
 

 

 هاي ادبیات پایداري تحلیل مؤلفه

 اثر غسان کنفانی» رجال فی الشمس« در رمان 
 1نعیم عموري*

 2سید حسن نجاتی
 :چکیده

غسان کنفانی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر فلسطین و جهان عرب است که علی رغم عمر 
آثار فراوان و ماندگاري از خود بر جاي گذاشت که این آثار شامل رمان، داستان هاي  )سال36(خویشکوتاه 

اولین رمان کنفانی که داراي شهرت جهانی و به » رجال فی الشمس«. کوتاه، نمایشنامه و کتاب می باشند
حیح از زمان خود و کنفانی با درك ص» رجال فی الشمس«در . چندین زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است

همچنین وضعیت مردم فلسطین در آن دوره از زمان و احساس سرخوردگی و یأس ناشی از اشغال فلسطین، 
کنفانی . به نقد و بررسی دقیق جامعه خود می پردازد و به اصطالح به نقد درونی جامعه خود پرداخته است

وجود مردم فلسطین را بی تقصیر نمی داند و  عامل اصلی مشکالت فلسطین را اسرائیل می داند، ولی با این
معتقد است جامعه اي که تمامی رنج ها و محنت ها از آوارگی و فقر تا مردن در غربت را متحمل می شود 
اما هیچ گونه اعتراضی نمی کند و فریاد نمی زند، این جامعه هیچ وقت نخواهد توانست بر دشمن خود 

اشتن بر درد و سختی مردم جامعه خود عالوه بر رساندن فریاد بر حق پیروز شود لذا سعی دارد با دست گذ
مردم خود، جامعه فلسطینی را به تفکر و تحرك وادارد و در نهایت نیز با طرح پرسشی در پایان رمان غم 
انگیز خود مردم فلسطین را دعوت به مبارزه و مقاومت می کند و بر ضرورت خروج از حالت سکوت و 

 .حرکت در مسیر مبارزه و مقاومت تاکید می نماید تسلیم و یأس و
 

 .غسان کنفانی، مقاومت، فلسطین، مبارزه، ادبییات :کلمات کلیدي

 n.amouri@scu.ac.ir)نویسنده مسؤول(دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز - 1
 دانشجوي دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- 2
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 :مقدمه -1
ادبیات پایداري نماد ملل مستقل جهان است حال اینکه کشور فلسطین تحت یوغ استعمار 

را بر زمین و دارائی و اموال مردم مسلط نموده اند و  غرب قرار گرفته و صهیونیستهاي نژاد پرست
ادبیات . این اشغالگري موجب مبارزه و مقاومت گردید چه مبارزه تسلیحاتی و چه فرهنگی و ادبی

فلسطین را ادبیات پایداري شکل میدهد و در این پژوهش رمان یکی از برجسته ترین مبارزان 
 هاي مؤلفه ي مورد کاوش قرار میدهیم و مقاله ي تحلیلشهید فلسطینی را از منظر ادبیات پایدار

این رمان یکی از رمان هاي تاثیر . مردانی در آفتاب: »الشمس فی رجال«  رمان در پایداري ادبیات
 .گذار در ادبیات پایداري عربی است

آوارگی، فقر، ذلت وخواري، . در این پژوهش مؤلفهاي پایداري مورد کاوش قرار داده شد
 .ناامیدي و تسلیم شدن و دعوت به مبارزه ومقاومت وشکستن سکوت استویأس و

 

 :ضرورت انجام تحقیق
که  "رجال فی الشمس"معرفی شخصیت مقاوم و شهید غسان کنفانی و همچنین تحلیل رمان 

 .نشان دهنده ي آوارگی ملت فلسطین است تحقیق در این رمان را ضروري و مفید نشان میدهد
 
 :مقاومتتعریف -1-1
. است» دفعه عنه« به معناي » قاوم الشیء«، و » قاوم«در زبان عربی، واژه مقاومت از ریشه « 

از کلمه » هجوم«می آید، حال آنکه در مقابل واژه » طغیان«در برابر کلمه » مقاومت«معموالً کلمه 
علیه دیگر و  زمانی مقاومت صورت می گیرد که کس یا کسانی بخواهند. استفاده می گردد» دفاع«

طبیعی است که طرف مقابل سعی می کند تا در مقابل این طغیان، مقاومت . یا دیگرانی طغیان کنند
چنین مقاومتی مشروع و شریف است چرا که هدف آن، برطرف . و آن را از خود دفع نماید

یه شده باتوجه به تعریف ارا  )412، 1390مجیدي،(».ساختن ظلم و ستم و دفاع از بی گناهان است
دفاع مردم فلسطین از سرزمین و مقدسات خود نه تنها امري مشروع وقابل قبول است بلکه وظیفه 

 .اي اخالقی  ودینی وانسانی بر دوش ملت فلسطین  می باشد
 

 :تاریخچه ادبیات مقاومت -2
د هنر متعه«:ادبیات مقاوم را می توان جزء ادبیات منعد وپایبند دسته بندي کرد ومی توان گفت

سلیمانی (».انسانی قرار گیرد –وجاودانه،هنري است که در خدمت ارزش هاي دینی 
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. این ادبیات خودرا ملزم به پرداختن به دغدغه هاي اساسی انسان  می داند)  133:1393ودیگران،
ادبیات مقاومت «...دغدغه هایی همچون آزادي ،استقالل  ومقاومت دربرابر هر نوع ظلم وستم و

قدمت تمدن بشري دارد و در هر دوره اي، متناسب با شرایط و موقعیت آن رخ می  سابقه اي به
نماید و در شرایطی چون خفقان، استبداد داخلی، نبود آزادي هاي فردي و اجتماعی، قانون گریزي 

 .و قانون ستیزي جلوه می کند
 

 پرسش هاي تحقیق
 ه خود می پردازد؟به نقد درونی جامع» رجال فی الشمس«چرا کنفانی در رمان -1

از دیدگاه کنفانی » رجال فی الشمس«مهم ترین راه پایان دادن به اشغال فلسطین در رمان -2
 چیست؟

 

 :فرضیه تحقیق
متوجه می شویم که غسان کنفانی با واقع بینی و » رجال فی الشمس«پس از مطالعه دقیق  -1

زیرا معتقد است جامعه فلسطینی در به دور از فرافکنی، به نقد درونی جامعه فلسطینی می پردازد 
لذا با . ادامه اشغال فلسطین بی تقصیر نیست و نقش مهمی در استمرار این رنج و محنت ها دارد

نقد درونی جامعه خود سعی در پیدا کردن جامعه خود و خارج کردن جامعه خود از حالت رکود 
 .و تسلیم و یأس و نا امیدي دارد

