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 چکیده

های ملتی نتها و محرمان پایداری فلسطین، بیانگر سیمای شخصیت فلسطینی، قبل و بعد از واقعه نکبت بوده و از رنج  

توان ته است و میگر صهیونیسم و انواع ظلم و ستم پرداخحکایت دارد که با شهامت و جسارت به مبارزه و مقابله با استعمار

و پایداری در دست نویسنده، آحاد  های ادبیات عرب دانست که به عنوان ابزاری برای مقاومتترین حوزهرا یکی از وسیع آن

ریغ نکنند. خون ود دها، آزادی، دفاع از کرامت انسانی و عدالت تشویق کرده تا از جان و مال خمردم را به دفاع از ارزش

لبی یکی از طشود و شهادتشهیدان، به عنصری مهم در دست نویسنده تبدیل و برای ادامة سیر پایداری بر آن پافشاری می

قاومت، سوق مآید؛ کما اینکه اشغال سرزمین فلسطین، رمان فلسطین را به سمت پایداری و محورهای پایداری به شمار می

رای قیام، انقالب و چینی برمان عشاق، به بیان واقعیت تلخ اوضاع فلسطین، ترک رؤیاپردازی و زمینه داده است. در این راستا

کر سایر اراضی اشغالی، پردازد. این رمان اثر رشاد ابوشاور با تأثیر از چنین فضایی و با ترسیم تصویر فلسطین و ذانتفاضه می

د. این جستار پایداری و مبادرت به حفظ تمدن و هویت آن تأکید دار به تعیین سرنوشت ملت فلسطین، با یک راهکار، یعنی

نویس معاصر های پایداری در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور، رمانحلیلی به بررسی جلوهت -در تالش است با رویکرد توصیفی

فق عمل کرده و این رمان مو فلسطینی بپردازد. نتایج این جستار حاکی از آن است که نویسنده در بررسی عناصر پایداری در

 بخش وسیعی از آن را به آرمان فلسطین و آزادی آن اختصاص داده است. 

 پایداری، شهادت طلبی، ابوشاور ، رمان عشاق.رمان ادبیات پایداری،  کلید واژه ها:
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 .مقدمه1

ایسته انسان است. اگر هنرمند از مندانه شاز جمله اهداف انسان فلسطینی، رهایی از استعمار و صهیونیسم و زندگی شرافت

دهد، برخوردار باشد در این صورت مرزهای پیوند بیشتری با جامعه و آگاهی بیشتری نسبت به آنچه پیرامون او رخ می

گذارد تا به عنوان عضوی از جامعه، تر پا میتر و عمومیتر، جامعمحدوده اجتماعی را کنار گذاشته و به محدوده انسانی وسیع

(. 104: 2000هایی که در عدم پذیرش ظلم، ستم با او شریک است )قطوس، های واالی انسانی را بیان کند. ارزشارزش

ای که بر آتش سازد. ارادهمهمترین تصاویر پایداری در انتفاضه، اراده انسان فلسطینی )در داخل و خارج از متن( را منعکس می

یابیم که د، در صدد مقابله با دشمن است. با درنگ در رمان )فلسطینی( در میافزاید و با امکانات ذاتی خوخشم و غضب می

ادبیات فلسطین از دهه شصت با تعبیر یا مفهوم ادبیات پایداری آشنا شد و نمودهای ابتدایی آن از غسان کنفانی، امیل حبیبی، 

، یحیی خلق، احمد عمر شاهین و مرید توفیق فیاض، سحر خلیفه و غیره در داخل فلسطین و همچنین جبرا ابراهیم جبرا

(. ادبیات مقاومت، نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم 111: 2006البرغوثی در خارج از اراضی اشغالی هویدا گشت )عبدالغنی، 

آید و کند، به وجود میاست که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات مادی و معنوی آنها را تهدید می

دفش جلوگیری از انحراف در ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است. در این تعریف عناصری وجود دارد که هر کدام ه

، جلوگیری از «حیات مادی و معنوی»، «تعهد و التزام، مردم و پیشروان فکری جامعه»قابل بحث و تعمیم و بررسی بیشترند 

کند نویس، موضوع مقاومت را انتخاب می(. هنگامی که رمان26: 1388یری، انحراف در ادبیات و تکامل تدریجی ادبیات )بص

ها را به کار گیرد، پس باید آن موضوع انتخابی، ها و پس از آن، خوانندهتا پیرامون آن رخدادی را به جریان بیندازد و شخصیت

مشغول ساخته و احساسات ایشان را محوری باشد که ذهن بسیاری از مردم را در جوامع ایشان، به خود  موضوع مسئله

ور سازد. کما اینکه موضوع انتخابی، نباید کم اهمیت باشد یا به زندگی افراد معدودی مرتبط شود، بلکه باید مسائل نبرد شعله

بنابراین، کنند. ها، به خاطر نابودی استبداد، استعمار، تجاوز و ظلم مبارزه میها و ملتانقالبی در آن نمود پیدا کند که امت

دهد و بدان واسطه، نظر نویسنده آن را رخدادها و نفی ظلم، جور، فساد و استبداد، رمان را شاهد و گواه روزگار قرار می

(. ادبیات مقاومت بر تبیین و توضیح تصویر صهیونیست 30-29، 2009دارد )فضل اهلل، ها ابراز میها و ستمحوادث، اعم از بدی

داند. این بدان مفهوم جمعی و ویرانی روشمند را تنها راه تحقق اهداف خود میروش قتل، کشتار دستهمجرمی تأکید دارد که 

های انسانی را کند و جایگاه ارزشگرایی نژادپرستانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی مقابله میاست که ادبیات پایداری، با عقل

(. ادیب متعهد، خواه شاعر یا نویسنده، 83: 2009، جمعةبخشد )لی میبا تمسک به میهن و دفاع از کرامت انسان و عدالت تعا

ای از ادبیات متعهد است که تفاوت باشد. ادبیات پایداری شاخهدهد بیتواند نسبت به آنچه پیرامون خود او رخ مینمی

دی و بیان عشق به میهن است. ستیزی و ایستادگی در برابر ظالم، امید به آینده، تکریم شهدا، تمجید از آزامضمون آن ظلم

، جدای از پرداخت آن به موضوع پایداری، در نفس خود، یک مقاومت و پایداری انسان است در مقابل «ادبیات مقاومت»
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طبیعت، در مقابل هستی، مقاومت برای بقا، برای ماندگاری، برای گفتن، برای نوشتن، آفریدن، مضامینی که در همه جهان از 

گیری پایداری نزد یک (؛ بنابراین ریشه و منشأ شکل20:  1380)کاکایی، « رودادب مقاومت به شمار میموضوعات مشترک 

 باشد.های آن است که البته با مبارزه، دفاع بعضاً مسلحانه و چالش همراه میملت، دفاع از عزت، استقالل، آزادی و آرمان
طین رقم زد، باعث شد صاحبان زمین و ثروت، ما یملک خود را از بار فلسطین که رژیم اشغالگر در سرزمین فلستراژدی غم

دست بدهند. بر این اساس رنج و زحمت انسان فلسطینی در پیدا کردن یک لقمه نان نمود پیدا کند. موضوعی که باعث شد 

برای مقابله با اشغالگر  ها حمل سالحترین این راه حلهای بنیادین در اولویت قرار گیرد. مهمهای فردی در کنار راه حلراه

(.حمایت از انتفاضه فلسطین و تداوم آن، همان استمرار گزینه مقاومت است تا اسرائیل را به 182: 2013، المناصرةاست )

های پایداری در رمان عشاق بازنگری روش خود و همچنین پذیرش حقوق عرب جسور کند. پژوهش حاضر به بررسی جلوه

 های موجود و تبیین و شرح آنها در این رمان پرداخته است. فراخور حجم مقاله، به بیان شاهد مثالپردازد و به ابوشاور می

 . بیان مسئله1. 1

پیوند ادبیات معاصر فلسطین با مردم بر کسی پوشیده نیست و ادیب پایداری نیز در صدد بیان همّ و غمّ این مردم، به صورت 

در رمان عشاق اثر رشاد ابوشاور در راستای اهداف مقدس مردم به عنوان یک  های پایداریصادقانه است. انعکاس جلوه

تحلیلی در صدد پاسخگویی  -حقیقت انکارناپذیر به عنوان مسئله این جستار مطرح است؛ لذا این جستار با رویکرد توصیفی

 به دو پرسش ذیل است:

 ت؟های پایداری در رمان عشاق، اثر رشاد ابوشاور چیسمهمترین جلوه -1

 مضامین پایداری در رمان عشاق از چه حجم و جایگاهی برخوردار است؟ -2

 . پیشینه تحقیق2. 1

توان به موارد اند که از مهمترین مقاالت موجود در این حوزه میهای بسیاری به موضوع پایداری پرداختهتاکنون پژوهش

الدین عبدی  ، اثر صالح))شرق النخیل لو نموت معًا(( نموذجاً مظاهر المقاومة في روایات بهاء طاهر، روایة مقاله ذیل اشاره کرد: 

، به چاپ رسیده است و 97 -73، صص 1436، پاییز و زمستان 2، شماره 19، سال الحضارةو سارا اسدی که در مجله آفاق 

طلبی پایداری، مبارزهنویسندگان در این مقاله، به موضوع آگاهی و مرور تاریخی، ترسیم تصویر ظلم اشغالگران، نقش زنان در 

ها پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که میهن و و استقامت، شهامت طلبی، امید به آینده و از سرگیری تظاهرات و اعتصاب

های پایداری در رمان اصل و فصل سحر جلوهطاهر در این رمان بدان پرداخته است. و مقاله نویس مصری، بهاءآزادی رمان

 ،زاده، در نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، اثر محمد شیخ و زهرا حسنن سیمین دانشورخلیفه و سووشو

