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 سیولوجييف ضوء املنهج السو» رجال يف الشمس«تراجیدیة 

: تراجيدية، غسان كنفا�، سوسيولوجيا، رجال يف الشمس، 

 .الرموز والدالالت

 

تراجيدية ثنائية الهز�ة  »رجال يف الشمس«تحمل الرواية التي يعبقها عنوان 

من دخل يف رحاب تجربة غسان اإلبداعية واالنتصار بحكمة املوت والحرية. ف

سيصل إىل هذه الحقيقة الجوهرية السائدة يف نسجه الروا�: إن املوت فوق 

أرض الوطن خ� من التيه يف دروب اللجوء. ويجسد مدار رحلة الترشد من 

املنايف، واألصقاع، واملوت، والح�ة، وحياة البؤس، والشقاء، والفاقة. وفيها 

ا الخيام، حياة ثالثة فلسطيني� من أجيال مختلفة، محروم� استبار من زواي

من كل مقومات الحياة، يلتقون حول إيجاد حل فردي ملشكلة اإلنسان 

املعيشية، ورضورة الهرب بطريقة غ� رشعية إلی الكويت، حيث النفط وال�وة. 
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لب خزان املياه يف الشهر الناري بحثا عن حياه أفضل فقرروا االختفاء يف 

، الذي صور جهنم ماثلة يف جوفه، وهنا يكمن العنرص الرتاجيدي األساس »آب«

يف زاوية من زوايا نفس الكاتب، الذي انفجر بداخله تعب�اً عن الفقر املدقع، 

والبؤس املرتسب يف نفوس األجيال الثالثة، ويطغی عىل تلك الرتاجيدية 

برشة بالفجر االجت�عي املريرة طابع خاص من اآلالم واآلمال واإلرهاصات امل

والوطني، ويف هذا السياق اتخذ الكاتب الحياة مجاالً خصباً للتعب� عن 

املسألة الوطنية والقضايا االجت�عية التي كان ينوء بها. ومن نافلة القول أن 

إنتاج غسان كان مواكباً للواقع املأساوي يف مجتمعه الفلسطيني بأبعاده 

تصادية. فالرتاجيدية هنا تأخذ طابعا اجت�عيا الثقافية واالجت�عية واالق

�حورت حول الطبقات الفق�ة املغلوبة عىل أمرها، فحملت فوق كاهلها هموم 

الناس وأحالمهم الفردية والج�عية. فالفن مرآة املجتمع وهو الحياة وال 

 .انفصال بينه�

يف الرسد  وبذلك يدفعنا غسان للولوج إىل عامل�: العا� االجت�عي الكامن

الروا� بكل تجليات االجت�عية والسياسية واالقتصادية والعا� الرتاجيدي 

الذي يخيم عليه الصمت القاتل، ك� لو أنه يخرج أبطاله من حلبة الرصاع بغية 

إيجاد الحلول ملشاكلهم االجت�عية واملعيشية، وهو ممتيلء إرصارا عىل أن 

معا� الرفض، وإباء الضيم إىل كل  ما ييضء تجليات املقاومة � تترسب فيها 

يعا� منه هؤالء يف الصحراء النائية يف ظل انصياعهم للقيادات العاتية التي ال 

توصل شعبها لرب األمان، بل تقوده إىل حتفه املحتوم. إذ ذهب كنفا� إىل 

�ويه حقائق صارخة ذات مبنى رمزي واقعي تتسم بالروح اإلنسانية 

لتوظيف تركيباته املستلة من الواقع التاريخي حتى �يط  واالجت�عية، ولجأ

اللثام عن واقع شعبه املأساوي. إن العطالة، والالفعالية، والرحيل عن األرض، 

والتنقل يف الصحراء النائية، واالتضاع، والدونية، والضمور، والخوف، واالنصياع 
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 سیولوجييف ضوء املنهج السو» رجال يف الشمس«تراجیدیة 

اجيدي يف رواية حضور العنرص الرت للموت، كلها تعد من البواعث الكامنة وراء 

 .رجال يف الشمس

غسان كنفا� الذي كدس ثالثة الجئ� شقوا بطن املخيم وهربوا عزالء نحو 

األرض الواسعة يف بطن الصهريج، كان يعلم بأن املوت مص�هم الحاسم، ولعل 

غسان يف شعوره باملوت � يكن يستعجله بقدر ما كان يشعر أنه آت ال محالة، 

هم ال يشعرون. ويف هذا الجانب وإذا اعتمدنا رأي تزفيتان ولسوف يأتيهم بغتة و 

سنش� إىل أن السارد هنا، يعلم أحياناً  »األدب والداللة«تودوروف يف كتابه 

) وذهب وولف ديرتيش ٧٨: ١٩٩٦أك� م� تعلمه شخوصه نفسها. (تودوروف، 

ىل إ »غسان كنفا� ونجيب محفوظ: مقارنة أدبية وأسلوبية«يف دراسته فيرش 

أن كنفا� كان يعرف مشاعر أبطاله، وقد أثر ذلك يف أسلوبه اللغوي (فيرش، 

٤٦: ١٩٩٥.( 

ويتضح جليا يف هذه الرواية أّن السارد كيل املعرفة، يعرف ما ظهر يف كوامن 

الشخصيات وما بطن منها، ويراقبهم متتبعا حركاتهم وسكناتهم محصيا لهم 

ويبدو السارد يف  .ض ويف جوف الخزانويالتهم وزفراتهم إبان الرحيل عن األر 

سارداًعارفاً بكل يشء. إنه السارد اإلله الذي يكون حارضاً مع  رجال يف الشمس

شخوصه أين� حلوا وارتحلوا وهكذا نجده يف الرواية يعرف عن حارض أ� القيس 

وماضيه، وعن شكله، وع� يجري يف داخله، وقل اليشء، نفسه أيضاً عن معرفته 

شخوص الرواية ومنهم أسعد ومروان وأبو الخيزران، إنه ملمٌّ بكل يشء عن بقية 

 ).١٩: ٢٠٠٢(األسطة، 

 :والهدف من هذا املقال، اإلجابة عن أسئلة عدة مطروحة، وهي

كيف تناول غسان عنرص الرتاجيديا يف رواية رجال يف الشمس؟ وكيف  -١

الحبك الروا�؟ وما الذي �يز هذه أفصح عن ج�لياتها وطاقاتها اإلبداعية يف 
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الرتاجيديا ع� جاءت به خزائن األدب نظ�ً ون�اً يف املوروث الن�ي 

 الفلسطيني؟

كيف وظف كنفا� رموز ودالالت هذه الرتاجيديا يف تأجيج روح املقاومة،  -٢

 ورفض الخنوع للقيادات والخضوع لهم؟

 ؟»ا � يطرقوا الخزانملاذ«ي األبعاد الرتاجيدية وراء سؤال ما ه -٣

إن الدراسات التي تتمحور حول رواية رجال يف الشمس ضمن 

خزائن األدب، غ� قليلة عىل صعيد الكتابة ومستوى التحقيق الفني والعلمي. 

