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 غالف كتاب "أماكن العقل: حياة إدوارد سعيد" للمؤلف تيموثي برينان

 ترجمات –كيوبوست 

 آدم شاتز

، سرت شائعة مفادها أنه يهودي من اإلسكندرية. 1963دوارد سعيد بقسم اللغة اإلنجليزية في جامعة كولومبيا عام إعندما التحق 
حيث  ،ألبوين فلسطينيين مسيحيين ميسوري الحال، ونشأ في القاهرة في فترة انفتاحها الثقافي 1935 ولد سعيد في القدس عام

سعيد كان تيموثي برينان في كتابه "أماكن العقل" إن ذكر كان العديد من زمالئه في الفصل الدراسي من اليهود المصريين. وقد 
 "صورة معكوسة عن نظرائه اليهود".

ر بين زمالئه اليهود والعدوانيين الذين كانوا إما غير ألولى في كولومبيا كعربي متخٍف أو كفلسطيني مشف  أمضى سعيد سنواته ا
وشارك في حفالت  ،مبالين أو معادين للعرب في صراعهم مع إسرائيل. نشر مقاالت في الصحف الثقافية الصغيرة في نيويورك

ل إدوارد سعيد على الجنسية األمريكية بفضل خدمة والده في قولت المشاة حصولكنه أخفى هويته وتوجهاته السياسية.  ،الكوكتيل

 األمريكية، وكان يعيد اكتشاف نفسه مثل بقية المهاجرين في العالم الجديد.  



تمرد على التخفي والصمت الذي فرضته خسارة فلسطين، للسعيد كان هناك صوت عميق يدعو إدوارد ، 1967ولكن في عام 
وتبنى سعيد الصراع الفلسطيني أو "فعل االنتماء" على حد تعبيره، وهو التزام قائم على اإليمان وليس على "البنوة". وبعكس 

 نفسه، اختار إدوارد هويته الفلسطينية. "أمركة"والده الذي اختار 

د المعدات المكتبية لجيش االحتالل البريطاني، وعاش إدوارد وشقيقاته األربع طفولة ور   كة ت  في القاهرة كان وديع سعيد يدير شر
. كان وديع الذي يفتخر مدللة ومرفهة. وكأعضاء فلسطينيين في الكنيسة األنجليكانية كانوا أقلية ضمن األقلية المسيحية في مصر

. عاش إدوارد جزءاً من طفولته المبكرة يينفلسطينالأكثر من يين يكمراألوكان يشبه  ،ياض بشرته يتظاهر بأنه من كليفالندبب
، كما كتب في مذكراته "أصبحت فلسطين صورة باهتة 1948في مسقط رأسه حي الطالبية في القدس الغربية، ولكن بعد عام 

  .تشبه الحلم بالنسبة لي"

 

 إدوارد سعيد ... أرشيف

 

سعيد والديه بأنهما كائنات برمائية من الهالل الخصيب، بقي ضياعهما الكبير مؤقتاً وفي مذكراته "خارج المكان" يصف إدوارد 
التي تضمنت حفالت عشاء أنيقة والخروج إلى المطاعم الفاخرة ودور األوبرا  بسبب نوع من النسيان، نوع من أحالم اليقظة

تحت رحمة انضباط والده الصارم )والعصا( ر سعيد نفسه في مذكراته على أنه طفل غير سعيد يرزح وحفالت الباليه. صو  
وكشف بيرنان عن ويخضع البتزاز والدته العاطفي. وقد أثار وصف سعيد لوالده على أنه طاغية في المنزل غضب أخواته. 

 رسائل عاطفية من وديع إلى ابنه إدوارد. 

 .دقتها إلى حد كبير دوصف سعيد مذكراته بأنها "رواية وثائقية" ولكن بيرنان يؤك

كانت والدته هيلدا هي رفيقته األقرب واألكثر حميمية خالل السنوات الخمس والعشرين األولى من حياته. كتب سعيد في مذكراته 
ووفقاً لبيرنان، فإن وديع  .أن عالقتهما "كانت لها نتائج مدمرة على بقية حياتي كرجل يحاول إقامة عالقة ... مع نساء أخريات"

اخلية في ريف ماساتشوستس ليس بسبب سلوكه المتمرد كما ادعى إدوارد، بل بسبب خشيته من أن أرسل ابنه إلى مدرسة د

 يعيق هوس إدوارد الحميمي بوالدته تطوره العاطفي.



ن، وأصبح مناهضاً لإلمبرياليةؤعانى إدوارد من التحيز ضد العرب ودعاه زمال وعبر عن دعمه للقضية  ،ه في المدرسة بالملو 
وشجع ثورة عبد الناصر في مصر. التقى سعيد في برينستون إبراهيم أبو لغد، طالب الدراسات العليا من يافا الذي الفلسطينية، 

فه بالنضال الفلسطيني. لم تمر أصول سعيد العرقية مرور الكرام في الجامعة، فقد وصفته حدثه عن الثورة الجزائرية وعر  
 .ومن أصل عربي" استمارة مكتب القبول بأنه "داكن البشرة، وضخم

ولكنه لم يكن ينوي أن يبقى في  ،سعيد منذ أن كان طالباً جامعياً، أراد والداه منه أن ينضم إلى شركة العائلة بعد تخرجه استقل  
كنف والده، وتوصل إلى تسوية مع والديه بأن يمارس مهنة الطب المحترمة، ولكن صديقه آرثر غولد أقنعه بأال يتخلى عن 

( الذي كان له تأثير هائل على تفكيره، حيث Vico’s New Science. وقدم له غولد كتاب "علم فيكو الجديد" )شغفه الحقيقي

 أعطاه اإلطار الذي يحتاجه عندما كان يفكر في العمل كأستاذ لألدب في الواليات المتحدة.