های پایداری در این دو اثر ، به چاپ رسیده است. نویسندگان به ارزیابی جلوه1394، بهار و تابستان 12، شماره 7سال 
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مشترکی از اوضاع اجتماعی، سیاسی، نبرد در برابر دشمن، دفاع از اند و به این نتیجه دست یافتند که هر دو تجربه پرداخته

الفنیة و الموضوعیة في األرض المحتلة بعد  الروایة الفلسطینیة و تجلیاتهانامه اند. همچنین پایانمیهن و باورهای ایمانی داشته

، است. پژوهشگر، 2008ده ادبیات، سال از حسین محمد حسین الصلیبی در دانشگاه اسالمی غزه، دانشک (1992)اتفاقیة أوسلو 

ابتدا به توافقنامه اسلو و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن بر جامعه فلسطین و همچنین اثر آن بر شعر و رمان و موضع شاعران 

رده های هنری رمان فلسطینی را قبل و بعد از این توافقنامه بررسی کنویسان فلسطینی نسبت به آن پرداخته و ویژگیو رمان

های رمانسیسم و رئالیسم و نوآوری در آن پرداخته و است. پس به مضمون رمان فلسطینی پس از این توافقنامه و جلوه

های روایی فلسطینی در برابر این توافقنامه های روایت را به بحث و بررسی گذاشته و به این نتیجه دست یافته که متنتکنیک

اند. درباره رشاد کشتارهای وحشیانه را ترسیم و به مستندسازی وقائع تاریخی پرداخته های دراماتیک وموضع گرفته و صحنه

، 26، اثر صالح هواری، در مجله اآلداب، سال روایة العشاق لرشاد أبو شاورالنتاج الجدید، ابوشاور و آثار وی باید به مقاله 

ه به بررسی فضای عمومی رمان، یعنی محیط اریحا و اشاره کرد. نویسنده در این مقال 53-51، صص 2، شماره 1978فوریه 

زبان روایی و تصویر ساختاری رمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که رشاد در این رمان توانسته است نگرش 

تی خود، تفکر متمایز فلسطینی خود را از طریق مبارزه عملی به عنوان یک نویسنده و مبارز ارائه دهد. و در کنار اندیشه مبارزا

الرؤیة السیاسیة والتشکیل کش فلسطینی رواج دهد. و مقاله ی فقیر و زحمتهای کامل در میان طبقهسوسیالیسم را با جلوه

، سال 4، شماره 28مجله عالم الفکر، مجلد  در اثر ابراهیم خلیل،، 1944-1970، الفني في أدب رشاد أبوشاور القصصي والروائي

پژوهشگر در این جستار به بررسی رابطه اشخاص با مکان از منظر مبارزاتی پرداخته و تأکید دارد ، 240-206، صص 2000

هایی در که زمین، روستا، شهر و... نمادهایی است که نویسنده به کار گرفته است. کارکردهایی که متضمن معانی و داللت

است. وی بر نهادهای مسلح و فساد و خفت و خواری آنان ارتباط با واقعیت مکان، در کنار سیطره دغدغه انتقادی نویسنده 

دستی الگوهای دیگر و عدم تجارت و کسب درآمد با تمرکز دارد که به مرز خیانت رسیده است و در نقطه مقابل آن که پاک

وی این رمان انجام های پایداری بر ری جلوهتوان گفت: تا کنون مطالعهمواضع آنان همراه است. با توجه به موارد یاد شده می

نشده و از این منظر جستار حاضر گامی جدید در این خصوص برداشته است. ضمن این که بر اساس مطالعات انجام شده، 

نامه مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است و این خود، جنبه تا کنون آثار ابوشاور در داخل کشور در قالب مقاله، کتاب یا پایان

 ست. نوآوری این جستار ا

 نگاهی به رمان عشاق. 2

پردازد که در آن های پیرامون اریحا می( به بررسی زندگی کشاورزان در ارودگاه1977سومین رمان ابوشاور یعنی عشاق )

استقرار یافتند. وی مبارزات آنان اندکی پیش از شکست حزیران )ژوئن( را آن چنان ترسیم کرده که واژگان، خود گویای 

گیری و توسعه نهضت مقاومت (. همچنین تاریخ شکل68: 2004ات زندگی مردم فلسطین هستند )الصالح، ترین جزئیدقیق
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های اریحا ای از نیروهای مبارز، متشکل از چهار جوان از اردوگاهاز طریق شبکه 1967فلسطین در اراضی اشغالی را در سال 

کردند. خانه و نگهبان باغ از ایشان پشتیبانی میحب قهوهکشد که یارانی مخفی از جمله یک کشیش، شیخ، صابه تصویر می

سازد چگونه رنج پناهندگی شخصیت فلسطینی، او را از یک شخصیت ساده و منفعل، به شخصیتی آگاه این رمان مشخص می

گیرد کار میکند و نقاط منفی آن را به نفع خود به گرا مبدل ساخته که با حکمت و درایت با این رخداد برخورد میو عقل

پردازد که بسیاری از دیگر نویسندگان، (. یقیناً رشاد با جرأت و جسارت به جنبه خاصی از رنج فلسطینی می311: 2014)حبیب، 

ها و اند. چرا که در بحبوحه اهتمام نویسندگان به دشمن صهیونیست و نزدیکان اصحاب دربار و دیوانبه آن توجه نداشته

(. 102-101: 1999گیرد )الخطیب، جهانی از مسئولیت، رنج و محنت فلسطینی در حاشیه قرار می همچنین شانه خالی کردن

های فلسطین، از طریق عواطف خروشان خود و با احساسی میهنی، بار اردوگاهنویسنده در این رمان، ضمن ترسیم اوضاع اسف

گوید. آنهایی که مقاومت مسلحانه و انتظار بازگشت، میهای ساکن در آنها پرداخته و از زبان آنان سخن به مشکالت فلسطینی

دستمایه آنها برای تحمل چنین شرایطی است. نویسنده در به تصویر کشیدن حادثه نکبت و ترسیم وقایعی که به نفرت و 

اق، بر ایده بیزاری مردم از آوارگی، تبعید و دوری از سرزمین آنان انجامیده، موفق عمل کرده است. محور و مبنای رمان عش

پایداری در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و صبر و استقامت اهالی شهرهای فلسطینی اعم از اریحا، قدس، عکا و ... در برابر 

سیاست قیمومیت انگلستان، نکوهش ضعف و زبونی برخی حکام عرب و وادادگی آنان در برابر امتیازات اشغالگران و ایادی 

ها و قهرمانان، اعم از زن و مرد، دست به دست هم داده و با ساماندهی امکانات اندک خود شخصیتآنان است. در این میان 

های آینده کاشته و نسبت به سرنوشت خود و ایشان ای از موارد با مقاومت مسلحانه، در تالشند بذر امید را در نسلو در پاره

های این پایداری را شود. جلوهگر میعشاق، اثر ابوشاور جلوه ها به وضوح در در رمانتفاوت نباشد. پایداری فلسطینیبی

توان آزادی میهن و دفاع از آن، دستیابی به استقالل، زندگی همراه با کرامت انسانی و بازگردادن حقوق از دست رفته، می

ها و راه تحقق ارزش های شکنجه، شهادت طلبی درپایداری در برابر گرسنگی و فقر در جامعه، تحمل زندان و دیگر روش

 عدالت اجتماعی دانست. 

 های پایداری در رمان. جلوه3

 عنوان بهدر خالل قرن ششم و بر اثر مقاومت فلسطین،  ژهیوبهرمان پایداری، یکی از ژانرهای ادبیات پایداری است که 

ه آن معطوف گشته و با حمایت مردمی های مبتکران و ناقدان بآید و قلمای ممتاز در ادبیات معاصر عرب به شمار میجلوه

-صمیمانه توأم است. این رمان با واقعیت مقابله با اشغالگری مرتبط است. و رویکرد مبارزاتی، وجه تمایز آن است. شخصیت

باشند و مبارزه، فداکاری، پیگیری آزادی، نپذیرفتن ظلم و دشمنی در هر سطحی گرایش دار و شریف میهای محوری آن ریشه

مخفیانه، به آموزش، حمل  صورتبههای محوری آن، جنگجو و مبارز بوده و شود شخصیتد. موضوعی که باعث میدارن

(. چنین رمانی از نگاه 62-61: 2005ریزی و اجرای عملیات جنگی بپردازد که مبارزه، مستلزم آن است )الضیقة، سالح، برنامه
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های کشد و راهکار مقابله با بحرانتلف جامعه فلسطین را به تصویر میها طبقات مخساختار اجتماعی، حجم وسیعی از آرمان

از  جهتنیازاداند. بسیاری از ناقدان و پژوهشگران بر این باورند که رمان فکری و اجتماعی جامعه فلسطین در پایداری می

ها ر ثبت حوادث مهم در تاریخ ملتدیگر فنون ادبی متمایز است که توانایی توسعه و همراهی با تحوالت شگرف را به ویژه د

و بر این اساس، رمان از جمله فنون شعری  فرورفتهتواند در اعماق وجود فرد و جامعه فنی است که می چراکهو افراد دارد؛ 

ی های اجتماعی، روانی و تاریخیی کافی نبوده، بلکه باید بسیاری از حوزهتنهابهآید ذوق و سلیقه در آن دشوار به شمار می

(. رمان پایداری فلسطین بر محور موضوع اشغال فلسطین و تالش برای 128: 1994پیرامون رخداد بررسی شود )أبومطر، 

های ساکن اراضی اشغالی و آزادی آن، مبارزه مسلحانه، انقالب و شورش مردمی، ترسیم تصویر واضحی از شرایط فلسطینی

ی و نگاه به آینده جریان دارد. تحلیل رمان عشاق حکایت از آن دارد که ، استعمارستیزهاآنو بیان مظلومیت  هااردوگاه

