوی ،اجتماعی و الیههای معنایی دو اثر روایی ،مخاطب را با سبک زندگی و
فرهنگ جهادی زنان و مردان ایثارگر ایران و فلسطين آشنا سازد؛ چرا که پيام اصلی این دو ژانر و
قهرمانان آن ،مقاومت در برابر رژیم بعثی و صهيونيستی در دفاع از سرزمين بودهاست .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که مضامين پایداری مانند عشق به وطن و دفاع از آن ،ایثار و جانفشانی ،ایمان
و اميد و  ...در دو روایت ،بيشترین نمود داشتهاست.
واژههایّکلیدی :سبک روایی ،زاویۀ دید ،درونمایۀ پایداری« ،أم سعد»« ،دا»
ّ

ّ-1مقدمه ّ
ادبيات پایداری ،بیشک ادبياتی متعهد ،هدفمند و مشتمل بر درونمایههایی همچون عشق به
ميهن ،ایثار ،ایمان ،صبر ،اميد به پيروزی  ...است .این ویژگیها ،چراغ راه مردان و زنان
عرصۀ جانفشانی و مقاومت بودهاست و کارکردی تربيتی و اخالقی دارند؛ در واقع ،ادبيات
پایداری ،آیينۀ تاریخ ،فرهنگ و خاطرات ملتها از سلحشوری انسانهای غيور و از
خودگذشتهاست؛ از این حيث نمیتوان از هشت سال مقاومت شکوهمند این سرزمين و
تأثيرات گوناگون آن بر فرهنگ و تاریخ این ملت سترگ به آسانی گذشت .از طرفی در
فلسطين که تحت سيطرة ظلم و جور حکام و یا اشغال بيگانگان بود ،شکلگيری ادبياتی با
رویکرد مبارزه و آزادیخواهی و ترویج روحيۀ حماسی و دشمن ستيز نمود و رواج جدی
داشته است؛ از جمله مهمترین این گونههای ادبی که در جهان به «ادبيات مقاومت» مشهور
شده است و نخستين بار توسط غسان کنفانی مطرح شد ،ادبيات مردم و سرزمين فلسطين
است؛ ادبياتی که در جهت مبارزه با ظلم و جور مزدوران رژیم غاصب اسرائيل شکل گرفته-
است و با وجود تمام محدودیتها و رنجها با قدرت ،مبدل به زبانی گویا برای انعکاس
دردهای ملت فلسطين گشتهاست .نویسندگان فلسطينی ،فرهنگ ایثار و پایداری ملت مظلوم
فلسطين را در مسير فقر ،رنج و آوارگی با شگردهای هنرمندانه ،همچون تابلویی ،مقابل
چشمان آیندگان تصویرسازی میکنند .در این ميان ،یکی از عناصر پيچيده و فنی مورد

سبک روایی ،زاویۀ دید و درونمایههای پایداری رمان «ام سعد» و ...

استفاده راویان ادبيات داستانی ،زاویۀ دید داستان است که الیههای معانی ،تعليق و رموز
داستان را فزونی میبخشد و با درونمایه ،ارتباط فشرده دارد .تبحر در بهکارگيری آن،
معانی پنهان داستان را تقویت میکند.

ّ-1-1بیانّمسأله ّ
این پژوهش در پی آن است که به پرسشهای پيشرو پاسخی مدلل دهد:
.1کنفانی و حسينی در ژانر «أم سعد» و «دا» از چه ساختاری و تکنيکهای «زاویۀ دید» ،بهره
جستهاند؟
 .2ساختار و زاویۀ دید راوی در این دو اثر ،چه تأثيری بر القا یا تفهيم درونمایههای آنها دارد؟
 .3جلوه های ادبيات پایداری در این دو داستان ادبی که نقش اساسی در روند روایت داشتهاند،
کدامند؟
«زاویۀ دید ،چشماندازی است که خواننده با آن میتواند داستان را تجربه کند .چشمانداز ،همان

ادراک ،افکار و احساسات شخصيت داستان است( ».راسلی )36 :1394،پژوهش پيشرو ،برای
نيل به اهداف خود ،دو ژانر را با خوانش ریزبينانه و با رویکرد ادبيات تطبيقی آمریکایی از
رهگذر دید روایی ،مورد واکاوی قرار دادهاست« .ادبيات تطبيقی» این مکتب که شاخهای از

نقد ادبی است ،روابط ادبی ملتهای مختلف را با هم تطبيق میکند( ».یوست )39 :1386،از این
نظر ،رمان «أم سعد» از فلسطين و خاطرات «دا» از ایران انتخاب شدهاند که هر دو بهعنوان
شاخص داستانی ،ميهن محور در حوزة ادبيات پایداری بودهاند و در هر دو ،عنوان به متن
داستان ارجاع دادهمیشود و با شخصيتها پيوند دارد .از همه مهمتر ،قرابت درون متنی،
شخصيتها و درونمایۀ این دو اثر است .جستار حاضر که در زمرة پژوهشهای بنيادین است
با استناد به منابع کتابخانه و پژوهشهای ادبيات پایداری ،تحليل و توصيف میشود.
ّ-2-1پیشینۀّتحقیق ّ
از آنجا که خاطرات«دا» ،وقایع جنگ را بازگو میکند ،منبعی مهم برای پژوهش در حوزة
ادبيات پایداری است؛ چنانکه پژوهشهایی نيز دربارة آن صورت پذیرفته است که مهمترین
آنها عبارتاند از :زینیوند و مرادی( )1391اذعان دارند که زاویۀ دید اول شخص ،وجه غالب
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روایتگری داستان «دا» است و راوی ،گاه از زاویۀ دید «دانایکل شخصی» نيز به روایت می-
پردازد .ایرانی و سنجابی( )1392به شگردهای شخصيتپردازی در کتاب«دا» توجه نمودهاند و
نتيجه میگيرند که راوی از طریق گفتوگو ،توصيف عمل ،رفتار ،محيط به معرفی
شخصيتهای اثر میپردازد .دربارة رمان«أم سعد» نيز پژوهشهایی انجام شدهاست که به
برخی از آنها اشاره میشود :جمشيدی و ميرقادری( )1391به تحليل شخصيتپردازی در رمان
«أم سعد» پرداختهاند و نشان دادهاند که کنفانی با پردازش دقيق این عنصر با هنرمندی،
شخصيتهایش را برای به تصویر کشيدن درونمایۀ آن مطابقت دادهاست .مطيعی و

صادقی( )1397نيز در بررسی تطبيقی عنصر شخصيت در رمانهای «دا» و «أم سعد» نشان دادهاند،
شخصيتهای دو داستان با هم همسو و در راستای آرمانهای ملی -مذهبی بودهاست .این
پژوهشها که هر کدام به مباحثی غير از عناصر «سبک روایی»« ،زاویۀ دید» و «درونمایه»

پرداختهاند؛ روشن میکنند که تحليل دو روایت «أم سعد» و «دا» در این زمينه ،بحثی نو است؛
بنابراین ،ضروری بهنظر آمد ،در جستار حاضر ،بحث زاویۀ دید راوی و تأثير آن بر «درونمایه-

های پایداری» در این دو داستان ،مورد بررسی قرار گيرد.
ّ-3-1ضرورتّبحث
هدف این تحقيق ،تحليل سبک و زاویۀدید راویان و نویسندگان «أم سعد» و «دا» و تأثير آن بر
درونمایههای دو روایت است تا از این طریق بتوان مؤلفههای پایداری دو داستان را
بازشناخت و نکات اشتراک و افتراق دو اثر را تبيين کرد .ضرورت نوشتار پيشرو از آن
جهت است که با بررسی این دو روایی ادبی ،مؤلفههای معنوی ،فرهنگی چشمگيری آشکار
میشود و در پی تحليل «کانون روایت» به اهميت و تأثير آن بر درونمایه یا الیههای معنایی
رهنمون میشود و نقش برجستۀ نویسنده در ارائۀ روایت بهتر با انتخاب زاویۀ دید مناسب
روشنتر میشود.
ّ-2بحثّ ّ
خالصۀّرمانّ«أّمّّسعد»ّ:رمان «أم سعد» ،داستان زنی چهل ساله از فلسطين است .او دو پسر
به نامهای «سعد» و «سعيد» داشت که هر دو مبارز بودند .همسرش« ،ابوسعد» ،نسبت به امور
زندگی بیتوجه بود .ام سعد در صبح یک روز به خانه راوی میرود و ساقۀ خشکيدة درخت
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مویی را در آنجا میکارد .در فرجام داستان ،این ساقه ،جوانه میزند و سرسبز میشود .او،
خانوادهاش و مردمان سرزمينش بعد از جنگ از کاشانۀ خود بيرون رانده میشوند و در
اردوگاه بيروت زندگی میکنند .أم سعد ،مادری است که مجبور است برای تأمين معاش
خانواده در خانههای مردم به کار مشغول شود .امسعد ،زنجيری فلزی که به آن گلولۀ مسلسل
متصل بود و سعد آن را به او بخشيده بود به عنوان طلسم مبارزه به گردن میآویزد .ابوسعد
در پایان داستان ،تغييری پویا میکند؛ او با مشاهدة دالوریهای «سعد و سعيد» روحيۀ از
دست رفتۀ خود را باز مییابدّ .