تنها راه پیروزي مردم فلسطین مبارزه و مقاومت و فریاد زدن علیه از دیدگاه غسان کنفانی  -2
می خواهد جامعه » لماذا لم یدقوا جدران الخزان« کنفانی با طرح سؤال بدیهی در. ظلم و ستم است

خود را دعوت به مبارزه کند و به جامعه خود بگوید که بر دیواره هاي این هیوالي مرگ که در 
ه شده است، بکوبند و تسلیم مرگ نشوند و فریاد بر حق خود را به گوش اینجا به مخزن آبی تشبی

 .جهان برسانند تا از این طریق بتوانند سرزمین خود را آزاد سازند
  

 » رجال فی الشمس«خالصه رمان 
، در بیروت به چاپ 1963اولین رمان غسان کنفانی است که در سال » رجال فی الشمس«

می  1948ان تأثیرات اشغال فلسطین بر روي مردم فلسطین در سال رسید این رمان به شرح و بی
فرد فلسطینی که هر کدام نماینده گروهی از مردم فلسطین  4پردازد و از طریق طرح تصویري از 
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هستند به بیان دردها و محنت ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین می پردازد و در پایان رمان با طرح 
به مبارزه و مواجهه با اشغالگران دعوت می کند و تنها راه آزادي  پرسشی بدیهی مردم فلسطین را
 .فلسطین را مبارزه معرفی می کند

 

 :شخصیت هاي داستان
فردي مسن است که در اثر اشغال فلسطین زمین و خانه خود و نیز درختان زیتون : ابوقیس -1

 .کویت فرار کندخود را از دست می دهد و براي تأمین معیشت خود مجبور می شود به 
جوانی است که به دلیل فعالیت هاي سیاسی تحت تعقیب نیروهاي امنیتی اردن می : اسعد -2

 .باشد که قصد دارد جهت پیدا کردن کار و گریختن از نیروهاي امنیتی به کویت سفر کند
ساله اي است که پدرش پس از ازدواج با زنی به نام شفیقه، او و 16نوجوان : مروان -3
برادر و خواهر دیگر خود رها می کند لذا مروان براي تأمین مخارج زندگی و تکفل  4ش و مادر

 .خانواده خویش مجبور می شود مدرسه را ترك نماید و به کویت سفر کند
فردي فلسطینی که در جنگ مردانگی خود را از دست داده است و بر روي : ابوالخیزران -4

تی کار می کند و در زمینه قاچاق انسان نیز فعالیت دارد و ماشین حمل آب متعلق به یک تاجر کوی
پس از آشنایی با مروان، اسعد و ابوقیس تصمیم می گیرد که آنها را با ماشین حمل آب از مرز بین 

 .عراق و کویت عبور دهد
 

  :بحث اصلی

 »الشمس فی رجال« رمان در پایداري هاي مؤلفه
به سه مقوله مهم و اساسی تأثیرگذار در وضع » رجال فی الشمس«غسان کنفانی در رمان 

 :اجتماعی مردم فلسطین و یا قسمتی از آنها می پردازد که در زیر به شرح آنها می پردازیم
کنفانی همانند سایر نویسندگان و شاعران فلسطینی عامل اصلی شروع رنج و محنت مردم 

که موجب آوارگی و درماندگی فلسطین را اشغال سرزمین شان توسط یهودیان می داند اشغالی 
مردم فلسطین شد و به تبع آن مسائلی چون فقر و پناهندگی و محروم ماندن از تحصیل و جهل و 
بی سوادي ظلم و رنج و محنت پدید آمد اما به همین موضوع اکتفا نمی کند و در ادامه به علت 

ا براي مردم فلسطین است، هاي ادامه این اشغال که خود پدید آورنده تمامی رنج ها و مرارت ه
از دیدگاه غسان کنفانی یکی از عوامل بسیار مهم و حساس در ادامه این مشکالت خود . می پردازد

مردم فلسطین هستند مردمی که در برهه اي از زمان دچار یأس و ناامیدي شده و گروهی نیز راه 
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د، می دانند و گروهی حل مشکالت خود را در فرار از کشور خود و تسلیم شدن به وضع موجو
دیگر که امر واقع را پذیرفته و آن را قضا و قدر خود می دانند، مردمی که حاضر نیستند براي 
آزادي و رهایی خود از یوغ اشغالگران هیچ گونه اقدام عملی انجام بدهند و تنها چشم به دیگران 

از نظر غسان کنفانی این اند و انتظار کمک از جامعه جهانی و یا کشورهاي دیگر دارند  دوخته
دیدگاه و این نوع تسلیم شدن و پذیرفتن واقعیت موجود امري غیر قابل قبول و ناپسند است لذا 
سعی دارد جامعه خود را از این حالت یأس و نا امیدي خارج سازد و آنها را دعوت به اتحاد و 

رمان، بعد از تشخیص همکاري و همبستگی با یکدیگر می خواند و در مقوله سوم خود در این 
عامل رنج و محنت مردم نیز عامالستمرار این رنج ها، تنها راه درمان و ریشه کن کردن این 

لماذا «و در پایان با طرح سؤال بدیهی  ها را مواجهه و مقابله با این دشمن اشغالگر می داند محنت
و سعی می کند با طرح  تک تک افراد جامعه خود را به چالش می کشد» لم یدقوا جدران الخزان؟

این سؤال بدیهی به مردم فلسطین به طور خاص و تمامی آزادي خواهان به طور عام، تلنگري وارد 
 . کند

از نظر کنفانی تنها با مقابله و مواجه با دشمن اشغالگر می توان بر رنج ها و مشکالت پیروز 
که فقط از این طریق می توانند  شد و این فریاد و دادخواهی را حق مشروع مردم فلسطین می داند

 .به این ظلم و ستم پایان بخشند و به حق مشروع خود  دربازگشت به وطن دست یابند
مشکالتی که اسرائیل سبب به وجود آمدن آنها شده است به ترتیب زیر ذکر : مقوله اول

 :می نماید هایی از رمان که به این موضوع اشاره دارد این ایده را اثبات نماییم و قسمت می
بی شک عامل اصلی آوارگی و بی خانمان شدن فلسطینی ها، اشغال سرزمین آنها : آوارگی 

اشغالی که در اثر آن هزاران هزار نفر از مردم فلسطین آواره و بی خانمان . بوسیله اسرائیل است
اصلی  با کوچ خود خواسته یهودیان و اشغال سرزمین فلسطین، زمینه ي اخراج ساکنان« . گشتند

اکنون مردم فلسطین با دشمنی رو به رو ... این سرزمین مهیا شد؛ میهمانی که میزبان را اخراج نمود
کند؛  هستند که اگر بتواند، مسلمانان را از صفحه روزگار محو می سازد و در این کار آن تردید نمی

» .ر مبارزي استدشمنی که کمترین جرم او نسل کشی و نابود ساختن ریشه فلسطینیان و بلکه ه
به این محنت و رنج » رجال فی الشمس«غسان کنفانی در رمان  )411: هـ 1390مجیدي، (

