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تطرح قضية الكتابة واملنفى يف ٔاعامل ٕادوارد سعيد 

ثنائية ضدية لكهنا منسجمة يه ثنائية الرضورة 

واحلرية، كام ٔاهنا تؤسس لتشhت هووية ٔاساسها 

مع ما حيمt من  ،الفضاء العمويم املتعلق pالنتقال

خصوصيات عىل مسـتوى الهوية واملرجعية وضبابية 

 يتداوىٕان ٕادوارد سعيد ا{رب عىل املنفى . أالفق

هتا معظم ٔاعام�، وهو ما نسعى برسدية لالن�ء شلكّ 

اليت محلت عنوا�  يةا�ات السـتكشافه يف سريته 

  ".خارج املاكن" ٕاشاكليا قلقا هو 

  
 
  
 

: Résumé 
la question de l'écriture et de l'exil 

dans l'œuvre de Edward Saïd a 

soulevé la présence d’une paire 

contradictoire mais cohérente . 

l’obligation et la liberté. 

Cet auteur s’intéresse aux formations 

identitaires déterminées par l’espace 

publique , le déplacement et tout ce 

qui s’y rattache : l’identité , la 

référence , et l’opacité de l’horizon. 

Pour faire face à l’exil imposé , Saïd 

a adopté dans la majorité de ses 

travaux , le récit d’appartenance . 

C’est ce que nous allons tenter 

d’explorer à travers l’étude de son 

récit autobiographique intitulé 

« Kharej El- makan ». 
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احلديث عن ٕادوارد سعيد متشعب تشعب القضا� اليت ٔاخذت قسطا وافرا من  ٕانّ       

 - وبعد انقضاء عرش سـنوات من رحيل الرجل - كتاpته ؤاحباثه، و اليت ال تزال ٕاىل اليوم 
ٔارضية خصبة للبحث واEرس والمتحيص، واليت ال يسـتطيع مجع تالبيهبا وتتبع معق 

ال ليشء ٕاال ٔالن . مع كثري من الروية والتدقيق ٕاال pحث حصيف هتاشاكالإ مساراهتا و 
فهو pحث مدقق . طروحاهتا إالشاكليةأ كتاpته فذة واسـتثنائية واسـتفزازية يف كثري من 

�± اسـتطاع ٔان يضع لنفسه ماكنة عىل . و�قد فريد ،ومفكر معيق ومؤرخ ٔااكدميي
 .لعامليالساحة الثقافية العاملية، ؤاصبح امسه علام من ٔاعالم الفكر ا

�فP القول ٔان نعمد ٕاىل تقدمي تعريف عن الاكتب ٕادوارد سعيد، فهو  ملن  وعليه فٕانه     
نه ال أ لكن من املفارقات العجيبة رمبا , من أالسامء الالمعة واملعلومة من الثقافة pلرضورة

 ٔاحضى من)  ٔاي املنفى(كون هذا أالخري ليذكر امس ٕادوارد سعيد ٕاال وذكر املنفى،ليس 
. كونه يسكن املنفى ويعاجل فيه ٔامل الفرقة والبعدلالث«ت الالزمة يف كتاpته، وليس ٔايضا 

جيرب املنفى املرء : "ولكن املنفى هو ا�ي يسكن ٕادوارد سعيد، ويؤكد هذه احلقيقة بقو�
ٕانه الرشخ املفروض ا�ي ال التئام � بني اكئن . لها من جتربة فظيعة عىل التفكري فيه و�

فال ميكن البتة التغلب عىل ما يوEه : ي وماكنه أالصيل، بني ا�ات وموطهنا احلقيقيبرش 
  .1" من جشن ٔاسايس

وانطالقا من فكرة املنفى وما لها من عالئق مبوضوعة املأساة، ارتأينا ٔان ينصب      
موضوع مقالنا حول حمتية هذا املنفى عند ٕادوارد سعيد يف كتاpته مع ختصيص موضوعة 

خصوصا، ٔاو ما ) السري ا�اتية(املنضوي حتت جنس ) خارج املاكن(د يف كتابه الرس 
يشلك حمورا لرسد أال� ) خارج املاكن(فهذا الكتاب . يصطلح عليه بأدب �عرتاف معوما

بدافع مأساة املنفى املطوق لها شh ومضمو� كحمتية مفروضة، مع تأكيد رصحي  ا�اهت
وهذا ما سـنحاول اسـتجالءه، ولتكن البداية من . طيينٔالصل �ن�ء العريب الفلس 

 .العنوان



  عبد القادر نويوة/أ  * فيصل حصيد/ د       )خارج املاكن(ٕادوارد سعيد يف  بني حمتية املنفى ورسدية �ن�ء ارتياب الكتابة
 
 

 2015جــــوان                                   13                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

1111 - - - - ÕالEالعنوان ومفارقات اÕالEالعنوان ومفارقات اÕالEالعنوان ومفارقات اÕالEالعنوان ومفارقات ا::::    
تاكد تغادر كتاpت ٕادوارد سعيد،  فكرة وكحقيقة واقعية البوصفها ٕان حقيقة املنفى      

