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سعد محمد رحيم 

م���� ال���ذي دف���ع مفك���رًا ذا �ش����أن مث���ل اإدوارد 
�شعي���د اإىل كت�ب���ة �شريته الذاتي���ة؟.. م� الذي 
جعله يبحث ع���ن طفولته البعيدة بني القد�س 
والق�ه���رة وظهور ال�شوي���ر � م�شيف لبن�ين � 
وعن يف�عت���ه و�شب�به بني مدن الع�مل؟. ومل�ذا 
ه���ذا االخ���راق العم���ودي العمي���ق والب�ه���ر 
للزم����ن وامل���ك�ن؟. ومل����ذا ه���ذه املج�ل���دة مع 

الذاكرة و�شد الذاكرة؟.
ينق���ب  وه���و  �شعي���د  اإدوارد  رم���ى  َم  اإىل 
بخف�ي�ه����  الع�ئلي���ة،  حي�ت���ه  تف��شي���ل  يف 
واأ�شراره���� ومالب�ش�ته����؟.. م����ذا ك�ن ميك���ن 
اأن يجن���ي، وه���و يك�شف، م� يح����ول ماليني 
الن��س االعتي�دي���ني، مواراته ودفنه، اأو على 
اأق���ل تقدير، ع���دم االك���راث به؟. م����ذا يعني 
ه���ذا الهو����س املحم���وم لتعري���ة ميك�نزم����ت 
اخلبيئ���ة  الع���روق  وحت�ش����س  االأب،  �شلط���ة 
للحب واحلقد والكره بني االبن واأبيه، وذلك 
االن�ش���داد امل�شن���ي واملقم���وع واملحب���ط يف 

العالقة مع االأم؟
يب���دو اأن امل���رء وه���و يواج���ه حقيق���ة امل���وت 

املرب�شة يتحرر من �شطوة قيم وموا�شع�ت 
اجتم�عي���ة عدي���دة فيك���ون اأ�ش���د ج���راأة، وال 

اكراثً�، و�شدقً� مع النف�س، ومع الع�مل.
ه���ل اإن امل���وت � ه���ذه املو�شوع���ة الوجودي���ة 
الغ�م�شة والط�غية، ه���و الب�ث ال�شري الذي 
يدف���ع االإن�ش����ن � وال �شيم� املثق���ف � ال�شتع�دة 
الت���ي ه���ي يف  اأو  ال�ش�ئع���ة،  االأج���زاء  تل���ك 
�شبيله���� اإىل ال�شي����ع، م���ن �شري���ط احلي����ة، 

واإبق�ئه� حية، عرب الكلم�ت؟
لكت�ب���ه  تقدمي���ه  يف  �شعي���د  اإدوارد  يق���ول 
]خ�رج املك�ن[:”هذا الكت����ب هو �شجل لع�مل 
مفق���ود اأو من�ش���ي. منذ عدة �شن���وات، تلقيت 
ت�شخي�شً� طبي���ً� بدا مربمً�، ف�شع���رت ب�أهمية 
اأن اأخّل���ف �شرية ذاتية ع���ن حي�تي يف الع�مل 
العرب���ي، حي���ث ول���دت واأم�شي���ت �شنوات���ي 
التكويني���ة، كم���� يف الوالي����ت املتحدة حيث 
ارت���دت املدر�ش���ة والكلية واجل�مع���ة. العديد 
من االأمكن���ة واالأ�شخ��س التي ا�شتذكره� هن� 
مل تعد موج���ودة، على الرغم من اأين اأنده�س 
ب��شتمرار الكت�ش�يف اإىل اأي مدى اأ�شتبطنه�، 

وغ�لب���ً� ب����أدق تف��شيله���� ب���ل بت�شخي�ش�ته���� 
املروعة".)1(

ك�ن���ت حي����ة غري م�شتق���رة، تلك الت���ي ع��شه� 
املراه���ق،  والي�ف���ع  الطف���ل،  �شعي���د  اإدوارد 
وال�ش����ب.. حي����ة قلق���ة يف عالقته���� ب�ملك�ن، 
موزع���ة، ت���ك�د تك���ون ظ���ل املنف���ى.. ال�شف���ر 
دائم���ً�.. االنتق����ل من م���ك�ن اإىل اآخ���ر، وذلك 
الرحي���ل الق�ش���ري بعيدًا عن م�شق���ط الراأ�س، 
بعي���دًا عن اجلذر. اأ�شدق�ء ج���دد يف كل مرة، 
وجريان جدد. ومن ثم قيم جديدة، ومن�خ�ت 
اجتم�عي���ة وثق�في���ة مغ�ي���رة. ف�ألق���ى ذلك كله 
يف م�ش����رب نف�شه دفق�ت ه�ئل���ة من ذكري�ت، 

اأحداث واأ�شخ��س واأم�كن واأحالم جمنحة.
يف  اجلغرافي���ة  ك�ن���ت  اللغ���ة  ج�ن���ب  "اإىل 
مرك���ز ذكري�ت���ي عن تل���ك ال�شن���وات االأوىل، 
خ�شو�ش���ً� جغرافي���ة االرحت�ل، م���ن مغ�درة 
وو�شول ووداع ومنف���ى و�شوق وحنني اإىل 
الوطن وانتم�ء، ن�هي���ك عن ال�شفر ذاته. فكل 
واح���د من االأمكن���ة التي ع�شت فيه���� � القد�س 
والق�ه���رة ولبن�ن والوالي����ت املتحدة � ميلك 

�شبك���ة كثيفة ومركبة م���ن العن��شر اجل�ذبة، 
م���ن عملي���ة من���وي  �شكل���ت ج���زءًا ع�شوي���ً� 
واكت�ش�ب���ي هويت���ي وتكوين وعي���ي لنف�شي 

ولالآخرين".)2(
وه���و ي�شم���ي كت����ب مذكراته ]خ����رج املك�ن[ 
ين�ور اإدوارد �شعيد يف اأفق البالغة والفل�شفة 
وال�شي��شة والت�ريخ يف اآن معً�، فهو ال يغ�در 
امل���ك�ن على م�شت���وى الواقع���ة، جغرافيً�، اإال 
م���ن اأجل اأن يعود اإليه رمزيً� ليحتويه ويعلن 
انتم�ءه اإليه، وعدم تخليه عنه، واالإم�ش�ك به 

حتى الرمق االأخري.
الت�ري���خ  بج���دل  الوع���ي  ميت���زج  هن����  ه���� 
واأح�بيل���ه، ب�حلن���ني االإن�ش����ين اإىل الغ���رف 
والطرق�ت القدمية واالأ�شدق�ء الذين تبعرثوا 
يف اجله�ت، بحل���م العودة اأبدًا اإىل الين�بيع، 
وب�مل�ش�ألة الوجودي���ة الكربى � م�ش�ألة املوت. 
فيك���ون احلديث، يف هذا املق����م، عن مدارات 
تتداخ���ل وتنف�ش���م لتتداخ���ل بكيفي���ة جديدة 
ه���ذه امل���رة. ومعه� تتبل���ور الروؤي���ة وتن�شج 
فت�شتنج���د ب�للغة � ب�أن�قته���� وهيبته� ومكره� 

واأالعيبه� � من اأجل اأن تخرج ن�شً� اإىل النور.. 
ن�س املذك���رات وقد ت�شلل عرب كث�فة الذاكرة، 
والتج����رب، واخلطوط الدف�عي���ة امل�شتميتة 
لالوع���ي، ومق�وم���ة الن�شي����ن. وم���ن ثم خلل 

احل�شور املتطلب، الفريد لل�شخ�شية.
املنف���ي،  و�شعي���ة  �شعي���د  اإدوارد  يع���ي 
اإي�ه����  مع�جل���ً�  االعتي����دي،  مك�ن���ه  خ����رج 
يف ف�ش���ل مث���ري م���ن كت�به”�ش���ور املثقف"، 
مغرب���ون  الفك���ري:  بعنوان”املنف���ى  وه���و 
وه�م�شيون”عندم���� يتح���دد املنف���ى مفهوم���ً� 
ب�الإبع����د، ولي�س ب�البتع�د مبح�س االختي�ر، 
ب�القتالع م���ن اجلذور واخل���روج اإىل املت�ه. 
ف�ملنف���ى و�ش���ع نف�ش���ي واجتم�ع���ي وفك���ري 
خ��س.. ح�ش��شي���ة وموقع وموقف. وكلم�ت 
من قبي���ل )الك�آبة والقلق واخل���وف والغربة 
وانعدام االأم����ن، وال�شخرية( تك���ون م�ألوفة 
يف احلدي���ث عن املنف���ي. ويكون االأم���ر اأ�شد 
توترًا واإ�شك�لية حني نتن�ول مو�شوع املثقف 
منفي���ً�. وقد �شكن اإدوارد �شعيد ه�ج�س دائم؛ 
اإن���ه يف غ���ري مك�ن���ه.. ذل���ك ال�شع���ور العميق 

الزمان..  داخــل 
خارج المكان .. 
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شاكر فريد حسن

والب�ه���ظ للمنفي/ وال �شيم���� املثقف، والذي 
�شيبح���ث ع���ن تعوي�س ف���ذ وفع����ل من خالل 

االإبداع.
ل���ه وطن مك�نً�  الكت�ب���ة ملن مل يعد  "ت�شب���ح 
ثي���ودور  يقول���ه  ك�ن  م����  ه���ذا  للعي����س".. 
اأدورن���و الذي يع���ّده �شعيد ال�شم���ري الفكري 
وق���د  الع�شري���ن،  الق���رن  ملنت�ش���ف  املهيم���ن 
اأم�ش���ى �شنوات يف اأمري���ك� و�شمته بعالم�ت 
املنفى اإىل االأبد )3( ف�نعك�شت ظروف املنفى 
على اأ�شلوبه ذاته يف الكت�بة كم� يرى �شعيد.

دائم،  كمنفي  للمثقف  ادورنو  لب متثيل  "اإن 
يتف����دى جم�به���ة الق���دمي واجلدي���د كليهم���� 
برباع���ة متك�فئ���ة، ه���و اأ�شل���وب يف الكت�ب���ة 
متكل���ف وممح����س اإىل درج���ة االإف���راط. اإنه 
يف املق����م االأول جم���زاأ، متقل���ب، متقط���ع، ال 
حبك���ة فيه وال ينته���ج ت�شل�شاًل حم���ددًا �شلفً�. 
وه���و ميث���ل وع���ي املثق���ف وك�أن���ه غ���ري ق�در 
عل���ى التحرر م���ن القل���ق اأينم���� ك�ن، متيقظً� 
ب��شتم���رار احرا�ش���ً� م���ن مغري����ت النج�ح، 
مم���� يعني، ب�لن�شب���ة اإىل اأدورن���و، امل�ش�ك�س 
يف نزعته، القي����م مبح�ولة عن وعي واإدراك 

بهدف اأال ُيفهم ب�شهولة وعلى الفور".)4(
ويف ح�ل���ة اإدوارد �شعيد، جن���ده منذ الف�شل 

ذل���ك  مالب�ش����ت  لن����  يلخ����س  لكت�ب���ه  االأول 
الو�شع الوجودي املقلق حلي�ته: 

"وقع خط�أ يف الطريقة التي مت به� اخراعي 
وتركيب���ي يف ع�مل والدي و�شقيق�تي االأربع. 
فخ���الل الق�شط االأوفر م���ن حي�تي املبكرة، مل 
ا�شتط���ع اأن اأتب���ني م���� اإذا ك�ن ذل���ك ن�جمً� عن 
خط�أي امل�شتمر يف متثيل دوري اأو عن عطب 
كب���ري يف كي����ين ذاته. وق���د ت�شرف���ت اأحي�نً� 
جت�ه االأم���ر مبع�ندة وفخ���ر. واأحي�نً� اأخرى 
وج���دت نف�ش���ي ك�ئن���ً� ي���ك�د اأن يك���ون ع���دمي 
ال�شخ�شي���ة وخجواًل ومرددًا وف�قدًا لالإرادة 
غ���ري اأن الغ�ل���ب ك�ن �شع���وري الدائم اأين يف 

غري مك�ين".)5(
ويع���ود يف املقط���ع االأخري من كت�ب���ه لي�شري 
اإىل نزع���ة الت�شكيك الت���ي هي اإحدى الثوابت 
الت���ي يت�شبث به����، والتي جتعل���ه غري مقتنع 

على الدوام.
اإىل  مليئة  تعلمت، وحي�ت���ي  اأين  "والواق���ع 
ذلك احلد بتن�فر االأ�ش���وات اأن اأوؤثر اأال اأكون 

�شويً� مت�مً�، واأن اأظل يف غري مك�ين".)6(
هل املنف���ى مقولة اجلغرافي���� � مقولة التغيري 
يف امل���ك�ن � فح�ش���ب؟ اأم ه���و التب�����س ق�شري 
يف  و�ش���رخ  ال�شيكولوجي����،  م�شت���وى  عل���ى 
الوع���ي ومن ثم حت���ول يف الروؤية اإىل الذات 

والع�مل؟.
القرار!". هذا  تتخذ  ال  "اأرجوك 

الرئي����س  ب��شرن����ك،  خ�ط���ب  هك���ذا 
راح���ت  ال�شوفيتي”خورو�شوف”عندم���� 
ال�شح�فة ال�شيوعية تط�لب بنفيه بعّده عدوًا 
للدول���ة ال�شوفيتية”ال�ش�بقة”بع���د ح�شول���ه 
على ج�ئ���زة نوبل ل���الآداب. ومت اإجب�ره على 
مغ����درة رو�شي���� فلم يط���ق االبتع����د ف�نتحر 
م���ن  يف الربازي���ل، وخ���رج رمي����رك خفي���ة 
اأمل�ني���� الن�زية لينجو بجل���ده. وغ�در اإدوارد 
�شعي���د القد����س يف ظروف اأ�ش���د تعقيدًا ليجد 
نف�شه اأخريًا يف اأمري���ك�، وهن�ك فر�س نف�شه 
مثقف���ً� ومفكرًا م���ن طراز ممت����ز. حورب من 
قب���ل اللوب���ي ال�شهيوين، وج���رى االحتف�ظ 
به، اأي�ش���ً�، جزءًا م���ن الديك���ور الدميقراطي 
االأمريك���ي.. تكيف، وا�شتغ���ل و�شعه بحنكة 
م�ش�ج���ع  يق����س  ه�ج�ش���ً�  ف�ش����ر  وذك�ء 

الط�رحني لوجهة النظر ال�شهيونية هن�ك.
يف كت�به”اال�شت�ش���راق: املعرف���ة.. ال�شلطة.. 
االإن�ش�ء”ق����م بتفكي���ك وتقوي����س طروح����ت 
امل�شت�شرق���ني ف�أث����ر لغط���ً� وردود فع���ل م���ن 
قب���ل اأولئ���ك الذي���ن يتح�شن���ون يف مواقعهم 
اأنه���م  االأك�دميي���ة الرا�شخ���ة، وه���م يظن���ون 
مبنج���ى ع���ن اأي نق���د ج����د وف�عل ميك���ن اأن 
يزع���زع مواقعه���م تل���ك. ويف كت�به”تغطي���ة 
االإ�شالم”ف�ش���ح االآلي�ت التي تتحكم ب�شن�عة 
�شورة االإ�شالم يف و�ش�ئل االإعالم االأمريكية، 
وجنح كذلك يف تقدمي وجهة نظر فل�شطينية، 
والتلف����ز  الرادي���و  يف  مقنع���ة  مو�شوعي���ة، 

وال�شح�فة.
اإدوارد �شعي���د يف  اإ�شك�لي���ة ح�ش���ور  يظه���ر 
الو�ش���ط االأك�دمي���ي الثق����يف االأمريك���ي يف 
كونه عربي���ً� � فل�شطيني���ً� � م�شيحي���ً�، ح��شاًل 
ثق�ف���ة  االأمريكي���ة، ومثقف���ً�  عل���ى اجلن�شي���ة 
ع�شرية عميق���ة، متمثاًل اأف���ك�ر ومن�هج عت�ة 
رج����ل الفك���ر والفل�شف���ة الغربي���ني، وم���ن ثم 
ع�ر�ش���ً� لوجه���ة نظ���ر يف ق�ش�ي� الع����مل � وال 
�شيم���� الق�شي���ة الفل�شطيني���ة � الب���د اأن تكون 

م�شموعة، وتوؤخذ بنظر االعتب�ر واجلدية.
اأن يكت���ب مفك���ر مث���ل اإدوارد �شعي���د �شريته، 
معن�ه اأن���ه م� يزال يبحث ع���ن هوية وجوده 
� تلك التي ت�شكلت بت�ش�فر ظروف ومعطي�ت 
و�ش���روط مت�ش�بك���ة ومعق���دة، وم���� ت���زال مل 
ت�شتق���ر بع���د � تل���ك الهوية � عل���ى م�هية ق�رة، 
اأو �شورة اأخرية. ذلك اأن الهوية لي�شت �شيئً� 
ج�م���دًا نه�ئي���ً�، بل ح�ل���ة ت�شتم���ر يف التكون 
والت�شكل م���� دام االإن�ش�ن يحي���� وينتج. )7( 
وتتجل���ى االأهمي���ة املزدوجة ل�ش���رية اإدوارد 
�شعيد ]خ�رج املك�ن[ يف اأنه� مكتوبة يف مك�ن 

االآخر”الغرب"، اأق�شد يف املنفى، ذلك 
ال���ذي ينعت���ه �شعي���د ب�أنه”اأح���د اأك���رث 
االأقدار مدع�ة للك�آبة"،)8( وهي كت�بة 
ع���ن املوط���ن االأول/ مرت���ع الطفول���ة � 
االأم�كن التي �شهدت تكوين ال�شخ�شية 
والذاكرة.. هذا من ج�نب، ومن ج�نب 
اآخر فهذه ال�شرية هي ا�شتج�بة واعية 

ومتحدية �شد املوت، كم� ذكرن� اآنفً�.
هذه  لكت�بة  الرئي�س  الداف���ع  اأن  "غري 
املذك���رات ه���و طبع���ً� ح�جت���ي اإىل اأن 
اأج�ش���ر امل�ش�ف���ة، يف الزم����ن واملك�ن، 
بني حي�تي الي���وم وحي�تي ب�الأم�س.. 
مب����  ذل���ك  ت�شجي���ل  يف  فق���ط  اأرغ���ب 
ه���و واق���ع بده���ي دون اأن اأع�جل���ه اأو 
اأن�ق�ش���ه، عالوة عل���ى اأن انكب�بي على 
مهمة اإع�دة تركيب زمن قدمي وجتربة 
قدمي���ة ق���د ا�شتدع���ى �شيئً� م���ن الُبع�د 
ومن ال�شخري���ة يف املوقف والنربة".

)9(
اإنه كت�ب خطري وه����م ذلك الذي جعل 
املوؤ�ش�ش����ت ال�شهيوني���ة جتن���د اأح���د 
االأوىل  املراح���ل  يف  للبح���ث  رج�له���� 
م���ن حي����ة موؤلف���ه، لتدح�س م���� كتبه. 
ف����إدوارد �شعي���د مب� ك�ن له م���ن مك�نة 
�شلط���ة  ع���ّد  ع�ملي���ً�  مرموق���ة  فكري���ة 
موؤثرة، و�شه�دة �شخ�س مثله �شتكون 
م�شموع���ة، ال �ش���ك. فم���� يقوله يف هذا 

الكت�ب، الب���د اأن يرعب تلك املوؤ�ش�ش�ت 
الت���ي ت�شعى حلج���ب حقيقة اغت�ش����ب اأر�س 
فل�شط���ني ونف���ي �شعبه����، والت���ي يف�شحه���� 
�شعي���د، ه� هن�، ب�أ�شلوب غ���ري مب��شر، ه�دئ، 

جذاب، وعذب.
الع����م  يف  القد����س  يف  �شعي���د  اإدوارد  ول���د 
1935، وق�ش���ى �شط���رًا م���ن حي�ت���ه هن����ك، 
ودر����س يف اإح���دى مدار�شه���� قب���ل اأن يرحل 
اإىل الق�هرة ليق�شي ب�ش���ع �شنوات مع اأهله، 
وم���ن ثم اإىل اأمريك�، وي�شتقر ثمة حتى وف�ته 
يف نه�ي���ة الع�م 2003. وقد ع����د بعد اأربعني 
�شن���ة ال�شتق�ش�ء اأم�كنه القدمية التي ترك يف 
جنب�ته���� �شيئ���ً� م���ن اأنف��س يف�عت���ه و�شب�به، 
و�شحره����  دفئه����  روح���ه  يف  ه���ي  وترك���ت 

واألفته�.
اإن كت�ب���ة ال�شرية اأ�شبه م� تك���ون بحلم يقظة 
واع، م�شب���ع ب�حلنني، وب�ل�شفق���ة على الذات 
وه���ي ترن���و اإىل �شفقه�”ن�زل���ة املنح���در من 
اجل�ن���ب االآخر”عل���ى ح���د تعب���ري ج��شت���ون 

ب��شالر.
من هن� نخل�س اإىل اأن كت�بة اإدوارد �شعيد عن 
�شنوات حي�ت���ه االأوىل، وال �شيم� يف االأر�س 
العربية تعد ا�شتبط�نً� رمزيً� وواقعيً� يف اآن، 
ل�شمري وعق���ل وذاكرة مثقف كبري من مثقفي 
ع�شرن���� يف مواجه���ة اأق���دار النف���ي وامل���وت 

الق��شية.
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م�شى 14 ع�مً� على غي�ب املثقف الع�شوي اجلذري الفل�شطيني ادوارد �شعيد، 
ال���ذي ع�����س وم�شى كم� يليق مبفك���ر كبري ومغوار، ومبدع ب����رز، ومن��شل 
�شج����ع اأن يعي����س ومي�شي، فهو م���ن قلة ن�درة من مفكري ه���ذا الع�شر ممن 
عن���وا ب�لتحليل العلم���ي للعالقة بني الثق�فة واالمربي�لي���ة، و�شكلت ابداع�ته 

الفكرية والنظرية ثورة معرفية يف الثق�فة العربية اجلديدة.
اخت���ط ادوار �شعي���د لنف�شه طريق الكف����ح مزودًا ومزودًا نف�ش���ه على الدوام 
مبع����رف ان�ش�ني���ة �ش�ملة، ومقدمً� بدائل منهجية ل���كل م� هو ف��شد ومتخلف 
يف احلي����ة، واآمن ب����أن دور املثقف يكم���ن يف اث�رته اال�شئل���ة ليقلق الن��س، 

ويثري الت�أمل وي�شتفز اجلدال والتفكري.
ادوارد �شعي���د الفل�شطين���ي املتن���ور احلر، امللت���زم بق�ش�ي� ع�ش���ره و�شعبه، 
املغكر الدار�س الذي ع��س من وظيفته، وع��س لالبداع والعقل الفكري، متيز 
ب���ني االك�دمييني مبط�رح�ت���ه ال�شج�لية ودرا�ش�ته املهم���ة وابح�ثه املت�شعبة 
يف اال�شت�ش���راق، التي القت االهتم�م من الع�مة والنخ���ب الثق�فية والفكرية 

العربية والفل�شطينية.

ك�ن مث�ب���رًا بكل ا�ش���ك�ل الن�ش�ل الفكري لك�شب معرك���ة االن�ش�ن الفل�شطيني 
يف ار�ش���ه ووطنه وتراث���ه، ولن تن�شى فل�شطني هذه اله�ل���ة والق�مة الفكرية 
ال�ش�خ�شة الفريدة يف ت�ش�بكه� مع الواقع، الب�حثة عن م� هو اأف�شل للوطن. 
ان���ه خال�شة جيل غلب ثوابته ومب�دئه على متغ���ريات اأي�مه، فق�وم واعطى، 
ومل يرك”الفراغ”يت�ش���رب اىل الثق�ف���ة املق�ومة كم� ت�ش���رب اىل ال�شي��شة، 
وب�أعم�ل���ه ون�ش�الت���ه و�شج�الته اعطى ادوارد �شعيد �ش���ورة جديدة للنخبة 
الفكري���ة العربي���ة يف القرن الع�شرين، ف���ك�ن من �شفوة املثقف���ني النخبويني 

الع�شويني وخرية من��شلي �شعبن� وامتن�.
ورغ���م غي����ب ادوارد �شعيد ج�ش���دًا، لكنه م� زال و�شيظل ح��ش���رًا بينن� ويف 

ثق�فتن� وفكرن� الفل�شطيني الدميقراطي.

ادوارد سعيد 
المغوار الفكري 

الكبير..!
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علي بدر

 ك�نت نبيهة لطفي خمرجة االأفالم الت�شجيلية 
املعروف���ة، ه���ي الت���ي جمع���ت اإدوارد �شعي���د 
ك���رمي  حمم���د  نبوي���ة  امل�شري���ة  والراق�ش���ة 
املعروف���ة بتحية ك�ري���وك� يف �شقته� ب�لدقي، 
وه���ي ال�شق���ة الت���ي �شه���دت الف�ش���ل االأخ���ري 
م���ن حي����ة الراق�ش���ة امل�شرية وم���ن اأحداثه� 
ال�ش�خبة املتقلبة، ك�ن ذلك اأواخر الثم�نين�ت 
عندم���� زار اإدوارد �شعي���د الق�ه���رة  بدع���وة 
م���ن فري�ل جب���وري غ���زول الإلق����ء حم��شرة 
يف اجل�مع���ة االأمريكي���ة، ف�نطلق م���ن اأوتيل 
هيلت���ون الذي ك�ن يقط���ن فيه مع نبيهة لطفي 
اإىل مرك���ز الثق�ف���ة ال�شينم�ئي���ة الك�ئن و�شط 
البلد جلمع مواد توثيقية واإر�شيفية عنه�، ثم 
ذه���ب اإىل مركز جم�ل الليثي ل�ش���راء اأفالمه� 
ال�شينم�ئي���ة وعرو�س رق�ش�ته�، ليكون اأكرث 
اإمل�م���� بحي�ته���� وم�شروعه����، ومل يك���ن �شبب 
ه���ذا اللق�ء يف واقع االأمر هو ا�شتع�دة �شب�به 
املبك���ر اأو تذكر اأي�م الق�هرة الكولني�لية التي 
قطنه���� فيم� م�ش���ى، اإمن� ك�ن يبغ���ي ت�شوير 
فيل���م وث�ئقي عن حي�ت���ه وتطورات م�شروعه 
اأن يبت���دئ ب���ه  الثق����يف وال�شي��ش���ي، واأراد 
م���ن مدينة الق�ه���رة، ومن حلظ���ة تعرفه اأول 
م���رة عل���ى حتي���ة ك�ري���وك� وه���ي ترق�س يف 
ك�زين���و بديعة م�ش�بن���ي بو�شفه� واحدة من 
ال�شخ�شي����ت التي اأث���رت يف مراهقته ت�أثريا 

ك�مال.