فلسطینیان اشاره می کند به عنوان نمونه می توان به عبارت هاي زیر در این رمان اشاره کرد که 
 :بیانگر این رنج و محنت است

االرض اليت ...... ختفق من حتته  أراح ابو قيس صدره فوق الرتاب الندّي، فبدأت االرض« 
 )7:1963کنفانی ، (»ترکها منذ عشرة سنوات
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� رمحة هللا عليک � استاذ « : و نیز در قسمتی دیگر از رمان خود از زبان ابو قیس می نویسد
ال شک انک ذو خطوة عند هللا حني جعلک متوت قبل ليلة واحده ! � رمحة هللا عليک! سليم

وأنقذت شيخوختک ! � هللا... ليلة واحده فقط ... سکينه يف ايدي اليهودمن سقوط القرية امل
 )11:1963کنفانی ، (» ....من العار

خانمان  این نمونه ها به روشنی نشان می دهد که کنفانی اشغال سرزمین خود را عامل اصلی بی
عه عواقب جنگ کودکان بیش از دیگر افراد جام«. شدن و آوارگی و رنج محنت مردم خود می داند

از  وآوارگی و محرومیت را لمس می کنندودر معرض شدیدترین دردها ورنج ها قرار می گیرند و
 امکانات اولیه ودر بسیاري از مواقع از آرامش وزیستن در آغوش گرم خانواده محروم می مانند؛
م لذا در بحث رنج واندوه انسان فلسطینی ،رنج واندوه کودکان فلسطینی بیشتر به چش

آید؛کودکانی که پیوسته مورد ظلم وستم صهیونیست ها قرار می گیرند وواکنش سازمان هاي  می
سرباز (».مدافع حقوق بشر نست به وضعیت این کودکان همچنان سکوت است

بنابراین کنفانی سعی دارد با برجسته کردن این درد ورنج ها گوشه اي  از ) 104:1393ودیگران،
رابه تصویر بکشد وضمیر خفته جهانیان ومدعیان دفاع ازحقوق بشر  محنت وسختی مردم فلسطین

 .را بیدار نماید
 

 :فقر  -1-2
رنج و محنت دیگري که اشغال فلسطین براي مردم آن سرزمین در پی داشت فقر و نداري و 
وضع معیشیتی نامناسب است وضعی که به موجب آن ابو قیس با وجود پیر و مسن بودن و نیز 

ساله است، به ناچار مجبور می شوند سختی و مشقت سفر را متحمل شوند  16نوجوانی مروان که 
و به کویت سفر کنند، سفري که به مقصد نمی رسد و به موجب آن جان خود را از دست می 

فقر و محرومیت و درد ناشی از آن، کودکان فلسطینی را وادار نموده است که در آرزوي « . دهند
قا و استمرار حیات خود باشند و ماه آسمان را هنگام خالی شدن کیسه هاي لقمه ي نانی براي ب

آنان پردردترین و محروم ترین مردم جهانند؛ زیرا فقر آنها از نوع . آرد، قرص نانی خیال کنند
دیگري است؛ آنان گرسنه نگه داشته شده اند تا از قضیه کشورشان دور شوند و یا فراموشش کنند 

: هـ  1395سرباز و دیگران، (»...نبال لقمه ي نانی براي ادامه حیات خویش باشندو به جاي آن به د
کنفانی این فقر و محنت و نیز مرگ تلخ و غریبانه مردم فلسطین در راه سفر به دیگر  )108

به عنوان نمونه ابو قیس . کشورها جهت تامین معاش را، نتیجه ي اشغال سرزمین فلسطین می داند
 : می گوید
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أکنت ... لو عشت، لو اغرقک الفقر کما اغرقين یتر ... ة هللا عليک � استاذ سليم رمح« 
 یکتفيک و هترب عرب الصحراء إل  یک کلها علنتفعل ما أفعل االن؟ أکنت تقبل أن حتمل سني

 )46:1963کنفانی، (»الکويت کي جتد لقمة خبز؟
است به دلیل فقر و نداري و ساله  16مروان که نوجوانی: در بخش دیگري از رمان می خوانیم

ازدواج پدرش با زنی دیگر مجبور می شود بار زندگی را بر دوش بردارد و به کویت سفر کند تا 
 :شاید بتواند از فقر و نداري رهایی یابد

 ...الذين يف سنک مازالو يف املدارس ... « 
 »... عائليت  ن اشتغل االن کي أعيلأ لقد کنت يف املدرسة قبل شهرين، ولکنين أريد -

 )46:1963کنفانی ، (
این عبارت ها به خوبی فقر و گرفتاري مردم فلسطین را نشان می دهد که چگونه از تمام دوره 
هاي سنی درگیر فقر هستند، فقري که عامل اصلی آن نیز اشغال شدن کشورشان توسط یهودیان 

به دزدان قبرستان تشبیه می  اشغالگرانی که محمود درویش شاعر برجسته فلسطینی آنها را. است
در قصیده لصوص ) 353،ص 2دیوان ،ج (لصوص المدافن  لم یترکوا للمؤرخ شیئا یدل علّی«.کند

دولت یهودي به دزدان قبرستان تشبیه شده که می خواهد براي تشکیل هویت ) 1986(المدافن
که با اشغال سرزمین یهودیانی ) 219:1388نجاریان،(».جعلی آثار باستانی فلسطین را نابود کند

فلسطین وسرقت تاریخ وهویت این سرزمین مقدس عالوه بر درگیرکردن مردم فلسطین با درد 
 .سعی  درجعل تاریخ  وبه جودآوردن هویتی ساختگی براي خود هستند...ورنج آوارگی، فقر و

 
 :ذلت و خواري -1-3

غسان کنفانی در بخش هایی از رمان تحقیر شدن و ننگ و ذلتی که فلسطینی ها در مسیر فرار 
عنوان مثال در بخشی که ابو قیس هنگام رفتن به به کویت متحمل می شوند به تصویر می کشد به 

 .مغازه آن شخص چاق، در بصره می رود به وضوح بیانگر این مطلب است

ذاق مثلها  ةغص... متزق حلقه  ةدامغ ةمل يستطع، کانت غصن يقول شيئًا ولکنه أحاول « 
دکان الرجل السمني الذي يعمل يف هتريب الناس من  یلإو ذهب  ةالبصر  یلإمتامًا حني وصل 

کتفيه کل الذل و کل الرجاء الذين يستطيع رجل   یمامه حامًال علأالکويت، وقف  یلإ ةالبصر 
 )18:1963کنفانی ، ( »...ن حيملها أعجوز 
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بی شک «این بخش از رمان ابو قیس را در حالتی همراه با خفت و ذلت به تصویرمی کشد
،یکی از مهم ترین غایاتواغراض وضع قوانین وتشریع ادیان وبعثت انبیاء،بازداشتن مردم از ذلت 

