
صورة املثقف كحَمّال
عبد الفتاح كيليطو

 سوف أتطرق في هذا النص لبعض مظاهر املثنى عند إدوارد سعيد، وخصوصاً للمثنى على الصعيد اللساني.
 . وما حدا)1916(صورة الفنان كشاب عنوان النص هنا مستوحى من رواية جيمس جويس املشهورة وكما ال يخفى، ف

 بي إلى اقتباسه أن إدوارد سعيد كثيراً ما يستشهد بالكاتب األيرلندي الذي جتمعه وإياه وشائج متعددة، من بينها روح املعارضة
 صورة املثقف كحمّال في ذهني وأنا أقرأواملشاكسة التي يتصفان بها، وأيضاً لكونهما اختارا حياة املنفى واالغتراب. ارتسمت 

مذكراته، سعيد لى األخص  كان ، وـع قدِّمتهم)1999(خارج اـمل وفي ـم أسطوريني،  بالي، حـمّالني  لى  ترد ـع ماذج حـمّالني  فإذا بـن  . 
يدة، وصخرته العـن سيزيف  ما  نى  هم ومبـع ومن بيـن يه بـحمل األرض،  الذي حُـكِم عـل ية)  ني احلـمّال باليوناـن (اسم يـع  العمالق أـطلس 

أباه على ظهره. باإلضافة إلى هؤالء ثمّة حمّالوناإللياذةوكذلك إيني، بطل " من طروادة وهي حتترق حامالً   " لفيرجيل، الذي فرّ 
 يبدون ألوّل وهلة أقلّ أسطورية وأقلّ تألقاً، وأخصّ بالذكر السندباد احلمّال، صاحب السندباد البحري، ويُسمى احلمّال ألن شُغْله

رأسه، لى  ناس، ـع قال اـل ناس،" أي أـث "أسباب اـل عنحَـمْل  نى،  عن مـث في الـعمق  حدّث  التي تـت عة اـلصيت  اية ذاـئ في احلـك قرأ  ما ـن   ـك
إصغائه كافئه عـلى  ثم ـي لبرِّي  سبعة ـل أسفاره اـل حري  سندباد الـب حري (يحـكي اـل سندباد الـب البرِّي واـل سندباد  ني، اـل  سندبادين اثـن

بسخاء، ألنه صار يحمل قصته).
؟  حتت أي ثقل يرزَح؟مقارنة مع هؤالء، ماذا يحمل إدوارد سعيد

 لنبدأ مبا قد يبدو تافهاً أو ثانوياً، لنبدأ مبشهد زيارته، وهو تلميذ في مدرسة ماونت-هيرمون بالواليات املتحدة، ألسرة
 عمه في نيويورك، من أجل قضاء عطلة عيد امليالد؛ وصل عند مضيفيه حامالً حقائبه الضخمة، وإذا بالبيت يكتظ بها فال يتحرّكون
كان بإمكاني تركُها في املدرسة ولكني كنت أرفض رفضًا قاطعاً، ألسباب عُصابية،  ”فيه إال بصعوبة كبيرة. يعلق سعيد على ذلك: 

 عندما أسافر أصطحِب” ويلح على عادته تلك في موضع آخر: “.1أن أذهب إلى أي مكان دون أن أصطحب معي جميع ممتلكاتي
  حقائب ضخمة ثقيلة يصطحبها معه“.2معي دائما كمية ال حاجة لي بها من األمتعة، وحتى لو كانت رحلتي ال تتعدى وسط املدينة

خالل تنقالته وجتواالته، فإذا به واحلالة هذه ميشي منحنياً مقوس الظهر مُعوجَّه. 
سميها) لِه كـما ـي أحد هواجـسه املُلِـحّة (أو عِـل سعيد يعـلم أن  مذكرات  قرأ  أحدب؛ فـهو3من  صير  بط بخـشيته أن ـي  ، مرـت

من  صفحات  عدة  كانيخـصِّص  ضنية خارج اـمل وصف جـهوده اـمل قولهل” ـل حد  لى  وجاج ظـهر[ه]،" ـع قومي اـع هذا4ـت مع  اطاً   . وارتـب
 “سنوات بذلها أبي من املحاوالت جلعلي أقف مستقيمَ القامة، «الكتفان إلى اخللْف»، كان يقول.”الهاجس تبرُز صورة األب بقوة: 

أمه بالعربـية:  أمام الـناس بكلـمة”يقولـها باإلنكليـزية، فتـضيف  شعوره ودرءاً للـحرج، يكتـفي األب   “ال تـسْترْخ. ومـراعاة لرهـافة 
 “. وحني يستبد احلنني بالتلميذ إلى أهله وهو في الواليات املتحدة، يسحب حقيبة ضخمة من حتت السرير (ال ميكن5ظهر”واحدة: 

والده: قول  تذكر  ما ـي سرعان  كاء، لكـنه  رسائل فيجـهش بالـب صور واـل ومات اـل في ألـب لّب  ضخمة)، ويـق سعيد إال  كون حـقائب   أن ـت
إلى خـلف، ـظهرك، ـظهرك” شد ظـهرَك  قومي6استقم!  أخرى لـت يوحي كالم األب مبـعاني  ولوجي،  عن اجلانب الفيزـي ظر   “. ـبغض الـن