رف عليه هو هاري ليفين، مؤلف دراسة عن بعد تخرجه التحق سعيد بكلية الدراسات العليا بجامعة هارفرد. وكان األستاذ المش
واقعية إريك أورباخ. كما أشار بيرنان، فإن إيمان ليفين "بالترابط العالمي" كان الواقعية اعتبرها سعيد على قدم المساواة مع 

 فة المعاصرة. لهام إلدوارد سعيد في إقامة روابط غير متوقعة بين التقاليد األدبية والثقافية، بين الخيال والفلسمصدر اإل

، ابنة الجئين إستونيين التي ما لبث أن تزوجها جانوس بمايراشتهر سعيد في هارفرد بعالقاته النسائية، وكان من بينها عالقته 
. كانت جانوس تعمل في مجال أدب القرن الثامن عشر وما بعده، وكانت تدعو 1962في منزل العائلة في ضهور الشوير عام 

سعيدوس" ووصفته بأنه "ثالوث مزعج" يمكن أن يكون فيلسوفاً أو شاعراً أو ناقداً، ولكنها تجاهلت الجانب الرابع زوجها الجديد "
ه الى عائلة كبيرة متعجرفة وصفها برينان بقوله: كان األعمام والعمات في مثل قرب الوالدين ولم ؤوهو انتما ،في شخصيته

جانوس كانت باردة وانعزالية، وكتبت البنها: "إدوارد، كان من الطبيعي  وجدت هيلدا أن .يخف أحد أسراره عن اآلخرين"
قسم أننا حاولنا أن نحبها. هل تذكر ما حدث قبل زواجك؟ لم نكن أ، وبالنسبة لنا أن نكون حذرين من زواج ابننا من فتاة أجنبية

 .ها"يلإئاً بالنسبة نعرفها جيداً، وال زلنا ال نعرفها. وكل ما نعرفه أننا نحن الستة ال نعني شي

 

 ماري جانوس ... أرشيف



اعتبرت أنها حين وكانت هيلدا قد نجحت في الماضي بتخريب عالقة حب بينه وبين امرأة لبنانية مسيحية تكبره بسبع سنوات 
 وأعلن عن قطع ،غير مناسبة له. كان سعيد غاضباً ورفض العمل كمساعد لوالده في شراكته مع رجل أعمال من نيويورك

عالقته بماضيه. كتب سعيد سبعين صفحة من رواية لم يكملها "مرثية" حول رجل أعمال لبناني مسيحي يمتلك شركة طباعة 
ة في شخصية ييضة التي يعيش معها في شقة رثة. وقد صور سعيد نفسه في الروافاشلة ومحل قرطاسية متواضع، وزوجته المر

وقد قدم برينان المخطوطة المفقودة )إلى جانب قصة مفيد، الموظف الجاهل الذي يضيع وقته في أمور تخلى عنها اآلخرون. 
إلى صحيفة النيويوركر( كدليل على الروائي الذي كان يمكن أن يكونه سعيد. ولكن يبدو أنها محاولة نفسه قدمها سعيد في الوقت 
القديمة مع عائلته والتخلص من ماضيه. سرعان ما تخلى سعيد عن طموحاته األدبية وابتعد عن جانوس  فاشلة لتصفية حساباته

 وديع ونجالء. ، همااللبنانية التي رزق منها بطفلين قرطاسالتي طلقها الحقاً قبل أن يتزوج من مريم 

 

 مريم سعيد، زوجة إدوارد سعيد ... أرشيف

حتل سعيد مكانه كعضو جديد في النخبة الثقافية في نيويورك، وكانت عالقته مع ليونيل خالل سنواته األولى في نيويورك ا
 –ستاذ. يعتبر من أبرز النقاد األمريكيين أتريلينغ ودية ]ليونيل تريلينغ: ناقد أدبي وكاتب قصة قصيرة ومؤلف مقاالت أدبية و

الناقد األدبي فريد دوبي، محرر ومؤسس "بارتيسان ريفيو".  ولكنه وجده متعجرفاً ال يمكن اختراقه. واقترب أكثر منالمترجم[ 
وكذلك ابتعد عن الشكلية  ،رب الباردة التي سادت بين مثقفي نيويوركحفي بداية صحافته األدبية ابتعد سعيد عن أخالقيات ال

حيث كان الكتاب يتخذون ما يسميه برينان "مواقف المتمردين من سياسة  ،المحافظة للنقاد الجدد من خالل النظر إلى باريس
"ال تهدف حقاً إلى فهم األدب، بل إلى كان يراها ستاذه القديم هاري ليفين اختبار حماسته للنظرية الفرنسية التي أحاول . الثقافة"

مة بمقاطع مقتبسة مأخوذة من سياقها". وفي وقت اشتقاق نماذج ميتافيزيقية من المؤلفين من خالل تركيب تجريدات معينة مدعو
كتب سعيد بأشكال متنوعة عن الوجودية والعلم الظواهر والبنيوية حيث أخبر سعيد ليفين أنه كان على حق طول الوقت.  ،الحق

 استعار كل ما وجده مفيداً.

ً ما كا ن "ينجذب إلى الكتاب الذين كان يجب أن كانت عالقة سعيد باألفكار مرنة وبراغماتية، وكما كتب برينان فهو غالبا
 هورؤية فوكو الشمولية للسلطة التي تقمع كل أشكال المقاومة، ولكنسوداوية كونراد وملَكية سويفت هو كان يبغض ف .يكرههم"

 ار.وقد صقل أفكاره من خالل التصارع مع أفكارهم فيما وصفه بأنه شكل من أشكال الحو كان يجدهم جميعاً كتاباً مقنعين.



التي رأى فيها مسرحاً ثورياً، بل في معركة الكرامة في األردن حيث في ثورة الطالب  1968بالنسبة لسعيد لم تكن إثارة عام 
 1969سعيد ياسر عرفات أثناء زياراته إلى عمان عام إدوارد قاتل الفدائيون الفلسطينيون بشجاعة الجيش اإلسرائيلي. التقى 

ً في النهضة الوطنيمهمة: "كنت  وصفه بتجربةالتي عاش خاللها ما  1970و وفي عام  .التي رأيتها تنشأ" ةزائراً ومشاركا
التقى في بيروت بصديق من جامعة هارفرد، حنا ميخائيل، الذي كان قد تخلى عن عمله األكاديمي في الواليات المتحدة  1972

. وقام ميخائيل بدوره (1976ل في ظروف غامضة عام لينضم إلى كوادر منظمة التحرير الفلسطينية تحت اسم أبو عمر. )قت
 بتقديمه إلى جان جينيه.

