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 ةصة ثالثقيعرض الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني في روايته "رجال في الشمس"           :   تمهيد

رار إلستقلمن الفلسطينين اتجهوا إلى الكويت في الخمسينيات من القرن الماضي طلبا للمال وتحقيقا 

ان في ألبدعر منها اولكنهم فشلوا في تحقيق أحالمهم والقوا مصيرهم المحتوم وماتوا ميتة شنيعة تقش

 مركز الحدود الكويتي بعد نجاح قائدهم "أبي خيزران"في تجاوز مركز الحدود العراقي.

غمته مأساة أرغسان كنفاني أديب فلسطيني ولد في عكا وتلقى تعليمه في يافا,              المؤلف:

وث والبح مركز الدراساتفلسطين على النزوح من وطنه إلى لبنان للعمل في الصحافة, ساهم في تأسيس 

 -ومن آثاره األدبيه : 1972الموساد اإلسرائيلي عام  الفلسطيني ...اغتاله

 . 12موت سرير رقم  -

 . أرض البرتقال الحزين -

 .عن الرجال والبنادق  -

 . عالم ليس لنا -

 . عائد إلى حيفا -

 . أم سعد -

 -الرواية تشمل فصوال سبعة حملت العناوين اآلتية : :الفصول

 مروان                      -3   أسعد -2يس                               أبو ق -1

  الشمس والظل -6      الطريق                   -5    الصفقة -4

 القبر -7

 رض المحتوى:ع

 -أبو قيس:   :الفصل األول

جاه بات متد أملهرجل عجوز خرج طمعا في تحقيق مستقبل مالئم ألبنائه من خالل بناء بيت يؤويهم وا

صعبة ية الشراء قطعة أرض صغيرة تكفل لهم العيش الكريم .. كان أبو قيس مترددا ولكن الظروف الماد

ة محاول"حسنا" بعد شهرين من والدتها ليتعرض لجعلته في مواجهة جهنم الصحراء بعد أن فقد ابنته

 ايتزاز من قبل صاحب المكتب في البصرة.

 -أسعد: الفصل الثاني:

 تقرير عن رواية رجال في الشمس
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زاز البت له من الخط سوى اسمه فقد اتجه إلى الكويت أمال في توفير حياة مستقرة ولكنه يتعرض ليس

لعبد" أبي اعمه الذي أقرضه خمسين دينارا طمعا أن يكون زوج ابنته ندى في المستقبل . يتعرض لغدر "

 عند نقطة "الجفور" ويسعفه أجنبي للوصول إلى البصرة.

 -مروان: -الفصل الثالث :

 (فيقة ش)ج من بيته باحثا عن أخيه الذي انقطعت أخباره وأمواله عن العائلة, تزوج والده من يخر

ؤجرة موكان الزواج طمعا في بيت من األسمنت ودكاكين  1948التي قطعت رجلها بسبب حرب المعاقة 

ه وزوجة الدو لذلك يتخلى عن الزوجة األولى واألوالد , زوجة أبيه تسعفه بالمال ليتهيأ للسفر . يودع

 أبيه متمنين لهم التوفيق طالبين منه أن يخبرهم عن أحواله أوال بأول.  

  الصفقة : الفصل الرابع :

ن ي الخيزرامروان ( مع أبي الخيزران وتوكل مهمة التفاوض مع أب –أسعد  –يجتمع الثالثة ) أبو قيس 

 . لصنعةا أسعد فإنه عتيق في اإلى أسعد لعدم خبرة أبي قيس وأما مروان فإنها تجربته األولى أم

دة فهو ي القياظهر مهارة أبي الخيزران فت وفي هذا الفصليتم االتفاق على دفع عشرة دنانير عن كل فرد 

 يارتهالذي حرك آليه عسكرية إسرائيلية معطلة وهو الذي استطاع الوصول بسالم دون أي عطل في س

 في قافلة الحاج رضا الذي كان يعمل عنده.

 الطريق : الخامس :الفصل 

فف رة تخيصعد الشبان الثالثة إلى سيارة أبي الخيزران والشمس تصب لهيبا عليهم ولكن حركة السيا

زي نفسه نه يعقليال من حدة الحر ، أبو الخيزران ترتسم على مخيلته مأساته عندما فقد ) رجولته ( ولك

 بأنها أرحم من الموت .