.293، ترجمة: فواز طرابلسي، 2000مذكرات)، بيروت: دار اآلداب،  (خارج املكانإدوارد سعيد،  1
.نفسه 2
بوس، 3 نا إلى الذهن أودـي وسواس ـفقدان الـبصر. ويرد ـه من هواجس سعيد مرـتبط ـمنذ ـطفولته بالعني، بالنظر ـبشتى دالالته، ومن ضمنها   هاجس آخر 

أوديبوس الذي نعت بهذا اإلسم العوجاج في رجليه... لنا الحقا عودة إلى العني والعَمى.
.95، خارج املكان4
.نفسه5
.291، نفسه6
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رأة ـعـلى املجاـبـهة بني، التـغـلّب ـعـلى ـنـزعة االنـكـماش والالـمـباالة، اجل ستقامة املعـنـوية، اـملـشي ـمـرفوع اجل ستواء، اال  الـظـهر: اال
 .)2006املثقف والسلطة (والصمود، صفات أساسية للمثقف احلق كما سطرها سعيد في 

سوي رء باـل وصف امل جد، ـي قاموس املـن قاً لـل ها. وـف قف أن يراعـي جب عـلى املـث التي ـي صفات  من اـل هذا املعـنى،   االستواء، ـب
لْق ال عيب فيه وال داء”عندما ـيكون  إلى صورة منطية“.مستوي اخلَ   ـلكن هل املثقف شخص سوي؟ أينبغي أن يتصرف استناداً 

 لم يكن سعيد شخصا سوياً من هذا النمط، ولقد تبني لهأهذه سِمَته؟ ؟ يلصقها الناس به أو يطالبونه بالتشبه بها وإعادة رسمها
  خالل دراسته في الواليات“.7»كان ينقصني شيء ما. شيء اكتشفت فيما بعد أنه يسمى «املوقف السّوي”اختالفه منذ صغره: 

 ناتئة في شخصياتهم، وال يسيئون إلى ال زوايا”املتحدة ظهر له هذا النقص مقارنة مع طالب آخرين يصفهم بدقة بليغة ساخرة: 
 أحد، واجلميع يحبهم. وهم يتحلّون بقدرة مدهشة على حتاشي إطالق الكالم اخلطإ أو املسيء. باختصار كان انطباعي عنهم أنهم

فون كلّـيا مع بيئـتهم  كان ذلك ـيحُز في نـفسه “.8، وذلك ما يجعـلهم اخلـيار اـلطبيعي لتـلقي املـهمات الفخرية واجلوائز التقدـيريةمتكيـِّ
 واآلن لم يعد يهمني أن أكون”أحياناً، لكنه وطّن نفسه على حتمل اختالفه، مقابالً مفهوم "املوقف السوي" مبفهوم "خارج املكان": 

تعلمتُ [...] أن أُوثِرَ أال أكون“.9سويّاً، وفي مكاني  ” ويختم مذكراته بكلمات موحية ميُكن اعتبارُها خالصة ملوقفه ونظرته لنفسه: 
 “.10سويّاً متاماً وأن أظل في غير مكاني

أسبابه"؟ يـجيب:  لـ حامالً حلـقائبه،  قل  له يتـن التي جتـع سميها،  ما ـي هي األسباب الغاـمضة، العُـصابية ـك ”ما  لي”  في حتلـي
  اخلوف من الالعودة، والرـغبة في أن ـيظل“.11لذلك، استنتجت أني مدفوع ـبخوف سري ال ـفكاك ـمنه، هو خوفي من عدم اـلعودة

تبره ا يـع كان، مل قدانه للـم إلى ـف إضافة  قدها  مأواه اجلـديد؛ أال يـف في  ناوله  في مـت كون  ها، فـت راضه كـل رجوع، بأـغ عذر اـل عم، إن ـت  يـن
مكانه.

 ما قالته لنلتفت، بادئ ذي بدء، إلى بكل دالالتها، وارتباطها بالنفي على اخلصوص، الزمة عند سعيد.مسألة العودة، تُعَدّ 
سيعود، بيد أنه من“أنت تعلم أنه لن يعود.”أمه ألبيه، بينما هو في طريقه ألول مرة إلى أميركا:  “ أخطأت طبعاً في التقدير، ألنه  ” 

بذك ـحني انك يرـفضك ويـن كان الذي ـكنت حتـسبه مـك واقع ال عودة. فاـمل ها في اـل عودة ـمستحيلة، إـن عود. اـل لن ـي “وـجهة ـنظر أخرى  ” 
قة ( رابة مقـل شعوراً بـغ لديك  يثير  يه، مما  عود إـل تهUnheimlichkeitـت إلى بـي سعيد  عود  صدقت نَـبوءة األم. ـي هذا  ناء ـعلى   ). وـب

 القدمي في القاهرة فال يتعرف عليه الفرّاش. يزور مع أطفاله، بدافع من حنني جارف، املدرسة التي تعلم فيها، فال ترحِّب به املديرة
 اجلديدة، بل ترفض مصافحة يده وتطلب منه مكفهرة أن ينسحب فوراً. حني عاد أوديسوس إلى جزيرة إيثاكا بعد عشرين سنة
 من الغياب، فلم يتعرّف عليها، ولم يتعرّف عليه أحد فيها، ال ابنه، وال أبوه، وال زوجته وال خدامه. وحده كلبه العجوز تعرّف عليه،

ثم مات حلينه.
خوف  سعيد...  قول  عودة، ـي عدم اـل من  “خوفي  شفاء” داية أنْ ال  [عَرَف] مـنذ الـب ("الذي  فترة مـرضه  ناء  لديه أـث فاقم   ـت