الجديد"، وتلقى تعليمه  فيكوعلم أثناء وجوده في بيروت انغمس في دراسة ابن خلدون الذي رأى أن مقدمته توازي في أهميتها "
. والتقى بالشاعر الفلسطيني 1967الذين كانوا يحاولون فهم هزيمة  السياسي من مفكرين في فلك منظمة التحرير الفلسطينية

حول الفشل معمقة  تلياس خوري، وبالماركسي السوري صادق العظم )الذي نشر دراساإمحمود درويش، وبالروائي اللبناني 
اإلسرائيليون بعد ساعات  العسكري العربي( والقومي العربي قسطنطين زريق، والقائد في منظمة التحرير كمال ناصر الذي قتله

كان مواقف التي مجلة فقط من تناوله العشاء مع سعيد. وقدم سعيد أولى مساهماته في أدب النقد الذاتي العربي بعد الهزيمة في 

 يحررها الشاعر أدونيس.

. كانت بيروت مركز الثورة، للحياة السياسية والفكرية العربيةبشرت والدة التنظيمات الفلسطينية المسلحة بنهاية الروتين الكئيب 
بالبقاء فيها مع عائلته، ولكن مريم عارضت الفكرة. وبعد أن شعر بأنه غير مرحب به في الجامعة األمريكية  موكان سعيد يحل

بدأ يتفق مع مريم في وجهة نظرها واستنتج أن أي شخص لديه موهبة وروح المبادرة "سوف يستبعد أو يتم إخصاؤه أو طرده". 
وضع سعيد دراسة  1975ام الذي أمضاه في بيروت قاده إلى اختراق إبداعي. ففي كتابه "بدايات" الذي صدر عام لكن الع

وليس طموحة للنظريات الحديثة للغة، قدم سعيد نظرية في الكتابة باعتبارها "فعل السيطرة على اللغة من أجل القيام بشيء ما 
حد النقاد "أدوات فكرية قوية في خدمة المصلحة القومية العربية". في الواقع كان لمجرد تكرار فكرة بحرفيتها". وقد رأى فيها أ

ً لجمود البنيوية وليس للصهيونية، ولكن دالالته السياسية كانت واضحة، فقد كان سعيد يرى أن األفعال اللغوية  هذا تحديا
 تصبح شكالً من أشكال المقاومة.وأن يمكنها أن تزعزع أنظمة السلطة  الكالم، أو الحديثالمقصودة، وخاصة 

عرضت وجهة نظر سعيد على العالم عندما ألقى ياسر عرفات أولى كلماته على منبر األمم المتحدة. شارك  1974في عام 
سعيد في صياغة الكلمة وأضاف إليها العبارة الختامية "ال تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي". لم يعارض سعيد المقاومة 

وكان يعتقد أن االحتجاجات السلمية والعمل أنه لم يكن من المعجبين بتقديس منظمة التحرير الفلسطينية للبندقية،  المسلحة، إال
الدبلوماسي هي األسلحة األكثر فاعلية بالنظر إلى التباين الكبير في القوة العسكرية. وسرعان ما أصبح مسؤول االتصال غير 

 المجلس الوطني الفلسطيني.اً مستقالً في تم انتخابه عضو 1977المتحدة. وفي عام المباشر بين المنظمة وحكومة الواليات 

 

 على منبر األمم المتحدة ألول مرة: ال تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي ... أرشيفياسر عرفات 



ً بديالً، الجئ لم ينس فلسطين 1971فقد سعيد والده عام  بل جعل منها قضية ، بعد إصابته بالسرطان، ووجد في عرفات أبا
دولية. وكان عرفات على مدى عقدين يتصل به كلما أراد أن يبعث برسالة إلى الحكومة األمريكية، والحكومة األمريكية من 

أخبره سايروس فانس، وزير الخارجية األمريكي أن إدارة الرئيس كارتر  1978ور سعيد أيضاً، ففي عام دجانبها اعترفت ب
الذي يقي  242رير وتبدأ مفاوضات حل الدولتين إذا ما وافق عرفات على قرار األمم المتحدة رقم سوف تعترف بمنظمة التح

بإنهاء الصراع وانسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة. ولكن عرفات لم يقبل العرض. كان عرفات ينظر إلى إدوارد سعيد 
 ق سالح.على أنه أستاذ أمريكي مفيد ولكنه مشكوك فيه إلى حد ما، وليس رفي

كتب سعيد: "المثقف يقف دائماً بين الوحدة واالصطفاف" وقد زاد اصطفافه مع منظمة حركة تحرر وطنية يعتبرها الكثير من 
بالضعف وعمق جرحه. كتب سعيد في مقدمة كتابه "االستشراق" زمالئه منظمة إرهابية من شعوره بالوحدة وعزز من شعوره 

سطيني العربي في الغرب، وخاصة في الواليات المتحدة محبطة للغاية. فهنا يوجد شبه : "إن حياة الفل1978الذي ظهر عام 
إجماع على أنه غير موجود سياسياً. وعندما يسمح له بالوجود فهو إما أن ينظر إليه على أنه مصدر إزعاج أو على أنه مجرد 

ولوجية الالإنسانية التي تحيط بالعربي ييدالسياسية واألإنسان شرقي. إن شبكة العنصرية والصورة الثقافية النمطية واإلمبريالية 

 .أو المسلم قوية للغاية، وهذه هي الشبكة التي أصبح كل فلسطيني يشعر بأنها مصيره البائس المحتوم"

 