خالصۀ ّخاطرات ّ«دا»ّ :خاطرات «دا» ،روایت زندگی دختری هفده ساله به نام «زهرا» در
بدو جنگ در خرمشهر است .این روایت از پنج سالگی راوی در شهر بصره شروع میشود.
بخش مهم کتاب ،مربوط به نوجوانی راوی شامل فعاليتهای او در غسالخانه و امدادگری
است .پدر زهرا ،سيدحسين و مادرش ،سيده شاهپسند ،معروف به «دا» بود .آنها اصالتا از
روستای زرینآباد دهلران در استان ایالم بودند .رژیم بعث ،سيد حسين را در بصره به جرم
جاسوسی برای ایران زندانی میکند .آنها بعد از این اتفاق به ایران میروند و در خرمشهر
ساکن میشوند .فعاليتهای زهرا در اولين روز بازگشایی مدارس و حملۀ بمباران عراق به
خرمشهر آغاز میشود .او اقدامات اوليه خود را با ورود به غسالخانه شروع میکند .وی در
آنجا در کفن و دفن شهدا کمک میکند .پدرش در خط مقدم به شهادت میرسد .علی،
برادر زهرا ،نيز پنج روز بعد از شهادت پدر بر اثر ترکش ،شهيد میشود .زهرا پيکر بابا و
برادر را به خاک میسپارد .او در خطوط درگيری بر اثر ترکش از ناحيۀ کمر و ستون فقرات،
مجروح میشود.
ّ-1-2ساختارّ،سبکّرواییّوّزاویۀّدیدّرمان«أّمّّسعد»ّوّخاطرات«دا»ّ ّ

واقعگراییّ،رمزگراییّ،صورخیالّ:کنفانی رمان «أم سعد» را برگرفته از محيط اجتماعیزندگی خود روایت میکند .روایتگری او نشأت گرفته از خاطراتی بوده که جنبۀ حقيقت-
گونه داشته و به رمان مبدل شدهاست« .رمان زایيدة تخيل است ،عناصر متشکل رمان از واقعيت-
های زندگی گرفته و حقيقتمانند است( ».ميرصادقی )474:1394،صور خيال در حقيقت ،مجموعۀ
بيان هنری است که مانند روح در یک اثر هنری دميده میشود .رمز و سمبل از مقولههای صور
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خيال محسوب میشوند؛ بنابراین ،رمان «أم سعد» ،دو بعد واقعگرا و رمزگرا دارد (ن.ک :حمود

به نقل از بصيری و فالح )82:1393 ،و بر محور سبک روایی صور خيال و نمادین قابل بحث
است.
کتاب «دا» مجموعۀ خاطراتی است که زهرا حسينی ،آن را روایت میکند .محاصرة
خرمشهر توسط نيروهای عراقی ،محور اصلی کتاب را شکل میدهد .از ویژگیهای مهم اثر،
این است که برای نخستين بار ،وقایع جنگ از زاویۀ دید یک دختر نوجوان  17ساله روایت
میشود و واقعی و مستند است .نویسندة «أم سعد» و «دا» از انواع صور خيال ،بهره میگيرند.
همين عوامل سبب شده« ،دا» را در گروه «خاطره -رمان» ،قرار دهند .کنفانی در سطح باالتر
از آن ،ضمن استفاده از «رمز» ،رمان را با کمک عناصر بيانی فراتر از حسی و عقلی به «اسطوره»

نزدیک میکند .سبک روایی ،تکنيک وصول به قلمرو محتوایی است و نيل به درونمایۀ
داستان را هموار میکند.
ّ -1-1-2صور ّخیالّ :شاخص ادبی داستان «أم سعد» و «دا» ،موضوع آفرینی و بازگویی
روایت با استفاده از تصاویر بالغی و آميختگی آن با عواطف سرشار زنانه است .میتوان
گفت ،اساليب بيانی به سبب داللت معنی و مفهومی ورای ظاهر و اشارات غيرمستقيم ،ارتباط
شعرت ُبذلکُ
دوسویه با زبان نمادین دارند( .ن.ک :سالميان و آرتا و همکارانُ « )74-73 :1391،

{استعارة ُمکنیة}ُ،
ُ
{استعارة ُمصرحة} ُالذي ُینبثق ُفجأة ُمن ُأحضان{قرینة} ُالکلمة ُالبسیطة
ُ
النصل
{استعارةُتصرحییة}يفُصدورناُبسرعةُالرصاصةُوُتصویبُاحلقیقة»(کنفانی( )271:1972،ترجمه :آن
ُ
وینقذف
تيری را که ناگهان از دامان واژة ساده میجهد و با سرعت گلوله و کوبندگی حقيقت در سينههای ما مینشيند،

احساس کردم ).بهرة هوشمندانه راوی از فنون ادبی و ادغام آن با نماد و اسطوره به ارتقای
زیبایی تصاویر و اعتالی کيفيت رمان ،کمک کرده است؛ زیرا تصاویر فنی و خيال انگيز،
حوزة معنایی واژگان و عبارات متن را گسترش داده و همين امر ،ابهام ادبی و در نتيجه،
تأویلپذیری و جاذبه کالم را بيش از پيش افزایش دادهاست«« .نماد» ،میتوان از آن برای
وصف هر شيوة بيانی استفاده کرد که به جای اشارة مستقيم به موضوعی آن را غيرمستقيم بيان می-
حتملُالصرةُالصغریة{منادُفقرُوُسادگی}اليتُحتتفظُهباُدائماُُ،وتسریُ
کند( ».حسينی« )39 :1369،أمُسعد..
ُ
عالیةُکماُلوُآهناُعلم{منادُفلسطنی}ُماُ،حتملهُزنودُالتُری{.تشبیه}ودخلتُأمُسعدُ،ففُوحتُيفُالغرفةُرائحةُ
الریف{».منادُسادگیُ}(مهان) )246ُ:1972،ترجمه :أم سعد ..با آن بقچه کوچک که هميشه با خود داشت
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با قد افراشته خویش چنان راه میرفت که گویی خود پرچمی است که دستهای ناپيدا آن را برافراشته

نگهداشته بودند.أم سعد داخل شد و عطر روستا را در اتاق افشاند ).کنفانی از عنصر خيال با هوشمندی
برای انتقال پيام خود به مخاطب استفاده میکند .او احساس و کنش شخصيت را با امور حسی
و خيالی ترکيب میکند تا خواننده بهطور ملموستری به عمق درونمایۀ اثر راه یابد .او در
واقع ،دریافت نمادین و اسطورهپردازی روایت را از رهگذر صور خيال ،تجسم بيشتر و بهتر
میبخشد .در عنصر خيال «هر کس همان معنی مجازی را از سخن در مییابد که دیگری دریافته
است .اما ،رمز ،امکان شکوفایی معنیهای مجازی متعددی را در خود نهفته دارد( ».پورنامداریان
)20:1367،

حسينی نيز در «دا» ،برای اینکه داستان ،تأثير بهتری بر مخاطب بگذارد ،آن را با صور
خيال در میآویزد و صحنهها را با بهرهگيری بجا از رنگها ،انواع تشبيه ،استعاره ،مجاز،
کنایه و نيز ضربالمثل نمایش میدهد؛ هر چند او در این زمينه و در مقایسه با رمان «ام سعد»
خيلی قوی نيست .به نظر میرسد ،تدوینگر «دا» در تحقق هدف برای جذب مخاطب و
وادارکردن او برای پيگيری داستان تا گرهگشایی روایت به منظور برانگيختن حس همذات-
پنداری با قهرمان اثر کامياب بوده است« :صدای زینب هم که خيلی عصبانی شده بود ،درآمد:
خونهآباد ،انگار با کورها غذا خورده!؛ این یک ضربالمثل عربی برای آدمهای چاق بود؛ منظورش
این بود که از ندیدن آنها سوء استفاده کردی؛ آن قدر خوردی که چاق و فربه شدی».
(حسينی«/)259:1390،گلولهها در فاصلۀ پنجاه تا صد متری ما زمين را شخم میزدند( .زیر و رو می-
کرد){استعاره تصریحيه} (همان« / )128:چادرم را که دورم بود برداشتم و کورمال کورمال
{کنایه}پای دو ،سه تا از بچهها را لگد کردم...توی آن تاریکی که چشم ،چشم را نمیدید{»...کنایه
(ندیدن یکدیگر)  /مجاز از انسان (جز از کل)} (همان)337:
ّ-2-1-2نمادّوّرمزّ:وجه اساسی تمایز داستان «أم سعد» و «دا» ،نماد پردازی روایت «أم سعد»

است .نماد و رمز ،یکی از شاخصهای بارز ادب معاصر است.کاربرد این تکنيک و هنر،
جلوه و ژرفای بالغی خاصی به اثر میبخشد .رمز به معنای عدم صراحت و پوشيدگی است.
«نماد از منظر علوم بالغی ،عالوه بر معنای ظاهری ،طيف معنایی گستردهای به خواننده القا میکند».

