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عالء رشيدي

منذ هَجمات 11 أيلول/ سبتمبر 
ــويــــورك، ومـــــا تـــاهـــا مــن  ــيــ فــــي نــ
العراق، وِمن  جرائم أميركية في 
قمٍع رافق ثورات الربيع العربي، ومن ظهور 
انفجار  إلــى  املــتــطــّرفــة،  الدينية  الــجــمــاعــات 
ــام املــــاضــــي، تـــعـــود إلـــى  ــعــ ــيــــروت الــ مـــرفـــأ بــ
الواجهة، بني حنٍي وآخر، مفاهيُم مثل: الشّر، 
الشيطان، الجحيم. هذه املفردات، املستمّدة 
الديني، تحضر  امليثولوجي،  القاموس  من 
بكثافة في القاموس السياسي واالجتماعي 
ــار، يــكــتــب ريــتــشــارد  ــ ــيـــوم. وفــــي هــــذا اإلطــ الـ
ـــــه يــجــب عــلــيــنــا مــقــاومــة 

ّ
ج. بــيــرســتــايــن أن

ــة الشر  ذلـــك اإلغــــراء الـــذي يــدعــونــا إلـــى رؤيـ
للشرط  ثابتة  أنطولوجّية   

ً
»ِسمة باعتباره 

ق 
ّ
كــمــا يعل ـــ  ـ هـــذا سيعني   

ّ
اإلنـــســـانـــي«، ألن

تيري إيغلتون ــ االعتراف بعدم قدرتنا على 
ه.

َ
ِفعل شيء ما حيال

يفتتح إيــغــلــتــون دراســتــه »عـــن الــشــر« )دار 
نــيــنــوى( بــعــالــم الــطــفــولــة، عــائــدًا إلـــى روايـــة 
ــاب«، لــويــلــيــام غــولــديــنــغ، الــتــي  بــ

ُّ
ــذ »أمـــيـــر الــ

تتخّيل حياة مجموعة من األطفال، معزولني 
في جزيرة. وتدرس الرواية احتماالت الشر 
الــتــي قــد تــقــع بــيــنــهــم. كــمــا يــعــود إلـــى فيلم 
»طارد األروح الشريرة«، لويليام فريدكني، 
ــــود طــفــلــٍة خـــارقـــة تمتلك  ــــذي يــقــتــرح وجـ الـ
ــوازع شـــريـــرة؛ وهـــو فــيــلــم يــطــرح الــســؤال  ــ نـ
الطفلة  داخـــل  القابع  الشيطان  هــل  الــتــالــي: 
 

ٌ
ــه دخــيــل ــ ـ

ّ
ــل جـــوهـــَرهـــا الــحــقــيــقــّي، أم أن

ّ
يــمــث

موضوع  إيغلتون  يناقش  وأخيرًا،  عليها؟ 
الشر والطفولة عبر حادثة حقيقية حصلت 
تـــروي حكاية  عــامــا.   15 قبل  بريطانيا  فــي 
الــجــريــمــة قــيــام طــفــلــني، يــبــلــغــان مـــن العمر 
عــشــر ســـنـــوات، عــمــدًا، بــتــعــذيــب وقــتــل طفل 
يصغرهما سنا. ال يخفي املفّكر اإلنكليزي 
ــــذي يــنــظــر إلــى  ــرأي الـــعـــام الـ ــ ســخــطــه مـــن الــ
مــن دون معرفة  كــشــّريــَرْيــن،  الطفلني  هذين 
وتحليل األسباب التي دفعت إلى الجريمة.

لـــيـــس تـــركـــيـــز إيـــغـــلـــتـــون عـــلـــى عـــاقـــة الــشــر 
 لــلــتــســاؤل عـــن أصــل 

ً
 مـــدخـــا

ّ
بــالــطــفــولــة إال

الــشــر وعــاقــتــه بــالــطــبــيــعــة اإلنــســانــيــة: هل 
والثقافة  البيئة   

ّ
أن أم  أشــــرارًا  البشر  ــد 

َ
ُيــول

مترجم  يكتب  سلوكهم؟  فــي  الــشــّر  تنّميان 
الــكــتــاب إلــى الــعــربــيــة، عــزيــز جــاســم محمد: 
في  مختلفني  اتجاهني  املؤلف  يطرح  »هنا 
األّول،  وأسبابها:  الشّريرة  األعمال  تفسير 
يعزو  الليبرالّيون،  الُبنيوّيون  تبناه  الــذي 
لة 