 لم ينته إلى اآلن، وأسس لمدرسة مناهضة لالستشراق.لم يصنع كتاب "االستشراق" سمعة سعيد وحسب، بل أثار جدالً واسعاً 
باالعتماد على التاريخ وعلم اللغة والفلسفة، جادل سعيد بأن العرب والشعوب اآلسيوية التي عاشت تحت السيطرة البريطانية أو 

بها الكتاب الغربيون كشعوب غامضة ضعيفة  االفرنسية لم يكونوا أسرى القوى الغربية فحسب، بل أسرى الصورة التي رسمه
فوق كل شيء غير مؤهلة ألن تحكم بالدها. وهو يرى أن االستشراق لم يعكس فقط الهيمنة غير قابلة للتطور وغير عقالنية و

ر سعيد االستشراق على أنه خطاب واسع االنتشار إلى درجة أنه صو  لقد وساهم في تشكيل هيمنتها. ر فيها مبريالية، بل أث  اإل
فات غير الغربية، قد ساهموا في تصوير اإلنسان "اآلخر" أصبح ال مفر منه. وهو يرى أن الكتاب الذين بدا أنهم يمتدحون الثقا

 الشرقي على أنه مختلف جوهرياً.
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ومع ذلك فقد ساعدت نبرة سعيد االتهامية العالية التي وجهت لكمة قوية لالستشراق، على تغذية المفاهيم الخاطئة. فبينما امتدح 
ن المستشرقين مثل لويس ماسينيون وجاك بيرك ومكسيم رودينسون، فقد أشار أيضاً إلى أن علم االستشراق بأكمله عمل الدارسي

جب على أسئلة مثل: ما الذي يميز شخصية بارزة مثل جاك بيرك عن برنارد يكان شكالً فاسداً من أشكال معرفة القوة. ولكنه لم 
لفشل المجتمعات  –وحتى النقد الماركسي  –لويس أو عن أصحاب الدعاية المبتذلة مثل دانييل بايبس؟ وهل كان النقد الغربي 

لى هذه األسئلة دفع الكثير من القراء إلى في العالم العربي واإلسالمي يستحق الرفض باعتباره استشراقاً؟ إن عدم إجابة سعيد ع
 طالق.افتراض أنه كان يعتبر كل الكتابات الغربية عن الشرق استشراقاً. ولكن هذه لم تكن وجهة نظره على اإل

جاءت بعض أشد االنتقادات لسعيد من المثقفين العرب اليساريين الذي لم يغادروا المنطقة لتولي مناصب أكاديمية في الغرب. 
نتاج التعارض الثنائي بين "الشرق" و"الغرب" الذي كان إهج سعيد كان عشوائياً وانتهى به المطاف إلى إعادة نرأوا أن م فهم

ً أنه بتركيزه على النظرة الغربية بدالً من اإلمبريالية التي شكلت هذه النظرة فإنه رأى  يعارضه ظاهرياً. واعتبروا أيضا
الً لكتاب سعيد رأى مبريالية. وقد كتب صادق العظم نقداً مطوف تخبو مع انتهاء الهيمنة اإلاالستشراق كأيديولوجية تبريرية سو

يديولوجية غربية ويفسح المجال لحملتهم لمحاربة تدريس العلوم. ولم يتقبل أفيه أنه يفسح المجال لإلسالميين لشجب الماركسية ك

 صادق العظم بأنه "خميني اليسار". فسعيد هذا النقد ووص

كن العظم وضع إصبعه على أحد التأثيرات غير المقصودة لكتاب "االستشراق" فعلى الرغم من معارضة سعيد للعقائدية ول
المناهضة للغرب وللسياسة الدينية ولجميع أشكال النزعة القومية، فقد ألقى كتابه إدانة طقسية للمعرفة واألدب الغربيين بوصفهما 

 طايد للعلمانية والتنوير الذي انتشر بين أعداد متزايدة من طالب الدراسات العليا في الشرق األوسإمبرياليين. وقد أثار النقد المتز
وجة وجنوب آسيا في فترة ما بعد االستعمار الثقافي، استياء سعيد، الذي وجد نفسه في وقت الحق من حياته المهنية يتبنى م

(: 1983أنه قد أسيء فهمه. قال في كتابه "العالم والنص والناقد" ) الدراسات المعادية لالستشراق التي خلقها، ولكنه شعر أن
 .ختراق يمكن أن يصبح فخاً إذا تم استخدامه بشكل عشوائي ومتكرر وغير محدود""إن اال
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ً فقد رأى أن مفهوم  وكان كتاب "العالَم والنص والناقد" بمثابة نقطة الفراق بين سعيد والنظرية الفرنسية. وهذا لم يكن مفاجئا
ن، فقد ان الحقيقة قد تفشت في أمريكا خالل فترة حكم ريغوشكوك فوكو النيتشوية بشأدريدا عن عدم القدرة على اتخاذ القرار 

وعكست خيبة أمله أيضاً إحساساً بالخيانة الشخصية، فقد تخلى فوكو عن القضية الفلسطينية، ئة السياسية. قدم كالهما أعذاراً للتهد
 (. Genetوجرحه دريدا عندما أشار إليه "بالصديق" بدالً من ذكر اسمه في كتابه عن جينيت )

ليست في متناول األنظمة المهيمنة".  أصبح سعيد يفضل صحبة تشومسكي وجون بيرغر اللذين اعتقدا أن "هنالك دائماً أشياء
وأصبح أسلوبه أقل فوضوية وأكثر شفافية ودنيوية. وعمل على كشف اإليديولوجية الصهيونية في كتابه "المسألة الفلسطينية" 

ً . كما أنه أثبت نفسه كاتبولتشريح تصوير وسائل اإلعالم األمريكية المغرضة للمسلمين في "تغطية اإلسالم" ن حيث كتب ع ا
الرواية العربية ومصارعة الثيران والتنس والرقص الشرقي، وأجرى مقابلة مع جيلو بونتيكورفو ونشر مقاالت عن المنفى 

 وعن جلين غالود، وأصبح من نقاد الموسيقى الكالسيكية في البالد.