ك�ن لق�وؤهم���� احل��ش���م �ش�خب���� اإىل ح���د م����، 
املعج���ب الق���دمي واملفك���ر ال���ذي اأ�شبحه فيم� 
بعد، والراق�ش���ة امل�شرية التي ك�نت منوذج� 
الثق�في���ة  الن�حي���ة  م���ن  مكر�ش����  اإيرو�شي���� 
وال�شي��شي���ة واالجتم�عي���ة، واإن وجده� بعد 
اأكرث م���ن ثالث���ني ع�م� ام���راأة مرهل���ة ت�شع 
اإي�ش�رب���� عل���ى راأ�شه� بع���د حجه���� وتكري�س 
حي�ته� للتق���وى الدينية الورع���ة، اإال اأنه ك�ن 
م�شتمتع���� ج���دا بلق�ئه���� وم�شغوف���� ب�أحداث 
حي�ته����، وزيج�ته����، ومواقفه���� ال�شي��شي���ة، 
وق���د اعرف له���� �شراح���ة ب�أن���ه وجده� على 
الرغم م���ن كرب �شنه���� وبدانته���� اأجمل بكثري 
مم���� ك�ن ق���د ت�شوره� قب���ل اأن يراه�، غري اأن 
الت�شوي���ر مل يتم، ذل���ك الأن اإدوارد �شعيد بعد 
اأن �ش�ف���ر اإىل اأمريك� اأ�شيب���ت حتية ك�ريوك� 
بنوب���ة قلبية، مل متهله� طوي���ال فتوفيت دون 
اأن يتم مراد اإدوارد �شعيد، وبدال من هذا كتب 
ن�ش���ه الرائع عنه�، الن�س الذي م�شح ببالغته 
العذبة مرحلة ك�ملة م���ن الثق�فة ال�شعبية يف 

م�شر. 

عوامل حاسمة في النظرية 
الثقافية

ثالثة عوامل نظرية ح��شمة من وجهة نظري 
اأدت اإىل كت�ب���ة اإدوارد �شعي���د مق�لته الرائعة 
عن الراق�ش���ة امل�شرية )بدوي���ة حممد كرمي( 
املعروفة بتحية ك�ريوك�، اأوال: بروز درا�ش�ت 
الب���وب اآرت����س والثق�ف���ة ال�شعبي���ة واأبح�ث 
الف���ن ال�شعب���ي العف���وي واملج����ين كفرع من 
فروع تي����ر م� بع���د احلداثة، والث����ين بروز 

تي�ر م���� بعد الكولني�لي���ة يف درا�شة بولطقي� 
اجل�ش���د حيث يكون ج�ش���د حتية ك�ريوك� هو 
ال�شطح الذي تنق�س عليه االأحداث الت�ريخية 
وال�شي��شي���ة واالجتم�عي���ة والثق�فية نف�شه�، 
والث�ل���ث هو االهتم����م الذي اأولت���ه النظرية 
املقموع���ة  للكي�ن����ت  املع��ش���رة  النقدي���ة 
واملهم�شة م���ن احلي�ة االجتم�عي���ة والثق�فية 

 البوب آرتس وبولطيقا 
الدراسات  في  الجســد 

ما بعد الكولنيالية

ادوارد سعيد وتحية كاريوكا :

روائي عراقي
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وال�شي��شي���ة، مثل الن�ش����ء، الزنوج، الفقراء، 
االأقلي����ت الديني���ة والعرقية واالأثني���ة..واإن 
مل تكن ه���ذه التي����رات الثالثة بعي���دة ن�شبي� 
ع���ن اهتم����م �شعي���د يف كت�ب�ت���ه املبك���رة، اإال 
اأن ه���ذه املق�ل���ة ج����ءت �ش�دم���ة وعل���ى نحو 
غ���ري متوقع يف م�ش�ر �شعي���د، ال الأنه� تعك�س 
اهتم�م���� ميث�دولوجي� جدي���دا الإدوارد �شعيد 
يف فرة ح��شمة من تطوره الفكري والنقدي 
ح�شب، اإمن� الأنه� تهدم وب�شكل ك�مل الفوارق 
الهرمي���ة يف الراتب العنيف بني ثق�فة مثقفة 
وثق�ف���ة مهم�شة، ب���ني ثق�فة ر�شمي���ة متع�لية 
وثق�ف���ة ث�نوية مهملة، ب���ني ثق�فة مكر�شة من 
الن�حية ال�شي��شي���ة واالجتم�عية واالأخالقية 
وثق�ف���ة مهمل���ة، بني ثق�ف���ة مفكر به���� وثق�فة 
ال مفك���ر به�، ب���ني ثق�ف���ة معلن عنه���� و ثق�فة 
م�شك���وت عنه�، ب���ني ثق�ف���ة اأ�ش��شي���ة وثق�فة 
ث�نوي���ة وه�م�شية، بني ثق�ف���ة متع�رف عليه� 
وثق�ف���ة خمب����أة و�شرية ومت�ش���ر عليه�، غري 
اأن ه���ذه الثق�ف���ة اخلفية هي ثق�ف���ة موجودة 
وك�ئنة وف�علة وحمر�ش���ة وب�عثة ومتغلغلة 

ومت�شربة، بل هي ثق�فة ك��شحة.
اإن مق�ل���ة �شعي���د توؤك���د عل���ى الراب���ط ب���ني 
الن�شو�س وبني الوق�ئ���ع الوجودية للحي�ة، 
توؤكد على العالق���ة بني الن�شو�س والكي�ن�ت 
الب�شري���ة وال�شي��شة واملجتمع�ت واالأحداث، 
اإن الوق�ئع املتعلقة ب�ل�شلطة تت�شكل يف اإط�ر 
وق�ئ���ع ثق�في���ة وفني���ة واجتم�عي���ة متنوعة، 
تبت���دئ م���ن الفرم�ن وتنته���ي ب�لرق����س، اإنه 
خط����ب يتعلق  ب�شروب املق�ومة التي يبديه� 
االجتم�عي���ة  واحل���رك�ت  والن�ش����ء  الرج����ل 
وال�شلط�ت واملعتق���دات التقليدية، وهذه هي 
الت���ي جتع���ل م���ن الراق�ش���ة ن�ش����، وح�شور 

الوق�ئع ال�شي��شية يف الفن اأمرًا ممكنً�.
ك�ن اإدوارد �شعيد يدرك اأن دور حتية ك�ريوك� 
هو ن���وع من الن�شي���ة التي م� م���ن �شبيل قط 
اإىل جت�وزه����، ه���ي ن����س م� م���ن �شبيل على 
االإطالق لعبوره واإهم�له واإخف�ئه، اأو التنكر 
له وجم�ف�ت���ه والتح�يل عليه، اإنه� ن�س ك�مل 
ومنج���ز يف االإط����ر الن�ش���ي- الثق����يف الذي 
يح���رك ميدان���� ك�مال م���ن االأف���ك�ر والعالق�ت 
ويربزه���� يف اإط����ر خط�ب���ي متج�ن����س م���ن 
الت�ريخ الثق����يف العرب���ي يف احلقبة االأوىل 
م���ن ت�ش���كل املدين���ة العربي���ة وت�أ�شي�شه� على 
اإنه���� منج���ز مكتم���ل مت  اأ�ش�����س كولني����يل، 
حتقق���ه م���ن خ���الل بني���ة خط�بي���ة متك�مل���ة 
م���ن عالق����ت اجتم�عي���ة وثق�في���ة و�شي��شية 
وت�ريخي���ة واأدبي���ة واإثنية، اإنه���� ن�س ميكن 
درا�شت���ه وحتليله ابتغ����ء الو�شول اإىل وعي 
الت�ريخ”احلقيق���ي”يف تل���ك املرحل���ة املهمة 
م���ن احلي����ة االجتم�عي���ة وال�شو�شيوثق�فية 
امل�شري���ة، اإنه���� ن�س ميكن ترحيل���ه وتقدميه 
يف اإط����ر عالئقي اأي درا�ش���ة �شبكة العالق�ت 
الثق�فية التي تتحكم مبرحلة معينة من مراحل 
الت�ريخ، وهكذا ا�شتط����ع اإدوارد �شعيد ال اأن 
يكتب مق�لة ثرية وبليغة و�ش�خبة عن راق�شة 
م�شري���ة ع��ش���ت يف منت�شف الق���رن امل��شي 
ح�شب، اإمن� ا�شتط�ع اأن مي�شح برباعته الفذة 
مرحل���ة حتية ك�ريوك� التي تتوجت يف بروز 

الفن يف احلي����ة االجتم�عية وال�شي��شية قبل 
الث���ورة وبعده�، يف ق�ش���ر ع�بدين اأي�م امللك 
ف���وؤاد اأو يف مرحلة الع�شكر، اأي����م الثورة اأو 
اأي����م االنفت�ح، وقد دف���ع اإدوارد �شعيد مق�لته 
بعي���دا لت�ش���كل نقط���ة اجل���ذب احلقيقي���ة يف 

درا�شة الثق�فة ال�شعبية.
اإدوارد �شعي���د يف مق�لت���ه طقم����  لق���د ط���رح 
متم��ش���ك� من االأف���ك�ر وم���ن ال�شي�غ�ت ومن 
ال���روؤى واالأفك�ر التي األفه� م���ن ت�ريخ حتية 
ك�ري���وك� ومن حي�ته� ومن فنه� ومن براعته� 
مرافق���ة  اأداءات  متوازي���ة،  اأداءات  يف 
ومتوافق���ة ومتط�بق���ة م���ع بع�شه���� البع�س، 
اأوال: االأداء الفن���ي يف الرق����س ال�شرقي وقد 
برعت به حتي���ة ك�ريوك� براع���ة ت�مة، برعت 
الفن���ي ع���رب تق�شفه���� يف  اإح���داث االأث���ر  يف 
احلرك���ة، واحرافيته� يف اجل���ذب واالإغواء 
ع���رب ا�شتخدام نظ����م ا�شتطيق���ي عفوي منفذ 
برباع���ة يف االنتق����ل م���ن حرك���ة اإىل حرك���ة 
اأخرى، وبن�ء �شل�شلة مرابطة من املوتيف�ت 
املتك���ررة لالإيح�ء الفني بعي���دا عن الت�شريح 
العلن���ي، اأو االإعالن الف�ش�ئح���ي للج�شد على 
نحو متعم���د، اإمن� بحركة مفر�شة واإيح�ئية 
ث�بت���ة، حيث تبقى حتية عل���ى نحو متوا�شل 
ملمو�ش���ة  مهيب���ة،  كال�شيكي���ة  ط�ق���ة  ذات 

وافرا�شي���ة، قريب���ة ون�ئي���ة، ممنوحة لكنه� 
املتواف���ق  الثق����يف  االأداء  ث�ني����:  تط����ل،  ال 
م���ع االإب���داع الفن���ي، وه���و الوع���ي االأنثوي 
الق�دم م���ن لي�ق���ة اجتم�عية حملي���ة موروثة 
ع���ن نظ�م خ�����س ب�لت�ريخ الثق����يف ال�شعبي 
العرب���ي، وقد عده �شعيد واح���دا من مكمالت 
وم���ن  املنطق���ة،  ه���ذه  ال�شعبي���ة يف  الثق�ف���ة 
مكمالت الهوية الوطنية، ومعربا عن التواتر 
االت�ش�ق���ي يف امل���وروث ال�شعب���ي ل�شخ�شية 
الع�مل���ة الق�دمة من الت�ريخ العربي االإ�شالمي 
وال �شيم� اإب�ن الع�شر الذهبي لالإمرباطورية 
العب��شي���ة وابت���داء م���ن �شخ�شي���ة اجل�ري���ة 
ت���ودد يف األ���ف ليل���ة وليل���ة، واأخ���ريا: االأداء 
ال�شي��شي، حيث حولت حتية ك�ريوك� قدرته� 
عل���ى اجل���ذب واالإغ���واء اإىل ن�ظ���م و�ش�ب���ط 
�شي��ش���ي تتحكم ب���ه يف دفع ال���روح الوطنية 
والقومية للجم�هري، وا�شتخدمت �شخ�شيته� 
الفنية االعتب�رية يف اإب���داء الراأي والتظ�هر 
واالحتج����ج واالعت�ش����م وال���رد، والوقوف 
اإىل ج�ن���ب التي����ر ال�شي��ش���ي الي�ش����ري يف 
يف  االنفت����ح  �شي��ش���ة  وم���ع  اخلم�شين����ت، 
ال�شبعيني�ت عن طري���ق م�شرحيته� ال�شهرية 
يحي���� الوفد وق���د �ش�هده���� اإدوارد �شعيد يف 
الع����م 1975 يف �شينم� مي�م���ي يف الق�هرة، 
وع���رب عن ا�شمئزازه منه���� ملواالته� اإب�ن ذاك 
لاللتزام����ت  املع�دي���ة  ال�ش�داتي���ة  ال�شي��ش���ة 
م�ش���ر،  ت�ري���خ  طبع���ت  الت���ي  الع�ملث�لثي���ة 
لك���ن ه���ذا مل مي���ح دوره���� الثق�-�شي��شي يف 
اإىل  وانتم�ئه����  امل�ش���ري،  الي�ش����ر  م�ش�ن���دة 
ع�شبة ال�ش���الم، والدور املهم واالأ�ش��س الذي 
لعبت���ه مع ف�ي���ز حالوة يف ت�أ�شي����س الك�بريه 
بح���ق  ع��شف���ة  حي�ته����  ال�شي��شي...ك�ن���ت 
وحقيقة وقد اأذهلت���ه ب�ملعلوم�ت التي قدمته� 

له عن نف�شه�:
لق���د عرف اإدوارد �شعيد من ذل���ك اللق�ء الن�در 
اأن ا�شمه���� بدوي���ة حمم���د ك���رمي، ك�ن���ت اآخر 
طفل���ة ملحمد النيداين وه���و �شخ�س �شعودي 
تزوج �شبع ن�ش�ء اآخره���ن والدته�، اأم� حتية 
فه���ي االبنة الوحيدة له���ذه املراأة التي مل تكن 
م�شرية اأي�ش�، وق���د تركه� والده� عند جدته� 
لربيته���� وتعليمه���� بيد اأن اأخ�ه���� اأراده� اأن 

تعم���ل يف خدم���ة زوجت���ه امل�لطي���ة، فهرب���ت 
م���ن منزل���ه، ركب���ت القط����ر ق��ش���دة الق�هرة 
وه���ي يف اخل�م�ش���ة ع�ش���رة من عمره����، بعد 
اأن تط���وع بع�س الرك�ب بدف���ع ثمن تذكرته�، 
والتحق���ت ب�شع�د حم�شن التي ك�نت تزورهم 
يف االإ�شم�عيلية الإحي�ء احلفالت، و قد عملت 
عنده� يف �ش�لة”بيجوب�ال�س”مبرتب �شهري 
بل���غ ثالثة جنيه����ت يف فرق���ة كومب�ر�س، ثم 
قدمه����  ال���ذي  واكي���م  اإىل  مب��ش���رة  ذهب���ت 
اإىل بديع���ة م�ش�بن���ي ملك���ة اللي���ل وامل�ش�رح 
اآن���ذاك.”و ق���د اخت�رت له���� بديع���ة م�ش�بني 
ا�شمه���� الفني حتي���ة، اأم� لقب ك�ري���وك� فج�ء 
بعد �شنتني م���ن العمل، عندم���� �ش�هدت فيلمً� 
قدم���ت خالل���ه رق�ش���ة جدي���دة م�شتوح�ة من 
مو�شيق���ى برازيلية ا�شمه� ك�ري���وك�، اأعجبه� 
اال�شم وقدمت الرق�ش���ة يف اإحدى و�شالته�، 
ف�أث�رت اإعج�ب ال���رواد واأ�شبح ا�شمه� حتية 
ك�ري���وك�، لق���د ك�نت اأب���رع راق�ش����ت زم�نه� 
فق���د تعلم���ت رق�شة”الكالكيت”عن���د الفن����ن 
روجيه، والرق�س ال�شرقي من حورية حممد، 
وال�ش�ج����ت من نو�شة والدة الراق�شة نبوية 
م�شطفى، وتزوجت اأكرث من  12 مرة، االأول 
ه���و انط���وان عي�ش���ى، ث���م املليون���ري حمم���د 
�شلط����ن، ث���م �ش�ب���ط اأمريكي يدع���ى جلربت 

ليفي الذي �ش�فرت معه اإىل الوالي�ت املتحدة 
وه���ي حتل���م بهولي���وود، ويف اخلم�شين����ت 
ا�شركت بفيلم اأمريكي غري اأن منتجه تخوف 
من اإ�شراك عربية فيه واإغ�ش�ب اليهود، ع�دت 
بع���د ذل���ك اإىل م�ش���ر لتتزوج بع���د طالقه� من 
االأمريك���ي م�شطف���ى حم���زة �ش�ح���ب اإحدى 
دور العر����س ال�شينم�ئي، ثم تزوجت املخرج 
فطني عبد الوه�ب، ثم الطبيب ح�شن ح�شني، 
اأب���رز الرج����ل  اأب�ظ���ة  وك�ن النج���م ر�ش���دي 
الذي���ن اأحبته���م وع��ش���ت ث���الث �شن���وات يف 
ع�شمته، قب���ل اأن تتزوج املطرب حمرم فوؤاد، 
ف�ملو�شيق�ر حممد �شلط����ن، ثم الري��شي عبد 
الله اخل����دم، واأحمد ذو الفق�ر �شبري، وطي�ر 
امللك ف���وؤاد ح�شن ع�ك���ف، و ال�ش�غ م�شطفي 
كم����ل �شدق���ي، واأخ���ريًا ف�ي���ز ح���الوة اأطول 
زيج�ته� حيث دام زواجه� من حالوة مدة 23 
ع�مً� ثم طلقه� بعد ذلك وا�شتوىل على ثروته� 
وطرده���� م���ن ال�شق���ة الزوجية بع���د �شنوات 
من ال�شهرة واملج���د وال�شعود، كم� ق�لت ذلك 

الإدوارد.

�سبق لهذه املادة ان ن�سرت 
يف �سحيفة املدى 2003
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سعدون هليل 

ميث���ل كت�ب”املثق���ف وال�شلطة”للراح���ل املفك���ر واملثقف 
الك���وين د. اأدوارد �شعيد، خطوة ه�مة يف ت�شخي�س نوع 
املثق���ف وعالقته ب�ل�شلطة و�شعيد مثقف منح�ز لالن�ش�نية 
ومن���ذ ظه���ور كت�ب���ه ال�شج�يل”اال�شت�شراق”ال���ذي ترجم 
اىل معظ���م لغ����ت الع����مل، والذي حق���ق انت�ش����را وا�شعً�، 
اال�شت�ش���راق،  عل���م  جم����ل  يف  علمي���ً�  منهج���ً�  وا�ش����س 
وي�ش����ف اليه كت�ب���ه الث�ين”الثق�ف���ة واالمربي�لية”الذي 
املت�بع���ني مبث�بة”اجل���زء  م���ن  الكث���ري  نظ���ر  يعت���رب يف 
الث�ين”ل�"اال�شت�شراق”الذي حقق مك�نة علمية وفكرية ال 

تقل عن قرينة”اال�شت�شراق".
يت�ش���م  �ش�م���ل  واالمربي�لية”كت����ب  كت�ب”الثق�ف���ة  الن 
وال�شي��ش���ة  الت�ري���خ  ب���ني  يجم���ع  فه���و  ب�ملو�شوعي���ة 
واجلغرافي���� واالأدب والفل�شفة والنق���د وميكن ان نعتربه 

�شمن االدب املق�رن.
اأم� كت�ب���ه املعنون”املثقف وال�شلطة”فيتمي���ز ب�ل�شمولية 
واملو�شوعي���ة، ح���ول دور املثق���ف و�ش���رح وظ�ئفه، حيث 
يرك���ز على �ش���رورة ان ميتلك املثقف وعي���ً� نقديً� لتف�شري 

الواقع.
ي�ش���م الكت����ب �شت���ة ف�شول م���ع مقدم���ة، ومقدم���ة اأخرى 
كتبه���� املرج���م الدكتور حممد عن����ين، التي تع���د مبث�بة 
مدخ���ل تعريف���ي به���ذا املفك���ر، وفل�شفت���ه النقدي���ة. وه���ذا 
الكت����ب املتميز”اأع���دت ق���راءة الكت�ب بتمه���ل فوجدت ان 
املحور الرئي�س الذي تدور حوله هذه الدالالت جميع� هو 
عالقة”املثقف وال�شلطة”فه���و حمور كل ف�شل من ف�شول 
الكت����ب، ان ك�ن املو�ش���وع يت�شع���ب ويتفرع عن���د تن�ول 

اجلوانب املختلفة لهذه الدالالت الكثرية املت�ش�بكة.
واالج�بة عن هذا ال�ش���وؤال تتطلب تعريف� حمددًا للمثقف، 
فه���ل هو �ش�ح���ب املهن���ة الفكرية املح���رف اأم ه���و املفكر 
اله����وي امل�شتق���ل. ه���ذه االأ�شئل���ة الت���ي يطرحه���� املفك���ر 

الفل�شطيني ادوارد �شعيد، يف هذا الكت�ب القيم.
تن�ول يف الف�شل االول”�شور متثل املثقف”يحدد ادوارد 
�شعيد املفكر بتعريفني، يت�شم�ن ب�لتع�ر�س اال�ش��س حول 
ه���ذه امل�ش�أل���ة وهم� من ا�شه���ر تعريف�ت الق���رن الع�شرين، 
االول للمفكر واملن��ش���ل امل�رك�شي والفيل�شوف ال�شي��شي 
غرام�شي، ق�ئاًل:”ان جميع الن��س مفكرون”ولكن وظيفة 
املثقف او املفكر يف املجتمع ال يقوم به� كل الن��س”ويح�ول 
غرام�ش���ي ان يبني ان الذي���ن يقومون بوظيف���ة املثقف او 
املفكر يف املجتمع ميكن تق�شيمهم اىل نوعني: االول ي�شم 
املثقف���ني التقليدي���ني مث���ل الكهنة واالداري���ني، وهم الذين 
ي�شتم���رون يف اداء ذل���ك العم���ل جياًل بعد جي���ل. والث�ين 
ي�ش���م م���ن ي�شميه���م املثقف���ني املن�شق���ني، وك�ن غرام�شي، 
ي���رى اأنهم يرتبط���ون مب��ش���رة ب�لطبق����ت او امل�شروع�ت 
الت���ي ت�شتخدم املثقف���ني يف تنظيم م�ش�حله����، واكت�ش�ب 
املزي���د من ال�شلطة واملزيد م���ن الرق�بة ويف الطرف االآخر 
جند التعريف االأ�شهر ال���ذي و�شعه”جولي�بند”للمثقفني 
بعنوان”خي�ن���ة املثقفني”وهم���� هجوم����ن الذع����ن عل���ى 
املثقفني الذين يتخلون عن ر�ش�لتهم ويفرطون يف مب�دئهم 

اأكرث من كونهم حتلياًل علميً� للحي�ة الثق�فية.
وهو يق���ول: ان املثقفني احلقيقيني ي�شكلون طبقة العلم�ء 
واملتعلم���ني الب�لغ���ي الن���درة حق���ً� الن م���� ين����دون به هو 
املع�ي���ري اخل�لدة للحق والعدل، وه���ي التي ال تنتمي اىل 

هذه الدني�.
يرى �شعي���د ان �شورة املثقف احلقيق���ي التي ر�شمه� بندا 

عمومً� �شوف تظل �شورة خالبة. 
واأم���� التحلي���ل االجتم�عي الذي يقدم���ه غرام�شي للمثقف 
ب�عتب����ره �شخ�شً� ي���وؤدي جمموعة حمددة م���ن الوظ�ئف 
يف املجتمع فهو اقرب اىل الواقع من اأي �شيء يقدمه بندا 

لن�.