ها به منظور انتشار بذر امید به آینده در میان فلسطینی درصدددر این اثر تبیین نموده و  دقتبهنویسنده، تمامی این موارد را 

ی و حماسی موضوع فلسطین در آغاز ایشان است. در همین راستا رمان عشاق، به بیان روای رفتهازدستاحیای کرامت 

و به دنبال آن، اشغال غزه و کرانه باختری پرداخته و  1967گیری پایداری در برابر اشغال در پی واقعه نکبت در سال شکل

کند و چنین موضوعی را برای او جاودانه ساخته و تداوم تمامی شرایط تاریخی و انسانی درونی آن را برای خواننده ترسیم می

 بخشد. یم

 گراییمیهن. 1. 3

کند و یابد، و در پی آن، انسان بدان احساس وابستگی میمیهن استمرار و تداومی )امتداد( است که زندگی در آن ادامه می  

باشد. وابستگی به میهن و شهروندی، مفاهیمی انتزاعی نیست؛ چرا که ضرورتی حیاتی برای امت می چراکهبر آن تکیه دارد؛ 

کند و در پرتو فضایی کند وطن، حریم او  را تأمین و از هویت او دفاع میانسان، از طریق تجربیات خود، احساس میهنگامی 

شود )شهاب، های وابستگی و عشق به میهن نزد او تقویت میکند، ارزشکه عدالت بر آن حاکم است، حقوق او را مراعات می

های های انگلیسی و مقابله با جرایم چریکیداری در برابر تمامی انواع دسیسه(. ملت فلسطین بر مقابله و پا106 -105: 2009

ای میهنی و مبارزاتی است. ادیب، ذاتاً صهیونیست و ابطال ادعاهای باطل آنان اصرار دارد بنابراین ادبیات پایداری مولود مسئله

کند که برای حق حیات خود و زندگی روشن می به میهن خود گرایش دارد و همچون فانوسی است که راه را برای مبارزانی

کنند؛ بنابراین هر ادیبی، خالقیت و ابتکار خود را در چارچوب پایداری و شرافتمندانه در میهنی آزاد و مستقل مبارزه می

یخته با کند به مفهوم دیگر، ادبیات پایداری خواه شعر یا نثر، موضوعی معنوی و آمآگاهی از دفاع از هستی خود پیاده می

(. هنگامی 46 -45: 2013، جمعةانسانی است که از تزویر، گمراهی و وارونگی حقایق بیزار است ) های عدالتارزش

فلسطین به دست دشمن افتاد، و در اراضی اشغالی، تقریباً هیچ محور فرهنگی عربی باقی نماند که کانون رستاخیز ادبی 

هایی از اهالی فرهنگ، فلسطین را به سمت تر نسلفرهنگ یا به عبارت دقیق جدیدی را پدید آورد و نسل کاملی از اهالی
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ی باقی ماند که تحت حصار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشکستهدرهمی عربی روستایی تبعیدگاه ترک کردند و تنها جامعه

ادبیات متعهد، با شایستگی،  تمامی  وانعنبهادبیات پایداری  (.14: 2014قرار گرفت که نمونه آن در دنیا کمیاب است )کنفانی، 

ها را با روح انقالب و ماهیت دفاع از فرهنگ و هویت میهن را در خود دارد و نسبت به آن حریص است و حافظه نسل

سازد؛ بنابراین ملت فلسطین، اعم از پیر و جوان و کودک و زن، باور شهرک نشینان صهیونیست را ناکام نیاز میپایداری بی

ت، بر تمسک به تاریخ و هویت خود تأکید کرد و در برابر فراموشی، کوتاهی، سازش و تسلیم، تصمیم به حق بازگشت گذاش

های خود و همچنین اسناد مالکیت خود را برداشتند تا نمادی برای حق گرفت و میهن جایگزین را نپذیرفت. آنان کلید خانه

  .(72: 2013، جمعةبازگشت به میهن فلسطینی باشد )

ه وقف حسن وقال: أنا ال أشعر بالغربة في القدس ولکنني أشعر بالقهر، القدس عاصمة وطني ولکّنها مجّزأة، جزء یغتصبه الصهاینة وقسم یلجم
 (. 111:  2004الملك ویعمل بدأب علی تغیی  اسمه )أبوشاور، 

هرآمیزی دارم، قدس پایتخت میهن من کنم، بلکه احساس قحسن ایستاد و گفت: من در قدس، احساس غربت نمی»)ترجمه( 

کشد و مبادرت به حذف نام آن کنند و قسمتی را حاکم به بند میها غصب میاست، اما تکه تکه شده، بخشی را صهیونیست

 «.کندمی

شود که در قدس، احساس غربت و تنهایی های رمان متذکر مینویسنده در این قسمت از زبان حسن، یکی از شخصیت   

آورد، قدس، پایتخت کشور او تجزیه شده و بخشی از شود، او را به درد میند، بلکه ظلم و ستمی که بر مردم وارد میکنمی

ها افتاده و بخش دیگر در قبضه حاکمی است که در صدد حذف نام و هویت آن است. نویسنده در آن به دست صهیونیست

آورد که همگی، از منظر وی در صدد حذف هویت و کنار هم می این قسمت غم غربت، ظلم، اشغالگری، خیانت حاکمان را

تابد و حتی حاضر است جان خود را فدای آزادی و ای، آن را بر نمینام فلسطینی است. موضوعی که هیچ فلسطینی آزاده

  (.111: 2004قال قاسم: أنا روحي للوطن )أبوشاور،  رهایی میهن از بند استعمار کند.

 «.ت: تمام وجود من، وقف میهن استقاسم گف»)ترجمه( 

کند، نوعی نوستالژی توأم با خاطرات خوش های این داستان تقویت میآنچه این احساس اشتیاق به میهن را نزد شخصیت     

 پردازد. به بیان آن می دقتبهگذشته است که  نویسنده 

ة اولفة، أتعرف یا محمود لو أنني خّیرت أن أکون من وطن من اووطان هذه رائحة فلسطین رائحة خبز الطابون، رائحة الطعام الطی ، رائح  
 (. 86الخترُت فلسطین، ال أحد یعرف رائحة القدس القدیمة )همان: 

دانی اگر من اختیار داشتم که اهل یک این، بوی فلسطین، نان تافتون، غذای دلنشین و مهر است. محمود آیا می»)ترجمه( 

 «.شناسدرایحه قدس قدیم را نمی کسچیهکردم. طین را انتخاب میمیهن باشم، یقیناً فلس
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شود شخصیت فلسطینی در صورت هایی است که باعث میبوی فلسطین، نان تافتون، غذای خوب و دوستی، جذابیت    

 چندهرداشتن حق انتخاب، جایی را جز فلسطین انتخاب نکند. بوی شهر کهن و قدیمی قدس نیز به همین ترتیب است. 

ترند. ها با ارزشسایر شهرها و پایتخت وبرقزرقرسند، اما از منظر ساکنان قدس، از هایی ساده و سنتی به نظر میجلوه هانیا

ها و البته هویت به گذشته و تأکید بر آن در این قسمت، در حقیقت نوعی تالش برای حفظ سنت خاطرتعلقبدین ترتیب 

بزرگداشت میهن و فضاهای  منظوربهاهتمام به حافظه، پیش از هر چیز »ها مانده است. افظهباشد که در حساکنان فلسطین می

بک به رخدادهای موجود  در آن است. مکان، گیرد؛ چرا که فضا، نخستین محرک حافظه و مشوق فالشآن صورت می

: 2018)بشلم، « سازدیق جدا میباشد و آن را از خواب عمچارچوب خاطرات گذشته و گنجینه محسوس آن و غیر پویا می

ها و دارای بار فرهنگی و تاریخی است. میراثی مشترک که برای تمامی (. در اینجا قدس، محور خاطرات شخصیت258 -257

به محّرکی برای حافظه مبدل « قدس»اهالی این شهر در قالب خاطرات از زبان یکی از آنها مطرح شده و روی هم رفته، مکان 

 نام و خاطرات آن را از یاد نبرد.شده است تا 

کنا فقد فقد ذراعه في الحرب. کان سائقًا وهو الذي عّلم أبوسمیر، کانا ینقالن السالح والذخیرة ویخاطران بحیاتهما من أجل الوطن، فإذا تم
دنا الوطن. آه لو فقدت حیاتي وظّل یا حسرتي، فقدنا یدنا وفق-من الهرب من اإلنکلیز، واجهتهم العصابات الصهیونیة وهکذا/ عّلق أبوجمیل: 

 (.132:  2004الوطن )أبوشاور، 

بازوی خود را در جنگ از دست داد. راننده بود و او همان کسی است که به ابوسمیر آموزش داد، آنان سالح و »)ترجمه( 

های بگریزند، چریک هاانداختند. اگر بتوانند از انگلیسیو جان خود را برای میهن به خطر می کردندیممهمات حمل 

افسوس، دست و میهن خود را از دست دادیم. آه کاش -شوند و بدین ترتیب ابوجمیل افزود: می رودرروصهیونیست با آنان 

 «.بود پابرجاجان داده بودم و میهن همچنان 

است. او بازوی ها در معرض جراحت و قطع عضو قرار گرفته ابوجمیل، شخصیتی است که همچون بسیاری از فلسطینی    

خود را در جنگ از دست داده است. آن هم زمانی که در حال انتقال سالح و گلوله بود. آنان زندگی خود را به خاطر میهن 

افزاید: کاش او از بین به خطر انداختند تا دین خود را نسبت به آن ادا کنند. او حتی با وجود قطع دست، با حسرت می

های نزد شخصیت دال، نشان از تساوی مدلول این دو «حیات: زندگی»نشینی دو واژه کرد. همنمیرفت، اما کشور او سقوط می

اند و فقدان، ویرانی و اشغال آن را با از دست دادن این داستان است. آنان میهن را بخشی از وجود و هستی خود دانسته

