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رة   ال والهج ات االنتق زارة عملي ة المعاصرة سندهش لغ ي اآلداب العالمي ى ف أثر المنف ر ب دما نفك عن
ماال   رقا، ش ا وش ة، غرب قاع األرض المختلف ى أص سري، إل وعي أو الق ال، الط زوح واالرتح والن

ة، أو شع  ة أو عرقي راد أو جماعات ثقافي ل أف ا، من قب اوجنوب ذه الهجرات . وب بكامله د جرت ه وق
الجماعية ألسباب سياسية في بعضها، اقتصادية في بعضها اآلخر، وبتأثير الحمالت االستعمارية في              
ا توجهت     ا، فيم ي غزته دان الت ى البل ستعمرة إل وش الم ت الجي ث انتقل رة؛ حي ة األخي رون الثالث الق

ا       قطاعات، واسعة أحيانا، من الشعوب التي تعرضت للغزو        رزق وهروب  إلى الغرب نفيا أو بحثا عن ال
رى             . من بطش القوى االستعمارية    ا ي ين، آم وهكذا فإن باإلمكان النظر إلى المنفى في اتجاهين مختلف

منظرو ما بعد الكولونيالية، فثمة منفى مفروض على الجماعات الثقافية والعرقية التي غذت الخطى              
ود وموظفي اإلدارات              باتجاه الغرب بتأثير استعمار بالدها، آ      رة من الجن اال ألعداد آبي ة انتق ما أن ثم

تعمار          ة االس تهم تجرب ذين دفع ة ال امرين والرحال ض المغ ى بع افة إل ائالتهم، إض تعمارية وع االس
ارن                       ه مق ديم فق شرقية، وتق شعوب ال ائع ال ا، ودراسة طب ة عنه دة والكتاب الستكشاف األراضي الجدي

 .ا المستعمرون ألنفسهم في البالد المستعمرةللغات، إلخ المهمات التي خوله

ه،                   ة في إن مفهوم المنفى ذو طبيعة معقدة؛ إنه مفروض ومرغوب، يجري السعي إليه وتفضيل اإلقام
ه                          ى عناق ر عل ه أو يجب دفع المرء إلي ذي ي راب ال اد واالغت ة من اإلبع ذلك  . وآذلك ذمه بوصفه حال ول

وطن األم أو عن             "قابل  يبدو تعريف أشكروفت وزمالئه للمنفى بأنه ي       اد عن ال فكرة االنفصال واالبتع
ي  افي أو العرق دوده  )1( األصل الثق ضييق ح صره، وت وم وح ن ضغط المفه ا م م .  نوع صحيح أنه

روض، حيث ال                           األول مف راب، ف ين المنفى واالغت د االستعمار ب ا بع اد م يشيرون إلى تمييز بعض نق
ة               يستطيع المنفي العودة إلى وطنه األم حتى لو        شأ نتيجة رغب ار ن  رغب في ذلك، أما الثاني فهو مخت

باب   ن األس بب م ه ألي س ادرة وطن ي مغ رء ف داخل   . الم ة ت ا، فثم ا تمام يس دقيق ز ل ذا التميي ن ه لك
المنفى         تان ب ود الخاص ا الوج درج حالت ا تن ومين، آم ذين المفه ين ه ا ب صل م ة ت ساحات رمادي وم

ل من الصعب التمي          ذا                واالغتراب في تشابهات تجع رب؛ ويمكن اإلشارة في ه ين المنفي والمغت ز ب ي
ف،                         اد القسري، والنفي العني دة من االبتع ا عدي سطينية التي تتضمن أنواع ة الفل ى التجرب السياق إل
ت       ة دفع ة والثقافي سياسية واالجتماعي شروط ال وطن، ألن ال ن ال راب ع ا االغت اد، وأحيان واإلبع

رو      ي ظ وطن األم ف ارج ال ى خ سطينيين إل سطينية      الفل شتات الفل ة ال الل رحل د خ ديدة التعقي ف ش
ستمرة د . الم سطيني يع م أن الفل از"ورغ ي بامتي ي  "المنف ياقات نف ا، وس الال ال حصر له ، إال أن ظ

سطينية     شتات             . عديدة، تحيط بالتجربة الفل ات ال ر من مجتمع ى عدد آبي ذلك عل ذا الوضع آ يصدق ه
صادية بع ة الناشئة، نتيجة ظروف سياسية أو اقت الم في أزمن ى معظم أصقاع الع دة إل ا، والممت ينه

اء                        ة وعدم االآتف ه من جوانب مختلف الحداثة، ما يفضي إلى تعقيد مفهوم المنفى وضرورة النظر إلي
  )2( .بالمعنى اللغوي ذي الدالالت السلبية للمنفى
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ن هو                   رة، أي ان آثي وطن "لكن من الصعب أن نحدد بوضوح، في أحي ذه الم    " ال سبة له جموعات  بالن
ا، أو اضطرت    سر عنه د والق ا بالتهدي ا، أو جرى تهجيره ت منه ا، أو نفي ت عن أوطانه ي ارتحل الت
ى  دان أخرى واالستقرار عل ى بل ة، للهجرة إل ر والفاق سياسيين، أو الفق ر واالضطهاد ال سبب القه ب

ادة األوطان األ                 ستذآر في الع يم    هوامش مجتمعات تلك البلدان على األغلب، منتجة آدابا ت صلية، وتق
ا ي تنتمي إليه ات الت ع الثقاف سب م ه  . صالت ن والدة، أم أن ان ال ة هو مك ذه الحال ي ه وطن ف ل ال فه

شخص           ا ال د فيه ي ول ة الت ة القومي ه الدول رء، أم أن ه الم د في ذي ول ل ال افي المرتح ع الثق المجتم
  )3(المنفي؟

ى المنفى وأدب المنفى ضمن                  دة من         إن من الصعب بالفعل أن نرسم شبكة لمعن ذه الظروف المعق  ه
ا                ل الطوعي أو الهجرة بحث شريد والنفي والرحي تالع والت راب واالق عمليات النزوح والشتات واالغت
صور          ي الع ا ف ال فردي ان االرتح ا آ شية؛ فبينم اع المعي سين األوض ي تح ة ف ة أو الرغب ن الحري ع