التي تحتوي على الواقيات الذكرية اتسعت شهرة سعيد أكثر من أي وقت مضى، وتدفقت إليه الرسائل التي تحمل شعار النازية أو 
، وفي انيةمالمستخدمة. ووصلته رسائل تهديد مجهولة المصدر. وقام مكتب التحقيقات الفدرالي بفحص سجالته المصرفية واالئت

 وصفته رابطة الدفاع اليهودي بقيادة مائير كاهانا بأنه نازي وتعرض مكتبه للتفجير والتخريب. 1985عام 

ذلك بسبب الغزو اإلسرائيلي عام ووكانت بيروت، حيث تعيش والدته، أكثر خطورة على سعيد أثناء الحرب األهلية اللبنانية، 
الذي أدى إلى مذبحة صبرا وشاتيال على يد ميليشيا الكتائب اللبنانية المدعومة من إسرائيل، وطرد عرفات ومنظمة  1982

تلقى تهديدات باالغتيال من قبل فلسطينيين بسبب تحفظاته بشأن فعالية النضال المسلح.  سعيدإدوارد التحرير من لبنان، بل إن 
وخالل السنة التي أمضاها في لبنان كتب سعيد أن تجربته هناك جعلته يدرك مدى "فقر تسميات مثل اليسار واليمين عندما تطبق 

كان يدرك تماماً ما يتحدث عنه. كانت الحرب األهلية في وارد إديبدو أن برينان غير مقتنع بهذا، ولكن  .على السياسة في لبنان"
وقد زاد من وقع الحرب وقسوتها التدخالت السورية واإلسرائيلية. لبنان صراعاً على السلطة بين الجماعات الطائفية المتنافسة. 

هللا قد حلوا محل منظمة التحرير في وكانت الفئة المستضعفة في البالد هم أكبر الرابحين من هذه الحرب، فالشيعة بقيادة حزب 
 لبنان كأكبر حركة مسلحة في البالد بدعم من إيران فيما وصفه سعيد بأنه "نظام استثنائي من القسوة الرجعية". 

 

 ... أرشيف 1982مقاتلين من منظمة التحرير يغادرون بيروت عام 



ً بنهاية المرحلة الثورية للحركة ةكانت الكارث الفلسطينية. فعرفات ورجاله أصبحوا اآلن تائهين في تونس،  في لبنان إيذانا
. فقد كتب أنه في زياراته لتونس رأى منظمة التحرير الفلسطينيةوالمنظمة تسير على غير هدى. وبدأ الشقاق يدب بين سعيد و

نفسهم بالمساعدين والحراس ثواراً سابقين يشربون الويسكي الفاخر ويسافرن بالدرجة األولى ويقودون سيارات فاخرة ويحيطون أ
( "إن إصرارنا 1986. وقال في كتابه "بعد السماء األخيرة" )المنظمةبتوجهات  الشخصيين. وبدأ يعبر بلغة حذرة عن شكوكه

على الكفاح المسلح قد تحول إلى عبادة للمواقف العسكرية المبتذلة وللبندقية وللشعارات المستعارة من نظريات حرب الشعوب 
ئر وفيتنام. وهذا التركيز جعلنا نهمل الجوانب السياسية والثقافية المعقدة واألكثر أهمية بالنسبة لنضالنا، ولعب في في الجزا

 .مصلحة إسرائيل"

ولكن بعد ذلك بعام اندلعت االنتفاضة األولى، حيث وجه الفلسطينيون في األراضي المحتلة رسالة مباشرة للغاية إلى إسرائيل 
في منظمة التحرير. وفجأة انتقل مركز ثقل الحركة من الخارج إلى الداخل، وحاولت القيادة فرض نفسها على  وإلى "التونسيين"

ثورة لم تشنها ولم تكن تتوقعها. ابتهج إدوارد سعيد باالنتفاضة وأشاد بها باعتبارها "بالتأكيد أكثر التمردات المناهضة لالستعمار 
  .إثارة لإلعجاب في هذا القرن"

تشارك سعيد ومحمود درويش في صياغة بيان منظمة  1988جتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نوفمبر وفي ا
التحرير الداعم لتسوية الدولتين. ولكن في غضون عام واحد كان سعيد يشتكي للصحافة العربية علناً من فساد واستبداد منظمة 

فالس المنظمة وأجبرها على الجلوس إين في حرب الخليج، الذي أدى إلى التحرير. وكان غاضباً من دعم عرفات لصدام حس
إلى طاولة المفاوضات قبل األوان. وأثناء المفاوضات السرية بين الفلسطينيين وإسرائيل كان سعيد مذعوراً من انبطاح منظمة 

م على الفلسطينيين بدوام االحتالل على الرغم التحرير أمام الواليات المتحدة "األب األبيض الكبير" وقبولهم بالترتيبات التي تحك
امتالكهم لعلمهم الخاص. ولذلك ليس من المستغرب أن تكون الخيانة هي محور الرواية غير المكتملة التي كان يعمل عليها من 

، والتي كانت إحدى شخصياتها أستاذة جامعية أمريكية من أصل عربي في منتصف 1992و 1987بشكل متقطع بين عامي 

 العمر، منفصلة عن العرب في الغرب ومدركة لليهود وعاجزة عن التغيير وصادقة إلى درجة تصعب الوقوف إلى جانبها.