 ، ـكتابخارج املكان). كان يـعلم أنه مـقبل ـعلى سفر بدون أمل في اـلعودة. وشهران ـبعد أن ـباشر العالج، بدأ الـعمل ـعلى “12منه
 كان املصريّون القدماء“. اخلوف من الالعودة حدا به إلى الرجوع إلى نشأته، إلى تكوينه وبداية حياته. 13عنوانه الفرعي "مذكّرات

 أن يكونوا مرفوقني بعد موتهم بحوائجهم حتى ال يعوزهم شيء في العالم اآلخر. يحملون معهم أغراضهم، بيد أن يحرصون على

.304نفسه، 7
.305نفسه، 8
.357نفسه، 9

.359نفسه، 10
. 271نفسه، 11
.269نفسه، 12
 ، أدركت أني دخلت إن لم يكن املرحلة اخلتامية من حياتي، فعلى األقل املرحلة التي ال عودة عنها1994حني ـباشرت ذلك العالج في مارس "نفسه. 13

" بدأت العمل على هذا الكتاب.1994إلى حياتي السابقة، مثلي مثل آدم وحواء عندما غادرا اجلنة. وفي مايو 
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 البعض يصرّون على الرحيل إلى العالم اآلخر مع كتبهم. ذلك ما حصل البن رشد عندما نُقل جثمانه من مراكش إلى قرطبة، كما
وملا جُعِل التابوتُ الذي فيه جسَدُه [ابن رشده] جُعِلت تواليفه تُعادِله من)1231(الفتوحات املكية شاهده ورواه ابن عربي في   :” 

من إلى  ظرون  وقال: أال تـن نا  أبو احلـكم إلـي فالتفت  أبو احلـكم [...]،  وصاحبي  جُبير،  ابن  واقف وـمعي [...]  وأنا   اجلانب اآلخر. 
 عاد ابن رشد إلى مسقط رأسه، قرطبة، لكن رحلته تبدو وكأنها “يعادل اإلمام ابن رشد في مركوبه؟ هذا اإلمام، وهذه أعماله.

 سعيد بدوره أصر على اصطحاب كتبه، ورمبا ـكتاب بعينه، ولعلة ما سماه رحل ابن رشد مُحمَّال بكتبه؛ سفر إلى العالم اآلخر.
يه من الـنسيان، ـكتاب بديل ـعنهخارج املكان قاء ـعلى ـقيد احلـياة، ـيشتمل ـعلى ذـكرياته ويـق ها رـغبة في الـب  ، في االستمرار في. إـن

lعودة إلى احلياة. "رغبة تافهة في البقاء" (احلياة، في حياة بعد احلياة، في      e dur désir de durer(كما يقول الشاعر بول ، 
.14إلويار

 جرَّب سعيد (جرَّب مبعنى تدرّب على، كما يفعل املمثِّلون) الرحلة إلى العالم اآلخر حني انتقل إلى الواليات املتحدة من 
 لست أملك إال فكرة غامضة جداً عما”أجل الدراسة. وعن هجرته إلى العالم اجلديد وما بذله من جهد للتكيف مع أجوائه، يقول: 

إلى حد ما، ما اسياً،  ديدة، متـن داية ـج ها ـب رفه أني بدأت فـي الذي أـع كن  ركا. وـل إلى أمـي أجئ  أني لم  لو  يه ـحياتي  ستؤول إـل  كانت 
“تعلمته من قبل، ألعيد تعلم األشياء ابتداء من الصفر. 

 أو هكذا اعتقد،. ضرب صفحاً عن املاضي، واستأنف احلياة ابتداء من الصفر، وحتول، بداية جديدة، في العالم اجلديد
 فيإلى شخص آخر ال يكاد ميتّ بصلة إلى ما كان عليه من قبل، في هندامه ولباسه وتصرفاته. كان ملزماً بقفل درج ليفتح آخر. 

 يقتضي التكيف مع احلياة اجلديدة نسيانمنفاه األميركي كان عليه تصحيح رؤيته وتقومي نظرته لألشياء وكأنه يبصرها ألول مرة. 
 احلياة القدمية، أو على األصح تناسيها؛ إن ما يتعني هو التظاهر بالنسيان. ذلك أن الـنسيان يستحيل، كما تستحيل العودة، بل

 لعل التناسي ذاكرة مضاعفة، ذاكرة زائدة ومفرطة.
 ما يفتقده املرء كثيراً في غُربته، من بني أشياء أخرى، هو اللغة. يفتقد إدواردسعيد اللغة العربية. ال أحد حوله يتكلمها:

 كان يُساورني شعور دائم بأن ما أفتقده في صحبة مجايلي األميركيني هو استخدامُ لغات أخرى، والعربية خصوصاً، تلك اللغة”
“.15التي أعيش وأفكِّر وأحسّ فيها، جنباً إلى جنب مع اإلنكليزية

 الغائبة عن”بعيداً عن الشرق، يساوره احلنني إلى األم، ولغة األم، إلى العربية. ال أحد حوله في منفاه يتحدث بها، فهي 
زهر اقة  آخر (كل ـب سياق  في  جاءت  ماالرمي  ستيفان  بارة ـل ضمار ـع هذا اـمل في  ستعير  جاز أن ـن lʼabsente  “، إذا  de tout 
bouquet(16،ال أحد يالحظ أو يعاين عربيّة سعيد، عربيّته ثاوية في ذهنه، يخفيها ويحجبها. وكأني به، وهو يتحسَّر على ذلك . 