ا،      السابقة، أو أنه يتضمن مجموعات صغيرة، صار هناك مجتمعات شتات آام           لة تبتعد، طوعا أو آره
ي              . عن أوطانها األصلية   وبعض مجتمعات الشتات هذه أجبرت ال على ترك أوطانها فقط بل على التخل

ل        دة ، مث ات الجدي ات والثقاف ن المجتمع ا م زءا مزاح صبح ج لية لت ا األص ا األم، وثقافاته ن لغته ع
ذي    ستانيين ال ود والباآ سا، والهن ي فرن شون ف ذين يعي ة ال ا األفارق ي بريطاني شون ف ؤالء . ن يعي وه

ا    سهم، بم ا عن أنف رون به ة يعب ة لغ سية واإلنجليزي ن الفرن ذون م نهم يتخ ة لك ا مهجن ينتجون آداب
  .يتضمنه ذلك من مصاعب في التعبير عن الذات وانشقاقات في الهوية

سطين،  في هذا السياق نفسه يجد الفلسطينيون أنفسهم بعد دفعهم للهجرة من بالدهم بعد اغتصاب                فل
رب      كانه الع ن س سطيني م وطن الفل راغ ال ا إلف وادة فيه هيونية ال ه رب ص ن ح ع  . وش د دف فق

وطن                    وطن العربي أو خارجه، داخل ال الفلسطينيون إلى اإلقامة في مجتمعات الشتات، سواء داخل ال
داخل    "الفلسطيني بوصفهم    ات دول أخرى أصبحوا بمرور الوقت                " منفيين في ال أو آجزء من آيان

ليين    يق كانها األص امش س ى ه ون عل ه  . يم ي آتاب رة  "ف سماء األخي د ال عيد  " بع ستعيد إدوارد س ي
ه        و وعائلت بح ه ف أص ي آي ه األجنب شرح لقارئ افي، وي سياسي والثق المعنيين ال ي ب عيته آمنف وض

اتي       : "منفيين من الوطن، ويوضح هذا الوضع بالنسبة له ولباقي الفلسطينيين قائال           لقد تبخر من حي
اة داد األرض وحي ا وامت ات الجغرافي ا ثب سطينيين جميع ى.  الفل ى   وحت ا عل دهم بإيقافن م أح م يق و ل  ل

ى آخر،                             ان إل سفر من مك ة أو ال دخول أو اإلقام ا من ال دة أو منعن الحدود أو سوقنا إلى مخيمات جدي
نا من   فإن أراضينا يجري احتاللها، ويتدخل اآلخرون في حياة آل منا بصورة اعتباطية وتمنع أصوات              

الوصول إلى بعضنا بعضا؛ إن هويتنا ُتقيد وتحبس وتحاصر في جزر صغيرة خائفة ضمن محيط غير                
ة [مضياف تحكمه قوة عسكرية عليا تستخدم رطانة إدارة حكومية تؤمن بالطهارة             صة ] العرقي  .الخال

)4(  

ى آد       ة عل سمات الدال ين ال ن ب و م ا ه و له ة ومح د للهوي ى آتقيي ى المنف ارة إل ى، إن اإلش اب المنف
والموتيفات التي تتكرر في النصوص، التي تدور حول هذه التجربة الوجودية المعقدة، هي جزء من                 

ة التي   . هذه الطبيعة المعقدة ألدب المنفى  ولعل األدب الفلسطيني أن يكون من بين أآثر اآلداب العالمي
سطيني إال بوصفه      تكونت وتطورت داخل بوتقة المنفى، وعلى حوافه؛ فال يمكن النظر إلى             األدب الفل

سطين     "في قصيدة    . أدب منفى واغتراب ومحاولة للحفاظ على الهوية المهددة        ول  " عاشق من فل يق
ى       ازا للمنف فه مج عره بوص وع ش ى مجم ر إل ن النظ ذي يمك ش، ال ود دروي   :محم

  

  ولكني أنا المنفي خلف السور والباب
  خذيني تحت عينيك
  خذيني، أينما آنت
  تخذيني، آيفما آن
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  أرد إلّي لون الوجه والبدن
  وضوء القلب والعين
  وملح الخبز واللحن

  )5( !وطعم األرض والوطن

ي      شعرية، أي ف ود درويش ال ة محم ن تجرب رة م رة مبك ي فت ة ف سابقة مكتوب صيدة ال م أن الق ورغ
ن      ل م عبه، إال أن درويش يجع ن ش المنفيين م ا ب سطين ملتحق ن فل ه م بقت خروج ي س ة الت المرحل

ا             صوت الم  سطينيين جميع ين الفل ه يكتب شعره    . تكلم في قصيدته جزءا من آورس أصوات المنفي إن
ه من                            وطن ال يعفي ى أرض ال سه أن وجوده عل درآا في اآلن نف دي م داخل الوطن بوعي المنفي األب

ى أرضه ع ومشرد عل ه مقتل ى ألن دة، . شعور المنف ى المعق ة أدب المنف ى هوي شير إل ا ي ك م وفي ذل
صراع                وإمكانية أن    ة، وال ة أو العرقي ة أو القومي ة، الوطني د الهوي ينتج المقيمون أدب منفى ألن تهدي

  .على الهويات الثقافية بعامة، هو الذي يحدد في النهاية معنى أدب المنفى

ة والمنفى                ين الغرب ه        . ثمة تعالق في أدبيات المنفى، خصوصا في اللغة العربية، ب ر علي ا نعث ذا م وه
رة    " سرير الغريبة "ينيين؛ ففي   في آتابات الفلسط   ى فك لمحمود درويش تشدد قصائد الحب جميعا عل

ار      ي دي شة ف عوره بالوح ن ش اه، م ه ومنف راح غربت ن ج شفيه م ة ت ن غريب ذي يبحث ع ب ال الغري
ذات                     . اآلخرين ى، وتعريف لل ى المنف ان عل دمين، وإدم ثمة غربة وشعور بعدم ثبات األرض تحت الق

ى المنفى د  ره من صيغ الوجود  باالستناد إل ره أن  . ون غي ستطيع الحب وال أي شيء غي ذلك ال ي ول
ى      . يشفي المنفي من جرح منفاه األبدي      اد إل و ع ى ل ال قدرة لدى المنفي على عكس مسار منفاه، فحت