يف ضوء املنهج السوسيولوجي، �  رجال يف الشمسإّال أن موضوع تراجيدية 

 .حيّز التداول يف البحوث املستفيضةيحظ بدراسة الباحث� و� يدخل إىل 

يمكننا أن نذكر ف »رجال يف الشمس«بن�ذج تناولت رواية أما إذا أردنا أن نأ� 

ليوسف سامي  »دراسة غسان كنفا�؛ رعشة املأساة«�اذج عدة منها: 

اليوسف؛ وكتاب ثالث عالمات يف الرواية الفلسطينية؛ غسان كنفا�، إميل 

جربا لفاروق وادي؛ ودراسة وولف ديرتيش فيرش تحت حبيبي وجربا ابراهيم 

قضايا وظواهر «؛ و»غسان كنفا� ونجيب محفوظ: مقارنة أدبية وأسلوبية«عنوان 

البعد الثوري يف «لعادل األسطة؛ ومنها دراسة  »نقدية يف الرواية الفلسطينية

خر األنا واآل «لحنان البغدادي؛ ورسالة  »رواية رجال يف الشمس لغسان كنفا�

ألم ها� بن سعد. وهناك مقاالت  »يف رواية رجال يف الشمس لغسان كنفا�

لفضل النقيب؛  »عا� غسان كنفا�«تناولت هذه الرواية منها: مقال  متعددة

النهايات «إلحسان عباس؛ و »املبنى الرمزي يف قصص غسان كنفا�«ومقال 

 .�ألحمد بن سعيد العدوا »الرسدية يف روايات غسان كنفا�

التحلييل للكشف عن  -يعتمد هذا املقال علی املنهج الوصفي

يف ضوء املنهج  »جال يف الشمسر «ظي العنارص الرتاجيدية يف رواية تش
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السوسيولوجي، ومعرفة األبعاد الخفية وراء توظيف رموز املكان ودالالته يف 

 .البناء الروا�

 

قد ال نجايف الحقيقة إن قلنا إن سيميوطيقية العنوان واضحة جلية يف بنية 

 »أول مفتاح إجرا�«مذهب السيميائي� يعترب العنوان النص العميقة، ويف 

نفتح به مغالق هذا النص، فالعنوان �ثابة الرأس للجسد، والنص تخطيط له 

ر، إما بالزيادة أو االستبدال أو النقصان أو التحويل، وإنه يقدم لنا معرفة وتحوي

 )٢٦: ١٩٩٧كربى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه. (حمداوي، 

وك� أرشنا آنفا بأن مونولوجات شخصياته قا�ة عىل نظام محدد: أبوقيس 

خارج  الرجل العجوز املشدود باملايض الذي يحلم ببناء غرفة يف مكان ما

املخيم، ويعقد العزم عىل السفر إلی الكويت ليشرتي بعض أشجار الزيتون 

وليعود إلی ذلك املايض، فحلم الحصول عىل املال، ال يُلِغي حلم العودة 

جغرافية أخرى، والحنان للوطن، بل ال يُلِغي تحقيق جزٍء من ذلك ولو يف بقعة 

سوَف يكوُن ِبوسعنا «بقوله:  الداخّيل  تتجّىل تلك األحالمويف حوار أ� قيس 

أن نُعلَِّم قيًسا، وأْن نشرتَي ِعرَق زيتون أو ِعرقَ�، ورّ�ا نبني غرفًة نسكُنُها 

). لكنه يفصح القول بأنها مغامرة غ� مأمونة ٨٨: ١٩٦٣(كنفا�،  »وتكوُن لنا

العواقب، وعىل هذا األساس تتصاعد الرواية بإتجاه الكارثة. وأسعد الشاب الذي 

حلم بدنان� الكويت، وبحياة جديدة، نجده يضع احت�الت يف وادي أفكاره ي

لذلك كان يرص عىل أال يدفع للرجل  »الكويت«نه قد ال يصل إلی ما يرنوا إليه بأ 

السم� النقود إال بعد الوصول. لكنه خاض تجربة مريرة يف رحلته من ع�ن 

ص�ه يف هالٍة من الشك  إلی البرصة، وقطع أهوال الس� يف الصحراء وهذا ما

واالرتياب، وأوحى إليه بأن املهرّب قد يكون خائنا كالرجل البرصي. ويف توايل 
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ريد أن يوجه قوله الرسد لعل غسان يف محاورة الفتاة الشقراء لزوجها األجنبي ي

إن هذه الصحراء مليئة بالجرذان تراها ماذا تقتات؟ أجاب: جرذانا ألسعد قائالً: 

). وهنا يرمز إلی القوة املحتملة التي تفتك ٦٨: ١٩٦٣نفا�، أصغر منها (ك

باإلنسان العر�. والجرذ هو رمز يرتكز عىل من يأكل لحم سواه ك� يرتاءى لنا 

يف الرواية. وأبو العبد، الرجل البرصي، وأبو الخيزران، و�ة إشارة إىل الهز�ة 

جرذ إىل إقتات جرذان إحالة ال«بكر يستطيع القاريء أن يلمسه يف واملوت امل

فإننا نجد أنفسنا يف هذه الرواية أمام عامل�: نحن والهم: الرشق  »أخرى

والغرب. �ة رشق بدا� بسيط وساذج و�ة غرب صناعي قوي منترص، إننا أمام 

ابن الطبيعة وأمام أجيال جدير بهم أن يرفضوا االنضواء تحت راية العتاة الذين 

هم، إننا أمام عا� البناء وعا� الدمار، فصورة الجرذ جثموا عىل ممتلكاتهم وبالد

تجسد ما آل اليه عامله، عا� الرباءة والصمت املميت الذي كان يطغی دوما 

 .عىل األجيال الثالثة

فمروان ذلك الفتی الذي يحاول أن يتغلب عىل مأساته املعيشية، شقيقه يف 

تيابه يف تعامله مع أ� الكويت تركهم دون معيل، ألنه تزوج هناك، ويبدي ار 

الخيزران، ويرص أن يدفع النقود بعد الوصول إلی الكويت. لكننا نجد هبوطا يف 

الرتاجيدية هنا، إذ تكاد أن تغيب كليا نبوءة املوت التي تبّدت مع أ� القيس، 

ونبوءة االفرتاس التي تجلت مع أسعد. العالمة الوحيدة املش�ة إلی قدوم 

قام «ظة التي أعطاه فيها والده الدنان� العرشة، وح� الكارثة هي تلك اللح

رفعت شفيقة ذراعيها يف الهواء ودعت له بالتوفيق، كان صوتها فاجعا وح� 

). ٥٠: ١٩٦٣(كنفا�، » التفت إليها قبل أن يجتاز الباب بدأت تشهق بالبكاء

انية فالبطل املأساوي اليدرك املسؤولية الفظيعة يف الوحدة، ففي الوهلة الث

 .يواسيه أحدهم بالبكاء والنحيب، ولكن الزفرات املختنقة تعذيب من نوع آخر

وم� يشرتك فيه مروان مع رفيقيه اآلخرين العطالة والعجز عن الفعل (اليوسف، 

). فحين� يصف غسان كيف هوت يد الرجل السم� فوق خد ١٣: ١٩٨٥
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ان العر� من ذّل وهوان مروان بعنف فهو يريد أن �يط اللثام ع� يقاسيه اإلنس