وضعه.  سه ـب الوقت نـف في  لذّذ  حوله دون أن يـبصروه: "يـت من  ناس  ومة، أن يـبصر اـل بة مكـت ناً، رـغ ماً دفـي ق حـل به يحقِّ  أصعبكأني 
 يكون متخفياًولهذا يشعر براحة كبيرة في قاعات السينما حيث  “.17الصعاب عندي أن ينظر إليّ الناسُ وأن أقابِل نظراتهم مبثلها

استمتاعي املترف بحريتي املُكَرَّسَة في أن أرى الناس من دون أن يراني أحدمحتجباً  فكأني به يشتهي أن تكون له طاقية “.18”: 
ته، كان  زون عربـي الذين ال مييِّ ما بقـبعة سحرية إـخفاء، ـيضعها ـعلى رأسه متى ـيشاء. ـبني ـمجايليه األميركـيني  وعاً  لهيـحظى ـن  جتـع

. تخفي نصف شخصيتهيتوارى جزئياً، 
داية من اـلصفر ممـكنة؟ في   ألبي العالء اـملعري، وهو ـكتاب ـيصف ـمشاهد من )1033-1031(رسالة الغفران هل الـب

نه  ستنتج ـم سة، وآدم، ـن قارح، الشخـصية الرئـي ابن اـل فاً ـبني  حواراً طرـي قرأ  لماآلخرة، احلَـشْر، اجلـنة، اجلحـيم، ـن كان يتـك  أن آدم 
14Paul Éluard, Le dur désir de durer, Paris: Arnold-Bordas, 1946 .
.289، خارج املكان15
16 René Ghil, Traité du Verbe, Preface by S. Mallarmé. Paris: Giraud, 1886.
. 85، نفسه17
.61، نفسه18
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 ه نسيها ملا طُرِد، فأخذ يتكلم السِّريانيّة. العربيّة في اجلنّة والسريانيّة خارج اجلنة. إذن التعدّد اللغوي كانأنالعربيّة في اجلنّة، و
 سابقاً لِبُرج بابِل... ومع ذلك نتساءل: هل كان آدم مزدوجَ اللغة؟ ليس بالضبط، ألنه نسي العربيّة عندما شرع في تكلم السريانيّة،

 لم يكن لديه تشابك بني اللغتني، معرفةوينتج عن ذلك أنه أحاديُ اللغة، حسب املكان الذي يوجد فيه: إما العربيّة وإما السريانيّة. 
 بعيداًمزدوجة، وبالتالي لم يجرِّب ما يحدث عندما يلتقي لسانان، وما يواكب ذلك من شدّ وجذب، من تنازع وعداوة بني اللسانني. 
 غادرعن اجلنة نسي آدم العربية فنسي بالتالي كل ما يتعلّق بحياته قبل النفي، لم يبق في ذاكرته أثر منها، فكأنه لم يعشها. هكذا 

اجلنّة خاويَ الوفاض، ال يحمل شيئاً. 
كن فحـسب لم ـي سعيد  حدة،  في الواليات املـت بل.  من ـق ما عـاشه  سيان  مع ـن يتزامن  لم  في  فإن الـن سعيد  سبة ـل  أما بالـن

 تنهال عليه ذكريات ماضيه في الغربة، باعثة لديهمثقل باسمه، بلونه، بلغته، تبيـّن له أنه مصحوباً بحقائبه ال يفارقها. سرعان ما 
 “كنت أشعر بأني مُثْقل حَدّ التّخمة بالذكريات. صار كيانه في الغرب أكثر عروبة ممّا”شعوراً باختالفه ومتيّزه عن محيطه اجلديد: 

par (كان عليه من قبل في البالد العربية. صار عربياً بامتياز  excellence( عربي أدّت”. يقول عن نفسه بضمير الغائب إنه 
ية أو التخلص منها. لم“. 19ثقافتُه الغربية، ويا لسخرية األمر، إلى توكيد أصولِه العربية  تغيير اـملكان لم يؤدِ به إلى فقدان العرـب

يكن أبداً أحادي اللغة، مثل آدم، ال قبل املنفى وال أثناءه.
 تأكد هذا خالل حادث جرى له، حادث بسيط وتافه ظاهرياً، لكنه في الواقع ذو دالالت عميقة، ورمبا رهيبة. في مدرسته
زية. لنالحظ أن لهذا اـلشخص وظـيفتني،  األميركية حاول التقرب من ـمستر (إدـموند) ألـكزاندر، مدرِّب التنِس وأستاذ اللغة اإلنكلـي
 وسنرى االتساق املوجود بينهما. وألن مستر ألكزاندر من أصل عربي (قضى مدة في القاهرة)، فقد خاطبه سعيد بالعربية، فكان

 اختار مستر ألكزاندر االنسالخ “.20ال، يا أخي، ال عربية هنا. لقد تركت كل ذلك خلفي حني أتيت إلى أميركا”جوابه، باإلنكليزية: 
  إذن فيما يخصّ مستر ألكزاندر، فنحن21عن ذاته القدمية، عن ماضيه، اعتقاداً منه وال شك أن هذا ال يتحقّق إال بنسيان العربية.

