
أنجزه في مجال تحقيق النصوص القديمة 
ه 

َّ
هو أبرز قسم في مسيرته الحافلة، بل لعل

األثبت فيها، مقارنة مع كتاباته الوجودية 
ــهــا فـــي أيــامــه 

ّ
أ مـــن جــل ــرَّ ــبـ ــة الـــتـــي تـ ــيــ واألدبــ

األخيرة. 
إلى  السعي  الفيلولوجية  املــمــارســة  تعني 
اإلســـامـــيـــة عبر  الـــحـــضـــارة  عــبــقــريــة  إدراك 
اللسانية  لتجلياتها  التمحيصي  الـــدرس 
العربية، ويحصل هذا اإلدراك عبر املعالجة 
معالجة  الحضارة،  لنصوص هذه  النقدية 
ــاج الـــفـــكـــري  ــ ــتــ ــ ــن اإلنــ ــاديــ ــيــ تـــغـــطـــي كــــافــــة مــ
 واحــــٍد. 

ٍّ
املـــكـــتـــوب، دون االقـــتـــصـــار عــلــى فــــن

ـــبـــع املـــفـــّكـــر املـــصـــري هــــذا الـــتـــصـــّور، 
َّ
وقــــد ات

ــــي  ــــامـ ــل مـــــن الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي اإلسـ ــعـ ــجـ فـ
له  وتــصــّدى  الرئيس.  استقصائه  موضوع 
أن ينحصر  وإخــراجــا دون  وتثّبتا  تحقيقا 
اشــتــغــالــه عــلــى نـــصـــوص الــفــكــر اإلســـامـــي 
املــحــض، بــل تــعــداه إلـــى الـــروافـــد اإلغريقية 
والتأثيرات الغنوصية، الفارسية والهندية، 
املنهج  صــرامــة  بنفس  جميعا  واستعادها 
الــتــحــلــيــلــي، فــاســتــعــرض صــفــحــات جــريــئــة 

مــن »تــاريــخ اإللــحــاد فــي اإلســــام« )1945(، 
الصوفية«  »شطحات  لـ خ  أرَّ الــروح  وبنفس 
مدّونات  ر 

َ
ش

َ
ون البسطامي،  وهيام   )1949(

الِحَكم املنبثقة عن أخاق الفلسفة وتجارب 
فاتك  بن  املبشر  صاغها  التي  كتلك  العقل، 
في »مختار الِحَكم ومحاسن الَكِلم« )1958(. 
وقـــــد عـــــزز دراســـــاتـــــه هـــــذه لـــعـــيـــون الـــتـــراث 
بــــاالطــــاع الــــواســــع عــلــى أهــــم مـــا تــوّصــلــت 
إلــيــه أبـــحـــاث املــســتــشــرقــن، الـــذيـــن يكتبون 
باللغات األوروبية، في موضوعات شديدة 
املتصلة بكليات  التعقيد والتجريد ومنها 
املنت  على  التركيز  مــع  اإلغــريــقــيــة،  الفلسفة 
الفكر  »َربيع  فألف  واألفاطوني،  األرسطي 
الفكر  »خريف  بـ وأردفــه   )1943( اليوناني« 
فــي تلخيص أشــبــه ما  الــيــونــانــي« )1946(، 
يــكــون بــالــســرد الــنــســقــي آلخـــر مــا تــوّصــلــت 
إليه مــدارس االستشراق حــول التاقي بن 
امــتــداد  الهلليني والــعــربــي عــلــى  الــفــكــَرْيــن: 
ــب منه 

َّ
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، وهــــو مـــا تــطــل

ــراح خـــطـــاٍب جــديــد لـــم يــعــهــده الــــدرس  ــتـ اجـ
العربي وقتها. 