أصبحت الخيانة رسمية بتوقيع اتفاق أوسلو الذي وصفه سعيد بأنه "فرساي فلسطيني". ولم يتحدث سعيد مع  1993وفي عام 
ثناء تصوير فيلم وثائقي لصالح شبكة بي بي سي لم يشعر سعيد أنه في وطنه عرفات بعد االتفاق. وعندما زار فلسطين الحقاً أ

انية الوطنية التي لطالما كان ينادي بها. حظرت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع صعود اإلسالم السياسي وتراجع العلم
ستاذاً للغة أسعيد كان إدوارد ق أوسلو أجاب بأن كتبه بسبب انتقاده لعرفات، وعندما سئل أحد نواب عرفات عن انتقاد سعيد التفا

 آراءه حول السياسات الفلسطينية هي مثل آراء الرئيس عرفات بكتابات شكسبير.أن و ،اإلنجليزية
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على تصور مرحل إبداعية أخيرة في  تألم سعيد بسبب خالفه مع منظمة التحرير، ولكن هذا الخالف جعل منه رجاًل حراً قادراً 
تم تشخيص إصابته بسرطان الدم الليمفاوي المزمن. وأثناء تردده إلى المستشفى لتلقي  1991تل. في عام مواجهة مرض قا

 العالج بدأ سعيد بكتابة مذكراته "خارج المكان".

 

ه مع القيادة الفلسطينية. كانت فلسطين رمزاً للعدالة ولكنه لم يكن مستعداً للتخلي عن القضية الفلسطينية حتى بعد أن قطع عالقات
الضائعة وللحرية القادمة أكثر من كونها أرضاً متنازعاً عليها. وكتب ببالغة وغضب عن استيالء إسرائيل على األراضي وعن 

مثقفون" مثل يهودا التي روج لها "صهاينة ، وفشل عرفات االستراتيجي. وأصبح مناصراً لفكرة دولة ثنائية القومية لشعبين
ماغنيس ومارتن بوبر والتي كان التيار الصهيوني السائد قد دفنها قبل زمن. لم يكن سعيد يرى أن اليهود والعرب محكوم عليهم 

، فاليهود لم يكونوا أبداً "اآلخر" بالنسبة له، ولم يكن يخشى من أن االعتراف بالهولوكوست يمكن أن اً عضببأن يكرهوا بعضهم 
 يرة ألعداء فلسطين، بل على العكس كان يرى أن االعتراف بالكارثة اليهودية خالل الحرب يعزز القضية الفلسطينية.يعطي ذخ

وفي كتاباته الالحقة حول الثقافة والتعليم أيضاً، حاول سعيد إقناع اآلخرين بالتفكير "بطريقة أكثر عمقاً" واعترف باألضرار 
عزز روح الترابط والتعددية والحرية األكاديمية. نفسه وفي الوقت ، وأشكال الهيمنة األخرىالتي تسببها اإلمبريالية والعنصرية 
مبريالية" سألته سيدة سوداء لماذا لم يستشهد في للحديث عن كتابه الجديد "الثقافة واإل 1993وعندما ظهر في روتجرز عام 

ليس فقط ألنه "كان مذنباً بعدم ذكر غير األوروبيين وغير الجزء األول من عرضه التقديمي إال برجال أوروبيين. ارتبك سعيد 

 .طة التي أثارها في االستشراق كانت تثار ضده اآلن"ق، بل "ألن الن"الذكور

حذر سعيد من صعود سياسات الهوية في الجامعات وقال: "إن وضعية الضحية مع األسف ال تفرض بالضرورة أو تضمن 
الضروري أن نشهد ضد تاريخ من االضطهاد، ولكن ذلك ال يكفي ما لم يتم إعادة توجيه ذلك شعوراً معززاً باإلنسانية. من 

وتابع قوله: "ال يهم في نهاية المطاف من كتب ماذا، ولكن  .التاريخ إلى عملية فكرية وتعميمه عالمياً ليشمل جميع الذين عانوا"
الذكور، وأنهما من نتاج مجتمع العبودية ولذلك يجب  كيف يكتب العمل وكيف يقرأ. وفكرة أن أفالطون وأرسطو هما من

 .االهتمام المعاصر هي فكرة محدودة"استبعادهما من 

وقد صدمته الفكرة القائلة بأن التعليم "يتقدم بشل أفضل عندما يركز بشكل أساسي على انفصالنا وعلى هويتنا العرقية وثقافتنا 
ً أن "األجناس األخرى أو األقل شأناً وتقاليدنا". واعتبرها نوعاً من الفصل العنصر " لم تكن قادرة ي التربوي يفترض ضمنيا

ً ممالً إلى أقصى الحدود" وما كان يثير  على "المشاركة في الثروة العامة للثقافة اإلنسانية". وكانت مسألة الهوية "موضوعا
ية في قلب مشروع الفرقة الموسيقية الشبابية التي اهتمامه هو التفاعل بين مختلف الهويات والوعد بالعالمية. وتكمن هذه الرؤ

ساهم في تأسيسها "أوركسترا الديوان الغربي الشرقي" والتي استوحى اسمها من كتاب غوته "الديوان الغربي الشرقي"، وقد 
سعيد في لندن عام دانييل بارينبويم، وهو أرجنتيني إسرائيلي التقاه  وقائد األوركستراشاركه في تأسيس الفرقة عازف البيانو 

ً بينما كانت عالقته مع عرفات تنهار تدريجياً. وقد وصف سعيد هذا اللقاء بأنه كان حب   1993 من النظرة األولى. وقد اتهم  ا
 األوركسترا بالترويج للتطبيع مع إسرائيل وحتى بخيانة القضية.  –بمن فيهم شقيقته غرايس  –العديد من الفلسطينيين 

نه لم يقبل أبداً فكرة أن العرب يجب أال يتواصلوا مع اليهود فإله الطويل في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وعلى الرغم من نضا
كم هو عدد المنازل الفلسطينية التي أنقذتها إجراءات محاربة التطبيع اإلسرائيليين. كتب سعيد في مقال نشرته صحيفة الحياة: "

فعلوا شيئاً ألجل فلسطين، فعليهم الذهاب إليها إللقاء محاضرة، أو المساعدة في عيادة من الهدم؟ إذا أراد المثقفون العرب أن ي
وأضاف: "الصهيونية حاولت استبعاد غير اليهود، ونحن من خالل  .ن الجلوس في منازلهم ومنع اآلخرين من فعل ذلك"مبدالً 

 ."مقاطعتنا غير االنتقائية نساعد في هذه الخطة بدالً من مقاومتها

لقد كان عمله كرجل عرفات في نيويورك لما يقرب من عقدين من الزمن دوراً بعيد االحتمال لرجل عالمي كوني يرتدي بدالت 
األنيقة وليس الكوفية. اعترف سعيد نفسه بأن عالقته بأرض فلسطين كانت رمزية بشكل أساسي. وقد استشهد منتقدوه  "ربرييب"

دموا عالقته مع منظمة التحرير خأصوله الفلسطينية. كما است ،أو حتى إنكار ،شأنليل من الصهاينة بهذا االعتراف من أجل التق
الكالسيكية كانت مجرد ذرائع من  ىللطعن في أكاديميته والتلميح إلى أن كتبه وحتى مقاالته حول النظرية النقدية والموسيق

 "بروفيسور اإلرهاب" ودعاية فلسطينية في شكل دراسات علمية.