فرد عاقل ...وخواري ونائل ساختن ایشان به فضایل اخالقی  وصفات شریف و ستوده می باشد
این چنین انسانی به پستی ها و اخالق رذیله تن در ... وروح خود را بزرگ می داندوهوشیار نفس 

کنفانی قصد ) چکیده1389شریفی ودیگران،(».نداده ،واجازه تحقیرشده مقابل دیگران را نمی دهد
دارد با انگشت نهادن بر این ذلت و خواري که فرد فلسطینی به دلیل فقر و در پی یافتن لقمه اي 

مل می شود، رنج و محنت فرد فلسطینی را فریاد بکشد و فریاد مظلومیت سر دهد و به نان، متح
جهانیان بگوید که عامل این مرارت ها و سختی ها کسی نیست جز اسرائیل و حامیان آن که، با 

در این رمان .اشغال فلسطین، مسبب تمامی این سختی ها و حقارت براي فرد فلسطینی شده اند
ی بر این نوع از خوار شدن وتحقیرشدن فرد فلسطینی انگشت نهاده ومعتقداست کنفانی به روشن

اگر سرزمین فلسطین اشغال نمی شد مطمئنا این ذلت وخواري بر فرد فلسطینی تحمیل نمی 
 .شد،ودیگر نیازي به فرار کردن به دیگرکشورها نبود

، وجود داشته و موجب برخی ویژگی هایی که در مردم فلسطین در آن برهه زمانی: مقوله دوم
با اشاره » رجال فی الشمس«غسان کنفانی در رمان :  شده است که اشغال سرزمین شان ادامه یابد

سعی دارد به نقد  )1948-1963(به برخی رفتار ها و ویژگی هاي فرد فلسطینی دربرهه اي از زمان 
دچار یأس و نا امیدي  درونی جامعه خود بپردازد و جامعه خود را به نقد بکشد، جامعه اي که

شده و یا افراد آن جامعه به جاي فکر کردن به امور مهم و حساس جامعه خود تنها به فکر امور 
شخصی خود و یا امور جزئی و بی اهمیت باشند و یا به جاي توجه به توان هاي داخلی خود، 

کشورها می دانند،  چشم امید به دیگران دوخته اند، و یا راه حل مشکالت خود را فرار به دیگر
غسان کنفانی این جامعه را بی تقصیر درادامه اشغال سرزمین و کشور خود نمی داند و معتقد است 
که تا زمانی که مردم فلسطین یأس و نا امیدي و فرار از مشکالت را به جاي مواجهه با سختی ها 

. خود پیروز شوند و مشکالت، رویه ي خود سازند، بی شک نخواهند توانست بر دشمن اشغالگر
آیه  -الرعد(» ان اهللاَ ال یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم« : همانگونه که در قرآن کریم می خوانیم

بر این موضوع اشاره دارند » رجال فی الشمس«در این بخش قصد داریم مواردي که در رمان  )11
 :به ترتیب ذکر نماییم

 
 
 



67 | اثر غسان کنفانی "رجال فی الشمس"هاي ادبیات پایداري در رمان  تحلیل مؤلفه  

 

 :یأس و نا امیدي
از مهمترین عوامل شکست هر فرد یا جامعه یأس و نا امیدي است، یأس و نا امیدي موجب 
تسلیم شدن فرد یا جامعه می شود، نا امیدي خصوصاً در سطح یک جامعه موجب می شود آن 

به .جامعه تسلیم وضع فعلی خود شود و هیچ گونه تالشی براي رهایی از این وضعیت انجام ندهد
سیر فرار به کویت ابو قیس در خیال خود زندگی فعلی خود را بهتر از مرگ نمی عنوان نمونه در م

 : داند و با خود می گوید

فضل کثرياً أأو حتسب إذن أن حياتک هنا ... صل وقد ال أصل أ� رجل عجوز قد أ... « 
 )88:1963کنفانی ، (»  من موتک؟

آن نهاده است تا جامعه را از کنفانی به خوبی این نقطه ضعف را تشخیص داده و انگشت بر 
این یأس و نا امیدي، آگاهی دهد و به آنها بگوید که یأس و نا امیدي همانند اشغال سرزمین شان 

اگر کشوري بخواهد از سلطه ظلم وستم «توسط اسرائیل، در استمرار مشکالتشان نقش اساسی دارد
یرا خداوند نیز سرنوشت قومی را ظالمان رهایی یابد،باید مردمش علیه حاکمان خود قیام کنند؛ز

 :تغییر نخواهد داد ،مگر اینکه خود خواهان تغییرباشند

 )155:2001فضل اهللا،(»تغري� یأجوائنا َحتّ              یما غّري هللاُ احلياة عل«
 ) 390:1395مهتدي،(» .خداوند زندگی مارا تغییر نخواهد داد؛مگراینکه مانیز تغییر پیدا کنیم

حت اشغال دشمنان خود می باشد و می خواهد خود را رهایی بخشد، حق ندارد ملتی که ت 
مأیوس شود و امید خود را از دست بدهدبنابراین باید تالش کند وتمام توان خودرا درمقابله با 

 .دشمن اشغالگر به کارگیرد تا بتواند بر این دشمن پیروز گردد و سرزمین خود را باز پس بگیرد

 
 :وانتظار بیهوده کشیدن تسلیم شدن -2-2

ملتی که تحت اشغال باشد نباید لحظه اي تسلیم شود و در هر زمان و مکان حالت تسلیم و 
رکود را نپذیرد انتظار بیهوده کشیدن و عدم مبارزه یک ملت عامل دیگري است که موجب می 

جام ندهد،به شود این ملت زیر بار ظلم و اشغال برود و هیچ گونه اقدامی براي آزادي خود ان
 :اشاره نمود» رجال فی الشمس«عنوان نمونه می توان به عبارت زیر در رمان

عشر سنوات کبريه  یلقد احتجت إل... ن تنتظرأ یيف السنوات العشر مل تفعل شيئًا سو « 
يف هذه السنوات ... جائعة کي تصدق أنک فقدت شجراتک و بيتک و شبابک و قريتک کلها

 )15-16: 1963کنفانی ، (».نت مقع ککلب عجوز يف بيت حقريأم و شق الناس طرقه ةالطويل
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نویسنده سعی دارد حالت سکون و تسلیم شدن فرد فلسطینی را به نقد بکشد و او را به سعی 
و تالش و مبارزه دعوت کند تا بتواند عزت و کرامت خود و سرزمین خود را ازچنگ دشمن 

 .غاصب آزاد  سازد
 

 :قدرتسلیم بودن به قضا و 
در بخشی از رمان می خوانیم که أسعد براي تأمین هزینه سفر خود به کویت مجبور می شود 

دینار قرض بگیرد عموي أسعد نیز در مقابل از أسعد می خواهد که با دخترش  50از عموي خود 
 :ندي ازدواج کند و این ازدواج را قدر محتوم أسعد و دخترش ندي می داند

سوف يکون بوسعي أن أرد لعمي املبلغ يف أقل من شهر : ه و فّکرشد علي النقود يف جيب«
و رغم ذلک ... ال تتفائل کثريًا قبلک ذهب العشرات مث عادوا دون أن حيضروا قرشًا ... 