جمعی و گروهی مردمانی است که برای ز اشغال، رؤیای دستهدانند. میهن آزاد اعزیزترین دارایی انسان یعنی جان او برابر می

بک به حافظه ساکنان مراجعه تحقق آن، حاضرند از وجود خود بگذرند. نویسنده یک بار دیگر با استفاده از تکنیک فالش

، صهیونیست با اسارت به دست« ابوجمیل»کرده و بیان این نکته که آنان در حال مأموریت حمل سالح بوده و در این راه 
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کشد که به مبارزات آنان در حافظه دهد، گذشته مشترکی را برای مردم مبارز فلسطین به تصویر میبازوی خود را از دست می

 است. شدهثبتبلند مدت و جمعی ساکنان و اهالی 

لصهیونیة مع غیره من الرجال الذین وجهك یا أخي محمد وقتلوا والدنا وهو یعبر الحدود لیحارب العصابات ا یقّصوا شعرك وداسوا عل   
یهات رفضوا الهدنة واالتفاقات وتمزیق الوطن، ال بأس هنا نکبر وال ننسی الدم وهدیر الطائرات، أیام التمر والجوع والخبز الجاّف ستنتهي وه

 (. 121)همان:  ... أن ننکص ونلین أو نسکت

کرد دمال کردند و پدرمان را در حالی کشتند که از مرزها عبور میبرادرم، محمد، موی تو را چیدند، صورت تو را لگ»)ترجمه( 

تکه شدن میهن را نپذیرفتند. ها و تکهبس، توافقنامهبجنگد. مردانی که آتش ستیونیصههای تا به همراه دیگر مردان با چریک

ی )زنده ماندن با( خرما، گرسنگی خون و صدای هواپیماها را فراموش نکنیم. روزها کهیدرحالاشکالی ندارد که بزرگ شویم، 

 ...«.و نان خشک پایان خواهد یافت و بعید است در هم بشکنیم، رام شویم یا ساکت بمانیم 

داند. چیدن مو، لگدمال کردن صورت، قتل های  موجود را مانع از پایداری مردان مبارز نمیاز چالش کیچیهنویسنده،     

های صهیونیستی بجنگد. اینان همان کسانی هستند که برای کند تا با گروهاز مرزها عبور میپدر، در حالی که با دیگر مبارزان 

طلبی و ایستادگی، روند. چنین مبارزهبس، توافقنامه و تجزیه میهن نمینیل به مقصود خود، یعنی آزادی میهن، زیر بار آتش

آورد؛ چرا که خون، سر و صدای پرواز هواپیماها و ان مینوعی امید به آینده و صبر و بردباری بیشتر را برایشان به ارمغ

رود. آنان با وجود چنین شرایط فرسا که با اندک قوت الیموت به سر بردند، از یاد ایشان نمیروزهای سخت و طاقت

شود ث میدانند. چنین ایده و نگرشی از سوی مردان مقاومت باعنشینی، سازش و سکوت را بعید میفرسا، باز هم عقبطاقت

(، این دو واژه بر زمان و مکان چنین هنا نکبرهای بعدی نیز چنین روحیه انقالبی را از ایشان به ارث ببرند. )نسل

: اینجا(. یعنی در هر شرایطی ایشان، فلسطین، سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک هناای از سوی ایشان داللت دارد. )ایده

خورد. وجود فعل )نکبر( نیز بر این مقوله داللت دارد که گذر زمان و رشد و ینجا رقم مینخواهند کرد و سرنوشت آنان در ا

اند، اما آورد. آنان با خرما، گرسنگی و نان خشک ساخته و سوختهنمای آنان، هیچ تأثیری در تغییر ایدئولوژی آن پدید نمی

 اند.همچنان بر عقیده خود یعنی آرمان فلسطین ثابت ایستاده

ظنون باستطاعتهم کشطنا عن أرضنا نحن لسنا هذه البیوت الطینیة التي یسهل هدمها نحن التراب، فکلما کشطوا طبقة واجهوا طبقة أخری ی    
  (.171أیها اإلخوة أنا باٍق ولن أرحل )همان:-وکّلما أزاحوا صخرًة بصخرة جوبهوا بصخرة/ نظر إلیهم/ 

ی تخریب شوند. سادگبههای گلی نیستیم که سرزمین خود بیرون کنند. ما این خانه توانند ما را ازبه گمان خود، می»)ترجمه( 

ای را بردارند، یا شوند و هر چه صخرهای دیگر روبرو میای از آن را کنار بزنند، با الیهما از جنس خاک هستیم. هر چه الیه

 «.من اینجا هستم و هرگز نخواهم رفت شوند. به آنان نگاه کرد )و گفت:( ای برادرانای دیگر مواجه میصخره
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دریافته است مکان روایی از لحاظ جغرافیایی  کهنیاهیچ پژوهشگری در حوزه مکان پایداری در رمان فلسطینی نیست، مگر    

ی ای اشاره دارد که در صفحات تاریخ و واقعیت نقش بسته است و از گنجینهبه فلسطین و از لحاظ میهنی به اعماق حافظه

(. 117: 2013، جمعةکند )عنایی در ناخودآگاه حکایت دارد و در سطح شخصی به رؤیاهایی داللت دارد که ترسیم میم

یابد تا مضامین متعدد و ابعاد وسیع آن را در برگیرد. در اینجا مفهوم میهن، دیگر در دایره میهن نزد قهرمان رمان توسعه می

ای است که جوانان به خاطر آن سالح داد، نیست، بلکه آیندههای او را تشکیل مییچارچوب گذشته قهرمان که رؤیاها و دارای

ها معانی بسیاری برای آنان اند، اما زمینبه دست گرفتند تا اشتباهات گذشته را تصحیح کنند؛ هر چند آنان در گذشته نزیسته

نزاع یقین حاصل کنند. میهن )وطن( از بارزترین ی که باید آن را محقق سازند تا از حضور خود در میدان اندهیآدارند. 

بار میهن و ذکر افتخار و شرافت گذشته در محورهای ادبیات پایداری است و سرخوردگی، نگرانی، مشاهده، اوضاع خفت

گی توان از دو سو زاویه بررسی کرد: ارتباط معنوی که در عشق، دوستی، وابستهمین راستاست. ارتباط انسان با میهن را می

شود. در این و ارتباط با آن و همچنین ارتباطی مادی که در کار، منبع رزق، زندگی همراه با امنیت، صلح و عزت خالصه می

توانند ما را شود که آنان نمیهای رمان متذکر میتوان هر دو وجه را مشاهده کرد. ابتدا نویسنده از زبان شخصیتقسمت، می

ایم و با حذف یک صخره، ن بردارند؛ چرا که آنچنان ریشه دوانده که در استقامت همچون صخرههایی گِلی، از میاهمچون خانه

ها به میهن خود است که مایه عزت و شخصیت خاطرتعلقشود. چنین نگرشی نشان از مانعی دیگر در برابر آنان پدیدار می

 باشد.مباهات آنان می

 گرایی. قومیت2. 3

ه دوم قرن نوزدهم تا به امروز، قهرمان رمان را به خود مشغول ساخته؛ چرا که بحران موجودیت، یی از نیمگراقومموضوع    

(. بدون شک رشد پایداری 47: 2001موضوع اساسی و محل نزاع او با نفوذ بیگانگان و انواع مختلف اشغالگری است )علّیان، 

اومت فلسطین از حالت مراقبت و انتظار و بازخوردهای فلسطین و تداوم آن در نبرد قومی مسلحانه و خارج ساختن نهضت مق

جانبه، باعث تزلزل رژیم صهیونیستی شده و عرصه نظامی، اقتصادی و روانی ریزی، اقدام، عمل آگاهانه و جسورانه همهبرنامه

 درصددگرایی میت(. رویکرد قو320: 1979، أبوحاقةدهد )کند و کشورهای عربی را به سمت انسجام سوق میرا بر او تنگ می

عوامل اساسی و »وابستگی به یک امت واحد و آگاهی از مفهوم و عناصر آن و تحقق اتحاد میان آنان است.  احساستعمیق 

است. تراژدی  1948نکبت  هاآنترین ، مهمرفتههمیروگرایی عربی نقش داشتند که شاید گیری قومیتتأثیرگذاری در شکل

گرایی و ایجاد یک خطر خارجی نمود های عربی و آغاز روح قومیتدر راستای اتحاد سرزمینباری که در تقویت تالش غم

توان نقش جمال عبدالناصر نمی حالنیدرعپیدا کرد. خطری که در تحریک عناصر اتحاد در داخل جامعه عربی نقش داشت. 