فهـي تشلك ٔامه حمور تنبين عليه خطاpت الكتابة عنده، فأصبح ال ياكد يذكر امس ٕادوارد 
ا�اتية  تهوهذا pلتأكيد ما يتبادر ٕاىل ا�هن عند قراءة عنوان سري . كر املنفىسعيد ٕاال وذ

، فكون أال� ٔاو ا�ات املعرب عهنا بصفهتا يف حزي اخلروج عن املاكن، ما يه )خارج املاكن(
 .يف احلقيقة ٕاال حمصP ملعىن واحض لفكرة املنفى بلك ما حتمt هذه اللكمة من معان

ة ٕادوارد سعيد لقضية املنفى، ليس عىل سبيل التحقيق و�جناز لقد جاءت معاجل     
ما يتوافق  فيهجند ) خارج املاكن(الكتايب فقط، بل تتعداه ٕاىل البعد اEاليل، فعنوان سريته 

ن �بتعاد عن املاكن ال يكون pخلروج،ٕامنا بفعل إالخراج املفيض ٕاىل الٔ ومعىن املنفى، 
. ج هنا ٕاخراجان، ٕاما ٔان يكون قهر� وٕاما ٔان يكون اختيار�وإالخرا. معىن ٕارادة �قتالع

لكن �شرتاك بيهنام حاصل . سلطة لåات فيه، ٔاما الثاين فاخليار فيه متاح فأالول ال
رحيل يف اجلغرافيا " فhهام يؤسس ملعىن البعد واملنفى والشـتات والضياع، ٕاذ ٕان املنفى 

اخلوف والفقدان، وجماوزة للظاهر ا�ي  ٕايقاع والزمن وذاكرة ا�ات واحمليط، وعيش عىل
  .2"ٔالفته العني، واسـتوطن خال� ا�هن، ٕاىل البعيد الغامض املوحش

، هو التأكيد الضمين امللح )خارج املاكن(ٕان ما يؤسس للبعد اEاليل لعنوان الاكتب      
هو يف حقيقة  ا، فاخلروج عن املاكن هنا والبعد عنه م)داخل املاكن(عىل ٔان ٕادوارد سعيد 

 êٔامره ٕاال خروجا انطولوجيا فزييقيا بلك حمدداته، ٔاما احلضور فيه فهو حضور سـيكولو
وارد سعيد يؤكدها يف جل كتاpته حيث ء رمغ إالبعاد، واليت ما فì ادمرخس لفكرة �ن�

الصحة متاما، بأن املنفي قد انقطعت صلته لكية،  نيشـيع افرتاض غريب وعار ع: " يقول
ولكن الواقع يقول ... وطنه أالصيل، فهو معزول عنه، منفصل منبت الروابط ٕاىل أالبد بهمب

رمغ عىل العيش خارج أ اليت يعيشها املنفي عىل كونه قد بغري ذ±، ٕاذ ال تقترص الصعوبة 
  .3"ٔان يعيش مع لك ما يذكره بأنه منفي...وطنه، بل ٕاهنا تعين 

ال ٔان مضمون رسده يف هذا الكتاب هو الكتابة عن فعىل الرمغ من ٔانه خارج املاكن، إ      
... جسل لعامل مفقود ومنيس " فالكتابة عنه يه مبثابة . هذا املاكن والرجوع �pاكرة ٕاليه
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والعديد من أالمكنة وأالشخاص اليت ٔاسـتذكرها هنا مل تعد موجودة، عىل الرمغ من ٔاين 
لبا بأدق تفاصيلها بل بتشخيصاهتا ٔاندهش pسـمترار الكتشايف ٕاىل ٔاي مدى استبطهنا، وغا

  .4" املروعة 
وسـيP بديP يعمد سعيد ٕاىل اسرتداد املفقود واسـتذاكر املنيس، بوصفها فبالكتابة      

�نسان ا�ي مل يعد � وطن، يتخذ من الكتابة "وذ± متثيال منه وجتسـيدا ملقوÕ ٔادورنو 
يف الزمان السرتداد ما مت فقده، وتأكيد فالكتابة عنده رحP اسرتجاعية . 5"وطنا يقمي فيه 

�ن�ء ٕاليه رمغ البعد �سـتذاكري يف رحP الزمان، ورمغ البعد اجلغرايف عن املاكن املفقود 
  .ا�ي مل يبق كام اكن بفعل بُعد شقة الغياب والهجران

ضافة ٕاىل ٔان ٕادوارد سعيد خارج عن املاكن، فٕانه من üة ٔاخرى تأكيد منه إ هذا      
لحضور يف الزمان، فاخلروج عن املاكن مع احلضور يؤسس ملعىن فكرة املنفى وتأكيد ل

 .    �ن�ء، ٔاما اخلروج من الزمان عىل الرمغ من احلضور يف املاكن مفا هو ٕاال املوت والفناء
        ::::بني مأساة الكتابة وكتابة املأساة بني مأساة الكتابة وكتابة املأساة بني مأساة الكتابة وكتابة املأساة بني مأساة الكتابة وكتابة املأساة  - - - - 2222

