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Rashad Abushawar, as a Palestinian novelist who was cruel to the pain 
of the Palestinians and suffered under the yoke of the Israeli occupation, 
spared no effort in the struggle and struggle against the other, the 
occupying Israeli enemy. In it, the other who occupied the land of the 
Palestinian homeland and sought to destroy, ruin, demolish and remove 
the identity of the ego and draw the angles of this violent bloody conflict 
between them and the funeral scenes that occurred as a result of this 
dialectical relationship. On the other hand, this ego did not see a solution 
to defend its identity and land, no matter what and wherever it was, so it 
seeks to know the other, but by knowing itself first and then removing 
the sins from the other and his nature. These fanatics are manifested in 
Palestinian personalities who have been deprived of all their basic rights 
and are struggling to get out of the yoke of the occupying Other as they 
exert their efforts for freedom and independence and are martyred in this 
way, while the other is begging for all ways such as falsifying history, 
reversing the facts and creating propaganda that have no basis in money. 
To prove his rights and claims. This article seeks to study the dialectic of 
the ego and the other in Rashad Abushawar’s novel The al-Ushshaq, 
according to the descriptive-analytical approach, and it is a relationship 
of conflict and clash that the recipient realizes from reading the title, 
which is the “al-Ushshaq” of the land of Palestine who played the role of 
the ego in struggle against the other who deprived them of their rights. 
This title refers directly to The occurrence of an inevitable clash between 
the ego and the other, and some results indicate that the novelist painted 
a negative image of the Israeli other and all those who supported and 
sided with him in the occupation of the Palestinian homeland. Desirable 
for the Palestinian ego cooperating with the occupying other. 
 
My and the other, al-Ushshaq, Rashad Abushawar, The Palestinian 
novel. 
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 الملخص               معلومات المقالة

 
 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ االستالم:  تار

۱۲/۰۸/۱۴۰۱ 

 

یخ المراجعة:  تار

٢٢/٠٩/١٤٠١ 

 

یخ القبول  :تار

 ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ 

 

  :یوم االصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 
 

 :الکلمات الرئیسة

خر لقد عانی الروائي الفلسطیني المقاوم رشاد أبوشاور آالم الفلسطینیین ورزح تحت نیر االحتال
ّ

ل اإلسرائیلي، ولم ید

 حیث ترسم راویته 
ّ

 في النضال ضد اآلخر العدّو اإلسرائیلي المحتل
ً
جدلیة العالقة بین األنا الفلسطیني » العشاق«جهدا

واآلخر اإلسرائیلي بعد نکبة فلسطین وترکز علی تقدیم صورة غیر المرغوبة فیها لآلخر الذي قام باحتالل فلسطین وسعی 

وإزالة هویة األنا وتمثل زوایا هذا الصراع الدموي العنیف بینهما والمشاهد الجنائزیة التي حدثْت جّراء  للدمار والهدم

 للدفاع عن هویته وأرضه مهما أمکن وأینما کان، فیسعی إلی معرفة 
ّ

هذه العالقة الجدلیة. وبالمقابل ما رأی هذا األنا حال

 ثّم إماط
ً
ة الثام عن اآلخر وطبیعته. تتجلی األنوات في شخصیات فلسطینیة حرمْت اآلخر ولکن بواسطة معرفة نفسها أوال

 کما تبذل جهدها للحریة واالستقالل وتستشهد 
ّ

من کافة حقوقها المبدئیة وهي تناضل للخروج من نیر اآلخر المحتل

ة الطرق من قبیل تزییف التاریخ وقلب الحقائق وخل
ّ
ق دعایات ال أساس لها في هذا السبیل، بینما یتوّسل اآلخر إلی کاف

من الصحة وصرف أموال طائلة إلثبات حقوقه. یسعی هذا المقال إلی دراسة جدلیة األنا واآلخر في روایة العشاق لرشاد 

أرض » عشاق«التحلیلي وهي عالقة صراع وصدام یدرکها المتلقي من قراءة العنوان وهو -أبوشاور وفقا للمنهج الوصفي

 اآلخر الذي حرمهم من حقوقهم والعنوان یحیل بصورة مباشرة إلی وقوع فلسطین الذین لعبوا دور ا
ّ

ألنا مناضلین ضد

 من 
ّ

صدام حتمي بین األنا واآلخر. تحکي بعض النتائج عن أّن الروائي رسم صورة سلبیة عن اآلخر اإلسرائیلي وکل

ی في بعض سانده وحالفه في احتالل الوطن الفلسطیني، کما أنه رسم صورة مشرقة لألنا الفل
ّ
سطیني الذي تجل

 عن رصد صور غیر المحمودة لألنا الفلسطیني المتعاون مع 
ً
الشخصیات المناضلة في الروایة وبعض قادة العرب فضال

.
ّ

  اآلخر المحتل

 

 

 

 األنا واآلخر، روایة العشاق، رشاد أبوشاور، الروایة الفلسطینیة.
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 مقدمه  .۱

 دراسة الصورة األدبیة (الص
ّ

ة أکثر إحدی فروع األدب المقارن ولیس هناك من خبر )١ورولوجیاتعد

أهمیة من العالقة مع اآلخر، إذ یتشکل الطرفان کذوات وحین یتّم االعتراف باآلخر (أي یکون ذاتا) 

تندفع الذات إلی المشارکة في جهود اآلخر من أجل التحرر من العراقیل التي تمنعه من الحیاة 

 إذا عاش اإلنسانیة الکریمة و ه
ّ

ذه الغایة ال یمکن أن تکون فردیة فقط ألّن حیاة اإلنسان ال تزدهر إال

تکشف  .)١٠-٩ :٢٠١٠(حمود،  حیاًة اجتماعیة منفتحة علی اآلخر مثلما هي منفتحة علی الذات

الدراسات الصوریة عن طبیعة العالقة بین األنا واآلخر وتبین حدود تفاعلهما السلبیة أو اإلیجابیة. 

ك الوعود التي یعود إلی تل -حضاري وثقافي وعسکري–اع العربي اإلسرائیلي صراع قدیم الصر

طعت علی حساب األرض العربیة وال سیما وعد بلفور 
ُ
، الذي شکل المنعطف األساس ١٩١٧ق

 طرف للطرف الثاني علی أنه (اآلخر) الذي یتطلب 
ّ

لهذا الصراع إذ برز واضحا وجلیا في نظرة کل

لنفسه منطقة الدفاع عن حّق الوجود. فکان الفلسطیني هو اآلخر في نظر اإلسرائیلي إلغاؤه لیشکل 

دائما واإلسرائیلي أیضا هو (اآلخر) في نظر الفلسطیني والتعامل بینهما یتّم بوصف (اآلخر) علی أنه 

 ما أمکن من رؤی وبینات 
ّ

(اآلخر) المهمش عبر التمرکز حول ذاته وتبریر مرکزیته بحشد کل

وقرائن تاریخیة ویأتي استخدام الواقعة اإلبداعیة کسبیل غیر تقلیدي للتوثیق والبرهنة وحجج 

ر هذه النظرة الدونیة إلی اآلخر في مشاعر اإلحباط والیأس  ).٤٣ :٢٠٠٧(عبید والبیاتي، والدفاع
ّ

تتجذ

یة الفلسطینة تعکس الروا إال نتیجة سوء التعامل بینهما تاریخیا وثقافیا وعقدیا. والکره التي لیسْت 

هذه النظرة المتعالیة لآلخر اإلسرائیلي حیال األنا الفلسطیني وتترتب علی مثل هذه النظر، عالقات 

الشخصیة الفلسطینیة المتمثلة في األنا والشخصیة اإلسرائیلیة المتمثلة في اآلخر، بغض النظر عن 

 مع اآلخر. من جان
ً
 أو متعاونا

ً
 أو مخادعا

ً
 کتابة داخل األراضي ب آخر کون هذا األنا مقاتال

ّ
تسعی کل

المحتلة بشکل أو بآخر إلی طرح قضیة االحتالل الصهیوني لفلسطین وهي قضیة تبین حیثیات 

ض عن هذا النوع من التعامل، 
َّ

التعامل السلبي بین األنا الفلسطیني واآلخر اإلسرائیلي وتتمخ

 إشکالیة إثبات الهویة في مواجهة اآلخر. هذا ویعرض رشاد أ
ً
 حقیقیا

ً
بوشاور في روایة العشاق تتابعا

للمناضلین الفلسطینیین سواء بشکل فردي أو جماعي في معرکة مع الجنود اإلسرائیلیین وما یهدف 

إلیه أبوشاور من تسلیط األضواء علی هذا الصراع بین األنا الفلسطیني واآلخر اإلسرائیلي في روایة 

التي یحظی بها الفلسطینیون وإیمانهم بمستقبل مجید العشاق هو التعبیر عن النظرة المتفائلة 

یهدف یحققونه بعد فترة تمتاز بالهزیمة واالنکسار واإلحباط وخیبة األمل عندهم. من هذا المنطلق 

 التحلیلي: -المقال إلی اإلجابة عن السؤالین التالیین وفقا للمنهج الوصفي 

                                                           
1 . imagologie 



 ۹۴                                                                         ۳۴عدد متوالي- ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤األدب العربي ، السنة 

 آلخر اإلسرائیلي في روایة العشاق؟ما مالمح العالقة الجدلیة بین األنا الفلسطیني وا -١