يج خل الصهرلى داقية فينفّذ الشبان الثالثة الخطة بإتقان فينزلون إيقترب أبو الخيزران من صفوان العرا

لثالثة اشبان وأبو الخيزران ينجز معاملة الدخول في ست دقائق مغادرا مركز الحدود على عجل ليتنفس ال

 الصعداء .

 

 

 الشمس والظل :الفصل السادس : 

 و خيزرانود أبلون إلى داخل الصهريج ويقيعيد أبو الخيزران الكرة ثانية لتجاوز الحدود الكويتية فينز

ب ة كوكسيارته بسرعة وهناك يشاغل موظفو الجمرك أبا الخيزران بالحديث عن مغامراته وعن الراقص

ان الشب حيث أخبرهم الحاج رضا بذلك وهو يستجديهم إنجاز معاملته وأبو باقر يعرض عن ذلك وأرواح

ه في ا على الصهريج وبعد أن أوصد الصهريج أبوابتصعد إلى بارئها بعد أن صبت الشمس جام غضبه

 وجه الهواء .
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 القبر : الفصل السابع : 

لبلدية رات اقرر أبو الخيزران بأن يلقي بالجثث الثالث بعد تفكير عميق على رأس الطريق حيث تقف سيا

 إللقاء قمامتها كي تتيسر فرصة رؤيتها ألول سائق قادم في الصباح الباكر .

خ و يصرعد أن أخرج النقود من جيوبها وانتزع ساعة مروان من يده متجها إلى بيته وهترك الجثث ب

 ؟........ الماذا لم تدقو جدران الخزان ؟ لماذا لم تقولو

=============================================

==== 

 المغزى العام للرواية :

 يحل بل ال لفردي ليس حال ناجحا لمشكلة شعبالرواية تجمع بين الرمزية والواقعية ، فتحقيق الحلم ا

 مشكلة الفرد نفسه ألن من يخسر وطنه ال يربح شيئا ولو أصبح من األثرياء .

ال ترى  كنهاإليه ول االرواية تشفق على الشبان الثالثة وتظهر قسوة الحياة ومصيرهم المؤلم الذي آلو

 . لشرقتجاه إلى االج الذي يحتذى به وكان على قائدهم أن يتجه إلى الغرب بدال من افيهم النموذ

 الخاتمة : 

شرد دفعهم إلى م فالفقر والت1948الرواية تعكس الحالة االقتصادية المتردية للشعب الفلسطيني بعد حرب 

ة ظاهر رواية تعكس، والالمغامرة واقتحام جحيم الصحراء مضحيين بأنفسهم من أجل لقمة عيش كريمة 

لسطيني ع الفاالبتزاز التي تظهر عقب األزمات والحروب كما أنها تبرز بعض العادات السيئة في المجتم

مه وهي بنة عولعلها موجودة في المجتمعات العربية األخرى في نفس الفترة فابن العم ملزم بالزواج با

 ملزمة بالزواج منه كذلك .

روع المش لحياة والضيق المادي دفع بعض الفلسطينيين إلى الكسب غيرأن قسوة ا ضاوالرواية تظهر أي

 كما حصل مع أبي الخيزران .

إلى  وحيا  رمزت القصة إلى ضياع الفلسطينيين في تلك الحقبة وتحّول قضيتهم إلى قضية لقمة العيش م

 م البديل .دّ الطريق ،دون أن يق اأنهم قد ضلو

=============================================

==== 

 الرأي :

صحيح أن الرواية تعرض أحداثا واقعية إال أن القارئ الحدث والقارئ الموتور يجد ضالته فيها دون 

إنسانا حقيرا  مهينا  ذليال  سافال   الذي يتخلى عن قضيته النظر إلى رمزيتها فهي تجعل اإلنسان الفلسطيني
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لمعاصر ملحمة النضال ويحاول أن يرد لألمة بعضا  من في الوقت الذي يصنع فيه اإلنسان الفلسطيني ا

 كرامتها .