، والكتابة أالدبية عىل وجه ٔاخص ٕان الكتابة يف معوþا وعىل اختالف توüاهتا املعرفية     
، وذ± بفعل حتمكها يف تأسيس منظومهتا الرمزية إالبداعيةتعترب جزءا من طبيعة النص 

املمزية وا�تارة من بني ممكنات تعبريية كثرية، وهذا ما يفتح طريقا  ،اخلاصة وإالحيائية
  .جديدا يف التعامل مع دالالهتا اخلطابية من خالل فعل التأويل

ورغبة إالجحام عن الكتابة،  ،الكتابة رغبة: والكتابة كام هو معلوم تتقامسها دوما رغبتان     
ال ليشء  ٕاال ٔالن الكتابة معا�ة ومأساة، ليس بعد �نهتاء مهنا فقط بل ٔاثناءها وحىت 

نعم تغدو الكتابة يف ٔاحايني كثرية مأساة ومعا�ة منذ التفكري فهيا والترصحي بعزم . قبلها
هذه القضية pلضبط يه اليت ترسبل هبا . ارشهتا، ورمبا تسـمتر حىت بعد �نهتاء مهنامب

ٕالدوارد سعيد، خفط سطور هذا الكتاب يف لك مالبساته يشلك ) خارج املاكن(كتاب 
وهذا ما نطمح ٕاىل توضيحه والوقوف . ل صدوره، ؤاثناء حتريره وبعد صدورهبمأساة، ق 

  .ساة كتابته، مث بعد ذ± عن مضمونه وكتابة املأساة فيهعند جتلياته، وسـيكون بدءا مبأ 
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اكنت قبل صدوره، وذ± مببادرة فعل التشكيك ) خلارج املاكن ( ٕان مأساة الكتابة      
حول سرية ٕادوارد سعيد، حيث انربى pحث امسه جيستس رايد فايرن، بنرش مقال 

القدس، كام ٔان صفة  يتحدث عن سرية ٕادوارد سعيد ويؤكد عىل عدم عزو ٔاصو� ٕاىل
النفي ٔاو اللجوء ال تليق به، لكن ٔاخطاء كبرية وجسـمية شابت مباحث هذه اEراسة 

  .وتلقت ردودا كثرية، اكن من مضهنا رد ٕادوارد سعيد نفسه
توE من رمح الرصاع مع احلياة واملوت، "نعم ٕان الكتابة مأساة كام حدد� سلفا، فهـي      

ويه تصل يف جمال سـياقات التلقي ٕاىل درجة . 6"ة واحلريةوتمتوضع يف احلد بني الرضور 
لكن ٔان تصل . وصف الاكتب وحا� حبال شهرزاد، وحال املتلقي ووضعه حبال شهر�ر

، ٔاقول ٔان تصل ٕاىل درجة النقض )خارج املاكن ( ٔازمة الكتابة واملمثP عند� هنا يف كتاب 
ات املأساوية الرتاجيدية املكتوبة عىل والتجين حىت قبل الكتابة، فٕاهنا حبق ٕاحدى املفارق

جستس رايد فايرن بدٔا معt يف التحري عن حياة ٕادوارد سعيد "ٕادوارد سعيد، حيث ٕان 
كام ٔان فايرن قام بتوقيت ... ٔاي بعد ٔان ٔاعلن سعيد عزمه عىل كتابة مذكراته  1996عام 

لقد رغب فايرن،  ...نرش مقالته يف كومنرتي يف الشهر نفسه ا�ي سـتصدر فيه املذكرات 
 tٔان يشكك يف مصداقية ٕادوارد سعيد وتلويث مسعته الشخصية >البحيث<ومن مول مع ،

واملعرفية ليك يصبح من السهل التشكيك يف الرواية الفلسطينية لكها، فٕاذا اكن ٕادوارد 
سعيد، املثقف ا�ي يمتتع خشصه ومعt بصدقية عالية يف املؤسسات االٔاكدميية ووسائل 

الغربية، اكذp مفاذا نقول عن مئات آالف الفالحني ا�ين يدعون ٔاهنم طردوا من  إالعالم
 . 7" 1948فلسطني عام 

ما هيمنا من خالل طرح هذه القضية، هو ت� الرغبة امللحة ٕالدوارد سعيد يف      
اته، فالكتابة عهنا ٔاحضت pلنسـبة ٕاليه رضورة وحمتية، ؤارادها كتتوجي يتسجيل مذكرات ح 

ره املعريف، ٕاذ ليس الغرض مهنا رسد جتارب حياتية مريرة، وٕان اكنت ال ختلوا من ملسا
بل الغرض أالساس واملوضوع املهمين هو ا�ي يتجىل يف رسدية إالن�ء وال جمال . ذ±