 کیف یصّور أبوشاور األنا الفلسطیني مقابل اآلخر الصهیوني في روایة العشاق؟ -٢

 بم تمتاز صورة اآلخر في روایة العشاق؟ -٣

 دراسات سابقة.١-١

جدلیة األنا واآلخر (روایة ثمة دراسات کثیرة سبقت هذا المقال حول األنا واآلخر، فمن أبرزها مقالة 

تشائل أنموذجا) لسعید محمد الفیومي وهي المنشورة في مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الم

، حیث ۸۸۲-۸۶۵، صص ۲۰۱۱الدراسات اإلنسانیة)، المجلد التاسع عشر، العدد األول، ینایر 

سعی الباحث إلی التعرف علی رؤیة الکاتب إمیل حبیبي في التعامل مع الواقع الجدید الذي أحدثه 

 لهذه األرض االحتال
ّ

ل ویعّبر الکاتب عن محاولة التعایش بین األنا الفلسطیني واآلخر المحتل

والذي حاول منذ اللحظة األولی طمس هویة األنا الفلسطیني ومحاولة إلغائه ومقالة إشکالیة األنا 

اب واآلخر في الروایة العربیة لماجدة حمود وهي المنشورة في مجلة الموقف األدبي في اتحاد الکت

، حیث اعتبرت ۲۶-۱۵، ۲۰۱۲، نیسان ۴۲۹العرب بسوریا، السنة الحادیة واألربعون، العدد 

الباحثة إشکالیة األنا واآلخر انعکاسا للهویة، فقامت بتعریفها بین مفهومي االنغالق واالنفتاح وبین 

لنا فهم خصوصیة  األنا وإشکالیة اآلخر وتوّصلت إلی أّن دراسة هذه اإلشکالیة بین األنا واآلخر تتیح

تقابل الحضارات بین « األنا التي تقوم علی تعظیم الذات واالنطالق من نظرة واحدة إقصائیة. ومقالة

لکبری روشنفکر وهادي نظري منظم ونوح » األنا واآلخر في روایة واحة الغروب لبهاء طاهر

العشرون، خریف إسالمي المنشورة في مجلة آفاق الحضارة، السنة السادسة، العدد الثالث و

واآلخر » الحضارة المصریة«، حیث إن الباحثین ناقشوا فیها جدلیة ثالثیة بین األنا ٤٩-٢٩، ١٣٩٥

 من الحضارات الیونانیة المتمثلة في اإلسکندر المقدوني والفارسیة المتمثلة في دارا وإّن «
ّ

کل

 س ودارا ملك الفرسثم الفر» األنا الجمعي«الروائي یتکلم علی لسان اآلخر حول المصریین 

دراسات تناولت روایاته مثل مقالة النتاج ك وفیما یتعلق برشاد أبوشاور وهنا» اآلخر السلبي«وجیشه 

، فبرایر ۲۶الجدید، روایة العشاق لرشاد أبو شاور، لصالح هواري، المنشورة في مجلة اآلداب، سنة 

ة أي بیئة أریحا ومناقشة اللغة ، حیث قام الباحث برصد الجّو العام في الروای۲، العدد ۱۹۷۸

م بنظرته الفلسطینیة الممیزة من خالل 
ّ

الروائیة وبنیة الروایة وتوّصل إلی أّن رشاد، استطاع أن یتقد

النضال الفعلي بصفته کاتبا ومکافحا ومقالة الرؤیة السیاسیة والتشکیل الفني في أدب رشاد أبوشاور 

، ۲۸یل، المشورة في مجلة عالم الفکر، المجلد ، إلبراهیم خل۱۹۴۴-۱۹۷۰القصصي والروائي، 

، بحیث إن الباحث تناول فیها عالقة األشخاص بالمکان من منظور نضالّي ۲۰۰۰، سنة ۴الرقم 

ویؤکد أّن األرض والقریة والمدینة و... هي رموز استخدمها الکاتب. الوظائف التي تتضّمن معاني 
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ن. ومقالة الزمکانیة بین النظریة والتطبیق دراسة في ودالالت تأتي في دائرة العالقة بواقع المکا

 في 
ْ

جدلیة الحب والحرب عند رشاد أبوشاور و إرنست همینغواي، لکنان علی حسین وهي نشرت

، حیث تطّرق ۲۰۱۶، ۳، العدد ۳۸مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة المجلد 

زمن الحرب وتقصي تأثیره مع  الباحث إلی رصد طبیعة الحّب ضمن شرط زماني خاص هو

الحرب علی الفضاء المکاني وبحسب طبیعة الشخصیات التي یتحکم في رسم أقدارها واقٌع 

خارجّي ضاغط في مقابل ما تمتلکه بعضها من قوة داخلیة تکاد تکون بمنزلة عزم القوة الذي ینهض 

 ك نیااد ابوشاور ألمیر فرهنهاي بایداري در رمان عشاق اثر رش الواقع. ومقالة جلوهك لمواجهة ذل

، حیث تناول الباحث ۱۳۹۸، سنة ۲، العدد ۱۱المنشورة في مجلة زبان و ادبیات عربی، الدورة 

روایة العشاق التي تتطریف إلی الواقع المأساوي الفلسطیني وتمهید األرضیة للثورة واالنتفاضة وقام 

ز علی تحدید مصیر الشعب الروائي برصد صورة فلسطین وما بقي من األراضي المحتلة 
ّ
ورک

الفلسطیني من خالل مقاومة شعبیة قویة وصارمة. بناء علی ما سبق یمکن القول أّنه لم یتمَّ حّتی 

 اآلن دراسة تجلیات األنا واآلخر في هذه الروایة وهذه هي الخطوة األولی في هذا المجال.

 نظرة إلی روایة العشاق .۱-۲

ینة أریحا وما جاورها من مخیمات نزح إلیها الفلسطینیون عام تجري أحداث روایة العشاق في مد

وتنقسم إلی ثالث مراحل تاریخیة. تحکي المرحلة األولی تاریخ أریحا القدیم وقیمتها  ۱۹۴۸

الجغرافیة. تختص المرحلة الثانیة من الروایة للفترة الزمنیة الواقعة بین النکبة والهزیمة تبدأ بنزوح 

، لکن المرحلة الثالثة تبدأ حین صارت أریحا ومخیماتها تحت ۱۹۴۸حا عام الفلسطینیین إلی أری

. یمکن تسمیة العشاق بأنها روایة وثائقیة عن ۱۹۶۷االحتالل اإلسرائیلي وهي ال تذهب بعیدا وراء 

 في تلك الفترة التي أعقبت نکبة 
ً
 شخصیاتها بشکل أو بآخر دورا

ّ
 ۱۹۶۷الثورة الفلسطینیة وتلعب کل

تات والحدیث عن وهي قصة 
َّ

دین في المخیمات منفیین خارج أرض الش هموم مواطنین مشرَّ

معاناتهم ومصائبهم ذو شجون. المناضلون في هذه الروایة من محمود وحسن وندی وأبوخلیل 

وأبونعمان واألب إلیاس واألب حنا وغیرهم کلهم یعشقون رائحة فلسطین، رائحة خبز الطابون، 

ئحة األلفة، رائحة القدس القدیمة وکل ما یدخل في إطار الوطن ویضّحون رائحة الطعام الطیب، را

في سبیل تحریره أغلی ما لدیهم أي أنفسهم ویعبرون الظالم إلی النور بالجد والجهد والعرق. تتأثر 

کل هذه الشخصیات بتداعیات هزیمة حزیران واالحتالل اإلنکلیزي والصهیوني ولکنها ال تیأس 

 تعتبر الموت أشرف بکثیر من حیاة البؤس التي  وسرعان ما تستجمع
ّ

قواها لمواصلة النضال إلی حد

ك بین الشخصیات المتواجدة في روایة العشاق عاشها ألوف الرجال في المنفی. ثمة قاسم مشتر
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 من المستقبل الفردي، والصمود أمام المحتلین الذین 
ً
وهو البحث عن المستقبل الجماعي بدال

 األراضي المحتلة. حقهم في یبحثون عن ما یثبت

 األنا .۱-۳

إّن الغیر وسیط ضروري بالنسبة لألنا ولوعیها االجتماعي والتاریخي واإلنساني ومن ثّم فالعالقة بین 

األنا والغیر لیست إیجابیة، بل هي عالقة سلبیة قائمة علی الصراع الجدلي القائم علی المخاطرة 

 عبر الصراع الجدلي  بین الحیاة والموت وال یمکن ألّي واحد
ّ

منهما أن یحافظ علی حیاته وبقائه إال

(الجمیلي، الذي یعطینا في األخیر منتصرا ومنهزما ویفرز لنا اجتماعیا وطبقیا ثنائیة السید والعبد

إّن من أبرز تجلیات األنا في مظهریته الذاتیة هو تجلیه من خالل النظر إلی اآلخر  .)١٥٢ :٢٠١٦

 حیویا
ً
منتجا وإّن النظرة إلی (اآلخر) حضاریا وثقافیا تعتمد بالدرجة األولی عن طبیعة  بوصفه مقابال

(األنا) الناظر وکیفیته وحساسیة مکوناته؛ لذا إّن اآلخر یتجلی في مرآة األنا استنادا إلی ُمناظٍر ومواٍز 

یة مرکزیة قوة ذاتك له یحّرضه علی التمظهر والوجود والفعل والتعبیر عن الذات وهذا األنا یمتل

د ذاتیته وقوته ومرکزیته دائما بداللة اآلخر
ّ

إّنه ال حیاة لألنا بدون وجود  .)٧٧ :٢٠١٦(السامرائي، تتحد

إذا کانت الذات هي الدائرة «اآلخر وبعبارة أخری یبحث األنا عن هویته وماهیته في مرآة اآلخر. 

