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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمة: فّواز طرابلسي
مراجعة: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الناشر: دار اآلداب للنشر والتوزيع
مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: عام 2000

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة اإلعــالم بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعالمــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
2011، لــه عديــد مــن المقــاالت والقــراءات النقديــة منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعة 

واإللكترونيــة.

فادي كحلوس
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ــة،  ــخاص واألمكن ــل األش ــوب تفاصي ــرة تج ــعيد«، ذاك ــرة »إدوارد س ــي ذاك ــة ف ــو رحل ــاب، ه ــذا الكت ه
ــة  ــات الهوي ــطح تناقض ــى س ــوم عل ــرة تع ــارات. ذاك ــم وانتص ــة؛ هزائ ــة بريئ ــات طفولّي ــتعرض صراع وتس
والثقافــة. مــا دّونــه »إدوارد« فــي كتابــه هــذا، يتعــّدى، بالتأكيــد، حاجــز النوســتالجيا، فقــد ذهــب إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن حنيــن إلــى مــاٍض، وشــوق ألشــخاص فقدهــم، وأماكــن خلــت مــن ُأناســها. فعلــى الرغــم مــن ألــم 
ذلــك الحنيــن إلــى التاريــخ والجغرافيــة، فــإّن اســترجاًعا للهويــة بهــدف توكيدهــا قــد ســيطر علــى مجمــل 
ــنوات »إدوارد«  ــى س ــودة إل ــك الع ــّبب لتل ــو مس ــة ه ــترجاع للهوّي ــذا االس ــل إّن ه ــم نق ــرة، إن ل ــذه الذاك ه
ــه فــي ســبيل تدوينهــا  األولــى. أو لعــّل أثقــال المنفــى هــي مــن حّفزتــه إلــى نبــش ماضيــه واســتيضاح ذاتيت

وتثبيتهــا وتوثيقهــا.
فصــول هــذا الكتــاب األحــد عشــر هــي حكايــة حيــاة ُنفيــت، وتــم اكتشــاف اقتالعهــا مــن أرضهــا خــالل 
ــت  ــدان البي ــد فق ــكان« بع ــارج الم ــة »خ ــي حكاي ــدس. ه ــي الق ــة ف ــي الطالبي ــى لح ــارة »إدوارد« األول زي
والوطــن، وبعــد سلســلة مــن االرتحــاالت، وبعــد شــعور عميــق بصعوبــة العــودة. عنــوان الحكايــة البحــث 
عــن المــكان، عــن اللغــة، عــن الثقافــة، وعــن الهويــة وعــن الــدور. لقــد اســتجاب »إدوارد« وخضــع إللحــاح 
ذاكرتــه، فكتــب تلــك الحكايــة، مدّوًنــا مشــاهد ومشــاهدات تعــود لزمــن طفولتــه، وإلــى نكبــة عــام 1948، 
وســار بنــا إلــى مراهقتــه، وإلــى نضجــه، ووصــل بســردياته إلــى هزيمــة حزيــران 1967، وتخّطاهــا وصــواًل 
إلــى ســنّي مرضــه، وهــي ســنين كتابــة هــذا الكتــاب. ولعــّل حكايــة »إدوارد« وإن كانــت أقــّل أو أكثــر ألًمــا من 
غيرهــا، فإّنهــا حكايــة مالييــن الفلســطينيين، امتزجــت فصولهــا، وتــالزم عنوانهــا ومقّدمتهــا وصلبهــا وحبكتها 

وخاتمتهــا بالبحــث عــن »المــكان« والشــعور المزمــن باالغتــراب والنفــي.
عــن اغتــراب طفولتــه، يحّدثنــا »إدوارد«: »وقــع خطــأ فــي الطريقــة التــي تــّم بهــا اختراعــي وتركيبــي فــي 
عالــم والــدّي وشــقيقاتي األربعــة. فخــالل القســط األوفــر مــن حياتــي المبّكــرة، لــم أســتطع أن أتبّيــن مــا إذا 
كان ذلــك ناجًمــا عــن خطئــي المســتمّر فــي تمثيــل دوري أو عــن عطــب كبيــر فــي كيانــي ذاتــه. وقــد تصّرفــت 
أحياًنــا تجــاه األمــر بمعانــدة وفخــر. وأحياًنــا أخــرى وجــدت نفســي كائنًــا يــكاد أن يكــون عديــم الشــخصية 