إذن ملاذا تعطيين النقود اذا کنت متاکدًا من أنين لن ... سأعطيک اخلمسني دينارًا اليت طلبتها
حيت يصري بوسعک ان ...أ لست تعرف؟ إنين أريدک أن تبدأ  ...أعيدها لک؟ انت تعرف ملاذا

من الذي قال له انه يريد ان يتزوج ندي؟ جملرد أن أابه قرأ معه الفاحته حني ولد ... تتزوج ندي
هو و ولدت هي يف يوم واحد؟ إن عمه يعترب ذلک قدرًأ، بل انه رفض مئه خاطب قدمو 

 )28:1963کنفانی ، ( »ليتزوجوا ابنته
بخش دیگري از رمان پدر مروان، ازدواج خود با شفیقه را قضا و قدر خود می داند و می  و در

 .گوید که چیزي در دست من نیست این امر از اول براي ما نوشته شده است

کنفانی ، (» انت تعرف � مروان أبن اليد يل يف االمر، هذا شي مکتوب لنا منذ بدء اخلليقة«
49:1963( 

جامعه خود را قبول ندارد و سعی می کند تا بر این تفکر بتازد و آن را از کنفانی طرز تفکر 
ذهن فرد فلسطینی خارج کند زیرا معتقد است این تفکر و این طرز نگاه عاملی است که جامعه را 
از تحرك باز می دارد و اشغال سرزمین فلسطین را قضا و قدر می داند در نتیجه از هر گونه تالش 

 .آزادي متوقف می شود و مبارزه براي
در رابطه با این موضوع می توان به اشعاري از شاعر فلسطینی، محمد قاسم اشاره کرد که « 

متشرعانی را که تنها دست به دامان دعا هستند به باد سخره می گیرد، به علت اینکه آنان مردم را 
 :شت می دهنداز قیام باز می دارند و به مردم در ازاي رنج هاي این دنیا وعده به
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ففيم / و للحکام يوم احلشر �ٌر لفحها يصرع/ يقول الشيخ ان اخللد مأوا� فِلم جنزع؟ «
لنشقي ها هنا يف االرض ! / اطاعة اولياء االمر منا خري ما نصنع/ نثور؟ ان احلق عندهللا اليدفع

 )47/ 1: 2004محمد قاسم، ( »! إن نصيبنا اجلنه
ان قشري باعث می شود که مردم نسبت به تغییر سرنوشت داشتن چنین روحیه اي نزد زاهد

خود دلسرد شوند و این خیانت بزرگی در حق مردم است که در لباس قداست بر آنان روا می 
لذا کنفانی وظیفه خود می داند که با این تفکر  )101 -102: 1394عموري و احمد زاده، (».شود

س را ایجاد کند که تنها با تالش ومبارزه است که مقابله نماید ودر درون فرد فلسطینی این احسا
می توان کشور خودرا از دست اشغالگران آزاد ساخت وتسلیم بودن به قضا وقدر نه  تنها منجربه 

 .آزاد سازي فلسطین نمی شود بلکه خود یکی از علل استمرار این اشغال است
  

 :ترك وطن و فرار به کشورهاي دیگر
را پرداختن به موضوع فرار از فلسطین و » رجال فی الشمس«رمان شاید بتوان موضوع اصلی 

رفتن به کشورهاي دیگر دانست، کنفانی می خواهدبه این مسئله مهم بپردازد که چرا باید فرد 
از نگاه کنفانی . فلسطینی وطن خود را رها کند و براي حل مشکالت خود به دیگر کشورها برود

د و به کشورهاي دیگر فرار می کنند چیزي جز ذلت و کسانی که وطن خود را ترك می کنن
خواري نصیبشان نمی گردد و در پایان نیز با خفت و خواري و در غربت مرگ آن ها را در کام 

این مسئله به رو شنی مشاهده می گردد افرادي که » رجال فی الشمس«خود می بلعد که در   رمان 
د به طعمه اي براي افراد سودجو و فرصت طلب وطن خود را به امید زندگی بهتر ترك می کنن

تبدیل می شوند که با تحقیر آنها عالوه بر خالی کردن جیب هایشان آن ها را در مسیري نامعلوم و 
 :خطرناك رها می سازند به عنوان نمونه می توان به این قسمت از رمان اشاره کرد

 :و قیمت آن گفتگو می کند که مروان در مغازه مرد چاق اهل بصره درباره موضوع فرار

� ! ... کلکم أتتون ايل هنا مث تبدأون ابلنواح کاأل رامل ! التبدأ ابلنواح! أرجوک! أرجوک« 
اخي، � روحي ال أحد جيربک علي اال لتصاق هنا، ملاذا ال تذهب و تسأل غريي، البصره مليئه 

در ادامه نیز که مروان با مرد اهل بصره گفت و گو می کند و مروان،  )35:1963کنفانی، ( »ابملهربني
مرد بصره اي را تهدید به شکایت می کند به روشنی تحقیر و خوار شدن مروان توسط کنفانی 

 :ترسیم شده است

 و أّال ماذا؟... و اّال ... سوف أتخذ مين مخسة د�نري و انت مبسوط « 

 
 



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره  | 70 

 

 !و إال فضحتک يف خمفر الشرطه -
 ...مث رفع يده الثقيله يف اهلواء... قام الرجل السمني

و هوت اليد الثقيله فوق خده، فضاعت .... تريد ان تشکوين ايل الشرطه � ابن الـ  -
مل يستطيع أن حيتفظ بتوازنه للحظه فخطا إيل ... الکلمة يف طنني شيطاين اخذ يدور بني أذنيه 
 :ل السمني مبحوحاً ابلغضبالوراء خطوتني صغريتني، و وصله صوت الرج

 تشکوين للشرطه؟... إذهب و قل للقواويد إنين ضربتک 
فأخذ ميضغ ذله و عالمات االصابع فوق خده االيسر ...  ةوجيز  ةحتفز يف مکانه لربه

 )36-37: 1963کنفانی ،(»...تلتهب
فرار می  و یا در بخش دیگري از رمان کنفانی به خوبی نشان می دهد که افرادي که از فلسطین

کنند عالوه بر ذلت و تحقیر شدن، توسط افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار می گیرند به عنوان 
مثال می توان به این جمله از ابوالخیزران که قرار است ابو قیس، اسعد و مروان را از مرز عراق رد 