ية ومن ها، أـخجل من العرـب ياً ـلكوني أـخجل مـن عن احلديث بها نهاـئ غتي، سَأُعْرِضُ   أمام ظاهرة ـميكن تلخـيصها ـهكذا: لن أتكلم ـل
قاطعه بالكالم وباحلـركة، نى،  يده اليـم عاً  بارته راـف في ـنصف ـع سعيد  قاطع  زاندر  إلى أن ـمستر ألـك به  نا ينـبغي أن ننـت عرب. وـه  اـل
 لمحركة دفاعية، كمن يصُدّ هجوما أو كمن ينطق بالقَسم- أقسم أنني لن أتكلم بالعربية ولن أدعك تتكلم بها. والنتيجة املرتقبة أنه 

يكتف بتحاشي سعيد والنفور منه خالل هذا املشهد، بل ناصبه العداء فيما بعد.
 وال شك أنّه أثّر كثيراً فيه وشغل باله أميا شغل، فقد، )2004(تأمالت في املنفى روى سعيد هذا احلادث في كتابه 

في  ضاً  كانوصفه أـي صيغة خارج اـمل في  قرأ  من التـفصيل. ـن شيء  كان ـب إلىخارج اـمل زية  داية باإلنكلـي وجّه كالمه ـب أنه  حدث    لـل
 انتقلتُ إلى العربية ظناً”ألكزاندر الذي رد عليه بفظاظة ولم يبال به، فقام سعيد حينئذ بتغيير لغة خطابه للتقرب منه والتودد إليه: 

 مني أن لغتَنا األم قد تفتح سبيال أرْحب للتواصل بيننا. فإذا النتيجة عكسية. فقد قاطعني في منتصف عبارتي رافعاً يده اليمني:
حدث وأن« نا أن نـت توجَّب علـي حن هـنا أميركـيون [...] ـي هذا ورائي. ـن كل  فت  قد خلـَّ ية هـنا. ـل غة العرـب أخي [...] ال نتكـلم الـل يا   ال، 

“.22نتصرف مثلَ األميركيني»
في كالمه  زاندر  عاً،"ـخطأين”ارـتكب ألـك قارئ طـب نه وـبني اـل نه وـبني نـفسه، وبـي قوم سعيد بـتصحيحهما بـي غويني اثـنني، ـي   ـل

 هذا”“نحن هنا أميركيون. يُسِرّ سعيد إلى نفسه وإلى القارئ: ”معلقاً عليهما بشيء غير قليل من اخلبث. اخلطأ الثاني هو قوله: 

.10، نفسه19
.373 ، ترجمة: ثائر ديب،2004 بيروت: دار اآلداب، ،تأمالت حول املنفىإدوارد سعيد، 20
 )، مبعنى ال أتوقع منك أن تتكلمThou Shalt Not Speak My Language (لن تتكلمَ لُغتيفي هذا السياق أستسمح بذكر كتاب لي عنوانه 21

لغتي، ولن أسمح لك بتكلمها.
.283، خارج املكان22
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“.23»تعبير عربي [...]، بدالً من أن يقول «إننا في أميركا، اآلن
  حتُيل في ذهن مستر ألكزاندر إلى املثنى أم إلى اجلمع؟ هل كان يقصد"نحن”وهنا يتعيـّن علينا أن نتساءل: هل كلمة 

ها سائر اـلعرب املقيـمني بأمـيركا أو اـحلاصلني ـعلى جـنسيتها؟ أـغلب اـلظن أنه ها: أنا وأنت  ـنحن أميرـكيان  أم كان يـقصد ـب –ـب – 
 كان يقصد املثنى، ألنه إن قصد اجلمع فإنه سيكون قد عقَد أواصِر قربى بالعرب، بينما هو يكرههم وال يود أن يشم رائحتهم.

 “ال، يا أخي. يهمس سعيد في” األول، فهو قوله: "اخلطأ”اخلطأ" الثاني الذي ارتكبه ألكزاندر. أما ”هذا فـيما يتعلق بـ
“فكرت بيني وبني نفسي: هذه عبارة عربية صرفة، مع أنه نطق بها باإلنكليزية.”أذن القارئ: 

عل  أخي"”وبالـف وكان يا  فة.  يدل ـفقط ـعلى املودة واألـل ما  عرب، بيـن اشر اـل لم يـع من  ياً ال مجـازياً  مه حرـف ربي يفـه عبير ـع  ـت
 ، قد صادفه عندما نقل إلى الفرنسية عبارة قالها السندباد البحري للسندباد احلمّاللف ليلة وليلةأنطوان غاالن، املترجم األول أل

أخي. أحَسّ غاالن باحلاجة إلى إضافة تفسير، جتنّباً لسوء الفهم، فكتب:”بعد أن قدّم كالهما نفسه لآلخر، قال له:   “أنت صِرتَ 
“. 24وفقاً لعادة العرب عندما يتكلمون بأُلفة وبال تكلف”

 ، نفي لألخوة: لست أخي، لن تكونعلى لسان مستر ألكزاندر"ال، يا أخي،" عبارة يتجاور فيها النفي واألخوّة. بل هي، 
أخي. 