العربية بكل  اللغة  إمـــداد  وكــان مــن ثمراته 
)الفيلولوجي،  املنهج االستشراقي  مفردات 
وتطعيمها  اإلشــكــالــي(  النقدي  التاريخي، 
أجيال  صاغتها  التي  واملــقــوالت  باملفاهيم 
موضوعي،  بشكل  التراث  لقراءة  الباحثن 

ال تمجيد فيه وال تحّيز. 
الفلسفة  أســتــاذ  ثــانــيــة، اضطلع  ومــن جهة 
بـــتـــرجـــمـــة الــــعــــديــــد مــــن األعـــــمـــــال الــعــلــمــيــة 
االســتــشــراقــيــة بــتــقــديــمــهــا فـــي لــغــة سلسة 
ــنــت الـــقـــارئ الــعــربــي مــن االطـــاع  أنــيــقــة، مــكَّ
على آخر األبحاث األكثر تخصصا في هذه 
يتناول  ها 

ّ
وجل املــجــردة،  املعرفية  الحقول 

ــــة مسالك  الــفــلــســفــة الــكــاســيــكــيــة، مـــع دراسـ
رديفه  إلــى  اليوناني  الفضاء  مــن  انتقالها 
الــعــربــي- اإلســـامـــي. وبـــهـــذا املــعــنــى، كــانــت 
: نقلت من جهة أولى هذه 

ً
ترجماته مزدوجة

التصّورات واملضامن من اللغات األوروبية 
الــضــاد، ومــن جهة ثانية حّولتها  إلــى لغة 
 

َّ
اقــتــرض جل الــذي  الكاسيكي،  مــن السجل 
وحداته من اليونانية القديمة، إلى السجل 
الفلسفات  وقــع  على  تشّكل  الــذي  املعاصر، 

الغربية الحديثة. 
موسوعة   « صاحب  مساهمة  تقتصر  ولــم 
والتعريب،  النقل  نشاط  املستشرقن«على 

نجم الدين خلف اهلل

 فـــي شــــوارع 
ً
كــــاد أن يـــمـــوَت نـــكـــرة

ه 
ُّ
أن ســاء ظن القاتمة، بعد  باريس 

بـــأغـــلـــب املـــفـــكـــريـــن مــــن ُمــعــاصــريــه 
ــعـــــرب واألوروبـــــــــيـــــــــن. فــــعــــاد إلــــــى مــصــر  الـــ
مــريــضــا، يــواصــل الــشــكــوى مــن ظلم الــزمــان 
ــلـــه الـــذيـــن غــمــطــوا ُكـــتـــَبـــه، وهــــي كــثــيــرة  وأهـ
تلك  عــدا  بالعربية،  املائة وخمسن  ناهزت 

التي صاغها باللسان الفرنسي. 
تمرُّ اليوم خمسة عشر عاما على رحيل عبد 
املثير  املفكر   ،)2002-1915( بــدوي  الرحمن 
للجدل، مع تسليم الجميع بإنتاجه الغزير، 
ــن الـــتـــألـــيـــف مــــن نــهــايــة  ــم يــنــقــطــع عــ فـــهـــو لــ
ثاثينيات القرن املاضي إلى مطلع األلفية 

 وتحقيقا وبحثا. 
ً
الثانية: ترجمة

 مــن اشتغل 
ُّ

كــل التراثية يدين  وإلصــداراتــه 
ــقـــل اإلســــامــــيــــات الـــكـــاســـيـــكـــيـــة بــا  فــــي حـ
 مجهوده الفيلولوجي 

َّ
استثناء. والافت أن

في قراءة التراث لم يحظ بعناية كافية في 
 ما 

َّ
ــاره، مــع أن املــراجــعــات الــتــي تستعيد آثــ

تونس ـ ليلى بن صالح

كـــل من  ـــــع 
ّ
وق يــولــيــو 2016،  تـــمـــوز/  فـــي 19 

متحف باردو في تونس العاصمة، ومتحف 
اللوفر في باريس، على عقد شراكة بينهما. 
سنة كاملة مّرت لم يشهد أي منهما ما يشير 
إلى هذه الشراكة، مثل عرض محتويات من 

املتحف التونسي في فرنسا أو العكس.
منذ أيـــام، عـــادت مسألة الــشــراكــة بــن بــاردو 
واللوفر إلى دوائر التداول اإلعامي، دون أن 
يكون ذلك من خال نشاط ثقافي، بل مجّرد 
إعان عن دخول مجموعة شركات اقتصادية 
)بنوك وشركات طيران فرنسية وتونسية...( 
لة منذ 

ّ
التي تبدو معط الشراكة  لرعاية هذه 
البداية من دون أن يصّرح أحد بذلك. 