 

 

 

الرغم من فظاظتها فإن هذه االتهامات فيها شيء من الحقيقة. فكل كتابات سعيد قد تأثرت بانتمائه. فقد فرض عبء كونه  على
ه لعرفات قيوداً معينة على ما يمكنه أن يقوله عن المنظمة وعن األنظمة القمعية العربية. ولم يتمكن سعيد ؤمتحدثاً سياسياً ووال

. ولكن كما إال خالل العقد األخير من حياتهالعربية الحكومات ديكتاتورية المنظمة و فشل تجاه من اإلعراب عما يدور في نفسه
سعيد أكثر مما قيده. فكل المواضيع التي يتردد صداها في كتاباته يمكن أن إدوارد يرى بيرنان، فإن النضال الفلسطيني قد أغنى 

 للشعب بل للرمزية ولمنطقة العقل التي صاغها منها. تعزى بشكل غير مباشر إلى فلسطين. ليس لألرض نفسها، أو

، فقد عملت إسرائيل وداعموها على 1984لم يكن ذلك إنجازاً صغيراً. فكما كتب سعيد في "لندن ريفيو أوف بوكس" عام 
جريدهم حرمان الفلسطينيين من "الحق في رواية" تجربتهم. وقد ساعد سعيد في استعادة ذلك الحق ليس فقط من خالل وصف ت

ً من أمالكهم وقمعهم ولكن من خالل تصويره   تسمية "الفلسطينية". لرواية مضادة للصهيونية أطلق عليها أحيانا

القدرية التاريخية  –ومقاومة الثبات العقائدي والعرقي جسدت "فلسطينية" سعيد الصفات التي أعجب بها: النهايات المفتوحة 
غنية شعب واحد فإن الفلسطينية أالتي جسدتها الصهيونية. وإذا كانت الصهيونية هي  –المظلمة والخوف اإلقصائي من اآلخر 

تحمل األمل في مستقبل غير طائفي لكال الشعبين. والحرية الفلسطينية سواء أكانت في شكل دولة ذات سيادة مجاورة إلسرائيل 
نها تمثل "بدايةً"، وتدخالً ديناميكياً في التاريخ، بدالً من فإ –الشكل الذي دافع عنه بعد أوسلو  –أو في شكل دولة ثنائية القومية 

رؤيته قد نظرت إلى الماضي بشكل يخالف تعلقه بذكريات طفولته في القاهرة حيث عاش العودة إلى األصل. ومع ذلك فإن 

 العرب واليهود والمسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب.

ان" وإلى تجريد عائلته من ممتلكاتها وإلى تجاربه الخاصة في تعرضه لهجوم يلمح عنوان برينان لمذكرات سعيد "خارج المك
المدافعين عن إسرائيل في الواليات المتحدة وفي وقت الحق لهجوم السلطة الفلسطينية. ومع ذلك فإن التركيز على المكان 

ا البدايات، تحدي األسلوب المتأخر. : دراممضلل، وما استحوذ على خيال سعيد لم يكن المكان أو األرض بقدر ما كان الوقت

 كما أنه لم يكن يفتقر إلى منزل، فقد وفرت له نيويورك منزالً ورفاهية ونجاحاً مهنياً. 

 

 غالف كتاب "خارج المكان ... أرشيف



اجتذب  على الرغم من إعجابه برجال اليسار الذين ألقوا بأنفسهم في صراعات المتمردين وعلى الرغم من أن نشاطه الخاص قد
مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي، فقد عاش سعيد حياة مثقف مشهور. يضعه برينان في مصاف المثقفين الثوريين، ولكن سعيد 

ه غرامشي أو فانون بقدر سوزان سونتاغ التي تكبره بعامين، والتي كانت مثله وريثة منشقة عن مثقفي نيويورك. كالهما بال يش
مه في البداية كمترجم للنظرية الفرنسية للجمهور األنجلو أمريكي، ولكنهما تحررا في نهاية المطاف من كان ناقداً أدبياً صنع اس

 واتبعا أسلوباً أسهل للقراءة.ألعابها النصية ومصطلحاتها 

نغمة ولكن على عكس سونتاغ التي كانت تتمتع بجلد سميك، كان سعيد يتذكر كل إهانة وجهت إليه، وكل جائزة حرم منها، وكل 
ن يعيش في عذاب معظم الوقت. كانت حياة الفلسطيني المنغلق ستكون اسعيد كإدوارد فاتته أثناء عزفه البيانو. يرى بيرنان أن 

بينما يهودية سونتاغ سمحت لها باالطالع على المؤسسات األمريكية من الداخل. خالل معظم حياته المهنية لم يكن  ،أسهل بكثير
بل كان الفلسطيني الذي تم تصويره على أنه عدو لليهود وكمتطرف خطير قام بأشياء خطيرة ال  مجرد عربي منعزل،سعيد 

توصف. فقد كان ينظر إلى محاضراته على أنها تهديد للثقافة الغربية إن لم تكن امتداداً لعمله في منظمة التحرير الفلسطينية. 
يا والمجلس الوطني الفلسطيني ونادي سينشوري وأوركسترا بمؤسسات مثل جامعة كولومبوعلى عكس سونتاغ ربط سعيد نفسه 