ماءه. ـهكذا تنـتقم اتان-ـنحن أمريـكيون، ال يا أخي- ـتشيان ـمبستر ألـكزاندر وتـكشفان للـعيان هويته وانـت تا الـلسان ـه  فلـت
يّل ية ممن يـجحدها وتـفضحه. تـَخ يه فيَالعرـب كن ـماضيَه يالـحقه ويالزمه. إنه غارق حتى أذـن ما خلَّف وراءه، ـل بوجهه ـع   أنه أشاح 

 العروبة، يتحدّث رغم أنفه بالعربية في الوقت الذي ينبذها ويتنكر لها وال يودّ التلفظ إال باإلنكليزية. كالمه واحلالة هذه رِقّ ممَْسوح،
شفّاف، يُظـهر ذاته طِرْس  الوقت  في  زية، يتكـلم  وهو يتكـلم باإلنكلـي نِس،  مدرّب الـت عل، ـف زية. وبالـف ايا اإلنكلـي في ثـن ماً  ية حـت  العرـب

 أن يتكلم معناه أن يُترجِم،إنكليزيته انعكاس، نسخة من أصل عربي؛ بالعربية. يترتب عن هذا أنه محكوم عليه أن يكون مترجماً. 
زية، مدرب تنِس، لـعبة املثنى، لعبة تنطلق اـلكرة  أو لـنقل إن الترـجمة هي لـغته. وال ـعجب أن ـيكون شُغلُه، عالوة على أستاذ اإلنكلـي
زاندر واقع، ألـك في اـل نِس.  باراة ـت ية ترجـمة، أو الترجـمة كـم نس كعمـل عود، ـبني العبني اثـنني. الـت ناك، تنطـلق لـت إلى ـه نا  من ـه ها   فـي
غة األصلية. إن عادة، وإمنا الـل قال  ما ـي نة ـك هي اخلاـئ ووفائه. الترجـمة لـيست  أمانته  في  من ـمشكلته،  نا تـك ني، وـه وفيّ أـم  مترجم 

 خارج مكانه ويقيم في مكان آخر. لكن األمر يختلفحني يُترجَم،  تعريف جيد للترجمة: ينتقِل النص، يُنفَى، "خارج املكان”عبارة 
,No “ال، يا أخي. الترجمة (”هنا فيما يتعلق بـ brother،ال تنقل النصّ بل تعيده إلى مكانه، أو لنقل إنه ظاهرياً في غير مكانه ( 

ولكنّه في احلقيقة لم يغادره.
 سخرية املوقف أن مدربَ التنس لم ينتبه للهوّة التي مشى على حافّتها، يُدرِّس اللغة اإلنكليزية ويخطئ في التعبير بها، ال
قة كن بطرـي من اجلانبني، ـل تم  قاء، ـت هذا الـل الذكر أن الترجـمة، خالل  يه. واجلدير ـب مع ال وـع وافق  في ـت ته، وإمنا  في معرـف  لـقصور 
ية، عبر ـتصحيح زية إلى العرـب زية، ويترجِم سعيد شعورياً من اإلنكلـي  معـكوسة. يترجِم ألـكزاندر ال شعورياً من العربية إلى اإلنكلـي

أخطاء مخاطَبِه.
بدو، ـعند تدقيق الـنظر في استثنائية أم شاذة؟ أال ـت الة  زاندر ـح الة ـمستر ألـك وقف حلـظة لنـتساءل: هل ـح نا ال بد أن نـت  ـه

في فترة األربعينات واخلمسينات وفي الوسط الذي عاش فيه سعيد؟ هل يختلف سعيد جوهرياً عنخارج املكان  ، سلوكاً شائعاً 
الغالب كان شعوري الدائم أني في غير مكاني. ولكن أين هو مكانه؟ إنه دوماً، كما يوحي بذلك “ألكزاندر؟ يستهل كتابه بقوله:  ” 

حائر، ـمضطّرب ( غرِّب،  سفيطان طـوضوروف، مـت تاب لـت نوان ـك ضاً: dépaysé(25ـع قول أـي شعور”. وـي ذلك اـل دوماً  قد اخـتَبرتُ   ـل
.نفسه23
24Antoine Galland, Les mille et une nuits, 12 vols. Paris: Compagnie des Libraires, 1704–1717. 
25Tzvetan Todorov, L’homme dépaysé, Paris: Édition de Seuil, 1996.
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“.27امتلكني [...] الشعور املقلِق بتعدد الهويات ومعظمها مُتضارب طوال حياتي” كما يقول: “.26بالغُربة املزدوِجة
 لم أعرف أبداً أية لغة لهجتُ بها أوالً: أهي العربية أم اإلنكليزية،”: خارج املكانما هي يا ترى لغته األصلية؟ يقول في 

 ، مع فارق دقيق ال ميكن إغفاله، حني يقول:تأمالت حول املنفى يعالج املوضوع نفسه في “.28وال أياً منهما هي يقيناً لغتي األولى
غتي ما كانت ـل أعرف أبداً أيَّـه لم  عذّر ـفصمه: ـف طتني ـعلى ـنحو يـت تا مختـل درسية، كاـن غتي اـمل زية، ـل غتي األصلية، واإلنكلـي ية، ـل  ”العرـب

  في اجلملة ذاتها يعلن أن العربية لغته األصلية، ثم ال يلبث أن يضيف أنه ال يعرف ما هي لغته األولى، أهي اإلنكليزية“.29األولى
في أي رتاح متـاماً  ني ـم أشعر أـن أكن  لم  عدة مرات:  يه  نده أشار إـل لق ـع ية ـمصدرَ ـق ية... ـعلى أي حال، كانت االزدواـج  ”أم العرـب

