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 64عاماً على استشهاد غسان كنفاين
امليالد 9 :نيسان  ،6991عكا ،فلسطين
االستشهاد 8 :تموز  ،6991بيروت ،لبنان
والده :فايز .والدته :عائشة السامل؛ أخوته :غازي؛ مروان .أخته :فايزة.
زوجته آين هوفر (دانماركية األصل ) .أوالده :فايز وليلى.
تلقى غسان كنفاين دروسه االبتدائية يف مدرسة الفرير يف مدينة يافا ،حيث كان والده يعمل
حمامياً .اضطُر مع عائلته إىل اخلروج من يافا قبل سقوطها يف أيدي القوات الصهيونية سنة
 6998وجلأ معها إىل لبنان وهو يف الثانية عشر من عمره ،وانتقلت العائلة من لبنان إىل سورية
حيث استقرت يف دمشق.
اضطرته حياة اللجوء للعمل يف مطبعة ويف توزيع الصحف ومن ثم يف مطعم ،وكان يتابع دروسه
نهاراً وليالً إىل أن حاز شهادة الدراسة الثانوية سنة  ،6999فاشتغل معلماً للتربية الفنية يف
مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) يف دمشق.
بدأ صالته يف دمشق ،منذ سنة  ،6999بالنشطاء العرب الذين قاموا بتأسيس "حركة القوميين
العرب" ،وذلك بعد تعرفه إىل جورج حبش ،وصار يكتب يف جملة "الرأي" األسبوعية التي أصدرها
هؤالء.
بعد نيله شهادة الدراسة الثانوية ،التحق غسان كنفاين سنة  6991بشقيقته يف الكويت ،وعمل
مدرساً للرسم والرياضة يف مدارسها .وانتسب خالل عمله يف التدريس إىل جامعة دمشق ،قسم
األدب العربي ،ملدة ثالث سنوات .كما واصل يف الكويت نشاطه من خالل تنظيمات "حركة
القوميين العرب" ،ومن خالل "النادي الثقايف القومي" الذي كان يهيمن عليه النشطاء العرب،
وجملة "الفجر" األسبوعية التي كانوا يصدرونها .ونشر ،سنة  ،6999قصته األوىل وكان عنوانها
"شمس جديدة".
غادر غسان كنفاين الكويت إىل بيروت سنة  ،6911بعد أن كانت قد ظهرت عليه أعراض اإلصابة
بمرض السكري ،وانضم اىل أسرة حترير جملة "احلريةة" ،التي كانت تصدرها "حركة القوميين
العرب" ،ثم أصبح سنة  6919رئيساً لتحرير جريدة "احملرر" اليومية ،وحمرراً مللحقها الشهري

 من جمموعة "أعالم" التي أعدةها وليد اخلالدي وماهر الشريف ،واملنشورة ضمن "املسرد الزمني التفاعلي
للقضية الفلسطينية" ،الذي يرأس حتريره كميل منصور.
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"فلسطين" ،وانتقل منها بعد ذلك ،سنة  ،6919ليصبح رئيساً لتحرير ملحق جريدة "األنوار"
األسبوعي حتى سنة .6919
شارك غسان كنفاين يف تأسيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،يف كانون األول /ديسمبر
 ،6919وانتُخب عضواً يف مكتبها السياسي ،ثم أصبح ناطقاً رسمياً باسمها ومسؤوالً عن نشاطها
اإلعالمي ،وتوىل سنة  6919رئاسة حترير جملتها "الهدف" ،واستمر يف موقعه هذا حتى تاريخ
استشهاده.
كان غسان كنفاين مبدعاً متعدد املواهب؛ كتب القصة القصيرة والرواية واملسرحية ،كما كتب
املقالة الصحفية والدراسة التحليلية ،وأبدع العديد من اللوحات التشكيلية .وبعد استشهاده ،حتوةلت
بعض رواياته وقصصه إىل أفالم طويلة أو قصيرة ،كروايته األوىل "رجال يف الشمس" التي حتوةلت
سنة  6999إىل فيلم روائي طويل حتت اسم "اخملدوعون" أخرجه اخملرج املصري توفيق صالح
وأنتجته املؤسسة العامة للسينما بدمشق ،وقد حصل على اجلائزة الذهبية يف مهرجان قرطاج
لألفالم العربية واألفريقية سنة  .6999واعتبر العديد من النقاد هذا الفيلم واحداً من األفالم
السياسية املتميزة يف تاريخ السينما العاملية ،واحتل املرتبة العاشرة يف قائمة أهم مئة فيلم
أنتجتها السينما العربية ،عبر تاريخها ،بنتيجة استفتاء أجري مع مئات النقاد وأعلن عنه يف
مهرجان دبي السينمائي الدويل سنة .1169
منحته جمعية أصدقاء الكتاب يف بيروت سنة  6911جائزتها السنويةة عن روايته "ما تبقى لكم".
ونال جائزة احتاد الصحفيين الديمقراطيين العامليين سنة  ،6999كما منحه احتاد كتاب آسيا
وأفريقيا جائزة "اللوتس" السنوية لآلداب سنة  ،6999ومنحته منظمة التحرير الفلسطينية وسام
القدس للثقافة والفنون واآلداب سنة .6991
استشهد غسان كنفاين مع ابنة اخته مليس ،صباح الثامن من تموز /يوليو  ،6991بانفجار عبوة
ناسفة زرعتها اخملابرات اإلسرائيلية يف سيارته يف بيروت التي دفن فيها.
غسان كنفاين مناضل صلب العود أديب وفنان موهوب ،وصحايف المع ،ومن أبرز الروائيين
واملسرحيين احملدثين العرب يف النصف الثاين من القرن العشرين .كان يكتب عن فلسطين ،يف
بداياته األدبية ،باعتبارها قضية قائمة بذاتها ،ثم صار يرى فيها رمزاً إنسانياً متكامالً ،بحيث مل
تعد قصصه ورواياته تتناول اإلنسان الفلسطيني ومشاكله فحسب ،بل تتناول ،من خالل
الفلسطيني ،حالة إنسانية تقاسي البؤس واحلرمان.
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من آثاره:
جمموعات قصصية:
" موت سرير رقم  61وقصص أخرى" .بيروت :منشورات دار منيمنة.6916 ،
" أرض البرتقال احلزين" .بيروت :االحتاد العام لطلبة فلسطين.6919 ،
" عامل ليس لنا" .بيروت :دار الطليعة.6919 ،
روايات:
" رجال يف الشمس" .بيروت :دار الطليعة.6919 ،
" ما تبقى لكم" .بيروت :دار الطليعة.6911 ،
" أم سعد" .بيروت :دار العودة.6919 ،
" عائد إىل حيفا" .بيروت :دار العودة.6919 ،
مسرحيات:
" الباب" .بيروت :دار الطليعة.6919 ،
" القبعة والنبي"" .شؤون فلسطينية" ،العدد  ،11نيسان /أبريل  ،6999ص .91 -99
" جسر إىل األبد" .بيروت :مؤسسة األبحاث العربية.6981 ،
دراسات:
" يف األدب الصهيوين" .بيروت :منظمة التحرير الفلسطينية -مركز األبحاث.6919 ،
" األدب الفلسطيني املقاوم حتت االحتالل  ."6911 -6998بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية.6918 ،
" ثورة  :6999 -6991خلفيات وتفاصيل وحتليل"" .شؤون فلسطينية" ،العدد  ،1كانون
الثاين /يناير  ،6991ص .99 -99
أعماله الكاملة:
أصدرت عدة دور نشر عربية (دار الطليعة؛ مؤسسة األبحاث العربية؛ منشورات الرمال) أعماله
الكاملة ،التي تُرجم عدد منها ونشر يف  61لغة تقريباً يف عشرين دولة خمتلفة.
ترجمات:

