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  جابر عصفور وجهود بناء المعاصرة العربٌة

  رضوان السٌد

 
 
 
 

فحضور .أستاذنا الدكتور جابر عصفور للكتابة بعد األزمة الصحٌة التً ألمت به  سبقنً كثٌرون لإلعالن عن الفرح بعودة
المزدوجة التً أتاح له تمٌزه القٌام  دله حضور آخر لالزدواج أو المهمةعصفور فً الثقافة العربٌة المعاصرة ال ٌكاد ٌعا جابر
ثم انه قام وٌقوم إضافة الى ذلك على رسالة هائلة األهمٌة  -ودارس كبٌر  فهو من جهة مثقف كبٌر، وناقد أدبً كبٌر،.بها 

 .فً المجلس األعلى للثقافة، طوال العقد الماضً  بحكم موقعه
 

عاما أو ٌزٌد من خالل عمله عن طه حسٌن، وعمله اآلخر فً نظرٌة الشعر العربً  عشرٌن عرفت جابر عصفور قبل
لكن عندما قرأت العمل . أن الذي نبهنً لدراسته العظٌمة عن طه حسٌن نقد أستاذنا الكبٌر اآلخر شكري عٌاد لها والطرٌف.

 .ً ألعالم معاصرٌن وقدامى فً قراءات نفسه، نسٌت ذاك النقد الجاد، وصارت نظرٌة المراٌا مرشدا لً
 

القدٌم، فالطرٌف أٌضا اننً قارنت فٌها بٌن أعماله، وأعمال كل من شكري عٌاد  أما جهوده فً مجال نظرٌة الشعر العربً
أعمالهم ٌكمل أحدها اآلخر، فً  وال شك فً أن بٌن الثالثة اختالفا فً زواٌا النظر، بحٌث ٌمكن القول إن.عباس  وإحسان

ثم أفدت كثٌرا من دراسات جابر عصفور فً .النقد التطبٌقً  عمل جابر عصفور مفٌدا فً شكل خاص فً مجال حٌن بدا لً
ٌبدو  ومع اننً لست مختصا بالدراسات األدبٌة والنقدٌة، فالذي.والمعاصر، وفً مجال الرواٌة  مجال الشعر العربً الحدٌث

وبحكم .وبالرؤى والنظرٌات النقدٌة المعاصرة  هائلة باآلداب العالمٌة،لً أن تمٌز جابر عصفور لهذه الناحٌة آت من معرفته ال
والتارٌخٌة القدٌمة، أثارت إعجابً دائما معارف جابر عصفور بالثقافة العربٌة  اختصاصً بالدراسات الكالمٌة والفقهٌة

الثقافٌة العامة، وفهمه لألصولٌات  اتهكلها، وما هو أكثر وأكبر من ذلك قدرته على توظٌفها فً دراساته األدبٌة، دراس القدٌمة
مواجهاته فً السنوات األخٌرة لظواهر ما ٌعرف بالصحوة اإلسالمٌة  وأنا أختلف معه فً.والسلفٌات الحدٌثة والمعاصرة 

ملة، وجهة نظر جادة ومتكا ، ال ٌمٌل للخطابٌة، وال ٌغالط الخصم أو ٌناكفه، بل ٌقدم'الحٌاة 'مقاالته بجرٌدة  لكنه حتى فً.
أما الحرارة التً تبدو على السطح، فعذره .البحث والتتبع  واضحة األسس والمنزع، وتستدعً دائما نقاشا ٌرفع من مستوى

 .للصراع الثقافً على المجتمع والدولة بمصر على الخصوص  فٌها المجرٌات الالهبة
 

نعرف  نحن.فً المجلس األعلى للثقافة  األخرى التً اضطلع بها جابر عصفور طوال العقد الماضً ولنستكشف المهمة
فً زمانه األول فً المجال الثقافً  وهو والحق ٌقال مشروع جلٌل، وكان شبه منفرد.المشروع المصري القدٌم لأللف كتاب 