ّ
املتمث البيئية  الـــدوافـــع  إلـــى  الــشــّر  ســبــب 

الذي  الثاني،  أّمــا  االجتماعية.  الظروف  في 
على  فينّص  املعتدلون،  السلوكّيون  اه 

ّ
تبن

تتحّكم  الشخصية  فــي  مــؤثــرات  هــنــالــك  أن 
ــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــيـ ــأثـ ــا تـ ــهــ ــلـــوك الـــــفـــــرد، ولــ بـــسـ

شخصّيته«.
ينتج الشّر عن أفعال إردايـــة، كما يمكن أن 
املــعــرفــة. عن  أو نقص  للجهل  يــكــون نتاجا 
الشر اإلرداي يكتب كانط: »نحن مسؤولون 
ــتـــشـــارد  ــا«، ويــــقــــول ريـ ــامــ ــمــ ــا تــ ــنـ ــالـ عــــن أفـــعـ
عــازم  »أنـــا  فــي مسرحية شكسبير:  الــثــالــث 
خفي 

ُ
أبــرهــن أنني وغـــد«. فيما ال ت أن  على 

ــــردوس املـــفـــقـــود«،  ــفـ ــ إحـــــدى شــخــصــيــات »الـ
لتكن  الشّر،  »أيها  رغبتها:  ميلتون،  لجون 
أنـــا«. ويتفاخر غــوتــز، فــي مسرحية  خيري 
»الشيطان واإلله الطّيب«، لجان بول سارتر، 
من  شــّريــرة  بأعمال  »أقـــوم  بالشّر:  بعاقته 

أجل الشّر«. 
ــــدت،  فـــي املـــقـــابـــل، تــخــلــص دراســـــة حــنــة أرنـ
»آيــخــمــان فـــي الـــقـــدس: تــقــريــر حـــول تفاهة 

 املـــديـــر الــتــنــفــيــذي الـــنـــازي، 
ّ
الـــشـــر«، إلــــى أن

الجماعية،  اإلبــادة   
ّ

املسؤول عن إيجاد حــل
الــشــّر  ى 

ّ
تتبن شيطانية  شخصّية  يــكــن  لــم 

عــن وعـــي، بــل شخصا »مــجــّردًا مــن الفكر«، 
وهـــذا مــا جعله واحــــدًا مــن أعــظــم املجرمني 
املــعــاصــريــن. هــكــذا، يصبح الــشــّر أقـــرب إلى 
ـــــزع عــنــهــا املــعــنــى وبــاتــت 

ُ
أفــــعــــاٍل بـــشـــرّيـــة ن

ــة. وهــــذا يــشــابــه آلــيــة  ــاديـ ــاٍت مـ ــركـ مـــجـــّرد حـ
مــأســســة الــتــعــذيــب فـــي الــســجــون الــعــربــّيــة، 
 موظف 

ّ
قــيــام كــل حيث ينبني على أســـاس 

 آلة ميكانيكية في 
ّ

بدوره؛ فالجاد ليس إال
يد النظام القمعي الذي يحّدد له دوره.

في مسرحية »الناجي«، إلدوارد بوند، نجد 
في   

ً
املــراهــقــني يرجمون طفا مــن  مجموعة 

ى املوت. الغرض من هذه الحكاية 
ّ
مهده حت

إظهار النحو الذي يمكن من خاله ليافعني 
يشعرون بامللل املزمن ارتكاب فظائع كهذه، 
من دون أن يكونوا أشرارًا في أعماقهم. هنا، 

تظهر مّرة أخرى عاقة الشّر بغياب املعنى، 
لـــكـــن مــــن زاويــــــــٍة أخـــــــرى. ويـــمـــكـــن، فــــي أحـــد 
التأويات، القول بأن املراهقني في مسرحية 
بوند جعلوا ألنفسهم معنًى ما عبر ارتكاب 
املـــحـــظـــور. يـــقـــول ســـوريـــن كـــيـــركـــغـــارد، في 
ى املوت«: »يريد اليأس أن 