عبث أية محاولة «يف األرايض املحتلة، غ� أنه يكتشف خالل برهة من الزمن 

)، يف هذا السياق يرسم الكاتب ٧٣: ١٩٦٣(كنفا�، » يقوم بها لرتميم كرامته

بريشته عنارص الرتاجيديا. ويستقيص أبعادها الكامنة وراء الكل�ت املرصوفة 

بنى رمزي كامن يف أع�ق الشخصيات ترصف أنظار ويجيد إجهار حقائق ذات م

 .القراء عن الغور يف لجة معانيها الثانوية

إذا تفحصنا املقومات الفنية والطاقات اإلبداعية يف هذه الرواية، فإننا نجد أن 

كتاب، غسان لجأ إىل تقنيات فنية يف رسده القصيص ميزته عن غ�ه من ال

فاملأساة هنا هي قصة تدور حول حياة امريء عاش يف خ� عميم، ثم هوى 

من منزلته السامية إىل الشقاوة وانتهى بالبؤس. ويذكر سامي اليوسف يف 

بأن هذه الرواية تعد �ثابة قفزة يف موروث غسان بل يف  »رعشة املأساة«كتابه 

 :ة عوامل منهااملوروث الن�ي الفلسطيني كله، ولعل ذلك يعود لعد

وإفصاح عنها، فهي ال تقبض  إن رجال يف الشمس سرب ملطاوي الرتاجيديا -١

فقط عىل الرضورة الفجائعية الكامنة يف قلب االنخالع والالفعالية بل هي 

تسعى كذلك نحو نرش ما يحاول االنفالت من قبضة الحواس، ولها كذلك القدرة 

دهي أن أبطال هذه الرواية يس�ون عىل كشف املنطويات الالمرئية. إذ من الب

نحو حتفهم املحتوم، محكوم� برشطهم الخارجي من جهة، وبالخلل الذي 

يحمله كل منهم يف كيانه من جهة أخرى، بكل ما فيه من قدرة عىل اإلسقاط 

والتطويع، وه� من صنع الخلفية التاريخية املهزومة (عام النكبة). 

 .عكس وقائع التاريخ العر�فالرتاجيدي إذن ذو منشأ تاريخي ي

تنفرد هذه الرتاجيدية عن سواها من الرتاجيديات التقليدية بغياب عنرص  -٢

الرصاع الذي هو العامل الحاسم يف إنشاء الفن الروا� واملرسحي عىل حد 
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سواء، ولكن غياب الرصاع هنا متعّمد ومقصود، حيث أن عطالة األبطال هي ما 

اع. إن غياب هذا العنرص هنا ليس نقصا فنيا، يحرم الرواية عن عنرص الرص 

رجال عىل الرصاع، ولكن غياب الرصاع يف  -تقليديا -صحيح أن الرتاجيديا تقوم

هو املعنى أو لنقل بلفظة فلسفية: هو املاهية، إن العطالة التي  يف الشمس

 .يبديها األبطال هي ما حرمت الرواية من غياب الرصاع

ذه الرواية تنفرد عن الرتاجيديات التقليدية، فاذا �ة نقطة ثالثة تجعل ه -٣

كان البطل الرتاجيدي يتميز تقليديا بأنه كائن استثنا� كائن أرفع من 

املستوى املتوسط أو العادي لإلنسان، فان أبطال هذه الرواية هم كائنات ال 

تبلغ املستوى املألوف لإلنسان، إنها دون ذلك بكث�. إن سمة الرتاجيدية 

شخصية هي جوهر عظمة الشخصية إما السمة الرتاجيدية لشخصيات لكل 

العطالة والالفعالية فهي خصيصة اتضاعها ودونيتها  رجال يف الشمس

 ).١٨: ١٩٨٥(اليوسف، 

ته وضمن املقومات الفنية يصّح القول بأن ج�ليات التشبيه يف روايته الف

اندفاع املؤرش إىل األمام ، و تشبيه »غيوم الغبار«للتأمل، مثل التشبيه اإلضايف 

 .باندفاع كلب أبيض مربوط بوتد، وغ�ها من ج�ليات التشبيهات

كل هذا يدلُّ عىل ج�لية رؤية الشاعر التي استعارها غسان بتوظيف أركان 

التشبيه من جزئيات نابعة من واقعها الحيس. لقد كون الكاتب من خالل 

يه املكانية والروحية معاً عىل اعت�ده عىل هذه املعا� الحسية عنارص رحلت

). ١٣٢: ١٩٧٩نحو يدبج ويغلّف االنفعال الخاص برؤيته االيدلوجية. (الورقي، 

ك� تنبغی اإلشارة  إىل أنه استخدم ظاهرة األنسنة يف عدة مواطن، منها أنه 

أنطق املكان والتاريخ يف سؤاله الذي غدت الصحراء تردد صداه عىل مسامع 

وغ� ذلك  »أخذ الرتاب يخفق«، وقوله: »دق جدران الخزانمن ي«أبناء الشعب 

 .كث�
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وانطالقا من ذلك الواقع املأساوي ملجتمعه الفلسطيني �يل يف بعض قصصه 

يعود إىل فانتازيا والتخيل، ولعل سبب ذلك إلی عنرص الفكاهة والسخرية وال

التي ال رغبته يف الهروب من ضغط املآساة، أو إىل تجربته الغضة يف الحياه 

 :تسمح بتحميله فوق قدرته لكنها قليلة، ومنهاعىل سبيل املثال

نط جرذ الحقل عرب الطريق فلمعت عيناه الصغ�تان فی ضوء السيارة، وقالت «

الفتاه الشقراء لزوجها املنهمك بالسياقه إنه قط أرايته؟ قال الزوج األجنبی: أف 

 )٣٠: �١٩٦٣، (كنفا  »منكن أيتها النساء تجعلن من الجرذ ثعلبا

ونستطيع القول: إن البواعث الكامنة وراء إمتياز هذه الرواية عن غ�ها من 

الروايات، هي أن غسان � يقم �حاكاة املقومات الفنية التقليدية، و� يرتكز 

يف روايته عىل عنرص الرصاع ك� ذكرنا آنفا عىل الرغم من أن الرصاع من 

 يات الحديثة والقد�ة.املقومات والبنی الرئيسة يف الروا

يف البداية سنلقي األنوار الكاشفة عىل البيئة التي نشأ فيها الكاتب. عاش 

غسان يف يافا يف ظل االنتداب الربيطا�، ويف أعقاب س�ح املندوب هربرت 

ي صموئيل ببيع األرايض لليهود، وهجرتهم إلی فلسط�، وهذه الهجرة ه

الباعث الرئيس يف مأسآة قضية فلسط�، حيث إن معظم املهاجرين كانوا 

يحملون الفكر الصهيو� القائم عىل أن أرض فلسط� هي أرض لهم 

)، ولكن األمر الذي باء بالفلسطيني� إىل الفشل يف ٢٣٠: ٢٠١١(السويدان، 

، قطف �ار جهودهم ضد البطش الربيطا� يرجع إلی ضعف وأنانية القيادة

لقد كان القادة يتنافسون في� بينهم عىل الكرايس، ويحاربون بعضهم بعضا، 

فتفشت أنانيتهم يف أبشع صورها حتى أعمتهم عن رؤية البعد اإلنسا�، فآل 

 الشعب الفلسطيني إىل ما آل إليه، وأخذ يصارع املوت يف كل يوم.
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ان وس�ة الثورة، بهذه الصور الناطقة يتمثل لنا التوازی الطردي ب� كتابات غس