ين�ق����س الف�ش���ل الث����ين ك�ت���ب ”خي�ن���ة املثقف���ني” 
جلولي����ن بن���دا، يعتق���د ان بندا حني كتب ذل���ك الكت�ب يف 
ع����م 1927 يرى ان االهتم����م ب�ملثقفني او املفكرين معن�ه 

االأهتم�م ب�الوربيني وحدهم.
لك���ن ادوارد �شعي���د يق���ول لقد تغريت االح���وال كثريا منذ 

ذل���ك الت�ري���خ فف���ي املق����م االول مل تع���د اورب���� والغرب، 
ح�مل اللواء الذي اليتحداه احد لبقية الع�مل، اذ ان تفكيك 
االمرباطوري�ت اال�شتعم�رية العظمى بعد احلرب الع�ملية 
الث�ني���ة قلل من قدرة اورب���� على اال�شع�ع فكري���ً� وثق�فيً� 

الث�رة م� ك�ن ي�شمى ب�ملن�طق املظلمة على االر�س.
ف�ملثقف���ون او املفك���رون الفرن�شي���ون، على �شبي���ل املث�ل، 
تختل���ف �شورتهم مت�مً� من حي���ث الت�ريخ واال�شلوب عن 
نظرائهم العيني���ني. وبعب�رة اخرى ف�أنك حني تتحدث عن 
املثقف���ني اليوم معن����ه ان نتح���دث اأي�ش���ً� وب�شفة حمددة 
عن اختالف�ت معينة م� ب���ني القومي�ت واالدب�ء والق�رات 
ويتطل���ب كل منه���� بحثً� منف�ش���اًل ف�ملثقف���ون او املفكرون 
االفريقي���ون او املثقف���ون او املفك���رون الع���رب، كل منه���م 
ينتمي اىل �شي�ق ت�ريخي ب�لغ اخل�شو�شية، وله م� له من 

م�شكالت وامرا�س وانت�ش�رات وخ�ش�ئ�س.
املغرب���ون  ع�لج:”املثقف���ون  فق���د  الث�ل���ث  الف�ش���ل  ام���� 
واله�م�شيون".. يوؤكد �شعيد ان املنفى م�شتقى من الت�ريخ 
االجتم�عي وال�شي��شي للنزوح والهجرة، وهو الذي بداأت 
به هذه املح��شرة لكن���ه لي�س مق�شورًا على ذلك. فقد جند 
ان املثقفني الذين ع��شوا اعم�رهم كله� افرادًا يف جمتمعهم 
ميكن تق�شيمهم اىل املنتمني والالمنتمني، ب�شورة م�، اأي 
م���ن ن�حية معينة اولئ���ك الذين ينتمون انتم����ء ك�مال اىل 
املجتم���ع بح�لت���ه الق�ئم���ة، وتزدهر احوالهم في���ه دون ان 

يغلبهم االح�ش��س ب�لن�شوز عنه او االختالف معه، اأي من 
ميك���ن ان ن�شفهم ب�أنهم من يقول���ون، نعم، وعلى الن��شية 
املق�بلة جند الذين يقولون، ال، اأي اولئك االفراد الذين هم 
يف �شق�ق مع جمتمعهم، ومن ثم فهم ال منتمون، ومنفيون 

فيم� يتعلق ب�ملزاي� وال�شلطة ومظ�هر التكرمي.
ويق���ول �شعيد عن املثقف املغ���رب”ان املثقف الذي يدفعه 
اح�ش�����س املنف���ى ال ي�شتجي���ب اىل منط���ق م� ه���و تقليدي 
عريف ب���ل اىل �شج�ع���ة التج��ش���ر، واىل متثي���ل التغيري، 
والتق���دم اىل االأم�م ال اىل الثب����ت دون حركة”يف الف�شل 
الراب���ع بعنوان”حمرف���ون وهواة”ين�ق����س �شعي���د يف 
ه���ذا الف�شل املفك���ر الفرن�شي”ريجي�س ديرباي”املعروف 
وم�ش�ه���ري:  كت�به”معلم���ون  املواه���ب  وتع���دد  ب�حل���ذق 
املثقف���ون يف فرن�ش���� احلديثة”يق���ول �شعي���د ان الفك���رة 
الت���ي يعر�شه���� ريجي�س يف ه���ذا الكت�ب موق���ف املثقفني 
الب�ري�شيني م� بني ع�م”1880- 1930”مرتبطون ا�ش��ش� 
بج�مع���ة ال�شوربون ق�ئال:”انهم ك�ن���وا الجئني علم�نيني 
يف���رون من بط����س الكني�شة والنزع���ة البون�ب�رتية، وك�ن 
املثق���ف يحتم���ي بلق���ب اال�شت����ذ وعمل���ه يف املخت���ربات 
واملكتب����ت وق�ع�ت الدر�س وي�شتطي���ع يف موقعه ذاك ان 

يحرر خطوات تقدم مهمة يف املعرفة االن�ش�نية".
ويعتق���د �شعي���د ان دي���رباي يف ه���ذا الكت����ب يقت�شر على 
الو�ش���ع املحل���ي يف فرن�ش� وهو الذي ن�ش����أ نتيجة �شراع 
بني الق���وى العلم�نية واالمرباطوري���ة والكن�شية يف ذلك 

املجتمع منذ اي�م ن�بليون.
وهن���� يت�ش����ءل ادوارد �شعي���د –كي���ف- يخ�ط���ب املثق���ف 
ال�شلطة؟ ه���ل يخ�طبه� ب�عتب�ره حمرف���ً� �ش�رعً� اإليه� ام 
ب�عتب����ره �شمريه���� اله����وي ال���ذي ال يتلقى مك�ف����أة عمل 
يفع���ل. وهن� يوؤك���د”اإذ ال اأزال ارى ان اجل�معة يف الغرب 
ويف امري���ك� ب���كل ت�أكيد، م� زال���ت على ان توف���ر للمثقف 
او املفك���ر مك�نً� ي�شبه املدينة الف��شل���ة حيث ي�شتطيع فيه 
الت�أم���ل والبح���ث، وان ك�ن ذل���ك يف ظ���ل قي���ود و�شغوط 

جديدة".
ع�ل���ج يف الف�ش���ل اخل�م�س:”ق���ول احلقيق���ة لل�شلطة”ان 
املثقف ال يت�شل���ق جباًل او يعتلي منربًا حتى يعلن م� لديه 

من االأع�يل.
يرى �شعيد ان املثقف لي�س موظفً� او ع�ماًل يكر�س جهوده 
كله���� لتحقيق اهداف ال�شي��ش�ت التي ت�شعه� احلكومة او 
ال�ش���رك�ت الك���ربى او حت���ى النق�ب�ت الت���ي ت�شم مهنيني 

يفكرون ب�ال�شلوب نف�شه.
فف���ي ه���ذه احل����الت جن���د ان االغ���راء بتعطي���ل احل��ش���ة 
التفك���ري يف ح���دود التخ�ش����س  االخالقي���ة، او بح�ش���ر 
الدقيق، او بقمع الت�شكل يف �شبيل موافقة االآخرين اغراء 

اكرب من ان يكون مو�شع ثقة".
دائب���ة  واالخري”اأرب����ب  ال�ش�د����س  الف�ش���ل  ام���� 
او  االنته����زي،  املثق���ف  دور  ادوارد،  اخلذالن”ين�ق����س 
�شخ�شيت���ه املتقلب���ة يقول:”انن���ي اع�ر����س التح���ول اىل 
عب����دة اأي رب �شي��ش���ي او االمي�ن به مهم���� يكن نوع هذا 
ال���رب. ف�أن���� اعترب ان ه���ذا او ذاك ميثالن �شل���وكً� ال يليق 
ب�ملفكر ال يعني هذا ان على املفكر ان يظل واقفً� على ح�فة 
ب�ق�ش���ى م� ي�شتطي���ع من ط�قة وبني �شلبي���ة ال�شم�ح لراٍع 
من الرع����ة او �شلطة م���ن ال�شلط�ت بتوجيه���ه فمن وجهة 
نظر املثق���ف او املفكر العلم�ين، امث�ل تل���ك االرب�ب دائمً� 

م� تخذل عب�ده�.
خال�ش���ة الق���ول ان الكت�ب مه���م من حي���ث مو�شوعه النه 
يع�لج بعم���ق م�ش�ألة املثق���ف او املفكر ب�ل�شلط���ة- والدور 

الذي ين�شب له.
لق���د ظ���ل �شعيد وفي���ً� الفك�ره الت���ي م�شه� ب�ش���ورة ع�برة 
ت����م يف”ا�شت�شراق”ث���م  يف”بداي�ت”و�ش���رح بو�ش���وح 
و�شعه� وم���د حتليله���� يف”الثق�ف���ة واالأمربي�لية”وكذلك 
يف”املثق���ف وال�شلطة”ال���ذي يعي���د االعتب����ر اىل مثق���ف 

احلديث ب�ملعنى الت�ريخي للكلمة.

ادوارد سعيد في كتابه -المثقف والسلطة : 

الوعي النقدي في مواجهة الواقع
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زيد محمود علي 

اأولئ���ك املثقف���ون الع�شوي���ون مهم���ة اك�ش����ب   ويت���وىل 
املجموع���ة االجتم�عي���ة جت�ن�شه� ووعيه���� لوظ�ئفه� لي�س 
فق���ط يف املج����ل االقت�ش����دي، ولك���ن غ�لب����"يف املج�الت 
غرام�ش���ي  راأي  وح�ش���ب  وال�شي��شي���ة.  االجتم�عي���ة 
)يرتب���ط الع�شويون يف الت�شور النظ���ري بنمط االنت�ج 
الراأ�شم�يل(. والحت���ول هيمنة النمط الراأ�شم�يل من دون 
وجود منوذج اآخر من املثقفني وهم املثقفون التقليديون. 
يرتبط املثقفون التقليدي���ون ب�أمن�ط االنت�ج ال�ش�بق على 

الراأ�شم�لية بكل تعقيداته�. 
وي���رى غرام�ش���ي اأن م�مييز املثقفني عن بقي���ة اجلم�ع�ت 
االجتم�عي���ة هو ال���دور اخل�����س الذي يلعبون���ه يف ع�مل 
االنت�ج. ان دور املثقفني هن���� لي�س دورا"مب��شرا"، واأمن� 
يت���م بتو�شط البنى الفوقية التي يقوم فيه� املثقفون بدور 
وظيف���ي ))ان املثقف���ني يلعب���ون دورا"خ��ش����"يف تنظيم 
الهيمن���ة االجتم�عي���ة و�شيط���رة الدول���ة، وه���م يرتبطون 
امل���دين  املجنم���ع  الفوقي���ة:  البني���ة  ا�ش��ش�"مب�شت���وى 
واملجتم���ع ال�شي��شي اأو الدولة بتط�بق املجتمع املدين مع 
وظيفة ))ال�شيط���رة املب��شرة والقي�دة، م���ن هذا"املنظور 
لي�س املثقف���ون اأكرث من موظفني لدى اجلم�عة امل�شيطرة، 
وخ���رباء يف ا�شف����ء ال�شرعي���ة عل���ى الكتل���ة احل�كم���ة(( 
)1(– ففي طروح����ت غرام�شي �شيئ����ن مهم�ن اولهم� يف 
جم����ل الهيمنة، ب�عتب����ره موقع مهم يف اح���داث ال�شراع 
االجتم�ع���ي وث�نيهم���� ازم���ة احل���زب ال�شي��ش���ي احل�كم، 
ال���ذي ت�ش���وده روح الدميقراطية وينف�ش���ل عن جم�هريه 
وعن اللحظة الت�ريخية ب�شعبه. ان الهيمنة التي يق�شده� 
غرام�ش���ي، هي هيمنة الدولة، واطلق عليه� عدة م�شمي�ت 
)الدولة ال�شرطي( الدولة احل�ر�س الليلي واملثقفون مثل 
هذه الدولة يلعب���ون دورا"ا�ش��شي�"ك���وكالء للمجموعة 
ال�ش�ئ���دة يف اداء الوظ�ئ���ف املندرج���ة يف اإ ط�ر الهيمنة 
واملق�ش���ود هن� الهيمنة هي الهيمنة ال�شي��شية"مم�ر�شة 
الهيمن���ة يف املج����ل الربمل�ين ويعني هن���� يف االأ�ش��س 
معركة تق�شي���م ال�شلط�ت واملعركة الد�شتورية، الهيمنة 
يف امل�شن���ع كم� ان�ش�أه���� يف املجتم���ع االمريكي رج�ل 
ال�شن�ع���ة ومنظروه� مث���ل )تيلر وف���ورد( وت�شتهدف 
تنظيم اخالقي����ت العم�ل اجلن�شية واالأ�شرية من اأجل 
انت�جية اأف�ش���ل فجه�ز الثق�فة يتك���ون من م�شتوي�ت 
خمتلف���ة تهيمن عل���ى الواقع م���ن تنظي���م التعليم من 
املدر�شة حت���ى اجل�معة تنظيم�ت ثق�في���ة من املكتبة 
الع�م���ة اإ ىل املت�ح���ف تنظي���م االع���الم – ال�شح�ف���ة 
اليومي���ة نظ����م املجالت ال���خ... تنظي���م الدين حتى 
اإ ط����ر احلي�ة التي تكون���ه تنظيم امل���دن – الهند�شة 

املعم�ري���ة ف���كل ه���ذا اث����رة يف �شل���وك احلي����ة واملعي����ر 
االأخالقي واأمن�ط التفكري. ويقول غرام�شي اأي�ش�"عندم� 
يتحق���ق جه�ز الهيمنة بقدر م�يخل���ق اأر�شية ايديولوجية 
جدي���دة يح���دد اإ�شالح�"لوع���ي الب�ش���ر ومن�ه���ج للمعرفة 

فيكون حدث�"معرفي�"حدث�"فل�شفي�"
)2( – وق���د يذه���ب اىل ح���د ابع���د غرام�ش���ي يف تقيم���ه 
لواق���ع املثق���ف يف املجتمع�ت حتى احلديث���ة منه�، بحيث 
يك���ون ل���دور املثق���ف اىل م�شت���وى مت���دين، اي مب�شتوى 
املوظف���ني الب�شط����ء اأو حت���ى اإىل م���� ه���و اأ�شواأ م���ن ذلك 
اإي اإىل م�شت���وى مرتزق���ة الدولة احلديث���ة، لتحقري دوره 
وجع���ل دوره ه�م�شي����"يف جمي���ع االوق����ت - يف حني ان 
دور املثقف���ني كعن�شر اأ�ش��شي للوع���ي، �شواء مثلوا الفكر 
التقليدي للمثقف املح�فظ اأو املجموع�ت املنتجة احلديثة 
الت���ي يفرزه���� املجتمع ال�شن�ع���ي اأو الروؤي���ة الثورية يف 
املجتم���ع الطبق���ي. ف�ملثق���ف نت����ج الثق�فة ومنت���ج لثق�فة 
ينبغي اأن تدر�س ظ���روف هذه وتلك من اأجل حترير قوى 
الفك���ر واالن�ش�ن من التبعي���ة للوؤ�ش�ش����ت االيديولوجية. 
وه���ذا الط���رح يتن�ق�س 

يف ه���ذه املرحلة مع م�ذهب الي���ه غرام�شي حول مفهومية 
املثق���ف، الأن طرح غرام�شي حول املثقف يرتبط مع مفهوم 
احلزب ب�عتب�ره كتنظيم جم�عي يجب اأن تثقف اجلم�هري 
مبوجب���ه يف�ش���ح ع���ن روؤي���ة �شي��شي���ة وا�شح���ة بطبيعة 
ال�شراع و�شرورة االعداد ل���ه، اال اأن توجه�ت الثق�فة يف 

مرحلتن� الراهنة تبتعد عن االدجلة واملف�هيم احلزبية. 
رف�س االأفك�ر املبتذلة 

ان ادوارد �شعي���د يع���د من املفكرين الذي���ن تن�ولوا ق�ش�ي� 
املثق���ف وقد ابدعوا يف ه���ذا املج�ل وك�ن���ت لكتبه مق�الت 
وح���وارات و�شور املثقف واال�شت�ش���راق واملنفى وغريه� 
م���ن الكت���ب، التي من خالله���� حدد مه�م املثق���ف ووظيفته 
‘ وك�ن���ت مالحم���ه تن�ش�ب �شد القوال���ب اجل�مدة، وكم� 
يق���ول )مه�م املثقف هي بذل اجلهد لته�شيم االآراء املقولبة 
واملق���والت الت�شغريي���ة الت���ي حتد ّ م���ن الفك���ر االإن�ش�ين 
واالت�ش����ل الفك���ري( وب��شتم���رار يق���وم ادوارد بو�ش���ع 
حتوط�ت ام�ن للمثقف ‘ هو االبتع�د عن املغري�ت ورف�س 
االف���ك�ر املبتذلة اجل�ه���زة ‘ والتملق واملج�مل���ة مل� يطلبه 
االقوي�ء والتقليديون واليعني"هذا االأمر دوم�"اأن يكون 
املثق���ف ن�قدا"ل�شي��شة احلكومة، ب���ل اأن يرى يف املهنة 
الفكري���ة ّ حف�ظ�"على ح�لة م���ن اليقظة املتوا�شلة ومن 
الرغب���ة الدائم���ة يف ع���دم ال�شم����ح الأن�ش����ف احلق�ئق 
واالأف���ك�ر التقليدية ب�أن ت�شري ّ املرء معه�. وينطوي ذلك 
عل���ى واقعية ث�بته وط�قة عقلية اأ�شبه ب�لط�قة اجل�شدية 
الالزم���ة ملم�ر�ش���ة الري��شي����ت البدني���ة ال�ش�ق���ة وكف�ح 
ع�ش���ري الق�مة توازن ب���ني م�ش�كل الفردي���ة الذاتية وبني 
متطلب����ت الن�شر والتحدث جه����را"يف الع�مل الّع�م وهذا 
م�يجعله� جهدا"اأبدي�"غري منج���ز تكويني�"وب�ل�شرورة 
غري ت�م ومع ذلك ف�ءن حمفزاته� وتعقيداته� ب�لن�شبة اإيل 
اأن� على االأقل تغني امل���رء فكري�"ولو اأنه� الجتعله يحظي 

ب�شعبية وا�شعة"
)3( – وح�ش���ب مفه���وم ادوارد ان املثق���ف اأ�ش��ش�"معن���ي 
ب�ملعرف���ة وب�حلري���ة. وال�شيم���� يف )�شور املثق���ف( انتقد 
اأ�ش�ت���ذة اجل�مع����ت وعدهم رع�ديد مم���ن ت�شتحوذ عليهم 
اللغ���ة اال�شطالحي���ة والذي���ن مل يعرهم اأح���د يف املجتمع 
اأي اهتم����م يذك���ر يف حني ان املثق���ف الالاك�دميي اختفى 
كلي�"وترك وراءه امث�ل اال�ش�تذة الذين ذكرن�هم ونتيجة 
ذل���ك اأن مثق���ف اليوم هو"على االأرجح اأ�شت����ذ اأدب منغلق 
عل���ى نف�شه، ذو دخ���ل م�شم���ون الي�شتهوي���ه التع�طي مع 
الع�مل اأالبعد من ح���دود حجرة التدري�س ويزعم ج�كوبي 
اأن اأمث�ل هوؤالء االأفراد يكتبون كالم�"ممال"مق�شورا"على 
فئة قليلة، متن�في�"مع املع�يري الع�شرية، غر�شه الرئي�شي 

هو التقدم االأك�دميي ال التغيري االإجتم�عي"–
)4( – وعل���ى كل ح����ل ف����أن ا�ش�ت���ذة اجل�مع����ت ح�ش���ب 
معي����ر ه هو اح���د وكالء ال�شلط���ة، وبنف����س الوقت يكون 
رج���ل الدول���ة والميك���ن يف اي ح�ل م���ن االح���وال انتق�د 
ال�شلط���ة، يف ح���ني املثق���ف بقي��ش����ت )ادوارد( ان���ه ميثل 
احلقيق���ة واليذع���ن الي���ة �شلط���ة، ف�ملثقف���ون احلقيقي���ون 
م�يعتقده���م )ادوارد( اليكونون اأب���دا"يف اأف�شل ح�التهم 
النف�شية اال عندم� حتركهم ع�طف���ة ميت�فيزيقية ومب�دىء 
احل���ق والع���دل النزيه���ة في�شجب���ون الف�ش����د ةيدافع���ون 
ع���ن ال�شعيف ويتح���دون ال�شلطة )املعيوب���ة اأو القمعية( 
ويق���ول نبداأ:"ه���ل من داع الأعيداىل االأذه����ن كيف �شجب 
االأ�شقف فينيلون واالأ�شقف م��شيون بع�س حروب لوي�س 
الرابع ع�شر؟ وكيف �شجب فولتري تدمري البالطني؟ وكيف 
تع�شب���ت اإنكلرا �ش���د الث���ورة الفرن�شي���ة؟ وكيف �شجب 

نيت�شة، االأعم�ل الوح�شية الأمل�ني� �شد فرن�ش�"
)5(– وكم���� يعتق���د ادوارد ان عل���ى املثق���ف ان يواج���ه 
االف���ك�ر التقليدي���ة بفكر ن���ري وحداثي وان يك���ون املثقف 
�شخ�س �شعوبة املن�ل ل���دى احلكوم�ت او املوؤ�ش�ش�ت يف 
جم����ل ك�شبه والهيمن���ة عليه، وان يك���ون �شخ�س له قوته 
يف متثي���ل الن�����س املن�شي���ني والق�ش�ي� الت���ي مت اإهم�له�، 
والدف����ع ع���ن قي���م اأزليةخ���رّية دون ارته����ن اإىل م�شلحة 
اأو انتظ����ر مك�ف����أة، بل تكون م�ش�ألة مبدئي���ة ميكن الدف�ع 
عنه����، ويف مفهوم���ه يجب عل���ى املثقف ان تك���ون منطقته 
االنتخ�بي���ة الطبيعي���ة ه���ي اجلمه���ور بقدر االم���ك�ن واأن 
اأك���رب خدمة قدمه���� )اإدوارد( اإىل الثق�فة"ه���و اأنه انت�شله� 
من مت�ه�ت التجريد ب�إر�ش�ء دع�ئم له� يف الع�مل وبتو�شع 
اآف�قه���� الت���ي ك�نت اإىل زم���ن قريب حم�ش���ورة يف االآداب 
والفنون وجم�لي�ته� وذلك حني تبني اأنه� تنبع من م�ش�در 
الع����مل الال حمدود وت�شب يف اآف�قه التي الحدود له�. وقد 
ب���داأ ادوارد �شعيد بذل���ك العنوان"الثق�ف���ة واملجتمع"وقد 
جنح عالوة عل���ى ذلك يف تطوير مفه���وم املثقف والثق�فة 

وانتقل من ال�شمولية اإىل الكونية"
)6(– وال�شيم���� يج���ب ان نرك���ز على م�ط���وره ادوارد يف 
مفه���وم الثق�فة �شمن ال�شي�ق ال�ش�م���ل للحركة االن�ش�نية، 
ب�أن االإن�ش�ن ك�ئن ف�عل وينتج للثق�فة وملزم بتفعيله� يف 
املجتمع. وان �شعيد يف�شل بع�س املثقفني الذين اليح�شون 
ب�لراح���ة اأو الطم�أنين���ة، وبع���دم اال�شتق���رار وي�شع���رون 
ب�شرورة احلركة الدائم���ة م�شببني عدم الراحة لالآخرين، 
واليفهمهم اال البع�س م���ن نف�س املثقفني احلقيقيني الذين 

يفهمون ق�ش�ي� املثقف املع��شر..
عن موقع احلوار املتمدن

سعيد وأدوارد  غــرامــشــي  بين 

ان غرامــي القائد االيطــايل العــايل، كان اكثـر املهتمني 

بقضايا املثقفني، امثال املفكرين )جان بول ســارتر، ميشيل 

فوكو – التورس - ادوارد ســعيد وغريهــم،( برغم اهتاماته 

السياســية يف مجال التنظري االيديولوجي لكنه اهتم بشكل 

كبري بقضايا وشــؤون النخبة، والزالت قضية البحث يف هذا 

املجــال لدى غرامي حتى آخر فرتة مــن حياته، وقد تناول 

الباحثــون تنظرياته يف هذا املجال، يــرى )غرامي( ان كل 

مجموعة إجتاعية تنتج بشكل عضوي فئة أو أكثـر من فئة.
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د. خزعل الماجدي

وقد وجدن���� اأن هذه االإ�ش�رات الع�برة لي�شت 
ع�برة، كم� اأراد املرجم واملوؤلف اأن ي�شوره�، 
بل هي يف حقيقة االأمر روح الكت�ب ومنهجه 
وهي �شر عبقريته.. فق���د تلقف اإدوارد �شعيد 
املنهج البنيوي االأب�شتمولوجي الذي �شيده، 
مي�شي���ل فوكو عرب اأكرث من ربع قرن، متوغاًل 
م���ن بنية الثق�ف���ة الغربية واإظه����ر م�شكالته� 
واختن�ق�ته�، وطبقه على حقل مل يخطر على 
ب�ل البنيويني الكب����ر، هو حقل اال�شت�شراق، 
فقد مرت الثورة التي اأحدثه� املنهج البنيوي 
يف حق���ل الدرا�ش����ت االإن�ش�ني���ة عل���ى جميع 
مف���ردات هذا احلق���ل )االأنرثبولوجي�، ت�أريخ 
املعرفة، عل���م النف�س، امل�رك�شي���ة، االقت�ش�د، 
االجتم����ع، وقب���ل كل هذا اللغ���ة(، ومل يخطر 
يف ب����ل اأح���د اأن املنه���ج البني���وي، وحتديدًا 
ال���ذي  االأب�شتمولوج���ي،  البني���وي  املنه���ج 
اأق�م���ه فوك���و، ي�شلح مت�م���ً� لفح����س امل�شهد 
اال�شت�شراق���ي ال���ذي ميتد الألف �شن���ة تقريبً�، 
وهك���ذا يك���ون اإدوارد �شعي���د ق���د ق����م بجهد 
عظي���م وجب�ر عندم���� اأخذ من الغ���رب منهجً� 
جدي���دًا ح�ك���م به الغرب نف�ش���ه يف عالقته مع 
االآخر، هكذا نرى تدفق النت�ئج املده�شة التي 
يزخ���ر به� الكت�ب. لقد اأم�شك اإدوارد �شعيد م� 
ي�شبه امل�شب�ح )الذي اأخذه من فوكو( وك�شف 
لن� جم�هيل الع�ش�ب والعنف واملركزية التي 
يحفل به���� ت�ريخ اال�شت�ش���راق، وقد ا�شتعمل 
هذا امل�شب�ح مبه����رة ف�ئقة مل يكن ي�شلح له� 
اإال اإدوارد �شعيد نف�شه بحكم توغله يف معرفة 
هذه املن�هج احلديثة، بل وعده اأحد اأ�شم�ئه� 
املهم���ة من جهة وكونه عربي���ً� فل�شطينيً� وقع 
علي���ه مث���ل ه���ذا احلي���ف اال�شت�شراق���ي وراآه 

لق���د  الغربي���ة.  الثق�ف���ة  �شل���ب  يف  متج���ذرًا 
ح�ولن���� يف بحثن���� ه���ذا تتب���ع واإ�ش����ءة هذا 
اجل�ن���ب، وهذا املنهج على قدر م� عرفن�ه عن 
فوكو من ن�حية، وع���ن كت�ب اال�شت�شراق من 
ن�حية اأخ���رى، و�شيكون من ال�شعب و�شول 
ه���ذا البح���ث لكم�ل���ه ومث�ليته بحك���م ت�شعب 
وتغلغ���ل املنه���ج يف امل����دة البحثي���ة، ولك���ن 
اإثب�ته���� وتو�شيحه� ك�ن� م���ن اأهم غ�ي�ت هذا 
البح���ث متجنب���ني الت�أث���ريات االأخ���رى على 
موؤل���ف ه���ذا الكت�ب ونق���ده ب�ش���ورة �ش�ملة، 
كم� اأنن���� نرجو اأن ال يتب�در اإىل الذهن اأن يف 
بحثن���� هذا م���� ينق�شه من جه���د موؤلف كت�ب 
اال�شت�ش���راق، ب���ل ب�لعك����س، فنحن ن���رى اإن 
االختي����ر الذكي للمنهج واملو�شوعية الكبرية 
للكت����ب واالأداء اللغ���وي والتعب���ريي الع�يل 
لن�شي���ج اأفك�ر الكت�ب، وال�شدمة التي اأحدثه� 
الكت����ب للم�شت�شرق���ني اأواًل، ولع�م���ة الق���راء 
الغربي���ني وال�شرقيني ث�نيً�، ه���ي �شلب جهد 

وعبقرية اإدوارد �شعيد.