 کند و به کویت برساند اشاره کرد

يکن هو الذي قال ذلک، مث أخذ يضرب القمود بکلتا انفجر ابو اخليزران ضاحکا کانه مل «
 ...يديه و يهز رأسه

 ...اتعرف؟ انين اخاف أن تفطس البضاعة، هناک
» ...أشار بعنقه ايل حيث جيلس العجوز مع مروان فوق اخلزان و مضي يضحک بعنف 

 )66: 1963کنفانی ،(
والخیزران و نیز تمامی افرادي این گفتگو بین اسعد و ابوالخیزران به خوبی نشان می دهد که اب

که فلسطینی ها را از راه صحرا به کویت فراري می دهند، هیچ ارزشی براي جان این افراد قائل 
خواجه با او در مورد دو » ابوخیزران«درصحبت «نیستند و به چشم کاال به آنها نگاه می کنند

اتعرف؟ اننی أخاف أن «: ه می کنداز واژه هاي غیر انسانی استفاد»ابوقیس ومروان« همراهش یعنی؛
استعمال می  براي حیوانات» تفطس«کاال با فعل تلف شدن » البضاعۀ«لفظ » ....تفطس البضاعه

زبان تصویري بدبختی فلسطینی هایی است که انسانیت شان را سلب نموده  ؛این عبارت.شود
ابراین کنفانی می خواهد به بن) 283:1390عبدي؛مرادي؛( ».تقلیل پیدا کرده اند اندودر حد حیوان؛

تمامی افراد جامعه فلسطین بگوید که فرار از فلسطین و رفتن به کشورهاي دیگر تنها ذلت و 
خواري را به دنبال دارد و موجب میشود این افراد مورد سود جویی افراد فرصت طلب قرار 

 .بگیرند ودرحد حیوانی تقلیل یابند
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 مشکالت و رسیدن به آزادينشان دادن راه غلبه بر : مقوله سوم
با توجه به آنچه گفته شد کنفانی پس از دست گذاشتن بر روي عامل اصلی شروع رنج و 
محنت مردم فلسطین و نیز اشاره به عوامل استمرار و ادامه داشتن این مشکالت و سختی ها در 

دارد تا پایان راه پایان رمان خود با نشان دادن پایان تلخ و تکان دهنده قهرمانان داستان، سعی 
افرادي را نشان دهد که از وطن خود فلسطین فرار کرده و به دنبال حل مشکالت خود در 

لماذا لم یدقو « کشورهاي دیگر هستند و در پایان رمان با طرح سئوال بدیهی و تکان دهنده 
 »جدران الخزان؟

فلسطین را مواجهه ومقابله  مردم فلسطین را به مقابله و مبارزه دعوت می کند و تنها راه آزادي
با این رژیم ستمگر و اشغالگر می داند که در زیر به قسمت هایی از متن که موید این مطلب 

 .است، اشاره می کنیم

کانت السياره الضخمة تشق الطريق هبم و أبحالمهم و عائالهتم و مطاحمهم و آماهلم و « 
کما لو أ�ا آخذه يف نطح ابب ... هم بؤسهم و �سهم و قوهتم و ضعفهم و ماضيهم و مستقبل

 »... جبار لقدر جديد جمهول 
این عبارت در رمان به روشنی بیان می کند شخصیت هاي داستان، که از کشور خود فرار کرده 
و براي رسیدن به زندگی بهتر قصد دارند به کویت سفر کنند، در واقع در مسیري مجهول پاي 

توصیف گرماي ترسناك وطاقت فرساي  فضاي مخزن «نداشت نهاده اند و پایان خوشی نخواهند
کانتینر ،به عنوان مکانی که سرنوشت شخصیت ها درآن رقم می خورد،خواننده را نسبت به 

در ادامه رمان می خوانیم که )  358:1394میرزایی،مرادي،(» .موقعیت دشوار موجودآگاه می کند
ت در گرماي سوزان تابستان به دلیل دیر آمدن این افراد در حین عبور از مرز و رسیدن به کوی

 :ابوالخیزران، در درون مخزن آب ازشدت گرما همگی گرفتار مرگ سخت و تکان دهنده می شوند

أبواخليزران الدرج مسرعاً و اجته ايل الغرفة الثالثه ايل اليمني، و فورآن فتح الباب و دخل  یارتق« 
قبل املوظفني، أن شيئاً ما سوف حيدث، إّال انه مل يتباطأ أحس نتيجه للنظرات اليت انصبت عليه من 

 ...و دفع اوراقه امام املوظف السمني الذي کان جيلس يف صدر الغرفة 
 ...قال املوظف و هو ينحي االوراق من امامه بال مبااله متعمده -
 .يف البصره -: اين کنت کل هذا الوقت الطويل؟ قال ابوخيزران الهثاً  -
 .احلاج رضا اکثر من ست مراتسأل عنک  -
 کانت السياره معطلة  -

 .ضج املوظفون الثالثه الذين يشغلون الغرفه ضاحکني بغضب
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 :قال ابوخيزران متوتراً و هو ينقل قدماً و يضعها مکان األخري..... 
مّد يده فقرب االوراق إيل امامه، إال ان . أرجوک... ال وقت لدي للمزاح... واآلن � أبو ابقر -

 :أابقر فنّحي االوراق ايل طرف الطاولة و کتف ذراعيه من جديد و هو يبتسم ابتسامه خبيثه
 ...سأل عنک احلاج رضا ست مرات -
 .قرب االوراق من جديد إّال أن ااب ابقر حناها مرة اخري... معطلة ةقلت لک کانت السيار  -
 کانت سيارتک معطله؟  -
 )93-95: 1963،کنفانی (. ارجوک إين مستعجل.... نعم  -

در این قسمت از مسیر ابوالخیزران به دلیل شوخی هاي نا به جاي کارمندانی که در گذرگاه 
مرزي مشغول هستند براي مدتی معطل می شود همین زمان کافی بود تا افرادي که در مخزن 

جان ماشین آب در زیر آفتاب سوزان و گرماي شدید منتظر آمدن زود هنگام ابوالخیزران بودند، 
 :خود را از دست دهند

وضع کفني صلبتني فوق حافة الفوهه و اعتمد علي ذراعيه القويتني مث انزلق ايل داخل « 
... کان اجلسد ابردًا و صامتاً : احنين ابواخليزران و وضع أذنه فوق الشعر الرمادي املبتل... اخلزان

 »تمسکا ابلعارضه احلديديهمديده و حتسس طريقه ايل رکن اخلزان، کان اجلسد اآلخر مازال م
 )101-102: 1963 ،کنفانی(

کنفانی در این جا پایان تلخ و مرگ در غربت و در زیر آفتاب و درون مخزن فلزي را براي 
قهرمانان داستان به تصویر می کشد تا به این نکته اشاره کند که افرادي که زندگی بهتر و آسایش و 