وخجــواًل ومتــرّدًدا وفاقــًدا لــإلرادة. غيــر أن الغالــب كان شــعوري الدائــم أّنــي فــي غيــر مكانــي.«
ويتنــاول الكاتــب بعًضــا مــن تاريــخ عائلتــه؛ والــده ووالدتــه وجّدتيــه وآخريــن. ويتحــّدث عــن إشــكاليته 
ــا  األولــى المتمّثلــة باســمه وتناقضاتــه »إدوارد ســعيد«. وعــن لغَتيــه »العربيــة واإلنكليزيــة« اّللَتيــن ال يعــرف أيًّ

منهمــا تعّلمهــا أواًل.
ــة  ــه المتقّطع ــام 1935 وإقامت ــدس ع ــي الق ــه ف ــه والدت ــن كتاب ــي م ــل الثان ــي الفص ــب ف ــاول الكات يتن
هنــاك حتــى عــام 1947، حيــث كان أبــواه يقيمــان فــي القاهــرة. وعــن فلســطين، يقــول: »ذكرياتــي األولــى 
ــق انشــغالي الالحــق بالشــؤون  ــا إلــى عمي ــة، قياًس ــر الفت ــة، والغريــب أنهــا غي ــات عادّي عــن فلســطين ذكري
الفلســطينية. كانــت فلســطين مكاًنــا ُأســّلم بــه تســليًما، بمــا هــو الوطــن الــذي أنتمــي إليــه، يعيــش فيــه أقربــاء 
وأصدقــاء بطمأنينــة ال تحتــاج إلــى تفكــر«. وينتقــل إلــى وصــف القــدس وصفــد ورام اللــه، واألجــواء العائلية 

ــه اليومــّي هنــاك. ــا للقاهــرة، ولحــّي الزمالــك، حيــث يقطــن، وعــن وروتين ــاول وصًف هنــاك. كمــا تن
فــي الفصــل الثالــث، يرّكــز الكاتــب علــى أيــام دراســته فــي مدرســة الجزيــرة اإلعداديــة: »حيــث لــم يكــن 
فــي المدرســة أّي أســتاذ مصــري، كمــا لــم أعايــن أّي حضــور عربــي مســلم؛ فالتالمــذة أرمــن ويهــود مصرّيون 

وأقبــاط ويونانيــون، إضافــة إلــى عــدد غيــر قليــل مــن أوالد اإلنكليــز«.
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فــي الفصــول المتعــّددة التاليــة، تنــاول الكاتــب هيمنــة أبيــه القــوي، كمــا أجــرى مقارنــات بينــه وبيــن مــا 
ــة، مــن محّرمــات  ــم العائلي ــرّدد وضعــف. كمــا تحــّدث عــن القي يملكــه الكاتــب مــن خجــل وانكمــاش وت
وتوّجســات. كمــا تحــّدث عــن أثــر مدرســة القاهــرة لألطفــال األمريكييــن التــي ارتادهــا فــي خريــف العــام 
1946: »المدرســة األمريكيــة أجبرتنــي علــى أخــد »إدوارد« علــى محمــل الجــّد أكثــر مــن ذي قبــل بمــا هــو 

كائــن معطــوب وَفــِزع وضعيــف الثقــة بالنفــس. وكان الشــعور العــام المســيطر علــّي هــو شــعوري بامتــالك 
ــي  ــل توّرثن ــوة، ب ــة ق ــا أي ــتمد منه ــرى ال أس ــة أخ ــة عربي ــن هوي ــذي ُيبط ــي ال ــا األمريك ــة، أن ــة مضطرب هوي

ــاج.« ــل واالنزع الخج
ويضيــف: »يوًمــا بعــد يــوم فــي المدرســة أخــذت أشــعر بالفــرق بيــن حياتــي الشــخصية، أنــا »إدوارد« ذو 