رؤیتنا ألنفسنا ومن جدیلة التي تتمحور علیها شخصیتنا، فإّن ذوات اآلخرین هي التي تشکل 

النسیج االجتماعي الذي یضّم األنا واآلخرین تتحدد صورتنا عن أنفسنا وتتحدد صورة اآلخرین 

 في حالة سکونیة وإنما تتحر
ّ

ك االجتماعي مع سواها، خالل الحراك أیضا فکینونة الذات ال تظل

» األنا«ما ینطبق علی الـفثمة سیرورة وصیرورة وثمة تحول وتبدل وبالمثل یمکن القول بأّن 

علی صور العالقة المجاوزة حدود المکان وتخوم  -کذلك-في إطار مجتمع بعینه ینطبق » اآلخر«و

» ذوات«في المشاهد الروائیة إلی  إّن أنماط الشخصیات التي تحّولْت  .)٥٦ :١٩٩٨(عید، »الزمان

 
ْ

ت
ّ

ل الذاکرة الفردیة بالذاکرة فاعلیتها السردیة من فضاء الذاکرة حیث تتداخ إشکالیة، استمد

الجمعیة علی نحو سّري وعمیق یقود إلی توّحد اإلنسان بالقضیة، لذا فإّن البناء الفني للشخصیات 

 » الهیمنة«خضع لهذه 
ْ

ت
ّ

الذات الروائیة للشخصیات بقدرة إقناع هائلة قّربْتها کثیرا من  التي مد

یل األنا ومعرفته قبل اآلخر أن یسّهل للقارئ . یقضي تحل)٤٢-٤١ :٢٠٠٧(عبده والبیاتي، فضاء الواقع

فهم صورة األنا في الوهلة األولی ومن ثّم یعینه علی معرفة نوعیة العالقة القائمة بین هذا األنا 

 واآلخر وهکذا تسترعي االنتباَه معرفة هذا األنا وإمعان النظر فیه بادئ ذي بدء ثّم التطّرق إلی اآلخر.

 اآلخر.۱-۴

ف المقصود باآلخر تحدیدا باختالف هویة المتکلم وفکره وانتمائه ومهما یکن من أمر کثیرا ما یختل

 ما یقابل الذات أو الـ (أنا). فاآلخر یعني المخالف في المذهب أو الفکر 
ّ

فإن اآلخر یطلق علی کل
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نت إذا کا .)١٥٠ :٢٠١٦(الجمیلي، أو االنتماء أو اللون أو الجنس، إذ یختلف باختالف هویة المتکلم

الذات هي الدائرة التي تتمحور علیها شخصیتنا، فإّن ذوات اآلخرین هي التي تشکل رؤیتنا ألنفسنا 

تتحدد صورتنا عن أنفسنا وتتحدد » األنا واآلخرین«ومن جدیلة النسیج االجتماعي الذي یضّم 

 في حالة سکونیة وإّنما تتحرك
ّ

ك خالل الحرا صورة اآلخرین أیضا. فکینونة الذات ال تظل

کثر  .)٥٦ :١٩٩٨(عید، ، فثمة سیرورة وصیرورة وثمة تحول وتبدلاالجتماعي مع سواها فاآلخر في أ

معانیه شیوعا یعني شخصا آخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة وبالمقارنة مع ذاك 

عنها وفي مثل هذه » أو اختالفنا«الشخص أو المجموعة أستطیع أو تستطیع تحدید اختالفي 

لضدیة ینطوي هذا التحدید علی التقلیل من قیمة اآلخر وإعالء قیمة الذات أو الهویة ویشیع مثل ا

(الرویلي والبازغي، هذا الطرح في تقابل الثقافات خاصة وهذا ما یسود عادة في الخطاب االستعماري

لي وتارًة هو قد کان هذا اآلخر تلّون وتشکل بألوان عدیدة فتارًة هو العدّو اإلسرائی .)٢٣ :٢٠٠٢

 مادیاتها وتطّورها المذهل وتارًة 
ّ

المستعمر (اإلنجلیزي، الفرنسي) وتارًة هي الحضارة الغربیة بکل

 تلك المراحل عن 
ّ

هو المجتمع بأنظمته المسیطرة أو التابعة، لکن بقیت الذات واحدة تعّبر في کل

 في البحث عن تأ
ً
صیل لها بین أمواج متالطمة من فقدان الهویة وشعور بالتضاؤل أمام اآلخر، راغبة

 آخر  ).٤٨ :٢٠١٣(العیسي، الحضارات والشعوب المتقدمة علمیا وفکریا وسیاسیا واجتماعیا
ُّ

یأتي کل

 علی صراع بین جزأین وهما األنا واآلخر وهو صراع إیجابّي یؤّدي إلی نمّو 
َّ

في الروایة لکي یدل

ن طرفي هذه المنظومة اجتماعیا وحضاریا أّنه یمّهد الطریق للتعامل بیتجارب الشخصیات ذلك 

 وثقافیا.

 العالقة بین األنا واآلخر.۱-۵

التشویه السلبي، حیث تسیطر علی األنا المبدعة «إّن من أهّم الحاالت في العالقة بین األنا واآلخر 

یخ، مّما أو الدارسة مشاعر التفوق علی اآلخر وغالبا ما تعّززها العالقات العدائیة مع اآلخر عبر التار

نظرا للمشاعر العدائیة وسوء الفهم، لذلك لن » المعادي«یؤّدي إلی تشکیل صورة سلبیة عن اآلخر 

 الصورة السلبیة ولیدة 
ّ

یسمح بسماع صوت هذا اآلخر ولن یتاح له حریة التعبیر عن ذاته وبذلك تعد

ه الحالة تکون ففي مثل هذ». تشویها سلبیا«عالقات متوترة تضع اآلخر ضمن إطار واحد مشوه 

وظیفة صورة اآلخر إثارة مشاعر العداء تجاه اآلخر ومشاعر الوالء والتضامن والتوحد تجاه الذات أو 

 اآلخر العدّو ك تتحول الصوراألنا أو النحن وبذل
ّ

(حّمود، »ة إلی وسیلة من وسائل التعبئة النفسیة ضد

 عن الخوف من سیط .)٢٨-٢٧ :٢٠١٠
ً
رة اآلخر علی الدنیا یتسّبب في اإلحساس بضیاع الهویة فضال

ی هذه الثنائیة بوضوح في أرض 
ّ
نشوء ثنائیة بین األنا واآلخر في العدید من األعمال الروائیة وتتجل

الشتات حیث إن الروائیین شعروا حتی النخاع بالکارثة التي أصیبوا بها وهي ضیاع الهویة 
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یة. فقامت الذات الفلسطینیة بالبحث عن الفلسطینیة والحرمان من أبسط حقوقهم الشرعیة واإلنسان

هذه الهویة في نوعیة تعامل اآلخر معها وأدرکْت خطورة الموقف في هذه العالقة األحادیة الجانب 

 طرف واحد أال وهو اآلخر المهیمن علیه. 
ّ

یفترض أن تؤّسس العالقة بین «التي ال ینتبع بها إال

لموّدة ولکّن هذه العالقة قد تکون علی النقیض من الذات واآلخر علی الحوار البناء والتفاهم وا

الذي یحاول رفض الطرف اآلخر واالنتقاص منه » العدّو «أن یظهر في صورة » اآلخر«إذ حاول  كذل

والنیل من معتقداته وقیمه وتهدید وجوده واستهداف ثقافته وهو ما یؤدي إلی التنافر والبغض 

العالقة بین األنا واآلخر تتشکل  .)٨ :٢٠١٠(عیسی، سلبیة واإلنکار المتبادل ویتجلی اآلخر في صورة

 وعالقتي بالنحن (األنا الجمعي) ثانیا وعالقتي بالهو المفرد ثالثا وعالقتي 
ً
من عالقتي بذاتي أوال

 تصنیف آخر ومن هذه الرؤیة انبثقْت أبسط ك بالهم الجماعیة رابعا، دون أن تکون هنا
ّ

فاصلة بین کل

واآلخر » األنا«عتباره مختلفا بشکل أساسي عن النحن أو وجود تطبیق أحدهما التعریفات لآلخر با

 کبیر وتجعل من األنا المعیار الرئیسي في تحدید » ما لیس أنا«
ّ

وهذه التعریفات اختزالیة إلی حد

ترسم  .)١٩٣-١٩٢ :٢٠٠٩(البطاینة، اآلخر واختزاله إلی کینونة واحدة غیر قابلة للتنوع أو التشکل

ة بین األنا واآلخر صورة عن األنا وهي ال تتجّزأ عن اآلخر کما أّن هذه العالقة تحکي عن العالق

ي تفاحة واحدة ال یمکن الفصل بینهما.
ّ

 صورة اآلخر وهما بمثابة ِشق

 األنا واآلخر في العشاق .۲

 -أولْت روایة الصراع العربي
ْ

زت
ّ
ا في تطویر علیه اإلسرائیلي أهمیة کبری لبناء الشخصیة الروائیة ورک

األحداث باعتبارها محورا بارزا في النص الروائي فهي التي تمثل الصراع وتعّبر عنه، کما أنها تقوم 