ائع الر.الكوٌتٌة، والتً قامت على أٌدي المصرٌٌن أٌضا طوال العقود الماضٌة ( عالم المعرفة)وعرفنا من بعد سلسلة .العربً 
فً هذا التنوع  جابر عصفور لهذه الجهة، لٌس انه أنجز فً أقل من عشر سنوات ألف عنوان أٌضا، وحسب، بل فً عمل

فإذا  -المدى الشاسع الذي شمل ثقافات العالم كلها  الهائل فً الترجمات لجهة الموضوعات، ولجهة الجدٌة والتمٌز، ولجهة
المجاالت  جابرٌة الماضٌة، فقد عرفت المعاصرة العالمٌة الى حد بعٌد، وفً شتىلألعوام ال امتلكت منشورات المجلس األعلى

العلمٌة للعوالم الحدٌثة، والفنون،  التارٌخ والسٌاسة واالقتصاد واآلداب والنقد واألصول:والموضوعات والثقافات 
هتمام غٌر قلٌل بالعالم اإلسالمً وٌضاف لذلك ا.أحصٌه فً هذه العجالة  والسوسٌولوجٌا واالنثروبولوجٌا، وما ال أكاد

ٌتابعون  وال شك فً أن المجلس األعلى مؤسسة كبرى، وفٌها أناس الى جانب جابر عصفور.والوسٌط  والغربً القدٌم
عصفور بالذات والى حد كبٌر بهذه الشمولٌة  وٌتلقون وٌنصحون بتقبل هذا العمل أو ذاك، لكننا ندٌن نحن والمجلس لجابر

 .المعرفة واإلبداع  الجدٌة البناءة فً عوالم الهائلة، وتلك
 

فمن السبعٌنات والى التسعٌنات .أكثر مما أحس به المصرٌون  وهناك أمر آخر أحسسنا به نحن العرب من خارج مصر، ربما
فور عص جابر.أحد ٌدعونا لمصر لحضور مؤتمر أو المشاركة فً مناسبة ثقافٌة إال فً النادر  من القرن المنقضً، ما كان

ونسهم ونعلم ونتعلم، بعد أن كنا ال نذهب  نعم، صرنا نشارك.أعادنا الى مصر، ودفع مصر المكتفٌة بذاتها الى االعتراف بنا 
وهناك كثٌرون منا، ومن جٌلً الشباب .مناسبات احتفالٌة فً األعم األغلب  إال الى دول الخلٌج أو العراق وسورٌة، وفً

جددها بعد انقضاء  ، لتلك األجواء التً طورها جابر عصفور، إن لم ٌكن قد أوجدها أوٌدٌنون بشهرتهم الٌوم والكهول،



 .النهوض الناصري 
 

وهناك بالقاهرة !االسكندرٌة، ما كان جابر، ٌا للعجب، هو الذي دعانً الٌه  كنت بمصر قبل شهور لحضور مؤتمر بمكتبة
 لماذا أنت مستعجل،:ام ببٌروت، وقالت لً زوجته جٌزٌل خوري اغتالته أٌد آثمة قبل أٌ الذي ،قصٌر سمٌر الدكتور صادفت

خذنا معك، :وقال  سمٌر وضحك.االسكندرٌة  أرٌد زٌارة جابر عصفور قبل أن أركب القطار الى:لماذا ال نتغدى معا؟ وقلت 
عمله، هل قرأتما ب كٌف تعرفان جابر عصفور، وال عالقة لكما باختصاصه وال:وقلت مستغربا .فلم نجده  فقد كلمناه أمس

وخارجها، سواء قرأنا كتبه أم لم نقرأها، وقد قال  جابر شخصٌة عامة معروفة فً مصر:بعض كتبه؟ وسارعت جٌزٌل للقول 
إال وجدته مترجما بالمجلس األعلى للثقافة، ولعلمك جابر  ما قرأت كتابا فرنسٌا رغبت فً إطالع القراء علٌه:مرة  سمٌر لً

 !استقبلنا فً منزله، ولٌس فً أحد المطاعم بعد أن رأٌناه مرة واحدة  يهو المصري الوحٌد الذ
 
 !عبدهللا بن عباس فً معاوٌة  ولوال اإلطالة، لذكرت فٌه قولة.ولٌبق المجلس األعلى للثقافة .ولتبق مصر .جابر  فلٌبق
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