في كل“.30منهما، على الرغم من أنني أحلم بكليهما  ” والنتيجة املحتومة أنه ما أن ينطق بإحدى اللغتني إال ويبدو شبَحُ األخرى: 
ية، والـعكس بالعـكس دها بالعرـب أجد نـفسي أردـِّ زية،  لة إنكلـي ها بجـم زية ـيظل دورُه“.31مرة أـنطق ـب ية أم باإلنكلـي لم بالعرـب   ـفسواء تـك

دورَ مترجم، متاماً كما هو حال ألكزاندر.
 ومما يقربه أكثر من مدرب التنس أنه نشأ في وسط متسم باحتقار اللغة العربية، ينبذها أو يعتبرها في أحسن األحوال

parent من األقرباء الفقراء ( pauvre .(كان االنتماء العربي وتَكلّمُ اللغة العربية يُعَدّان مبثابة جُنحة وهو تلميذ، "،في القاهرة 
 يعاقِب عليها القانون في فكتوريا كولدج، فال عجب أن ال نتلقّى أبداً التعليم املناسب عن لغتنا وتاريخنا وثقافتنا وجغرافية بالدنا.

  هنا“.32[...] نواجه قوة كولونيالية [...] ونحن مُجبَرون على تعلّم لغتها واستيعاب ثقافتها لكونها هي الثقافة السائدة في مصر
زية:  ية واإلنكلـي عداوة ـبني العرـب لى اـل ز ـع ير مـحسوم ـبني عاملني”سعيد يركِّ حاد ـغ توتّر  شكل  خذ  ية يـت زية والعرـب فارق ـبني اإلنكلـي  اـل

عاديني بل مـت ياً  وية: 33مختلـفني كـل في الـه ذبذب  هذا ـت عن  ويترتب  زية،  نة لإلنكلـي كافئ، ألن الهيـم ير مـت صراع ـغ كن اـل  شعوري”“. ـل
  يُصرّ“.34بامتالك هوية مُضطرِبة، أنا األمريكي الذي يُبطن هوية عربية أخرى ال أستمد منها أية قوة بل تورِثُني اخلجل واالنزعاج

ية،  وية العرـب لى التـمسك بالـه واسطة”ـع يتي وـب فترة ترـب ها خالل  بالتخلي عـن ناعي  بُذِلَت إلـق التي  ثة  حاوالت احلَثـي من اـمل رغم  لى اـل  ـع
  حتى األهل... فحني استحكمت العداوة بينه وبني ألكزاندر، تذكّر نصيحة سبق أن قدّمها له أبوه:“.35أهلي، وإنْ يكُن بدرجة أقل

قدِّموا لك أي خِدمة أبداً، بل  ”أكد سلوك ألكزاندر حصافة حتذير أبي القائل بضرورة حتاشي العرب في الواليات املتحدة: «لن يُ
لك لوين لـت استثناء أو ـت بأنْ ال  توحي، يـكتب سعيد،  قول هذا كانت  يه وهو ـي أسفل». نبرة أـب إلى  لون دوماً ـعلى شدِّك  ”سوف يعـم “ 

اعدة قاً “.36الـق ما تطبـي زاوية  من  كان  زاندر  قة مـحمودة؟ ـتصرف ألـك عه بطرـي زاندر ـم هذه، أن يـتصرف ألـك  فـكيف يُرتَـقَب، واحلـالة 
موضوعياً لنصيحة أب سعيد. كالهما في نهاية األمر يدعو إلى، أو يعمل على حتاشي العرب في الواليات املتحدة.

ية قوة الكولونياـل اـل نة  عن هيْـم ب  حدة، ال“”وقد تَرتَّ في الواليات املـت في ـمصر أم  سواء  دراسته،  ناء  سعيد أـث قراءات    أن 
 الغربية التي رافقته في مختلف أطوار تكوينه، والتي يستعرضتتعدّى األدب املكتوب باإلنكليزية أو املترجَم إليها. ما أكثر املؤلفات 

 ، لكن ال إشارة فيه إلى كتاب عربي أو كاتب عربي، وال إحالة إلى األدب العربي، الذي لم يدرسهخارج املكانعناوينها بنهم في 
ولم يشتغل عليه. يتكلم بلغتني، لكنه يقرأ بلغة واحدة فقط، اإلنكليزية، التي ستصبح ال محالة لغة الكتابة.

.8، خارج املكان26
.27، نفسه27
.26، نفسه28
.371، تأمالت حول املنفى29
نفسه.30
 نفسه.31
.233، خارج املكان32
.8، نفسه33
. 125 ،نفسه34
.9 نفسه،35
 .284، نفسه36
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 على الرغم من عدم إملامه، خالل سنوات دراسته، باألدب العربي، بالثقافة العربية املكتوبة، فإن اختيارَه جلِوزف كونراد
سنة  شره  أكادميي (ـن وضوع لـبحث  نوان 1966كـم يّة حتت ـع سيرة الذاـت ووهم اـل كونراد  شغاله مبـسألة)37جوزف  لى اـن يل ـع   دـل

 ارجالهوية التي تشكل األساس الذي تستند عليه روايات هذا الكاتب. وال عجب أن يتحدث سعيد عنه في مقدمة الطبعة العربية خل
  وفي كتابات أخرى بإسهاب، فهو مَثَلُه األعلى، منوذج يحتذيه أو يسعى إلى احتذائه، على الرغم من النقد الذي يوجهه إليهاملكان