ى؟   . "الوطن فإنه يظل مقيما في غربته ورحيله عن أرضه        ا دون منف ا    " من أن سأل درويش، معرف ي
  . ي أدمن العيش في هويته التي أصابها جرح نازف مقيمهوية الغريب األبدي الذ

  يربطني... غريب على ضفة النهر، آالنهر
  ال شيء يرجعني من بعيدي. باسمك الماء
  ال. ال السالم وال الحرب: إلى نخلتي

  ال. شيء يدخلني في آتاب األناجيل
  ال شيء يومض من ساحل الجزر... شيء

  ال. والمد ما بين دجلة والنيل
  ال. ينزلني من مراآب فرعونشيء 

  ال الحنين: شيء يحملني أو يحّملني فكرة
  ماذا سأفعل؟ ماذا. وال الوعد

  سأفعل من دون منفى، وليل طويل
  )6(يحدق في الماء؟

  
ة           أن رحل ين المنفي ب المنفى، ويق د طبعت      يلخص الكالم السابق جوهر اإلحساس ب  الغريب وتيهه ق

ة                 حياته؛ إن هويته هي المنفى وتجرب      شاذة الغريب ؤرة ال ك الب شكلت حول تل ة الوجود بالنسبة له قد ت
ستحيل عكس   ذي ي د ال اد والفق ة، واالبتع ع الغرب امش مجتم ى ه ة عل رة، واإلقام ل والهج من الرحي

  .مساره ورأب صدعه بالوعد والحنين أو الحب

د اإل     أن الناق عيد ب ذآرنا إدوارد س ى ي شعرية للمنف ة درويش ال سر رؤي ياق يف ي س اثيو ف زي م نجلي
ذي هو       " غريب"أرنولد يستخدم آلمة     ل هو           "ليصف الناقد ال ة محددة ب ا في طبق يس ثابت شخص ل

ر هدى ى غي سير عل ى األصح ي ردي  ." عل ى الف ى المنف دد معن ذا الوصف ليح ق سعيد من ه وينطل
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الد             ي ب ب ف ه، غري ن وطن ر م سطيني مهج ه آفل اص ب صي الخ وني والشخ ام الك اعي، الع والجم
ول سعيد .اآلخرين درك في لحظة من : " يق ك ت ة ألن إن صورة المنفى شديدة األهمي ي ف سبة ل بالن

ه يصبح صورة شديدة                . اللحظات أنه ال يمكن أن تعكس مسار المنفى        ة فإن ذه الطريق ه به إذا فكرت ب
ذا                        ا ال أقصده في ه ذا م ا، فه ود، ويجد بيت أن المنفي يمكن أن يع القوة في الحقيقة؛ لكن إذا فكرت ب

دا رغم                      . لسياقا إن األمر سيبدو واع افي، ف المعنيين الحرفي والثق ة، ب إذا فكرت بالمنفى آحالة دائم
  )7( ..إنك تتحدث هنا عن الحرآة، عن التشرد. صعوبته

ة         ن الغرب ة م ة دائم ه حال ى؛ إن وجي للمنف سياق األونطول سابق ال ه ال ي آالم عيد ف دد إدوارد س يح
رة مستمرة ال يمكن عكسها، وهو من ثّم صيغة من صيغ الوجود    واالبتعاد واإلقامة في الهامش، هج   

ا                         د آله م تع ة ل ى ماض وأرض وثقاف دائم إل ين ال سياق، والحن تولد شعورا متواصال باالنشقاق عن ال
ة ه الوجودي ه وحالت ى وثقافت ي المنف و . موجودة ف ى ه فاؤه " إن المنف صعب ش ذي ي صدع ال ك ال ذل

ا الحقيقي          ويفصل بصورة قسرية بين المرء ومس       ذات وبيته ين ال إن الحزن الجوهري     : قط رأسه، ب
  )8 (.الذي يولده ال يمكن التغلب عليه

د                             ة من الفق ة عميق را لتجرب اريخي محدد، وأث اج شرط ت ه نت ى، رغم آون إن المنف بالمعنى السابق ف
ر الال                 عودة،  وصدع الهوية، يتحول إلى مجاز للفقد والخسارة، إلى تعبير عن السقوط المستمر في بئ
ود درويش ة محم ا بصورة متواصلة في تجرب رتطم به ي ن ى الت شعريات المنف ذآرنا ب ا ي ى . م المنف

ة،  األمن والطمأنين ة وصالبة اإلحساس ب رء الهوي وفر للم ي آانت ت صلبة الت انقطاع عن األرض ال
ال جيوش أو دول،      . المنفيون مقطوعون عن جذورهم، عن أرضهم وماضيهم       "فـ ادة ب م في الع إنه

دمرة من         . لكنهم في حالة بحث عنها     اتهم الم شكيل حي دوا ت لذلك يشعر المنفيون بالحاجة الملحة ليعي
ة  ة حي افرة أو أم ديولوجيا ظ ن أي زء م سهم آج ة أنف ى، ص." (خالل رؤي ي المنف أمالت ف عيد، ت : س

177(  

ه     يالت المثقف  "في آتاب ه     " تمث ارة ل    "يصف إدوارد سعيد المنفى بأن ر المصائر إث ، "لحزن من أآث
مقارنا بين المنفى في األزمنة ما قبل الحديثة والمنفى في الزمان الحديث، قائال إن النفي والطرد في                   
ه                   ذي ال هدف ل شرد ال التاريخ القديم آان عقابا مروعا للشخص المنفي ألنه آان يعني سنوات من الت

رء     ا الم ي ألفه ة الت ة واألمكن ن العائل دا ع ا   . بعي ي نوع ان يعن ه آ ا أن شعور   آم دم ال ذ وع ن النب  م
ى تحول                      . باالستقرار في المكان   شير إل اه في الماضي ي ى المنفى في الحاضر بمعن وحين يقارن معن

ك    ى ذل ثال عل ا، مم ا بكامله عوبا وأعراق ة أصابت ش ة جماعي ى تجرب ة شخصية إل ن تجرب ى م المنف
ي ا  شريد والنف تالع والت ر االق م عب ن بالده ن م سطينيين واألرم رة الفل سريبهج ع  )9( .لق ذلك يجم ب