منهج إدوارد سعيد
اإن اعتب�ر حقل اال�شت�شراق واحدًا من العلوم 
االإن�ش�نية الت���ي اأنتجه� الغرب هو الذي مكن 
�شعي���د من تعي���ني املك�ن ال���ذي �شيعم���ل فيه، 
مث���ل حمق���ق �شرط���ة ي�شتطي���ع اأن ي�شتجوب 
ت�ريخ هذا احلقل وي�شتنطقه وُيِظهر جرائمه 
وحم�والت تخفيه و�شالح جرائمه والطريقة 
التي ارتكبت به� اجلرائ���م. وك�ن يحت�ج اإىل 
منه���ج جدي���د ن�ش���ط يالحق ب���ه ه���ذا الت�ريخ 
ويعريه، وهك���ذا وجد �شعيد �ش�لته يف منهج 

فوك���و، الأن���ه انتب���ه اإىل اإن ه���ذا املنهج ك�شف 
تع�ش���ف الغ���رب اإزاء نف�ش���ه َفِل���م ال ي�شتطي���ع 
ك�ش���ف ه���ذا التع�ش���ف جت����ه االآخ���ر. يتم�شك 
يف  وث�ب���ت  وا�ش���ح  مبنه���ج  �شعي���د  اإدوارد 
البحث عن قوى ومنظوم�ت اال�شت�شراق عرب 
م�شرد ت�ريخي/  نق���دي وا�شع، ويجهد نف�شه 
كث���ريًا يف ا�شتق�ق االآلي����ت اأو الكيفي�ت التي 
ك�ن اال�شت�شراق وم���� زال يعمل به� ب�عتب�ره 
�شيغة العالقة التي ر�شمه� الغرب مع ال�شرق، 
وينج���ح �شعي���د يف ر�شف االأمثل���ة وا�شتق�ق 
قوان���ني هذه االآلي�ت.. ويبدو لن� اال�شت�شراق 
يف نه�ي���ة كت�ب���ه اأم���رًا مفزع���ً� حق���ً�.. واأول 
م���ن �شيف���زع منه ه���و امل�شت�ش���رق اأو الب�حث 
الغرب���ي، ال���ذي �شريى ب�أنه ق���د م�ر�س بوعي 

اأو بال وع���ي ق�شرًا تع�شفيً� نح���و ال�شرق ك�ن 
ينبعث دائم���ً� من ال�شع���ور الب�طني ب�لتفوق 
وال�شي�دة، بل التع�شب الغربي نحو ال�شرق، 
ويتلخ����س منهج �شعيد ب�لكلم�ت الثالث التي 
و�شعه���� حتت عنوان الكت�ب الرئي�شي، وهي 
)املعرف���ة. ال�شلطة. االإن�ش����ء(، وهذه مفردات 
فوكوي���ة اعت����د مي�شيل فوك���و ا�شتعم�له� يف 

منهج بحثه البنيوي يف ت�ريخ املعرفة.

ي���رى اإدوارد �شعي���د اأن الغ���رب ح���دد ال�شرق 
مو�شع���ً� للدرا�شة، اأي اأن���ه �شنعه يف )ن�س(، 
وه���ذا يعني معرفت���ه، ثم حتويل ه���ذا الن�س 
اإىل خط����ب )اإن�ش�ء(، حيث تتبن���ى املوؤ�ش�شة 
الن����س وي�أخذ ط�ب���ع االإجم����ع �شفته بحيث 
ال���ذي  الواق���ع  ع���ن  بدي���اًل  اخلط����ب  يك���ون 
يع�ين���ه، وذلك عن طريق دمج هذه الن�شو�س 
ب�خل���ربة الواقعي���ة، وح�شر ه���ذا الواقع يف 
خط����ب )اإن�ش����ء(، وه���ذا يعن���ي اأن ال�ش���رق 
حت���ول اإىل عين���ة.. ميكن ت�شكيله���� وفق عدة 
خط�ب�ت )اإن�ش����ءات(، وبذلك �شيتم تو�شيفه 
وت�شخي�شه، وب�لت����يل اإعط�ءه م�هية غريبة 
ث���م ال�شيطرة علي���ه وه�شمه ومتثل���ه واإفراغ 
حمتواه يف الف���م الغربي. وبذل���ك �شيكت�شب 
الغ���رب مزي���دًا م���ن الق���وة وو�ش���وح الهوية 
بو�ش���ع نف�ش���ه مو�ش���ع الت�ش����د م���ع ال�شرق 
)ب�عتب����ره ذات���ً� بديل���ة اأو حت���ى �شرية حتت 
اأر�شية( كم� يقول اإدوارد �شعيد. اال�شت�شراق 
�شلط���ة  اإىل  حتول���ت  ب�ل�ش���رق  معرف���ة  اإذن 
لك���ي ي�شب���ح ال�شرق���ي اأك���رث �شرقي���ة، ولكي 
ي�شب���ح الغرب���ي اأك���رث غربية، وي���رى �شعيد 
ب�أن اال�شت�شراق جعل ال�ش���رق م�شرحً� غريبً� 

مبعن���ى و�ش���ع درام���� �ش�مل���ة يكتبه���� الغرب 
ع���ن ال�ش���رق، ثم يجع���ل ال�ش���رق ميثله���� ف�إن 
ع�ش���ى فيجربه ب�لق���وة والثم���ن اأن ي�شتمتع 
الغرب بروؤي���ة م�شرحيته مُتَثّل. يقول اإدوارد 
درا�شت���ه  مت���ت  ال���ذي  ال�ش���رق  )اإن  �شعي���د: 
ك�ن، ب�ش���كل ع����م، كونً� ن�شيً�، فق���د ج�ء وقع 
ال�ش���رق ع���رب الكت���ب واملخطوط����ت ال ع���رب 
م�شنع����ت حم�كية مثل النح���ت واخلزفي�ت، 
كم���� ك�ن انطب�ع اليون�ن عن ع�شر النه�شة(.
وه���ذا )ال�ش���رق الن�ش���ي( يتح���ول فيم���� بعد 
بو�ش�طة )املعرفة اخل�برة( اإىل )اإن�ش�ءات اأو 
خط�ب�ت( متعددة عرقي���ة، فقه لغوية، دينية، 
فل�شفي���ة، وجميعه� تنطلق م���ن التع�مل وفق 
املرك���ز واملحي���ط اأو املتف���وق واملتدين. ومن 
هن� ب�ل�شب���ط يبداأ العنف الغرب���ي، كم� يرى 
فوك���و )اإن اخلط�ب ه���و العنف الذي من�ر�شه 
عل���ى االأ�شي�ء(، م���ن اكتم�ل معرفت���ه ب�ل�شرق 
وع���دم فه���م اأبن����ء ال�ش���رق الأنف�شه���م وله���ذه 
املعرفة. هذه املف�رقة تول���د اإح�ش��شً� ب�لقوة، 
ث���م ب�ل�شلط���ة لدى الغرب���ي وجتعل���ه متنفذًا. 
يقول �شعي���د: )اإن اال�شت�شراق يغدو مم�ر�شة 
لق���وة ذات اجت�ه����ت ثالث���ة، عل���ى ال�ش���رق، 
عل���ى امل�شت�ش���رق، وعل���ى امل�شتهل���ك الغرب���ي 
لال�شت�ش���راق(. ووا�شح لن� اأن االجت�ه االأول 
للقوة نحو ال�شرق هو العنف واالجت�ه الث�ين 
نحو امل�شتهلك الغربي لال�شت�شراق هو تهيئته 
ب�لقوة حلكم ال�شرق وال�شيطرة عليه، وهذان 
االجت�ه�ن هم� وجه���� ال�شلطة االإمرباطورية 
الغ��شم���ة حيث متتد يده� االأوىل اإىل اخل�رج 
والث�نية اإىل الداخل، اأم� اجت�ه القوة الث�ين 
املركزي فهو املعرفة، معرفة امل�شت�شرق وفكه 

منهــج فوكو ومتن ســعيد

يشري كال أبو ديب مرتجم كتاب 

االسترشاق لـ»إدوارد سعيد« يف 

مقدمته التي وضعها للرتجمة 

العربية إشارة رسيعة لعالقة هذا 

الكاتب بأعال املفكر الفرنيس 

 ،)Michel Foucault( ميشيل فوكو

باعتباره جزءًا من ثورة جديدة يف 

الدراسات اإلنسانية ترضب جذورها 

يف املاركسية والثورة األلسنية 

والبنيوية، وما يكاد يكون مدرسة 

جديدة من – التاريخ الجديد – 

تنتسب بعمق إىل أعال ميشيل فوكو 

بشكل خاص.

ويؤكد مؤلف الكتاب ما ذهب إليه 

مرتجمه حني يرصح يف مقدمته 

بأنه استخدم )مفهوم ميشيل 

فوكو لإلنشاء الكتايب، كا يصفه 

يف كتابيه، علم آثار املعرفة وأدب 

وعاقب ذا فائدة هنا لتحديد هوية 

الرشق(.
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الألغ����ز ه���ذه ال�ش��شع���ة املخي�ش���ة )امل�ش���رق( 
الت���ي ي�شب���ح امل�شت�ش���رق فيه���� )بط���اًل( الأنه 
اجت����ز ودج���ن غرائبه� وحيوان�ته����. وهكذا 
تنت���ج املعرف���ة �شلطة االإذالل لل�ش���رق و�شلطة 
التفوق للغرب. واملعرفة هن� غ��شمة مدمرة.. 
يقوده���� العن���ف لتدمري ال�ش���رق والغرب معً� 
يف اآخر ال�شوط الأنه� �ش���د التوجه االإن�ش�ين 

احلقيقي.

ويك�ش���ف �شعيد عرب اأمثلة مت�شخ اأغلب اأعالم 
امل�شت�شرق���ني الغربي���ني ع���رب ن�شو�شه���م عن 
ه���ذه الق�شية ب���دءًا م���ن )دربيل���و( يف القرن 
ال�ش�بع ع�شر وحتى ال�شري )توم��س اأرنولد( 
يف الن�ش���ف الث����ين م���ن الق���رن الع�شري���ن، 
اآلي���ة )املعرف���ة/   وينت���ج خ���الل ذل���ك تط���ور 
ال�شلط���ة( من اأ�شك�له� البدائية الب�شيطة حتى 
حتويله���� اإىل اأ�شك�ل ا�شت�شراقية حمكمة ذات 
ط�بع نظري واأ�ش���ك�ل ا�شتعم�رية غ�زية ذات 
ط�ب���ع تطبيق���ي، وك�أن���ه يق���ول اإن اال�شتعم�ر 
ه���و ال�شكل العملي لال�شت�شراق. وبذلك يوقع 
اإدوارد �شعي���د جمي���ع امل�شت�شرق���ني يف الفخ. 
ويك�ش���ف له���م )حت���ى املو�شوعي منه���م مثل 
ه�ملتون ج���ب وم��شيني���ون( ب�أنهم جزء من 
نظ����م مع���ريف/  �شلط���وي ا�شتخدم���ه الغرب 
عرب اأجي����ل وقرون طويلة الإخ�ش����ع ال�شرق 
للغ���رب، وبذلك يف�شح فوك���و مركزية الغرب 
ال�شدي���دة وعقدت���ه التفوقي���ة. يب���دو ال�ش���رق 
غ�م�شً� �شدمييً� لوح���ده اأو عندم� نعتمد على 
م���� يقدمه لن���� بنف�ش���ه، ولكن ال�ش���رق ي�شبح 
مفهوم���ً� ومعرف���ً� عندم� يتن�ول���ه امل�شت�شرق، 
ولذل���ك )ك�ن امل�شت�ش���رق احلدي���ث، يف نظ���ر 
مط����وي  م���ن  ال�ش���رق  ينق���ذ  بط���اًل،  نف�ش���ه، 
ال���ذي ك�ن  االإبه����م، واالغ���راب والغراب���ة، 
هو نف�ش���ه مييزه� متييزًا �شليم���ً� وقد اأع�دت 
اأبح�ثه بن�ء لغ����ت ال�شرق ال�ش�ئعة وع�داته، 
بل وحت���ى عقلي�ته.اإن ال�شرق اأخر�س واأعمى 
ال ن�شتطي���ع اأن نفهم منه �شيئ���ً�.. اإنه معوق.. 
لك���ن امل�شت�ش���رق وحده ه���و ال���ذي ي�شتنطق 
ه���ذا ال�ش���رق ويق���ول لن� م����ذا ينظ���ر وكيف 
ي�شتمع.. وليبقى ال�شرق على عوقه لينتج لهم 
)للغربيني( هذه املعجب�ت اإذا ك�ن امل�شت�شرق 
ه���و الذي يقوم ب�لتح���دث ني�بة عنه يقول لن� 
م���� يج���ول بخ�ط���ره، وهك���ذا )يثق���ل ال�شرق 
بعقالنية امل�شت�ش���رق وت�شبح مب�دئه مب�دئه، 
فم���ن كون���ه ق�شي���ً� يغ���دو يف املتن����ول، ومن 
كون���ه غري ق�دُر على الوق���وف بنف�شه، ي�شري 
تعليمي���ً�، ن�فعً�، وم���ن كونه �ش�ئع���ً�، يوجد، 
حت���ى اإذا ك�نت اأجزاوؤه املفق���ودة قد اأ�شقطت 
م���ن خالل هذه العملي���ة(.  ال ميكن لل�شرق اأن 
ي�أتي كم���� هو للغرب، واأن يتالحق مع الغرب 
ب�عتب�ره معرفة اإن�ش�نية اأخرى.. كال.. يجب 
اأن )يط���وع/  مينت���ج/  يع�د تركيب���ه/  ُيكيف/  
اإىل  للدخ���ول  موؤه���اًل  يك���ون  يح���ور( حت���ى 
الرواق العلمي الغرب���ي، لقد ا�شتط�ع اإدوارد 
�شعي���د اأن يح�كم الغرب وفق هذه الطريقة اأو 
االآلي���ة التي جنح يف اإثب�ته� بطريقة مذهلة.. 
ولذل���ك ال ميكنن���� اأن نط�ل���ب اإدوارد �شعي���د 
وهو يخو�س يف هذا املنهج االأب�شتمولوجي 
بتقيي���م اال�شت�شراق معي�ري���ً�، واإظه�ر ف�شله 
اأو م���� حقق���ه لل�شرق م���ن مك��شب كم���� ط�لب 
بذلك برن�رد لوي�س واأوليج جرابر  يف رّدهم� 
عل���ى اإدوارد �شعي���د وكت�ب���ه الأن املوؤل���ف ك�ن 
ب�ش���دد تنفيذ منهجه حت���ى النه�ية وك�ن هذا 
كت�ب���ً� علمي���ً� ولي�س كت�ب���ً� معي�ري���ً� اأو ذوقيً� 
اأو اإن�ش�ئي���ً� حت���ى ي�شتغ���رق ب�ش���رد )ف�ش�ءل 
ورذائ���ل( امل�شت�شرقني، بل ك�ن يجب اأن يبذل 
جه���دًا منهجي���ً� ق��شي���ً� من�شبط���ً� لك���ي يحكم 
عل���ى اأدات���ه البحثي���ة ويظه���ر �شع���ف منطق 
برن����رد لوي����س ولع���دم فهم���ه ملنط���ق الكت�ب 
املعريف عندم� يق���ول )وال �شك اأنه ك�ن بع�س 
امل�شت�شرقني ممن خدموا مو�شوعيً� اأو ذاتيً� 
ال�شيط���رة االإمرباطورية اأو ا�شتف�دوا منه�.. 
لك���ن ه���ذا لي����س اإال عبث���ً� ال مك�ن ل���ه كتف�شري 
للم�شروع اال�شت�شراقي ككل، واإذا ك�ن البحث 
عن القوة من خالل املعرفة هو الواقع الوحيد، 

اأو حت���ى االأكرث ب���روزًا، فلم�ذا ب���داأت درا�شة 
اللغة العربية واالإ�شالم يف اأوروب� قبل قرون 
من ان�شح�ب العرب من اأر�س اأوروب� الغربية 
وال�شرقية و�ش���روع االأوربيون يف هجومهم 
امل�ش����د؟ ومل����ذا ازدهرت ه���ذه الدرا�ش�ت يف 
دول اأوروبي���ة مل حت�ش���ل ق���ط عل���ى ن�شي���ب 
يف ال�شيط���رة على الع����مل العربي، ورغم ذلك 
ق�م���ت ب�إ�شه����م ي�ش����رع م�ش�هم���ة االإجنلي���ز 
والفرن�شيني، بل ويفوقه ح�شب اإجم�ع معظم 
الب�حث���ني؟ ومل�ذا ب���ذل الب�حث���ون الغربيون 
كل ه���ذا اجلهد لفت���ح مغ�لي���ق واكت�ش�ف اآث�ر 
الت���ي  القدمي���ة  االأو�ش���ط  ال�ش���رق  ح�ش����رة 
تعر�شت منذ وقت طوي���ل للن�شي�ن يف البالد 
التي ق�مت به�؟. ونرى اأن جواب هذا ال�شوؤال 
موجود يف ثن�ي� كت�ب اال�شت�شراق ويتلخ�س 
يف غن���ى وازده����ر املركزي���ة الغربي���ة نف�شه� 
حني متت����س ال���راث ال�شرقي وتعي���د بن�ءه 
وف���ق م� تراه، وقد يجيب قول ك�رل ي��شبريز 
عل���ى اإدوارد �شعي���د حني يقول ب����)اإن امل�شدر 
الوحي���د لل�شلطة وجوهره� ه���و اأنن� دون اأن 
تك���ون لن� غ�ية معينة قب���ل ال�شروع ب�أي عمل 
ن�شعر ب�أنن� مرك���ز الوجود، وب�أنن� مطمئنون 
يف ع�ملن����، ومن هذا املركز وحده نح�س ب�أنن� 
موجه���ون يف كل م���� ن�ش���رع في���ه يف الع�مل، 
وب����أن جميع االأه���داف اخل��شة التي ال تكون 
البتة غ�ي�ت يف نف�شه� ت�شتمد اجت�هه� منه(.  
يرى اإدوارد �شعيد اأن اال�شت�شراق ك�ن يتطور 
ويغتن���ي ويتحول من ا�شت�ش���راق �شعبي اإىل 
ا�شت�ش���راق علم���ي ج�مع���ي، وم���ن ا�شت�شراق 
�شردي اإىل ا�شت�ش���راق روؤيوي، وك�ن يتن�زل 
ع���ن طرائق ب�لي���ة يف كثري م���ن االأحي�ن لكي 
يب���دو مقنعً� مع الوقت، ولكي يزيد من اإحك�م 
هيمنته على ال�شرق حتى ليبدو لن� اأن النه�ية 
الر�شمية لال�شت�شراق يف ع�م 1973 )اأي بعد 
ق���رن ك�مل من البداية الر�شمي���ة. اأول موؤمتر 
لال�شت�ش���راق 1873( ه���ي ن���وع م���ن جتدي���د 
احليوي���ة ودخ���ول اال�شت�ش���راق يف م�ش�ل���ك 
غ���ري مب��شرة.. وقد يكون كت����ب اال�شت�شراق 
نوعً� من االإ�ش�رة احلمراء بوجه اال�شت�شراق 
اإذ ف�ش���ح بن����ه املوجه���ة ونوعً� م���ن املع�جلة 
النف�شية له يف الوقت نف�شه، وقد يعيد الغرب 
النظ���ر يف اال�شت�شراق وحتويله اإىل مدار�س 
بحوث ودرا�ش�ت �شرقية تعمل جه�ت اإعالمية 
وا�شتخب�راتي���ة وع�شكرية على تنظيم م�دته� 
وف���ق املوجه�ت التي تريده� الإدامة ال�شيطرة 
على ال�ش���رق، وهك���ذا ك�ن اال�شت�شراق مولدًا 
لل�شلط���ة عل���ى ال�ش���رق فيم� م�ش���ى وحم�فظً� 

عليه� االآن ويف امل�شتقبل.

مازوخية الغرب وساديته:
يف نظ���رة ف�ح�ش���ة ودقيق���ة جن���د اأن منه���ج 
اإدوارد �شعي���د يتط�ب���ق م���ع منه���ج مي�شي���ل 
فوك���و، واخل���الف الوحيد بينهم���� هو حقل 
تطبيق املنهج فق���ط، طبق فوكو منهجه على 
الغرب نف�شه، يف حني طبقه �شعيد على منطقة 
خ����رج الغرب هي ال�شرق. اإن حفري�ت فوكو 
ه���ي حفري�ت ب�أدوات غربية يف حقل غربي، 

اأم� اال�شت�شراق فهو حفري�ت غربية يف حقل 
�شرق���ي، وبذل���ك تك���ون حفري����ت �شعي���د يف 
اال�شت�شراق ب����أدوات غربية نوعً� من الربط 
ب���ني عق���ل الغرب م���ع نف�ش���ه، وعق���ل الغرب 
اإزاء االآخ���ر، واإذا ا�شتعرن� اللغ���ة الري��شية 
فيمكنن� القول اإن الغ���رب م�ر�س العنف �شد 
نف�شه »وهو م� ك�ش���ف عنه فوكو« فيم� ي�شبه 
 ،)Paradigmatic( االجت�ه اال�شتبدايل
حي���ث ا�شتب���دل واأق�ش���ى ا�شتب���دل ب�لعق���ل 
والع����دات  واملر����س  وال�شح���ة  اجلن���ون 
�شلطوي���ة  بطريق���ة  و�شواذاته����  اجلن�شي���ة 
عنيف���ة، وك�أنه ك�ن يتح�مل على نف�شه ب�شكل 
م�زوخ���ي، وق���د نقل ه���ذا العن���ف اإىل االآخر 
بحك���م كونه حمكوم���ً� ب�لعنف اأ�ش���اًل )وهو 
م���� ك�ش���ف عن���ه �شعيد( فيم���� ي�شب���ه االجت�ه 
 ،)Syntadigmatic( اال�شتتب�ع���ي 
حي���ث نظم عن��شر عنفه واأع�د تركيبه� اأفقيً� 
ب����إزاء االآخر ف�أ�شقط علي���ه اجلنون واملر�س 
وال�ش���ذوذ بطريق���ة �شلطوي���ة عنيف���ة وك�ن 

�شلوكه هذا �ش�ديً�.