ٔامىض سعيد الشطر االٔكرب من حياته منفيا ومبعدا عن "لتأكيده ٕاال حبمتية الكتابة، فقد 
، لهياجر بعد ذ± ٕاىل 1948 مرص بعد ٔان احتلت فلسطني عام فقد عاش الجئا يف. وطنه
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فقد ... مما طور Eيه شعورا معيقا pالن�ء ٕاىل ثقافة مقتلعة . الوال�ت املتحدة أالمريكية
 إالحجافعرف سعيد كيف يغالب العوائق و�حتجاجات، وكيف يكتب يف مناخ يسوده 

، موقفه املزدوج واملتناقض )خارج املاكن (ويتقىص سعيد يف مذكراته املتأخرة . والظمل
بشعور متنام حقيقة كونه خارجيا، فهو فلسطيين مسـيحي يقمي يف ٔامرياك، وحيمل اسام 

  . 8"اجنلزي� موصوال بآخر عريب 
ٕان حمتية الكتابة يف رسدية �ن�ء، يه السبيل أالمثل Eحض ادعاءات الباطل      

ي هو حق مرشوع يؤسسه ويؤكده فعل الكتابة ورغبة للماكن، ا� �ن�ءوالتشكيك يف 
الرسد يف صورة ٔاقل ما يقال عهنا ٔاهنا تراجيدية حمكومة بضغط النفي ومأساة املنفى، يف 

من خالل ٔاداهتا الفكرية ٔان تنفي ان�ء سعيد املاكين "مواüة حماوالت التشكيك الصهيونية 
التارخيي الفلسطيين يف املاكن جمرد  وبدحض قصته يصبح لك احلق ،لكونه رمزا فلسطينياّ 

 Pطp 9"ادعاءات           .  
        ::::دوافع رسد أال� يف املأساةدوافع رسد أال� يف املأساةدوافع رسد أال� يف املأساةدوافع رسد أال� يف املأساة    - - - -     3333

مأساة يف سـياق جارف من املآيس، وٕاذا ما اكن ) خارج املاكن(لقد جاء كتاب       
ٔان أالدب والتارخي حيفالن حبوادث بطولية، ورومانسـية، "حصيحا كام يقول ٕادوارد سعيد 

، بل وظافرة حدثت يف حياة النفي، ٕاال أن هذه احلوادث ال تعدو ٔان تكون üودا وجميدة
ما  يشءيقصد مهنا التغلب عىل ٔاىس الغربة الشامل، مفآثر املنفى ال يين يقوضها فقدان 

  .10"خلفه املرء وراءه ٕاىل أالبد 
نفى، ليس يف رسد أال� يف مصري امل ) خارج املاكن(يف هذا السـياق �pات يأيت كتاب     

بوصفه مبعدا فقط، لكن بوصفه ٔايضا منبوذا اج�عيا ؤاخالقيا، وتزيد حدة هذا الشعور 
  .عندما يكون هذا املنفي مثقفا كحال ٕادوارد سعيد

ٕان املثقف واحلال هذه، ال جيد من سبيل غري الكتابة مالذا تطمنئ � نفسه وتركن ٕاليه      
السرية، ٔاو pٔالحرى تضافرت املآيس لتأصيل لقد تشابكت دوافع كتابة هذه . ٔاحاسيسه

فكرة الكتابة، ؤاوىل هذه املآيس اليت تنضاف ٕاىل مأساة ما قبل الكتابة اليت ٔاورد�ها آنفا، 
يه مأساة املرض، فقد جاء وصف هذه احلال يف الكتاب عىل لسان صاحبه يف مقدمته 
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شخيصا طبيا بدا مربما، جسل لعامل مفقود ٔاو منيس، منذ عدة سـنوات، تلقيت ت "عىل ٔانه 
فشعرت بأمهية ٔان ٔاخلف سرية ذاتية عن حيايت يف العامل العريب، حيث وEت ؤامضيت 

عىل الرمغ من ٔاين ٔاندهش pسـمترار الكتشايف ٕاىل ٔاي مدى ... سـنوايت التكوينية 
  . 11"استبطهنا، وغالبا بأدق تفاصيلها بل بتشخيصاهتا املروعة 

، لكن ما اEافع ٕاىل �سـتذاكر والغوص يف ٔاغوار هذا العامل نعم ٕانه عامل مفقود ومنيس     
ٕان ملوضوعة املوت ٔامهية قصوى يف تعداد . ا�ي ٔاصبح يف منأى عن احلس والبرص؟

اEافع أالصيل لعملية �سـتجامع ) ٔاي موضوعة املوت( حلظات الزمن املفقود، فهـي 
ـي است1ر للحظات الباقية يف و�سـتذاكر و�سرتجاع ملا اكن مرجوا لكنه مفقودا، فه 

اسرتداد ذكر�ت ٔاشخاص ؤاماكن ؤاحداث تشلكت عرب الزمن الغابر عىل تضاريس 
  . جغرافية �رحتال و الالاسـتقرار