ا االستعمار        تالع التي جلبه المنفي المعاصر بين تجربة المنفى الشخصية ما قبل الحديثة وتجربة االق
ول سعيد   . الحديث لشعوب بكاملها   ان                    : "يق وائم مع مك ر مت ة توسط، فهو غي ّي في حال يعيش المنف

ع في أسر          إقامته الجديد وليس باستطاعته في الوقت نفسه أن يتخلص من مكان           ه القديم؛ فهو إذًا واق
ة المفرطة من   الحنين المرضي والعاطف د، شاعرا ب صال والبع صاف من التورطات وحاالت االنف أن

اهرا     دا م ون مقل ه أن يك ة، وبقدرت د  [جه ان الجدي اء المك ة    ] ألبن ن جه ريا م وذا س ون منب وأن يك
  )36: سعيد، تمثيالت المثقف، ص." (أخرى

ل             لكن سعيد، رغم تحديده      ة والعصر الحديث، ينتق ين الحضارات القديم الفروق في مفهوم المنفى ب
شدها                      ام حول صورة المثقف التي ين ر للجدل واالهتم ه  . انتقاال مفاجئا غير متوقع، في آتابه المثي إن

، في مقابل المنفى الجسدي أو الجغرافي أو االبتعاد القسري      "المنفى المجازي "يشدد على ما يسميه     
ه عضوا في مجتمع                  عن الوطن،    فالمعنى المجازي يمكن أن يكون صفة المثقف الذي يعيش في وطن

ل                بعينه، لكنه رغم ذلك يستطيع أن يكون ال منتميا، منبتا عن السياق التقليدي، يصعب إغواؤه من قب
تتباعه سلطة أو اس د . ال ذي يج ين المثقف الالمنتمي والمثقف المنفي ال يم سعيد صالت نسب ب ويق



  2007  أآتوبر  10 عدد  الكلمة  
 

5 

اء        لغة في التأقلم  صعوبة با  واطنين وأبن  واإلحساس باأللفة مع المحيط وهي األحاسيس التي تميز الم
ة       وطن والثقاف ذا    . المجتمعات األصلية، أولئك المستقرين الذين تربوا في أحضان ال إن سعيد يفضل ه

تقرار    دم االس سون بع م يح ل إنه ة، ب ة أو الطمأنين سون بالراح ذين ال يح ين ال ن المثقف وع م الن
) 39: تمثيالت المثقف، ص  . (ويشعرون بضرورة الحرآة الدائمة مسببين عدم الراحة لآلخرين آذلك        

و وف                  ودور أدورن ان سويفت وثي ك بجوناث ى ذل ة عل ايبول . س. ويضرب سعيد أمثل ه      . ن ّم فإن ومن ث
ك                ه هو ذل سبة ل ال بالن إن المثقف   ) 44: ص." (المرتحل، والضيف المؤقت     "يرى أن المثقف المث

ا        "في، واقعا ومجازا، يرى األشياء بوصفها       المن عارضة، ال بوصفها أمرا ال مناص منه، وينظر إليه
بوصفها سلسلة من االختيارات التاريخية للرجال والنساء، بوصفها وقائع اجتماعية صنعها البشر ال             

ة  ياء طبيعي فها أش سوف      ) 45:ص." (بوص ال الفيل ين مث ن المثقف وع م ذا الن ى ه ضرب عل و ي وه
ى                          اإل ه إدوارد سعيد وأشار إل ل ب ا احتف ذي طالم و، ال ستا فيك امن عشر غيامباتي يطالي ابن القرن الث

ه   أثير آتاب د "ت م الجدي دي  " العل ه النق ى عمل ين      . عل ن المثقف وع م ك الن ضل ذل عيد يف إن س
ين ين        )10(الالمنتم ن المثقف وع م ذا الن شيين، ألن ه ين الهام دود، المثقف ى الح ون عل ذين يقيم ، ال

ين  الم ر،        exilic intellectualsنفي ون التغيي الجرأة، ويمثل سائر، ويتصفون ب سائد وال الفون ال  يخ
  ).47: سعيد، تمثيالت المثقف، ص. (ويستمرون في الحرآة في هذا العالم المتغير

ام      رة لالهتم ه المثي اطع مقالت أ إدوارد سعيد، في عدد من مق شتاء (يلج ل ال ا  )عق ، والتي يمكن رده
ه المجازي                  بسهولة إلى  و وتعريف ودور أدورن ة ثي ى رؤي  تجربته الشخصية آمثقف منفي ومهاجر، إل

للمنفى، مشددا على الطبيعة المجازية للمنفى، ومنتقال من سياق التجربة التاريخية للمنفى إلى مجاز    
اني،              . الكتابة الذي يحله محل الوطن     سوف األلم ة الفيل  إن سعيد، الذي تشبه تجربته في المنفى تجرب

ديا     ا أب فه منفي ان بوص ب والفن طورة الكات ى أس شدد عل عيد  . ي ول س و  "يق أمالت أدورن ول [إن ت ح
ى اده  ] المنف شاشته وافتق م ه الم، رغ ذا الع ي ه ائم اآلن ف د الق ت الوحي أن البي ازم ب اد ج ذيها اعتق يغ

ة   و الكتاب صانة، ه ى، ص  ." (للح ي المنف أمالت ف ه  ) 184: ت ه قول ل عن ة  : "وينق ن المناقبي  إن م
و          ." األخالقية أن ال يشعر المرء بالراحة واالنتماء في أي بيت          الم أدورن أن آ ويعلق سعيد على ذلك ب

ا                ا حولن بإحساس  "يعني أن وقوفنا على مبعدة من بيوتنا، من أوطاننا، يعني أن علينا أن ننظر إلى م
ون          ." المنفي بالتجرد وعدم التحيز    رون الحدود، ويزيل ين يعب ر       ومن هنا فإن المنفي  العوائق في الفك

  ).185: ص." (والتجربة

اب                    ه لكت و بخصوص المنفى في تقديم الم أدورن أمالت في المنفى     "يرّجع سعيد صدى آ ونحن  ". ت
ه،              نعثر في ذلك التقديم على خالصة رؤيته لمعنى المنفى، وما ينبغي على الكاتب في المنفى أن يكون

ّي من وجهة نظري هي أن              إن: "يقول سعيد . والمهمة الرسالية لمثقف المنفى     المهمة النقدية للمنف
ا، وفي محاضرات ريث                       ه هن دوام؛ وهو دور ربطت ى ال ا عل شككا، يقظ صور، مت يظل، بصورة من ال