وتشتد، ويكتب فيها ويتساءل عّم سيخرسه البؤساء  ١٩٤٨إذ تزداد مأساة نكبة 

سوى جوعهم ح� يقاومون؟ وينهيها وهو ممتلئ إرصارا بأن يضئ تجليات 

املقاومة، بتوظيف تركيباته املاثلة يف املوقع التاريخي إلزاحة الستار عن واقع 

زلة عن السياق التاريخي، فعندما حاد بهم شعبه املأساوي الذي أجرب عىل الع

الدهر واالتضاع والدونية إىل املوت أراد تبيان هذه الحقيقة الكامنة يف 

أنسوجته الروائية بأن كّل منهم أصبح لحظة يف تاريخ شعبه املغلوب عىل أمره، 

 .فعكس عجزه واستسالمه

وألوانها، ويرسم الكاتب بريشته معاناة اإلنسان الفلسطيني بشتى صورها 

 وبخاصة ما رافقها من أحداث وثورات مثل النكبة، والنكسة، وغ�ها.

لقد تعمد الكاتب يف اختيار رجل فلسطيني يقود الشاحنة، ويف ذلك عالمة 

استفهام للقارئ، إذ ملاذا � يخرت شخصية كهذه من غ� الفلسطيني�؟ هنا 

تي ظلت هذه األجيال يكمن الرمز لإلشارة إىل الجيوش والقيادات العربية ال

تسلم مص�ها إليها، وتؤمن بالخالص عىل يدها، دون أد�  شعور بالبعث 

والثورة عىل الواقع، فمثال أبو قيس ال يرى إال همومه العائلية، ومستقبل حياته، 

ومروان يحاول التغلب عىل مأساته املعيشية، وأسعد يحلم بدنان� الكويت، 

إىل يشء واحد يف هذا الصعيد وهو العمل  كلهم رغم تباين أجيالهم يسعون

 ملقاومة الجوع والفاقة.

يعزو غسان كنفا� يف روايته هذه الجوانب التي تسببت يف النكبة إىل 

عامل�: العامل األول القيادات الفلسطينية العاجزة، والعامل الثانی الشعب 

 للقيادة املستسلم الذي سلم زمام التفاوض إىل أ� الخيزران (الذي هو رمزٌ 

) ١٩٨٤الفلسطينية)، وبذلك صنع الخلفية التاريخية املهزومة (عام نكبة 

فالغرو أن الصورة تبدو مؤملة إىل حد ما بأن جعل غسان للرتاجيديا يف روايته 
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جذورا ومبنًى تاريخيا ك� يظهره الشعر الجاهيل، والحقب الضاربة يف القدم. أو 

يف واقعة الطف والقصائد التي قتلت  كاستشهاد اإلمام الحس� عليه السالم

أصحابها، كمقتل صاحب الليل والبيداء أ� الطيب املتنبي، ووضاح اليمن، 

ودعبل الخزاعي. لقد استشهد اإلمام الحس� عليه السالم ألنه كان متمسكا 

فبذل نفسه  »إن مثيل ال يبايع مثله«ورسالته يف إحياء أمة جدة، وقال بعقيدته 

مع كل ذلك صمد كعمالق يف هذا املوقف، وهنا تحمل وماله وولده. و 

فإن الرتاجيديا تنطوي  رجال يف الشمسالرتاجيديا طابعا أخالقياً، أما يف رواية 

تحت مسميات تنبئ بالسقوط واالنبطاح، وقبول الهوان يف مملكة األدب 

 ).٩: ١٩٨٥القصيص (اليوسف، 

اموا باللجوء إىل بلد آخر يف األرض بحثاً عن خالصهم، فقسعى أبطال الرواية 

 »آب«ملياه يف الشهر الناري بحثاً عن حياه أفضل، وقرروا االختفاء يف خزان ا

حتی يعربوا الحدود ليدركهم املوت فيه بسبب الحرارة العالية والشمس 

الالهبة، فعندما تأخر عنهم سائق السيارة وتركهم وكأنهم يف فرن املوت انتشل 

وق رمال النفايات وحملهم مسئولية أنفسهم قائال: كان جثثهم الهامدة وكّومها ف

عليهم أن يدقوا جدار الخزان لذلك انصاعوا للموت. فهذا املوت يف الخزان 

تحديدا يجسد حال كل فرد هش البناء هزيل شلت فاعليته، ك� لو أنه يهرب 

من ساحة القتال، فيتجرد من الصالبة والذود عن حياض الوطن، ومع دورات 

 يتخىل عن مص�ه وهويته. الزمن

لقد ترك لنا كنفا� يف نسيجه القصيص سؤاالً يدوي عىل مدى األزمان عن 

 »ملاذا � يدقوا جدار الخزان«ل الذين عارضوا الشمس عندما قال أولئك الرجا

وهي كلمة لألجيال علی امتداد التاريخ البرشي أّال يستسلموا ويطرقوا جدار 

تسويغ أساليب إثارة االنفعال بل كان يريد الخزان. � يكن غسان يريد 

التحريض عىل إدانتهم من قبل املخاطب بوضوح وشفافية بحيث أن املأساة ال 

 تكون كذلك إن � تكن من قبيل الغموض املؤ�.



 

 

 
 
 

١٢٣ 
 

ففي هذا السؤال تحديدا يخاطبنا غسان بقوة العقل واملنطق ال بروح العاطفة 

ىل إدانتهم ال اإلشفاق عليهم ولو كان الجامحة واالنفعال. يريد أن يحملنا ع

عكس ذلك ستفقد الرواية سمتها الرتاجيدية. ويف سياق كهذا توج الكاتب 

فلسط� عىل ناصية كتابته، وص�ها كاملة الحضور يف م�رساته لحبه العارم 

لوطنه وجعل كتبه تترضج �المح املقاومة والتحريض، ف�اه تارة يطلق صيحة 

ا كلها وهي ذات دالالت تتضمن التفاؤل وتحقيق الهدف التحريض يف ألوانه

وانتصار اإلرادة، ونراه يخرب عن ج�لية الرفض وإباء الضيم وعدم االنصياع 

للقيادة تارة أخری. ويطرح كنفا� سؤاال يف ختام روايته فيدعو مسام ض�ئر 

يف الشعوب الصامته أن تنفجر وتثور وتنرسب منها كلمة الرفض عىل ما يعانيه 

صحراء نائية، ويحرضها عىل التحرر من األصفاد التي وضعتها القيادات العاتية 

 عىل أجيادها.