 All That’s Left to You: a Novella and Other Stories. Translated by
May Jayyusi and Jeremy Reed. Austin: University of Texas,
1990.
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 Männer in der Sonne. Basel, Germany: Lenos Verlag, 2008.
 Men in the Sun, and Other Palestinian Stories. Translated by
Hilary Kilpatrick. London: Heinemann Educational, 1978.
 Palestine’s Children: Returning to Haifa & other Stories,
Translated by Barbara Harlow and Karen E. Riley. Boulder, CO:
Lynne Rienner Publishers, 2000.
 Des hommes dans le soleil. Roman présenté et traduit de l’arabe
par Michel Seurat. Arles : Actes Sud, 2005.
 Retour à Haïfa et autres nouvelles. Traduit de l’arabe par
Jocelyne et Abdellatif Laabi. Arles : Actes Sud, 1997.
 Contes de Palestine. Nouvelles présentées par Ibrahim Souss.
Paris : Stock, 1979.
املصادر:
" حديث يُنشر ألول مرة مع الشهيد غسان كنفاين"" .شؤون فلسطينية" .العدد  ،99تموز/
يوليو  ،6999ص .691 -691
 دراج ،فيصل" .غسان كنفاين رمز الثقافة الوطنية" .بيروت :دار املبتدأ للطباعة والنشر،
.6991
 عباس ،إحسان ،وفضل النقيب ،والياس خوري" .غسان كنفاين إنساناً وأديباً ومناضالً".
بيروت :منشورات االحتاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.6999 ،
 يعقوب ،أوس داوود (إعداد وحترير)" .غسان كنفاين ،الشاهد والشهيد :فصول من سيرته
اإلعالمية والسياسية"" ،جملة فكر" ،ملحق العدد .1166 ،669
 كامبل ،روبرت" .أعالم األدب العربي املعاصر :سير وسير ذاتية" .اجمللد الثاين .بيروت:
املعهد األملاين لألبحاث الشرقية.6991 ،
" املوسوعة الفلسطينية" ،القسم العام ،اجمللد الثالث .دمشق :هيئة املوسوعة الفلسطينية،
.6989
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 Abdul Hadi, Mahdi, ed. Palestinian Personalities: a Biographic

Dictionary. 2nd ed., rev. and updated. Jerusalem: PASSIA, 2006.
 Campbell, Robert. Contemporary Arab Writers: Biographies and

Autobiographies. Beirut: Orient Institute, 1996
كما يمكن الرجوع إىل املراجع التالية:
" األدب الفلسطيني املقاوم حتت االحتالل  ."6911 -6998بيروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،ط.1161 ،9
 خوري ،الياس .يف الذكرى األربعين لغياب غسان كنفاين :وطن يولد يف احلكاية .جملة
الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 29خريف  ،)9109ص .09 -7
 النقيب ،فضل .غسان كنفاين :أسئلة وأجوبة .جملة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 92صيف
 ،)0222ص .902-912
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