الهويــة المــزّورة بــل واأليديولوجيــة، وبيــن حياتــي فــي البيــت.« 
كمــا يفــرد الكاتــب مســاحًة وافــرًة للحديــث عــن عــام 1947 ومــا بعــده، وعــن »معالــم األزمــة الزاحفــة التــي 
تحــدق بنــا«. ويضيــف: »عندمــا أســمع اآلن إشــارات إلــى القــدس الغربيــة، فإنهــا تعنــي دوًمــا بالنســبة إلــّي 
األحيــاء العربيــة لمرابــع طفولتــي. ومــا يــزال يصعــب علــّي أن أتقبــل حقيقــة أّن أحيــاء المدينــة تلــك، حيــث 
ــزوا  ــون غ ــان وأمريكّي ــون وألم ــرون بولونّي ــا مهاج ــد احتّله ــي، ق ــن أهل ــي بي ــعرت بأن ــت وش ــدت وعش ول
المدينــة وحّولوهــا رمــًزا أوحــد لســيادتهم، حيــث ال مــكان للحيــاة الفلســطينية التــي انحســرت إلــى المدينــة 
ــة بالكامــل، وطــرد منهــا ســّكانها  ــة اآلن يهودي ــي أكاد ال أعرفهــا. فلقــد أضحــت القــدس الغربي الشــرقية الت

ــا فــي أواســط العــام 1948.« الســابقون نهائًي
وعــن الفتــرة الزمنيــة التــي تلــت النكبــة مباشــرة يقــول الكاتــب: »الحًقــا، فــي القاهــرة، حافــظ مقــدار مــن 
ــي اكتشــفت شــروًخا  الرســميات علــى التماســك الســابق للعالقــات بيــن أفــراد األســرة الموّســعة. علــى أّن
وتباينــات وانتكاســات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. وبــدا وكأننــا جميًعــا قــد تخّلينــا عــن فلســطين بمــا هــي 
مــكان ال عــودة إليــه، ال يــكاد يــرد ذكــره فــي األحاديــث، ولكننــا نفتقــده بصمت وبلوعــة باعثــة على الشــفقة«.
كمــا اســتعرض الكاتــب أحــوال عوائــل كان يعرفهــا؛ كيــف كانــوا وكيــف أصبحــوا بعــد اللجــوء؛ مــن فقــر إلى 

تكــرار االنتقــال مــن منــزل آلخــر، إلــى تخبــط أعمالهــم وتعاســتهم وغيــر ذلــك مــن مآســيهم.
ينــّوه الكاتــب مــراًرا إلــى أن والــده تعامــل مــع »خســارة فلســطين« بالصمــت حيالهــا، وأّن المجدي بالنســبة 
إليــه هــو التفكيــر بالحاضــر. ولذلــك لــم يكــن للكاتــب أّن يســأل أو يعــرف أكثــر عــن حجــم تلــك الخســارة، 
وهــو فــي ذلــك العمــر الصغيــر. ولكــن وجــود عّمتــه نبيهــة، والتــي كان لهــا نشــاط كثيــف وجهــود كبيــرة فــي 
ــة واألطفــال مــن الالجئيــن، ســاعده  متابعــة أمــور مخّيمــات اللجــوء، واالهتمــام الخــاص بالحــاالت الطبي
علــى معرفــة تاريــخ فلســطين والقضيــة الفلســطينية، فيقــول: »بفضــل عّمتــي نبيهــة، اختبــرت فلســطين تاريًخــا 
وقضيــة مــن خــالل الغضــب واالســتنكار اللذيــن أثارهمــا فــّي عــذاب الالجئيــن، هــؤالء »اآلخريــن« الذيــن 
ــّي مشــّقات أن يكــون المــرء بــال وطــن أو مــكان  أدخَلتهــم هــي إلــى حياتــي. وهــي أيًضــا أّول مــن نقــل إل
يعــود إليــه، محروًمــا مــن حمايــة ســلطة أو مؤّسســات وطنيــة، عاجــًزا عــن أن يعطــي ماضيــه أي معنــى غيــر 
األســف المريــر العاجــز، وعــن أن يعطــي أّي معنــى لحاضــره غيــر الوقــوف فــي الصــّف يوميًّــا والبحــث القِلق 
ا جــًدا بــكل هــذا مــن خــالل االســتماع  عــن العمــل ومعانــاة الفقــر والجــوع والمذّلــة. وكان إحساســي حــادًّ
إلــى أحاديثهــا، ومراقبــة تنظيــم عملهــا اليومــي المحمــوم«. ويضيــف الكاتــب: »كنــت قــد تجــاوزت الثالثــة 
عشــرة مــن عمــري حينهــا، ومــا أزال أذكــر عشــرات التفاصيــل والوجــوه والخطابــات المقتضبــة الباعثــة علــى 
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الشــفقة ونبــرة عّمتــي التنفيذيــة. ولكننــي ال أذكــر أبــًدا أننـّـي أدركــت بوضــوح أّن هــذا المشــهد المحــزن إنمــا 
هــو النتيجــة المباشــرة لسياســٍة ولحــرٍب كانــت لهمــا كل تلــك العواقــب الوخيمــة علــى عّمتــي وعلــى عائلتنــا 
ــطينية  ــة الفلس ــات الهوي ــن عذاب ــف م ــة التخفي ــي محاول ــى ف ــي األول ــك تجربت ــت تل ــذات. وكان ــن بال نح
ــاًء علــى التعــّرف إلــى بــؤس وضعــف هــؤالء الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن تســتدعي  بواســطة عّمتــي، وبن