عطفا عىل ما تقدم يستجيل األمر واضحا برتميز الكاتب عىل حقائق صارخة 

�ثّل الرمزية الواقعية التي ال تخلو من الرومانسية. إذ يعرض بها الكاتب رصخة 

تحمل تاريًخا قبل االنطالقة الفلسطينية، فالحيثية وجدلية التواصل شعبه التي 

تقوداننا إىل الوقوف عىل حقيقِة تقدميِة املنهج الواقعي وثوريّته، الذي ينتهجه 

الكاتب (املنهج الواقعي) �حورت الرواية حول فكرت� ه�: العاطفة بأبعادها: 

ان الهوية والكيان من جانب النفسية واالجت�عية والنضالية، من جانب، وعنو 

آخر. وقد نجح كنفا� يف توظيف هذين العنرصين توظيًفا عميًقا يتسم بالروح 

اإلنسانية الشفافة، ويف قوالب رومانسية ال تفقد حّسها الواقعي (الرزوق، 

٢: ٢٠١٦.( 

تحمل هذه الرواية  يف داخلها ذلك التزاوج ب� الواقع والرمز معا، دون أن يؤثر 

أحده� عىل الرواية عند قراءتها من جانب واحد. فهي ترصد واقعا ُمعاشا تغييب 
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بأحداثه وشخصيَّاته وزمانه وأشيائه، وتظّل، يف الوقت نفسه، قابلة ملنح دالالت 

رمزيّة لتلك األحداث والشخصيَّات ويف ذلك تتجىل ج�لية الرواية، من إمكانيَّة 

ة أو زاوية الرمز، أو من الزاويت� يف قراءتها من زاوية واحدة، زاوية الواقعيَّ 

ان كنفا� كان يطمح إىل إيصال  اندماجه� وتشابكه� معا بالرغم من أن غسَّ

كانت قد عجزت عن نقل هذه … «الجانب الرمزي يف الرواية، مؤكدا أنها إذا 

 ).٢: ٢٠١٨(تايه، » الناحية (أي البُعد الرمزي)، فإ� أعّد نفيس مخفقاً 

� يف روايته من الرموز التي بدورها تدل عىل إيحاءات حشد غسان كنفا 

ودالالت عدة، ك� نقاش النقاد حولها، من أهمها شخصية أ� الخيزران حيث 

)، وتقرر ١٧: ١٩٧٢اعتربه إحسان عباس رمزاً للقيادة الفلسطينية (عباس، 

رمز لقيادة الشعب الفلسطيني التي قّرصت «رضوى عاشور أن أبا الخيزران هو 

 أثناء النكبة وبعدها مبارشًة يف االضطالع بدورها. وقد تكون اإلشارة هنا أيضاً يف

: ١٩٨١(عاشور، » ١٩٤٨للقيادات العربيّة، امللوك والرؤساء العرب، إبان فرتة 

)، ك� أنه أجاد يف إبراز رمز هام وهو الشخصيات الثالثة من كهل وشاب ٤٩

والصهريج رمٌز للعا� العر� وفتى التي �ثل الشعب الفلسطيني التائه. 

والصحراء أيضا هي رمٌز لألمة العربية وكذلك ترمز الصحراء يف شعر شعراء 

فلسط� كسميح القاسم إىل األمة العربية يف ماضيها وعنفوانها ونقائها وال 

نعرف هل هذا املقطع يف ذهن سميح يوافق عىل أن تكون صورة الغالف عىل 

يحيط بها السواد. سي� أنه اعترب موظفي الحدود  ما رسمه غسان من لوحة فنية

رمزا للب�وقراطية العربية. تجدر اإلشارة إىل أن لفظة الشيطان من الكل�ت 

التي ك�ت يف رسديات غسان حيث أن الشيطان رمز للتمرد والرفض 

واستع�لها ال تشذ عن الشعر الفلسطيني أيضا ك� قال الشاعر أمل دنقل: 

أي املجد للثورة والتمرد عىل االحتالل. ومن هذا املوروث  »املجد للشيطان«

امتاح األديب هذا املبنى الرمزي لتبيان �رد الشيطان عىل أمر ربه، لكنه 
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أعطاه نسيجاً باهراً يف ألوانه، فاستبدل الخروج عن أمر الرّب بشعار التمرد 

 والقتال من أجل الوطن.

را وتكرارا فالزيتونة تلك الشجرة ووظف الكاتب رمز لفظة الزيتون أيضا مرا

املباركة التي وردت يف جميع الكتب الس�وية وقال الله تعالی يف محكم 

ْهِن َوِصبْغٍ ل�ِّْآلكِلِ�َ ﴿كتابه  ﴾ َوَشَجرًَة تَْخرُُج ِمن طُوِر َسيْنَاَء تَنبُُت ِبالدُّ

ل )، وهي الشجرة التي تقاوم الظروف البيئية الصعبة يف مراح٢٠(املؤمنون: 

�وها وتكوينها والزيتون من الرموز التي عني بها أدباء املقاومة الفلسطينية 

للتعب� عن مقاومتهم ضد االحتالل، فهذه الشجرة املباركة لها أبعاد تاريخية 

ودينية جعلتها تنطوي عىل دالالت وإيحاءات كث�ة يف الرتاث األد� العر� 

 والسي� يف محور املقاومة.

الواقعية يف حبكه القصيص، الواقع الذي يتمثل �ا يراه وما يرنوا يلتزم السارد 

لرؤيته يف املستقبل القريب، وليس هو الواقع الحريف لدی مجتمعه. ولهذا 

» من � يكن واقعيااً خارج الكتابة ال �كن أن يكون واقعيا داخل الكتابة«

سالحا للمقاومة. ). وألنه كان مقاتالً اتخذ القلم والكتابة ١٠٨: ٢٠١٨(دراج، 

� يكتب عن األرض فحسب بل عن الوطن. تتميز كتابته بجمل مرصوفة، 

وعبارات واضحة، وجلية، قريبة املرامي، وليس من العس� عىل من يقرأه بتمعن 

أن يصل إىل بغية الكاتب من هذا املبنى الرمزي واستدعاء الشخصيات 

ث� من التقنيات التي لجأ واملفارقات والتناقضات التصويريه واألنسنة، والك

اليها، وتجدر اإلشارة إىل أن أي قصة حين� ترتك أثرا عميقا يف نفوس األمة 

وتبث أفكارها يف القارئ هذا دليل كاٍف وواٍف ملطابقتها بالوقت الحضاري 

الذي يقيض به اإلنسان يف عرصنا الحايل دون أن يتشبث بذرائع الفلسفة 

ية الكتابة، ومن األحداث التي تدور يف القصة ومتاهاتها. يخرج غسان من ناص

وينظر إليها منفردا خارج الزاوية الفنية، وبهذا يظهر مدى التزامه بالفن وقضية 

لكننا نراه يف عدة مواطن يتدخل يف النص، ويفصح عن «اإلنسان، 
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إيدئولوجياته، وكل ما �ت بتقلباته السياسية واالجت�عية تتجسد بدقة يف 