(قبادی )44:1388،هنر کنفانی این است که برای بيان مؤلفههای داستان ،همواره به شخصيتها
و مضامين روایی ،حضوری نمادین بخشيدهاست« .دا» نيز علیرغم اینکه اثری مستند و
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برگرفته از زندگی واقعی راوی است؛ اما تدوینگر آن ،اعظم حسينی ،بهدليل آشنایی به
مهارت های نویسندگی و استفادة عناصر داستانی در مقياسی وسيع ،اثر را در سطح باالیی از
روایت قرار میدهد( .صفایی و اشهب  ) 91:1392،این ویژگی نيز سبب شده که برخی آن را
«رمان» یا «رمان خاطره» تلقی نمایند .با این توضيح ،مضمون قابل توجه روایت ،خود به خود
نمادهایی را در خود جای داده یا تبلور نمادهایی است که به زیبایی اثر قوت و استحکام
بيشتری بخشيدهاست( .جعفری و رضوینيا ) 202:1391،
ّ-1ّ-2-1-2نمادّمبارزهّوّدفاعّازّوطنّ ّ
ّ-شخصیّتّ«أّمّّسعد»

الفّ-شخصیّتّمحوریّ،قهرمانّوّنمادّفلسطینّ:در طرح داستان ،مرکز حوادث ،شخصيتی
است که همۀ حوادث و شخصيتها به معرفی او میپردازند و پایان ماجراهای اوست که
اهميت پيدا میکند .معموال «شخصيت اصلی» ،مترادف «قهرمان اصلی» میآید« .قهرمان،
شخصيتی است که در برابر حادثههای ناخوشایند ،واکنش نشان میدهد؛ این امر ،موجب تعالی
روحی او میشود( ».ميرصادقی به نقل از معنوی )21:1395 ،از دید روایی« ،زهرا» در داستان «دا»

و «أم سعد»ّدر رمان کنفانی ،قهرمان داستاناند؛ زیرا نقشآفرینیشان بيشتر از سایر شخصيت-
هاست .زهرا در طول روایت ،برای وضعيت خرمشهر تالش میکند و مشکالت خطوط
درگيری؛ کمبودهای تسليحاتی ،نيروها و مواد غذایی را با شجاعت و اعتراض در حضور
فرماندهان نظامی بيان میکند« :مردم دیگه بریدن ...نيروهای توی خطوط تعدادشون خيلی کمه..
تجهيزات و ادوات هم که ( ». ...همان)436 :1390،

کنفانی به نحوی چيدمان داستان را طرحریزی کرده است که بر محور تم داستان ،نشان
میدهد که شخصيت اول رمان فقط یک زن حقيقی نيست؛ بلکه او را نمادی بهعنوان «معلم»

و «مدرسه» معرفی میکند که از او میآموزد و صدای او را صدای آن «طبقه فلا ينی» میداند
که برای شکست ،بهای گزافی پرداخته است«ُ.أمُسعدُامرأةُحقیقیةُ،أعرفهاُجیداُ..وتربطينُهباُقرابةُ
ما ُ.ومعُذلکُفلمُیکنُهذاُبالضبطُ،ماُجعلهاُمدرسةُیومیةُ،فالقرابةُاليتُتربطينُهباُواهیةُ/..ولذلکُفقدُکانُ
صوهتاُدائماُُبالنسبةُيلُهوُصوتُتلکُالطبقةُالفلسطینیةُاليتُدفعتُغالیاُُمثنُاهلزمیة(».کنفاين-241ُ:1972،

(ُ)242ترجمه :ام سعد زنی حقيقی است ،او را خوب میشناسم ..به گونهای با او خویشاوندم با این همه ،این
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آن چيزی نيست که او را معلم هر روزه من کرده است؛ چرا که این خویشی و پيوند واهی و خيالی خواهد
بود  / ...از این رو به گمان من ،صدای او ،پيوسته صدای آن طبقه فلسطينی است که برای شکست ،بهای
گزافی پرداخته استّ ).حسينی و کنفانی ،داستان را به ابزاری برای بيان احوال «شخصيت قهرمان»

اختصاص میدهند .در جهانبينی کنفانی ،ام سعد در فرایند روایی در تقابل«شخصيتهای

مخالف» قرار میگيرد .شخصيت راوی در داستان «أم سعد» و «دا» ،عواطف ،اندیشههای ذهنی
و کنشهای بيرونی شخصيت را با تصاویر زیبای هنری تشریح میکنند .کنفانی در مرحلۀ
بنيادین روایت درمییابد برای بيان افکار خود باید از نماد و اسطوره نيز بهره ببرد .مخاطب با
شگردهای دو نویسنده به الیههای پنهانی شخصيت و درونمایههای روایت راه میبرد.
«اسطوره های نمادین ،شرح و روایت کارهای سترگ یا وصف اشخاصی هستند که وجود تاریخی
و واقعی داشتهاند (ولی با تخيل جلوه داده شدهاست)( ».نجفپور)51 :1388،
در رمان کنفانی« ،أم سعد» ،نماد فلسطين و سرزمين است« :وتسریُعالیةُکماُلوُآهناُعلمُماُ،حتملهُ

زنودُالتُری(ُ ».مهانُ)246ُ:1972،پرچم هر ميهنی ،نماد آن سرزمين است .همچنين مادر ،نماد
وطن است ،همانگونه که در تلفيق «مام میيهن» نمود مییابد« .أم سعد» ،نماد همان مادرانی
است که آزادی فلسطين را به دست فرزندان خود میدانند و به این مسأله اعتقاد و اميد راسخ
دارند« .دا» ،مادر راوی در داستان «دا» است که جنبۀ عام دارد و راوی نام کتاب را از او گرفته
است .نام خاص «دا»« ،شاهپسند» است .شخصيت راوی در انتخاب عنوان کتاب با اینکه خود
از شخصيت محوری داستان بودهاست و در صحنهها حضور فيزیکی و پویا دارد؛ اما به رسم
قدرشناسی از ایثار مادران شهدا ،خصوصا مادر رنج دیده و صبورش« ،دا» میگذارد که می-
تواند نشان و نمادی از «مام وطن ،کشور عزیزمان و مادران ایرانی» باشد( .ن.ک :جعفری و رضوی-
نيا )202-201 :1391،
بّ -نمادّمادرانّفلسطینیّ:یکی دیگر از هنرسازههای کنفانی ،بهرهگيری از شخصيت «أم

سعد» بهعنوان نماد مادران فداکار و مبارز فلسطينی است؛ زیرا «أم سعد» با تحمل رنج و آوارگی
سعی می کند برای مقابله با دشمنان ميهنش ،فرزندانی مبارز تربيت کند تا افتخارات سرنوشت-
سازی را برای سرزمين خود رقم زنند« .کانتُکفاهاُمطویتنیُعلیُحضنهاُ،ورأیتُهماُهناکُجافتنیُکقطعيتُ

أیتُرحلتهاُ
حطبُ،مشققتنیُکجذعُهرمُ،وعربُاألخادیدُاليتُحفرهتاُفیهماُسنونُالحتصیُمنُالعملُالصعبُ،ر ُ
الشقیةُمعُسعدُ،مذُکانُطفالُُإلیُانُشبُرجالُ»ُ(مهان( )260:1972:ترجمه :دو دستش را تا کرده در
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دامان گذاشته بود و میدیدمشان که همچون دو تکه چوب هيزم خشک بودند ،تکه پاره همچون تنۀ درختی
پير؛ و در طول شکافها که از کار سخت و طاقتفرسا ،ریش ریش شده بودند ،سفر پررنجش را با سعد

دیدم از آن زمان که طفلی بود آن زمان که مردی شد ).کنفانی ،صور خيال حسی و عقلی را با خيالی
و نماد ترکيب میکند و متن روایی شکل نمادین و اسطوره میگيرد« .اسطورههای نمادین