تعتبر  .)١٢٤ :٢٠٠٥(شرشار، بالفعل وتشارك فیه، مؤثرة في مساره أو متأثرة به إذا کان خارجا عنها

 من الشخصیة في الفن الروائي عنصرا عاّما وخاصا حیث إّن رسم الشخصیا
ّ

ت بشکل مناسب یعد

أصعب خطوات الروائي في کتابة نص روائي ناجح، ألّن رسم الشخصیات یعني رسم إنسان 

بمشاکله وهواجسه وأفکاره وکالمه وعالقته بالعالم فال یمکن لألدیب أن یطرح األفکار والرؤی التي 

 في الشخصیات الروائیة وبما أّن هنا
ّ

ی مختلفة أو متناقضة في دائما أفکار ورؤ كتدور في ذهنه إال

ك شخصیات مختلفة النصوص الروائیة لتکوین الصراع بوصفه عنصرا آخر من عناصر الروایة، فهنا

کبر بروزا في الروایات التي تتدّرج ضمن   أ
ّ

بعضها عن البعض في األعمال السردیة وهذه المیزة تظل

یة جدلیة العالقة بین األنا تظهر صورة الذات في هذه الروا ).١١٥ :١٣٩٦(شکري، أدب المقاومة

واآلخر بوضوح حیث إّن هذه العالقة هي الخیط الناسج لهذا النص الذي یعالج مأساة متأصلة 

بعمق الهویة العربیة وعالقتها باآلخر في صراع إثبات الوجود. تبرز المواجهة بین األنا الفلسطیني 

 بصفتها طاغیة تزّور التي کشخصیة لها أرضها وتراثها وتاریخها وهویتها واآلخر 
ّ

اإلسرائیلي المحتل
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ل األنا في هذه الروایة في الشخصیات الفلسطینیة التي 
ّ
الحقائق وتزیف التاریخ والهویة. یتمث

ها الروایة وهي محمود وأحمد وعطوة وأبومیخائیل وعبدالمعطي وسعدیة وأبوسعید وحسن 
ْ
صّورت

باشر أو غیر مباشر بمحور الهویة وقاسم وندی وداود ویرتبط جمیع هذه الشخصیات بشکل م

 منهم إلی النضال والصراع. تقوم العالقة بین اآلخر واألنا في هذه الروایة إلی 
ّ

والوطن الذي یدفع کال

 کبیر علی ثنائیة القوة والضعف والغالب والمغلوب والعبد والسید والمقموع والقامع والروایة 
ّ

حد

ایش بین األنا واآلخر کما أّن األماکن الخاصة باألنا واآلخر بنایتها المأساویة تشیر إلی استحالة التع

 منهما. 
ّ

تأتي مالمح الصراع والکفاح في العالقة توحي بعمق الفاصل بین الشخصیات الممثلة لکل

بین األنا واآلخر علی لسان الشخصیات التي لها حَرف بسیطة مثل محمد الذي أخذ العود والغناء 

قام «ي األنوات األخری ویخیف اآلخر من مغّبة ما یرتکبه في حّق األنا: سالحین یبعث بهما األمل ف

 للیل من آخر/ مهما یطول اللیل/ ویلك
ّ

یا  محمد وأحضر عوده، داعب األوتار/ ثّم أخذ یغّني/ ال بد

ظالم/ من حقدنا یا ویل/ مشوارنا مشوار/ عارفینه أنه طویل/ وآه یا عشاق/ بکره نقول مواویل/ بکره 

 هذه  .)٥٤ :٢٠٠٤(أبوشاور، »لفجر/ بکره نزیل الشر/ والحمل الزم یخف بعدما کان ثقیلبیجي ا
ّ

تدل

الکلمات علی لسان األنا الفلسطینیة علی نوع من الالتجانس والتغایر بین األنا واآلخر بحیث إّن 

ع ویرجی أن ینزل علیه الویل والعذاب ویری ا
ّ
لمشوار األنا یخاطب اآلخر ویصفه بالظالم الذي یتوق

الذي اختاره هو واألنوات األخری طویل وهذا ما یعرفه اآلخر ولکّن المهم هو أّن الصبح لناظره 

قریب وهو الصبح الذي یزول معه الشّر ومهما أثقل ِحمل اآلخر علی کاهل األنا، فبمجّرد وضوح 

 هذا العبء.
ّ

ذه األسئلة. هم قال حسن یا أّم أبوخلیل ال تتعْب نفسك في الرّد علی ه« النهار یخف

 هذه الجذور وطبقات 
ّ

هم في أرضنا، إنهم یغوصون في الحفریات ولکّن کل
ّ

یبحثون عن ما یثبت حق

العظام والتراب والصخور تؤکد أننا نحن أصحاب هذه األرض، هم یا أبوخلیل یبحثون عن الماضي، 

طرح أسئلة تسعی إلی .)٢٣٦(المصدر نفسه، »أما نحن فنصنع المستقبل
ُ
خلق هویة مزیفة  عندما ت

علی طرح مثل » حسن«وحّق لآلخر اإلسرائیلي علی أرض األنا، یشتکي األنا علی لسان شخصیة 

هذه األسئلة االستفزازیة ویدعو إلی عدم الرّد علیها ثّم یفّند مزاعم اآلخر الذي یرید البحث عن 

یته من هذه األرض. تأتي الحجج الدامغة لمزاعم اآلخر مستن
ّ

دًة علی الجذور شيء یثبت أحق

والعظام الرمیمة والتراب والصخور وهي رموز لها لسان فصیح یعّبر عن هویة األنا. ثّم تسخر األنا 

مزاعم اآلخر بالبحث عن الماضي، والحّق أّن ما مضی مضی وانتهت صالحیته ولکّن األمر یختلف 

األنوات الفلسطینیة) ك أّن المستقبل هو الذي نحن (مجموعة تماما في عالقة األنا واآلخر ذل

 نصنعه. فالصبر لصنع المستقبل خیر أداة یقترحها األنا الفلسطیني في العالقة مع اآلخر اإلسرائیلي.
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 األنا الفلسطینیة .۲-۱

ل األنا في روایة العشاق في 
ّ
مجموعة من الشباب والرجال والنساء أظهرهم الکاتب باعتبارهم «یتمث

موا بها طوال حیاتهم. فهم أبناء المخیمات، منهم محمود عشاق األرض الفلسطینیة الذین حل

المدرس بطل الروایة ومحمد شقیقه الشاب الذي یودي توقیعاته الموسیقیة علی العود ویغني 

بصوته األغاني الفلسطینیة والوطنیة المختلفة وحسن ابن السیدة أّم حسن التي تعمل في صنع 

یعمل بالمقهی الذي افتتحه هو ومحمد وزیاد الشاب  الطوب وندی المدرسة، ابنة أبو خلیل الذي

الحزبي مسؤول االتصال بین قیادة التنظیم في دمشق والمجموعة وعطوة جندي األمن األردني 

 الذي یعمل مع المجموعة فهو منظم ویساعد الذین یقعون في أیدي السلطات وأبونعمان الخفیر

صوص الذین یکونون ثرواتهم من المعونات التي علی مخازن وکالة غوث الالجئین والذي یقاوم الل

ال تصل ألصحابها وغیرهم فهؤالء هم عشاق فلسطینهم الحبیبة أو الذین یعملون علی إعادتها بما 

 إلی العمل الفدائي الذي یصبح  أتیحْت 
ً
لهم من سبل ابتداء من العمل السیاسي السّري وصوال

  ).١٢٤-١٢٣ :١٩٩٩(موسی،  »حتمیة أثناء تطورهم الموضوعي
ْ
ها فاألنوات شخصیات فلسطینیة صّورت

الروایة وهي محمود ومحمد وندی و... وجمیع هذه الشخصیات متصلة بشکل مباشر أو غیر مباشر 

ل هذه الشخصیات األنا 
ّ
 منهم إلی النضال والصراع مع اآلخر وتمث

ّ
بمحور الهویة التي تدفع کال

في روایة العشاق. یتجلی من بدایة الروایة  الفردي والجمعي. یعتبر محمود الشخصیة الرئیسة

 أّن هذا التواصل لیس من النوع » أنا«الضمیر المتکلم 
ّ

في التواصل واالرتباط مع اآلخر، إال

 اإلیجابي وهو تواصل سلبي یمثله الصراع بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي.