وت ب� الجثث يف وزنها حين� كان أبو خيزران ينتشلها ليلقي بها تصوير التفا

 ).١٠: ١٩٧٢(عباس، » فی أكوام النفايات

كل ذلك يجعل من أشخاصها أناسا نعرفهم حق املعرفة، وينقل إلينا أحداثا 

يؤلفها يف شدة واقعيتها علی سبيل املثال كان عم أسعد يتوقع أن يجمع 

اه قرأ معه الفاتحة ح� ولد هو وولدت هي يف يوم املال ل� يتزوج مجرد أن أب

إن البنت ليست سلعه «واحد، هنا نرى موقف الكاتب وانتقاده الالذع يقول: 

)، وهي ٢٩: ١٩٦٣(كنفا�، » يا إله الشياط�«وبعدها يقول: » تباع وتشرتى

 ذات داللة رمزية للتمرد بحيث أن الشيطان �رد عىل أمر ربّه ك� سلف ذكره.

مستهل القصة يتضح جليا أن الكاتب يريد أن يب� صورة واقعية من التحام  ويف

األرض بقلوبهم املتعبة، وقد نبش منطوياتها الكامنة واستدرجها إىل عا� 

الظهور، فوجد أن أبا قيس ليس بإمكانه �ييز صوت قلبه حين� يلصقه باألرض 

األرض تخفق من تحته: أراح أبو قيس صدره فوق الرتاب الندّي، فبدأت «فيقول 

رضبات قلب متعب تطوف يف ذرات الرمل مرتجة ثم تعرب إىل خالياه... يف كل 

مرة يرمي بصدره فوق الرتاب يحّس ذلك الوجيب كأ�ا قلب األرض مازال، منذ 

أن أستلقى هناك أول مرة، يشق طريقاً قاسياً إىل النور قادما من أعمق أع�ق 

ره الذي كان يشاطره الحقل، هناك، يف األرض الجحيم، ح� قال ذلك مرة لجا

التي تركها منذ عرش سنوات، أجابه ساخراً: هذا صوت قلبك، أنت تسمعه ح� 

 ).٧: ١٩٦٣(كنفا�، » تلصق صدرك باألرض

والرائحة التي ترسي يف عروقه هي رائحة األرض التي کانت والزالت مسقط 

ائحة إذن؟ تلك التي إذا تنشقها والر «رأسه وقلبه مع أنه يف بقعة جغرافية أخرى 

ماجت يف جبينه ثم انهالت يف عروقه؟ كل� تنفس رائحة األرض وهو مستلق 

). فالتنفس إحدى ملزومات الحياة ومقوماتها ٧: ١٩٦٣(كنفا�، » فوقها
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واإلنسان بال تنفس ال يستطيع أن تديم لربهة من الزمن، وهكذا يب� الكاتب 

متعلقون باألرض كالحبل الرسي للطفل. أما عالقة األرض بأبنائها، فهم 

هرول إىل «إحساسه بقدوم الرياح العاتية فيشكل أرضية ترتكز عليها الكارثة 

الخارج، وح� صفق وراءه الباب سمع صوت الوليد، فعاد وألصق أذنه فوق 

خشب الباب.. صوت الشط يهدر، والبحارة يتصايحون، والس�ء تتوهج والطائر 

 ).١٤: ١٩٦٣(كنفا�، » يحّوم عىل غ� هدىاألسود ما زال 

ويف تفحص البنيان الواقعي يف رسد األحداث نجد أن كل ما فيها يتصاعد نحو 

الكارثة، يف بداية القصة استطاع السارد أن يلقي األضواء علی نهايتها عندما 

ب� أن الوالدة ميتة حتی الدّق علی الجدران � يحدث، وهو يفيض إىل الهرب 

طن األم بشكل مبارش إلی املوت، ألن الفرار من الوطن شكل آخر من من الو 

أشكال املوت، ويوحي بأن موتهم ال مناص منه إذ إنهم انصاعوا للموت، وسلموا 

أبا خيزران زمام التفاوض، لذا جاءت اإلدانة رضورة لصنيعهم. تن� الرواية برمتها 

ت القاتل وعدم دّق �عني� متضادين للموت: املوت الذي يتمخض عن الصم

جدار الخزان وهذا ما انتقده الكاتب بصورة الذعة وحدا باألجيال إىل املوت 

بأبشع صورة، وثانياً املوت الحقيقي الذي يتأ� نتاج الرصاخ املدوي املشحون 

 برتانيم الرفض واإلباء.

من واقع مبارش، فوري،  رجال يف الشمسومن هذا املنطلق أخذت شخصيات 

به مثنوية الخبث والسذاجة، مثنوية ياجو وعطيل، إىل حد ما ولكن  واقع تتحكم

ليس �اما. لهذا، كان البد من أن ينعكس طبع املوضوع عىل طبع اللغة. 

لغة املغبون� التي ال تنم عن كربياء األع�ق  رجال يف الشمسفاللغة يف 

شعبية. وعظمة العا� الجوا�. إنها لغة نهارية بسيطة وهينة كاملوسيقى ال

فاملناخ مناخ يوم صاف، ال إعصار فيه وال صواعق. فحتى موت الضحايا يتم 

بصمت، يتم دو�ا أية دقة عىل أي يشء والفكرة برمتها بسيطة التتعدي إصدار 
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اإلدانة عىل املغبون�. وهذه البساطة يف الفكرة قد تحكمت باللغة فبسطتها 

 ).٧٣: ١٩٨٥(اليوسف، 

مسار يوحي بأن الرتاجيدية حليفة األوجاع األزلية. ومع أن كل يشء �يش يف 

إال أن تراجيدية غسان قادرة عىل مالمسة كونية، لهذا ينبغي لجم الرسد عند 

برهة تسبق السقوط الرتاجيدي مبارشة، وهذا ما فعله الکاتب بالضبط فلقد أرص 

عىل صياغتها وتوصيفها بحرفية األديب وقلب الالجئ الذي ينضوي تحت راية 

قيادة أنانية شأنه كشأن السوري� الذين يرمون أنفسهم يف غيابات البحار عىل 

 زوارق املوت، وكذلك األمر مع العراق واليمن والبلدان األخرى.