بيشتر در متن ولی نماد بيشتر در الفان بحث میکند( ».نجفپور )51:1388،راوی با این شگرد
هنری ،زیبا و زنده« ،أم سعد» را بهعنوان نماد مادران فلسطينی ،همه مشکالت و دردهای او را
از آغاز تولد سعد به تصویر می کشد و پيوستنش به فدائيان و دفاع از وطن را برای خواننده
بازگو میکند تا الگویی عينی برای مبارزان به نمایش گذارد« .أم سعد» نيز در گفتوگو با
شخصيت همراز ،عشق به ميهن و پاسداری از آن را با احساس رفتن پسرش به جمع مبارزان،
ال.قلت ُجلاريتُهذاُالصباحُ:أودُلوُعنديُمثلهُعشرة.أناُمتعبةُیاُابنُعمي.اهرتأُعمريُيفُ
نشان میدهد« :
ُ
ذلکُاملخیم..وإذاُملُیذهبُسعدُ،فمنُسیذهب؟»(مهان()263:1972:ترجمه :نه ،امروز صبح به همسایهام

گفتم :کاش مثل او ده پسر داشتم .پسر عموجان من خستهام .در آن اردوگاه زندگيم بر باد رفت  ...اگر سعد

نرود ،پس که برود؟) صدای «أم سعد» ترکيبی از ایمان ،ایثار ،قهرمانی و اميد به آینده است .در
رمان «أم سعد» ،دیدگاه ستيز با متجاوزان برای آزادی از شروع تا پایان روایت ،برجستهاست.
«أم سعد» علیرغم عواطف مادرانه و اندوه درونی در مبارزة مسلحانۀ فرزندانش ،تردیدی
ندارد و بر مبنای بينش آرمانگرایانه ،ایمان کامل دارد .او ضمن رضایت فدائیشدن آنها و
پيکار با دشمن{،رضایت «دا» از رفتن سيد علی و زهرا به خط} خود نيز مشتاق پيوستن به نيروها
طبخت ُهلمُطعامهم.خدمتُهمُ
حلقت
لعشت ُمعهمُ ُ ،
ُبهُ،سکنت ُمعهُهناکُُ ُ...
ُ
است{رفتن زهرا به خط مقدم}« ُ

بعیين(ُ».مهانُ(ُ)265-264:ترجمه :به او میپيوستم ،آنجا پيشش میماندم  ...با آنها زندگی میکردم ،غذایشان

را میپختم .از جان و دل به آنها خدمت میکردمّ ).کمک به رزمندگان در خط ،نمونهای از نماد
پایداری و عشق مادران به وطن است .آنها فرزندان خود را متولد میکنند تا با مبارزه ،ميهن
خود را که از آن رانده شده و سالها در آوارگی گذارندهاند ،بازپسگيرند« .هذهُاملرأةُتلدُاألوالدُ
فیصریواُفدائینیُ،هيُختلفُوفلسطنیُتأخذ(ُ».مهان(ُ)43ُ:ترجمه :این زن بچهها را متولد میکند که فدائی شوند،
او به دنيا میآورد و فلسطين میگيرد).

 ّشخصیّتّ«سعد» :یکی دیگر از مضامين نمادین داستان ام سعد ،بهرهگيری هوشمندانهکنفانی از شخصيت «سعد» بهعنوان نماد «دفاع از وطن» در مقياسی گستردهاست .ام سعد در
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پردة چهارم از بازگشت سعد از ميدان جنگ بهدليل اصابت تير در ناحيۀ ساعد{مجرو يت
زهرا} سخن میگوید که بعد از مداوا به خط مقدم ،برمیگردد« :قطبواُلهُساعده»ُ(مهانُ:1972،

ُ)277راوی در پردة هشتم داستان ،شخصيت مخالفی به نام «افندی» را به تصویر میکشد.

افندی درپی دستگيری سعد مبارزی است که در «اغوار» یا کوههای مرزی فلسطين و اردن
همراه با رزمندگان ،مشغول دفاع از سرزمين مادری خویش هستند؛ از اینرو به خانۀ ام سعد
در اردوگاه که اتاق حلبی با سقفی فلزی است ،میرود« :يفُغرفةُالصفیحُُ...والسقفُاملعدينُالذيُ

بدأُیتوهجُحبرارةُالصیف» ُ(مهان )325:نویسنده در این بخش به شيوایی ،فقر و زندگی دشوار
شخصيت در سایۀ آوارگی به شکل نمادین بازگو میکند .سعد در آخرین دیدارش ،یک
گلوله مسلسل به مادرش میدهد و او آن را بر سينه میآویزد« .أم سعد» ،آن را یک طلسم
میداند .این طلسم در واقع ،نماد مبارزه و ستيز در برابر دشمن و نيز سمبل پيروزی و آزادی
قلتُلنفسيُ،هذاُ
فلسطين و اميد به آیندهای روشن است( .مازیةُ...«ُ)62ُ:2017،ذلکُالصباحُُُ ُ...

سعدُ(ُ»...مهانُ)326:1972،راوی با این شخصيتپردازی و با توصيفی رمزگونه میکوشد تا
خواننده را به مبارزه فراخواند .در داستان «دا» نيز شخصيت «سيد حسين» ،پدر قهرمان با
جانفشانیهایی که نشان میدهد ،میتواند همچون شخصيت «سعد» در رمان «أم سعد» ،تبلور
نماد مبارزه و دفاع از ميهن باشد .او دارای خصایص روحی و معنوی بلندی است که همواره
در راه وطن تالش میکند .سيد حسين در بدو حملۀ نظامی عراق به خرمشهر در جنتآباد،
کمککار غسالها بود؛ ولی پس از مدتی مصمم میشود به خط مقدم برود .زهرا از اینکه
پدرش جزو رزمندگان شدهاست ،احساس خشنودی میکند{.دید ام سعد به سعد} سيد حسين
با پيوستن به مدافعان در مبارزه با بعثیها به شهادت میرسدّ .
الفّ -زندانّوّجانفشانیّسعدّ:ام سعد در دیالوگ با پسر عمو یا شخصيت همراز ،زندانی
سعد را روایت میکند .کدخدا (مختار)« ،شخصيت معاند و خائن» است .او سعد را زندانی
کردهاست و سعی دارد ،او و دوستانش را از مبارزه و پيوستن به فدائيان باز دارد ،آنها در این
زمينه واکنش نشان میدهند« :سعدُوُرفاقه..وإنُسعدُسألهُ:شوُیعينُأوادم؟ُوإنُشخصاُ..قالُلهُ:أوادمُ
یعينُقاعدینُعاقلنی؟ُفقالُرجلُثالث :یعينُناکلُکفُونقولُشکراُ؟ُوإنُسعدُقامُوقالُلهُ:یاُحبیيبُ،أوادمُیعينُ
بنحاربُ،هیکُیعينُهیک (ُ »..مهان(ُ)254:ترجمه :سعد و دوستانش..سعد از کدخدا پرسيد ...:آدم یعنی
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اینکه عاقل باشيم و بنشينيم؟ و سومی گفت :یعنی سيلی بخوریم و بگویيم ممنون؟ سعد بلند شد و گفت:

عزیزم ،آدم یعنی بجنگيم ،اینطور یعنی اینطور) راوی ،صحنه را به دید ام سعد ،محدود میکند ،او
نيز صحنۀ نمایشی بين کدخدا ،سعد و دوستان رزمندهاش را روایت میکند .در خاطرات «دا»
نيز رژیم بعث عراق ،سيد حسين را به جرم جاسوسی برای ایران ،بازداشت و زندانی کرده
بودّ .

ّشخصیّت«سعید»ّ:پردة نهم نيز به نوعی پویایی و نمادگونۀ رمان «أمسعد» را نشان میدهد؛بهطوری که همه چيز تغيير میکند؛ ابوسعد با تحول بنيادین در اندیشه از فردی الابالی،
مسئوليتناپذیر و غيراخالقی{مقابل سيدحسين در داستان «دا»} به شخصيتی متعهد ،متحرک و
اميدوار تبدیل میشود و رفتار و نگاهش نسبت به خانواده و اجتماع متحول میشود .در صحنۀ
پایانی روایت ،تصویر نمادین حماسۀ شخصيتها از جمله؛ «سعيد» در دفاع از فلسطين نيز
نمایش داده میشود« .ودويُتصفیقُکالرعد ُيفُساحةُاملخیمُحنیُجتنبُسعیدُضربةُاحلربةُوانتزعُالبندقیةُ
بلمحُالبصرُمنُبنیُیديُغرمیهُالطفل(ُ»..مهان(ُ)333:1972،ترجمه :وقتی سعيد ضربه سرنيزه را دفع کرد
و تفنگ را در یک چشم بهم زدن از ميان دستان طفل رقيبش ربود  ...صدای کفزدن جمعيت چون صدای

رعد و برق در ميدان اردوگاه طنين افکندُ ).ابوسعد با این صحنۀ نمایشی با ابراز احساسات به
همسرش ،واکنش نشان میدهد و به فرزندان شجاعش ،سعيد و سعد و نيز مادرشان ،احساس
غرور میکند و روحيۀ از دست رفتهاش را باز مییابد(ُ.عصامُإبراهیمُوادي )116ُ:2017،عکس-
العمل نمادین و نظامی افراد اردوگاه که مورد توجه ابوسعد و مردم قرار گرفت ،آینۀ تمام
نمای تغيير دیدگاه آنها نسبت به وطن است و جانفشانی مقابل دشمن برای بازگشت به
فلسطين را گوشزد میکند .با نگاه به زاویۀ دید داستان ،تغيير عقيده و التزام به وطن ،میتوان
گفت؛ ابوسعد و شخصيتهای مردمی از ایستایی به پویایی تغيير مییابند .این روایت
رمزگونه ،تأکيد دارد که مردم با اراده و اتحاد میتوانند در ميدان جهاد ،پيروز باشند و با
عشق به ميهن و تحمل دشواریها به ساحل نجات و سعادت نائل شوند .در خاطرات «دا»

شخصيت «سيد علی» ،برادر راوی با ایثار و استقامتی که دارد ،میتواند همچون شخصيت
«سعيد» در رمان «أم سعد» ،تبلور نماد مبارزه و وطندوستی باشد .او بهعنوان نيروی سپاه ،بعد
از مجاهدت در راه ميهن ،بر اثر ترکش خمپاره در مقر سپاه ،شهيد میشودّ .