الغرب والشرق، ولم يكن هذا االرتباط مجرد مصدر للراحة، بل وفر لسعيد مالذاً من الشعور باإلحراج لكونه "غير محق تماماً" 
 العنوان األصلي لمذكراته. –

سعيد يمكن أن إدوارد برينان، تلميذ سعيد السابق، يكتب بعاطفة مقيدة قليالً ما تنزلق إلى الدفاعية أو التقديس. وهو يدرك أن 
ً رئيسياً "شخصية تتميز  وهو يظهر لنا إدوارد سعيد في  ،"الصبر والتأثر بالمحيط، وبالغضب والرومانسية قلةبيكون العبا

المنزل، يعد الفطور لمريم ويلعب موسيقى باخ، ولكننا أيضاً نالحظ لمحات من جانبه األقل جاذبية، حماسته المبتذلة التي أظهرها 
في صراعه الفكري، وحبه الشديد للمنافسة. كان دائماً غير راض، ويعاني من األرق ومن وسواس المرض. كتب سلمان رشدي 

عد وفاته: "إذا أصيب سعيد بسعال خفيف فإنه يخشى من إصابته بالتهاب القصبات، وإذا شعر بوخزة خفيفة فإنه يعتقد أن زائدته ب

 .نفجار"الدودية على وشك اال

 

برز العديد من األصدقاء والمعارف من المشاهير مثل فيليب روث ونادين غورديمير وجاكلين كينيدي أوناسيس، في سيرة سعيد 
تراجعت نساء أخريات  1970تي كتبها بيرنان، ولكن هنالك القليل مما نتعلمه عن حياته الشخصية. بعد زواجه الثاني عام ال

وعلى عن المشهد باستثناء واحدة، عشيقته القديمة دومينيك إدة، الروائية اللبنانية التي نشرت دراسة عن حياة سعيد وعمله. 
ل أعمال سعيد، فقد وصف عالقتهما المتقطعة على مدى أكثر من عقدين بأنها "عالقة عابرة" الرغم من تأثر بيرنان بآراء إده حو

وسخر من كتابها باعتباره سيرة ذاتية المرأة وضيعة بالكاد تعرف الرجل الذي تعترف بحبه. ويتهم بيرنان إده بوضع اسم سعيد 
فقد كانت العريضة عبارة عن عبارة عن احتجاج على  ،ذلكعلى عريضة ال علم له بها. وعلى الرغم من أن بيرنان لم يذكر 

مؤتمر إلنكار الهولوكوست يقام في بيروت، وكان سعيد قد وضع توقيعه عليها إال أنه سحبه بعد أن علم أن إده كانت وراء 
ده، فقد اعتذر سعيد العريضة. وبعد أن منع المؤتمر قال سعيد أنه سحب توقيعه ألسباب تتعلق بحرية التعبير. ووفقاً لدومينيك إ

 منها فبل وفاته بوقت قصير.

زودت الموسيقا سعيد بأكثر من مجرد استعارات في كتاباته، فقد زودته بالموضوع األهم في سنوات حياته األخيرة "األسلوب 
خيرة للبيانو ها في كتابات أدورنو عن بيتهوفن. وقد أذهلته آراء أدورنو بأن سوناتات بيتهوفن األالمتأخر" وهي فكرة اكتشف

أظهرت جماليات ال تتعلق بالتناغم بل بالعناد والصعوبة والتناقضات غير المحلولة. وبعيداً عن كونها تعبيرات هادئة عن الحكمة 

 في الشيخوخة، كانت كارثية.

. تحدث التأخير وقد اختلفت رؤية سعيد للتأخر عن رؤية أدرونو في تركيزها على الصراع الداخلي للمبدع كما يقول بيرنان
بل من القيادة، وشرح قراره بالتمسك بالقيم بشكل مباشر عن تجربته الشخصية في المنفى، ليس فقط من فلسطين التي عرفها 

التي قادته إلى الحركة. كان التحدي والعناد الذي عبرت عنه بمثابة مرادف لما يدعوه الفلسطينيون الصمود. من األفضل القبول 
والخالف بالرأي بدالً عن االنسجام الزائف الذي وفرته اتفاقيات أوسلو، سالم االحتالل الدائم. ومع أنه كان  بتناقضات المنفى

 في حالة من الغضب المستمر والحزن على فلسطين، فقد قيده إخالصه لما أسماه "الفلسطينية". 



ارد سولومون عن الراحل بيتهوفن. كانت قمت بتحرير آخر عمل لسعيد "األمة"، وهو مراجعة لكتاب ماين 2003في أغسطس 
عالقتنا قد توطدت في السنوات األخيرة، وكان يتصل بي من حين آلخر ليعطيني سبقاً صحفياً أو للدردشة حول سياسات الشرق 

. كان مستعجالً جداً على ظهور المراجعة واتصل بمديري كي يضغط علي كي أنشرها قبل الموعد المقرر )وقد فعلت األوسط
ك( وتبين الحقاً أنه كان قد تبقى لديه شهر واحد ليعيشه. احتفل سعيد في مقاله باألعمال األخيرة لبيتهوفن بسبب عنفها وطاقتها ذل

التجريبية واألهم من ذلك رفضها لقبول أي نموذج مثالي للشفاء أو الراحة النهائية التي تأتي في نهاية مسيرة مهنية مثمرة. 
وقتها" يذهلني باعتباره وصفاً دقيقاً لكتاباته المتأخرة عن ثنائية القومية والنقد العلماني وتبادل الثقافات  العنوان "تأمالت في غير

مبريالية الثقافية. لقد وجد بداية جديدة في في السنوات األخيرة في أعماله حول االستشراق واإلوالحرية الفكرية التي تم حجبها 
 أسلوبه المتأخر. 

 

 

 ر لندن ريفيو أوف بوكس في الواليات المتحدة، مقيم في نيويوركمحرآدم شاتز: 

 

 لندن ريفيو أوف بوكسالمصدر: 
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