(. نهضت عبدالناصر تنها 21: 1994بدالغنی، )ع« های تأثیرگذار را نادیده گرفتگرایان عرب و دیگر جنبشدر نهضت قومیت

نگاهی به آزادسازی هر سرزمین عربی داشت که همچنان تحت نفوذ بیگانه قرار داشت. به آزادی مصر اکتفا نکرد، بلکه نیم
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طرف مثبت را در نبرد شدید میان شرق و غرب در پیش گرفت و چه بسا این موضوع از وی در مبارزه با استعمار، مبدأ بی

گانه به مصر سوق پیمانی با اسرائیل و تجاوز سهترین عواملی است که فرانسه و انگلیس را به خشم آورد و آنان را به هممهم

ترین نگرانی اسرائیل، دعوت عبدالناصر به قومیت عربی و اتحاد میان کشورهای عربی و مبارزه عرب به منظور داد. مهم

نویسان عرب است که هر چند به واسطه (. ابوشاور در زمره نسل چهارم رمان314: 1979، أبوحاقةگیری فلسطین بود )بازپس

های انقالبی بسیاری از کشورهای جهان عرب در طول دهه پنجاه و شصت، وارث بعد اجتماعی است، اما احساس تالش

المللی سازی، لغو احتکار، بینهای باشد. به خصوص این که این نسل، شاهد تالشهای قبلی میعربیت  نزد او پیش از نسل

و تحوالت بنیادین  1967توزیع اراضی و غیره است و از پیامد برآمده از شکاف میان کشورها در آغاز دهه شصت و شکست 

گرایانه در این رمان، باعث (. نگرش قومیت33: 1994در تاریخ عربی ما در طول دهه هفتاد آسیب دیده است )عبدالغنی، 

سمعَت ماذا فعل صاحبك، شغال فلسطین از چارچوب فلسطین خارج شده و به موضوعی فراملی مبدل شود. شود موضوع امی
عبدالناصر ألیس صاحبک/ أجاب محمود:/ ال لم أدرس وإّیاه في المدرسة، وال في الجامعة/ قال أحمد -صاحبی من؟/ -سأل محمود بحیادیة/ 

وّعد إسرائیل، لکنه لن یفعل شیئًا/ أعرف أّنک ال تشعر بوّد تجاهي ولکن تذّکر/ أنا فلسطیني خطاب:/ عبدالناصر أغلق شرم الشیخ وهو یهّدد ویت
والء إلی مثلك/ اشترکُت في التظاهرات/ وّزعُت المنشورات/ مّد أحمد یَده/ إلی اللقاء و تذّکر: عبدالناصر لن یحارب سّیدنا/ رفع رأسه وتطّلع ب

 (. 38-37: 2004لیس اآلن )أبوشاور، هذا سیعید فلسطین ولکن -صورة الملك/ 

عبدالناصر دوست تو نیست؟ محمود پاسخ -تفاوتی پرسید: دوست من؟ شنیدی دوست تو چه کرد؟ محمود با بی»)ترجمه( 

درس نبودم. احمد خطاب گفت: عبدالناصر در حالی شرم الشیخ را بست که گفت: من نه در مدرسه و نه در دانشگاه، با او هم

دانم که تو احساس خوبی نسبت به من نداری، اما یادت باشد من هم کرد، اما هرگز کاری انجام نداد. میتهدید می اسرائیل را

ها را پخش کردم. احمد دست دراز کرد )و گفت:( به امید دیدار. مانند تو فلسطینی هستم. در تظاهرات شرکت کردم. اعالمیه

آمیز به شاه کرد )و گفت:( این ارزه نکرد. سرش را بلند کرد و نگاهی محبتو یادت باشد: عبدالناصر هرگز با سرور ما مب

 «.گیرد، اما نه اکنونشخص فلسطین را بازپس می

کند. یکی واضح در قالب گفتگوی میان دو شخصیت احمد و محمود مطرح می صورتبهنویسنده، موضوع قومیت را     

داند و دیگری که معتقد است او منجی ها میده و تنها تهدید اسرائیلیفایهای عبدالناصر را بیشخصیت مخالف که تالش

، وجه شباهت میان دو شخصیت، یعنی توجهقابل. نکته گرداندیبازمفلسطین شده و روزی آن را به صاحبان اصلی خود 

از تالش دست  کیچیها اختالف نظر درباره عبدالناصر، ام باوجودهاست. بدین ترتیب، شرکت در تظاهرات و توزیع اعالمیه

یعنی آزادی میهن است.  هاآنها در تحقق هدف اصلی ، تالش همگانی و اتحاد فلسطینیتوجهقابلاند؛ بنابراین نکته نکشیده

و محرکی برای همگان است تا هویتی یکسان و فراتر از مرزهای  زهیانگاحساس عمیق عربیّت میان آحاد مردم عرب زبان، 

 ذارند.خود را به نمایش گ
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یرید أن یکون بطاًل علی -عرف أّنه یتحدث عن عبدالناصر وإّنه یطمئّن نفسه/ قال الخال و هو یرتکز بظهره علی الجدار، وهو یعتدل في جلسته/ 
قال  /ولکنه لم یستعد فلسطین-کّل الیهود. لن یسمحوا له/ غال الدم في عروق محمود. قال: لقد استعاد شرم الشیخ وطرد القوات الدولیة/ 

محمود:/ صحیح، لم یستعدها، ولکن وجه للعدّو ضربة ال بأس بها، لکن لماذا ال نستعیدها نحن؟ ثّم إّن قواته ال تحرس حدود العدو مثل 
 (. 53البعض )همان: 

داد میبه دیوار تکیه  کهیدرحالداد. دایی گوید و به خود اطمینان خاطر میمتوجه شد که او از عبدالناصر سخن می»)ترجمه( 

های خواهد قهرمانی در برابر تمامی یهودیان باشد. هرگز به او اجازه نخواهند داد. خون در رگنشست، گفت: میو مرتب می

محمود به جوش آمد. گفت: شرم الشیخ را باز پس گرفت و نیروهای بین الملل را بیرون راند، اما هرگز فلسطین را باز پس 

ن را باز پس نگرفت، اما ضربه قابل توجهی به دشمن وارد ساخت، اما چرا ما آن را باز نگرفت. محمود گفت: درست است، آ

 «.کنندها از مرزهای دشمن پاسداری نمیگیریم؟ یقیناً نیروهای او مانند برخیپس نمی

یت قومی، بر دوش رمان، بخش مهمی از مسئولیت مبارزاتی را در مقابله با تمامی انواع استعمار بر عهده دارد. این مأمور   

های عمیق انسان در نویسان است تا با نوشتن، از تداوم مبارزه و نبرد به عنوان فرصت فرهنگی و خالقانه در ثبت رنجرمان

عبدالناصر قصد داشت خود را قهرمان یهود معرفی  هرچند(. 155: 2016لحظه مشخص تاریخی، ایفای نقش کنند )السامرائی، 

شهر شرم الشیخ مصر واقع در صحرای سینا را باز پس گرفت و نیروهای بین الملل  حالنیبااداده نشد. کند، اما به او اجازه 

، محمود این حال نیا بارا اخراج کرد و با وجود این که فلسطین را پس نگرفت، اما ضربه قابل توجهی به دشمن وارد کرد. 

ها در آمیز در خصوص خیانت برخیای کنایهنکنیم؟ سپس جمله کند که چرا ما مبادرت به انجام این کارسؤال را مطرح می

آورد. وجود چنین پرسشی در سخنان این شخصیت در کنار نام عبدالناصر از نوعی حمایت از مرزهای دشمن بر زبان می

و پویایی  دشمن حکایت دارد. از سوی دیگر وجود چنین نگرشی، نوعی انرژی هیبرعلنگرش مبارزاتی قومیت گرایانه منسجم 

آورد تا منتظر ظهور یک عبدالناصر دیگر نمانده و خود، اختیار عمل را به دست گیرند. در واقع، را در میان آحاد مردم پدید می

ها را شخصیتی تاریخی همچون عبدالناصر در کنار حوادث ملی و قومیتی و روابط انسانی میان اقشار جامعه، نگرش فلسطینی

دهد تا بتوانند رؤیای بر باد رفته خود را محقق سازند و ضمن به حاشیه رانده رزمین خود تغییر میدر برخورد با اشغال س

رمان عشاق یک »نشدن، با درس گرفتن از گذشته و آگاهی بخشی به جامعه، واقعیت تلخ پیش روی خود را تغییر دهند. 

شود بینانه و ایمان به آینده. موضوعی که باعث میخوشاند: نگاه ها با آن شناخته شدهدهد که فلسطینیویژگی را نشان می

(. بر همین اساس، رمان عشاق، انقالبی مستمر و مداوم 322: 2014)حبیب، « ناکامی پس از هر شکست را پشت سر گذارند

 های آینده است.به منظور کسب آزادی و پشت سر گذاشتن موانع پیش رو با نگاه به افق
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 . امید به آینده3. 3

رمان، هنر زمان آینده است؛ هرچند زمان حاضر را فراخوانی کرده و در خود پنهان دارد، هنری انسانی و برای آینده است    

خاصیت و غیر باربر است؛ بنابراین اگر تنها گذشته را زند، بیآید. رمانی که آینده را رقم نمیو در خاستگاه آن، آینده پدید می

(. هنگامی که واقعیت، توأم با 440: 1991آید، بلکه ثبت تاریخ است )النابلسی، ن به شمار نمیدر خود جای دهد، دیگر رما

ی درد نگری است، به طوری که آینده، ریشهبحران و ناآرامی باشد، نخستین گام، کشف عامل درد و رنج و در وهلة بعد آینده

(. انسان، تنها موجودی است که از زمان حاضر، 36: 2016)بالل،  کندمی چینیرا از جا در آورده و برای واقعیتی بهتر، زمینه

را رقم بزند که همیشه در صدد آن است « آینده»کند تا به واسطه آن ها را گزینش میها را انتخاب و از گذشته، زیباترینبهترین

کند، منظور به خاطر آنچه زندگی می تا بهتر از گذشته و زمان حاضر باشد و حقیقت، این است که انسان، تنها به خاطر آینده

(. گذشته و حال 254: 1971هنوز موجود نیست یا به ناچار باید موجود باشد، یا آنچه او در پی تحقق آن است )إبراهیم، 

حاضر عرب، جز ویرانی مستمر و پیاپی برای فلسطین، کاری از پیش نبرده است تا جایی که چیزی نمانده بود تا نقشه فلسطین 

اسرائیل است. امید در  -بخشی به نزاع عربروی جغرافیای سیاسی حذف شود و بدین ترتیب، آینده و امید، ضامن پایاناز 

های جوان گره خورده که در تالش است فلسطین را به نقشه جغرافیای سیاسی بازگرداند. بخشی به این نزاع، به نسلپایان

دهد، کما اینکه در خصوص شعر نیز اینگونه ه نسبت به آینده امید میرمان معاصر عرب در فلسطین اشغالی روی هم رفت

ای که مرهون تغییر ساختار عربی حاکم و جایگزینی آن با ساختار عربی دمکراتیک و آزاد است که بتوان است. امید به آینده