سبک روایی ،زاویۀ دید و درونمایههای پایداری رمان «ام سعد» و ...

75

ّ-3-1-2زاویۀّدیدّداستان«امّسعد»ّوّ«دا»ّّّّّ ّ

کنفانی ،نویسندة رمان «أم سعد» ،امر روایت رمان را انجام میدهد؛ او بهعنوان راوی در
داستان حضور دارد و در نقش«ابنُالعم» و شخصيت فرعی است؛ لذا او در حکم راوی ناظر
در رمان ایفای نقش میکند و بخشهایی از داستان را در کانون روایت اول شخص مفرد،

ُ
ُ
رتُبُ
ُالبسیطة(ُ»...مهان)271:1972،
ُُ
ُالکلمة
نُأحضان
ذلکُالنصلُالذيُیُنبُثُ ُقُفُجأةُ ُُم
نقل میکندُ « :ش ُع ُ
ُ

نویسنده ،این بخش از رمان را با «من راوی» روایت میکند .او تأثير کالم «أم سعد» را با
تصویرسازی بيرونی توصيف میکند و احساس خود را در مقابل کنش و رفتارش به خواننده،
منتقل میکند .در روایت «أم سعد» ،کنفانی(راوی اصلی) غيرمستقيم در جریان ماجرای «أم

سعد» قرار میگيرد .نویسنده در فرایند داستان ،امر روایتگری را به ام سعد(راوی فرعی) نيز
واگذار میکند و او نيز سلسلۀ اتفاقات را از دید «من راوی» بازگو میکند؛ «أم سعد» شخصيت
اصلی استّ،لذا با این تکنيک ،روایت راوی ناظر به راوی قهرمان چرخش پيدا میکندَُ « :یُيتُ،
وُ
..خ ُذيُاشطُُفيُبُقیُةُ ُالدُرُج(ُ »..مهان ُ(ُ )318:ترجمه :خواهر جان به خدا نمیدانستم...
اهلل ُملُأ ُک ُن ُ
ُأعرف ُ
ُ
بگير ،بقيه پلهها را بشور) «مهمترین سودمندیهای این زاویۀ دید ،این است که داستان را بيشتر
باورپذیر جلوه میدهد و ارائۀ بیواسطۀ آن ،داستان را جذاب میکند( ».ميرصادقی)17:1391،

بنابراین ،کنفانی ،رمان «أم سعد» را با دو راوی (قهرمان و ناظر(شاهد)) سازماندهی میکند« .این
زاویۀ دید به ما امکان میدهد تا شخصيت اصلی را نه به وسيلۀ خود او ،بلکه از طریق شخصيت دیگر
داستان نيز بشناسيم( ».حداد)206 :1396،

«زهرا حسينی» راوی وّشخصيت محوری کتاب «دا» است .او در حکم «راوی قهرمان» ایفای
نقش میکند و بخشهای زیادی از کتاب را در کانون روایت اول شخص نقل میکند« :قلبم

ریخت .به اقاربپرست گفته بودم که میدانم ممکن است اسير شوم( »...حسينی )503 :1390،کتاب
«دا» نمونۀ موفق دید درونی است که قهرمان در قالب «من راوی» ماجرای داستان را تعریف
میکند« .دا» با چنين زاویهای نوشته شده تا «حقيقتمانندی» اثر را بيشتر جلوه دهد« .مزیت دید
اول شخص به اعتقاد «ميشل بوتور» این است که خواننده به داستانی که با این کانون بيان میشود،
احساس اعتماد بيشتری میکند( ».همان« )236 :1396،اما این راوی محدودیتهایی را برای نویسنده
ایجاد کند ،چون او فقط چيزهایی را میتواند روایت کند که خود میبيند و تجربه می-

کند(».راسلی »201 :1394،زهرا در داستان «دا» نيز صحنههایی که میبيند ،روایت میکند و
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مشکالتی را هم در شخصيتپردازی با آن مواجهه میشود؛ مثال نمیتواند احساسات و افکار
کسی غير از خود را بيان کند .از شاخصهای مهم زاویۀ دید کتاب «دا» که نقش شایان
توجهی در وصول به درونمایه دارد ،میتوان به احساسات راوی در مواجهه با صحنهها اشاره
کرد که ضمن تکگوییها و حدیث نفس با تکنيکهای تداعی معانی و جریان سيال ذهن
او روایت ذهنی میشود .این شيوة راوی ،نوعی داستان در داستان را شکل میدهد که روایت
را علی رغم سير زمانی و تقویمی مشخص از مسير اصلی به فرعی سوق میدهد و به یک
روایت غيرخطی مبدل میکند« .در آثاری که در زاویۀ اول شخص ،نوشته میشود ،غالبا خط
داستانی ،طبق زمان تقویمی پيش میرود و حوادث پیدرپی نقل میشود و اگر نظم زمانی در آن
رعایت نشود به آن داستان غيرخطی میگویند؛ یعنی صحنهها جابهجا میشود مثل روایتهایی که
به شيوة تکگویی درونی نوشته شده است( ».همان )19-18 :1391،براین اساس ،خاطرات «دا»

ساختار غيرخطی و رمان «أم سعد» ساختار خطی دارد و با یک زمان مبهم ،اما با اتفاقات
منظمی از نقطهای آغاز و با گرهگشایی پایان میپذیرد .بهنظرمیرسد یکی از ویژگیهای
قابل نقد داستان «دا» ،تکرار صحنهها ،دروننگریهای راوی و تداعی خاطرات باشد.
نویسندة رمان «أم سعد» ،راوی دانای کل است .او اطالعات درونی و بيرونی شخصيت

ک ُُها»(مهان( )265:1972،ترجمه :لحظهای
قُیُُنُ ُُه ُ
ش ُعُُُرُةُالتُ ُُمُز ُُ
سُتُ ُ
ُ،م ُُ
یال ُُ
تُُقُلُ ُُ
محوری را بيان میکندُُ« :وُُحتُیُُُر ُُ

متحير ماند ،احساس میکرد که وحشت و اضطراب او را از پای در میآورد ).این روایت ،ذهن و احساس
ت ُقُُلُ ُیالُ» ،ذهن و با «التُ ُُمُز ُُق ُیُُنُ ُُه ُک ُُها» ،احساس ام
شخصيت را بازگویی میکند؛ راوی با «ُُوُُحتُیُُُر ُُ
سعد را با دید سوم شخص روایت میکند« .این دید ،توانایی ایجاد همذاتپنداری کمتری با

خواننده دارد( ».همانُ )241 :1396،کنفانی با حضور و نظارتی که در داستان دارد ،هنرمندی
ُشيءُُیُ ُشبُهُُ
خود را با دانای کل و درونيات ام سعد را در کانون اول شخص نشان میدهدُ« .وُکا ُن ُ
ک(..سومُشخصُدانایُکل)ُعلُ ُ
ُ ُ
ُجو ُ ُ
(اولُشخصُدانایُ
ُ ُ
ابُفُه ُمتُهُُقُُب ُلُأ ُنُتُ ُقولُهُُ ُ».
ال ُسخ ُریُةُُيفُنُظُُرهتُاُتل ُ ُ
یُعتُبُة ُ ُ
کل)ُ(مهان( )326:1972،ترجمه :در نگاه او تمسخر بود ..بر درگاه پاسخی بود که پيش از آن که آن را بر