می کنند سخت در اشتباهند و پایان غم انگیز و سختی رفاه را در فرار از فلسطین جست و جو 
 :خواهند داشت و آینده اي جز مرگ در غربت و همراه با ذلت در انتظار آنان نخواهد

احنرف ... خارج املدينة النائمة یلإحني هبط اليل متجهًا  ةقاد ابو اخليزران سيارته الکبري «
لقد قر قراره منذ . رملي إيل داخل الصحراء بسيارته عن الطريق األسفلت و مضي يتدرج يف طريق
اما اآلن فانه حيس ابلتعب يتأکله فکأن ... الظهريه علي ان يدفنهم واحدًا واحداً، يف ثالثه قبور

قبل ان يتجه ايل سيارته و خيرجها من کاراج ... العمل یال طاقة له عل... ذراعيه قد حقنتا مبخدر
دفنهم، بل سيلقي ابالجساد الثالثه يف الصحراء و يکرعائداً احلاج رضا قال يف ذات نفسه إنه لن ي

اآلن، مل تعجبه الفکرة، ال يروقه أن تذوب أجساد الرفاق يف الصحراء، مث تکون �با ... إيل بيته
 )105-106: 1963کنفانی ،( »...للجوارح و احليوا�ت 

که در آن افرادي که از وطن  پایانی. کنفانی در این رمان پایان تلخ این افراد را نشان می دهد
خود فرار کرده و به امید زندگی بهتر راهی کویت شده اند در انتها حتی از داشتن قبر محروم می 



73 | اثر غسان کنفانی "رجال فی الشمس"هاي ادبیات پایداري در رمان  تحلیل مؤلفه  

 

مانند و ممکن است در بیابان اجساد آنها طعمه حیوانات وحشی و درندگان شود در واقع نویسنده 
ید بر تمسک جستن به خاك قصد دارد عالوه بر نهی شدید فلسطینیان از ترك وطن خودوتاک

سرزمین خود، می خواهد گوشه اي از رنج و گرفتاري مردم فلسطین را فریاد بزند و این فریاد را 
به گوش جهانیان برساند و به جهانیان بگوید که در جلوي چشمان شما و در سکوت مرگ بار 

سطینی در مرز این سازمان هاي بین المللی و نیز بی تفاوتی کشورهاي عربی و اسالمی فرد فل
کشورها به طرزي فجیع جان خود را از دست می دهد بدون آنکه اقدامی از سوي کشورها و 

 .سازمان ها در راه کمک به مردم فلسطین انجام گیرد
در ادامه نیز عاقبت تلخ شخصیت هاي داستان را اینگونه به تصویر می کشد که این افراد در 

آوري زباله ها رها می شوند شاید توسط مأموران جمع آوري  بیابانی گرم و سوزان در محل جمع
 .زباله اجسادشان دیده شود و زیر نظر حکومت دفن شوند

هنا تکّوم البلدية : قال يف ذات نفسه... هبت نسمة ريح فحملت أيل أنفه رائحه نتنه « 
 »...اف احلکومهلو ألقيت االجساد هنا ال کتشفت يف الصباح، و لدفنت إبشر : ّمث فکرّ . القمامة

 )106: 1963کنفانی ،(
 :در ادامه نیز می خوانیم

االرض، کان الظالم کثيفًا مطبقاً  إلیاخلارج و أغلق الفوهة ببط ء ، مث هبط السلم  إلیقفز «
من اقدامها و  -واحدة واحدة -وأحس ابالرتياح ألن ذلک سوف يوفر عليه روية الوجوه، جّر اجلثث

 )107: 1963کنفانی،( »حيث تقف سيارات البلدية عادة ال لقاء قمامتهاألقاها علي رأس الطريق، 
نویسنده با به تصویر کشیدن اینگونه پایان تلخ و تکان دهنده شخصیت هاي داستان می خواهد 
به خواننده رمان و مخصوصاً جامعه فلسطینی مخاطب خود شوك و تکانی وارد آورد و به مخاطب 

ید که تسلیم شدن و فرار از رویارویی با دشمن و نیز مقدم فلسطینی خود به طور خاص بگو
داشتن منافع شخصی خود به جاي اولویت دادن به مسئله آزاد سازي وطن خود، و مبارزه براي 
احقاق حقوق خود، پایان تلخ و غم انگیزي همچون شخصیت هاي داستان خواهد داشت، پایانی 

تداي سفر خود و مخاطره و سختی در طول سفر، که در آن بعد از تحمل حقارت و خواري در اب
 .در انتهاي سفرشان منجر به مرگ آنها و رها شدنشان در زباله هاي کشورهاي دیگر شد

 دعوت به مبارزه و شکستن سکوت 
یکی از اساسی ترین کارها براي پایان دادن به اشغال فلسطین و آزادي مردم آن از ظلم و ستم 

به عنوان « . ه با دشمن و شکستن سکوت در مقابل این ظلم و ستم استاشغالگران مبارزه و مواجه
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مثال، ابوالقاسم الشابی شاعر معاصر تونسی که همواره غیرت و احساسات عرب در مبارزه با 
 :صهیونیست ها، به جنبش واداشت

 إذا الّشْعُب يـَْوَمًا أرَاَد اْحلَيَـاةَ 
 

 َيْسَتِجيَب الَقـَدر َفال بُدَّ أنْ  
 

 َوالبُـدَّ لِلَّيـِْل أْن يـَْنَجلِــي
 

 َوالبُدَّ للَقْيِد أَْن يَـْنَكِسـر 
 

 َوَمْن ملَْ يـَُعانِْقُه َشْوُق اْحلَيَـاةِ 
 

 )77م، 1995الشابی، (تـََبخَّـَر يف َجوَِّهـا َواْنَدثَـر 
 

               
بماند، همگان، حتی قضا و شاعر ابراز می دارد که اگر ملتی اراده کرد که آزاد باشد و زنده 

پرده شب هاي ظلمت واستبداد و بردگی، بایست فرو افتد و . قدر، باید خواسته او را اجابت نماید
قید و بند بندگی پاره گردد و غل و زنجیرش . جاي خود را به صبح آزادي و کرامت انسانی دهد

این ابیات فریاد می . گردد اگر ملتی شوق آزادي و رهایی نداشته باشد، بخار و محو می. بشکند
بیدار شوید و در برابر ظالم ساکت ننشینید و بنگرید که اگر بخواهید، می  !زنند که اي خفتگان

اگر بخواهد، حتی دست تقدیرنیز با او همراه می گردد و اگر همچنان سر در . توانید آزاد باشید
» .محو و نابودش خواهد نمود گریبان سکوت و تحقیر فرو برد، گذر روزگار وگلدفزون طلبان ،