ّ
كتاب »املرض حت

ُيثبت وجــوده عن طريق كراهّيته للوجود. 
يقدم الشر نفسه كشهادة حّية على حماقة 

الخلق«.
ــيـــام  ــلـ ــــي روايـــــــــــة »بـــنـــتـــشـــر مــــــارتــــــن« لـــويـ فــ
غــولــديــنــغ، يجثم مــارتــن داخـــل جــســده كما 
 عنه؛ ُيــحــّرك أطــرافــه كما لو 

ٌ
لو أنــه منفصل

أنه رجل جالس داخل رافعة يحرك أذرعها. 
يــبــدأ الـــشـــّر بــالــظــهــور عــنــد االنـــفـــصـــال بني 
إلى  الساعية  اإلرادة  بــني  والــــروح،  الجسد 
السيطرة والتدمير، والجسد الذي ال معنى 
ــة،  ــارتــــن، فـــي الــــروايــ لــــه. هـــكـــذا، يــتــجــاهــل مــ
حقيقة وجود اآلخرين، كما أنه يتعامل مع 
جسده كما لو كان جسَد شخص آخر، ومع 
وسائل  مجرد  باعتبارها  اآلخــريــن  أجساد 
ميكانيكية إلرضاء رغباته. يبرز الشّر حني 
يتعامل اإلنــســان مــع جسده أو مــع أجساد 
ها مجرد أشياء ال قيمة لها.

ّ
اآلخرين على أن

وتـــربـــط روايـــــة »الــســقــوط الـــحـــر«، لــويــلــيــام 
غولدينغ أيضا، بني الحرية اإلنسانية وبني 
ــوة اإلنـــســـان اإلبــداعــيــة،  أفـــعـــال الـــشـــر، ألن قـ
وقــّوتــه املــدّمــرة، تنبعان مــن املــصــدر نفسه. 
الــذي رأى  إلــى هيغل،  إيغلتون  هنا، يحيل 
ما ازدادت الحرية الفردية، كان الشّر 

ّ
ه كل

ّ
أن

ق إيغلتون: »الخطيئة 
ّ
في حالة نشاط. ويعل

األصــلــيــة نـــتـــاٌج تــقــلــيــدي عـــن فــعــل الــحــريــة، 
ــاول الـــتـــفـــاحـــة«. ويــكــتــب  ــنـ حـــريـــة اخـــتـــيـــار تـ
ــّدد  ــهـ ســــافــــوي جـــيـــجـــيـــك: »الـــــشـــــّر شـــــــيٌء يـ
ه البعد الطيفي الذي 

ّ
بالعودة إلى األبــد. إن

الجسدية  اإلبـــادة  ينجو بشكل سحري من 
ويستمر في ماحقتنا«. ورغــم أن جيجيك 
في  والنهائيا  مستمّرًا  الشر  وجــود  يعتبر 
 
ّ
أن يعتقد  أنـــه   

ّ
إال اإلنــســانــيــة،  الــســلــوكــيــات 

أمــا في  ، رغــم ذلــك، بالخير. 
ٌ
الخلود مرتبط

روايـــة »صــخــرة بــرايــتــون«، لــغــراهــام غرين، 
ــعــَرض الــطــرائــق املــتــعــّددة الــتــي يــتــرابــط 

ُ
فــت

بينهما،  ألفة سّرية  في  والشر  الخير  فيها 
مات. وفي اشتراٍك بالعديد من السِّ

ليفركوهن،  أدريــان  املوسيقي  ف 
ّ
املؤل يقوم 

في رواية »دكتور فاوستوس«، بإبرام عقد 
أن يوافق  يــنــّص على  اإللــهــام،  مــع شيطان 
ــة بـــــــداء الــــزهــــري  ــ ــابـ ــ املـــوســـيـــقـــي عـــلـــى اإلصـ
الشيطانية  اإللهام  قريحة  مساعدة  مقابل 
ــااًل مــوســيــقــيــة خــــالــــدة.  ــ ــمـ ــ عـــلـــى وضــــعــــه أعـ
وصـــول ليفركوهن إلــى املــجــد )املــوســيــقــّي( 
الــذي يبحث عنه يشترط تدمير نفسه. في 
قراءته لهذه الرواية، يتوّصل إيغلتون إلى 
ان الساعي إلى 