يالت المثقف ( ـ   ) تمث سلطة، و ق ال ة المتخصصين، وتمل رفض استخدام رطان ذي ي ة المثقف ال بمهم
  )11( .دم االنخراطانطالقا من التصور نفسه ــ يرفض طمأنينة االنسحاب وع

ك                   إن من الواضح أن إدوارد سعيد أميل إلى رؤية أدورنو للطاقة المحررة للمنفى، وهو يضيف إلى تل
يم من                          ه المق ر المنفي وزميل التغيير وتحري افي ب سياسي والثق زام ال ا من االلت الرؤية ما يجعلها نوع

ذا     عبء الرؤية العرقية، الوطنية، الشوفينية، المتعصبة، ضيقة األ    شر في ه ات الب فق لألشياء وعالق
الم ه       . الع ن آتابت رى م ع أخ ي مواض سميه ف ا ي ى م شدد عل و ي ة "وه راءة الطباقي " الق

Contrapuntal Reading     وم ة الل ب بالغ راءة تتنك ى ق شددا عل ارب، م صوص والتج  للن
Rhetoric of Blame     شعوب ين ال رى ب ام الكب ارب االرتط ق بتج ا يتعل ل فيم ى التأوي أ إل  وتلج

راق عيد  . واألع ول س ذلك          : "يق ضغينة وآ د وال د الحق ى أن يول ان المنف ا أن بإمك ت دائم د جادل لق
يمكن أن   . اإلحساس بالفقد واللوعة، آما أنه يشحذ رؤيتنا ويجعلها حادة مسنونة          أما ما نترآه خلفنا ف

  . قده، أو أن بمقدورنا استعماله لتوفير طقم مختلف من العدساتنعلن فجيعتنا لف
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ذآره       وألن المنفى والذاآرة مجدوالن معا، حسب التعريف، فإن ما يتذآره المرء من الماضي وآيفية ت
  )12 (.هو ما يحدد الطريقة التي نرى بها المستقبل

انون للم       ز ف ى المنفى صالت نسب مع وصف فران د سعيد لمعن يم تحدي د المنفى  يق األخير يع ّي، ف نف
انون هو                )13(انسحابا نرجسيا من العالم إلى شرنقة الذات       د "، آما أن المنفي من وجهة نظر ف .. عب

ضاء، ص    " (الظهور  ة بي د أسود أقنع انون، جل ستخدم المنفى      ). 116: ف انون ي إن ف ى ف ذا المعن وبه
ذات ال           ى ال إن المنفي األسود وهو    . سوداءاستخداما مجازيا في تحليله لعبء االستعمار وضغطه عل

. يعانق الثقافة البيضاء، متخذا القناع األبيض، يظن أنه يفعل ذلك بملء إرادته، انطالقا من فعل حرية               
انون،   سب ف ه، ح ة   "لكن ة الكوني ود التلقائي طورة األس د أس و عب ي  ) 25: ص." (ه صورة الت إن ال

كها    ى صورة ص ذا المعن ي به سه ه ود لنف ي األس مها المنف ود،  يرس ضاء لألس ة البي رب والثقاف  الغ
  ". االستشراق"وللثقافات الشرقية آلها آما يبين إدوارد سعيد في 

ة         د عن    )14(يتلون معنى المنفى في تعريف فانون، وإلى حد ما في تعريف سعيد، بالمجازي ه يبتع ؛ إن
سرية أو الط                 رمج من     آونه شرطا تاريخيا سياسيا، أو اقتصاديا، محددا ناشئا عن الهجرة الق رد المب

شقة،                      ة المن دخل في تعريف الهوي ا، لي الوطن، أو اإلبعاد العنيف لجماعات محددة، أو شعوب بكامله
ة        رون الثالث ي الق ستعمرة ف شعوب الم ة لل ة الكولونيالي صل بالتجرب باب تت شروخة ألس ذات الم وال

ى                   . األخيرة يم عل سبة تق ة مكت انون، وهوي ات،    إن المنفى عرض نفسي من وجهة نظر ف حدود الثقاف
شر، من وجهة نظر سعيد                   ات وتجارب الب داخل الثقاف ى ت ة النظر إل ذات واآلخر آيفي وهو  . وتعلم ال

ا                 رى باب ى؛ حيث ي الشيء نفسه الذي يفعله هومي بابا حين يشدد على أهمية المجاز في تجربة المنف
ات خالل ال         وين القومي ه في تك رن التاسع عشر، وهو     أن عددا آبيرا من الشعوب الحديثة بدأ رحلت ق

ا          . القرن نفسه الذي بلغ فيه االستعمار األوروبي ذروته        شرق، آم لقد سعى الغرب إلى االمتداد نحو ال
  )15( .نشطت حرآة الهجرة باتجاه الغرب، ما مأل الفراغ الذي ترآه غياب األوطان بلغة المجاز

دخل في تعريف المثقف ويصير           ينقلنا مجاز المنفى إلى إعادة تعريف لمفهوم المثقف؛ إن المنف              ى ي
دى إدوارد سعيد، أو وصفا                        ا ل ا رأين ة الرسالية، آم المعنى المجازي للمنفى شكال من أشكال الوظيف
دود   ي الح سميهم مثقف ذين ي ين ال واع المثقف د ألن دول محم راءة جان عب ي ق ة ف ذه الوظيف دا له محاي

Border Intellectuals .واع    يفرق ة أن ين أربع اك المثقف   :  من مثقفي الحدود    جان محمد ب فهن
وجي          الي، واألنثروبول اجر، والمثقف الكولوني ة          . المنفي، والمثقف المه ل واحد من هؤالء األربع وآ

ا               ل إليه ا    )16( .يتخذ موقفا خاصا به من ثقافته األصلية والثقافة المضيفة التي انتق  وهو يصك تعريف
د   دود المحاي سميه مثقف الح ا ي ك المثقف  Specular Border Intellectualلم ه ذل ائال إن  ق

أن يكون          " ر راغب ب األحرى غي ادر، أو ب ر ق العارف بثقافتين بصورة متساوية، وهو يجد نفسه، غي
سجما" افتين " من اتين الثق ن ه ل أي م ات أو    . داخ ن الثقاف دد م ين ع شورا ب سه مح د نف و إذ يج فه