 األنا المقاوم.۲-۱-۱

في مواجهة » الحریة«ت (الواعیة بهویتها) والمطلعة إلی أدب المقاومة هو األدب المعّبر عن الذا

لیس من أجل الخالص الفردي، بل ألن یضع المبدع جماهته، عشیرته، قبیلته، » اآلخر المعتدي«

، فالمقاومة »الخالص الجمعي«دولته وأمته موضع اهتمامه، محافظا علی القیم العلیا، أي من أجل 

الحیاة الیومیة لألفراد وحتی مواجهات الشعوب تبدأ بوعي  بالمعنی الشامل تتغلغل في سلوکیات

د في أطرها وتشکیالتها بالوعي واکتساب » المقاومة«الذات وباآلخر ولیس إلی نهایة ألنها 
ّ

تتجد

یولي رشاد اهتماما بالغا باألنا المقاوم في روایة العشاق وحاول رصد  .)٨٧ :٢٠٠٦(نجم، الخبرات

المناقض له في ثنایا عمله هذا. یعتبر محمود مرکز الدائرة في الروایة في تقابل هذا التیار والتیار 

أنا «محمود.  كفي فلك مجال التعامل مع اآلخر اإلسرائیلي، حیث إن الشخصیات األخری تتحر

 صراحة، یجب أن یخسر هؤالء الکالب. یجب أن یفقدوا ك . أقول لكأعرف أّن هذا ال یعجب
ّ

بکل

بصراحة هذا العمل لن یعید فلسطین/ قال حسن: صحیح/ ولکن ربما یعید  الطمأنینة/ قال محمود:/
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وجهة نظر  العقل للذین فقدوا عقولهم وضمائرهم/ قال محمود:/ ال أظّن، الخیانة الوطنیة لیسْت 

. إّن من )١١٨ :٢٠٠٤(أبوشاور، »والخائن ال یعود عن خیانته بقرار. الخیانة مصلحة وامتیازات وسلوك

مقاومة لألنا الفلسطینیة هي مقاومة الخونة الذین فقدوا صوابهم وفعلوا ما فعلوا. إحدی روافد ال

یصفهم القائل بالکالب التي یجب أن تفقد الراحة واالستقرار وهذا النعت وصمة عار لهم. بینما 

یمعن اإلنسان فیما حدث بالنسبة لفلسطین فیری الکلب أوفي وأشرف من هؤالء. إن الحدیث الذي 

محمود وحسن في هذا القسم من الروایة یکشف عن معاناة األنا المقاوم في تصرفاته مع  جری بین

اآلخر الخائن. فاألول یری أنه الجدوی في فقدان الراحة لهؤالء وهذا ال یعید أرض الوطن علی 

اإلطالق ویری اآلخر أنه قد یعید العقل والحکمة لمن فقد صوابه وضمیره. بینما یری األول الخیانة 

م الروائي معلومات عن حیاة الفلسطینیین من ك عداهي مجّرد مصلحة وامتیاز وسلو
ّ

ئي. یقد

ة 
ّ
المخیمات واآلالم التي یقاسونها تحت نیر االحتالل في القدس وأریحا وعکا وسائر المدن المحتل

ء في ویسبر أغوار هذه الحیاة المریرة برصد تفاصیلها مقارنا هذه الحیاة بما سبق من أریحیة ورخا

حیاتهم مستشهدا بتاریخ وثائقي عن البیئة الفلسطینیة وهکذا یعّبر عن صمود المواطنین في مثل 

هذه الظروف الکارثیة العصیبة ومن أبرز تجلیات هذه المقاومة، االستشهاد والدفاع عن الهویة 

 والکرامة اإلنسانیة وکفاح الخونة.

 األنا الموالي لآلخر.۲-۱-۲

 للتغییر. فهذه إّن الهویة واالنتما
ٌ
ء هما عملیتان دینامیتان وأّن هذه الحدود غیر الجامدة وقابلة

ر إلی أّن الهویة یمکن أن تتغیر 
ّ

الحدود قد تبرز أحیانا وقد تهبط أو تخبو في أحیان أخري، مما یؤش

. كاالجتماعي ویذهب المناصرون لفکرة الخیال العقالني أبعد من ذل-بحسب السیاق السیاسي

أّن الفرد ك من یعتقد الفرد یمکن أن یختار االنتماء أو عدم االنتماء ألیة جماعة، ال بل هنا فیرون أّن 

منطلق ك من یمکن أن یغیر هویته أو أنه یمکن أن ینتمي إلی عدد من الهویات في الوقت نفسه وذل

وزها علی فإّن الترکیز علی إحداها أو بر كأّن الناس یکیفون أفعالهم بحسب السیاق والظروف، لذل

 أبرز )٧٠٢ :٢٠٠٨(لبیب، حساب الهویات األخری یمکن أن یتغیر بحسب السیاق والظروف
ّ

. لعل

ل األنا الموالي لآلخر في الروایة هو أبوصالح، رئیس البلدیة 
ّ
أبوصالح مدهش فهو «شخصیة تمث

سوني فهو ماك کریم وشهم وال یفهم في السیاسة ولکن یجب أن یمثل الناس في البرلمان ومع ذل

والمحفل الماسوني یقع فوق الکراج الذي یملکه. قبل االحتالل استقبل في المحفل کبار 

المسئولین في النظام من أمراء وضباط مخابرات ووزراء وبعد االحتالل استقبل في المحفل 

 للناس وإ)۱۷ :۲۰۰۴(أبوشاور، »الماسونیین الیهود، إخوته في الماسونیة
ً
ال

ّ
ّن . أصبح سیاسي فاشل ممث

إحدی أسباب والء الشیخ لآلخر اإلسرائیلي هو محاولة الحصول علی مجموعة من المصالح ُحرم 
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الفلسطینیون منها بما فیها النقود واألمان واإلقامة في األراضي المحتلة. وبالتالي یحاول الشیخ أن 

مستحقة لبذل یکیف نفسه مع اآلخر اإلسرائیلي حتي الیؤّدي األمر إلی خسارة مصالحه التي یراها 

الجهود لصیانتها ولو کان بقبول وطأة اآلخر اإلسرائیلي. إّن رسم الشخصیة السلبیة الفلسطینیة 

 علی النظرة الواقعیة التي اتخذها الروائي بحیث إنها تعکس حیاة الشعب 
ّ

الموالیة لآلخر تدل

وتربة الوطن أّن اإلنسان الفلسطیني الضارب في أعماق التاریخ ك ذل«الواقعیة في فلسطین 

الفلسطیني فهما ال ینفصالن عبر التاریخ، علی الرغم من االستثناءات القلیلة والظروف الطارئة التي 

 ).۸۶ :۲۰۱۱(رضوان، »تحاول فصل هذین التوأمین، لکنهما سرعان ما یلتئمان ویلتحمان ویتوحدان

لحه علی غیره من تندرج شخصیة أبوصالح ضمن قائمة الموالین لآلخر ذلك أنه کان یفضل مصا

ه إحساس بالمسؤولیة إزاء التاریخ وتربة الوطن. فهو وإن أراد أن یظاهر في أبناء بلدته وما کان عند

بعض األحیان بأّن قلبه کان مع مواطنیه ولکنه کثیرا ما کان سیفه علیهم. ثّمة شخصیة أخری موالیة 

تحرص علی أن ال ك أنت یا مدیر فیصل نموذج، تحّب الوطن ولکنّ «لآلخر وهو مدیر فیصل: 

 واحدٌة ال سألتتغضب الدولة ولو 
ٌ

ك تفسیرا لقلَت: عندي أوالد یکسرون الظهر ولقلَت أیضا ید

ق. إذا کنت بید واحدة 
ّ

  -وأنَت لسَت کذلك-تصف
ْ

ْق فخذ
ِّ

 :۲۰۰۴(أبوشاور، كبها مع ید بیدي وصف

هو شخصیة محّبة للوطن ولکّن حبها رهیٌن لعدم غضب الدولة ویتسبب هذا الرأي في أّنه  ).۸۰

 التمّرد والعصیان علی الدولة کما أّنه ال جدوی في عنده أوالد قد ی
َ

حرمون من بعض الحقوق حال

ق. فیما یظهر من هذا، إّن سبب  ید واحدة ولکّن الرّد السلیم هو أّن األیدي لو اجتمعْت 
ّ

فهي تصف

المواالة قد تکون خشیة إمالق أو حرمان من الحقوق الشرعیة أو عدم االستماع لصوته من جانب 

ما إن لم تتغیر هذه الفکرة الخاطئة جذریا، لم یلق حجر في المیاه الراکدة بین األنا واآلخر. اآلخر. ف

 له. 
ً
 موالیة

ً
أنا ال أشعر بالغربة في القدس ولکني «بینما یفعل اآلخر ما یشاء، ینظر األنا إلیه صامتة

 لجمه الملكأشعر بالقهر. القدس عاصمة وطني ولکنها مجّزأة جزء یغتصبها الصهاینة وقسم ی

ال یشتکي األنا من الغربة وال الظلم بل ما  ).۱۲۷ :۲۰۰۴(أبوشاور، »ویعمل بدأب علی تغییب اسمه

کثر إیالما هو أن المل ة قسم منها عند الصهاینة ولکّن أ
ّ
ك یعانیه هو أّن عاطمة وطنها مفککة محتل

 مواطن علی أرضها 
ّ

 وهو من األنوات یسعی لتغییب اسم العاصمة وهویة کل
ّ

فیه هو أّن  ومما ال شك

سبب هذا الوالء لآلخر هو الحصول علی مکاسب أو رواتب أو ماشابهها من توافه األمور وهذا ما ال 

  یطیقه األنا المقاوم بحیث إنه ال یوّد أن یری بجواره أنا خائن في حقوق اآلخرین.