ّ
خاصٍة مفادها أن على الفن

ه التجريدية أن 
ّ
م عبر قّوة فن

َ
تخليص العال

يكون على عاقة حميمة مع الشّر. خاصة 
 
ّ
ــفــق مــع مــقــولــة ويــلــيــام بــتــلــر يــيــتــس بــأن

ّ
تــت

ــــذورًا غــيــر مــحــّبــبــة ألنــهــا تــقــع »فــي  لــلــفــن جـ
خــــرى، 

ُ
الــجــزء املـــلـــّوث مــن الــقــلــب«. بــعــبــارة أ

ان أن يتفاهم مع الشر ألنه مطالٌب 
ّ
على الفن

 الخبرات املمكنة.
ّ

بالتعامل مع كل
ــــور  ــتـ ــ فـــــي روايــــــــــة »دكـ الـــــشـــــر،  ــل  ــ ـ

َّ
ــث ــ ــَمـ ــ ـ

َ
ت وإن 

 مّصاص 
ّ
فــاوســتــوس«، بتدمير الـــذات، فــإن

الــــدمــــاء مـــن نـــاحـــيـــة، وشــخــصــيــة يـــاغـــو في 
ناحية  مــن  لشكسبير،  »عــطــيــل«،  مسرحية 
ــثــــني عــن  ــديــ ــالــــني حــ ــثــ أخـــــــــــرى، يـــعـــطـــيـــان مــ
تدمير  عبر  لــلــذات  إشباعا  باعتباره  الــشــّر 
ــلــــى املـــســـتـــوى  اآلخـــــــر بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج. وعــ
الشمولية  األنظمة  تجتمع  األيــديــولــوجــي، 
القمعية مع الحركات املتطّرفة في ممارسة 

إبادة اآلخر إلثبات الوجود.
 ريــــتــــشــــارد ج. 

َ
يــنــتــقــد إيـــغـــلـــتـــون أطـــــروحـــــة

الــراديــكــالــي«،  »الــشــر  كتابه  فــي  بيرستاين، 
القائلة بأن تدمير مركز التجارة العاملي عام 
اصة الشّر في عصرنا. وهو 

ُ
ل خ

ّ
2001 يمث

 الــواليــات 
ّ
يــحــاجــج، ضـــّد هـــذه املــقــولــة، بــــأن

املــتــحــدة قــتــلــت، وبــشــكــل ال يــمــكــن تــصــّوره، 
عــددًا أكبر بكثير من املدنيني األبــريــاء منذ 
مــنــتــصــف الـــقـــرن املـــاضـــي. ويــــرى إيــغــلــتــون 
أن تــعــريــف »اإلرهــــــاب اإلســـامـــي« بوصفه 
ــى مــن رفـــض االعـــتـــراف باملظالم 

ّ
ــرًا، يــتــأت شـ

داخل  اإلســامــي  املجتمع  منها  عانى  التي 
العنف قد يكون  العاملي، وبــأن هــذا  النظام 
واجهتها  وقمعية  ظاملة  ممارسات  نتيجة 

املجتمعات املسلمة طيلة عقود.

بحثًا عن جذور الشّر

يرفض القول بأن الشّر 
ِسمة أنطولوجيّة للشرط 

اإلنساني

يظهر الشر إذ نتعامل 
مع جسدنا وأجساد 

اآلخرين كمجّرد أشياء

لنا 
ّ
عن دار »أكت سود« الفرنسية صدر حديثًا كتاب »ك

ان السوري 
ّ
شهود« الذي يتضّمن رسوماٍت وضعها الفن

نجاح البقاعي حول أجواء التعذيب في السجون السورية، 
وعــشــرون  فيها خمسة  ــق 

ّ
يــعــل نــصــوٌص  وإلـــى جانبها 

بــالــتــوازي مع  الكتاب  الــرســومــات. يأتي  كاتبًا على هــذه 
مــعــرٍض بــاريــســّي ألعــمــال الــبــقــاعــي، انطلق فــي السابع 
عشر من الشهر الجاري في رواق Fait et cause. من 
ومحمد  أنطون،  سنان  النصوص  كتابة  في  املشاركني 
بــّرادة، ونانسي هيوسنت، ولــوران غوديه، وسيباستياو 
ــرب ســــروري، وأولــيــفــيــيــه بــي،  ســلــغــادو، وحــبــيــب عــبــد الـ

وسمر يزبك، وجيمس نويل، وسعاد لبيز.