ية غة البولوـن عاش جتاربه في الـل  ”أحياناً. سعيد، الـعربي األصل، ـكتب باإلنكليزية، ـكما ـفعل كونراد البولوني األصل. وـعنه يقول: 
هي لغته ست  غة لـي في ـل جارب  لك الـت عن ـت ابة  إلى الكـت سوقاً  سه ـم وجد نـف سها، حـني“.38لكـنه  وضعية نـف في اـل بأنه  سعيد  يوحي    

ة باللـغة اجلـديدة”يـضيف:  استبدال اللـغة القدمي هي عملـية  ذلك، فـعل نـسيان، أو  إلى  وهي،  استذكار،   “.39الكتـابة عـندي فـعل 
 ؟ أهي العربية؟ ال ميكن اجلزم وهولكن ما هي، مرة أخرى، لغة سعيد القدمية، لغته األولىاستبدال اللغة القدمية بلغة جديدة... 

قِرّ يقيناً بذلك. مما ال شك فيه أن لكونراد لغة أصلية، البولونية، لم يتعلم اإلنكليزية إال بعد أن تقدّم في السن وبعد أن  نفسه ال يُ
لم يـستبدل العربـية كونراد، لـغة بلـغة،  لم يـستبدل، كـما فـعل  مر بالنـسبة لـسعيد:   تعـلّم الفرنـسية، فـهي لغـته الثالـثة. يختـلف األ
 باإلنكليزية، فكال اللغتني أصليتان عنده. ليست لديه لغة قدمية أعقبتها لغة جديدة وحلّت محلّها. ومع ذلك، إن كان وال بد من حديث
 عن لغة جديدة ولغة قدمية، فاجلديدة فيما يخصه هي العربية، أقصد العربية املكتوبة، عربية األدب والثقافة، عربية القراءة والكتابة،

عربية الكتاب. 
 العربية هذه، املُهمَلَة في تكوينه، أحسّ بحاجة ملحة لتَعلُّمها، وبالتالي إلجناز نقلة نوعية في مساره. عربية الكتاب هي السبيل لردم

عاملني:  ني هـويتني، ـبني  هُوّة ـب وعالم”اـل تي األصلية  عالَم بيـئ ني،  عاملي االثـن ني  صل ـب فاهم تـف سوء الـت من  هُوّة  وجود  أشعر ـب  كـنت 
ية إلى هـويتي العرـب سعي  من خـيار غـير اـل لي  كن  لم ـي سواي. ـف وحدي دون  ليّ  قع ـع هُوّة إمنا ـت لك اـل مة جتَْـسير ـت فإن مـه يتي،   ترـب

 ، بأن أعود سياسيًا إلى العالم العربي الذي كنت قد أغفلته خالل1967اتخذت قراري، بعيد حرب ”“. ويضيف: 40ومتََثُّلها متثّالً
 “. ها هو يعود (لنتذكر نبوءة أمه امللتبسة)، وعمره اثنان وثالثون سنة، إلى العالم العربي سياسياً، وأيضا ثقافياً،41سنوات التعليم

في إجازة رحت أتعرّف فيها من جديد على1972عاماً كامالً (العام بل حتى جغرافياً، وإن بصفة جزئية، إذ قضى   ”) في بيروت، 
عربيني غة واألدب اـل قه الـل في ـف ية  من خالل دروس خصـوصية يوـم ربي اإلسالمي  أخرى “.42التراث الـع مرة  ها ـنحن   من جـديد... 

أمام مسألة العودة.
 يتعلّق بقضية اللغة وأيّهما األولى، هكذا جاء إلى األدب العربي بعد أن درس األدب الغربي. إن كان هناك غموض فيما

بّان متوافقان  ففيما يتعلق باألدب، واضِح أن األدب الغربي هو األول، حبّه األوّل، أعْقَبه في منتصف عمره حبّ الثقافة العربية. حُ
ياً،”. رمبا في هذا التعبير سِرُّ كتابته: 43ومختلفان في آن. إنه في مكانني، وبينهما، أي إنه خارج املكان  بدأت أـفكر وأكتب طِباقِ

 جتسير الهُوة: “.44مستخدماً نِصفَيْ جتربتي املُتباينني، كعربي وكأميركي، على نحو يعمل فيه واحدهما مع اآلخر كما يعمل ضدّه
مَدّ جسر يجعل من اللغة ترجمة، ومن الهوية انتقاالً بني تراثني وثقافتني، ومن املثقف حمّاالً يوصل ضفّة بأخرى.

 .Joseph Conrad and the Fiction of Autobiographyعنوان البحث باإلجنليزية: 37
. 7، نفسه38
.8، نفسه39
.9، نفسه40
نفسه.41
. 18، تأمالت حول املنفى 42
هذا أن43 ؤيد  ما. وـي في اخـتصاص  له مـكان مـعني  يس  عدة. ـل اسبات  في مـن يه  شير إـل ما ـي وهذا  ضيق،  أهل التخـصص اـل من  كن  لم ـي أنه  سعيد   حظ 

 املستشرقني أو املستعربني القالئل الذين رضي عنهم، وعلى األخص جاك بيرك ومكسيم رودنسون، لم يكونوا سجيني اختصاص أو ميدان معني وحيد.
 وهذا يذكرنا بالفيلسوف جيل دولوز الذي يدعو، بجانب القراءة الفلسفية للفلسفة، إلى قراءة غير فلسفية للفلسفة، وغير موسيقية للموسيقى وغير أدبية

لألدب.
.376، تأمالت حول املنفى44
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