 األنا المضطهد.۲-۱-۳

لمقصود منه هو ما تشعر به الشخصیة من قمع إزاء االضطهاد هو البعد النفسي العالئقي للعدوانیة وا

کثیرا ما تحول  ).۳۸۷ :۲۰۱۳(العیسی، واقع أحاط به بواسطة اآلخرین وقعت ضحیة عدوانهم وکیدهم
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صوت األنا إلی صوت هامشي في األراضي المحتلة بسبب هیمنة صوت اآلخر اإلسرائیلي علی 

لخوف الذي انتاب هذا األنا. یشعر األنا الفلسطیني األنا في األراضي الفلسطینیة واستمرار الهلع وا

أنه مختلف ومتمیز ولدیه طاقات وإمکانات ضئیلة وهو یستحّق  أن یتمّتع أکثر منها أو أّنه لیس من 

 وهو محرومة من وطنه. 
ً
 متسکعا

ً
ه أن یعیش مشّردا

ّ
 «حق

ْ
نا یدنا وفقد

ْ
ق أبوجمیل: یا حسرتي، فقد

ّ
نا عل

 
ْ

 حیاالوطن، آه لو فقد
ُ

 الوطنت
ّ

یری األنا الفلسطیني علی لسان  .)۱۳۲ :۲۰۰۴(أبوشاور، »تي وظل

شخصیة حسن أّن فقدان الوطن والحیاة سیان ومن ال وطن له فإنه ال یحیا؛ إذن یرجو األنا 

.
ً
واحسرتاه، واحسرتاه، األیام تمضي، « الفلسطیني أن یعیش في أرض الوطن وأن ال یکون هامشیا

والبیوت تتهاوی وها هم یلوحون کما في حلم باهت، یتراکضون  الطائرات والقذائف تنفجر

هذه حال األنوات الفلسطینیة التي تشعر بالظلم  .)۱۲۰(المصدر نفسه، »ومالمحهم تندغم ببعضها

بینما تمضي األیام وهم في کدح وتعب، بیوتهم متهاویة وهم غیر مستقّرین وأحالمهم ضائعة 

 من وجوههم.
ّ

ْت أتضربو« واألحزان تطل
ّ
مرفوعة رغم اللجوء والفقر وفقدان الزوجة  ن رأسا ظل

ك مخلص لوطنه، قوّي في إیمانه، ال یتر«یعکس المقطع صورة من هو  ).۷۶(المصدر نفسه، »والولد

طفه العنان، فعاطفته تجاه الوطن، هذه الشخصیة الثوریة التي هي المعادل الموضوعي للثائر لعوا

ات الوطن، فالثائر یعتبر الواجب الوطني أهّم من العالقات بقضایا وواجبك الفلسطیني المتمس

؛ )۲۲۲ :۲۰۱۱الجندي، »(الغرامیة ومحبة الوطن ال توازیها محبة أخری، ألّن الثائر وهب نفسه للوطن

إذن الحرمان من البقاء في الوطن األم واللجوء إلی بلد آخر والفاقة وفقدان الزوجة والولد ال تمنع 

ی عن معتقداته وأفکاره. إّن األنا المضطهد أن 
ّ
رب رأسه لن یتخل

ُ
ال یکون مرفوع الرأس وهي لو ض

ة.
ّ
 هکذا حیاة یلیق بمن یموت وال یرکن أمام الظلم وکان شعاره هیهات مّنا الذل

 األنا المشّرد.۲-۱-۴

یعتبر نزوح الفلسطیني وتهجیره من قبل اآلخر اإلسرائیلي إحدي الخیوط الرئیسة لروایة المقاومة 

 روایة العشاق من هذا الموضوع حیث إّن الروائي تطرق إلی األنا الفلسطیني ب
ُ

شکل عام ولم تخل

المشّرد بمختلف األشکال. تکشف روایة العشاق عن مأساة الضیاع عند األنوات التي تتمثل في 

 ومنشطر، «


أناس بال مالمح وبال هویة واضحة، فقط یحاولون تحدید هویاتهم بشکل متشظ

هم إلی أماکن (قری أو مدن) وهي أماکن مسحت الجغرافیة الصهیونیة من الخریطة فتعلقهم بانتساب

بهویتهم الممسوخة التي هي ذاکرتهم، یوصلهم إلی أفق مسدود، فیستسلمون إلی ظلمتهم ویعودون 

أیا  .)www.althaqafat.com :۲۰۱۶(لعمري، »إلی زوایاهم في انتظار الترحیل في الفجر الکاذب

أشجار النار، یا حمم البراکین، تفّجري، وکلي هذا الفسوق، أما دمرت الزالزل والبراکین مدنا کانت 

هنا ذات زمن؟ األبریاء والفقراء؟ ولکن ماذا یملکون في هذا الکون؟ لیعرف غیرهم الندم والعذاب، 

http://www.althaqafat.com/
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تعکس ). ۷۶ :۲۰۰۴(أبوشاور، »وان العدل الکاملحین یهوي سیف القصاص ویصلصل داویا هذا أ

 
ْ

في احتواء  وظیفتها وفشلْت  الروایة أزمة المدینة في فلسطین، فالمدینة فیها ضائعة بال هویة، فقدت

بهم السبل و تشّردوا خارج أرض الشتات. عندما ال یری األنا المشّرد أثرا من المدن  أبنائها فتفّرقْت 

دعو النار والبراکین لتقوم بالعصیان أمام هذا الفسوق وجعل الحقائق. التي کانت هنا فیما سبق، ت

 مقاومة اآلخر العدّو وهم الفقراء ال 
ّ

المقیمون في هذه المدن الزائلة هم األبریاء ال ذنب لهم إال

یملکون شیئا في العالم. فأرضهم هي الشيء الوحید الذي فقدوها وُحرموا منها واآلخر علیه أن یندم 

لعذاب جزاء بما ارتکب في حّق األنا وحان موعد العدل لکي یتّم التعامل معه بالقصاص. ویلقي ا

یتبین أّن الفقر والجوع وعدم االستقرار هي بعض المشاکل المرافقة لألنا المشّردة بعیدا عن الوطن 

 إلی سوء تصّرف البلدان المستضیفة لها. 
ً
 إضافة

 األنا الخائف.۲-۱-۵

، العاملین الحاسمین في تدمیر الوعي الفکري ۱۹۶۷ونکسة حزیران  ۱۹۴۸لقد کانت نکبة عام 

واالجتماعي واالقتصادي والثقافي وانسالخ الذات العربیة عبر واقعها حتی غدت أزمة الذات 

المفتعلة والبحث عن الهویة الضائعة من االشتراطات الزمنیة التي حاولت الروایة الغوص فیها في 

 
ّ
 ملجأ ال قرار له، فتول

ْ
  دت

ْ
کثر مما هي خارجیة وبرزت انکسارات  لدیه ولدي اآلخرین معاناة داخلیة أ

االنکسارات. قال حسن: دائما في صغري کنت أحلم أّن وحشا ك األمة وإحباطاتها واستالمها لتل

 أرکض وأرکض حتی أجد أمي فأختبئ في حضنها ویقف 
ّ

کبیرا یطاردني ودائما کنت أهرب وأظل

تأتي األم الفلسطینیة  ).۱۱۵(المصدر نفسه، نانه الرهیبة متوعدا زائرا بغضب الوحش بعیدا کاشفا أس

 ك بشکل إیجابي وفعال کمناضلة ومدافعة لولدها أمام اآلخر العدّو وذل
ً
عندما یکون هذا األنا خائفا

 في حلمه من فترة الّصبا واآلخر لال یجترئ أن یقترب من هذا األنا بسب أنه یعرف أّن األمّ 
ً
 مذعورا

متفانیة ومضّحیة بنفسها حتی الرمق األخیر وهکذا هي تقف خلف الرجل تحّرضه وتدعمه وتستفّزه 

 «وتحمیه، لکّنه 
ّ

خوف من المستقبل المجهول، خوف من الجوع والموت. هذا الخوف الذي یمتد

 
ْ

  داخلهم منذ النشأة بل منذ تکوین جینات السلطة الوراثیة التي ظهرت
ْ

دت
ّ

عندهم کثیمات حد

قتهم باآلخر. هذه العالقة التي تکشف عن کبت بجمیع أشکاله السیاسیة واالجتماعیة عال

یظهر مثال هذا  ).۷۲ :۱۹۹۷(األحمد، »حاجزا بینه وبین الجماعة واالقتصادیة. هذه األشکال وقفْت 

األنا في العنوان الذي اختاره الکاتب لهذه الروایة، حینما تقع عین القارئ علی العشاق وهم 

ة من األنوات الالتي تعشق الوطن وتکشف عن هذا الحّب وفي نفس الوقت خائفة علی مجموع

زواله وحرمانها منه، إذ إّن العشق والخوف وجها عملة واحدة ولن یفترقا علی اإلطالق. یثیر عنوان 
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 ید»من العشاق ومن المعشوق؟«بعض التساؤل عند القارئ وهو » العشاق«
ّ

فع ، فالعنوان دال

 الکشف عن المدلول. القارئ إلی

 اآلخر اإلسرائیلي.۲-۲

ل اآلخر اإلسرائیلي في روایة العشاق وتتنوع صوره بین محکي وغاصب ومسیطر یقوم بأعمال 
ّ
یتمث

ه لیثبت هویته 
ّ

 ذي حّق حق
ّ

وحشیة ولیس عنده مشاعر وأحاسیس، بل هو یدّمر ویقتل ویسلب کل

ر اآلخر في روایة العشاق بفاعلیة سردیة تحمل یظهالمزیفة ودعایاته التي ال أساس لها من الصحة. 