إقامة العنف
عمل����ت ت�شخي�ش�����ت فوك����و الالذع����ة، والتي 
ت����دور حول اإق�ش�����ء الغرب الأج����زاء منه مثل 
)املجنون، املري�س، املنحرف، ال�ش�ذ جن�شيً�، 
الطف����ل، امل����راأة(، واأق�مت العن����ف لغة معه�.. 
عمل����ت ه����ذه الت�شخي�ش�����ت عل����ى ك�ش����ف م����� 
اأ�شمين�����ه م�زوخية الغرب )�ش����د نف�شه(، اأي 
اأن االأن����� العلي� واالأن� عن����د الغرب قد م�ر�شت� 
نوعً� من اال�شطه�د على ك�ئن�ت االأن� ال�شفلى 
الب�طني����ة مث����ل املجن����ون واملري�����س.. اإل����خ، 
وهكذا طب����ع العق����ل الغربي نف�ش����ه اأو عوزه 
على االإق�ش�����ء والعنف، مم����� �شي�شتعمله مع 
االآخر.. اأي اأن فوكو عرى القهر الذي م�ر�شه 
الغرب �ش����د نف�شه وحذره من ه����ذا ال�شلوك، 
ويب����دو لن����� فوك����و هن� مث����ل طبي����ب نف�ش�ين 
وا�شتنط����ق  �شديت����ه  عل����ى  الغ����رب  اأجل�����س 
اأمرا�شه النف�شية العميقة يف حم�ولة جلعله 
ي�شف����ى منه�����، فم�����ذا فع����ل اإدوارد �شعيد؟ لقد 
اأكم����ل �شعيد م� غفل عنه فوك����و وهو اأن هذه 

االأن� الغربية م�ر�ش����ت اأي�شً� نوعً� من العنف 
وال�شلط����ة �ش����د االآخ����ر ال�شرق����ي م����ن خ����الل 
طريقة اأو اآلية اأو منهج ا�شمه )اال�شت�شراق(، 
وهذا يعني اإن الغرب مل يجلد نف�شه فقط، بل 
جل����د االآخر الذي يعي�س معه، وهذا يعني اأنه 
م�ر�س �ش�ديته عليه بعد اأن م�ر�س م�زوخيته 
عل����ى نف�شه، وهذا هو الك�شف الب�هر الإدوارد 
�شعي����د، ال����ذي اأكمل ب����ه عمل مي�شي����ل فوكو، 
وه����ذه ه����ي النقط����ة االأ�ش��شي����ة الت����ي جعلت 
كت�ب اال�شت�ش����راق هن� مهمً�. لقد اأخذ اإدوارد 
�شعي����د اآلي�����ت ومنه����ج مي�شي����ل فوك����و الت����ي 
ا�شتعمله����� لتحلي����ل ذات الغ����رب وطبقه� على 

حتليل عالقة الغرب ب�الآخر.
)ال�ش�����دو  ال�ش����ورة  اأم�من�����  وهك����ذا تكتم����ل 
م�زوخي����ة( اأو )امل�زو�ش�دوخية( التي و�شع 
الغ����رب نف�شه فيه�����، وهو ي�شرخ م����ن هوله� 
التكنولوج����ي  التق����دم  ورغ����م  وب�ش�عته�����، 
والعلمي الذي اأح����رزه الغرب لكنه ك�ن يدمر 
ب����ه نف�ش����ه واالآخر، وهن� ي�أت����ي دور املفكرين 
املتنوري����ن اأمث�����ل فوكو و�شعي����د للك�شف عن 
ه����ذه امل�شكلة الت����ي يعي�شه� الغ����رب، وجعله 
يع����ي خطورة �شلوكه ال�ش�ئ����ن هذا، وح�جته 
اإىل منظوم����ة اأخالقي����ة جدي����دة، واإن����ه حق����ً� 

ملم����� يدفعن����� لالعتق�د بذلك ه����و فح�س البنى 
اال�شت�شراقي����ة داخ����ل الغ����رب ب�عتب�ره� بنى 
غربي����ة )طبق����ت على ج�ش����د �شرق����ي(، ولكنه� 
عندم� حتولت اإىل ن�شو�س، ثم اإىل خط�ب�ت 
اأ�شبحت جتمع ال�شلطة واملعرفة معً�، املعرفة 
بحي�����ة وعقل ال�ش����رق، وال�شلط����ة ب�ل�شيطرة 
اأفقي����ً�  نزوح����ً�  ب�عتب�ره�����  املعرف����ة  علي����ه، 
ا�شتتب�عيً� ب�جت�ه االآخر )ال�شرق(، وال�شلطة 
ب�عتب�ره����� ع����ودة ه����ذا النزوح والن����زول به 
عمودي����ً� ا�شتبدالي����ً� اإىل االأعم�����ق، ك�أن����ه قهر 
مغي����ب يف اأعم�����ق الغرب����ي، ث����م اإطالقه نحو 
ال�ش����رق مث����ل قب�شة اأو خم�ل����ب، وهكذا نرى 
اإن ه����ذه البن����ى اال�شت�شراقي����ة جعل����ت االآخر 
اخل�رجي ج����زءًا داخليً� اخرقت����ه واأم�شكته 
واأكلت����ه وه�شمته ومتثل����ت ف�ئدته ثم حولته 
اإىل ه�م�س.. ي�شب����ه هوام�س الغرب االأخرى 
الت����ي قهره����� يف نف�شه، وبذلك يب����دو ال�شرق 
مثل املجن����ون اأو املري�����س اأو املنحرف، هذا 
كل����ه يجعلن� ن����رى �ش�دي����ة وم�زوخية الغرب 
ه����ذا  وكل  غربي����ة،  واح����دة  لعمل����ة  وجه�����ن 
امل�شهد اأ�شبح بف�ش����ل اآلي�ت االأب�شتمولوجي� 
البنيوي����ة وبف�شل معلمني كبريين هم� فوكو 

و�شعيد.
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بع���د اأك���رث م���ن ثالث���ة عق���ود على �ش���دوره، 
يتك�ّشف كت����ب »اال�شت�ش���راق”الإدوارد �شعيد 
ع���ن مف�رق����ت ك���ربى. م���ع ال�شن���ني، اكت�شب 
الكت����ب حي����ة ق�ئم���ة بذاته����، منف�شل���ة ع���ن 
حي����ة موؤلفه وع���ن تطوره الفك���ري. بل اأكرث 
م���ن ذلك، جرى اخت���زال ت���راث اإدوارد �شعيد 
بكت����ب واح���د وتك�ث���رت الق���راءات لرائعته 
بطريقة مع�ك�ش���ة ال�شتدراك�ته وت�شحيح�ته 

وموؤّلف�ت���ه الالحقة. هكذا �ش���ودر فكر اإدوارد 
�شعي���د حل�ش����ب ثالث���ة تي����رات. االأول، ه���و 
االجت�ه الغ�لب عل���ى الدرا�ش�ت امل�شّم�ة »بعد 
كولوني�لية”يف ج�مع����ت اأوروب� والوالي�ت 

املتحدة.

الث�ين، ه���و االأ�شولي���ة ����� االإثني���ة والقومية 
والدينية العربي���ة واالإ�شالمية ����� التي �ش�ءت 

اأن تق���راأ يف نق���د �شعيد لال�شت�ش���راق تب�شريًا 
ب�ش���رورة الع���ودة اىل »اأ�ش�ل���ة« مهجورة اأو 
مهّجن���ة ودف�ع���ً� ع���ن هوي���ة »�ش���رق« متم�يز 
جوهري���ً� ع���ن »الغ���رب«. التي�ر الث�ل���ث ي�شّم 
م���ن ميك���ن ت�شميته���م حديث���ي نعم���ة امل�ليني 
والثق�في���ني م���ن ع���رب وم�شلم���ني، يعي�شون 
يف الغ���رب اأو يبحثون ع���ن اعراف »الغرب« 
به���م، اختزل���وا فك���ر اإدوارد �شعي���د اإىل نقيق 

احتج�ج���ي عل���ى الكيفي���ة الت���ي ُت�ش���ّوه به���� 
»�شورة”العرب وامل�شلمني يف »الغرب«.

اللحظات الثالث
 في فكر سعيد

�ش����ر تطّور اإدوارد �شعي���د بطريقة جدلية، اأو 
طب�قي���ة، كم� يحلو له اأن ي�شّميه�، يف حلظ�ت 

ثالث مل يكن االنتق�ل من الواحدة اإىل االأخرى 
جمرد �شري يف خط م�شتقيم، بل لزم حتّوالت 
وت�شحيح�ت وعملي�ت اإعالء وجت�وز، غ�لبً� 
م� ا�شتدع���ت االنتق�ل من اإ�شك�لي���ة ومنهجّية 

اإىل اأخرى.

اللحظة األولى: نقد 
االستشراق

»اال�شت�ش���راق”)1978( موؤلف كبري، مكتوب 
ب�أ�شل���وب ح�شي���ف ومعّق���د، اكت�ش���ب �شه���رة 
ع�ملي���ة، ف�ش�ر ي�شكو مم���� ت�شكو منه الروائع 
الع�ملي���ة بعدم���� اعرفت ب���ه و�ش�ئ���ل االإعالم 
وتبّنته احلي����ة االأك�دميية وتداوله اجلمهور 
االأو�ش���ع. �ش����ر الكت����ب معروفً� مب���� يروى 
عن���ه، ويلخ�ش���ه اأك���رث مم���� هو مع���روف مب� 
في���ه. ال�ش�ئ���ع ع���ن »اال�شت�شراق”اأّن���ه مترين 
نظ���رّي يف ثن�ئي���ة »املعرفة / الق���وة«، مطبقً� 
عل���ى العالقة بني »�ش���رق« و»غرب«. يف م�شح 
اأّويل ملوجودات���ه، يتبنّي اأّن احلّيز االأكرب منه 
�س لت�أريخ نق���دي دقيق وبطيء وع�جٍّ  خم�شّ
ب�الأ�شم����ء واملراجع ملدر�شة اأك�دميية وفكرية 
وثق�فية هي مدر�شة امل�شت�شرقني. لكن م�شحً� 
ث�ني���ً� اأعم���ق واأدّق، ي�شتظه���ر الومي�س الذي 
ي�ش���ّع م���ن البن����ء املحك���م واجله���د التوثيقي 
والداأب البحث���ي واملوهبة التحليلية والذوق 
االأدبي وال���رثاء الثق�يف، قبل اأن يطلق �شعيد 
واملح�جج����ت  واجلم����ل  اخلي����ل  �ش���رارات 

الذكية ونف�ذ النقد وعمق التطّلب الفكري.
اإنت����ج  »اال�شت�شراق”عملي���ة  كت����ب  يع�ي���ن 
»ال�ش���رق« يف اإط����ر اإنت����ج »الغ���رب« لنف�ش���ه 
على ي���د جم�عة احتك���رت مع الوق���ت ترجمة 
ه���ذا »ال�ش���رق« وت�أويله وتف�ش���ريه وتقدميه 
�ش���واء.  ح���د  عل���ى  وال�شرقي���ني،  للغربي���ني 
ويتتب���ع الكت����ب، من ثم، ن�شوء تل���ك املدر�شة 
رج�الته����  اأبح����ث  فيعر����س  وتطّوره����، 
واإجن�زاته���م، وين�ق����س اأعم�له���م، مق�رنً� يف 
م���� بينهم، م���ن خالل التحقي���ب ملراحل تطور 

اأفك�رهم واأبح�ثهم واملن�هج.
وال يكتف���ي �شعي���د بذلك، ب���ل يقي���م العالق�ت 
ال�شروري���ة بني اال�شت�ش���راق ورج�الته وبني 
والثق�ف���ة  الت�ري���خ  يف  اثنت���ني  مرجعيت���ني 

الغربيتني.
املدر�ش���ة  عالق����ت  ه���ي  االأوىل،  املرجعي���ة 
اال�شت�شراقي���ة املتع���ددة االأوج���ه ب�ملوؤ�ش�ش���ة 
 �������� االأورو  االإمربي�لي���ة  ث���م  اال�شتعم�ري���ة 
وا�شراتيجي�ته����  مب�ش�حله����  اأمريكي���ة، 
تخت���زل  ال  عالق����ت  وه���ي  وال�شي��ش����ت. 
ب�لتط�ب���ق واملب��ش���رة والتبعية، ب���ل ترى اأّن 
مدر�ش���ة اال�شت�ش���راق ال يقت�ش���ر دوره� على 
املكت�شف�ت واالأبح�ث والدرا�ش�ت يف م�شم�ر 
والثق�ف����ت  واالآث����ر  واجلغرافي���ة  اللغ����ت 
ال�شعبية والدي�ن�ت واحل�ش�رات »ال�شرقية«، 
امل�شت�ش���رق  قدميه���� واحلدي���ث. ي�ش���ل دور 

إدوارد سعيد في تطّوره الفكري.. 
من شـرق غرب إلى رحاب اإلنسانية

فواز طرابلسي
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اأحي�نً� اإىل م�شتوى الفعل والت�أثري املب��شرين 
يف مراكز الق���رار ال�شي��شي واالقت�ش�دي يف 
ال���دول اال�شتعم�ري���ة اأو االإمربي�لي���ة، حي���ث 
يلع���ب دور املثقف اله�م����س يف اأذن »االأمري«، 
وتقديرات���ه  وا�شت�ش�رات���ه  ن�ش�ئح���ه  تق���ّرر 
املث����ل  ب�أكمله����.  وبل���دان  �شع���وب  م�ش�ئ���ر 
املع��ش���ر ع���ن ه���ذا النم���ط م���ن امل�شت�شرقني 
ه���و الربيط����ين برن����رد لوي����س، م�شت�ش����ر 
�ش���وؤون االإ�شالم والعراق خالل عهدي جورج 
بو����س االأب واالبن، ن�ِح���ت م�شطلح »�شدام 
بغ���زو  الن�شيح���ة  احل�ش�رات”و�ش�ح���ب 
الع���راق ردًا عل���ى هجم�ت احل����دي ع�شر من 

اأيلول 2001.
املرجعي���ة الث�نية ه���ي الو�ش�ئ���ج التي تربط 
تي����رات مدر�ش���ة اال�شت�شراق بتط���ور العلوم 
الطبيعي���ة واالجتم�عية واالإن�ش�نية الغربية. 
يكت�ش���ف �شعيد هن� اأّن الو�ش���ل لي�س مب��شرًا 
انحي����ز  يالح���ظ  يك���ن  واإن  اآيل،  ه���و  وال 
امل�شت�شرق���ني اىل مذاه���ب ومنهجي����ت دون 
املدار����س  ا�شتبع�ده���م  اأخ���رى، وخ�شو�ش���ً� 
الت�ريخ�نية وامل�رك�شي���ة ومنهجية »الت�أريخ 

اجلديد«.
غ���ري اأّن التوثي���ق املو�شوع���ي ال���ذي مي�ر�شه 
اإدوارد �شعيد لن يقت�شر على الت�أريخ الفكري 
والثق�يف الأبرز تي�رات املدر�شة اال�شت�شراقية. 
يحلل نقديً� اأعم�ل اأدب�ء ومفكرين و�شي��شيني 
اأ�شهموا يف اإنت�ج الغرب ل�»�شرقه«. ويخل�س 
اإىل اأّن امل�شت�شرق���ني ي�شرك���ون يف ع���دد من 

الثوابت يف نظرتهم اإىل »ال�شرق« اأهّمه�:

1( النع���رة اجلوهرية، واملق�ش���ود به� تقدمي 
الغ���رب وال�شرق مب� هم���� جوهران متم�يزان 
يخت����س كل منهم���� بخ�ش�ئ����س اأ�شلية ث�بتة 
�ش����رت طبيعة ث�نية ل���كل منهم�. لكن التم�يز 
يف�ش���ح ع���ن تراتب عم���ودي �ش����رم وث�بت، 
حيث العقالني���ة والتطور والرقي هي جوهر 
جم�ع���ة، والروح�نية والالعقالنية والتخلف 

جوهر جم�عة اأخرى.
2( التعمي���م، اأي االفرا����س اأّن معرفة اجلزء 

تكفي ملعرفة الكل.
3( التنمي���ط، اأي اإ�شف����ء خ��ش���ة واحدة من 

خ�ش�ئ�س اجلم�عة على اجلم�عة كّله�.
4( اجلم���ود، ت�شوي���ر ع����مل ال�ش���رق وحي�ته 
عل���ى اأّنهم� ث�ب���ت ال يتحّول، م� يع����دل اإعدام 

فعل الزمن والت�ريخ فيه.
5( التف���ّرد، وهو عك����س التع���ّدد، اإذ »ال�شرق« 
دي���ن واح���د وجمتم���ع واح���د و»عقل”واحد 

وجبلة نف�ش�نية واحدة وثق�فة واحدة.
6( الثق�فوي���ة، اأي تف�ش���ري اأف���ك�ر ال�شرقي���ني 
اأ�ش�����س  عل���ى  حي�ته���م  ومن���ط  و�شلوكه���م 
مب���داأ تف�ش���ريي اأوح���د ه���و »ثق�فته���م«، التي 
تخت���زل اإىل دينهم ب�لدرج���ة االأوىل. )�شعيد، 
اال�شت�ش���راق، طبع���ة ع����م 2003 االإنكليزية، 

�س 48-24(.
يختم �شعيد كت�به يف خ�متتني. حتّذر االأوىل 
م���ن اأن »ي�شه���م ال�ش���رق احلدي���ث يف ت�شريق 
ذات���ه«، وتوؤك���د الث�ني���ة اأّن »اال�شتغراب لي�س 
اال�شت�شراق”)�شعي���د،  عل���ى  اجل���واب  ه���و 

اال�شت�شراق، 328(.
اأْن ي�شت�ش���رق ال�شرق���ي يعن���ي اأن ي�شتبط���ن 
اخلط�ب�ت اال�شت�شراقية، بخ�ش�ئ�شه� املثبتة 
اأع���اله، عن ال�ش���رق والغرب عل���ى حد �شواء. 
اأم���� اال�شتغ���راب، ف���ريى اإليه �شعيد عل���ى اأّنه 
جمموع���ة �شوانح واأفك�ر وانفع�الت ترت�شي 
ب�لق�شمة اجلوهرانية للع�مل اإىل �شرق / غرب 
لكّنه���� ت�شع���ى اإىل االإع���الء الرم���زي والنف���خ 
يف معنوي����ت ال�شري���ك ال���دوين والت�بع يف 
عالق�ت ال�شيطرة االإمربي�لية. بعب�رة اأخرى، 
اال�شتغ���راب ه���و الوجه االآخ���ر لال�شت�شراق. 
اإّنه التي����ر الع�جز عن اإنت����ج مع�رف جمدية 
عن الذات وع���ن االآخر، تن���ذر اإع�قته الفكرية 
والثق�في���ة ب�أوخ���م العواقب اإذا م���� ت�شّنى له 
اأن يك���ّون القي����دة الفكري���ة حل���رك�ت التحّرر 
م���ن التبعي���ة اال�شتعم�ري���ة املب��ش���رة اأو م���ن 

اال�شتعم�ر اجلديد.
اخلال�ش���ة االأب���رز الواج���ب ا�شتخال�شه� من 
حتلي���ل هذه اللحظ���ة ����� التي ن����درًا م� يلتفت 
كت�ب���ه  �شعي���د يف  اإدوارد  اأّن  ه���ي   �������� اإليه���� 
»اال�شت�شراق”اأ�ّش����س لنظريت���ني نقدّيتني، م� 
لبث���ت اإحداهم� ����� نقد الت�شورات الغربية عن 
ال�ش���رق ����� اأن طغت عل���ى االأخرى ����� وهي نقد 

الت�شورات ال�شرقية عن الغرب.

اللحظة الثانية: »الثقافة 
واإلمبريالية«

يفتتح كت�ب »الثق�ف���ة واالإمربي�لية”)1994( 
اللحظة الث�ني���ة يف تطور فكر اإداورد �شعيد. 
الكت�ب يكمل »اال�شت�شراق«، اإذ يتن�ول الوجه 
»الغ���رب«  الفك���ري:  �شعي���د  مل�ش���روع  االآخ���ر 
»الثق�ف���ة  يكتف���ي  ال  »ال�شرقي���ني«.  م���راآة  يف 
واالإمربي�لية”بدرا�شة دور الثق�فة يف تربير 
االإمربي�لي���ة وتزويده���� بو�ش�ئ���ل ال�شرعن���ة 
والطواعي���ة عل���ى �شح�ي�ه�، بل اإّن���ه يدر�س 
الن�ش����ل  يف  املق�ِوم���ة  الثق�ف���ة  دور  اأي�ش���ً�، 
التحرري م���ن اال�شتعم�ر واالإمربي�لية. لكّنن� 
هن���� ق���د خرجن� اأ�ش���اًل من »ال�ش���رق« )منطقة 
غ���رب اآ�شي���� ال���ذي ج���رى الركي���ز عليه� يف 
»اال�شت�ش���راق«( اإىل ح���رك�ت التحرر ل�شعوب 

الق�رات الثالث.
يف ه���ذه اللحظ���ة من تط���ّوره الفك���ري، فتح 
�شعيد ور�شة ت�شحيح مل� يف »اال�شت�شراق”من 
�شط���ح واأح�دية ج�ن���ب، اآخ���ذًا يف احل�شب�ن 
املالحظ����ت النقدي���ة املوجهة اإلي���ه خ�شو�شً� 

من جهة الي�ش�ر.

اأواًل، اتخ���ذ م�ش�فة نقدية م���ن ثن�ئي »املعرفة 
/ القوة« املن�ش���وب اإىل مي�شيل فوكو، منتقدًا 
الفيل�شوف الفرن�شي الأّنه »يهمل دور الطبق�ت 
واالقت�ش����د ودور الثورات واالنتف��ش�ت يف 
)اإدوارد  عنه����«  يتح���ّدث  الت���ي  املجتمع����ت 
 ،1983 والن�ق���د،  والن����س  الع����مَل  �شعي���د، 
244(. ويف االجت����ه ذات���ه، �شح���ح اأح�دي���ة 
اجل�ن���ب يف مق�ربت���ه ال�شي��ش���ة �������� الثق�في���ة 
اأبع����د  اإىل  اأع����د االعتب����ر  ب����أن  لال�شتعم����ر 
اال�شتعم����ر االقت�ش�دي���ة واال�شتغاللي���ة، مب� 
ه���و عملي���ة »�شيطرة عل���ى االأ�ش���واق واملواد 
االأولي���ة واليد الع�مل���ة الرخي�شة واالأرا�شي 
املدّرة الأعلى مع���دالت الربح« )�شعيد، الثق�فة 

واالإمربي�لية، 14-13(.

ث�ني���ً�، اع���رف �شعي���د ب�شح���ة النق���د ال���ذي 
جيم����س  االأمريك���ي  االأدب���ي  الن�ق���د  وجه���ه 
كليفورد اإليه ب�أّنه »ينتك�س اإىل اأمن�ط النعرة 
اجلوهراني���ة ذاته� التي يه�جمه���� ]يف كت�ب 
والنق���د  االن�شني���ة  »اال�شت�شراق«[”)�شعي���د، 
الدميوقراطي، الرجمة العربية، دار االآداب، 
بريوت، 2005، �س 24-25(. واالإ�ش�رة هي 
اإىل حتوي���ل �شعي���د الغ���رب اإىل جوه���ر ق�ئم 
بذات���ه والتع�م���ل مع���ه عل���ى اأّنه كي����ن ثق�يف 
متج�ن����س وموّحد ميت���ّد يف خط م�شتقيم من 

اإي�شكيلُ�س االإغريقي اإىل ك�رل م�رك�س.
ث�لث���ً�، ينف���ي �شعيد الزع���م ب�أّن غر����س كت�ب 
»اال�شت�شراق”ه���و الدف����ع عن �ش���رق حقيقي 
ي�شّوه���ه اال�شت�ش���راق الغربي، فيوؤك���د: »لقد 
عل���ى  ]لال�شت�ش���راق[  نق���دي  يف  اعتم���دت 
ب�شب���ب  التمث���الت  ل���كل  املغلوط���ة  الطبيع���ة 
ارتب�طه���� الوثي���ق ب�لدنيوي���ة، اأي ب�ل�شلط���ة 
واملوق���ع وامل�ش�ل���ح. وق���د اقت�ش���ى ذل���ك اأن 
اأج�ه���ر ب����أّن كت�بي مل يك���ن مع���ّدًا للدف�ع عن 
ال�ش���رق احلقيقي، بل اإّن���ه مل يكن يطرح فكرة 
وج���ود �شرق حقيق���ي اأ�شاًل. واملوؤك���د اأيّن مل 
اأكن اأن�ف���ح عن نق�وة ت�ش���ّورات �شد اأخرى، 
كل  اأّن  اقراح���ي  ج���دًا يف  وا�شح���ً�  وكن���ت 
م�ش����ر حتوي���ل التجرب���ة اإىل تعب���ري ال ميكن 
اأن يك���ون منّزهً� عن التل���ّوث. وامل�ش�ر ملّوث 
اأ�شاًل وب�ل�شرورة لتورطه ب�ل�شلطة واملوقع 
وامل�ش�ل���ح، اأك�ن ذلك من موقع ال�شحية اأم مل 

يكن”)�شعيد، االن�شنية، 70(.
 / »معرف���ة  ثن�ئ���ي  �شعي���د  ا�شتب���دل  هك���ذا 
قوة”بث�ل���وث »�شلط���ة / موق���ع / م�ش�ل���ح«، 
اأي ال�شي��ش���ة واملوق���ع اجلغ���رايف )�شم����ل / 
جن���وب( وامل�ش�ل���ح االقت�ش�دي���ة والطبقية، 
وه���و تعي���ني اأ�شمل للمح���ّددات الت���ي تتحكم 

بتفكري اجلم�ع�ت الب�شرية و�شلوكه�.
التمّث���الت  اإىل  �شعي���د  ينتق���ل  اإذ  رابع���ً�، 
مر����س  ينتق���د  واالآخ���ر،  لل���ّذات  ال�شرقي���ة 
الل���وم  اأي   ،)occidentosis(”الُغ���راب«
الُع�ش�ب���ي للغ���رب عل���ى كل الوي���الت الن�زلة 
ب�ل�شع���وب امل�شتعم���رة. ويرف����س »نظري����ت 
املوؤام���رة«. اإال اأّن���ه يوّج���ه الن�ش���ل احل�د يف 
 ..« :nativism نق���ده اإىل النعرة البلدي���ة
اإّن القب���ول ب�لنع���رة البلدي���ة يعن���ي القب���ول 
ب���كل م�شتتبع����ت ال�شيط���رة االإمربي�لية: كل 
االنق�ش�م����ت العرقي���ة والديني���ة وال�شي��شية 
الت���ي فر�شته���� االإمربي�لي���ة ه���ي ذاته����. اإّن 
مغ����درة الع����مل الت�ريخ���ي مل�شلح���ة غيبي�ت 
اجلواهر مثل النع���رة الزجنية اأو االيرلندية 
الت�ري���خ  مغ����درة  تعن���ي  الك�ثوليكي���ة  اأو 
مل�شلحة نعرات جوهرانية حتمل الط�قة على 

ا�شتعداء الب�ش���ر بع�شهم �شد بع�س”)�شعيد، 
اأن  واالإمربي�لي���ة، 276(. وميكنن����  الثق�ف���ة 
ن�شيف النعرة االإ�شالمية اإىل الئحة النعرات 

البلدية.
يع���ود �شعيد يف رائعت���ه االأخ���رية، ال�ش�درة 
بع���د الوف�ة، اإىل نق���د اإيديولوجي�ت االنتم�ء 
والهوي���ة عل���ى اأّنه���� اأخطر م���� خّلف���ه الع�شر 
اإىل م�شت���وى  يرق���ى  ن����س  االإمربي����يل، يف 
الو�شي���ة الفكري���ة: »اإّن الهوي���ة ه���ي العملية 
الت���ي تت�شلط به���� الثق�فُة االأق���وى واملجتمُع 
االأرق���ى بوا�شط���ة العنف على �شع���وب يتقرر 
اأّنه���� �شعوب دوني���ة، مبقت�ش���ى عملية فر�س 
الهوي���ة تلك. اإّن االإمربي�لية م���� هي اإال عملية 
 On �شعي���د،  للهوي����ت”)اإدوارد  ت�شدي���ر 
املت�أخ���ر،  االأ�شل���وب  يف   ��������  Late Style
2006، ����س 85(. درءًا ملث���ل ه���ذه االأخط�ر، 
وهي حتدي���دًا اأخط����ر »ت�شري���ق« ال�شرقيني، 
ين�شّم �شعي���د اإىل فرانت�س ف�نون يف الدعوة 
�������� القوم���ي،  اإىل حتوي���ل الوع���ي الوطن���ي 
الذي �ش�د فرة الن�ش����ل �شد اال�شتعم�ر، اإىل 
وع���ي اجتم�عي يف احلقب���ة اال�شتقاللية، اأي 
االنتق����ل من التح���رر الوطني �������� القومي من 
امل�شتعم���ر اإىل التحرر االجتم�ع���ي الداخلي، 
اأي بن����ء جمتم���ع احلري���ة وامل�ش����واة وبن�ء 
الثق�ف���ة اجلديدة على اأنق��س ثق�فة امل�شتعمر 

واملجتمع التقليدي.
ب�لتحرر االجتم�عي يغ�در �شعيد ثن�ئي �شرق 
/ غرب نه�ئيً�، مب� فيه من �شيطرة ومق�وم�ت 
لل�شيط���رة، داعي���ً� اإىل »اكت�ش����ف ع����مل لي�س 

مبنيً� على جواهر متع�دية«.