ان محرکی برای ایجاد انگیزه در میان (. ابوشاور از عنصر امید به آینده به عنو194: 2016، کتانةچنین نزاعی را پایان بخشد )

 گیرد. آحاد مردم بهره می

ثبت آالف السنین؟ وأین کانوا؟ وماذا یریدون منا؟/ قال حسن:/ یا عّم أبوخلیل ال تتع  نفسك في الرّد علی هذه اوسئلة، هم یبحثون عن ما ی  
لعظام والتراب والصخور تؤکد أننا نحن أصحاب هذه اورض. هم حّقهم في أرضنا، إنهم یغوصون في الحفریات، ولکن کّل الجذور وطبقات ا

 (.236: 2004یا أبوخلیل یبحثون عن الماضي، أما نحن فنصنع المستقبل )أبوشاور، 

ها خواهند؟ حسن گفت: عمو ابوخلیل خودت را برای پاسخ به این پرسشهزاران سال؟ کجا بودند؟ از ما چه می»)ترجمه( 

شوند، ها باریک میدر جستجوی مدرکی هستند که حق خود را از سرزمین ما اثبات کنند. آنان در گودال به زحمت نینداز، آنان

ها مؤید آن است که ما مالکان این سرزمین هستیم. ابوخلیل، آنان به ها، خاک و صخرههای استخوانها، الیهاما تمامی ریشه

 «.سازیماند، اما ما آینده را میدنبال گذشته

به  آنان نکهیاکشد و ها مبنی بر مالکیت بر سرزمین فلسطینی میویسنده در این قسمت، خط بطالنی بر ادعای صهیونیستن    

های های نسلها، استخوانریشه کهیدرحالراهی به دنبال اثبات هویت برای خود هستند. هر طریقی متوسل شده و در هر کوره 

تمامی مشکالت در فلسطین بمانند تا مانع از تحقق اهداف  باوجودصرار دارند زند. آنان افلسطینی، آینده را رقم می
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ها در حذف هویت فلسطین و جعل هویتی هزاران ساله برای یهودیان شوند. هویتی که مشخص نیست سرمنشأ صهیونیست

شن برای اثبات حق مردم ای روآن کجاست. نویسنده تأکید بر عنصر مکان، سرزمین و تمسک به آن را تنها راه تحقق آینده

دهد که مالکیت فلسطین برای بخشی به اشیا نشان میجان و استفاده از صنعت تشخیص و جانداند. حضور واژگان بیمی

 برهیتکگذارند. انکار است، تا جایی که جمادات نیز بر آن صحه می رقابلیغ، واضح و تیغابهصاحبان اصلی آن، موضوعی 

ها، اثبات هویت شخصی و اجتماعی، مواردی است که نویسنده و حفظ هویت زیر فشار تمامی چالش گذشته، امید به آینده

 بر آن تأکید دارد.

)همان:  انهض و سیر علجراح/واحمل معاك النور -بکرة بیجي الصباح/ یا شع  یا مقهور  -أمسك محمد بالریشة، ومّس اووتار بلطف 
147) . 

رسد. ای ملت، ای در هم شکسته، به پا دم فرا میبه نرمی، تارها را لمس کرد. فردا، سپیده محمد، پر را برداشت و»)ترجمه( 

 «.خیز. و با وجود جراحت، حرکت کن و با خود، نور را ببر

ای امیدبخش برای ملتی است که مغلوب، درمانده و مجروح شده، حاکی از نور، روشنی و آینده« دمفردا، سپیده»واژگان     

کند امید و نشاط را به بدن خسته و تکیده این ملت بدمد تا بایستد و ظلمت را کنار مد با موسیقی تار خود، سعی میاما مح

، متضمن بیان واقعیت زندگی توأم با رنج و محنت «یا شعب، یا مقهور»زده و نور و درخشش را به ارمغان بیاورد. عبارت 

که گویای وخامت اوضاع اقتصادی،  توجهجالباست. توصیفی دقیق و  «محمد»وطنان این شخصیت، یعنی شهروندان و هم

رود برای تحقق فردایی بهتر مبارزه کنند و همین امید به آینده اجتماعی، ایدئولوژیک و فکری مردمانی است که انتظار می

 ها را فراموش کرده و در مسیری تازه گام بردارد. ها و جراحتشود ملت، زخماست که باعث می

مشوار/ قام محمد و أحضر عوده، داع  اووتار، ثم أخذ یغّني/ البّد الیل من آخر/ مهما یطول اللیل/ ... یا ظالم/ من حقدنا یا ویل/ مشوارنا، 
شاور، عارفینه أنه طویل/ و آه یا عشاق/ بکره نقول مواویل/ بکره بیجي الفجر/ بکره نزیل الشر/ والحمل الزم یخف/ بعدما کان ثقیل ... )أبو

2004 ،54 .) 

سرایی کرد. هر چند شب طوالنی محمد برخاست و عود خود را آورد، با تارها بازی کرد، سپس شروع به نغمه»)ترجمه( 

بر است. یابد. ای ستمگر، وای بر تو از کینه و نفرت ما، مأموریت ما حرف ندارد. متوجه هستی که زمانشود، به ناچار پایان می

داریم، و بار، پس از آنکه سنگین رسد، فردا بدی را از میان بر میدم فرا میخوانیم. فردا سپیدها سرود میآه ای عاشقان، فرد

 «.بود، باید سبک شود

پایه و اساس یا از روی توهم و خطرپذیری نبوده است؛ چرا که در ی بینیبخوشی، طورکلبهشعر مقاومت و ادبیات آن     

نویسنده در این قسمت، پایانی (. 86-85: 1968بود )کنفانی،  دهیپاشازهماسارت و شکنجه  این صورت، در خالل بیست سال
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کند و این نکته را به اشغالگران متذکر خوش را برای شب تیره و تار و طوفانی زندگی تحت سیطره اشغالگران ترسیم می

درخشد و آنگاه است که اعالم شده و میارجشود که باألخره خورشید آزادی از پس ابر ظلمانی استعمار اشغالگران خمی

بست، ها. او طرح هم نوعان خود را برای خروج از این بنوای بر تو از کینه و نفرت ما فلسطینی و ستم، ای ظلم :کندمی

خواند. بخش میهایی ملی و سنتی فرحآزادی و رهایی از بند اشغالگران، ترانه دمدهیکند که در سپداند، اما تأکید میبر میزمان

بسا شب در قامت دشمن چه»شود. میها و مشکالت سبک کنیم و این بار سنگین مشقتمیاز جا های بدی را فردا ریشه

منبع گرفتاری و رنج نویسنده و نماد وحشت  کهنیا، کما (71 : 2003)الصایغ،  «شودگر میگر، همراه با غم و اندوه جلوهحیله

دم، نماد زندگی، امید و خوشبختی در مقابل سپیده .شدن آن، نشان از شدت و عمق فاجعه دارد و نگرانی است و طوالنی

درخواست یا آرزوی زوال شب، حاکی از رؤیای از میان رفتن دنیای تاریکی و ظهور دنیای نور و درخشش »بنابراین  ؛است

، گاهی به دو چشم روز ستدیایروز، بازنم در هر سان گلی است که از شکوفا شدنبه دمدهی(. سپ212 :2004)علیمات،  «است

(. بدین 147 :2015دهد )خلیل، دل توانایی دیدن میدیگر، به روشن بارکیای که زند و گاهی همچون اسطورهلبخند می

ان وطنان خود متصور شود و ضمن توجه مخاطبان خود و ایشان، از آنهای همترتیب نویسنده در تالش است پایانی بر رنج

نگاه امیدبخش به آینده در این است که فلسطین، قلبی است که با خون  بخواهد همچنان به صبر و استقامت خود ادامه دهند.

های متنوعی در هر نوشته روایی عربی شناسیهای عمیق و زیباییو زبان عربی خواهد تپید. بر این اساس، این نگاه، داللت

 (. 192:  2013، المناصرةفلسطین آزاد شود ) کهنیاشود تا خواهد داشت که در آینده تألیف می

 یطلبشهادت. شهید و 4. 3

توان شهید نامید، مگر آنکه بر اثر اند؛ بنابراین شهید را نمیاین نگرش، برخاسته از اسالم است که شهدا در بهشت جاودانه

(. پس از شکست 426: 1987اری در برابر آن )النابلسی، و بدی و پاید شراقدامی انسانی از دنیا رفته باشد، یعنی مبارزه با 

ها، ادبیات مقاومت فلسطین وارد مرحله جدیدی م و به دنبال از بین رفتن زندگی فلسطینی1948فلسطین از اسرائیل در سال 

ورهای مهم شد. یکی از مفاهیم و تصاویری که این زمان در ادبیات مقاومت فلسطین به اشکال مختلف نمایان شد و از مح

آید، موضوع شهید و شهادت است که توانست نوع ادب حماسی را زنده کند )افخمی عقدا و بردانیا، این  ادبیات به شمار می

 ها بدان پرداخته است. (. رمان عشاق نیز از ترسیم این موضوع خالی نویست و نویسنده به فراخور موقعیت62: 1394

طریق  یقل لي ما یج  أن أخبرهم به في عمان. قال محمود: ستخبرینهم بتصفیة الجنود الصهاینة علقالت ال أستطیع المکوث طویاًل،   
القدس والبحر المیت وبعملیة مهاجمة داوریة في مخیم النویعمة وقتل وجرح کّل عناصرها واستشهاد المناضل أبوجمال وأیضًا ستخبرینهم 

: 2004ستطلبین إلیهم تزویدنا بتوجیهاتهم، فضاًل عن السالح ورسائل االتصال )أبوشاور، باستشهاد الشیخ أبونعمان الذي اغتیل في المسجد و
274-275.) 
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توانم زیاد بمانم، به من بگو: چه چیزی را باید در عمان به آنان خبر دهم. محمود گفت: به آنان از قتل قالت: نمی»)ترجمه( 