تناول الخبر كان أيضا من زاوية اقتصادية، 
تــرّوج ألنشطة شركات »تهتم«  في معظمها 
بــأمــر املــتــاحــف وتــطــويــرهــا. ولــكــن مـــاذا بعد 
هــــذه الــــصــــورة الــجــمــيــلــة؟ هـــل أن الــســنــوات 
القادمة سوف تختلف عن السنة األولــى من 

الشراكة؟
ربما علينا أال ننسى سياقات عديدة، أّولها 
ــة انــبــثــقــت ضــمــن تــضــامــن  ــراكـ أن فـــكـــرة الـــشـ
عــاملــي بــعــد الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة الــتــي جــرى 
تنفيذها في آذار/ مــارس 2015 في »متحف 
بــــــاردو«، أي أن الــخــطــوة فـــي الــنــهــايــة كــانــت 
نأمل  أن  يصعب  دعــائــيــة  مناسباتية  حــركــة 
الطرفن.  من  التفاعل  من  الكثير  ورائــهــا  من 
ــانـــت لـــهـــا أبـــعـــادهـــا األمـــنـــيـــة، فــمــن  وربــــمــــا كـ
خالها تؤّمن فرنسا إحدى النقاط التي يمّر 

من غياهب 
المخطوطات 

إلى الفيلولوجيا

تمرُّ اليوم خمسة عشر عامًا على رحيل عبد الرحمن بدوي الذي أمّد الثقافة العربية 
ومترجمًا  وناقدًا  محّققًا  العربي  التراث  إلى  التفت  ثم  العالمية،  الفلسفة  بروافد 

عن المستشرقين. غير أن حواره الفكري انحصر بين وجوه الماضي العربي والفكر 
الغربي، كأْن لم يوجد في الساحة العربية من معاصريه من هو جدير بمناقشته

بعد سنة من عقد 
اتفاقية شراكة بين 

متحفي باردو التونسي 
واللوفر الفرنسي لم 

تفض إلى أي جديد، 
تجري محاولة الدفع 

بها بإدخال شركات 
اقتصادية فيها

بين باردو واللوفر عودة إلى المربعات الفرانكفونية؟

عبد الرحمن بدوي  امتالك التراث ونسيان الحاضر

عمل بدوي على بيان 
مشاركة العرب في 

الثقافة العالمية

جعل من التراث 
اإلسالمي موضوع 

استقصائه الرئيس

البيبلوغرافيات  صنع  فــي  بـــدوي  بَـــرع 
الكاملة التي تشمل مؤلفات كاتٍب بعينه، 
استعراٍض  في  المجهود  هذا  ويكمن 
الثابتة  المأثورة،  النصوص  لكل  نقدي 
والمنحولة، من خالل ذكر مخطوطاتها، 
والدراسات  وترجماتها،  ومطبوعاتها 
مكتبات  كــل  فــي  حولها  صيغت  التي 
الدنيا، بحيث يتحّول كل عنوان إلى مدخل 
موسوعي يشمل كل ما يتصل به، ومن 
الغزالي«  »ُمــؤلــفــات  إحــصــاء  مثًال  ذلــك 
في  ــو  ــط أرس ومــخــطــوطــات   )1961(

العربية )1959(.

صانع البيبليوغرافيات
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ثقافة

فّواز حداد

اب ســواء كانوا 
ّ
الكت الــســؤال يشمل  الــتــذّرع بالحياد؟ هــذا  هل يحق لــأدب 

شعراء أو روائيني، مسرحيني أو مؤلفي مسلسالت تلفزيونية. املثال األكثر 
اب يصّرون 

ّ
الكت بعض  العربي«.  »الربيع  بــدايــات  منذ  يجري  ما  حــضــورًا، 

حــتــى اآلن عــلــى عـــدم اتــخــاذ مــوقــف صــريــح قــبــل انــجــالء دخــــان املــعــارك، 
يحّدد  املنتصر  الجانب  الــقــتــال؛  وهـــدوء جبهات  املــدافــع،  وتــالشــي قصف 
موقفهم. أما إذا أرادوا االحتجاج، فال بد من عمل حساب للعقل، والتشّبث 