اللحظة الثالثة: إلى اإلنسانية 
العلمانية

مّثل���ت دعوة �شعيد اإىل ا�شكت�ش�ف ع�مل »لي�س 
مبنيً� على جواهر متع�دي���ة«، عالمة االنتق�ل 
م���ن نق���د اال�شت�شراق ونق���د اال�شتغ���راب اإىل 
النظري���ة االإن�ش�نوي���ة العلم�ني���ة، مب���� ه���ي 
االأوج واخل�مت���ة يف تطوره الفكري. مل تكن 
النقلة مف�جئة، بل ك�نت تختمر يف اللحظتني 
ال�ش�بقت���ني بركيزته���� الفل�شفي���ة الت���ي تقول 
اإّن الب�ش���ر ي�شنعون ت�ريخه���م ب�أنف�شهم واإّن 
مف�تي���ح فه���م هذا الع����مل هي يف ه���ذا الع�مل. 

)االن�شنية، �س 71-70(.
بع���د هذا العر����س لتطور فك���ر اإدوارد �شعيد، 
ميكن اإلق����ء بع�س االأ�شواء على وجه من�شّي 

من �شخ�شيته الفكرية ودور مهمل من
اأدواره.

ي�ش���ري اإدوارد �شعي���د، يف اأك���رث م���ن م���ك�ن، 
اإىل اأّن اال�شت�ش���راق ال يكتف���ي ب�لنط���ق ب��شم 
�شرقي���ني، الدع�ئ���ه عجزه���م ع���ن التعبري عن 
اأنف�شه���م، ب���ل يزع���م اأي�شً� امت���الك »الرجمة 
الر�شمي���ة« ل���كل م� ه���و �شرقي اأو �ش����در عن 
 .)222  ،203 ����س  )اال�شت�ش���راق،  ال�ش���رق 
يق���وم نق���د اإدوارد �شعي���د لال�شت�ش���راق عل���ى 
�شل�شلة من االأدّل���ة واحلجج والرباهني تثبت 
اأّن »املرج���م« يح���ّرف يف النق���ل م���ن لغة اإىل 
اأخ���رى ويتالعب، حتدي���دًا ب�شبب عدم قدرته 
عل���ى التحرر من مركزيته االأورو ����� اأمريكية. 
يف مق�بل ترجمة امل�شت�شرقني العيّية، ينه�س 

اإدوارد �شعيد مب� هو »مرجم« بذاته.
ب�الإنكليزي���ة.  يكت���ب  عرب���ي  �شعي���د  اإدوارد 
اأم�ش���ى حي�ت���ه الب�لغ���ة »يرج���م« فل�شط���ني 
اإىل لغ���ة امل�شتعم���ر، التي تعّلمه���� يف مدر�شة 
خ�شو�شي���ة يف مدينة الق�ه���رة، حيث جل�أت 
اأ�شرته بعد احتالل ال�شه�ينة فل�شطني. اإال اأّن 
�شعيد يتع�مل ولغة امل�شتعمر على طريقة كب�ر 
الكت����ب واالأدب����ء املن�ه�ش���ني لال�شتعم�ر يف 
الق�رات الث���الث: ب�لتخريب وك�شر املحرم�ت 
والتف���وق عل���ى اأ�شح�ب اللغ���ة االأ�شليني عن 
طري���ق االبت���ك�ر والتخيي���ل واالإب���داع. هكذا 
ت�ش���ري الكت�بة بلغ���ة امل�شتعمر فع���ل مق�ومة 

بذاته�.

ث���م اإّن عالق���ة اإدوارد �شعي���د ب�لع����مل العربي 
فعل ترجمة هي اأي�ش���ً�. ف�ل�شدمة التي دفعت 
اجل�مع���ي العرب���ي �������� االأمريك���ي اىل درا�شة 
نت����ج امل�شت�شرق���ني، ك�نت هزمي���ة اجليو�س 
العربي���ة على يد اإ�شرائي���ل يف حرب حزيران 
1967 وم���� تبعه� من احت���الل ك�مل فل�شطني 
�شين����ء  �شح���راء  اإىل  اإ�ش�ف���ة  الت�ريخي���ة 
ومرتفع�ت اجلوالن. واإّنه ملعرّب جدًا اأن يكون 
رد فع���ل اإدوارد �شعي���د الف���وري عل���ى �شدمة 
الهزمي���ة هو ق���راره تعلم اللغ���ة العربية. من 
هن���� ت�ش�فرت �شدمة نك�شة 1967 وا�شتع�دة 
اللغ���ة االأم عل���ى تكوي���ن احل���دث الت�أ�شي�شي 
ال���ذي ا�شتول���د اإدوارد �شعيد االآخ���ر. اإدوارد 
ال���ذي  العموم���ي واملن��ش���ل  املثق���ف  �شعي���د 
نع���رف، يف مق�بل اإدوارد �شعي���د االآخر الذي 

تعرفن� اإليه يف »خ�رج املك�ن«.

لذا ينبغ���ي ت�شني���ف اإدوارد �شعي���د يف عداد 
فري���ق املثقف���ني العرب الذي���ن فّج���رت نك�شة 
1967 ط�ق�ته���م اخلاّلق���ة والغ�ش���ب. �شم���ن 
هذا الفريق م�ر����س �شعيد »الرجمة« جمددًا، 
وه���ي اال�ش���م االآخ���ر ل�شيغت���ه املحبب���ة ع���ن 
»حتوي���ل التجربة اإىل تعبري«. اآىل على نف�شه 
اأن يعرّب عن جترب���ة املخ��س الفكري النقدي 
اجلذري وعن احل���رك�ت التحررية والثورية 
حلقبة م� بعد نك�ش���ة 1967، واأن ي�شكبه� يف 
اللغ���ة املفهومية لغرام�ش���ي وف�نون وولي�مز 
و�شواه���م.  ِه���ّل  و�شتي���وارت  وبوالنتزا����س 
�شّل���ط �شوط النقد عل���ى االأنظمة اال�شتبدادية 
مواجه���ة  ع���ن  لعجزه����  والدكت�توري���ة 
االإمربي�لية وال�شهيوني���ة ولقمعه� �شعوبه�، 
مع اأّن نقده االأنظمة ال�شعبوية الع�شكرية ك�ن 
اأب���رز واأق�شى م���ن تن�وله االأنظم���ة ال�شاللية 
النفطي���ة املح�فظ���ة واملوالية للغ���رب. ط�ول 
نق���ده اأي�ش���ً� ح���رك�ت التح���رر العربي���ة ويف 
مقدمه���� تلك التي التزم به� ����� منظمة التحرير 
الفل�شطينية. ع�ر�س اتف����ق اأو�شلو 1993 ����� 
ال���ذي و�شفه ب�»�ش���الم ال�شعف�ء”�������� الأّنه نتج 
من قراءة مغلوطة لال�شراتيجي�ت االأمريكية 
الفل�شطيني���ة،  القي����دة  م���ن  واالإ�شرائيلي���ة 
الت���ي م� لب���ث اأن قطع عالق�ته به����. ومل ُيعف 
�شعي���د مثقف���ني عربً� م���ن النقد، كم���� يف ح�ل 
الذي���ن ت�ش�منوا مع املفك���ر الفرن�شي روجيه 
غ�رودي الإن���ك�ره املحرق���ة اليهودية )راجع: 

لوموند ديبلوم�تيك، اآب �� اأيلول 1998(.
مل ي���كّل اإدوارد �شعيد يومً� عن مم�ر�شة دوره 
االأمريكي���ة  اال�شراتيجي����ت  »ترجم���ة«  يف 
اأي���ن  مقرح���ً�  الع���رب،  مواطني���ه  لغ���ة  اإىل 
وكي���ف ومتى ميكن مواجهته����. رغم املر�س، 
وج���د الوق���ت ال���ك�يف ليحل���ل لقّرائ���ه العرب 
اآلي����ت اتخ����ذ الق���رار يف االإدارة االأمريكي���ة 
م���ع و�ش���ول املح�فظ���ني اجل���دد اإىل احلك���م. 
وك�ن م���ن اأوائل من نّب���ه اإىل خطورة ظ�هرة 
االأ�شولي���ة امل�شيحي���ة يف الوالي����ت املتحدة، 
واإن يك���ن ع���رّب، يف الوقت ذاته، ع���ن اإعج�به 
بزخ���م حركة االحتج����ج ال�شعبي���ة االأمريكية 
�ش���د احل���رب على الع���راق. ويف اآخ���ر زي�رة 
ل���ه اإىل لبن����ن، قبل رق�ده االأخ���ري فيه، اقرح 
اإدراج درا�ش���ة املجتم���ع والدول���ة االأمريكيني 
يف برام���ج التعلي���م العربية بدي���اًل من جمرد 
تعلي���م التالم���ذة والط���الب الع���رب يف كت���ب 
الكت���ب  ع���ن  منقول���ة  اأو  اأمريكي���ة  مدر�شي���ة 

املدر�شية االأمريكية.
يف االأم���ر اأك���رث م���ن و�شّي���ة اأ�شت����ذ ج�معي. 
اإّن���ه اإدوارد �شعيد ي�شتعي���د اله�ج�شني اللذين 
ختم بهم���� كت�ب »اال�شت�ش���راق«: التحذير من 
ت�شريق ال�شرقيني ومن الرّد على اال�شت�شراق 
بوا�شط���ة اال�شتغ���راب. لك���ن »الرجمة« هذه 
امل���ّرة ت���درج التحذي���ر يف اللغ���ة املفهومي���ة 
الأ�شلوب اإدوارد �شعيد املت�أخر، لغة اإن�ش�نوية 
علم�نّي���ة ق���د جت����وزت الثن�ئي����ت والهوي�ت 

املتع�دية.
* كاتب واأ�ستاذ جامعي لبناين
عن جريدة الخبار البنانية
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محمود الغيطانى
»اال�شت�ش���راق”اأن  كت�ب���ه  ف���ى  �شعي���د  يوؤك���د 
بو�ش���ف  ق�م���وا  االأوروبي���ني  الدار�ش���ني 
ال�شرقي���ني ب�أنه���م غ���ري عقالني���ني و�شعف����ء 
وخمنثون، على عك�س ال�شخ�شية االأوروبية 
العقالني���ة والقوية والرجولي���ة، وُيعزى هذا 
التب�ي���ن اإىل احل�ج���ة اإىل خل���ق اختالف بني 
ال�شرق والغ���رب، وهذا االختالق ال ميكن من 
تغيري جوهر ال�شرق، وب�لت�ىل ف�ل�شرق دائم� 
ث�بت ال ميكن له التغ���ري، اأو القي�م ب�لثورات 
وخ��ش���ع  الوق���ت،  ط���ول  ح����مل  اأن���ه  حي���ث 
للطغي�ن والظل���م، وعندم� ن�شر اإدوارد �شعيد 
كت�ب���ه ك�ن���ت ال ت���زال ح���رب اأكتوب���ر واأزمة 
اأوب���ك حديثت���ني لي�ش���ري اإىل اأن ه���ذا اخلل���ل 
ف���ى النظ���رة اإىل ال�ش���رق م���� زال م�شتمرا فى 
و�ش�ئ���ل االإع���الم احلديث���ة، ولك���ن التغريات 
ال�شي��شية التى حدث���ت فى اخلريطة العربية 
ف���ى ال�شنوات االأخرية، ُتدلل عل���ى اأن اإدوارد 
اإمن���� ك�ن ينظر اإىل ال�شرق نظرة ا�شت�شرافية 
م�شتقبلية حينم� اأكد ف���ى نظرية اال�شت�شراق 
اأن الغرب ح�ول تنمي���ط الع�مل ال�شرقى وفق� 
لنظرت���ه هو، وخلفيت���ه الثق�في���ة التى تطمح 
دائم� فى الري�دة على هذا ال�شرق الروم�ن�شى 
مق�ب���ل  ف���ى  دائم����  اخل��ش���ع  الالعقالن���ى 
الع����مل الغربي، اإن���ه ال�شرق املتمت���ع فى نظر 
امل�شت�شرق���ني دائم���� ب�أنه م���ك�ن للروم�ن�شية، 
ال�شي���د،  وذكري����ت  الغريب���ة،  والك�ئن����ت 

واملن�ظر الطبيعية، والتج�رب الرائعة.

اأث�ر كت����ب اال�شت�شراق واأعم�ل اإدوارد �شعيد 
االأخ���رى ط�ئف���ة كب���رية م���ن اجل���دل والنقد، 
جيلرن”الفيل�ش���وف  »اإرن�ش���ت  راأى  فق���د 
االإن�ش�ني����ت  الت�شيك���ي، وع����مل  الربيط�ن���ى 
واالجتم�ع اأن: زع���م اإدوارد �شعيد اأن الغرب 
قد �شيط���ر على ال�ش���رق ملدة اأك���رث من 2000 
ع�م اأمر م�شتحيل، فلق���د ك�نت االإمرباطورية 
العثم�ني���ة حتى اأواخ���ر الق���رن ال�ش�بع ع�شر 
ُت�ش���كل خط���را كبريا على اأوروب����، كم� الحظ 
»م����رك برودم����ن”اأن اإدوارد ق���د ادع���ى ب����أن 
االإمرباطوري���ة الربيط�ني���ة ق���د امت���دت م���ن 
م�ش���ر اإىل الهن���د ف���ى 1880م، لك���ن احلقيقة 
اأن ه���ذه املنطقة ك�نت خ��شعة لالإمرباطورية 
ذه���ب  ح���ني  ف���ى  والف�ر�شي���ني،  العثم�ني���ة 
اآخ���رون، اأنه حتى ف���ى ذروة االإمرباطوري�ت 
االأوروبي���ة، ف����إن ال�شيط���رة االأوروبي���ة على 
ال�ش���رق مل تك���ن ُمطلق���ة وظلت تعتم���د ب�شكل 
كبري عل���ى املتع�ون���ني املحليني الذي���ن ك�نوا 
يخدم���ون االأه���داف االإمرباطوري���ة، وانتقد 
البع����س منهجي���ة اإدوارد �شعي���د ف���ى انتق����ء 
الفك���ر اال�شت�شراق���ى �شمن منطق���ة جغرافية 
ممت���دة ب���ني م�ش���ر وفل�شط���ني وه���ى اأمثل���ة 

فق���رية على نظريته ع���ن اال�شت�ش���راق؛ نظرا 
للفرة الق�شرية ن�شبي���� خل�شوعه� لل�شيطرة 
االأوروبي���ة، وراأى ه���وؤالء اأن �شعي���د اأهم���ل 
من�ط���ق اأهم من ذل���ك مثل الهن���د عندم� ك�نت 
حتت ال�شيطرة الربيط�نية واأق�ش�م� من اآ�شي� 
الت���ى خ�شع���ت لل�شيطرة الرو�شي���ة، وم� ك�ن 
تركي���زه على ال�شرق االأو�ش���ط اإال تركيزا منه 

على اأهداف �شي��شية.

لقد اأ�ش����ر اإدوارد �شعيد على تر�شيخ ال��ش�ور 
احلقيقي���ة لال�شت�ش���راق دون تزويقه� ب�ألف�ظ 
ُت�ح��ش�ن �ش�ورت�ه�� وم�ف��ه�ي�م�ه�� ت�ج��ه ال�ع�رب 
وال�م��ش�ل�م�ي����ن، ب�ع�د اأن اأث�ب����ت اأن االه�ت�م��م 
غ���ريه،  االأو�ش���ط دون  ال�ش���رق  ف���ى  ي��ش����ب 
العتب�رات له���� عالقة ب�الأدي����ن واحل�ش�رات 
االقت�ش����دى  الع�م���ل  ث���م  وم���ن  املتع�قب���ة، 
والوف���رة  الب���رول  اكت�ش����ف  ف���ى  املتمث���ل 
امل�لي���ة، واأو�ش�ح اأن لال�شت�شراق دورا موؤثرا 
ج���دا ف���ى الدرا�ش����ت الثق�في���ة واجلغرافي���� 
الب�شرية والت�ريخ وغريه� من عن��شر االأم�ة 
املتواف���رة، وه���ذه ال�م�وؤث����رات، ال�ت����ى رمب���� 
ن�راه����� ال�ي����وم ب�و�ش�وح بع���د رح�ي�ل اإدوارد 
�شعيد، ق�د بن�ه� من خ�الل حتليل وت�شخي�س 
املعطي����ت فى اأعم����ل ج��ك دري����دا، ومي�شيل 
ف�وك����و، وا�ش�ت�ن�����دا اإىل نق����د اال�ش�ت��ش����راق 
كعبد اللطيف ال�شيب�وي، واأن�ور عبد ال�م�ل�ك، 
ومك�شي���م رودن��ش�ون وغ�ي�ره����م، على �شبيل 
املث�ل، يتواف���ق اإدوارد �شعي���د ب�شورة الفتة 
للنظ���ر م���ع ريت�ش����رد �ش�وث���رن ح���ني ي�ش���ع 
ال�درا�ش��ت الغربية لل�شرق ف�ى م�و�ش�ع ال��ش�ك 
م�وؤك�دا ع����دم ال��ش�ل�وع بقبوله���� مطلق� معلال 
ذل���ك بقوله: اإن كال من الت�ري���خ اال�شتعم�رى 
للمنطقة والهيمن���ة ال�شي��شية على ال�شرق قد 
فعل فعلته بت�شويه كت�ب�ت امل�شت�شرقني الذين 
عرفوا ال�شرق جيدا ودر�شوا ثق�فته ومعرفته 
وح�ش�رت���ه، وه���ذه نقطة مهمة ل����دى اإدوارد 
�شعيد، ال بد من اأن يفهمه� منتقدوه من العرب 
اأوال، وه����ى اأن اإدوارد �شعي���د ق���د متخ�ش���ت 
لديه فك���رة رف�س اال�شت�ش���راق الغربي، لي�س 
من الن�حي���ة املعرفية الق�شدية، بل من ن�حية 
ارتب����ط اال�شت�ش���راق ب�لهيمن���ة اال�شتعم�رية 
الأبن����ء  التو�شيفي���ة  ال�شي��شي���ة  و�شي�ق�ته���� 
ال�شرق، فهو يرف�س و�ش�ف ال�شرق ب�ملتخلف 
وع�دم املعرف���ة واأن ح�ش�رت���ه مكت�شبة وغري 
الئ����ق للحكم، وهو م� يجعل الغرب ولي� عليه 

وعلى م� ميلك.

راأى بع�س النق�د االأك�دمييني اأن اإدوارد �شعيد 
مل ميي���ز فى عمل���ه ب���ني اأن���واع امل�شت�شرقني، 
فعلى �شبيل املث�ل مل مييز بني ال�ش�عر يوه�ن 

فــى  مثقــف  ســعيد..  إدوارد 
مواجهة العالم

تــأىت ذكرى وفــاة املفكر واملثقف الكبري إدوارد ســعيد ىف أتون انقالبات وثورات سياســية عربية 

أدت إىل تغيــري وجــه خارطة السياســة العاملية بالكامل، ولعل إدوارد ســعيد لــو كان يعيش بيننا 

اآلن لــكان قد قال لنا: »هذا ما ســبق أن أكدته لكم حينا تحدثت عن االســترشاق، واليوم تتحقق 

نبوءىت االسترشاقية التى هاجمنى عليها العامل ووقفوا ىف وجهى باملرصاد متهمني إياى بالتدليس، 

ومحاولة تشويه صورة الغرب ىف مقابل الرشق«.
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ف���ون جوته الذى مل ي�ش�فر اأب���دا اإىل ال�شرق، 
والروائ���ى جو�شت����ف فلوب���ري ال���ذى اأم�شى 
فرة وجي���زة فى م�شر، كذلك كت�ب�ت اإرن�شت 
رين�ن الت���ى ك�نت ن�بعة من اأ�ش��س عن�شري، 
وب���ني بع����س االأك�دميي���ني مث���ل اإدوارد وليم 
ل���ني الذى ك�ن ُمتقن� للغة العربية، ووفق� لهذا 
النق���د، ف����إن اإدوارد �شعيد ق���د جت�هل جن�شية 
امل�شت�شرق���ني وخلفي�ته���م، وانته���ج �ش���ورة 
منطي���ة واح���دة للم�شت�ش���رق االأورب���ي، كم���� 
يقول الن�ق���د والروائى روب���رت ايروين ب�أن 
�شعيد جت�هل درا�ش�ت امل�شت�شرقني من اأمل�ني� 
واملج���ر فى القرن الت��ش���ع ع�شر، وهم مل تكن 

لدولهم هيمنة تذكر على ال�شرق االأو�شط.

نظري���ة  عل���ى  الهج���وم  ه���ذا  ك�ن  ه���ل  لك���ن 
اال�شت�شراق الت���ى ابتدعه� �شعيد فى مو�شعه 
ب�لفع���ل؟ ي���رى موؤي���دو �شعي���د اأن مث���ل ه���ذا 
النق���د حتى ل���و ك�ن �شحيح����، فه���و ال ُيبطل 
االأطروح���ة  وه���ذه  االأ�ش��شي���ة،  االأطروح���ة 
ع�ش���ر  الت��ش���ع  القرن���ني  ف���ى  �شحيح���ة 
ف���ى  والع�شري���ن، وه���ى متمثل���ة خ�شو�ش���� 
و�ش�ئ���ل االإع���الم الغربي���ة واالأدب وال�شينم�، 
كم� يرى موؤيدوه اأن درا�ش�ته مل يتم تطبيقه� 
عل���ى البعث�ت االأمل�نية، وهو م���� �شرح به فى 
الن�شخ���ة الث�نية لكت�ب اال�شت�ش���راق ال�ش�در 
ع����م 1995م راف�ش���� نقده���م حي���ث ق����ل: » 
لكنن���ى بدال م���ن ذلك اأدركت بع����س امل�شكالت 
واالإج�ب����ت الت���ى اقرحه���� بع����س منتقدي، 
والأنه���� تبدو ىل مفيدة ف���ى تركيز املح�ججة؛ 
ف�إنن���ى �ش�أ�شعه� فى اعتب����رى خالل م� �شيلى 
من تعليق�ت، م�ش���كالت اأخرى مثل ا�شتثن�ئى 
لال�شت�ش���راق االأمل�نى حيث مل يق���دم ىل �شبب� 
واح���دا يجعلنى اأدرج ذل���ك اال�شت�شراق الذى 
بدا ىل ب�شراحة �شطحي���� وت�فه� وم� من داع 

للتع�مل معه«.