ا أو خال                أن يكون منتج ا ب ساعده أي منه د            الجماعات، حيث ال ت إن مثقف الحدود المحاي ا، ف ا داخله ق
ضاءه      ستخدم ف ه ي ا؛ إن دمج بينه وم بال ن أن يق دال م ة ب ة تفحص تحليلي ات لعملي ك الثقاف يخضع تل
دة    ة جدي ات طوباوي صورة مباشرة أو ضمنية، تعريف إمكان د، ب ة انطالق ليعي ي آنقط افي البين الثق

  ).96:  ص،..مايكيل سبرينكر، إدوارد سعيد." (لتشكيل الجماعات

و                    ين إدوارد سعيد، ودبلي وع من المثقف ذا الن ى ه ثال عل د م شارد    . بي . إي. يضرب محم وا، وريت دوب
ؤطره                . رايت، وزورا نيل هيرستون    رأ وضعه آمثقف منفي لي وهو عندما يحلل حالة إدوارد سعيد يق

ين من                          وع الخاص من مثقفي الحدود، واصفا إعجاب سعيد بمثقف ذلك الن ه ل  طراز   في سياق تعريف
ي ونراد وت ون هؤالء . إي. جوزيف آ سجم مع آ ه ين ويس ماسينيون بأن اخ ول ك أورب ورنس وإري ل

سه  راز نف ن الط ين م ا مثقف ود    . جميع دود، ويع ك الح م تل ر معه دود، يعب ى الح يهم عل عيد يلتق إن س
رب    ى الغ م إل رى معه دة     ) 98: ص. (القهق ة المحاي ة المرآوي ى الطبيع د عل ان محم شدد ج  )17(وي
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اخالصط ل أورب ى في عم ة المنف اخ، وتعريف سعيد لقيم ان . فاء سعيد ألورب ول ج ا يق إن سعيد آم
ه                          األخير يكتب لقارئ اخ، ف ه وعمل أورب ين عمل ة ب ات الجوهري ى الخالف محمد يخطئ في التعرف عل

ه األم                 ارئ في ثقافت ي، ال للق ارئ الغرب ه للق ذي يتوجه في آتابت د  . الغربي، وآذلك يفعل سعيد ال ويعي
ى،    ج عيد آمثقف منف ى وضعية س ات إل ين الثقاف دود ب ى الح دا عل ا محاي عيد مثقف ون س د آ ان محم

  )18(  )99: ص." (ليس منفيا تماما، وليس مهاجرا آذلك"فسعيد، حسب جان محمد 

ه        وم في ذي يق ت ال ي الوق ه ف د إن ان محم ول ج ي يق اجر والمنف ين المه ز ب ي  "للتميي ن المنف ل م آ
ة                والمهاجر بعبور الحدود   إن موقف المنفي من الثقاف ة وأخرى، ف ة أو اجتماعي ين مجموعة قومي  ب

ا             ا إيجابي ة موقف ى           . المضيفة سلبي، فيما يتخذ المهاجر من تلك الثقاف ا عل شدد دوم رة المنفى ت إن فك
اب  وطن"غي ا ال  "ال ضمن تمزق ا تت ّم فإنه ة؛ ومن ث ذات الفردي ذي شكل ال افي ال سيج الثق ى الن ، عل

ا، أو مفرو ة   إرادي ذات الفردي لية وال ة األص ة للثقاف ذات الجمعي ين ال ة ب ا، للعالق تالجيا . ض إن النوس
ة          (الخاصة بالمنفى    ا خاصية فردي ادة لكي          ) وهي نوستالجيا بنيوية أآثر من آونه رد في الع دفع الف ت

دوره          ان بمق ار، إذا آ ي، يخت ة المضيفة؛ إن المنف ة بالثقاف  يكون غير مبال بالقيم والخصائص المتعلق
  )101: ص". (الوطن"أن يختار، أن يعيش في سياق غير مرحب، سياق يشبه 

عيد    ر إدوارد س ا، أو بتعبي ضاء بيني ه ف دود، واحتالل وم مثقف الح ه لمفه ي تعريف د ف ان محم د ج يعي
وده  ر  "وج افتين أو أآث ين ثق ا    Between Cultures" ب الم األنثروبولوجي وذج ع عة نم ، موض

 للتعبير عن نوع من العبور Liminal Spacesعبير الفضاءات البينية فيكتور تيرنر الذي يستخدم ت
وتقترح ماي . من وضعية اجتماعية إلى أخرى، مع ما في ذلك من عبور مواز في الفضاء والجغرافيا        

ه " المنفى "هندرسون أن نقحم مفهوم الحدود على نموذج تيرنر لدراسة          ه جان     . وآداب ا فعل ذا م وه
ر         محمد في دراسته لمثقف      ين تعبي ة   "الحدود حيث أقام عالقة ب ه لمثقف    " الفضاءات البيني ومفهوم

وترى هندرسون آذلك أن من المناسب أن نستخدم نموذج          ". مثقف الحدود المحايد  "الحدود، وآذلك   
ا لدراسة مفهوم المنفى                 ة،   . تيرنر في دراسته للطقوس القبلية الذي يصلح من وجهة نظره إن البيني

ـ وهي             ت"من هذا المنظور،     شعوب ـ ات، واألعراق، وال ين الثقاف صف المنطقة الحدودية التي تصل ب
ا تتضمن          ة والغامضة         "منطقة يصفها تيرنر أحيانا بأنه ايزات المتداخل ستنتج  ". وضعية من التم وت

داعات     هندرسون أن استخدام هذا النموذج لدراسة ما أنجزه المنفيون والمهاجرون والالجئون من إب
ا ن ايير      وآداب يجعلن شكيل مع ى ت ؤالء إل دة ه ة جدي ى أرض وثقاف ور إل ي والعب دفع النف ف ي رى آي

  )19( .ورموز ونماذج غير تلك التي عملوا وفقا لها في الوطن األم

* *  *   

رن        ن الق ر م ع األخي الل الرب ضع خ د خ ى ق وم أدب المنف ول إن مفه ستطيع الق بق ن ا س ا مم انطالق
ة            ث غادر معناه اللغوي،   العشرين لتحوالت وتعديالت عديدة، حي     ى أدب الغرب ه داال عل  الذي يجعل من