بمهنة اكتشاف منابع الحب والخير والجمال، فالسياسة ليست شأنهم. 
فظاظة  األكــثــر  هــي وجهها  فــالــدكــتــاتــوريــة  قبيح،  وجــه  للسياسة  كــان  إذا 
واألشد تدميرًا، تعتدي على أجسادنا وأرواحنا ولقمة عيشنا، وتساومنا 
على أنفاسنا، كأنما وهبتنا الحياة، ومن الكرم أال تحرمنا منها. فما نصيب 

الحب والخير والجمال في حياة أسيرة املعتقالت والسجون؟ 
هل يستطيع الروائي كتابة رواية نظيفة من أشباح الدكتاتورية؟ ألن يشوب 
ما يكتبه مسٌّ من الثقل املرعب لالستبداد، يتسّرب إلى نسيج عمله، سواء 
بمحاولة دّسه عمدًا، أو مالمسته. هذا إن لم يستدرجه القهر واأللم إلى أن 
لليأس، أو محّرضًا على املوت والثورة؟   رًا للبؤس، إن لم يكن 

ّ
يصبح منظ

ليست حياتنا وحدها في أدق تفاصيلها الصغيرة تتحكم بها أجهزة األمن، 
كتاباتنا أيضًا ممسوسة بوسائل التعذيب وأدواتها الجبارة. 

الكاتب ضد الدكتاتورية باملطلق. وإذا كان حسبما يزعم ال يغفل عن مآسي 
عــن مجرمني حقيقيني  يتعامى  أن  فــال يجب  بينهم،  يعيش  الــذيــن  الــنــاس 
يشغلون أعــلــى املــنــاصــب، أطــلــقــت أيــديــهــم فــي الــقــتــل والــنــهــب، مــكــافــأة لهم 
ومكرماته  ة، 

ّ
املسف الدعاءاته  املديح  أبيات  وتدبيج  للدكتاتور،  التهليل  على 

البغيضة، وكذبه املشني، وديمقراطيته الزائفة، وآرائه التي ال تعدم الركاكة 
وال السخافة. 

القانون والعقل واملنطق والحقيقة والعدالة والرحمة... فهو  الدكتاتور ضد 
يحتقر  دخيلته  في  لدكتاتور.  البلد  توريث  إلــى  ويسعى  دكتاتور،  سليل 
إلى  يتوّرع عن تحويل حياته  إال راضيًا بخنوعه. ال  شعبه، وال يتصّوره 
الدكتاتور جلده، ولو  ظالم أو جحيم، إذا طالبه بالحرية والكرامة. ال يغّير 
تظاهر بأنه طيب القلب على عالقة لطيفة مع الفنانني، وراقية مع األجانب، 
والــنــســاء يعجنب بــه، والــجــنــود املــغــّرر بهم يــمــوتــون مــن أجــلــه، والصحافة 
ليس ثمة دكتاتور متفّرد عن غيره، فالصناعة  بإنجازاته.  األجيرة تشيد 
الرديئة نفسها، ال تتخلف عن النمط الدكتاتوري املقزز من سفهاء التاريخ، 

مآثرهم القسوة والجبروت، ال يتميز أحدهم عن اآلخر إال بدرجة الرداءة. 
ها املقيت، ال بد أن تصيب شظاياها 

ّ
في بالد أرخت الدكتاتورية عليها ظل

الكاتب ولو كان يعيش في عزلة، فهو واحد من جموع هؤالء الناس، والتذّرع 
الحقيقة، وربــمــا االغــتــراب والــعــدم...  أو  الــوجــود،  أزمـــة  بــأنــه مفكر، تشغله 
محض تجاهل ال جهل. وفي حال اضطر إلى الصمت، فالصمت احتجاج، 
لكن ال شيء يلزمه بالتصفيق للديكتاتور، أو التزلف إليه. وما انحيازه إلى 
يقاسمهم سعادتهم وشقاءهم،  إنسان مثلهم،  إال ألنه  والعدالة،  املظلومني 

وال يتمّيز عنهم بشيء.  