حالتهــم المســاعدة والعطــف والمــال بقــدر مــا تســتثير الغضــب.«
غــادر الكاتــب وعائلتــه القاهــرة لالســتقرار فــي »المنفــى األمريكــي« عــام 1951، وعنــد وصولهــم إلــى 
ــطين«.  ــقوط فلس ــد س ــية بع ــال جنس ــت ب ــد أضح ــه »فق ــي ألّم ــع القانون ــكلة الوض ــم مش ــورك واجهته نيوي
وليسترســل الكاتــب فــي وصــف دقيــق لمشــاعره تجــاه هــذا المنفــى وانطباعاتــه عنــه »كانــت فلســطين تلــوح 

ــا النيويوركيــة«. كلمــح البصــر ثــم تختفــي ســريًعا حياتن
مما أورده الكاتب عن حياته في المنفى ننقل اآلتي: 

ــا يمــارس  ــا أمريكًي ــي مواطنً ــن كون ــرائيل وبي ــن الدعــم األمريكــي إلس ــا بي »نجحــت فــي أن أفصــل ذهنيًّ
ــاء وزمــالء يهــود«. ــه أصدق ــات المّتحــدة ول ــه فــي الوالي مهنت

»كنــت أعانــي أنــا نفســي فصاًمــا تجــاه فلســطين، ولــم أنجــح فــي محاوالتــي تجــاوزه، ولــم أدركــه تمــام 
اإلدراك إال مؤّخــًرا، عندمــا أقلعــت عــن المحاولــة. وحتــى فــي هــذا الوقــت الحاضــر، فــإن تلــك االزدواجّيــة 
ــة باالقتــالع المرّكــب والتمزيــق، ونظرتــي إلــى  المســتمّرة فــي نظرتــي إلــى المــكان وإلــى خســارته المحزن
موقــع فلســطين بمــا هــي بلــد رائــع لهــم هــم، يوجعنــي علــى الــدوام ويورثنــي شــعوًرا ُمحبًطــا بأنــي وحيــد 
وأعــزل ومعــّرض العتــداءاِت أشــياء تافهــة، تبــدو مــع ذلــك هاّمــة وخطيــرة، وال أملــك تجاههــا أّي ســالح«.

ــا وأمــي فــي قارتيــن مختلفتيــن، ولــم  »مــن العــام 1951 إلــى حيــن وفاتهــا فــي العــام 1990، عشــت أن
تكــّف عــن نــدب حّظهــا العاثــر لكونهــا الوحيــدة بيــن صديقاتهــا التــي تعانــي آالم االنفصــال عــن أوالدهــا«.