شرد     ى                 )20(والهجرة واالقتالع والنفي والت دة إل ون جدي ى النظر بعي دل عل ة ت ة مجازي ، ليصبح تجرب
ن       اد ع زة، واالبتع ر المتحي ة غي ة، والرؤي وم الحري ات، ومفه ل الثقاف شر وتفاع ارب الب الم وتج الع

رح  ة، وط ة المغلق وم الهوي ساط البحث    مفه ى ب ة عل ة واآلداب الوطني ل األصل والقومي اهيم مث  مف
ة ليصبح                     . مجددا ة األدبي ة النظري اد األدب، بواب وقد دخل المفهوم، من خالل عدد من المنظرين ونق

ى      ة المنف تعمار، بوصف تجرب د االس ا بع سمى آداب م ا ي شكل م ي ت ية الت اهيم األساس ين المف ن ب م
ة باتجاهات متعاآسة جزء ال                  عنصرا مشكال للهوية الخاصة    ل من المستعِمر والمستعَمر؛ فالرحل  بك

ة     تعماري الحديث زو االس ة الغ ن تجرب زأ م ال      . يتج ي آ ث ف ى ُيبح وم أدب المنف ل مفه ا يجع و م وه
  .شرقا وغربا، جنوبا وشماال: االتجاهين
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ا بتحوالت                 ستلزم إلمام ه    بهذا المعنى يمكن القول إن محاولة فهم اآلداب الحديثة ت المفهوم، ومغادرت
دائرة الفهم القاموسي الضيق إلى أفق النظرية األدبية؛ فما أضافه فرانز فانون وألبير ميمي وإدوارد           
ى عدد آخر من                    د، إضافة إل دول جان محم شاآرافورتي سبيفاك وعب اتري ت سعيد وهومي بابا وغاي

سانية ال   ة اإلن ة إخضاع للتجرب و بمثاب ة، ه د الكولونيالي ا بع اد م ددة،  نق ادة فحص مج معاصرة إلع
  .وقراءة القرن العشرين بوصفه قرن المنفيين بامتياز

ه            ر وآاشف في مقالت شتاء   "في مقطع مثي ل ال ول إدوارد سعيد  " عق ال يمكن أن يكون المنفى    : "يق
شتاء "المنفى، بكلمات واالس ستيفنز، هو      . حالة من الشعور بالرضا، أو الهدوء، أو األمان        " عقل ال

ا ليست في                         حيث تكون  الربيع، شديدة القرب لكنه ك الخاصة ب ذلك تل ف، وآ ة الصيف والخري  عاطف
ة،                     . المتناول دة مختلف سير وفق أجن اة في المنفى ت لربما يكون الكالم السابق محاولة للقول بأن الحي

وطن               اة في ال ل استقرارا من الحي ا مع الفصول وأق شها      . فهي أقل توافق اة التي نعي المنفى هو الحي
  )21( ..إنها تشبه حياة البداوة وعدم االستقرار، بال مرآز، وذات طبيعة طباقية. رج النظام المعتادخا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر .1

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, Key Concepts in Post-Colonial 
Studies, Routledge, London, 1998, p. 92.       

ي تنحيته، ونفى الشعُر أي ثار وذهب وشِعث  يرد في آتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أن نفي الشيء يعن .2
ما فاض من مجتمعه، ونفى الرجُل عن األرض : وتساقط، والسيل ينفي الغثاء أي يحمله ويدفعه، ونفيان السيل

  ". أو ينفوا من األرض: "قال اهللا تعالى. طردته فانتفى: ونفيته عنها
وانتفى فالن من فالن وانتفل منه إذا رغب عنه أَنفًا .  منهجحده، وهو نفيٌّ: نفى ابنه: وجاء في تهذيب اللغة لألزهري

المدينة آالكير تنفي خبثها أي : وفي الحديث. ما نفته: والنفيُّ. أطارته: ونفت الريح التراب نفيًا ونفيانًا. واستنكافًا
ونفت السحابة . وطردتهنفيته أنفيه نفيا إذا أخرجته من البلد : يقال. تخرجه عنها، وهو من النفي اإلبعاد عن البلد

  .الخرجة من بلد إلى بلد: والنفوة. مّجته: الماء
ونفيت الحصى . أخرجه من بلده وطرده: نفى الحاآم فالنا: يقال. نحاه وأبعده: نفي الشيء: وجاء في المعجم الوسيط

. ابتعد: وانتفى. اينهعرضه وب: ونافاه. أسالته وصبته: نفت السحابة ماءها: ويقال. عن الطريق، ونفى السيل الغثاء
  .خالف اإليجاب واإلثبات: والنفي. مكان النفي: والمنفى. ابتعد عن وطنه مطرودا: وانتفى الرجل. نفاه فانتفى: يقال

في المعاجم العربية أن الكلمة ذات ظالل ودالالت سلبية في " المنفى"و" النفي"ومن الواضح مما أوردته في معنى 
  .  إيجابيةاألغلب، ال تتضمن أية معان

  :أنظر. 3
Ashcroft, etal, op. cited, p.93.  

4 .Edward Said, After the Last Sky, Faber and Faber, London, 1986, pp. 19-20.  
  .139: ، ص1977محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجلد األول، دار العودة، بيروت، . 5
  . 113 – 112: ، ص1999س للكتب والنشر، بيروت، محمود درويش، سرير الغريبة، دار رياض الري. 6
، ونشرته مجلة 1986إدوارد سعيد، عن العالم والنص والناقد، حوار أجراه معه هينتزي وماآلينتوك عام . 7

Critical Text دار "حوارات مع إدوارد سعيد: السلطة والسياسة والثقافة"، وأعاده نشره غاري فيسواناثان في ،
  .131 ــ 119: ، ص2004، شتاء 78نظر ترجمتي لهذا الحوار في الكرمل، العدد أ. 2002فينتيج، 

بالعنوان " تأمالت في المنفى"، التي يضمها آتابه "عقل الشتاء"أنظر مقالة إدوارد سعيد الشهيرة حول المنفى . 8
  .نفسه، والتي نشرت من قبل بعناوين مختلفة وفي مجالت متعددة في أمريكا وأوروبا

Edward Said, Reflections on Exile and Other Essays, (Cambridge: Harvard 
University Press, 2000), p. 173.  