ش الدائم للدماء والقتل والسفك
ّ

صرخ «وتدمیر الدین اإلسالمي وإحراق المساجد.  مالمح التعط

 تریدون تدمیر الدین 
ً
أبوصالح: لقد أحرقتم األقثی (یقصد األقصی) وهذا یکشف أنکم فعال

. استولیتم علی
ْ

بالدنا، ماشي الحال، لکن أن تحرقوا مثاجدنا  اإلسالمي. انتثرتم في الحرب، معلش

یکشف هذا المقطع عن  ).۱۶ :۲۰۰۴(أبوشاور، »فهذا ما ال یرضاه أحد فیها مهما کان -مساجدنا-

صورة الیهود المتطرفین الذین ال یقصون اآلخر الفلسطیني فحسب، وإنما یسعون إلی تدمیره 

عندهم کالمساجد. یکّنون کراهیة للعرب و  واجتثاثه کما یحاولون حْرق ما له من حرمة وقدسیة

ة ویدعون بني جنسهم أینما کانوا إلی تر
ّ
ك یحرصون علی تهجیرهم وترحیلهم من األراضي المحتل

 المهاجر والعودة إلی صهیون ویتوخون وطنا کبیرا یتسع ألحالمهم االستعماریة.

۲-۲-۱. 
ّ

 اآلخر المحتل

 التهجیر القسري ومحاولة اإللغاء أو التهمیش ولدت الروایة الفلسطینیة في رحم المعاناة 
ّ

وفي ظل

السیاسي واالجتماعي واالقتصادي وتحت جراب االحتالل وغطرسته وسطوه وقمعه المادي 

والمعنوي وقد عانی روائیو الضفة الغربیة وغزة کما عاینوا ممارسات االحتالل بشکل یومي ومباشر. 

لی مرحلة اللجوء والتشرد وما صاحبها حتی بدأ ما إن استوعب أو سیطر المبدع الفلسطیني ع«

التبشیر بالمقاومة فهي وحدها القادرة علی إنهاء حالة اللجوء والتشرد وما صاحبها، حتی بدأ التبشیر 

بالمقاومة فهي وحدها القادرة علی إنهاء اللجوء والتشرد عودة للوطن وأرض وإنسان ما قبل النکبة 

وتصاعدت بشکل واضح بعد هزیمة عام  ۱۹۶۵سلحة فعلیا عام وعندما بدأت حرکة المقاومة الم

دقیة علی أغلب حرکة اإلبداع ك البنسیطرت هذه المقاومة، هذا الفدائي، هذا الشهید، تل ۱۹۶۷

الفلسطیني فهي األمل لمالیین الالجئین ومثلهم تحت االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغربیة 

 یسعی إلی طْمر کثیر ).۱۵ :۲۰۰۳(أبومطر، »وقطاع غزة
ّ

ا ما تنماز صورة اآلخر اإلسرائیلي بصفته محتال

الهویة الفلسطینیة والتعویض عنها بظاهرة التأسرل بمختلف األنماط وتتطلب مقاومته والوقوف في 

 الغاشم عزیمة حدیدیة وإرادة فوالذیة. 
ّ

قال حسن: یقولون: هذه مدینتنا ونحن هنا/ رأیا «وجه المحتل

ق فو
ّ
ون یقولون: وها نحن طائرات تحل

ّ
ق حسن: والمحتل

ّ
ة علی علّو منخفض. فعل

ّ
ق القدس المحتل
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تأتي مزاعم  ).۱۳۳ :۲۰۰۴(أبوشاور، »هنا، لقد جئنا بقّوة السالح ولن نخرج باألدعیة وتلبیة للرغبات

 وادعاءاته الباطلة في إطار نفي األنا الفلسطیني وتهجیره القسري وعرض مشهد 
ّ

اآلخر المحتل

حلیق طائرات في ارتفاع منخفض ثم اإلتیان بنموذج من السخریة فیما یقوم به األنا من مخیف بت

الدعاء والرغبة في خروج اآلخر من أرضه وحدوده. ما یهدف إلیه اآلخر من عرض هذا المشهد 

 في ذاته عن الواقع ویری 
ً
الهزلي هو أّنه یعتبر الدعاء والرغبة في خروج اآلخر خواًء وغیابا متأصال

آلخر هذه التصرفات تفتقر إلی تیار الوعي والشعور وتمثل حالة من الهروب عن الواقع وهکذا یرید ا

األنا الفلسطیني ویخرجه من هذا الرکود ویدعوه أن یقوم بعمل ك الروائي علی لسان اآلخر أن یحّر 

یغیروا ما بأنفسهم نافع ال أن یکتفي بالدعاء وترغب فیما ال ینفع. ذلك أّن الله ال یغیر ما بقوم حتی 

قوا مصیرهم ومستقبلهم بأیدیهم. إذن یکون عنصر الفکاهة والسخریة عنصرا طاغیا علی 
ّ

وحتي یحق

هذا القسم من الروایة وثمة شکوی من الترّهل والضعف الذین یبدیهما األنا في مواجهته لآلخر 

 الغاشم. 
ّ

ا قال محمود: الصهاینة یقصفون المخیمات شرقي النهر/ ض«المحتل
ّ

ربت أم حسن کف

/ یا ویلتاه علینا وعلیهم، هربوا من هنا طلبا للنجاة ولکّن الموت یالحقهم/ قال حسن/ هذا 
ّ

بکف

(المصدر » القصف صار طقوسا یومیة، یریدون تدمیر إرادة المقاومة عند شعبنا ولکنهم لن ینجحوا

ّم حسن وحسن حول یجري الحدیث في هذا المشهد علی لسان األنوات: محمود، أ ).۱۳۳ :نفسه

قصف أبسط ما تملکه هؤالء وهو المخیمات وما یعزم علیه اآلخر من هذه العادة الیومیة کْسر إرادة 

المقاومة عند الشعب الفلسطیني ولکن من المؤکد أنهم ال ینجحون علی اإلطالق؛ إذن خیر أداة 

 یقترحها الروائي ویملکها األنا هي خیار المقاومة أمام اآلخر المحتل.

 اآلخر وتحقیر األنا.۲-۲-۲

نظرا للظروف الراهنة في األراضي المحتلة ومحاولة اآلخر اإلسرائیلي لتضعیف وطرد األنا 

الفلسطیني وبناء علی رؤیة الیهود الدینیة علی أنهم شعب الله المختار، فاآلخر اإلسرائیلي یستخدم 

وات استغالل الضعف االقتصادي مختلف األدوات واألسالیب لتضعیف وتحقیر األنا ومن هذه األد

 عن تفکی
ً
وتجریدها  ك األنا الجماعيلألنا للسیطرة علیها واستخدامها في خدمة مصالحها فضال

 هذه النظرة الدونیة علی أّنه غالبا ما  ).۷۶ :۱۳۹۶(شکري، من انتمائها إلی مجتمعها ووطنها
ّ

ال تدل

وضاع العامة وتکون هویة األنا هي تکون کفة اآلخر هي المرجحة واألقوي والمسیطرة علی األ

األضعف في هذه المعادلة بل قد یشیر إلی عدم فهم اآلخر لألنا واالعتراف به وفقا لمنطق حسن 

التفاعل والتعایش السلمي واالنفتاح علی اآلخر أو بسبب أنه یرغب في هذا المشهد الضبابي الذي 

لقا. یالحظ في روایة العشاق أّن  ال تبلي السرائر فیه فینظر إلی األنا وکأنها منقوصة
ُ

لقا وخ
َ

ورجعیة خ

رؤیة اآلخر اإلسرائیلي إلی األنا الفلسطیني رؤیة دونیة وهذا األمر یتجلی في أقوال وأحوال األنا کما 
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قصوا شعرك وداسوا علی وجهك یا أخي محمد وقتلوا والدنا وهو یعبر الحدود «نالحظ فیما یلي: 

ع غیره من الرجال الذین رفضوا الهدنة واالتفاقات وتمزیق الوطن، لیحارب العصابات الصهیونیة م

نا ال بأس. هنا نکبر وهنا ننسی الدم وهدیر الطائرات، أیام التمر والجوع والخبز الجاف صنعتْ 

من أبرز تجلیات تحقیر األنا، قّص  ).۱۲۱ :۲۰۰۴(أبوشاور، »أن ننکص أو نلین أو نسکتفهیهات 

 
ْ

جل وقتل الوالد إّبان اجتیازه للحدود برفقة األنوات األخری سعیا للحرب مع بالرِّ ء الوجه الشعر ووط

 عن الدم وهدیر الطائرات المزعزعة 
ً
الصهاینة وهي معارضة للهدنة واالتفاق وتشتیت الوطن فضال

لالستقرار والهدوء وأیام الفقر والمحنة والجوع. یعکس هذا المشهد مدی معاناة األنوات 

 الفلسطینیة وهؤال
ْ
هم الظروف المعیشیة والسیاسیة والعسکریة علی ء سکان أراٍض محتلة أجبرت

الخروج من بیوتهم والبقاء في المخیمات وتحّمل کافة الظروف الکارثیة والمأساویة ومشاهدة 

 هذه المعاناة هیهات أن یرکنوا ویخضعوا أمام الظلم والحرمان.  
ّ

 المشاهد الجنائزیة ورغم کل

 النتائج .٤

م إلی ما یلي:توّصل 
ّ

 الباحث من خالل ما تقد

یتمثل األنا في روایة العشاق في الشخصیات الفلسطینیة التي تصورها الروایة وهي محمود  -١

وحسن وزیاد وقاسم وسلمان عباس وإلیاس وأبو صالح وأبو نعمان وأم محمود وندی وزینب 

ویتجلی  ضطهدة والمشّردة والخائفةالفلسطینیة والمقاومة والموالیة لآلخر والموالشرطي عطوة بین 

ی الصراع بین 
ّ
 دون حیاة کریمة حرة وهکذا تجل

ً
 ومجرما وحائال

ً
في المنظور األنوي بوصفه قاتال

ب واألرض األنا واآلخر. 
ّ

رسم أبوشاور صورة دقیقة لشخصیة األنا الفلسطیني (الفلسطیني المعذ

ك الفلسطیني الخاصة منذ فترة طویلة وذلالمحتلة) بمظهر المجاهد المقاوم الذي یعّبر عن هویة 

علی األنا أکثر من الترکیز علی اآلخر، فهي عبارة عن سرد ذاتي علی ف الشخصیات وترکز عبر وص

  لسان الشخصیات الفلسطینیة.