ــة الــنــفــس الــحــديــثــة«، عـــنـــواُن النسخة  »حــيــاة تــالــفــة: أزمــ
العربية مــن كــتــاب الــبــاحــث األمــيــركــي تــود ســلــون، وقد 
صدرت حديثًا بترجمة عبد الله بن سعيد الشهري في 
طبعة مشتركة بني داري »ابن النديم« و»الروافد«. ينطلق 
سلون من فرضّية أّن النفس تعاني من أزمٍة في وقتنا 
الراهن، وهو يخّصص فصول كتابه للوقوف على طبيعة 
الكشف   

ً
مــحــاوال وأبــعــادهــا، ومستوياتها،  األزمـــة،  هــذه 

عـــن الــتــأثــيــرات الــنــفــســيــة املـــضـــّرة لــلــحــداثــة الــرأســمــالــيــة 
وإيدولوجيا االستهالك. يحيل عنوان الكتاب إلى عبارة 
معروفة أطلقها الفيلسوف األملاني ثيودور أدورنو على 

نمط عيشنا املعاصر.

العربية  الصادرة ترجمته  العنف«،  »فلسفة  في كتابها 
لـــدى »دار الــســاقــي« بتوقيع جـــالل بــدلــة، تــقــّدم  حــديــثــًا 
في  جينيالوجية   

ً
قـــراءة دورلـــني  إلــزا  الفرنسية  الباحثة 

تاريخ طويل  اإلضـــاءة على   
ً
النفس، محاِولة الــدفــاع عن 

من التمييز في هذا املجال. من بني األمثلة التي تتعّرض 
به  مت« 

ّ
»نظ الــذي  ــود«،  األسـ »القانون  قياُم  لها دورلـــني، 

اإلمــبــراطــوريــة الــفــرنــســيــة شـــروط الــعــبــوديــة فــي الــقــرن 
السابع عشر، بمنع األشخاص ذوي البشرة السوداء من 
العصّي، لتجريدهم من إمكانية  أو حتى  السالح  حمل 
البيض وحُدهم  األشــخــاُص  كــان  التي  أنفسهم،  حماية 

مستفيدين منها.

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
مؤخرًا كتاب »العالم العربي في ألبومات تان تان« للباحث 
الفرنسي لوي بلني بترجمة سعود املولى. ينطلق الكتاب 
العالم  من مالحظة أن انجذاب كثيٍر من األوروبيني إلى 
ألبومات  قـــراءة  بعد  جــاء  سياحيًا،  أو  معرفيًا  الــعــربــي، 
»تان تان« في طفولتهم. من هذا املنظور يعتبر بلني أن 
البلجيكي هيرجيه،  الكاتب والــرّســام  تــان«،  ف »تــان 

ّ
مؤل

ل عامل وساطة ثقافية، وهو الذي وصف هذا الشرق 
ّ
مث

التي  العربي  العالم  لكن صــورة  ُحلمي.  القريب كفضاء 
أحكامًا غربّية  أيضًا  تان تكشف  تان  تنقلها مغامرات 

مسبقة.

ــدر مــــؤخــــرًا، بــالــلــغــة  ــ ــريــــس«، صـ ــيــ عــــن مـــنـــشـــورات »ســ
التونسي هشام جعّيط  للمؤّرخ  الفرنسية، كتاب جديد 
بعنوان »التفكير في التاريخ، التفكير في اإلسالم«. من 
الت البشرية في 

ّ
املواضيع التي يتناولها العمل أثُر التنق

صناعة التاريخ، من هجرات وغزوات وترحيل، كعناصر 
ال يمكن للمؤّرخ أن يغفل عنها لفهم تغّيرات تحدث في 
األحــداث.  السلوك ومــســارات  وأنــمــاط  االجتماعية  البنى 
ــغـــرب، وهــو  كــمــا يــعــود جــعــّيــط إلـــى عــالقــات الــشــرق والـ
أعــمــال سابقة، ومــن خالله يتناول  مــوضــوع شغله فــي 
ــل صـــورة اإلســــالم في 

ّ
املــســألــة الــديــنــيــة، عــبــر فــهــم تــشــك

الغرب وصورة املسيحية في الشرق.