واستنادا ٕاىل هذا الوصف، فٕانه ميكن اعتبار هذا الكتاب عىل الرمغ من مجمل     
 ٕاحدىتمتثل " جيابيا مبدعا ٕاذ املالبسات الرتاجيدية اليت حتمكه شh ومضمو�، معال إ 

هذه �جيابيات، بطبيعة احلال، يف املتعة اليت جندها يف اEهشة، ويف عدم التسلمي 
بيشء، ويف ٔان تتعمل كيف تترصف ترصفا معقوال يف الظروف القلقP والبلبP اليت قد تربك 

رية، ولكن هاتني ال فاملدار أالسايس حلياة املثقف يمتثل يف املعرفة واحل. ٔاو تفزع االٓخرين
تكتسـبان معناهام pعتبارهام من التجريد�ت عىل منو ما نرى يف املقوÕ املبتذÕ ٕاىل حد ما 

، بل pعتبارهام خربات فعلية مير هبا )البد ٔان حتصل عىل تعلمي راق حىت تعيش مرفها(
 .12"يف حياته إالنسان

كتابة، زاد يف تعميق جفوة ٕان طائP املوت بوصفه هاجسا ٔاحمك قبضته عىل فعل ال     
الشعور pلغربة والنفي املزدوج، فبإالضافة ٕاىل سطوة إالبعاد واخلروج عن املاكن، فٕان 
اخلروج عن الزمان ٔاحضت مدته يف تقلص دامئ تعزفه سـنفونية دقات الساعة الرهيبة، حىت 

اء منه ذ± ٔان النوم عندي ٔامر جيب �نهت"ٔاصبح النوم ال رغبة فيه عند ٕادوارد سعيد 
ٕاىل الفراش ٕاال متأخرا جدا لكين ٔاستيقظ عند  إاليواءبأرسع ما ميكن، فأ� ال ٔاسـتطيع 

ٕان أالرق عندي حاÕ مباركة ٔارغب ٕالهيا بأي مثن ... فالنوم عندي معادل للموت ... الفجر 
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  . 13"تقريبا
، ميكن اعتبارها واحلال النفسـية هذه حلظة من ٔامسى )خارج املاكن(مذكرات  ٕان كتابة    

حلظات التطهري والتنفيس، ويه مثرة من مثرات املعا�ة، اليت مت اجتناؤها من بسـتان 
ذكر�ت، ليس فهيا ما تركن ٕاليه النفس ٔاو هيدٔا � pل، فهـي حاكية سرية معا�ة يف حلظة 

خلروج من املاكن، يف حلظة ترقب خلروج من الزمان، ٕاهنا معا�ة، حاكية ورسد معا�ة ا
معا�ة مثناة ص9ة ترتكز عىل مسارات الوعورة واملاكبدة، لكن فهيا كثري من التحدي 

  .واملاكبرة
 :الرسد وجغرافية الرتحالالرسد وجغرافية الرتحالالرسد وجغرافية الرتحالالرسد وجغرافية الرتحال - 4444

حياة ٕادوارد سعيد تتجاذهبا شـبكة طاغية من تعقيدات احلياة اليت فرضهتا مياكنزيمات     
املنفى والالاسـتقرار، وٕان الوعي الراخس هبواجس هذه التجارب يف حلظة اجنذاب سلطة 

محموم فرضته رغبة جاحمة يف التشبث بثوابت راخسة ضد نزاعات التشكيك وإالبعاد، لهـي 
اEافع لتسجيل احمليك تأكيدا حلضور ا�ات ووعهيا رمغ تباين املسـتو�ت الثقافية، فعدم 

بعاد عن املاكن وأالصل، واستبدا� جبغرافية ترحالية متعددة الرغبة يف هذا القهر واالٕ 
" التضاريس، لتحدوها رغبة يف رسد وقائعها، فال قمية للرتحال سواءا ٔااكن طوعا ٔاو كرها 

وهذا هو الهدف الرئيس . 14"ٕاذا مل يتحول ٕاىل رسد، ٕاذا مل ينتقل ٕاىل مسـمتعني ٔاو قراء 
  .ا�اتيةا�ي دفع ٕادوارد سعيد ٕاىل كتابة سريته 

فاملنفى من املقوالت أالشد قهرا يف فرض جغرافية الرتحال، لكهنا ال تتوقف عند هذا    
احلد بل تتعداه ٕاىل البعد النفيس وما� من ٔاثر معيق يف رشخ ا�ات عن نفسها وعن العامل 
احمليط هبا، وهو عامل غري قار وال مسـتقر، لكنه ال خيلو من جاذبية يف حلظة اسـتذاكر 

ٕالدوارد سعيد، ٕاذ ) خارج املاكن ( ٕاىل رسد، هذه احلقيقة يه اليت نقف علهيا يف  تؤول
ٔان اEافع الرئييس لكتابة هذه املذكرات هو طبعا حاجيت ٕاىل " يؤكد لنا يف مقدمة مذكراته 