نية م اإلنساالقي فأبو الخيزران القائد يتخلى عن قيمه فيصبح مهربا  ، تاجرا  للمخدرات بل فاقدا  ألبسط

 ي يجيدهاوالت عندما يرمي الجثث على قارعة الطريق ، والغمز بالمعلم الفلسطيني الذي ال يجيد اإلمامة

لقرن من ا الناس في ذلك ظلٌم له فالذي لعب دورا هاما في الحركة التعليمية في النصف الثاني عامة

 الماضي في معظم أقطار الوطن العربي حرّي أن ال يوصف بهذا الوصف .

 شخصيات في القصة :

 مروان ..  2            أسعد . .1

 أبو الخيزران .. 4                  أبو قيس .. 3    

 ابنته ندى .. 6          سعد .عم أ.5

 شفيقة المعاقة زوجة والد مروان .. 8               والد مروان ..7    

 موظفو الجمرك .. 10           الحاج رضا ..9

 كوكب الراقصة ..12        أبو باقر الضابط ..11

============================================

==== 

 

 كنفاني غسان الفلسطيني الشمس للكاتب في رجال قصةل موجز ملخص

 وميق كان شاحنة سائق الخيزران وهذا ابو يدعى رجل كان الظهيرة وقت في الحارقة الصحراء في

 ال ورياتالد نأل الظهيرة في نقلهم تم الشمس وقد تحت انزخال في بوضعهم الكويت الى الناس بتهريب

 . الحرارة شدة من بالتفتيش تقوم

 بحثا   كويتلل يذهبوا نأ يودون كانوا و . مروان ، قيس بوأ ، سعدأ:  وهم رجال ثالثة قصةال هذه وفي

 لىإ والثالثة ةالثاني ولى ويتجاوزاأل التفتيش نقطة الخيزران بيأ ولعيالهم ويتجاوز لهم العيش لقمة عن

 بوأ لهاءإب لموظفا قام فقد وراقاأل ليوقع دخل والكويت وقد العراق بين التفتيش نقاط ألقرب وصل نأ

 مامأ من وراقاأل الخوف فجذب من يرتعش كان الخيزران بوأ بينما والحوار معه الخيزران والحديث

 عن بعيدا   نةالشاح بقيادة الخيزران أبو قام الحوار والجدال هذا من دقيقة ةعشر يتاثن وبعد،  الموظف

 ال ولكن يده الخزان ومد لىإ فنظر مفتوحة العليا النافذة فوجد الخزان علىأ لىإ قفز التفتيش ثم نقطة

 كاد قدو مروان...  مروان...  مروان : بالنداء الخيزران بوأ بدأ فقد ليخرجه يده يرفع شخص يوجد

 ؟ الخزان باب تدقوا لم لماذا : بالصراخ وبدأ ذنهأ يثقب الصدى
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 : آخر  ملخص

,  نيينببساطة تحكي عن ثالثة فلسطيصفحات( , 110رواية )رجال في الشمس( رواية قصيرة تقع في ) 

ف يد وشظ, ولضيق ذات ال ونتيجة لالحتالل الصهيوني والعنف الذي مارسه الصهاينة ضد الفلسطينيين

 . عن لقمة الخبز روج من الوطن بحثا  العيش, قرروا الخ

 ى الكويتل إلصو, فكان هدفهم الو كانت الكويت في بداية نهضتها, بدأت تستقطب العمالة العربية الوافدة

ا  لل تهريبالتس للعمل , وألنهم ال يملكون أية أوراق ثبوتية أو جوازات السفر , فكان الطريق األقصر هو

صابات عتزاز إلى الكويت فاجتمع الثالثة في البصرة , النقطة األقرب إلى دخول الكويت , وتعرضوا الب

 . التهريب

, تيتاجر كويلائدة لذي يعمل سائقا  ألحد خزانات المياه العحتى يلتقوا بواحد من جلدتهم )أبو الخيزران( ا

 . م بأنه خير من يوصلهم إلى الكويتفيقنعه وكان في البصرة إلصالح الخزان,

وا يختنقفوخالل نقله إياهم يطول عليهم الوقت وهم داخل الخزان في حر الصيف الملتهب في الصحراء 

 .  أن يجردهم من أموالهم وممتلكاتهم ويموتوا , فيرميهم السائق قرب المزابل بعد
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