بــتــرجــمــة يــوســف نــبــيــل، صــــدرت عـــن »آفــــــاق« النسخة 
ــة »جــريــمــة فـــي حــفــلــة صــيــد« للكاتب  ــ الــعــربــيــة مـــن روايـ
لها  أّول ترجمة عربية  أنطون تشيخوف، وهي  الروسي 
ها 

ّ
من عن الروسية مباشرة. من خصائص هذه الرواية أن

األطول ضمن ما كتب تشيخوف، الذي ُعرف بنزعته إلى 
التعبيري، على عكس معاصرين  ف 

ّ
والتقش االختصار 

له في القرن التاسع عشر، مثل فيودور دوستويفسكي 
ولــيــو تــولــســتــوي. تــعــّد هـــذه الـــروايـــة مــن ضــمــن كــتــابــات 
الشباب، حيث وضعها تشيخوف وهو في عمر الرابعة 
 قراءة نفسية 

ً
والعشرين، وتنتمي إلى أدب الجريمة، مقّدمة

لروسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

بــتــرجــمــة آن كـــارتـــر وتــعــلــيــق روبـــــرت إرويــــــن، صـــدرت 
ــيــــويــــورك ريـــفـــيـــو بـــوكـــس ـ  ــــدى مـــنـــشـــورات »نــ حـــديـــثـــًا لـ
»محّمد«  كتاب  إنكليزية جديدة من  كالسيكس« طبعة 
للمؤّرخ واللغوي الفرنسي ماكسيم رودنسون )1915 ــ 
2004(. صدر الكتاب للمّرة األولى عم 1961، وفيه يقّدم 
خذ عمل 

ّ
يت اإلســالم.  ولبدايات  للنبّي  رودنــســون سيرة 

»رجٍل   تعريف القارئ بـ
ً
 ماّدّية، محاوال

ً
ردونسون مقاربة

لحم ودم«، وبشْبه جزيرة تعيش صراعات وتبحث عن 
هوّية. إضافة إلى فصول تصف والدة اإلسالم وتطّور 
أخــيــرًا يصف   

ً
يــقــّدم رودنــســون فصال نبّيه،  شخصّية 

م كما بات بعد انتشار هذه الديانة.
َ
العال

فــي طبعة مــشــتــركــة بــني »مــنــشــورات مــركــز الـــدراســـات 
للبحث  التميمي  و»مــؤســســة  املــوريــســكــيــة«  والــتــرجــمــة 
العلمي واملعلومات«، صدر مؤخرًا كتاب جماعي بعنوان 
»هجرات املوريسكيني األندلسيني وتداعياتها بالفضاء 
ــتــي يــقــّدمــهــا الــكــتــاب: تأثير  ــقـــاالت ال املـــغـــاربـــي«. مـــن املـ
الهجرات األندلسية على مدينة الرباط خالل القرن 17« 
لـ هشام تايب، و»املوريسكّيون التونسّيون من االزدواج 
الحمروني، و»أضــواء وتساؤالت  لـ أحمد  االنــدمــاج«  إلى 
ــهـــام األنــدلــســي فـــي تــأســيــس وتــعــمــيــر مدينة  عـــن اإلسـ
القشاش بني  لـ رقية مــراد، و»زاويـــة  التونسية«  مساكن 

األندلسيني واألتراك« لـ سالمة القفصي.

يمكننا اليوم، من دون ترّدد، الحديث عن امتالك تيري إيغلتون مكتبًة 
خاّصة به داخل المكتبة العربية. ذلك أّن »عن الشرّ« )دار نينوى( ينضّم 
ومنها  الضاد،  لغة  إلى  المترجمة  أعماله  من  طويلة  قائمة  إلى 
»فكرة الثقافة« )المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات(، و»نظرية 
األدب« )المدى(، إضافة إلى »النقد واإليديولوجيا« )المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر(، وعّدة عناوين أخرى.

مكتبة داخل المكتبة

نظرة أولى

تيري إيغلتون وصف من نسّميهم أوغادًا

يدرس المفّكر اإلنكليزي، في آخر كتبه وصوًال إلى العربية، »عن الشرّ« 
)دار نينوى(، العديد من األمثلة المنتقاة من المسرح والرواية والسينما، 
في محاولة لتقديم قراءات في أصل الشرّ. وهو يعيد طرح السؤال 

األزلّي ذاته: هل الشرّ من طبيعة البشر، أم هو مكتسٌب؟

)Getty( 2007 ،تيري إيغلتون في معرض إدنبرة الدولي للكتاب
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