 )418،417، 1390-91مجیدي، (
غسان کنفانی نیز همانند دیگر نویسندگان و شاعران فلسطینی به اهمیت مبارزه و ایستادگی پی 
برده است و پس از برشمردن سختی ها و آالم مردم فلسطین و به تصویر کشیدن آوارگی و رنج 

پرسشی مهم و تأثیر گذار دعوت به مبارزه و شکستن مردم خود در پایان رمان خود با طرح 
سکوت می کند کنفانی پس از مرگ تکان دهنده ابو قیس، مروان و اسعد، درون مخزن آب از زبان 

 :ابو الخیزران این پرسش را اینگونه مطرح می کند

اقفاً بقي و ... ابب السيارة و رفع ساقاً ايل فوق تفجرت فکره مفاجئه يف رأسه إلیحني وصل « 
لقد شعر أبن رأسه علي وشک ان ينفجر، ... متشنجًا يف مکانه حماوًال أن يفعل شيئاً أو يقول شيئاً 

رأسه و أخذ يطن فيه حيت أنه احتواه بني کفيه و بدأ  لیو صعد کل التعب الذي کان حيسه فجأة إ
 ... و لکنها کانت ما تزال هناک... يشد شعره، ليزيح الفکرة
و فجأة مل يعد بواسعه ان يکبحها داخل رأسه ... یال تتزعزع و ال تتوار  کبريه داوية ضخمه

 :لسانه یانزلقت الفکره من رأسه مث تدحرجت عل... أکثر
 ...ملاذا مل يدقو جدران اخلزان؟  -

 :دار حول نفسه دورة و لکنه خشي ان يقع فصعد الدرجة ايل مقعده و أسند رأسه فوق املقود
 .اخلزان؟ ملاذا مل تقولو؟ ملاذاملاذا مل تدقو جدران  -
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 :و فجأة بدأت الصحراء کلها تردد الصدي
: 1963کنفانی ،(»ملاذا مل تدقو جدران اخلزان؟ ملاذا مل تقرعو جدران اخلزان؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ -
109-108( 

را طرح این پرسش بدانیم پرسشی که باید در » رجال فی الشمس«شاید بتوان جوهره رمان
فرد فلسطینی وجود داشته باشد که چرا ملت فلسطین باید متحمل این درها و رنج ها  وجود هر

باشد بدون آنکه کوچکترین اعتراضی بکند و فریادي سر دهد مردي که تمام لحظه هاي زندگی را 
با درد و سختی سپري می کنند و مرگ تدریجی را تجربه می کنند بدون آنکه هیچ گونه اعتراضی 

قت نمی توانند خود را از چنگ این دشمن غاصب رهایی بخشند لذا کنفانی با طرح بکنند، هیچ و
مردم فلسطین را دعوت به مبارزه و جهاد می کند و تنها » لماذا لم یدقو جدران الخزان؟« پرسش 

مبارزه و جهاد موضوعی است که شاید بتوان آن را .راه آزادي فلسطین را مبارزه و مقاومت می داند
ترك تمام گونه هاي ادب پایداري دانست که تمامی شاعران و نویسندگان ادبیات موضوع مش

 :پایداري دعوت به آن می کنند به عنوان نمونه می توان نمونه زیر اشاره کرد
. هسته مرکزي و عنصر اساسی ادبیات مقاومت، دعوت به مبارزه و تشویق و پایداري است«

بخشیده و شکوه آزادي و آزادگی را به مخاطب می  این امرآرمان هاي ملی و ایمانی را جهت
ادب پایداري تقریباً در آثار تمامی شاعران و ادیبانی که جنگ را تجربه نموده اند، نمود و . نمایاند

تنها با مبارزه و ایستادگی است که می توان به )241: 1395مسبوق و اسدي، (».بروز یافته است
دشمنی که به » ما أخذ بالقوة الیسترد إال بالقوة«رب المثل مشهوراشغال فلسطین پایان داد و بنابر ض

زور اسلحه وباتجاوز وزیرپاگذاشتن تمامی قوانین بین المللی ودینی واخالقی سرزمینی را غصب 
کرده است بی شک چنین دشمنی زبانی جز زبان زور نمی فهمدلذا برعهده تمامی فلسطینیان است 

 .زه ومقاومت این دشمن غاصب را از سرزمین خود بیرون برانندکه با اتحاد وهم بستگی ومبار
 

 :نتیجه گیري
کنفانی پس از برشمردن محنت ها و سختی هاي مردم فلسطین » رجال فی الشمس«در رمان -1

به ریشه یابی این مشکالت می پردازد و با اشاره به عامل اصلی این رنج ها که همان اشغال 
به عنوان  نمونه .دارد این رنج ها و سختی ها را به تصویر بکشدفلسطین توسط یهود است، سعی 

آوارگی مردم فلسطین ویا فقر ونیاز مردم فلسطین رامی توان به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهاي 
 .منفی ناشی از اشغال سرزمین شان دانست
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مقابل این  با پرداختن به برخی از مسائل و کوتاهی هاي مردم فلسطین و تسلیم شدن در -2 
سختی ها و ناامید شدن و نیز مشغول شدن به امور شخصی خود و تالش براي حل مشکالت 
جزئی خود و فراموش کردن عامل بوجود آورنده این مشکالت،قصد دارد ملت فلسطین را متوجه 

ازدید گاه کنفانی پرداختن فرد فلسطینی به مشکالت شخصی .وظیفه ملی واساسی خود بنماید
خود وفراموش کردن  وظیفه ملی واصلی خود یعنی آزادسازي فلسطین ،خود یکی از ومعیشتی 

عوامل طوالنی شدن این اشغال است،بنابراین کنفانی قصد داردفرد فلسطینی را متوجه این وظیفه 
اساسی خود نماید تاازاین طریق بتواند مشکالت وسختی هاي خودرا پایان بخشد وآزادي کامل 

 .ست آوردسرزمین خودرا به د
مردم فلسطین را به شکستن سکوت و مبارزه و مواجهه با دشمن غاصب خود، دعوت می  -3

کند،واز سکوت وتسلیم شدن باز می داردوبه طور صریح می خواهد به این مطلب اشاره کند که 
،اکنون که سکوت وتسلیم شدن نتیجه اي جز مرگ در غربت وهمراه با ذلت ندارد پس چه بهتر 

رگ همراه با مقاومت ودر راه آزادي وطن وبا عزت به سراغ فرد فلسطینی بیایدوبا مبارزه که این م
. ومقاومت به استقبال این اجل محتوم خودبرویم وباسربلندي در راه وطن جان خود را فداکنیم

واین را تنها راه آزادسازي فلسطین از دست اشغالگران صهیونیست می داند ،اشغالگرانی که جزبا 
 .زه وایستادگی  نمی توان آنها رااز سرزمین خود بیرون راندمبار
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