ما یمتاز به األنا الفلسطیني في روایة العشاق هو الجوع والغربة والنفي والحاجة إلی أبسط  -٢

برز ما یسعی أن یستعیده األنا من اآلخر في عالقته الصراعیة هو الحریة التي مقّومات الحیاة، وأ

تمنحه فرصة التعبیر عن أفکارها وآرائها في أمور تتعلق بمصیرها ومصیر بلدها والحدیث عن هویتها 

د في السجن أو تطرد أو تشّرد. وکافة الحقوق التي ُسلبْت 
ّ
صورة األنا  تمثلْت  منه دون أن تخل

ني في روایة العشاق في أنه یسعی إلی تغییر الواقع السیاسي القمعي الذي یفرض سیاسة الفلسطی

 
ْ

حیاته وتقوم بخلق صورة مزیفة ال أساس له من الصحة و قمعیة تشّوه صورة األنا وتعکر صف

وتستبدلها بالواقع. تمیز األنا الفلسطیني في أنه یتمتع بنوع من النضج الفکري الذي یساعدها علی 

 والغاصب استی
ّ

ل کالمحتل
ّ
عاب خطوة الواقع کیال تستسلم وال ترکن أمام آخر العدّو الذي تمث
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ك برصد الواقع المأساوي الذي یعیشه شعبه من قیام دولة االحتالل علی أرض المخّرب وذل

فلسطین. کما یصّور اآلخَر کما هو  وحاول الهجوم علیه ولم یأخذ موقف المصالحة معه، کما سعی 

ز وجهه االستعماري ومن ثّم التصدي له ویتحکم بالنظرة إلی هذا اآلخر العامل السیاسي إلی إبرا

ض عن حادث النکبة واحتالل فلسطین.
ّ

کما تأتي اللهجة المحکیة في الروایة کأداة الذي تمخ

 لآلخر ومؤیدة لفکرة المقاومة التي بقیْت 
ً
کید علی هویتها الفلسطینیة مکافحة استخدمها األنا للتأ

یار وحید للدفاع عن الوجود وشْحذ همم األنوات الفلسطینیة ولرصد صورة قاتمة لخلق کخ

 .المعاذیر واّدعاءات ال أساس لها من الصحة

الواقع الفلسطیني والعیش والکفاح والمواجهة المسلحة بین األنا الفلسطیني  العشاق أّرخْت  -٣

معاناة العیش مع من یهادن اآلخر  سمْت وجیش االحتالل اإلسرائیلي المتمثل باآلخر، کما أنها ر

واألنا المتعاون مع اآلخر. یتجلی الصراع بین األنا الفلسطیني واآلخر اإلسرائیلي في مکان وإطار 

د وهو فلسطین، بحیث إنه تتمثل کافة الوسائل والطرق التي یتمسك بها 
ّ

ویتوّسل إلیها اآلخر محد

 والقهر والترحیل القسري. ك والهال لتعذیب األنا منها االحتالل والدمار والقتل

ثمة نوع من التالزم والتصاحب بین األنا الفسطیني واألخر اإلسرائیلي في روایة العشاق، بحیث  -٤

إن صورة األولی ال تتکّون بمعزل عن صورة الثانیة، ومختلف الشخصیات والرؤی والدالالت 

آلخر. طالما أّن عنوان العشاق تحمل تکثیفا الموجودة تسّهل علی القارئ فهم صورة األنا وعالقته با

داللیا بارزا ویدفع القارئ نحو التساؤل ویحکي عن جماعة من األنوات التي تعشق أرضها وتضّحي 

 أو خیار لهذه األنوات اللهم إال المقاومة الفلسطینیة 
ٌ

بنفسها في سبیل تحریرها. فلیس هناك حل

لحماس عند األنا، بل تسعی إلی بلورة الوعي بمکّونات التي ال تقصد إلی التعریض لآلخر وإثارة ا

االستعمار الفکریة والشعوبیة ولذلك فإنها ال تقتصر علی الشهادة والوصف والتسجیل فحسب بل 

تتعدی إلی أسالیب شبیهة ببنیة الحرب یختلط فیها الحلم بالواقع وینعدم فیها الترابط المنطقي. إذن 

الروایة صورة انفعال األنا الفلسطیني بجاللة اآلخر، بحیث إنها تسعی تتخطی عالقة األنا باآلخر في 

لتخلصها إلثبات وجودها وقدراتها تجاه اآلخر عن طریق المقاومة المسلحة وغیر المسلحة وذلك 

 من رفعة هذه األنا ویجعل اآلخر ذا نفوذ وهیمنة بفعل ما یشاء وتمتاز 
ّ

من واقع مریر سوداوي یحط

عزعة والالستقرار وتتمظهر في مبدأ الرفض والقبول. وترصد ثنائیة األنا واآلخر عبر هذه العالقة بالز

مجموعة من المواقف المتقابلة کإشکالیة الهویة والتقابل بین األنا واآلخر في سیاق بعض الثنائیات 

عة والّرفعة والشعث والوئام واالنفتاح وال
َّ

 والض
ّ

تقوقع کالفلسطیني واإلسرائیلي والمقیم والمحتل

 والترحال معّبرًة 
ّ

ض من تجربة الشخصیة الفلسطینیة في المخیمات والقری والحل
ّ

بحیث إّنها تتمخ

 عن اغترابها. 
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 دائما ألنه هو النقیض في الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي  مثلیت -٥
ّ

اآلخر في الصهیوني المحتل

الفلسطینیین عن وعیهم وذاکرتهم ویقوم بتحقیر األنا وهو اآلخر الذي عمل بشّتی الطرق علی إبعاد 

وتذویب هویتهم ودفعهم نحو الترحیل والتعذیب في السجون والتشرد في المخیمات. کما أّن 

العالقة الصراعیة التصادمیة بین األنا واآلخر في الروایة جعلت األنا الفلسطیني تدخل في وضع 

اآلخر العدّو الصهیوني الذي صعب الختبار قدراتها ومشاعرها علی الصمود والمقاومة في وجه 

 یسعی إلی استئصال هویتها ومقوماتها الحضاریة والشخصیة. 
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 چکیده

نویس فلسطینی مقاومت، زیر یوغ اشغالگر اسرائیلی، متحمل رنج و محنت شده و از هیچ رشاد ابوشاور، رمان

، »عشاق«ر، کوتاهی نکرده است؛ به طوری که رمان او، تالشی در مبارزه با دیگری، یعنی دشمن اسرائلی اشغالگ

دیالکتیک رابطه میان من فلسطینی و دیگری اسرائیلی را پس از نکبت فلسطین ترسیم نموده و بر ارائه تصویر ناپسند 

صدد کشتار، ویرانی و برچیدن هویت من برآمد. ه اشغال فلسطین مبادرت نمود و دراز دیگری متمرکز شده که ب

دهد که در خالل این رابطه دیالکیتک های مرگ را نشان مین زوایای این نزاع خونین خشن میان آنها و صحنههمچنی

رخ داده است. در مقابل، من، هیچ راهکاری را برای دفاع از هویت و سرزمین خود، در هیچ شرایط و مکانی مشاهده 

ها در صدد شناخت آن برآمد. منماهیت دیگری، درپرده برداشتن از نکرد؛ بنابراین ابتدا با شناخت خود و سپس 

شود که از تمامی حقوق ابتدایی خود محروم شده و برای خروج از یوغ دیگری گر میهای فلسطینی جلوهشخصیت

گیرند و در این راه شهید کار میه ند، کما اینکه تمام تالش خود را برای آزادی و استقالل بـکنغالگر، مبارزه میـاش

اساس و ، طرح ادعاهایی بیجمله تحریف تاریخ، وارونگی حقایقها از د. در حالی که دیگری به تمامی راهشونمی

صدد بررسی دیالکتیک من و شود. این جستار درخود متوسل می های هنگفت به منظور اثبات حقوقصرف هزینه

است. رابطه نزاع و درگیری که  تحلیلی -دیگری در رمان عشاق، اثر رشاد ابوشاور، بر اساس رویکرد توصیفی

، سرزمین فلسطین که با ایفای نقش من، به مبارزه با دیگری »عاشقان«یابد، یعنی مخاطب، از خوانش عنوان درمی

پرداختند که آنان را از حقوق خود محروم ساخت. این عنوان بطور مستقیم به وقوع نزاع حتمی میان من و دیگری 

حاکی از آن است که نویسنده، تصویر منفی از دیگری اسرائیلی و آنهایی ترسیم نمود که  اشاره دارد. بخشی از نتایج،

اند، کما اینکه عالوه بر تصاویری ناپسند از من فلسطینی پیمان او بودهدر اشغال سرزمین فلسطین، پشیتیبان و هم

های مبارز این رمان و بعضی یتهمکار با دیگری اشغالگر، تصویری درخشان از او ترسیم کرد که در برخی از شخص

 رهبران عرب تجلی یافت. 
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