عملیات حمله به یک گشتی در اردوگاه نویعمه و کشتار و  سربازان صهیونیست در مسیر قدس، دریای مرده، و همچنین

دهی که در مسجد ترور زخمی نمودن تمامی عناصر آن و شهادت مبارز، ابوجمال و همچنین شهادت شیخ ابونعمان خبر می

 «.های ارتباطی مجهز سازندهای خود، با سالح و پیامشد. از آنان خواهی خواست ما را افزون بر راهنمایی

های شخصیت مبارز فلسطین شهید ابوجمال و شهادت شیخ ابونعمان، نویسنده، در این قسمت، ضمن نکوداشت رشادت   

خواهد خبر کند. محمود از معشوق و همسر خود ندی میهای این ملت مظلوم را در راه تحقق اهداف خود ترسیم میخواسته

ها به و دریای مرده و عملیات هجوم کشتی صهیونیستمرگ و به درک واصل شدن سربازان صهیونیست در مسیر قدس 

های آنان ها و توصیهاردوگاه نویعمه را به دیگر مبارزان و مجاهدان در عمان اعالم کند و ضمن دریافت سالح و نامه، رهنمون

و رنج قرار دارد. های ملتی است که تحت شکنجه را نیز اخذ کند. هدف نویسنده از بیان چنین درخواستی، بیان دقیق خواسته

ز تعهد و پایبندی نویسنده به آرمان قدس و فلسطین است. استفاده نویسنده از واژگانی همچون ها و مضامینی که نشان اعبارت

، بر بار عاطفی این متن افزوده و احساسات و «جراحت»و « قتل»، «هجوم»، «هامرگ صهیونیست»، «ترور»، «طلبیشهادت»

های تعهد نویسنده جلوه ازجملهکند. یر غایت و هدفی شگرف، یعنی ترسیم اوضاع اراضی اشغالی میعواطف خواننده را درگ

هایی است که در این راه )آزادی میهن( ی و فداکاری مبارزان و نکوداشت خونازخودگذشتگدر این قسمت، ارج نهادن به 

فلسطین و اشتیاق و دلباختگی توأم با ترس، دلهره  ریخته شده است. حضور مکان )قدس( از پیوند عمیق نویسنده با پایتخت

وطنان ی که به سرنوشت نویسنده و آحاد هماگونهبههای آنان به این شهر حکایت دارد؛ آسیب واسطهبهو خشم از اشغالگران 

سجد، نشان از است. مسجد نیز نزد مسلمانان از قداست برخوردار است، اما ترور ابونعمان و شهادت او در م خوردهگرهوی 

هاست. ضمن این که مسجد نزد مردان مقاومت، به مکانی برای نشر هتک حرمت مقدسات مسلمانان توسط صهیونیست

باورهای مقاومت مبدل شده و به همین خاطر، لرزه بر پیکر اشغالگران انداخته است. آنان سالح را به عنوان ابزاری برای دفاع 

هایی که ضمن ثبت کنند. نامهها درخواست نامه میای نقش بر آب نمودن توطئه صهیونیستاز خود دانسته  و در کنار آن، بر

شود و امید به آزادی، بازگشت سایر وقایع اراضی اشغالی، به ابزاری برای ارتباط و کمک گرفتن از سایر همفکران مبدل می

 سازد.مجاهدان از عمان و دیگر مناطق و دیدار با یکدیگر را زنده می

. کت حزنًا في مّرات کثیرة إذ تذّکرت والدنا الذي اغتاله حرس الحدود اوردني وهو یعود من اورض بعد أن قاتل مع رفاق له ضّد االحتاللب
استشهد کنا صغارًا بال معین وها نحن کبرنا، أنت تغّني للوطن وأنا طوبة في بناء من رجال ویعبرون  1955کم سنة مضْت علی وفاة اوب؟ عام 

لظالم إلی النور بالجّد والجهد والعرق/ إحدی عشرة سنة مضت علی استشهاد اوب الذي سقط علی الحّد الفاصل بین الوطن والغربة وفي ا
 (. 82یده رشاشته )همان: 
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س از پ هم آنهرگاه به یاد آورد که مرزبانی اردن، پدر ما را در حال بازگشت، ترور کرد، بارها با ناراحتی گریست. »)ترجمه( 

شهید شد. ما کودک و بدون  1955اشغالگران جنگید. چند سال از فوت پدر گذشت؟ در سال  هیبرعلآن که با دوستان خود 

خشت گلی از ساختار مردانی هستم که با  و منسرایی پشتیبان بودیم. این ما هستیم که بزرگ شدیم. تو برای میهن نغمه می

کنند. یازده سال از شهادت پدری گذشت که مسلسل به دست، در ر حرکت میتالش و عرق ریختن از تاریکی به سمت نو

 «.میان میهن و غربت کشته شد حدفاصل

های فرزندان جریان دارد. با گذشت یازده سال از شهادت پدر در مسیر مبارزه با اشغالگران، اما همچنان خون او در رگ    

ای از مردانی است که با جدیت، تالش د و فرزند، به سان خشتی در سازهکنسرایی میپدری که با خون خود برای میهن نغمه

شوند. شهیدی که در حد فاصل میهن و غربت و سالح به ها گذر و به سمت نور و روشنایی هدایت میو عرق از تاریکی

نهادن به خون پدر از گذرد. نویسنده در این قسمت، ضمن تمجید و ارج ها از این موضوع میدست، بر زمین افتاده و سال

دهد، خونی کند که تنها جدیت، تالش و عرق ریختن کافی نیست بلکه آنچه به تمامی این موارد بها میزبان فرزند تأکید می

سازد تا رود، بلکه ظلمت، تیرگی و تباهی را به نور و روشنایی مبدل میاست که بر زمین ریخته شده، اما هرگز به هدر نمی

گذارد : مسلسل در دست داشت( بر این نکته صحه میفي یده رشاشةهای آینده باشد. عبارت )ران حتی سالبخش دیگروشنی

که وی هرکز از آرمان خود کوتاه نیامده و تسلیم نشد. تصویر شهید در اینجا به عنوان بخشی از جامعه فلسطینی است که با 

ها و مبنایی بر بازگشت خویشاوندان و نزدیکان یدی برای عربوجود اشغالگری، بر حضور و بقا اصرار دارد تا همچنان ام

 آواره گشته آنان باشد. 

 . نقش زنان در پایداری5. 3

از آنجایی که زن بیش از مرد، در معرض سوء استفاده و ظلم قرار دارد، بیشتر در جستجوی آزادی است. نویسنده به نقش     

 عنوانبهکند؛ بنابراین زن ایستاده و دوشادوش او در مسیر مبارزه حرکت می زن در رمان آگاه است؛ چرا که در کنار مرد،

رساند و از های مبارزاتی، مشارکت دارد. حضور خود را به اثبات میهای زندگی و جنبشعضوی از جامعه در تمامی عرصه

ری را به خود اختصاص داده و کند. بر همین اساس حجم وسیعی از حوزه ادبیات پایداکرامت و ارزش میهن خود دفاع می

(. زن در بیشتر آثار روایی، مرکز 81: 1437کند )عبدی و أسدی، ساز ایفا میای در تمامی مسائل سرنوشتهای برجستهنقش

آید و در قالب مادر، خواهر، دختر، همسر و معشوق مطرح شده است و نویسندگان در ترسیم زیباترین و کانون به شمار می

اند و در به تصویر کشیدن آن با زیباترین اوصاف با یکدیگر رقابت ویر از آن، گوی سبقت را از یکدیگر ربودهو بهترین تص

تراشند؛ چرا که زن، نیمی از جامعه، ابزاری اثربخش و شالودۀ برپایی دژی بلند و ای جذاب را از آن میاند. گویا پیکرهکرده

برد گیرد و بدون او در ظلمت و تاریکی به سر میمرد از آن، نور و روشنایی می ای است کهبرافراشته است. زن به سان سیاره



 ماره بیست و یکمش                                       (دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        192

های خود (. زنان در رمان عشاق، نقش بارزی ایفا کرده و در کنار مردان، به پایداری برای دستیابی به آرمان5: 2015)رزیق، 

 اند. پرداخته

ّکد من وجوده، وتتحسس عنقه    قامتك یا ولد، أترید أن أحضر السّلم وبلغ رأسك. هات  أحسْن -وأنفه ومنکبیه/  أخذت تهّز جذعه، کأنما للتأ
 (. 45-44: 2004جبینك أقّبله... محمود ابن أّم محمود، ها؟ خرج من السجن )أبوشاور، 

هبودی های او بشروع به تکان دادن تنه آن کرد، گویا برای اینکه از حضور او مطمئن شود و گردن، بینی و دوش»)ترجمه( 

ی از نردبان باال روم تا به سر تو برسم. پیشانی خود را بیاور تا ببوسم. محمود فرزند خواهیمبایست آیا  فرزند درستیابد. 

 «.مادر. درست است؟ از زندان خارج شد

زتر از جان مقاومت اشاره دارد. زنانی که فرزندان عزی صحنهپشتنویسنده در این قسمت به نقش برجسته زن فلسطینی در     

 رفتهازدستخود سهمی در احیای حقوق  نوبهبهکنند تا خود را به مبارزه و نبرد تشویق و رنج به زندان افتاده آنان را تحمل می

خواهد قامت خود را کج کند تا داشته باشند. رنج و محنت اّم محمود در این قسمت کامالً هویداست. او از فرزند خود می

تواند به راحتی های فراغ از فرزند، قامت رعنای مادر را از او گرفته و او اکنون نمیا ببوسد. مرارت سالبتواند پیشانی او ر

 فرزندش را مورد مهر و محبت مادری قرار دهد. 