سنسعى يف ثنايا البحث التنقيب عن االحت�الت الخفية  الواردة وراء هذا 

ذا السؤال من الحزن والغضب املتفجر من مكان قيص السؤال. استبار غسان ه

يف القلب املتعب. حين� ندفق يف عنارص املشهد عىل الصعيد القصيص 

أن يقول:  »ملاذا � يطرق الخزان« أن الكاتب أراد من هذا السؤال نضع احت�ال

إىل متى تقبعون يف سباتكم العميق؟ وتجلسون واجمی الوجوه، مكتويف 

ن؟ ومع ذلك ال تى تنظرون بأم عيونكم كل هذا الهوان والخذال األيدي؟ إىل م

السلطة، الغاشمة، وهكذا يدوي هذا النداء يف أرجاء تثورون علی جربوت 

الصحراء أي فلسط� ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ويختار لذلك ثالثة أجيال تقبل 

التقوقع جوف وکر تظنه منجيا لها، مع أنه فخ قاتل ال يخدم الثورة عىل 

 الطالق.ا

تيضء الرواية برمتها عىل الرغم من كل االحت�الت التي قالها أصحاب الرأي 

واالحت�ل املنوه أعاله هذا السؤال، ويبقى هاجسا يشغل أذهان القراء. ومع 

كل ما يحمله من إيجاز خارق إال أنه مرضج برتانيم الرتاجيدية، ويفصح عن 

طاح والرضوخ والخنوع لالحتالل املنهج الذي سار عليه غسان يف إدانة االنب
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األجنبي، ويحاكم الشخصيات بقوة العقل. لذا أكد أن أدب املقاومة يف 

فكشف الينابيع الدفينة يف  ١٩٤٨فلسط� املحتلة له جذوره قبل عام 

ض�ئرهم وألقی األضواء الكاشفة عىل إيحاءات ورموز سافرة جلية ليكشف صلة 

األجيال وما آلت إليه فلسط� يف عصورها السابق بالالحق أي صلة أنوية هذه 

املنرصمة إىل عرصنا الراهن. فجعل روايته تتمتع بدرجة أعىل من النضج وأدرج 

ضمن تصويره للرصاع البرشي شخصيات مناضلة صاحبة رأي يف رسده 

 القصيص.

 أن السارد/ غسان؛ قدم وصًفا برصيًا دقيًقا لألبعاد -هنا–جدير باملالحظة 

املكانية التي جمعت شتات أرواح األجيال الثالثة، فهذه األماكن لها دالالت 

شتى سنخترصها في� ييل: ذاكرة املخيم أو الخيمة من محطات املنفى ومه� 

كانت التسمية، فإنها ارتبطت بصور اللجوء املختلفة إذ إن الخيمة واملنفى 

ن أبعادا مأساوية وعذابا مقي� بدالالته� الرمزية عىل النكبة الفلسطينية تحتويا

يعشش يف ثناياها، و�ارس القهر يف الحياة، ووجوده جنباً إىل جنب مع 

 ).٢٤٩: ٢٠٠٥ساكن الخيمة أو املنفى (�ر موىس، 

واملخيم اليكون إال عالمة ملوضوعها إذا ما حرصنا داللتها يف مفهوم اللجوء، أو 

لحل والرتحال، �ا يف ذلك حياة البؤس وعىل املستوى االجت�عي بحياة ا

رحلة البحث عن الحياة لطلب مواطن املاء أي أنها ارتبطت بالتمسك بالحياة 

وطبع الوجود اإلنسا� بحيوية الحركة، لكنها يف األدب الفلسطيني انحرصت 

يف داللة اللجوء املرتبط بحياة البؤس والشتات، وتأسيس هذا الفضاء بفعل ما 

والجمعي من مظاهر حياة مخي�ت اللجوء ووضعها  ترسب يف الالشعور الفردي

اإلنسا�، فصورة اللجوء التي احتفظت بها الذاكرة  وجهت خيال املنفى إىل 

 ).٢٤٢: ٢٠٠٨ربط صورة البؤس بذاكرة املخيم (نجاح، 
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وهنا يكشف املكان دالالته املرتتبة عليه، ك� يكشف الجانب النفسا� 

م من هواجس يف نفسيات ساكنيها، ويف ثنايا (السايكولوجي)، وما خلفته الخيا

جدلية املكان تحتل ثنائية املوت والحياة الرتبة األوىل يف الكتابة. فبعد 

احتالل فلسط� تشتت الشعب الفلسطيني يف قاموس الضياع وبقاع األرض 

 واملنايف البعيدة.

عىل  إن التداعيات املركّزة عىل صورة البحر حولت االمتداد البرصي املهيمن

الصورة بفعل خيال البحر إىل امتداد زمني عرب الذاكرة فينتقل البحر يف هذه 

األنسوجة من مالمحه البرصية املفتوحة عىل جغرافيا الوطن والعا� إىل مجال 

مفتوح عىل الذاكرة، وما تستدعيه من مواقف تاريخية أو وقائع تعيد ترتيب 

يف بنائه عىل إثارة الرموز جزئيات العالقات يف املكان أو معه، ويعتمد 

 ).٢٤٢: ٢٠٠٨التاريخية (نجاح، 

وتذكر مروان للشخصية املناضلة عند رؤيته البحر مصداقا حيا عىل عقد أوارص 

بالغة االرتباط ب� البحر واملايض و يف هذه األثناء وضمن سياق املقاومة 

هذا لجأ استعار الكاتب م� يزخر به تراثهم الشعبي شخصية األستاذ سليم، وب

إىل أدواته الفنية ليعرب عن رؤاه وأفكاره وما تختلج به نفسه بطريقه غ� مبارشة 

ال تعرضه لبطش السلطة التي غالبا ما تكون آراؤه مقاومة لها وانتقادا لطغيانها، 

ور�ا �كننا القول: إن غسان كنفا� اتخذ شخصية سليم قناعا يحتمي بها 

اجهتها مبارشه بآرائهم فيها، ك� يظهر ويحتجب وراءها من كل تنكيل ومو 

كنفا� شخصيه سليم مناضلة عربت عن رأيها بشأن مسؤولية األمة تجاه 

امل�رسات التعسفية، فأدرك الروح الساري تجاه شعبه املضطهد وما تشع به 

رساديب عيونهم من غضب وهموم، لذلك نزع الكاتب هذه الشخصية من 

: ١٩٩٧ه قداسة يف نفوس أصحابه (زايد، الرتاث الشعبي حيث أن الرتاث ل

صحيح أن «). ويقول يف هذا الصدد أبو قيس عندما رأى النهرين يلتقيان: ٣٣

الرجال كانوا يف شغل عن دفنك وعن إكرام موتك.. ولكنك عىل أي حال بقيت 
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)، يريد تبيان هذه الحقيقة بأن ١١: ١٩٦٣(كنفا�، » هناك.. بقيت هناك!