ٔان ٔاجرس املسافة، يف الزمان واملاكن، بني حيايت اليوم وحيايت pٔالمس، ٔارغب فقط يف 
واقع بدهيـي دون ٔان ٔاعاجله ٔاو ٔا�قشه، عالوة عىل ٔان انكبايب عىل تسجيل ذ± مبا هو 
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þمة ٕاعادة تركيب زمن قدمي وجتربة قدمية قد اسـتدعى شيئا من البعاد ومن السخرية يف 
  .15"املوقف والنربة 

نعم رغبة الرسد طاغية، لكن املرسود بعيد يف الزمان واملاكن، مفا مل تنt النفس يوما      
يف املاكن عىل طول مشوار الزمان، فٕان الرسد كفيل pسـتجامع شـتاته، من اسـتقرار 

من " واسرتجاع ذكر�ته، جفغرافية الرتحال مركز ا�كر�ت اليت ترمسها جامليات الرسد 
. مغادرة ووصول ووداع ومنفى وشوق وحنني ٕاىل الوطن وان�ء، �هيك عن السفر ذاته

 –قدس والقاهرة ولبنان والوال�ت املتحدة ال–فلك واحد من أالمكنة اليت عشت فهيا 
مي� شـبكة كثيفة ومركبة من العنارص اجلاذبة، شلكت جزءا عضو� من معلية منوي 

  .16"واكتسايب هويت وتكوين وعيي لنفيس ولالٓخرين
هكذا ٔاراد ٕادوارد سعيد تعريض الشعور العميق pملنفى، وفق رؤية رسدية �جضة قدþا     

غوية رسدية ٔاخاذة معيهنا كثافة اسـتذاكر يف مقاومة طائP النسـيان، استنجادا برمزية ل
فالكتابة pلنسـبة ٕاليه جدلية تتقامسها معادليت �سـتذاكر والنسـيان، مع وعي معيق منه بأنه 
ينسج خيوط حمل واع حتدوه رغبة وحنني وشوق وتأصيل وان�ء، مع اقرار pلهوية 

  .ومقوماهتا التارخيية
 :متاهة اللغةمتاهة اللغةمتاهة اللغةمتاهة اللغة    الكتابة يفالكتابة يفالكتابة يفالكتابة يف - 5555

جدلية اللغة والكتابة من ٔامه القضا� اليت ٔاخذت حظا وافرا من اEراسة والمتحيص عىل     
مسـتو�ت معرفية كثرية، فباللغة تتأسس معلية فعل الكتابة، كام ٔان الكتابة يه شلك من 

 نّ ويزمع فالهاوت أ . ؤان هناك نظرية عن تشلك املتلكمني pللغة. ٔاشاكل المتظهر اللغوي
لك متلكم يصل ٕاىل ذاتيته أو هويته من خالل ومن مضن نظام من أالمكنة واملراتب "  

اليت تفوقه كثريا، فليس هناك لكمة ٕاال ويه منطلقة من ماكن، وليس هناك لكمة ٕاال ويه 
  .17"توحض هذا املاكن للسامع، كام توحض � ماكنه يف احملاورة 

ٕالدوارد ) خارج املاكن ( ا معلية كتابة مذكرات هذه القضية pلضبط يه اليت ترتكز علهي   
سعيد، فعىل املسـتوى ا�ايت تتأسس معلية الكتابة عىل وقع الشعور pلغرابة يف مسـتواها 

ٕادوارد ( النفيس االعميق، وهو الشعور �ستناكري EالÕ الوقع املسـتفز المس العلمية 
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لتعبري عهنا يف المتظهر اخلارê ، فٕان اكن امس العمل يؤسس الك�ل الشخصية وا)سعيد
ومزاوجته pالسـتقرار النفيس، فٕان دالÕ امس العلمية Eى ٕادوارد سعيد مثار ارتباك وغرابة 

اكن يلزمين قرابة امخلسني :" وانفصام ٕاذ يعرب عن هذه احلقيقة يف بداية رسد مذكراته بقو�
 هذا �مس �جنلزيي ، ؤاخفف من احلرج ا�ي يسببه يل>ٕادوارد<سـنة ليك ٔاعتاد عىل 

وخالل سـنوات من حماواليت املزاوجة ... ، >سعيد <أالخرق ا�ي وضع اكلنري عىل عاتق 
 <، ؤاؤكد عىل >ٕادوارد<بني امسي �جنلزيي املفخم ورشيكه العريب، كنت ٔاجتاوز 

، تبعا للظروف، ؤاحيا� ٔافعل العكس، ٔاو كنت ٔامعد ٕاىل لفظ �مسني معا برسعة >سعيد
وأالمر الوحيد ا�ي مل ٔاكن ٔاطيقه مع اضطراري ٕاىل حتمt، . ة حبيث خيتلط عىل السامعفائق

  .18"ٕادوارد؟ سعيد؟: ٔاتلقاهاهو ردود الفعل املتشككة واملدمرة اليت كنت 
 ٕاماكنيةٕان التسمية pلنسـبة ٕاليه واقع اضطراري متشابك يف نسـيج متناقض ينفي      