الكتابة في زمن الطغيان

استعادة

إصدارات

ــق  بــــل أنــــجــــز ســلــســلــة أعــــمــــال أصـــيـــلـــة، طــبَّ
مـــن خــالــهــا املــنــهــج الــفــيــلــولــوجــي-الــنــقــدي 
عــلــى نـــصـــوص الــــتــــراث، بـــــدءًا مـــن تجميع 
ــادرة بـــعـــد الــتــنــقــيــب عــن  ــ ــنـ ــ املـــخـــطـــوطـــات الـ
ـــســـخـــهـــا فــــي مـــكـــتـــبـــات أوروبـــــــــــا، وإجـــــــراء 

ُ
ن

املمكنة لنّصها،  القراءات  مقارناٍت ملختلف 
مع التثبت من كلماتها وتحقيق معانيها. 

ويعود له الفضل في اكتشاف كثير من كنوز 
الفكر اإلسامي التي طوتها غياهب النسيان، 
ومن أمثلة ذلك اكتشافه »رسائل ابن سبعن« 
)1965( و»رســـائـــل الــكــنــدي والــفــارابــي وابــن 
ان  ــــوَّ بــاجــة وابــــن عــــدي« )1973(، ونــشــر »َصـ
الحكمة« ألبي سليمان السجستاني )1974(، 
 عن آثــار »أرســطــو عند الــعــرب: دراســة 

ً
فضا

ونصوص غير منشورة« )1947( و»أفاطون 
في اإلسام« )1973(. 

كــمــا ســعــى فــي كــتــابــاتــه الــتــراثــيــة هـــذه إلــى 
 أســـاســـيـــة، 

ً
ــــرب، حـــلـــقـــة ــعـ ــ بـــيـــان مـــشـــاركـــة الـ

والصحيحة  الفلسفية  الــعــلــوم  تــاريــخ  فــي 
اليونانين،  عن  توارثوها  التي  واملنطقية 

عند  الفرنسين  الــســّيــاح  مــن  الكثير  عبرها 
زياتهم تونس. 

غير أن ما يحّرك هذه االتفاقية بالرغم من ذلك، 
هو دخول وزارة الثقافة في األشهر األخيرة 
في وتيرة عالية من الشراكة مع فرنسا التي 
األخيرة  السنوات  في  التراجع  بعض  عرفت 
سياسات  على  الشعبية  الضغوطات  بفعل 
ميوالت  ذات  بأنها  واتهامها  الثقافة  وزارة 
ــدأت مــظــاهــرهــا  ــ فــرانــكــفــونــيــة، وهــــي نـــزعـــة بـ
تــعــود شــيــئــا فشيئا مــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة. 
املــاضــيــن )22 و23(،  الــيــومــن  ، خــــال 

ً
مـــثـــا

جـــرى الــتــرويــج ملــشــاركــة »نــاجــحــة« لتونس 
الفرانكفونية في  الـــوزاري حــول  املؤتمر  فــي 

أبيدجان اإليفوارية.
ــاردو والــلــوفــر  ــ قـــد تــتــضــّمــن االتــفــاقــيــة بـــن بـ
ــريــــن  ــرة، وتـــــــدريـــــــب أثــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــحــــف كـ تــــــبــــــادل تــ
ــر مــتــاحــف  ــهـ ومــتــحــفــيــن تــونــســيــن فــــي أشـ
ومــــواقــــع اآلثــــــار فـــي الـــعـــالـــم، وغـــيـــر ذلــــك من 
النقاط اإلجرائية. لكن، هل يمكن الحديث عن 
النّدية بن  تفترضه من  بما  بالفعل،  شراكة 
تربط  التي  الورقة  تكن هذه  ألم  املتعاقَدين؟ 
املتحفن فرصة لفتح سجل اآلثار التونسية 
في متاحف فرنسا من العصر الفينيقي إلى 

العصور اإلسامية؟
ــّكـــر فــي  ــفـ ــيــــس أولـــــــى ملـــتـــحـــف بــــــــاردو أن يـ ألــ
شراكات أخــرى، من مراكش إلى إســام آباد، 
تــنــتــصــر إلـــى قــضــيــة املــتــاحــف الــعــاملــثــالــثــيــة، 
ــام مــتــاحــف شــهــيــرة في  ــ ــرفـــع صــوتــهــا أمـ وتـ
الشمال تؤثث أكثر واجهاتها بآثار أتت من 

وراء البحر وينبغي أن تعود إلى هناك؟

 مساهماتهم في نقل املعارف 
َّ
فبرهن على أن

ــا فــي الــعــصــور الــوســيــطــة كانت  ــ إلـــى أوروبـ
لت النتاج اإلغريقي ومّحصته 