 د صوتك وأن ملحمتك حية خالدة يف أذهان األمة.املوت ال يستطيع إخ�

واستدعاء شخصيه األستاذ سليم رمز يتناغم مع التضحيات النبيلة التي بذلها 

أصحاب الرأي يف أداء رسالتهم، ومحاربة السلطة الغاشمة، وبهذا قام األديب 

كنفا� بدور جوهري يف تحقيق هذا الحضور الدائم للرتاث يف وجدان 

عقولهم، وتجدر اإلشاره إىل أن توظيف األدباء لهذه الشخصيات يف الج�ه� و 

نسيجهم الشعري أو حبکهم القصيص يف إطار املفارقة التصويرية إلبراز حدة 

التناقض والرشخ ب� املايض والحارض وإبراز املفارقة ب� روح الجهاد 

سار والتضحية التي تضطرم ب� أضالع املجاهد القديم، وروح الضعف واالنك

والتقاعس يف واقعنا الحايل وبهذا يضفى الكاتب عىل هذه الشخصية أبعاداً 

حضارية وفنية وسياسية إىل جانب إضفاء مالمح معارصة عىل هذه الشخصية 

 املستدعاة.

ويف سياٍق كهذا تقيم الرواية مفارقة واضحة ب� اإلنسان املحَّيل بالوعي 

وتحدث مواجهة ب� زمن الفرار وزمن  الصحيح واإلنسان التائه يف أودية الحياة،

املقاومة والحضور ببسالة أمام فرض الغياب. وبذلك رفعه غسان إىل مقام 

األمثولة. وعىل صعيد الكتابة يقيم مفارقة ب� إنسان تشبث بأحضان أمه إىل أن 

لفظ آخر أنفاسه وإنسان رحل عن أمه رحلًة تؤدي به إىل املوت والضياع واللوذ 

 ق.�ن ال يستح

نهاية هذه الرواية تشبه نهاية وضاح اليمن، شاعر الصندوق امللثم يف قرص 

الخليفة األموي. لقد ع� غسان عىل ضالته يف صفحات التاريخ، حين� قرأ 

قصة الشاعر األموي وضاح اليمن الذي مات بصمت مثل ميتة الفلسطيني� 

 ون القاسم املشرتك ب� الطرف� هو الصمت عند املوت.الثالثة، إذاً يك
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ويرجع مرد ذلك إىل أن وضاح اليمن كعادة معظم الشعراء كان ممن يتهورون 

يف قصائدهم، ويرتقون مراقي صعبة ال قبل لهم بها: إما بهجاء فاحش، أو تغزل 

ملن ال يحل لهم، كذلك صنع وضاح، تدرج به غزله وتشبيبه بالنساء إىل أن 

ال به زوجة الخليفة الوليد بن عبدامللك (أم البن�)، ونظم أشعارا كث�ة يف ط

حبها. فل� سمع الوليد بن عبد امللك بعض شعر وضاح اليمن يف زوجته (أم 

البن�) هّم بقتله، وأمر بطلبه، فل� قدم عليه، أمر جنوده أن يجعلوه يف صندوق 

أثبته األديب الزيات وخالفه ). وهذا ما ١٥٩: ٢٠٠٩ويدفنوه حياً (القر�، 

 األثري يف كتابه� مأساة الشاعر وضاح.

حرضت الرتاجيدية وتجلت يف حياة الشعب الفلسطيني بوضوٍح أك� من أي 

شعب آخر، فهو الشعب الوحيد يف العا� الذي � ينل حريته إىل يومنا هذا، 

ته. وتعددت مظاهر وهو عىل مدار مائة عام يقارع االحتالل من أجل نيل حري

مأساة هذا الشعب ما ب� ترشد، وظلم، وقهر وكبت وفقر. وإذا انتبه الكث�ون 

 إىل جوانب املأساة األخرى، يركز هذا البحث نتائج عدة، منها:

تتمحور هذه الرواية عىل الرتاجيدية االجت�عية ألديب فلسطيني ملتزم  .١

 .عن شعبه وسقط شهيداً لقضية شعبه ودفع حياته �نًا لحريته ودفاعا 

من خالل سيميوطيقية العنوان �كننا القول أن لفظة "رجال" تش� إىل  .٢

توايل األجيال وعدم ح�ية هذه األجيال من أي يشء ألنها مكشوفة للشمس 

ولهيبها. و�كن يش� غسان إىل العراء االجت�عي، بحيث أن ليس هناك 

س، فهم يعيشون وجهاً لوجه تحت مؤسسات وال دولة تظللهم من الفاقة والبؤ 

 .أشعة الشمس ويضطرون للس� يف الصحراء جرياً وراء لقمة العيش

امتازت هذه الرواية �يزات جعلتها أهم رواية يف املوروث الن�ي  .٣

الفلسطيني بأرسه ألسباب منها: املنشأ التاريخي الرتاجيدي لهذه الرواية التي 
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لرصاع، وما �يزها أن البطل من قاع كانت صدى للنكبة، ثم غياب عنرص ا

 املجتمع وليس بطالً خارقاً.

. إن البواعث الكامنة وراء امتياز هذه الرواية عن غ�ها من الروايات، هي أن ٤

غسان � يقم �حاكاة املقومات الفنية التقليدية، و� يرتكز يف روايته عىل 

من املقومات والبنی عنرص الرصاع ك� ذكرنا آنفا عىل الرغم من أن الرصاع 

 .الرئيسة يف الروايات الحديثة والقد�ة

. إن هذه الرواية صورة ناطقة للشعب الفلسطيني بعد النكبة التي كانت ٥

 .ناجمة عن القيادات الخائنة والشعب املستسلم واملغلوب عىل أمره

. من خالل دّق الخزان، يدعو إىل الثورة والبعث ويسعى غسان من خالل ٦

إىل الثورة عىل االنصياع للموت البطيء  »ملاذا � يطرقوا الخزان؟«سؤاله 

وفيه  »ملاذا � يطرقوا الخزان؟«محور هذه الرواية هو سؤال غسان  والجهر بها.

دعوة صارخة لرفض الخنوع واالستكانة واملوت البطيء وفيه رموز سافرة للثورة 

 .وإطالق رصخة الرفض واإلباء

ع يف هذه الرواية إذ استل غسان شخصياته من الواقع . تشابك الرمز مع الواق٧

لها دالالت ورموزا �كََّن من خاللها من إيصال رؤاه وأفكاره  .الفلسطيني وحمَّ

. تجلت واقعية هذه الرواية يف الشخصيات ورسد األحداث واللغة واإليقاع ٨

 ورموزها الواضحة الجلية وهذه تعد من أهم س�ت األدب الثوري، حتى يؤثر

 .عىل الج�ه�

. تعددت صور املوت يف هذه الرواية، أهمها: إن الفرار من الوطن شكل من ٩

أشكال املوت وإن الصمت واالستكانة وعدم الثورة عىل الظلم والفقر شكل آخر 

 .له. وإن الفقر والبؤس والحرمان تضفی باألجيال إىل املوت
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 سیولوجييف ضوء املنهج السو» رجال يف الشمس«تراجیدیة 

البحر واملخيم مع زمن . لقد امتدت التداعيات املركزة عىل صور املكان ك١٠

الرسد الروا� وعّربت عن حن� غسان إىل الوطن وهكذا ظل غسان وفيا ألرضه 

 وشعبه وقضيته وسّخر أدبه لخدمة وطنه وبذل مهجته فداًء لوطنه.

*** 
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