طور عىل املسـتوى ا�ايت النفيس، فالغربة واملنفى التجاور، بل ٕانه يعزز من طبيعة الت
املالزمة ٕالدوارد سعيد، ليست مقصورة عىل مسـتوى احلزي املاكين فقط، بل ٕاهنا ٔاشد ما 
تكون لصيقة بذاتية نتيجة القهر املعلن عىل مسـتوى اEالÕ العلمية لالمس، فاملساÕٔ ال تمكن 

ٔامعق من ذ±، فهـي تمتوقع عىل حافة  يف الرتكيب الثنايئ الضدي لالمسني فقط، بل يه
  .�ختالف اجلذري بني رضورة �ن�ء واضطرارية املنفى

وما يعزز هذه الفكرة ّٕاضافة ٕاىل الطرح التنافري المس العمل، جند قضية اللغة، اليت ما     
فتئت توسع من بؤرة التوتر Eى ٕادوارد سعيد، فٕان اكن امس العمل ٔارىس عىل ذاتيته 

اللغة يه أالخرى زادت من حدة �نفصام بفعل  ٕاشاكليةوانغالقا وتوترا، فٕان انزواء 
يتخذ شلك " إالنصهار وا�وpن يف ثقافة االٓخر، فالفارق اللغوي يف حاÕ ٕادوارد سعيد 

العامل ا�ي تنمتي ٕاليه عائليت : توتر حاد غري حمسوم بني عاملني خمتلفني لكيا بل متعاديني
من üة، وعامل تربييت الكولونيايل  -ويه لكها عربية – أالولية امحلميية وGرخيي وبيئيت وذايت

مل يعفين هذا الزناع منه يوما واحدا، ومل ٔاحظ بلحظة ... ؤاذوايق وحساسـيايت املكتسـبة 
نعمت مرة بشعور من  راحة واحدة من ضغط واحدة من هاتني اللغتني عىل أالخرى، وال

ل وصريوريت عىل صعيد آخر، وهكذا فالكتابة عندي التنامغ بني ماهييت عىل صعيد ٔاو 
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فعل اسـتذاكري، ويه، ٕاىل ذ±، فعل نسـيان، ٔاو يه معلية استبدال اللغة القدمية pللغة 
  .19"اجلديدة
غة يف حد ذاهتا حلظة من حلظات التربم و�نشطار بفعل التحول اللغوي من ٕان اللّ       

ب لغة بأخرى، وهذا رمبا ما يؤكده قول سـياق ثقايف ٔاصيل ٕاىل سـياق آخر خمتلف، وجح
واللغتان ٕاذا التقتا يف اللسان الواحد ٔادخلت لك واحدة مهنام الضمي عىل " اجلاحظ 
لضمي ا�ي يعاينه ٕادوارد سعيد ٔامعق من هذا الوصف ٔالنه حمكوم لكّن ا. 20"صاحبهتا

ا�ة شعور pلغربة يف بسلطة النفي، نفي املاكن ونفي اللغة ونفي ا�ات، ٕاهنا ازدواجية يف املع
فال ٔا� متكنت من السـيطرة عىل حيايت العربية يف " مقابل تناقض يف الوصف والتعبري 

اللغة �جنلزيية، وال ٔا� حققت لكيا يف العربية ما قد توصلت ٕاىل حتقيقه يف �جنلزيية، 
  .21"هكذا طغى عىل كتاpيت مك من �نز�حات والتغايرات والضياع والتشوه

تتخلق للمنفي جامليات رسدية تؤكد " هذا هو حال الكتاب وهذا هو حال صاحبه ٕاذ      
تضافر املاكن والزمان، وتواجش اجلغرافيا والتارخي، وتصل البرش pٔالرض وأالشـياء 
والاكئنات، ومن مث فٕان عامل املنفي يتجىل اكسـتعارة كربى تترشب دالالت معقدة، pلنظر 

ة، ؤاماكن خمتلفة، وذوات وآخرين متقلبني، مما يضع املنفيني يف ٕاىل ما يتضمنه من لغة غريب
هو مبثابة حيp Pلنسـبة للمنفي عن وطنه ٔاو لغته ٔاو معتقده، �ا  >الصمت  <فضاء من 

 <من حيث هو  >المتثيل الروايئ  <ميثل املنفى ٕاىل حد كبري مرجعا مركز� يف 
وغري نصية، عالمات تصل مقامات تصوغ عالمات خاصة هبا وحدها، نصية  >ٕاسرتاتيجية

املنفيني بأحواهلم، وتصل من مثة جتليات ثمية النفي ا�تلفة بتقنيات نص املنفى، وطرائق 
وٕانه ٔالصدق وصف ميكن ان يوصف به كتاب خارج املاكن . 22" ٔاسلوبياالتعبري عنه 

ة يف تأكيد ٕالدوارد سعيد، فٕان الكتابة عن ا�ات يف حلظة قرب املامت لهـي اللحظة احلامس
رضورة رفع التجين ا�ي يطال الاكتب، ٕاهنا الكتابة إالسرتجاعية يف الزمان لتأصيل �ن�ء 