ی أن نعّرف اوّم قال محمود:/ جاءت ندی وزارتنا في البیت، أرادت أن تطمئّن علینا أیام الحرب/ قال حسن/ إّنها قویة وشجاعة/ قال محمد:/ بق
بأبي خلیل وبعدها تنتهي قصة الحّ  هذه بالزواج/ عازف العود موجود والجمهور الکریم والدایة القدیمة ستباشر عملها بعد تسعة أو عشرة 

 (. 226أشهر من الزواج )همان: 

نان خاطر یابد. حسن گفت: محمود گفت: ندا آمد و با ما در خانه دیدار کرد. خواست در روزهای جنگ از ما اطمی»)ترجمه( 

او قوی و شجاع است. محمد گفت: تنها باید مادر را به ابی خلیل معرفی کنیم و پس از آن، این داستان عشق، با ازدواج پایان 

 «.، نه یا ده ماه پس از ازدواج، کار خود را شروع خواهد کردسالکهنیابد. نوازنده عود مردم بزرگوار حاضر هستند. و دایه می

هدف نویسنده از طرح موضوع ازدواج محمود )نوازنده تار( و ندی، فراتر از عشق و عالقه میان دو انسان و بلکه تأکید بر    

عشق و عالقه به میهن فلسطینی است. ازدواجی که بدون شک، نسلی را به همراه خواهد داشت که راه مردان و زنان مقاومت 

است. واژه عشاق، نماد  داکردهیپنویسنده بر روی جلد رمان و عنوان نیز نمود  نظرمددهند. این عشق و عالقه را ادامه می

کنند. زنان و مردانی که مردان و زنان مبارزی است که عاشق میهن خود بوده و برای آزادی آن، از هیچ تالشی کوتاهی نمی

سنده از بیان چنین عشقی، حفظ و دوام دارند و هدف نویهمچون ندی و محمود عشق و عالقه خود را به یکدیگر ابراز می

 هویت و نام فلسطین است.
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ها أّم محمود وقالت وهي تتنّهد/ یا بنتي، نحن لم نفرح منذ زمن بعید، الموت قالت ندی:/ أنت عسل عّمتي. أنت أحلی من الندی/ احتضنتْ     
نا في الماضي، مثلما عشنا، تحّملْ -قبل؟/ قال محمود:/ والرحیل والفقر، حیاتنا التي مضت کانت صعبة من یدري، ماذا سیحدث في المست

 (. 276سنتحّمل ما تأتي به اویام )همان: 

تر از شبنم هستی. ام محمود او را در آغوش کشید و با آه و حسرت گفت: ام و شیرینندی گفت: تو عسل عمه»)ترجمه( 

داند در آینده چه رخ ذشته ما، دشوار بود. کسی چه میها قبل شادی نکردیم. مرگ، سفر و فقر، زندگی گدخترم، ما از مدت

 «.خواهد داد؟ محمود گفت: مثل گذشته، همانگونه که در گذشته تحمل کردیم، روزهای آینده نیز تحمل خواهیم کرد

گدستی، کند: مرگ، سفر، تنهای بانوی فلسطینی را ترسیم میها و نگرانینویسنده در این قسمت، از زبان محمود، دغدغه    

توسط نویسنده از « نحن: ما»ای مبهم. بکارگیری ضمیر جمع متکلم مع الغیر زندگی توأم با سختی و دشواری، نگرانی از آینده

، همگی بر این نکته داللت دارد که زنان و مردان در کنار «نفرح»و به دنبال آن، فعل جمع متکلم مع الغیر « أمّ محمود»زبان 

هایی که کسی را یارای درک حجم ها و سختیدر این خصوص، هیچ تبعیضی میان آنان نیست. دشواریاند و یکدیگر ایستاده

 و میزان آن نیست.

دائمًا في صغري، کنت أحلم أّن وحشًا أسود کبیرًا یطاردني ودائمًا کنت أهرب وأظّل أرکض وأرکض حتی أجد أمّي، فأختبیء في  -قال حسن:/  
 (. 115بغض  )همان :  اشفًا أسنانه الرهیبة، متوعدًا زائراً حضنها ویقف الوحش بعیدًا، ک

گریختم و کند و من میدیدم که حیوان وحشی بزرگی مرا دنبال میحسن گفت: در کودکی، همیشه د ر رؤیا می»)ترجمه( 

های تیز خود را ایستد. دنداندوم تا مادر خود را پیدا کنم و در آغوش او پنهان شوم. حیوان وحشی دورتر میهمچنان می

 «. کنددهد و با خشم ، مهمان را تهدید مینشان می

در نقش مادر ظاهر  پایداریمهر مادری و آغوش گرم مادر، جان پناه دوران کودکی مردان مقاومت بوده است. در اینجا زنان    

اند تا برای چنین روزهای سخت را در دامان خود پرورش داده پایداریشده و علی رغم تمامی سختی و نامالیمات، مردان 

تواند این موضوع را نادیده انگارد که اگر چنین شیر زنانی نبودند، نبرد بر علیه ظلم و استبداد آماده شوند؛ بنابراین کسی نمی

زمان حاکی از همیشگی بودن چنین پناهگاهی است و به هیچ « دائماً »رسید. واژه مقاومت نیز به این مرز از پویایی و رشد نمی

دلیل از سوی یک حیوان گناه که بیاست. کودکی بی« صغری، دوران کودکی»عنصر زمانی دیگر  شود.خاصی محدود نمی

« وحش»اند. دلیل مورد تعرض قرار گرفتهدهد که بیشود. نویسنده این برائت را به ملت فلسطین تعمیم میوحشی دنبال می

 سازد.هایش را آشکار میدود و دندانطعمه خود مینیز نماد دشمنی اشغالگر است که به دنبال 
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 نتیجه

های حاضر در آن با انواع تفرقه، نگرانی، غم رمان عشاق همچون سند تاریخی مبارزات میهنی است  که شخصیت .1

 کند.را تجربه می هاآنهستند که هر فلسطینی به دور از خانه، کاشانه و میهن خود،  ریگ بانیگرهایی غربت و رنج

کند که طعم آزادی را نچشیده است. از سوی دیگر دفاع از میهن های جامعه فلسطینی را ترسیم میاین رمان، محنت

تاریخی داشته و درصدد تثبیت این باور  کشد. این رمان، تصویری از واقعیتیدر برابر اشغالگران را به تصویر می

تواند آنان را ریشه کن کند. ها نمیگری صهیونیستشیاست و وح قدمثابتپیمان آزادگان است که پیروزی، هم

ها، تمجید از فداکاری آحاد مردم، ایمان به پیروزی نهایی محور این پایداری، حفظ هویت فلسطینی، دفاع از ارزش

ها و تخریب آن بر سر ایشان در این های ساکن اردوگاهو شکست اشغالگران است. ترسیم رنج و محنت فلسطینی

دهد که در شهرهای ه وفور مشهود است. رمان عشاق، تصویری شفاف از مردان و زنان مبارز فلسطینی ارائه میرمان ب

مختلف فلسطین از جمله قدس، اریحا و ... با اشغالگران به مبارزه پرداخته و در راه تحقق آرمان مقدس خود، یعنی 

 کنند.تاهی نمیآزادی، کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه از هیچ تالشی کو

-های پایداری در رمان عشاق بوده و میهن، منبع خاستگاه پویایی و نشاط شخصیتگرایی، یکی از بارزترین جلوهمیهن .2

دهد. ها را تشکیل میها و تعیین کننده مواضع و بلکه سرنوشت آنان است و بخشی از هویت و هستی شخصیت

خورد و بر مشروعیت آوارگی، همگی در فضایی تاریخی رقم میبحران هویت، فقدان سرزمین مادری، پناهندگی و 

های مختلف قدس، اریحا و ... نمادی برای پایداری در برابر انواع ها داللت دارد و وجود مکانساکنان این سرزمین

 آید.های تغییر، جعل و تخریب به شمار میجلوه

های برجسته و ارزشمند پایداری در فلسطین به هجلو ازجملهی در این رمان، طلبشهادتتصویر شهید و موضوع  .3

دین  اندتالشی در نوعبهاند و ها را در عدم حیات خود دیدههایی که حفظ هویت فلسطینیآید. شخصیتشمار می

پایداری در این رمان است. مرگ انسان  عناصرپرداختن به موضوع شهید و شهادت ازجمله خود را به میهن ادا کنند. 

انجامد، اما وجود معنوی او همچنان در حافظه ها، تنها به حذف فیزیکی او میادی خانواده، میهن و آینده آندر ره آز

در همین راستا غایت نویسنده از تکریم شهدا، انسانی و ملی بوده و از سوی  .ماندآحاد ملت و وجدان آنان باقی می

انقالبی  هایشغالی و تشویق او به حضور در فعالیتدیگر تحریک انسان فلسطینی و تحریک او در داخل اراضی ا

  است. 

اند. در این میان، زن مبارز های فلسطینی اعم از مرد و زن، همگی برای تحقق اهداف خود بسیج شدهشخصیت .4

توان نقش زنان و از این منظر می ظاهرشدههای متنوعی چون مادر، همسر، خواهر و دختر شهید فلسطینی در نقش
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شرافتمندانه  صورتبهارزیابی کرد. نویسنده، تصویر زن فلسطینی را  پررنگوضوع پایداری فلسطین، مثبت و را در م

و ستمدیده که انواع فقر، فقدان و  دهیکشرنجو دارای اهمیت نسبت به تعیین سرنوشت خود ترسیم کرده است. زنی 

نویسنده  درواقعر او از سوی استعمار است. ی تحمیل شده بدوبندهایقرهایی از  درصدداهانت را تحمل نموده و 

توانسته است با ترسیم تصویر زن، واقعیت تلخ جامعه فلسطینی را به تصویر بکشد. در کنار آن، تصویر بانوی معشوق 

)ندی( و رابطه عاشقانه او با عاشق )محمود(، نماد عشق و شیدایی فراوان نسبت به میهن و تأکید بر هویت فلسطینی 

 است.

 بنامهکتا
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