  :أنظر. 9
Edward Said, Representations of the Intellectual, the 1993 Reith Lectures, (London, 

Vintage, 1994), p. 35.  
سعيد انطالقا من وضعهم آمنفيين نموذجيين حولوا تجربة المنفى من بين األشخاص الذين يحتفل بهم إدوارد . 10

خالل " المحاآاة"القسري إلى طاقة خالقة وإنجاز آبير الناقد اليهودي األلماني إريك أورباخ الذي ألف آتابه الشهير 
 باألدب منفاه في إسطنبول في أربعينيات القرن الماضي، دون أن يكون لديه من المصادر والمراجع التي تتصل

لقد استطاع أورباخ بسبب ضغط المنفى على وعيه، وابتعاده ال عن األرض األم فقط، بل عن الثقافة . الغربي إال القليل
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وقد آان المنفى حافزا ومحرضا . األوروبية التي عدها الوطن الحقيقي له، أن يكتب عمال نقديا آالسيكيا ال يضاهى
تحد وخطر، أو حتى من حالة اعتداء على ذاته "باخ قد حول المنفى من ويرى سعيد أن أور. لكي ينجز ذلك العمل

  ..".األوروبية، إلى مهمة رسالية حقيقية
  : أنظر

Edward Said, The World, the Text and the Critic ,)London: Faber and Faber, 1984), 
pp. 6-7.  

  :أنظر. 11
Edward Said ,Reflections on Exile and Other Essays, op. cited, xxxiii.  

   .xxxiii: المصدر السابق، ص. 12
  :أنظر. 13

Frantz Fanon, Black Skin, White masks, trans .Charles Markmann (New York: 
Grove Press, 1965), p, 22 .  

 اختار يرى أشكروفت وأهلوواليا أنه يمكن وصف منفى إدوارد سعيد الشخصي بأنه ذو طبيعة مجازية، فهو. 14
. منفاه بصورة جزئية؛ اختار مكانا ليعيش فيه، آما اختار الثقافة التي انتمى إليها، واختار أن يكون مقتلعا جغرافيا

ويصف الكاتبان اختيار سعيد أن يكون منفيا على الصعيدين الجغرافي والثقافي، متحررا من أرض األجداد، بأنه نوع 
  .  الحالة يستطيع أن يرى بوضوح يفتقده المثقف المقيممحرر من أنواع المنفى، فالمثقف في هذه

  :أنظر هذا التحليل في
Bill Ashcroft and Pal Ahluwalia, Edward Said: the Paradox of Identity, (London: 

Routledge, 1999), p. 15.  
ويكشف . رة اعتباطيةوهذا الكالم، من وجهة نظري، ال صحة له، وهو استنتاج مبني على تأويل لمنفى سعيد بصو

عن تردد الكاتبين في تأويلهما لمنفى سعيد تراجعهما في الصفحة نفسها عن هذا الوصف، مقدمين ما يشبه الحل 
الوسط من خالل قولهما بأن منفى سعيد يمكن عده جغرافيا ومجازيا في الوقت نفسه، فهو بمثابة اختيار لكنه أيضا 

  .منفى مفروض على سعيد
  : أنظر. 15

Homi K. Bhabha) ed.), Nation and Narration, (London: Routledge, 1990), p. 291.  
  :في" نحو تعريف لمثقف الحدود المحايد: العالمية من غير عالم، المنفى وطنا"أنظر دراسته . 16

Michael Sprinker, Edward Said: A Critical Reader, (Oxford: Blackwell ,1992( ,pp. 
96- 120.  

على تأطير جان محمد لسعيد آمثقف على " النقد والمجتمع: إدوارد سعيد"يعلق عبد الرحمن حسين في آتابه . 17
مراقب منفصل غير متحيز، وليس "الحدود، واصفا إياه بأنه يقوم في نقده بعمل المرآة، قائال إنه يعني أن سعيد 

ناشطا ملتزما ضد اإلمبريالية، هو موقع المثقف موقع سعيد الثقافي، على النقيض من آونه "إن ." مقاتال فاعال
  : أنظر." الوقائع الثقافية المحيطة) بدل أن يقاوم ويشارك(المحايد بصورة أساسية، الذي يعكس بحياد ودون انفعال 

Abdirahman a. Hussein, Edward Said :Criticism and Society, (London: Verso, 2002), 
p. 61.  

وواليا فيريان أن وصف جان محمد إلدوارد سعيد بأنه مثقف حدود محايد يحد من وضع سعيد أما أشكروفت وأهل 
صحيح أنه مثقف حدود، وهو سعيد بوضعه ذاك، لكنه يواصل اختراق الحدود، ويتحدى العوائق المقامة، . آمثقف

إلطار التصنيفي الذي وضعه ويعيد تعريف الحقول، آما أنه يعيد موضعة القيم والمعايير الثقافية، ما يزحزحه من ا
  : أنظر. فيه جان محمد

Bill Ashcroft and Pal Ahluwalia, op. cited, p. 145.  
إن المنفى، . ومع ذلك فإن سعيد، بسبب من هذه الوضعية المعقدة، يقدم تعريفا ونظرية حاذقة في معنى المنفى. 18

  :أنظر". مرثية زاهدة للتشرد المرغوب"حسب سعيد، هو 
Edward Said, The World, the Text and the Critic ,op. cited, p. 7.  

  :أنظر. 19
Mae Henderson (ed.), Borders, Boundaries and Frames, (New York: Routledge, 

1995), p. 4.  
تيقة أو ذات يشير تيموثي برينان إلى أن العديد من الكلمات في عائلة المنفى تنقسم فيما بينها إلى معاني لغوية ع. 20

؛ deportation مقابل الترحيل banishmentطابع أدبي، ومعاني سياسية حديثة، فعلى سبيل المثال هناك اإلبعاد 
؛ والخروج refugee مقابل الالجئ wanderer التائه  ؛ والرحالةimmigrant مقابل المهاجر émigréوالالجئ 
exodus مقابل الهروب والفرار flight .أنظر :  

Homi Bhabha (ed.), Nation and Narration, op. cited, p. 60.  
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  : أنظر. 21
Edward Said, Reflections on Exile, op. cited, p. 186.  

 