»إلــى هــذا اليــوم، أشــعر بأنــي بعيــد عــن البيــت، مهمــا بــدا األمــر مضحــًكا. ومــع أنــي لســت متوّهًمــا أنــي 
كنــت ســأعيش حيــاة أفضــل لــو بقيــت فــي العالــم العربــي، أو عشــت ودرســت فــي أوربــا، فمــا يــزال يالزمني 
بعــض النــدم. وهــذه المذكــرات هــي، فــي وجــه مــن وجوههــا، اســتعادة لتجربــة المغــادرة والفــراق، إذ أشــعر 
بوطــأة الزمــن يتســارع وينقضــي. ولمــا كنــت قــد عشــت فــي نيويــورك بإحســاس مؤّقــت علــى الرغــم مــن 

إقامــة دامــت ســبعة وثالثيــن عاًمــا، فقــد فاقــم ذلــك مــن ضياعــي المتراكــم، بــداًل مــن مراكمــة الفوائــد«.
يختــم الكاتــب مذّكراتــه هــذه بالقــول: »إّن األرق عنــدي حالــة مباركــة أرغــب إليهــا بأّي ثمــن تقريًبــا، فليس 
عنــدي مــا هــو أكثــر تنشــيًطا مــن أن أطــرد عنّــي فــوًرا ظــالل الوســن لليلــة خســرتها غيــر إعــادة تعّرفــي، فــي 
الصبــاح الباكــر، علــى مــا كــدت أخســره كلًيــا قبــل بضــع ســاعات أو اســتعادتي إيــاه. بيــن الحيــن واآلخــر، 
أرى نفســي كتلــة مــن التيــارات المتدّفقــة. أؤثــر هــذه الفكــرة عــن نفســي علــى فكــرة الــذات الصلــدة، وهــي 
الهويــة التــي يعّلــق عليهــا الكثيــرون أهّميــة كبيــرة. تتدفــق تلــك التيــارات، مثلهــا مثــل موضوعــات حياتــي، 
خــالل ســاعات اليقظــة. وهــي، عندمــا تكــون فــي أفضــل حاالتهــا، ال تســتدعي التصالــح وال التناغــم. إنهــا 
مــن قبيــل »النشــاز« وقــد تكــون فــي غيــر مكانهــا، ولكنهــا علــى األقــل فــي حــراك دائــم فــي الزمــان وفــي 
المــكان، وبمــا هــي أنــواع مختلفــة مــن المركبــات المختلفــة، ال تتحــرك بالضــرورة إلــى األمــام، وإنمــا قــد 
يتحــرك أحياًنــا واحُدهــا ضــّد اآلخــر، علــى نحــو طباقــي، ولكــن مــن غيــر مــا محــوٍر مركــزي. إنــه ضــرب من 
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ضــروب الحّريــة، علــى مــا يحلــو لــي أن أعتقــد، علــى الرغــم أنــي بعيــد كل البعــد عــن أن أكــون مقتنًعــا كلًيــا 
بذلــك. ونزعــة التشــكيك هــذه هــي أحــد الثوابــت التــي أتشــبث بهــا بنــوع خــاص. والواقــع أننــي تعّلمــت، 
وحياتــي مليئــة إلــى هــذا الحــّد بتنافــر األصــوات، أن أؤثـِـر أاّل أكــون ســوًيا تماًمــا، وأن أظــل فــي غيــر مكاني.«

إّن مــا أورده إدوارد ســعيد بيــن ســطور حكايتــه، ودون أّي ذكــر صريــح لــه، هــو أن االنتمــاء يحّتــم علينــا، 
ــد  ــة، ق ــا الوجداني ــي لحظاتن ــه ف ــود إلي ــا، نع ــى ارتحلن ــه أّن ــا، نحمل ــكان داخلن ــي الم ــن، أن نبق ــن المنتمي نح
نعمــل مــن أجلــه أو قــد ال نفعــل، ولكــن نســيانه أو إفــراغ ذاكرتنــا مــن تفاصيلــه، هــو ضــرب مــن العبثيــة. لقــد 
ُنفــي الكاتــب عــن مــكان، ككثيريــن غيــره، ولكــن هــذا »المــكان« قــد اســتقّر بداخلــه، وتبقــى الذاكــرة هــي 
تذكــرة الســفر المتاحــة والمفتوحــة النتقالنــا وتجوالنــا داخــل أمكنتنــا المفّضلــة. ويبقــى أمــل العــودة الشــريان 

الــذي يغــّذي الحيــاة فــي حياتنــا خــارج المــكان. 
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