القضية الفلسطينية واالتهام 
بمعاداة السامية

اهتم �شعي���د كثريا ب�لق�شي���ة الفل�شطينية من 
اأج���ل اإيج����د حل له���ذا الك�بو�س ال���ذى ع��شه 
ط���وال فرة حي�ته، مم� اأث���ر عليه كثريا حتى 
اأن���ه ق�ل: »ن�ش����أُت كعرب���ى ذى تعلي���م غربي، 
وقد �شع���رت اأّننى اأنتمى لكال الع�ملني دون اأن 
اأنتمى اإىل اأّي منهم���� انتم�ء ك�مال«، كم� ق�ل: 
»اإّنن���ى قد عربت اخل���ّط الف��شل ب���ني ال�شرق 
والغرب، ووجلت اإىل حي����ة الغرب، اإال اأّننى 
احتفظ���ت ب�شلة ع�شوي���ة مع م���ك�ن ن�ش�أتي، 
وك�نت هذه عملية عبور اأكرث منه� عملية اإبق�ء 
على احلواجز«، ورمب� ك�نت ه�تني العب�رتني 
وغريهم���� الكثري م� جع���ل اإدوارد مهتم� اأمي� 
اهتم����م بق�شي���ة فل�شط���ني والتوط���ني فيه����، 
ف�ش����رك ط���ول حي�ته ف���ى اجلهد املب���ذول من 
اأجل اإق�مة الدول���ة الفل�شطينية، وك�ن ع�شوا 
م�شتقال فى املجل�س الوطنى الفل�شطينى طول 
الفرة املمت���دة م� ب���ني 1977م اإىل 1991م، 
وم���ن اأوائ���ل املوؤيدي���ن حل���ل الدولت���ني مع�، 
وقد �ش���وت �شنة 1988م فى اجلزائر ل�ش�لح 
اإق�م���ة دولة فل�شطني �شم���ن املجل�س الوطنى 
الفل�شطين���ي، وا�شتق�ل فى �شن���ة 1991م من 
هذا املجل����س؛ احتج�ج� عل���ى توقيع اتف�قية 
اأو�شلو، وقد �شعر ب�أن بنود و�شروط االتف�ق 
غري مقبولة، وهو م� ُرف�س من قبل فى موؤمتر 
مدري���د 1991م، وق���د راأى اأن اتف�قية اأو�شلو 
لن تق���ود اإىل اإق�مة دول���ة فل�شطينية حقيقية، 
ال�شيم���� اأن مث���ل ه���ذ اخلط���ة ُرف�ش���ت �شن���ة 
1970م من قبل ي��ش���ر عرف�ت عندم� عر�شه� 
اإدوارد �شعي���د بنف�ش���ه على عرف����ت ني�بًة عن 
حكوم���ة الوالي����ت املتح���دة االأمريكي���ة، وقد 
علق على االتف�قية ب����أن ي��شر عرف�ت قد فّرط 
فى ح���ق الع���ودة لالجئ���ني الفل�شطينيني اإىل 
اأرا�شى ال���� 48 وجت�هل تن�م���ى اال�شتيط�ن، 
وقد بلغت العالقة بني اإدوارد �شعيد وال�شلطة 
الفل�شطينية ذروة التوتر �شنة 1995م عندم� 

منع���ت ال�شلطة الفل�شطيني���ة بيع كتب اإدوارد 
�شعيد فى اأرا�شيه�.

ه���ذا االرتب�ط الوثيق بق�شية وطنه، وحنينه 
اإلي���ه اأوقعه فى م�أزق اته�مه مبع�داة ال�ش�مية 
والعدوان على االإ�شرائيليني فى ع�م 2000م، 
فقد التقطت فى الث�لث من يوليو �شنة 2000م 
�ش���ورة الإدوارد �شعي���د م���ع ابن���ه وهو يرمى 
حج���را ع���رب احل���دود اللبن�ني���ة االإ�شرائيلية 
ب�جت����ه اإ�شرائي���ل، وم���� لب���ث اأن ب���داأ النق���د 
ُيوج���ه ل���ه ب�شفت���ه »متع�طف���� م���ع االإره�ب«، 
وق���د علق على هذا االأمر ب�أن و�شفه ب� »رمزية 
الفرح« النته�ء االحت���الل االإ�شرائيلى للبن�ن، 
واأ�ش����ف: »مل يكن هن�ك اأح���د، واأقرب خمفر 
ك�ن على ُبعد ن�ش���ف ميل«، ورغم ادع�ئه ب�أنه 
مل ي�شته���دف اأح���دا بحج�رت���ه، اإال اأن���ه وفق���� 
ل�شهود عي�ن جلري���دة ال�شفري ف�إنه ك�ن بعيدا 
ح���واىل ت�شعة اأمت����ر عن جن���ود اإ�شرائيليني 
موجودي���ن عل���ى ب���رج مراقب���ة، واأن احلجر 
الذى األق�ه �شعيد قد ارتطم ب�الأ�شالك ال�ش�ئكة 
املحيط���ة بهذا الربج، وق���د اأدت هذه ال�شورة 
اإىل انتق����دات وا�شعة �شمن هيئ���ة التدري�س 
الط���الب،  وبع����س  كولومبي����  ج�مع���ة  ف���ى 
ورابط���ة مك�فح���ة الت�شهري؛ االأم���ر الذى دع� 
رئي����س اجل�مع���ة الإ�ش���دار بي����ن م���ن خم�س 
�شفح�ت للدف�ع عن���ه ُمعتربا اأن م� ق�م به هو 
نوع م���ن اأنواع حرية التعبري وق�ل فى دف�عه 
عنه: »على حد علمى ان احلجر مل يكن موجه� 
الأح���د، ومل يتم به���ذا الفعل ك�ش���ر اأى ق�نون، 
ومل يت���م توجي���ه اأى اته����م �ش���ده، ومل تتخذ 
اأى دعوى جن�ئية اأو مدنية بحق �شعيد«، لكن 
ك�ن له���ذا االأم���ر العديد من التداعي����ت عليه، 
فف���ى فرباير 2001م اأُلغيت حم��شرة ك�ن من 
املق���رر اأن يلقيه� فى جمعية »فرويد« فى فين�، 
وقد عل���ق رئي�س اجلمعية عل���ى ذلك بتعبريه 
اأن الو�ش���ع ال�شي��ش���ى ف���ى ال�ش���رق االأو�شط 
اأ�شبح اأك���رث تعقي���دا واأدى اإىل زي�دة مع�داة 
ال�ش�مية؛ لذلك قررت اجلمعية اإلغ�ء املح��شر 

جتنب� لل�شراع�ت الداخلية.

إدوارد ســعيد فــى دفاعه عن 
اإلسالم

ع����م 1981م اأ�ش���در اإدوارد �شعيد كت�به املهم 
»تغطي���ة االإ�شالم”وه���و الكت����ب ال���ذى ع���ده 
اجل���زء الث�لث م���ن نظرية اال�شت�ش���راق التى 
ابتدعه� لتتن�ول العالقة بني ال�شرق والغرب، 
فب���داأ نظريته بكت����ب »اال�شت�ش���راق«، ثم تاله 
بكت����ب »امل�ش�أل���ة الفل�شطيني���ة«، ليك���ون هذا 
الكت����ب هو اجل���زء الث�ل���ث الذى يوغ���ل فيه 
من اأج���ل ت�أم���ل العالقة املتوترة ب���ني ال�شرق 
ال�شعيف دائم�، االأ�شطوري، املنقلب، املتفجر 
ب�الإره�بيني، وبني الغرب االأقوى، املتح�شر، 
املتحق���ق، ذى العقلي���ة املنظم���ة، ورمب� ك�نت 
هذه املف�هيم هى لب نظرية اال�شت�شراق التى 
ذه���ب اإليه� �شعي���د، وهى الت���ى ُتعطى الغرب 
دائم���� احلق ف���ى التدخ���ل فى �شئ���ون ال�شرق 

االأ�شطورى ال�شعيف.

يق���ول �شعيد ف���ى كت�به: »�شواء ق���راأت رواية 
حديث���ة هلل له���� النق����د مثل رواي���ة »منحنى 
ف���ى النه���ر« الت���ى كتبه���� ف. ����س. ن�يب���ول، 
ومثل رواي���ة »ال�شرب���ة الرابحة”التى كتبه� 
ج���ون اأبداي���ك، اأو كت���ب الت�ري���خ املدر�شية، 
اأو  ب�لك�ريك�ت���ري،  املر�شوم���ة  الق�ش����س  اأو 
م�شل�شالت التليفزيون، اأو االأفالم اأو الر�شوم 
الك�ريك�تريي���ة، ف�شوف جت���د الت�شوير الذى 
ال يختل���ف اأب���دا لالإ�ش���الم، وحت����س وج���وده 
دون تغي���ري ف���ى كل مك�ن، وت���رى اأنه ي�شتمد 
م�دت���ه من نف�س ال�ش���ورة القدمية التى ثبته� 
الزم���ن لالإ�ش���الم، ومن هن���� ج����ءت ال�شورة 
الك�ريك�تريية املتواترة للم�شلمني ب�عتب�رهم 
واأخ���ريا  واإره�بي���ني،  للنف���ط،  موردي���ن 
ب�عتب�رهم جم�ه���ري غوغ�ئية متعط�شة للدم، 
وعل���ى العك����س، مل ُتف�شح الثق�ف���ة االأمريكية 
ب�شف���ة ع�م���ة، ومل ُيف�ش���ح احلدي���ث عن غري 
ُتذك���ر  م�ش�ح���ة  خ��ش���ة،  ب�شف���ة  الغربي���ني 
للحدي���ث اأو التفكري، ن�هي���ك عن ر�شم �شورة 
بتع�ط���ف  اإ�شالم���ى  �ش���يء  اأى  اأو  لالإ�ش���الم 
وود، وم���ن املحتم���ل اأن���ك اإذا �ش�أل���ت اأحدا اأن 
يذك���ر ا�ش���م ك�تب اإ�شالم���ى يعرف���ه، اأن تلتقى 
معظ���م االإج�ب�ت ح���ول خليل ج���ربان- الذى 
مل يكن اإ�شالمي����- واأم� اخلرباء االأك�دمييون 
املتخ�ش�ش���ون ف���ى االإ�ش���الم فقد داأب���وا على 
تن����ول هذا الدي���ن و�شت���ى ثق�ف�ته ف���ى اإط�ر 
اأيديولوج���ى اخرع���وه، اأو ح���ددت الثق�ف���ة 
وب�لتع�ش���ب  ب�النفع����ل،  ف�مت���الأ  �شورت���ه، 
املعهود فى الدف�ع النف�شي، واأحي�ن� ب�لنفور، 
وه���ذا االإط�ر هو ال���ذى يجعل تفه���م االإ�شالم 

مهمة ب�لغة ال�شعوبة«.

من خالل هذا املقطع الطويل ن�شبي� من كت�ب 
الغ���رب  اأن  �شعي���د  االإ�شالم”يوؤك���د  »تغطي���ة 
يعمل دائم� على تنمي���ط امل�شلمني فى �شورة 
وب�لت����ىل  للدم����ء،  املتعط�ش���ني  االإره�بي���ني 
�ش���رى ه���ذا ف���ى كل و�ش�ئ���ل اإعالمه���م، وفى 
اأفالمه���م، والك�ريك�ت���ري ال�ش�خ���ر، وم���ن هن� 

يك���ون الغ���رب ال�شيم���� اأمري���ك� ق���د و�شع كل 
و�ش�ئ���ل امليدي���� احلديث���ة، وو�ش�ئ���ل اإعالمه 
م���ن اأج���ل تكري�س مفه���وم االإ�ش���الم العنيف؛ 
كى يك���ون هن�ك ح�لة دائمة م���ن العداء جت�ه 
امل�شلم���ني، ومن ثم ال�ش���رق الذى هو مهد هذا 
الدين احل�شى الذى ال يعنيه �شوى م�ش�جعة 
الن�ش�ء، واملتعط�س للدم����ء دون �شبب – كم� 
ي���راه الغ���رب – ف���ى مق�ب���ل الغ���رب املثق���ف، 

املعتدل.

ي�شتعر�س لن� �شعي���د مث�ال على هذا الت�شويه 
املتعمد لالإ�شالم وامل�شلمني فى و�ش�ئل االإعالم 
الغربية فى مق�ل من�شور فى ب�ب »ا�شتعرا�س 
»نيوي���ورك  م���ن �شحيف���ة  االأ�شب���وع«  اأنب����ء 
ت�ميز”بت�ري���خ 14 �شبتمرب 1980م، واملق�ل 
كتب���ه ج���ون كيف���رن وه���و مرا�ش���ل ال�شحيفة 
الك���فء ف���ى ب���ريوت، ومو�ش���وع املق����ل هو 
م���دى تغلغل االحت����د ال�شوفييتى ف���ى الع�مل 
االإ�شالم���ي، واأم� الفكرة الت���ى يطرحه� كيفرن 
في���دل عن���وان املق����ل عليه���� بو�ش���وح ك�ف، 
ف�لعن���وان ه���و »ال ي���زال التن�ف���ر ق�ئم���� ب���ني 
م�رك����س وامل�شجد«، ولكن اجلدي���ر ب�الإ�ش�رة 
اأن���ه ي�شتخدم م�شطل���ح »االإ�شالم”ف���ى اإق�مة 

اأن  ميك���ن  وك�ن  وُمطلق���ة،  مب��ش���رة  رابط���ة 
تك���ون مرفو�ش���ة ف���ى �شي�ق����ت اأخ���رى، بني 
اأحد املفهوم�ت املج���ردة وبني حق�ئق الواقع 
الب�ل���غ التعقيد، وحتى اإذا �شلمن� ب�أن االإ�شالم 
يختلف عن �ش�ئر االأدي�ن االأخرى فى اأنه دين 
ج�مع ال يف�شل بني الكني�شة والدولة، اأو بني 
الدين واحلي����ة اليومية، ف�إن الفقرات الت�لية 
من مق����ل كيفرن تت�شمن م� ُيعت���رب دليال على 
اجله���ل وداعي���� للت�شلي���ل ب�ش���ورة فري���دة، 
كالم����  ك�ن  واإن  متعم���دة،  ب�ش���ورة  ورمب���� 

تقليدي� ال جديد فيه:

يت�ش���م  نف���وذ مو�شك���و  انح�ش����ر  �شب���ب  »اإن 
م�رك����س  اأن  وه���و  اأال  خ�دع���ة،  بب�ش�ط���ة 
وامل�شج���د ال يتفق����ن )ُت���رى نفر����س اإذن اأن 
م�رك����س اأقرب اإىل االتف�ق مع الكني�شة اأم مع 
املعبد؟( وفيم� يتعل���ق ب�لذهن الغربى )وهذا 
هو بيت الق�شيد كم���� هو وا�شح( فلقد تكّيف 
من���ذ حرك���ة االإ�ش���الح الدينى م���ع التطورات 
الت�ريخي���ة والفكري���ة الت���ى عمل���ت ب�نتظ����م 
على تقليل ال���دور املنوط ب�لدين، وهكذا فهو 
يواجه �شعوبة فى تفهم القوة التى مي�ر�شه� 
االإ�ش���الم )واإذن ف�ملفر�س اأن���ه مل يتكيف مع 
التط���ورات الت�ريخية اأو الفكري���ة( ومع ذلك 
فلقد ظ���ل االإ�شالم عل���ى امتداد ق���رون طويلة 
ميثل الق���وة الرئي�شية فى حي�ة هذه املنطقة، 
ويب���دو، ولو موؤقت���� على االأق���ل، اأن قوته فى 
ازدي�د، ال يف�شل االإ�شالم بني الدين والدولة، 
فه���و نظ�م ج�م���ع ال يقت�شر عل���ى العقيدة بل 
ي�شم���ل العم���ل كذلك، وبه قواع���د ث�بتة حتكم 
احلي����ة اليومية، ودافع روح���ى يدفع امل�شلم 
اإىل مواجه���ة الك�فر اأو هدايته لالإ�شالم، وفى 
نظ���ر املتدين���ني، وخ�شو�ش� العلم����ء وفقه�ء 
الدي���ن منهم، بل فى نظر اجلم�هري اأي�ش� )اأى 
ال ا�شتثن����ء الأحد( تب���دو امل�رك�شية، بنظرته� 
الدنيوي���ة املح�ش���ة لالإن�ش����ن مذهب���� غربي���� 
ب���ل مذهب جتدي���ف كذلك«، وم���ن هن� يح�ول 
�شعي���د ف�ش���ح اآلي����ت االإع���الم الغرب���ى الت���ى 
تعمل ج�هدة على ت�شويه االإ�شالم وجعله فى 
�شورة منطية يراه� الغ���رب دائم� ب�عتب�ره� 

�شد احلي�ة احلرة.
داف���ع �شعيد كثريا عن ه���ذه ال�شورة النمطية 
لالإ�شالم حم����وال ف�شح اآلي�ت االإعالم الغربى 
ال���ذى يعمل عل���ى ت�شويهه ومن ث���م تنميطه؛ 
للغ���رب  االأول  الع���دو  ه���و  االإ�ش���الم  ليك���ون 
ال�شيم� الوالي�ت املتحدة االأمريكية، لتكت�شب 
االإدارة االأمريكي���ة بذلك مي���زة ُم�ش�ندة اأهله� 
من املواطن���ني الذين يرون فى منطقة ال�شرق 
االأو�شط ب�لك�مل مك�ن���� للدم�ر والدموية من 

خالل اإ�شالمهم الن��شئ من اأر�شهم.

سيرة »خارج المكان«

ظل���ت ح�لة ال�شت�ت التى ع��شه� اإدوارد �شعيد 
بعي���دا عن وطنه، فل�شط���ني، متنقال بني لبن�ن 
وم�ش���ر واأمريك� مُتث���ل ب�لن�شبة له ك�بو�ش� ال 
يري���د اأن ينته���ي، حتى اأنه اأو�ش���ى قبل موته 
اأن ُين���رث رم�ده ف���ى لبن�ن، وفى ه���ذا ال�شي�ق 
كت���ب �شريت���ه الذاتي���ة حت���ت عن���وان »خ�رج 
املك�ن”وه���و الكت����ب الذى روى في���ه حي�ته 
كله���� بخيب�ته الكثرية، وجن�ح�ت���ه املتعددة، 
ومع�ن�ت���ه، فينقلن���� اإىل ع�مل���ه ال�شغري حيث 
هو »ك�شول و�شيط����ن«، وحيث يتوّجب عليه 
االن�شي�ع للنظ�م ال�ش�رم والع�دات، ول�شوط 
اأبيه واإه�ن�ته املتكّررة التى اأ�شعرته ب�خلزى 

وغر�شت فيه عدم الثقة ب�لنف�س.
رحم الل���ه اإدوارد �شعيد الذى ظل من��شال من 
اأجل اأفك�ره التى اعتنقه� حتى اأخري�ت اأي�مه، 
رغم مع�ن�ته اثنى ع�شر ع�م� ك�ملة مع �شرط�ن 
الدم »اللوكيمي�«، وهو املر�س الذى مل مينعه 
م���ن الن�ش�ل، والت�ألي���ف، واملزيد من ال�شراع 

من اأجل الدف�ع عم� يعتقده �شحيح�.

عن جريدة القاهرة امل�سرية 
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 � ويتطّل���ب � كل منهم� وعيً� خمتلفً� اإن مل يكن 
م�ش����دًا يف بع����س مفردات���ه وعن�وين���ه.. ال 
�شيم���� واأن املك�نني يحف بهم���� تق�بل عدائي 

ي�شّبب االن�شط�ر.
اأدوارد �شعي���د يف الق�شي���دة يجيب يف حوار 

افرا�شي م�شتع�د و�شوؤال عن )اأن�ه( :
 

-       اأن� من هن�ك
اأن� من هن�

ول�شُت هن�ك ول�شت هن�
يل ا�شم�ن يلتقي�ن ويفرق�ن

ويل لغت�ن ن�شيُت ب�أيهم� كنُت اأحلم
 

و�شتك���ون هذه االأبي����ت الت���ي تالم�س �شطح 
�شعي���د وعمق���ه يف اآن � اأعن���ي ج���ذره ومنف�ه 
� مدخ���اًل لق���راءة كت�ب ع���ن �شعيد �ش���در ع�م 
1999م بعن���وان )مف�رق���ة الهوّي���ة( م�شفوعً� 

ب��ش���م: ادوارد �شعيد، ملوؤلفني غربّيني ق�دمني 
م���ن احلق���ل االأك�دمي���ي، ث���م اأعيد طبع���ه ع�م 
2000م بعنوان : )اإدوارد �شعيد(، فقط، وك�أن 
 the pardaox � اأطروحة )مف�رقة الهوية
تع���د  مل  فرع���ي  كعن���وان   )of idendity
الزم���ة، رغ���م اأن ال�ش�عر العراق���ي �شهيل جنم 
مرجم الكت����ب اإىل العربية )ارت����أى( تثبيت 
عن���وان الطبع���ة االأوىل، رمب���� اإح�ش��ش���ً� منه 

ببالغته واإيج�زه مل�شكلة �شعيد الفكرية..
 اإن وع���ي �شعيد كمثقف ون�ق���د ب�ن�شط�ر اأن�ه 
مك�ني���ً� : )هن����ك وهن����( ت�شتل���زم يف ق���راءة 
دروي�س نفي وج���وده يف املك�نني معً� )ل�شت 
هن����ك ول�شت هن����( ويتبعه� وج���ود )ا�شمني 
ل�ه( يف ح�لة لق�ء وف���راق، وي�شتكمله� وجود 
)لفت���ني ل�ه( يختلط����ن يف حلم���ه.. لغة وطنه 

ولغة منف�ه..
ه���ذا الرميز الف�ئ���ق الإ�شك�لي���ة �شعيد ب�شبب 

�شعرية الق�شيدة، جنح يف تلخي�س اإ�شك�ليته 
الفكري���ة، ووج���وده  احلي�ت���ي مع���ً�، ووعيه 

ب�ل�شرورة.
ف�ل�شه���رة الت���ي ن�له���� ادوارد �شعي���د كمنّظ���ر 
ملرحل���ة م���� بع���د الكولوني�لي���ة مرتبط���ة يف 
الغ���رب ب�)مف�رق���ة الهوي���ة( وم�شتم���دة منه�، 
يف م�شك���وت عن���ه لديه���م، يحكي ع���ن قدرته 
اال�شت�ش���راق،  درا�ش����ت  عل���ى  الت�أث���ري  يف 
وف�شحه للخط�ب الك�من وراءه�، كم� ج�ّشده 
كت�به)االإ�شت�ش���راق 1978( حي���ث ك�ن متثيل 
ال�ش���رق يف تل���ك الدرا�ش����ت عل���ى ان���ه جمرد 

انتم�ء ديني وقومي مغ�ير  )عربي-م�شلم(.
هن� ك�نت التف�تة �شعيد املهمة، فهو يتحدث عن 
عالق����ت ثق�فية و�شي��شية، يريد اال�شت�شراق، 
بكونه )خط�بً�( ح�شب املفهوم الفوكوي الذي 
تبّن�ه �شعي���د، اأن يلّخ�شه يف)�شورة منطية( 
ت�شي���ع وتر�ش���خ لي�شه���ل م���ن بع���د رف�شه�، 

وتربير كراهيته�..
لق���د �ش����ر النظ���ر اإىل اال�شت�ش���راق كل���ه بعد 
�ش�م���ل  اأنه)م�شطل���ح  عل���ى   �شعي���د  كت����ب 
ح���ول االأ�شل���وب ال���ذي تع�م���ل في���ه الثق�ف�ت 
���ور( طبع���ً� بع���د ت�شلي���ط قوة  االأخ���رى وُت�شَ
اخلط����ب عليه����،اأو كيفي���ة عم���ل ال�شلطة يف 
املعرفة، اأي اإج���راءات معرفة ال�شرق ب�لغرب 
التي)ك�نت �شبي���اًل ملد ال�شلطة عليه(.. وهكذا 
�شلط���ة،   و)الغ���رب(  اأ�شبح)ال�شرق(ن�ش���ً�، 
واال�شت�شراق )معرف���ة( تتخذ و�شيلة للهيمنة 
عرب اخلط����ب اال�شت�شراقي امل�شّلط على بنية 

ال�شرق الن�شية.
ه���ل ك�نت �شه���رة �شعي���د اإذًا من ه���ذا الك�شف 
املعريف حلقيق���ة اال�شت�شراق وط���رق متثيله 
لل�ش���رق؟ اأم م���ن ان�شط����ر هويت���ه ووج���وده 
ول�ش�نه- مم� يلّح علي���ه موؤلف� كت�ب- مف�رقة 
الهوية- ويج���دان له جتلّي�ت ومظ�هر يعّدان 

منه�:�شراع�ت���ه م���ع �شت�ته- اإدراك���ه للمنفى 
احلتم���ي املمكن- الربط ب���ني الن�س و الع�مل 
وعالق�ته  املغربن���ه  �شخ�شيت���ه  –تن�ق�ش����ت 
بوطن���ه- �شوت���ه ال�شي��شي وواقع���ه املهني- 
كج���ذر  فل�شطينيت���ه  وم�شيحيت���ه-  عروبت���ه 
واأمريكّيته كواق���ع- وب�آخت�ش�ر بليغ)العي�س 
اأو  �ش���وؤال  اآث����ر  م���ن  ك�أث���ر  حي�ت���ني(  يف 

ا�شئلة)الهوية امللّحة(.
وبع����س م���ن ذل���ك التن�ق����س حتكي���ه ق�شيدة 
–لغت����ن(  -اإ�شم����ن  وهن����ك  دروي�س:)هن���� 
وتتط���ور اال�شك�لي���ة يف الق�شي���دة لت�شب���ح 
)تع���ددًا( وانتم����ء متفوقً�)ل�ش���وؤال ال�شحية( 

الذي يظل اأكرث جوهريًة:
-       اأن� املتعدد

 يف داخل خ�رجي املتجَدد
لكنني اأنتمي ل�شوؤال ال�شحية

ولكن: اأي الع�ملني �شيخت�ر؟ فق�شيدة دروي�س 

ادوارد سعيد والعيش في حياتين
فضاء المنفى.. ومفارقة الهوية

يهدي محمود درويش قصيدته األخرية )طباق(”إىل إدوارد ســعيد”ويتمثل 

فيها صوته يف حوار يديره الشــاعر الذي ال يشــرتك مع سعيد يف الجذور 

فحســب، بل يف حالة النفي التي عاشــها بعد خروجه من فلســطني.. ويف 

مقاطع من هذه القصيدة يشــّخص درويش إشكالية وجود سعيد وما أساه 

دارسوه )مفارقة الهوية( واالنشطار بني مكانني يرّتب

 حاتم الصكر
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طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفن�ن

manarat

�شكرتري التحرير
------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------

علي  ح�شني

الخراج الفني
----------------

خـالـد خ�شري

WWW. almadasupplements.com
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ت�ش�ئل �شعيد:
- منفًى هو الع�مل اخل�رجي
ومنفى ً هو الع�مل الداخلي

فمن اأنت بينهم�؟
 

يجيب �شعيد :
اأن� م� اأن�

.. اأن� اآثن�ن يف واحٍد
ه���ذا التق�ب���ل العدائ���ي : اإم����.. واإم� 

� داخ���ل اأو خ����رج � ينّميه يف وعي 
�شعي���د النقد الذي قوب���ل به كمفكر 
ون�قد واأك�دميي. ويف هذا الكت�ب 
وا�شتق�ش����ء  �ش�م���ل  اآ�شتعرا����س 
دقي���ق لردود منتق���دي �شعيد الذين 
مل يكتف���وا بقراءته قراءة ا�شق�طية 
م�شّوه���ة وغ���ري مو�شوعي���ة غ�لبً�، 
بل خمتزل���ة وم�شّككة يف اإجراءاته 
اخلط����ب  ملف�هي���م  التفكيّكي���ة 
وال�شلط���ة واملعرف���ة، كم���� تعّقب���وا 
يف  دّونه����  الت���ي  �شريت���ه  وق�ئ���ع 
كت�ب���ه ال�ش���ريي )خ����رج امل���ك�ن(، 
واأورد الن�ق���د فخ���ري �ش�لح طرفً� 
منه����، ورّد علي���ه يف كت�ب���ه دف�ع���ً� 
ع���ن اأدوارد �شعيد، واحلج�ج الذي 
دّون���ه فيه ح���ول وث�ئقي���ة ال�شرية  
الت�شكي���ك  وته�ف���ت  ال�شعيدي���ة، 
بجزئي�ته�، ودوافعه غري الثق�فية. 