زبان براند ،دریافتم ).روایت با تغيير متوالی زاویۀ سوم شخص و اول شخص ،ذهنيات شخصيت
و دانای کل راوی را نشان میدهد و چرخش ترکيبی راوی شاهد ،مشاهده میشود( .روایت
تلفيقی یا دید چند الیه راوی) «برتری این دید بر دید اول شخص در این است که نویسنده ،میتواند
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از کانون توجهی سيار استفاده کند .هر چند دید اول شخص صميمانهتر و متمرکزتر است( ».ن.ک:
بيشاپ« )75-73 :1378،بارزترین ویژگی دانای کل ،آگاهی از درون افراد و نفوذ به عمق
تُالطُائُرةَُُُ ُ.سعتُأُُم ُ
ُ
ُمُع ُدنُیُاُُُکالُرنُ ُ
یقُ
نیُمیَُُُلُُالطُُر ُُ
ُسعد ُ
ُصوتُاُ ُ
شخصيتهاست( ».ن.ک:همانُ « )383:1391،جاءُ ُ ُ ُ ُ ُ
عدُلُرفُیُق ُاهتُاُ:هذهُاحل ُدائُُدُتُُفرقُع ُ
...قُالُتُأُُم ُ
ات»ُ(مهان(ُ)295-294ُ:1972،ترجمه :هواپيما
یبُال ُسیُ ُار ُُ
ُُُ
ُ
ُ ُ
ُدُوال ُ
ُس ُ
آمد .أم سعد شنيد که طنين فلزی خيابان را پر کرده است  ...أم سعد به دوستانش گفت :این تکههای آهنی

چرخهای ماشين را میترکاندُ ).راوی ،صحنه را با دید سوم شخص دانای کل آغاز میکند.

صوتُاُ »..دال بر دانای کل نویسنده دارد؛ چرا که هيچ شخصيتی به این اندازه از
عدُ ُُ
تُأُُمُ ُُس ُُ
َس ُُع ُُ
«ُُو ُُُ
درون اشخاص داستان آگاهی ندارد .او در ادامه با شگرد نقل قول «أم سعد» ،زاویۀ دید را
محدود به او ،چرخش میدهد .در شاهد روایی ،ما در ذهن «أم سعد» هستيم و صحنه را از
دید او میبينيم و از اعمال و افکارش دربارة اتفاقات مطلع میشویم .زهرا حسينی نيز در «دا»،

روایت را به شخصيتهای فرعی محدود میکند و این زاویۀ دید را با انواع کانونهای روایت
به شکل نقل قول مستقيم یا غيرمستقيم بهکارمیگيرد؛ بنابراین ،زاویۀ دید «دا» از «من» راوی
به راوی دانای کل محدود به شخصيت تغيير میکند .معموال این دید در دو داستان در
«دیالوگ» شخصيتها رخ میدهد .راوی ،صحنهها را با زاویۀ دید درونی «من راوی» به زاویۀ
دید بيرونی چرخش میدهد .در مجموع ،داستان «دا» ،روایت راوی قهرمان و بنای بنيادین
آن براساس دید اول شخص است .راوی «أم سعد» و «دا»« ،زاویۀ دید عينی» اثر را با صحنۀ «فراخ

منظر» و «نمایشی» ترکيب میکنند تا با استفاده از «فاصلۀ هنرمندانه» ،حس همذاتپنداری و
حقيقتمانندی را در خواننده ،تقویت کنند و با هنرمندی ،سبب شده او ،خود را در حال و
هوای روایی احساس کند .آنها لحن شخصيت را با صحنۀ همرنگ کرده و وصول به مؤلفه-
های اثر را بهتر نمایان میکنند.
ّ-همسنجیّتأثیرّزاویۀّدیدّراویّبرّدرونمایههایّدوّداستان ّ

کنفانی در جایگاه راوی ناظر از زاویۀ دید اول و سوم شخص شخصيت راوی در روایت
وقایع خطی ،استفاده میکند .در «دا» ،زهرا در مقام راوی قهرمان به شيوة من راوی ،روایت
میکند و با دید درونی ،حضور فيزیکی و مستند در داستان در محور غيرخطی ،باورپذیری
و همذاتپنداری را زیاد میکند؛ اما ممکن است خواننده ،حس کند که او جاهایی از خود
و شخصيتها ،جانبداری میکند؛ درحالیکه کنفانی ،روایت را بر محور انواع راوی و
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روایت به ام سعد نيز محدود میکند و رمان از هر گونه تمجيد احساسی مبرا میشود .راوی
دانای کل ،آنچه شخصيت احساس میکند ،حس میکند و به آنچه میاندیشد ،فکر می-
کند و از یک زمان و مکان به زمان و مکان دیگر میرود .بهرة کنفانی از این شيوه ،واقعيت
درونی یا ادراک شخصيت را آشکار میکند؛ لذا با این تکنيک و شگرد ،تشخيص و رسيدن
به درونمایه بهتر و آسانتر میشود .حسينی به دليل بهکارگيری روایت اول شخص ،فقط
درونيات خود را به خواننده بازگو میکند و از ذهنيات اشخاص دیگر اطالع مسجلی ندارد.
خوانندة «دا» ،بهدليل استفادة راوی آن از مجموعۀ یک زاویۀ دید ،راحتتر داستان را پيش
می برد و سرعت بيشتری در خوانش و نيل به تم داستان دارد ،اما در «أم سعد» بهسبب
بهرهگيری راوی از زاویۀ دید ترکيبی (انواع دید درونی و بيرونی) ،رمز و عناصر خيال ،معموال
مخاطب برای درک مؤلفههای درونمتنی ،دچار چالش میشود .دیالوگ شخصيتها و
اظهارنظرهای درونی(مونولوگ) در دو ژانر ،ذهنيات شخصيتها را برای مضمون هویدا می-
کند .حسينی در صورتیکه از زاویۀ سوم شخص راوی نيز بهرهمیبرد ،شاید تأثيرگذاری آن
بر خواننده بهتر و بيشتر بود .بنابراین ،میتوان گفت به چند دليل ،دید کنفانی برای دستيابی به درونمایه
بهتر و گيراتر است؛ استفاده از دو «من راوی» درونی و دو راوی سوم شخص بيرونی.

ّ-2-2بررسیّمحتوایی(درونمایه)ّروایتّ«أّمّّسعد»ّوّ«دا» ّ ّ

کنفانی و حسينی توانستهاند با شگردهای زاویۀ دید و خالقيت هنری در استفاده از نماد ،صور
خيال ،تابلویی از مضامين متنوع ،ترسيم و تصویرپردازی نماید .عنصر ایمان ،پایداری ،عشق
به وطن و اميد ،جانمایۀ روایت «أم سعد» و «دا» است.
-1-2-2جانفشانی«قهرمان»ّداستانّ«أّمّّسعد»« :فرشت أ سعد را تيها أمامي» در روایت أم سعد
از بسامد و کثرت تکرار برخوردار است .کنفانی با ترسيم کنش بيرونی ام سعد ،رنجها و
محنتهایش در زندگی و آوارگی در اردوگاههای بيروت ،او را نماد مقاومت و پایداری
میداند« .عادتُأمُسعدُ،ففرشتُراحتیهاُأمامي،کانتُاجلروحُمتتدُفوقُخشونتهماُأهنراُُمحراءُجافةُ،تفوحُ
منهماُرائحةُفریدةُ،رائحةُاملقاومةُالباسلة(»..کنفانی(ُ)297:1972،ترجمه :ام سعد به خود آمد و کف دو
دستش را روبروی من گشود؛ زخمها بر سطح خشن آنها چون جویهای سرخ خشک ادامه داشتند و از آنها

بوی یگانهای بر میخاست ،بوی پایداری قهرمانانهّ)..کنفانی ،این زخمها را نتيجۀ سختیهایی میداند
که ام سعد برای بهدستآوردن لقمهای نان برای فرزندان خود متحمل میشود .او برای معاش
خانواده مجبور به کار در خانۀ دیگران بود .راوی ،روزش را با وجود مشکالت به «بيابانی
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خشک» ،تشبيه میکند« :کانُهنارهاُصحراءُقاحلةُمنُالتعبُاملضينُ.منذُأبکرُالصبحُوهيُتعتصرُاملالبسُ
واملماسحُُ،..کانتُمتعبة(ُ».مهان( )294:ترجمه :روزش ،بيابانی خشک از رنج فرساینده بود .از صبح زود

لباسها و زمين پاک کنها را میچالند ..خسته بودّ).کنفانی ،آوارگی ام سعد ،مقاومت ،صبر و رنج
او را برای کسب روزی حالل برای خانواده و فرزندان ،روایت میکند«.آهناُسیدةُيفُاألربعنی،قویةُ

کماُالیستطیعُالصخر،صبورةُکماُالیطیقُالصرب ،تقطعُأیامُاألسبوعُجیئةُوذهاباُُ،تعیشُعمرهاُعشرُمراتُيفُ
التعبُوالعملُکيُتنتزعُلقمتهاُالنظیفة،ولقمُأوالدها»(مهان( )259:ترجمه :به گمانم او بانوئی چهل ساله است