ّ
حاسمة: تمث

وتجاوزته ثم أهدته إلى الثقافة الكونية.  
ــــرى، جــهــَد بــــدوي فـــي إظــهــار  ومـــن جــهــة أخـ
مــــدى تـــنـــّوع فــنــون الــثــقــافــة اإلســـامـــيـــة من 
وجها  يقدم  فلم  التي حققها،  الكتب  خــال 
واحــــدًا ضــّيــقــا، بــل بـــّن تشعب تــيــارات هــذا 
ــه وثـــرائـــهـــا، رغــم  ــدارسـ ــراث وتــنــاقــض مـ ــتـ الـ
وجود إشكالية جامعة: النزاع املستدام بن 
العقل والنقل، بن الحرية والقضاء. ولذلك 
عــكــف عــلــى فــحــص الـــعـــاقـــات بـــن الــعــلــوم 
يطلق  كــان  كما  الدخيلة،  والعلوم  األصيلة 
عليها قديًما، أي التي انعقدت بن املعارف 
النقلية والعقلية، ليثبت عبقرية هذا الفكر 

ل املفاهيم الكونية. 
ّ
اإلسامي في تمث

وقد ارتأى أن يتّوج تآليفه التاريخية بدفاٍع 
 )1989( املستشرقن  أباطيل  الــقــرآن ضــد  عــن 
النبي محمد )1990(  ثــاٍن عن سيرة  وبــدفــاٍع 
ضــد أطــروحــاتــهــم الــجــائــرة، وأرفــقــه بترجمة 

لسيرة ابن هشام إلى الفرنسية )2001(، وكل 
ذلك في مزج بن االستقصاء العلمي وااللتزام 
ــاري، بـــعـــد أن الحــــــظ تـــحـــّيـــز بــعــض  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ

املستشرقن وتعاميهم عن وقائع التاريخ.
بدأ عبد الرحمن بدوي مسيرته من الصفر، 
فــلــم يــقــف عــنــد تــــراث الــنــهــضــة الــعــربــيــة إال 
اليونانية  الفلسفة  غــمــار  خـــاض  بــل  ملــامــا، 
واألوروبـــيـــة مــن أبــوابــهــا الــوجــوديــة، وهــي 
الـــتـــي أوصــلــتــه إلــــى مــنــابــع الــعــقــل الــعــربــي 
ــنـــه، فــــي حــركــة  ــاب االســـتـــشـــراقـــي عـ ــطـ والـــخـ
ــــن درس  ــــود األبــــــــــدي، مـــــــــرورًا مـ ــعـ ــ تـــشـــبـــه الـ
الفيلولوجيا األوروبية في القرن العشرين، 
ــال الــفــكــر اإلســـامـــي بكل  ــ ــواًل إلــــى أدغــ ــ وصــ
تـــشـــعـــبـــاتـــه، فــانــحــصــر حـــــــواره بــــن وجــــوه 
 لم َيجد 

ْ
املاضي العربي والفكر الغربي، كأن

هو  من  معاصريه  من  العربية  الساحة  في 
في  ثابتة  ثمة عقدة  فهل  بمناقشته.  جدير 
 
َّ
إن أم  الحاضر؟  تستنقص  العربية  الثقافة 

املتخيل الــذي صاغه عــن تــفــّوق الــتــراث هو 
 الراهن؟  

َ
الذي َحجب عنه كنوز

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

مــن  األول  ــــهــــزيــــع  ال فــــي  ــرفــــت  عــ
العمر، عشرات املاركسيني، ممن 
ـ  حـــرج  دون  ـ  تسميتهم  يــمــكــن 

ماركسّيون بالّسماع.
أحـــدهـــم صـــارحـــنـــي، بــعــد مـــرور 
عـــشـــريـــن عـــامـــًا عـــلـــى تــحــزيــبــه، 
ــم يــقــرأ فــي الــنــظــريــة، ســوى  أنـــه ل
كتيب واحد ذي غالف أحمر، ولم 
يفهمه، فلم يقترب بعدها من أي 

كتاب ذي عالقة.
قال: أنا ماركسي بالفطرة. وكان 
يــفــهــم الــنــظــريــة الــتــاريــخــيــة، على 
أنــهــا شــجــرة الــعــدل الــوحــيــدة في 