ف�شعي���د لي�س جمرد مدافع عن �شرق مذاب يف 
درا�ش����ت اال�شت�شراق كم� تري���د ردود ن�قديه 
املنه���ج  يكّي���ف  �شي��ش���ي  وال  ت�ش���ّوره..  اأن 
لق�شي���ة �شعبه. اإنه مفكر مزعج للخط�ب الع�م 
يف الغ���رب لكونه ك��شفً� للعرقية الك�منة التي 
يكره منتقدوه اأن يروه� داخلهم، والتي �شمح 
وجود �شعي���د  املن�شطر اأن   يراه� يف ت�شّكله� 
الثق����يف وي�شمّيه���� ويتعق���ب مظ�هره� حتت 
امل�شمي����ت امل�شلل���ة له���� حت���ى يف  الرواي�ت 
الفني���ة ك�ملو�شيق���ى   الت���ي حّلله���� واالأعم����ل 

واالأوبرات مثل )ع�يدة(..
كم� �ش�عده تفكيك املركز اال�شتعالئي  الغربي 
عل���ى اإظه����ر الرمي���ز التمثيل���ي  م���ن ط���رف 
الكّت����ب وال�شي��شّي���ني  للعرب���ي � وال�شرق���ي � 
يف �شخ�س عدواين و�شرير متخلف، م�ش�ب 
بره�ب من االآخر )االأجنبي(!!اأو جت�ّشم خطر 
اأطروحة �شعيد يف ك�شف الرغبة الدفينة لدى 
الغرب لعودة الكولوني�لية مبربرات جديدة، 
ذات ط�بع ثق�يف � ب�ملعنى ال�ش�مل � هذه املّرة، 
بحيث غدت )الثق�فة( بدوره� )�شلطة( ال تقل 

خطرًا عن اال�شتعم�ر املب��شر اأو التقليدي.
وتب���ع ذلك اجت�ه �شعي���د  لالهتم�م مب� اأ�شم�ه 
دار�شوه الغربيون )�شرد الق�شة الفل�شطينية( 
برواي���ة تختل���ف عم� ا�ش���راح ل����ه الغربيون 
واأقروه كرواية ر�شمي���ة متواط�أ على �شدقه� 
الت�ريخ���ي وت�أويالته�، واتخذوا على اأ�ش��س 
ذلك الوهم والتزيي���ف واملغ�لط�ت الت�ريخية 
 – – املع����دي  واملنطقي���ة، موقفه���م الث�ب���ت 
للمق�ومة الفل�شطينية  من اأجل احلرية ودحر 

االحتالل.
اإّن )الهوي���ة املفتق���دة( – ولي����س مف�رقته� – 

هي �شغل �شعيد ال�ش�غل.
وهن� نع���ود لق�شيدة دروي�س ال���ذي ي�شطنع 

هذا احلوار املتخّيل مع �شعيد:
- والهوية؟ قلت

ق�ل : دف�ع عن الذات
اإّن الهوية بنت الوالدة

لكنه� يف النه�ية اإبداع �ش�حبه�
ال وراثة م��ٍس

 
التقريري���ة  وا�شح���ة   – االأبي����ت  ه���ذه  يف 
واملب��شرة – مالم�شة مل�شكلة معرفية �ش�غطة 
�شم���ن �ش���رية ه���ذا املفك���ر االإ�ش���ك�يل.. الذي 
يقدم ل����ه دروي�س حاًل )ممكنً�( ينفي )امل��شي 
كم���وروث( لكن���ه يوؤك���ده اإذا ك�ن )م���ن اإبداع 

�ش�ح���ب الهوية(.ومل���� ك�نت االأم���ور ال ت�شري 
به���ذا ال�ش���كل املب�ّش���ط واملث����يل، ف����إن �شعيد 
نف�ش���ه يوؤك���د تل���ك الهوي���ة حتى وه���و ي�شع 
قواع���د ملفهوم قراءة الن����س: حيث )القراءة( 
هيئ���ة  تتخ���ذ  وثق����يف،  نق���دي  فع���ل  عن���ده 
)الق���راءة الطب�قية( كم���� ي�شّميه� لكي ي�شيء 
بوا�شطته����  ويك�ش���ف  الروائي���ة،  االأعم����ل 
الق����رئ امل�شتعم���ر )بفت���ح املي���م( م���� ي�شميه 
�شعيد ”احل�شور املحتجب واحل��شم للنزعة 
االمرباطورّية” يف الن�شو�س املنتجة غربيً�، 
كتعبري ثق�يف عن النزع���ة ذاته�، ا�شتن�دًا اإىل 

اإجراءات ك�شف بنية املوقف واملرجع.
اأن يلخ����س موؤلف���� كت����ب  ولعله���� م�ش�دف���ة 
)مف�رق���ة الهوي���ة( اأزم���ة �شعي���د ب�أن���ه يعي�س 
م�����سٍ  فرجت���ني:  اأو  ف�شحت���ني  ب���ني  ف�ش����ًء 
اأمريك���ي  وح��ش���ر  م�شتعم���ر،  فل�شطين���ي 
اإمربي�يل، موؤكدي���ن الط�بع الت�ريخي ملع�ن�ة 

�شعيد والتي اأ�ش�ر األيه� دروي�س..
 

يق���ول �شعيد � كم���� ينق���ل موؤلف� الكت����ب �”اإن 
الهوي���ة � من نح���ن؟ من اأين جئن����؟ م� نحن؟ � 
�ش���يء �شعب املن����ل يف املنف���ى”وك�أن �شعيد 
الفعل���ي   التحق���ق  بذل���ك �شعوب����ت  يلخ����س 
للهوي���ة، رغ���م وجوده���� كق���وة داخ���ل الفكر 
واجل�شد والثق�فة،  وت�شبح يف ف�ش�ء املنفى 
اإ�ش����رة تكت�ش���ب  اأو  ال�شّي���ق م�ش�أل���ة دالل���ة، 
معن�ه���� ب�الإختالف عن االإ�ش����رات االأخرى.. 

اإ�ش�رات االآخر، وذل���ك �شيجعل الفل�شطينيني 
� ح�ش���ب �شعيد � �شع���ب الر�ش�ئ���ل واالإ�ش�رات 
والتلميح�ت، والأن داخلن� حمتّل � يقول �شعيد 

� ف�إنن� نعرّب عن االأ�شي�ء بغمو�س حمرّي..
لق���د جرى اآنتق�د �شعي���د يف اأطروح�ته ب�شكل 
التخف���ي وراء  متّع���ف وعدائ���ي حت���ى عن���د 
النق��س املنهجي، ك�لق���ول اإن اإطروحة �شعيد 
ال ت�ريخي���ة، و�ش���رده ال راب���ط ل����ه، اأو اأنه ال 
يق���ّدم بدياًل للظ�هرة الت���ي ينتقده� � يف حقل 
االإ�شت�ش���راق �،واأنه يخلط متثيل اال�شت�شراق 
لل�ش���رق وت�شويه���ه ل���ه،الأن ب���ني العمل���ني اأو 

االجراءين خطً� رقيقً� جدًا..
 : اجل�ه���زة  التهم���ة  اإىل  ملّح���وا  اآخ���رون 
االإره����ب، و�شواه���م قدم���وا م���ن ح��شن����ت 
م�رك�شية حتّدثوا عن ق�ش���وة مق�بلة اأورثته� 
و�شّكك���وا  �شح�ي�ه����،  يف  الكولوني�لي���ة 
به�م�شي���ة امله�جرين واأفك�ره���م التي ت�شّكله� 
كم�شكل���ة،  اجلدي���د  امل���ك�ن  يف  مواقعه���م 
تتخ���ذ الع���رق كق�شي���ة له���� اأولوية، ب���داًل عن 
ال�ش���راع الطبق���ي، وتغ���رّيات �شي���غ االنت�ج 

واإيديولوجي� ال�شلطة..
واالأك�دميي���ون له���م مربراته���م امل�شّلل���ة هن� 
اأي�ش� : اإن اأنتلجن�شي� اجل�معة له� اإ�شك�الته�: 
ف�إم���� اأن تت�أ�شل يف االأقلي�ت االإثنية، اأو ت�شم 
نف�شه���� اإيديولوجيً� اإىل االأق�ش����م االأك�دميية 
لتل���ك االأقلي�ت.. وعل���ى هذا االأ�ش�����س ينبني 

املوقف من فكر �شعيد.
و كح���ّل  لالأن���� واملنف���ى والهوي���ة واأ�شئلته���� 
املفتوح���ة يق���رح دروي����س حاًل �شعري���ً� اآخر 
يقول���ه بل�ش����ن �شعي���د، اأو يقول���ه �شعي���د يف 

احلقيقة عرب قن�ع حواري بكلم�ت دروي�س:
- اأن� م� اأقول وم� �ش�أكون

�ش�أ�شنع نف�شي بنف�شي
واأخت�ر منف�ي مو�شوعة لف�ش�ء الهوية.

 
وم���� ق�ل���ه �شعي���د ه���و تعب���ري ع���ن كينونت���ه 
املنبّت���ة عن جذره���� هن����ك كواق���ع، والن�بتة 
يف املنف���ى هن� كح�لة ق�ئمة.. وبني هذا وذاك 
ع��س �شعي���د معّلقً� يف ف�ش����ء الهوية،منجزا 
برن�جم���ه الفك���ري ال���ذي ظ���ل وراءه �شوت���� 
يف بّري���ة الفه���م امل�شّوه ع���ن عم���د، والقراءة 

املغلوطة عن �ش�بق ا�شرار.

_________
1(    ا�ستطرادات من وحي كتاب بيل اأ�سكروفت 
وب���ال اأهلوليا : اإدوارد �س���عيد � مفارق���ة الهوية � 
ترجم���ة �س���هيل جن���م � مراجعة د. حيدر �س���عيد، 

دار نينوي � دم�سق 2002م.
2(    ن����ش حمم���ود دروي����ش )طب���اق( مه���دى 
اإىل ادوارد �سعيد..،ومن�س���ور يف الع���دد الأول 
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محمود درويش

نيويورك/ نوفمرب/ ال�ش�رُع اخل�م�ُس/
حٌن من املعدن املَُتَط�يِر/ ال�شم�ُس �شَ

: ُقلت لنف�شي الغريبِة يف الظلِّ
هل هذه ب�بٌل اأَم �َشُدوْم؟

هن�ك، على ب�ب ه�ويٍة كهرب�ئيٍَّة
بُعلُوِّ ال�شم�ء، التقيُت ب�إدوارد

قبل ثالثني ع�مً�،
وك�ن الزم�ن اأقلَّ جموحً� من االآن...

ق�ل كالن�:
اإذا ك�ن م��شيَك جتربًة

ف�جعل الَغَد معنى وروؤي�!
لنذهْب،

لنذهْب اىل غدن� واثقني
ِب�شْدق اخلي�ل، وُمْعجزِة الُع�ْشِب/

ُر اأّن� ذهبن� اىل ال�شينم� ال اأتذكَّ
يف امل�ش�ء. ولكْن �شمعُت هنودًا

قدامى ين�دونني: ال تِثْق
ب�حل�ش�ن، وال ب�حلداثِة/

َة ت�ش�أل جاّلَده�: ال. ال �شحيَّ
هل اأن� اأنَت؟ لو ك�ن �شيفَي

اأكرَب من وردتي... هل �شت�ش�أُل
اإْن كنُت اأفعل مثَلْك؟

�شوؤاٌل كهذا يثري ف�شول الُرَوائيِّ
يف مكتٍب من زج�ج ُيطلَّ على

َزْنَبٍق يف احلديقة... حيث تكون
َيُد الفر�شيَّة بي�ش�َء مثل �شمري

فِّي احل�ش�ب َمَع الروائيِّ حني ُي�شَ
الَنْزعة الب�شرّيِة... ال َغَد يف

م اإذًا!/ االأم�س، فلنتقدَّ
ُم ج�شَر الرجوع قد يكون التقدُّ

اىل الرببرية.../
نيويورك. اإدوارد ي�شحو على

ك�َشل الفجر. يعزف حلنً� ملوت�ش�رت.
. يرك�س يف ملعب الِتِن�س اجل�معيِّ

ر يف رحلة الفكر عرب احلدود يفكِّ
وفوق احلواجز. يقراأ نيويورك ت�ميز.

ر. يلعن م�شت�شرقً� يكتب تعليَقُه املتوتِّ
ُد اجلرناَل اىل نقطة ال�شعف ُيْر�شِ
. ويخت�ُر يف قلب �شرقّيٍة. ي�شتحمُّ

َبْدَلَتُه ب�أن�قِة ِديٍك. وي�شرُب
قهوَتُه ب�حلليب. وي�شرخ ب�لفجر:

�أ! ال تتلكَّ
على الريح مي�شي. ويف الريح
يعرف َمْن ُهَو. ال �شقف للريح.
ال بيت للريح. والريُح بو�شلٌة

ل�شم�ل الغريب.
يقول: اأن� من هن�ك. اأن� من هن�

ول�شُت هن�ك، ول�شُت هن�.
يِلَ ا�شم�ن يلتقي�ن ويفرق�ن...

هم� ويل لَُغت�ن، ن�شيُت ب�أيِّ
كنَت اأحَلُم،

يل لُغٌة انكليزّيٌة للكت�بِة
عُة املفردات، طيِّ

ويل لَُغٌة من حوار ال�شم�ء
ُة الَنرْبِ مع القد�س، ف�شيَّ
ّيلتي لكنه� ال ُتطيع خُمَ

ُة؟ ُقْلُت والهويَّ
فق�ل: دف�ٌع عن الذات...

اإنَّ الهوية بنُت الوالدة لكنه�
يف النه�ية اإبداُع �ش�حبه�، ال

َد... يف وراثة م��ٍس. اأن� املتعدِّ
ُد. لكنني داخلي خ�رجي املتجدِّ

اأنتمي ل�شوؤال ال�شحية. لو مل اأكن
ْبُت قلبي على اأن من هن�ك لدرَّ

ُيَربي هن�ك غزال الِكَن�يِة...
ف�حمل بالدك اأّنى ذهبَت وُكْن

نرج�شّيً� اإذا لزم االأمُر/
- منفًى هَو الع�مَلُ اخل�رجيُّ

ومنفًى هَو الع�مَلُ الب�طنّي
فمن اأنت بينهم�؟

نف�شي ُف  اأعرِّ > ال 
لئاّل اأ�شيِّعه�. واأن� م� اأن�.

واأن� اآَخري يف ثن�ئّيٍة
تتن�غم بني الكالم وبني االإ�ش�رة

ولو كنُت اأكتب �شعرًا لُقْلُت:
اأن� اثن�ن يف واحٍد
ٍة كجن�َحْي �ُشُنوُنوَّ

اإن ت�أّخر ف�شُل الربيع
اكتفيُت بنقل الب�ش�رة!

يحبُّ بالدًا، ويرحل عنه�.
[هل امل�شتحيل بعيٌد؟]

يحبُّ الرحيل اىل اأيِّ �شيء
ففي ال�َشَفر احُلرِّ بني الثق�ف�ت

قد يجد الب�حثون عن اجلوهر الب�شرّي
مق�عد ك�فيًة للجميع...

هن� ه�ِم�ٌس يتقّدُم. اأو مركٌز
يراَجُع. ال ال�شرُق �شرٌق مت�مً�

وال الغرُب غرٌب مت�مً�،
ف�إن الهوية مفتوَحٌة للتعّدِد

ال قلعة اأو خن�دق/
ك�ن املج�ُز ين�م على �شفَّة النهِر،

ُث، لوال التلوُّ
َن ال�شفة الث�نية الْحَت�شَ

- هل كتبَت الروايَة؟
اأ�شتعيد اأن  ح�ولت  > ح�ولُت... 

به� �شورتي يف مراي� الن�ش�ء البعيدات.
ْلَن يف ليلهّن احل�شني. لكنهن توغَّ
وقلن: لن� عَ�مَلٌ م�شتقٌل عن الن�ّس.

لن يكتب الرجُل املراأَة اللغَز واحُلْلَم.
لن تكتب املراأُة الرجَل الرْمَز والنجَم.

ال ُحّب ي�شبُه حبً�. وال ليل
ْد �شف�ِت ي�شبه لياًل. فدعن� ُنعدِّ

الرج�ل ون�شحْك!
- وم�ذا فعلَت؟

َعبثي على  > �شحكت 
ورميت الروايَة

يف �شلة املهمالت/
ر يكبُح �َشْرَد الروائيِّ املفكِّ

والفيل�شوُف َي�شرُح ورَد املغنِّي/
يحبَّ بالدًا ويرحل عنه�:

اأن� م� اأكوُن وم� �ش�أكوُن
�ش�أ�شع نف�شي بنف�شي

ُة واأخت�ٌر منف�َي. منف�َي خلفيَّ
امل�شهد امللحمي، اأدافُع عن

ح�جة ال�شعراء اىل الغد والذكري�ت معً�
واأدافع عن �َشَجٍر ترتديه الطيوُر

بالدًا ومنفى،
وعن قمر مل يزل �ش�حلً�

لق�شيدة حٍب،
اأدافع عن فكرة َك�َشَرْته� ه�ش��شُة اأ�شح�به�

واأدافع عن بلد َخَطفْتُه االأ�ش�طرُي/
- هل ت�شتطيع الرجوع اىل اأيِّ �شيء؟

وي�شرُع... ورائي  يجرُّ  > اأم�مي 
ال وقت يف �ش�عتي الأُخطَّ �شطورًا

على الرمل. لكنني اأ�شتطيع زي�رة اأم�س،
كم� يفعل الغرب�ُء اإذا ا�شتمعوا

يف امل�ش�ء احلزين اىل ال�ش�عر الرعوّي:
ته� جرَّ متالأ  النبع  على  "فت�ٌة 

بدموع ال�شح�ْب
وتبكي وت�شحك من نْحَلٍة

َل�َشَعْت َقْلَبه� يف مهبِّ الغي�ْب
هل احلبُّ م� ُيوِجُع امل�َء

اأم َمَر�ٌس يف ال�شب�ب..."
[اىل اآخر االأغنية]

- اإذن، قد ي�شيبَك داُء احلنني؟
اأعلى اأبعد  الغد،  اىل  > حننٌي 

واأبعد. ُحْلمي يقوُد ُخَط�َي.
ِل�ُس ُحْلمي على ركبتيَّ وروؤي�َي جُتْ

كقطٍّ األيٍف، هو الواقعّي اخلي�يل
وابن االإرادِة: يف و�شعن�
اأن ُنَغريِّ حتمّيَة اله�وية!

- واحلنني اىل اأم�س؟
اإاّل املفّكر  تخ�سُّ  ال  > ع�طفًة 

ليفهم َتْوَق الغريب اىل اأدوات الغي�ب.
� اأن�، فحنيني �شراٌع على واأمَّ

َيَتْيه ُك الَغَد من ِخ�شْ �شِ ح��شٍر مُيْ
- اأمل تت�شلَّْل اىل اأم�س، حني

ذهبَت اىل البيت، بيتك يف
القد�س يف ح�رة الط�لبّية؟
د اأمتدَّ الأن  نف�شي  �أُْت  > َهيَّ

يف َتْخت اأمي، كم� يفعل الطفل
حني يخ�ف اأب�ُه. وح�ولت اأن

اأ�شتعيد والدَة نف�شي، واأن
ُع درب احلليب على �شطح بيتي اأتتبَّ

�َس ِجْلَد القدمي، وح�ولت اأن اأحت�شَّ
الغي�ب، ورائحَة ال�شيف من

ْبَع احلقيقة ي��شمني احلديقة. لكن �شَ
َت ك�لل�س اأبعدين عن حننٍي تلفَّ

خلفي.
- وهل ِخْفَت؟ م�ذا اأخ�فك؟

وجهً� اخل�ش�رة  لق�ُء  اأ�شتطيع  > ال 
ل. لوجٍه. وقفُت على الب�ب ك�ملت�شوِّ

هل اأطلب االإذن من غرب�ء ين�مون
فوق �شريري اأن�... بزي�رة نف�شي

خلم�س دق�ئق؟ هل اأنحني ب�حراٍم
�ن ُحْلمي الطفويّل؟ هل ي�ش�ألون: ل�ُشكَّ

؟ هل َمن الزائُر االأجنبيُّ الف�شويلُّ
اأ�شتطيع الكالم عن ال�شلم واحلرب

بني ال�شح�ي� وبني �شح�ي� ال�شح�ي�، بال
ٍة؟ كلم�ٍت ا�ش�فيٍة، وبال جملٍة اعرا�شيِّ

هل يقولون يل: ال مك�ن حللمني
َدٍع واحٍد؟ يف خَمْ

ال اأن�، اأو ُهَو
� ولكنه ق�رئ يت�ش�ءل عمَّ

يقول لن� ال�شعُر يف زمن الك�رثة؟
دٌم،

ودٌم، وَدٌم
يف بالدَك،

يف ا�شمي ويف ا�شمك، يف
زهرة اللوز، يف ق�شرة املوز،

يف َلَب الطفل، يف ال�شوء والظّل،
يف حبَّة القمح، يف ُعْلبة امللح/

َقنَّ��شٌة ب�رعون ي�شيبون اأهدافهم
ب�متي�ٍز

دمً�،
ودمً�،
ودمً�،

هذه االأر�س اأ�شغر من دم اأبن�ئه�
الواقفني على عتب�ت القي�مة مثل

القرابني. هل هذه االأر�س حقً�
دٌة مب�ركٌة اأم ُمَعمَّ

بدٍم،
ودٍم،
ودٍم،

ُفُه ال�شلواُت وال الرمُل. ال جتفِّ
�س ال َعْدُل يف �شفح�ت الكت�ب املقدَّ

يكفي لكي يفرح ال�شهداُء بحريَّة
امل�شي فوق الغم�م. َدٌم يف النه�ر.

َدٌم يف الظالم. َدٌم يف الكالم!
يقول: الق�شيدُة قد ت�شت�شيُف

اخل�ش�رَة خيطً� من ال�شوء يلمع
يف قلب جيت�رٍة، اأو م�شيحً� على

َفَر�ٍس مثخنً� ب�ملج�ز اجلميل، فلي�س
اجلم�يُل اإالَّ ح�شور احلقيقّي يف

ال�شكِل/
يف ع�مٍل ال �شم�ء له، ت�شبُح

االأر�ُس ه�ويًة. والق�شيدُة اإحدى
ِهب�ِت الَعَزاء، واإحدى �شف�ت
الري�ح، جنوبّيًة اأو �شم�ليًة.

ْف م� ترى الك�مريا من ال َت�شِ
جروحك. وا�شرْخ لت�شمع نف�شك،

َك م� زلَت حّيً�، واأ�شرخ لتعلم اأنَّ
وحّيً�، واأنَّ احلي�َة على هذه االأر�س

ممكنٌة. ف�خرْع اأماًل للكالم،
اأبتكْر جهًة اأو �شرابً� ُيطيل الرج�َء.

، ف�إن اجلم�يلَّ حريَّة/ وغنِّ
ُف اإاّل اأقوُل: احلي�ُة التي ال ُتَعرَّ
ب�شدٍّ هو املوت... لي�شت حي�ة!

يقول: �شنحي�، ولو تركتن� احلي�ُة
اىل �ش�أنن�. فلنُكْن �ش�َدَة الكلم�ت التي

�شوف جتعل ُقّراءه� خ�لدين - على حّد
تعبري �ش�حبك الفذِّ ريت�شو�س...

وق�ل: اإذا مّت قبَلَك،
اأو�شيَك ب�مل�شتحْيل!

�ش�ألُت: هل امل�شتحيل بعيد؟
فق�ل: على ُبْعد جيْل

�ش�ألت: واإن متُّ قبلك؟
ي جب�ل اجلليْل ق�ل: اأُعزِّ

واأكتُب:”لي�س اجلم�يلُّ اإاّل
بلوغ املالئم". واالآن، ال َتْن�َس:

اإن متُّ قبلك اأو�شيَك ب�مل�شتحيْل!
عندم� ُزْرُتُه يف �َشُدوَم اجلديدِة،
يف ع�م األفني واثنني، ك�ن ُيق�وم

حرَب �شدوَم على اأهل ب�بَل...
وال�شرط�َن معً�. ك�ن ك�لبطل امللحميِّ

االأخري يدافع عن حقِّ طروادٍة
يف اقت�ش�م الروايِة/

َتُه ع�ليً� ُع قمَّ َن�ْشٌر يودِّ
ع�ليً�،

ف�الإق�مُة فوق االأوملب
وفوق الِقَمْم
تثري ال�ش�أْم

وداعً�،
وداعً� ل�شعر االأمَلْ!
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