از سنگ نيرومندتر ،و از صبر صبورتر است ،روزهای هفته را در آمد و شدها میگذراند ،زندگی خود را ده
برابر دیگران در رنج و کار میگذراند تا برای خود و فرزندانش لقمه نان پاک به دست آورد).
ّ-2-2-2جانفشانیّ«قهرمان»ّداستانّ«دا»ّ ّ

الف-حضورّزهراّدرّغسّالخانهّجنّتآبادّ:ایثار راوی«دا» با فعاليت در جنتآباد آغاز میشود.
زهرا با حضور در آنجا در کمک به غسالهها در کفن و دفن شهدا ،رشادتهای شایان توجه-
ای از خود ،نشان میدهد .او در سير روایی بر محور پایداری ،مؤلفههایی همچون؛ کمبود
امکانات و نيروها ،خستگیها ،ترس از غسالخانه و  ...را با جزئینگری ذکر میکند و خواننده
را در فضای روایت قرار میدهد« :بيشترین چيزی که توی غسالخانه از آن میترسيدم؛ جنينهای

سقط شده بود .شکل و شمایل عجيبی داشتند( »..حسينی )130:1390،ویژگی بارز قهرمان «دا»،
روحيۀ شجاعت و جسارت در گفتار و رفتار است؛ او مشکالت غسالخانه را با روحيۀ خستگی-
ناپذیری پيگيری میکند و فشارهای روحی زیادی را به دليل سختی ناشی از کار در خاکسپاری
شهدا و مشاهدة اجساد ،متحمل میشود.

ب-زهراّبهعنوانّامدادگرّوّپرستار :از دیگر شاخصهای پایداری «دا» ،امدادگری زهرا در
سطح شهر ،خط مقدم و انتقال مجروحها و شهدا است .ایثار راوی از ایمان و حس وطن-
دوستی او حکایت میکند« .هر بار که شهر مورد اصابت قرار میگرفت  ...به دنبال مجروحين به

سطح شهر میرفتيم و مجروحها و کشتهها را منتقل میکردیم( ».همان )325:از دیگر جلوههای
پایداری «دا» ،میتوان به پرستاری زهرا در درمانگاه مسجد جامع ،مطب دکتر شيبانی و
درمانگاه کمپ جنگزدهها اشاره کرد .او ،روحيۀ مقاومت و خستگیناپذیری را با ایمانی
که به خدا و اهل بيت(ع) دارد ،حفر میکند .با گذشت روزهای آغاز جنگ ،ضرورت
حضور نيروهای امدادگر در خط بيشتر احساس میشد ،زهرا علیرغم ممانعت در رفتنش به
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خطوط درگيری با اصرار ،خود را به آنجا میرساند{ .شباهت ام سعد} «جوانها ،..قبول نمی-
کردند اما آن قدر پيله کردم تا گفتند :بيا( ». ...همانّ )328:

ج-زهراّازّمبارزهّتاّجانبازیّ:زهرا به نوعی آمادگی خود را برای شهادت ابراز میکند .او
بعد از شهادت پدر و برادرش به دليل فشارهای روحی ،آرزوی پيوستن به آنها را دارد و در
این مسير ،چاره را در پيشروی و حضوری پویاتر در خط میداند« :تنها راه حلام برای پيوستن

به بابا و علی حضور توی خطوط درگيری بود( ».همان )352:زهرا با عالقهای که به مبارزه و دفاع
دارد ،برای چندین بار بهعنوان امدادگر به خط میرود تا اینکه آخرین بار در منطقۀ بندر
گمرک در سنتاب ،بر اثر ترکش خمپاره از ناحيه کمر و بازو مجروح میشود( .همان:
{)518مجروحيت سعد} ّ

-3-2-2آوارگیّدرّاردوگاهّ:أم سعد ،سالها با خانوادة راوی در «غبسيه» زندگی میکند،
سپس در اثر جنگ و آوارگی از فلسطين 20 ،سال پر رنجی را در اردوگاههای بيروت بهسر
میبرد که هيچکس توان و تحمل ،آنها را بر شانه خود نداشت« :أمُسعدُ،املرأةُاليتُعاشتُمعُ
أهليُيفُالغبسیةُسنواتُالُحیصیهاُالعدُ،واليتُعاشتُ،بعدُ،يفُخمیماتُالتمزقُسنواتُالُقبلُألحدُحبملهاُعلیُ

کتفیه»(کنفانیُُ)259ُ:1972،غبسيه ،محل زندگی راوی و ام سعد ،میتواند نماد فلسطين باشد.
قهرمان در دیالوگ با شخصيت همراز ،منشأ اصلی مشکالت را فقر ،اندوه ،فشار زندگی،
بیمسئوليتی دولت و حاکمان و ...میداند« :الفقر ُیا ُابنالعم ُالفقر..کان ُأبوسعد ُمدعوساُ،مدعوساُُ

بالفقر،ومدعوساُ ُباملقاهرة(»..مهان ُ )335:زهرا نيز با پيشروی دشمن ،تصميم میگيرد که دا و
خانوادهاش را به خارج از شهر بفرستد .او و خواهرش ،ليال در شهر میمانند« .دا» و بچهها با
آوارگی در اردوگاه جنگزدهها ،بيرون از ماهشهر ،سکنی میگزینند .زهرا بعد از
مجروحيت و بهبودی نسبی در شيراز ،نزد خانوادهاش برمیگردد و بعد از مدتی با وجود
مجروحيتش با رضایت«دا» ،مجددا سعی میکند به منطقه جنگی آبادان برود اما ،موفق نمی-
شود و ناچار در درمانگاه کمپ ،خدمت میکند .او از مشکالت زندگی در آنجا نيز روایتگری
میکند.

-4-2-2ظهورّدشمنانّوّمعاندانّ:از بخشهای مشترک دو داستان ،مسئلۀ دشمنی و تفرقه-
افکنی ميان مردم فلسطين و بيروت در رمان «أم سعد» و عربها و فارس در داستان «دا» است.
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روایت ام سعد در برگيرندة احساس تنفر از دشمن و تالش برای روحيۀ مقاومت در برابر
معاندان است .ام سعد در راه وطن ،روحيۀ خستگیناپذیری داردّ .راوی در پردة هفتم،
داستان نگهبان یکی از ساختمانهای بيروت را روایت میکند .ام سعد به درخواست او
مشغول کار در آن ساختمان میشود .از قضا متوجه میشود که قبل از او زنی از جنوب لبنان
با کار در آنجا زندگی را میگذرانده است .با این فکر که روزی آن زن را بریده ،صاحب
ساختمان و آن نگهبان را «نفرین» میکند و از ادامۀ کار منصرف میشود .مرد نگهبان ،مترصد
این است که ام سعد را به آنجا بازگرداند .او معتقد است که آنها سعی دارند با این رفتارها،
مردم بيروت و فلسطين را به جان هم بيندازند؛ از اینرو ،دشمنی و نفرت خود را به آنها نشان
میدهد .راوی «دا» نيز در دیالوگ با شخصيت فرعی ،پيامهای صدام مبنی بر تشکيل امت
واحد عربی را به نقد میکشد .او با استدالل کشتار عربها و فارسها در این جنگ و جنایت
عليه آنها ،هدف صدام را در دفاع از عربها ،ادعای تو خالی و واهی میداند .زهرا از
تبليغات تحریکآميز صدام ،ترغيب عربزبانها به ماندن در شهر ،عدم همکاری با نيروهای
ایرانی و پيوستن به نيروهای عراقی روایت میکند و از اینگونه سمپاشیها در خوزستان برای
دشمنی و جدا کردن اقوام عرب و فارس نيز سخن میگوید.