م.
ْ
ل
ُ
غابة الظ

قــنــاعــتــه،  ــلـــى  عـ الــــرجــــل  مــــا زال 
بينما غيره ممن »قــرأوا«، تحّول 

هم إلى النقيض.
ُ

بعض
ــره بكل الخير، 

ّ
أتــذك وأنــا بالطبع، 

ــي املـــخـــّيـــم.  ــه فــ ــامــ وأحـــــــّن إلـــــى أيــ
خـــاصـــة هـــنـــا بـــــالـــــذات، حـــيـــث ال 
يوجد ماركسي أوروبي باملفهوم 

أو التصّور القاّر في الذاكرة.
فــأقــصــى مــا هــنــا هــم يــســارّيــون 
تحت  ة 

َ
َعل

َ
ف بمعنى  إصالحّيون. 

سها.
ْ
سقف الرأسمالية نف

ــي الـــكـــالســـيـــكـــي،  ــســ ــاركــ ــك املــ ــ ــ ذل
ـــات فــي  ــذري، مــ ـــجـــ املـــاركـــســـي الــ
ــود. وحـــتـــى لــو  ــقــ ــغــــرب مـــنـــذ عــ ــ ال
بحثت، فلن تظفر سوى بشبٍح له 
متجّسدًا في بشر فوق السبعني.
تطورها  فــي  الرأسمالية  بُجملة: 
على  يساريني  صنعت  الحثيث، 
يساريون  ومعاييرها.  مقاسها 

من داخل املعبد ال خارجه.
ــيــــاء أخـــــرى كــثــيــرة،  عــلــيــه، وألشــ
ــي تـــجـــوالـــي  ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ أِحـــــــــــّن ـ خـ
املاركسيني  أولئك  إلــى  ـ  النهاري 

الفلسطينيني بالسماع.
تــلــك الــفــاكــهــة وقـــد أوشــكــت على 

االنقراض.

لـ عبّاس جبر. يحمل الكتاب عنوانًا صوت المتاحف غير المسموع عن »دار نينوى«، صدر مؤخرًا كتاب الوسط المتعالي 
فرعيًا يوّضح محتواه؛ »بحث في القواعد الفيزيقية والميتافيزيقية للكينونة« وهو بذلك 
يعود إلى أبرز األسئلة الفلسفية التي شغلت مفّكري النصف األول من القرن العشرين باالستناد 

إلى االكتشافات العلمية للعقود األخيرة.

بتحقيق سليمان دنيا، يصدر ضمن سلسلة »الذخائر« )الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر( 
ابن رشد الذي رّد فيه  لـ  تهافت الفالسفة ألبي حامد الغزالي، وتهافت التهافت  كتابا 
اإلسالمية  الحضارة  في  الفكري  الجدل  لحظات  أبرز  من  العمالن  يعّد  األول.  الكتاب  على 

وفيهما استعادة لكل التراث الفلسفي اليوناني والعربي.

الفلسطيني  للشاعر  الثانية  الشعرية  المجموعة  عنوان  والقتلة  األبطال  غادرها  نهايات 
في  يوقعها  والتي  »األهلية«،  عن  أيام  قبل  الصادرة   )1988 )الخليل  عجمية  أبو  علي 
السادسة من مساء اليوم في »متحف محمود درويش« برام اهلل. من أجواء المجموعة: 
»لن أخرج من أقفاصَي السعيدِة تلك، لن أتوقف عن تأليِف النساِء والعصافير، يؤلمني أن 

أبذل أيامي السبعة في تبجيِل ذلك السجن«.

في طبعة مشتركة بين »ضفاف« و»االختالف« و»األمان« و»كلمة«، صدرت مؤخرًا رواية 
أعقد  من  يعّد  العمل  دوستويفسكي.  فيودور  الروسي  للروائي  كرامازوف  اإلخوة 
الكتابات الروائية في القرن التاسع عشر حيث تمتزج حبكته بالتأمالت الفلسفية والقراءات 

النفسية والسياسية.
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ماركسيّون 
بالّسماع

بدوي في 
بورتريه لـ أنس 
عوض )العربي 

الجديد(

لوحة 
فسيفسائية 
في »متحف 
باردو« 
)جي. النغي(