ٕالدوارد سعيد لهو النقطة الفاصP ) خارج املاكن(وحبق نسـتطيع ٔان نقول ٔان كتاب . للماكن
اليت قد  يف مجيع كتاpته، لسـببني اثنني، أالول كونه تعرية لåات الساردة يف ٔادق التفاصيل

ال جيرؤ ٔاي اكتب لسريته ا�اتية ٔان يكون وصفه هبذه اجلرٔاة، وهذا ما يعزز السبب الثاين 
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طروحاته مع فارق النوع و اجلنس أ وهو ٔان الكتابة جاءت خالصة جامعة ومؤصP جلل 
  .   يف اسرتجاع املاكن قبل فقد الزمان حبمتية املوت املرتبص إالرساعواملوضوع حتدوها رغبة 

  

        اجــــــع البحـــــثاجــــــع البحـــــثاجــــــع البحـــــثاجــــــع البحـــــثمر مر مر مر 
Oئر ديب، دار االٓداب، بريوت، : ، تر)تأمالت حول املنفى. ( ٕادوارد سعيد -1

 .2007، 2ط
، )-ٔانساق الغريية يف الرسد العريب –الفتنة واالٓخر . ( رشف اEين ماجدولني -2

 .2012، 1منشورات �ختالف، اجلزائر، ط
ية للنرش والتوزيع، محمد عناين، رؤ: ، تر)املثقف والسلطة.( ٕادوارد سعيد -3

 . 2006، 1القاهرة، ط
، 1فواز طرابليس، دار االٓداب، بريوت، ط: ، تر)خارج املاكن. (ٕادوارد سعيد -4

2000. 
هنـى ٔابو عرقوب، هيئة ٔابو ظيب للثقافة : ، تر)الاكتب واالٓخر. (اكرلوس ليساكنو -5

 . 2012، 1والرتاث، ٔابو ظيب، ط
منشورات �ختالف،  ،)ٕادوارد سعيد، دراسة وترجامت. (خفري صاحل -6

 .2009، 1اجلزائر،ط
ٔامحد خريس و�رص ٔابو الهيب، : تر). ٕادوارد سعيد وكتابة التارخي.( شـييل واليا -7

 .2007، 1ٔازمنة للنرش والتوزيع، أالردن، ط
ٔاسعد احلسني، دار نينوى ل9راسات : ، تر)خيانة املثقفني. ( ٕادوارد سعيد -8

 .2011ط، .والنرش والتوزيع، سورية، دمشق، د
،دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، )لن تتلكم لغين.( عبد الفتاح كيليطو - - - - 9999

    .2002، 1ط
محمد بدوي، املركز الثقايف العريب، : ، تر)عنف اللغة. (جان جاك لورسلك - 10

 .2005، 1امحلراء، بريوت،ط
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، O2ئر ديب، دار االٓداب، بريوت، ط: ، تر)تأمالت حول املنفى. ( ٕادوارد سعيد - 1
  .117:، ص2007

، )-ٔانساق الغريية يف الرسد العريب –االٓخر الفتنة و . ( رشف اEين ماجدولني -  2
  .113، ص، 2012، 1منشورات �ختالف، اجلزائر، ط

محمد عناين، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، : ، تر)املثقف والسلطة.( ٕادوارد سعيد -3
  .95-94، ص2006، 1ط
، 1فواز طرابليس، دار االٓداب، بريوت، ط: ، تر)خارج املاكن. (ٕادوارد سعيد -4

  .19، ص2000
 .108:، ص)املثقف والسلطة. (ٕادوارد سعيد -5
هنـى ٔابو عرقوب، هيئة ٔابو ظيب للثقافة : ، تر)الاكتب واالٓخر. (اكرلوس ليساكنو - 6

  7:،ص2012، 1والرتاث، ٔابو ظيب، ط
، منشورات �ختالف، )ٕادوارد سعيد، دراسة وترجامت. (خفري صاحل - 7

  .61-60:، ص2009، 1اجلزائر،ط
ٔامحد خريس و�رص ٔابو الهيب، ٔازمنة : تر). ٕادوارد سعيد وكتابة التارخي.(  والياشـييل -8

 .14: ، ص2007، 1للنرش والتوزيع، أالردن، ط
ٔاسعد احلسني، دار نينوى ل9راسات والنرش : ، تر)خيانة املثقفني. ( ٕادوارد سعيد - 9

  .30-29:، ص2011والتوزيع، سورية، دمشق، دط، 
  .117:، ص)تأمالت حول املنفى. (ٕادوارد سعيد - 10
  .19: ، ص)خارج املاكن. (ٕادوارد سعيد  - 11
  .110-109: ،ص)املثقف والسلطة.( ٕادوارد سعيد - 12
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 .358: ،ص)خارج املاكن. (ٕادوارد سعيد -13
، 1،دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ط)لن تتلكم لفين.( عبد الفتاح كيليطو - 14
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محمد بدوي، املركز الثقايف العريب، امحلرا، : ، تر)عنف اللغة. (جان جاك لورسلك - 17
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