-5-2-2پایداریّدرّبرابرّدشمنانّ:ام سعد برای شخصيت همراز از نامهای حرف میزند
که پسرش در خط ،برای او نوشته است .سعد در نامه از یکی از دوستان همرزمش به نام
«ليث» که اسير شده بود ،سخن میگوید؛ او به سعد گفته ،اگر خانوادهاش خواستند ،پسر
عمویشان ،عبدالمولی ،که رئيس طایفه و از خائنين سرزمين و مردم فلسطين بود ،برای رهاییاش

ميانجیگری کند ،باید مانع آنها شود .بنابراین ،او از مادرش میخواهد که پيش مادر ليث برود
و او را از این کار باز دارد .عبدالمولی ،برای اسرائيلیها کار میکرد .نامۀ سعد ،نماد پایداری
در مقابل حاکمان بیمسئوليت را بازگومیکند و خواننده را به استقامت در راه ميهن ،ترغيب
میکند .روح نویسندة ادبيات پایداری با عشق به سرزمين همراه است .کنفانی در پردة ششم
از مردی به نام «فضل» -کشاورزی از «غبسيه» ،نماد پایداری در برابر مخالفان و دفاع از فلسطين-
و «عبدالمولی»  -شخصيت مخالف و منفی -سخنمیگوید .عبدالمولی ،نماد انسان خائن به
سرزمين است« .فضل» خود را از خدمت به معاندان وطن رها کردهاست و با ثبات قدم در راه
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ایثار و شهادت میرود .در رمان «ام سعد» ،مردمانی هستند که جانفشانی «فضل» ،برایشان اهميتی
ندارد؛ اما ام سعد ،به فلسطين و ایثارگران در راه آن ،ملتزم و متعهد است و انزجار خود را در
برابر مخالفان ،آشکار میسازد .از مؤلفههای مهم پایداری «دا» نيز انتقاد از مهرههای خيانتکار به
وطن و شناساندن چهرة آنها است .راوی از آنجا که «بنیصدر» با نيروها در دفاع از وطن
همکاری نمیکند و تجهيزات نظامی در اختيارشان قرار نمیدهد« ،خائن» قلمداد میکند .لذا ،او
و مردم ،اعتراض و انزجار خود را به او نشان میدهند .آنها چهرة او را در بیتوجهی به جنگ در
خرمشهر ،کشته شدن مردم و نفوذ دشمن در خاک ميهن آشکار میسازند و او را مورد لعن و

نفرین قرار میدهند.
-6-2-2آموزههایّدینیّوّباورهایّاسالمیّ:یکی دیگر از جلوههای پایداری قهرمان «دا»
قوة ایمان و اعتقادات دینی اوست .زهرا ،همواره در مصيبتها و رنجها ،بر خداوند ،توکل
میکند و به اهل بيت(ع) متوسل میشود .او تالش میکند ،روحيۀ خود را حفر کند در
مصائب ،دیگران را دلداری دهد و آنها را به صبر و تکيه بر اسوههای دینی رهنمون میشود.
زهرا در جنگ ،تکاليف دینی را مدنظر قرار میدهد و سخت به آنها پایبند است« :یک تکه
ملحفه پيدا کردیم و به حالت پرده آن را طوری گرفتيم تا حداقل بتوانيم از آب حوض وسط حياط،

وضو بگيریم( ».حسينی  )506 :1390،او باورهای اسالمی و آموزههای دینی را برای خواننده
بازگو میکند« :بسم اهلل و چهار قل از دهانم نمیافتاد .خواندن اینها آرامم میکرد( ».همان)134:

در رمان ام سعد ،فرهنگ دینی حضور کمرنگتری دارد و در مقطع سادهتر نمایان میشود:

«اهرتأُعمريُيفُذلکُاملخیمُُکلُمساءُأقولُیاُربُ،وکلُصباحُأقولُیاُرب(ُ».ُ...مازیةّ ُ )52ُ:2017،

-7-2-2استنادّوّفراخوانیّقهرمانانّدینیّ:راوی «دا» با صحنههای وحشتناکی روبرو می-
شود که فشارهای روحی برای او درپیدارد .او برای تسکين روحيۀ درونی خود به قهرمانان
اسوة پایداری در فرهنگ مذهبی متوسل میشود« :دو رکعت دیگر هم به نيت اینکه خدا به من
صبر دهد به حضرت زینب هدیه کردم ( ...همان/ )346:1390،گفتم :برادر تو حالت خوب میشه...

امام حسين رو صدا بزن .حضرت علی اکبر رو صدا بزن( ».همان )303:راوی برای حفر آرامش
و مهار آتش درون خود در مصيبت و اندوه فراق پدر ،برادر و صحنههای دلخراش روایت،
(ع)

ضمن توسل به امام حسين(ع) ،حضرت زینب(س) ،...تداعی صحنۀ کربال از خدا و اهل بيت
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استعانت میطلبد« :یاد غریبی سيدالشهدا افتادم و پيکرهایی که روی زمين مانده بودند ...یاد غریبی

حضرت زینب افتادم( »...همان )207-208:زهرا در داستان به مراتب از این قهرمانان دینی ،داغ
مصائب عاشورا و دوران اسارت اهل بيت(ع) سخنمیگویدّ .
-8-2-2روحیۀّامیدّ،خوشبینیّوّآیندهنگریّ :راوی در نقطۀ اوج داستان به گرهگشایی
تعليق روایت میپردازد؛ او ساقۀ خشک قهوهای که ام سعد در آن بامداد در خانۀ پسر
عمویش میکارد در قالب نمادین بعد از صحنههای فراخمنظر با فاصلۀ هنرمندانه ،بازگو می-
کند و صدای شخصيت را در اینکه ساقۀ مو جوانهزده و سرسبز شدهاست ،فضاسازی می-
کند .در این بخش ،همه چيز به موقتی و لحظهای بودن واقعه داللت دارد؛ لحظهای که نمی-
تواند عينا از نو تکرار شود و ویژگیهای «صحنه نمایشی» را ارائه میدهد« :برعمتُالدالیةُیاُابنُ

العمُبرعمت!..حیثُغرستُ–ُمنذُزمنُبداُيلُتلکُاللحظةُسحیقُالبعدُ–ُتلکُالعودةُالبنیةُالیابسةُاليتُمحلتهاُ
إيل ُذاتُصباحُ،تنظرُإلیُرأسُأخضرُکانُیشقُالرتابُبعنفوانُلهُصوت» ُ(کنفاينُ(ُ )336:1972،ترجمه:
ُ
ساقه مو جوانه زده ،پسر عمو جان ،جوانه زده! به جایی که آن ساقۀ خشک قهوهای را در آن بامداد  -یعنی
آن زمان که در آن لحظه گمان کردم در دور دست زمان جای دارد – در خاک نشانده بود و به آن جوانه

سبزی که با شادابی پر هياهوئی خاک را میشکافت ،نگاه میکرد ).سرسبزی شاخۀ مو ،حکایت از اميد
به پيروزی ،آیندهای روشن در راه وطن بعد از تحمل دشواریها ،نااميدی ،انتظارها و آوارگیها
است(ُ.ن.کُ:سعیدُالعدواين)127-121ُ:2016،

ّ-3نتیجهگیریّّ ّ

کنفانی در رمان «ام سعد» ،درونمایۀ پایداری مادران فلسطين را در تابلویی سرشار از فقر،
آوارگی و رنج به تصویر میکشد .او از زیباترین و احساسیترین فنون ادبی ،نماد و اسطوره
بهره میبرد .اعظم حسينی نيز بهعنوان تدوینگر داستان «دا» مسير روایتگری راوی را با هنر
نویسندگی ،استفاده از آرایههای ادبی ،توصيف جزئيات صحنهها و فضاسازی محاصرة
خرمشهر به صورت همذاتپندارانه برای خواننده تصویر میکند .راوی «دا» زاویۀ دید اول
شخص درونی با بهرهگيری از شگردها و تکنيکهای دروننگری ،حدیث نفس و تکگویی
نمایشی ،محور اصلی روایتگری قرار میدهد .کنفانی برای رسيدن به مضمون داستان،
شخصيتهای مثبت و منفی را میآفریند و با هنرمندی ،زاویۀ دید «من» راوی درونی را با
دانای کل بيرونی و زاویۀ دید نمایشی ترکيب میکند .هر دو داستان ،خلاقانه ،عناصر زاویۀ
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دید را برای وصول به درونمایه بهکارگرفتهاند .کنفانی ،نمودهای زیبایی از قهرمان روایت
با توجه به محيط و نوع روایی با محور ایستادگی ارائه میدهد .در بيان رمزگشایی رمان ام
سعد ،می توان چنين گفت که شخصيت راوی بر این عقيده است که با مبارزه ،پيروزی در
آینده از آن مردم فلسطين خواهد بود؛ بنابراین با کاشتن شاخۀ خشکيدة درخت مو ،جوانه
زدن و سبز شدن آن در گرهگشایی داستان ،روحيۀ اميد و رسيدن به آرمانهای ميهن را
یادآور میشود .دو راوی بر مشارکت طبقات و افراد جامعه در دفاع از کشور تأکيد دارند و
از وحدت و یکپارچگی مردم فلسطين و لبنان ،فارس و عرب سخن میگویند .آنها مقابل
معاندان با انزجار و نفرت واکنش نشان میدهند .کنفانی و زهرا حسينی ،مسألۀ خائنان و
حاکمان بیمسئوليت سرزمين فلسطين و ایران را مطرح میکنند و همواره استقامت در برابر
آنان و ثبات قدم در راه ميهن و دفاع از آن یادآوری میکنند .از مهمترین جلوههای ادبيات
پایداری در رمان «ام سعد» و داستان«دا» حضور زنان در کنار رزمندگان مقاومت در دفاع از
کشور است .کنفانی ،تنها راه نجات و رهایی مردم فلسطين را از آوارگی و فقر ،مبارزه،
مقاومت و پایداری میداند.
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