
انــطــبــاعــاتــي األولــــى عــن األمــاكــن الــجــديــدة، 
سواء كانت دقيقة أم ال، كانت على بصيرة 
في غالب األحيان؛ لكل شيء حافة، نضارة 
وصــفــاء. وكــونــك غــريــبــا، أجــنــبــيــا، يمكن أن 

يون. 
ّ
يوفر لك بصائر ال يمتلكها املحل

ووجـــــــدُت أنـــنـــي نـــظـــرُت إلــــى »الـــــوطـــــن«، أو 
إلــى املــكــان الــذي ارتــحــلــُت عنه، تحت ضوء 
جديد، ألنني كنُت أراه من بعيد، من منظور 
ــن، أصــبــحــُت  مــخــتــلــف. ومـــع ذلــــك، وبــعــد زمــ
أرى وطني األصلي، الذي لم أفكر به فعليا 
كوطن بل كمكان عشُت فيه، بمنظار وردي، 

وبدا منزاًل عائليا أكثر دفئا. 
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، يــمــكــن بـــمـــرور الــوقــت 
النظر إلــى األحــداث من زاويــة أكثر تركيزًا، 
ومتاهة  مضت   

ٌ
أحــــداث تصبح،  أن  ويمكن 

طفولة مشوشة، أوضـــَح أو أشــّد مــضــاًء أو 
أجمل أو أكثر قبحا أيضا. 

انطباعاتنا األولى عن مكان جديد تلّونها 
ــوقــــوع عــلــى مــــــراٍع أكــثــر  عـــــادة رغـــبـــة فـــي الــ
خــضــرة مــن تلك الــتــي غــادرنــاهــا. وهـــذا هو 
القصيرة  القصة  فــي  بـــارع  بإيجاز  ورد  مــا 
الــســنــغــالــي  لـــلـــكـــاتـــب  ــودة«  ــ ــوعــ ــ املــ »األرض 
عثمان سمبني، التي قرأتها منذ وقت قريب. 
تــصــل دايــــوانــــا، بــطــلــة الــقــصــة إلــــى فــرنــســا 

قادمة من »داكار« ألول مرة:
»احتضنت عيناها كــل شــيء، ونــظــرت إلى 
مــا حــولــهــا نــظــرة إعــجــاب ودهـــشـــة. وامــتــأ 
كانت  كم  األولـــى.  االنطباعات  بهذه  ذهنها 
ــــدت أفـــريـــقـــيـــا اآلن فــــي نــظــرهــا  جــمــيــلــة! وبــ

ليست أكثر من حّي قذر«.
اختلف  فرنسا،  فــي  فترة  قضاء  بعد  ولكن 
ــا«، وشــعــرت بــالــحــنــني إلــى  ــوانــ شــعــور »دايــ
بالذكريات.  مغمورة   ..« وأصبحت  الــوطــن، 
وقــارنــت بــني غــابــة موطنها وهـــذه األجــمــة 
امليتة حولها. كم هو شاسع االختالف بني 
ــار وغـــابـــة كــــازامــــوس املــقــدســة  ــجـ هــــذه األشـ
الــبــعــيــدة. وجــعــلــتــهــا ذكــريــاتــهــا عــن الــقــريــة 
ــاة الــجــمــاعــيــة هـــنـــاك تــشــعــر بــأنــهــا  ــيـ والـــحـ

مقطوعة من شجرة بشكل لم تشعر به من 
ــت عــلــى شــفــتــهــا، وأســفــت أسفا 

ّ
قــبــل. وعــض

بالغا على مجيئها. والتمع في ذهنها ألف 
املاضي.  إلى  تفصيل وتفصيل وهي تنظر 
ومرة أخرى استيقظ ذهنها على حاضرها، 
وواقع حياتها في فرنسا حيث هي أجنبية 

مرتني، وتيّبس تفكيرها«.
ــزاج وجـــوهـــر  ــ إن الـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــحـــضـــار مــ
»وطـــــن« املــــرء األصـــلـــي واإلمــــســــاك بــهــمــا، أو 
اســتــحــضــار مــكــان بـــدايـــة، تــصــبــح أقــــوى في 
أغلب األحيان طاملا نحن بعيدون عنه، وفي 
نــهــايــة األمــــر يــمــكــن أن يــصــبــح الــعــشــُب أكثر 
خــضــرة. ومــع ذلــك حــني يــعــود املـــرُء، ال يعود 
 وطــنــا ألنــه تغير بــمــرور الــزمــن. اآلن، 

ُ
الــوطــن

بالنسبة لي، ال يوجد »مكان« اعتبره وطنا. 
الوطن، بداًل من ذلك، شيء ما أحمله معي.

ــكــــان فــي  ــاملــ ــــاس بــ ــــسـ كـــيـــف أقـــــــــارب خـــلـــق إحـ
كتاباتي؟ لم تكن روايتي الثانية نتاج بحث 
تــاريــخــي فــقــط، بــل كــانــت أيــضــا نــتــاج زيـــارة 
لبلد لــم أكــن فيه مــن قــبــل، ونــتــاج مواجهتي 
األولـــــى لــبــيــت مـــعـــني؛ هـــو بــيــت »غـــريـــن وود 
الكبير«، بيت عائلة إليزابث بيريت براوننج 

لورا فش

ــْت فـــــي أواخـــــــر  ــ ــرعـ ــ ــرعـ ــ كـــطـــفـــلـــٍة تـ
سبعينيات  وأوائــــــل  ســتــيــنــيــات 
الـــــــقـــــــرن املـــــــاضـــــــي فـــــــي جـــنـــوبـــي 
إنكلترا، يتملكني نوٌع من إحساس ضئيل 
إلــى حــّد مــا باملكان الــذي عشُت فيه، وملــاذا 
 بــمــشــاعــر انـــعـــدام االنــتــمــاء. 

ً
كــنــُت مــســكــونــة

لي  تهّيأ  فقط  عــمــري  مــن  العشرينيات  فــي 
اكـــتـــشـــاف أن أمــــي وأبـــــي كـــانـــا مـــن مــوالــيــد 
غــايــانــا وجــامــايــكــا. لــهــذا الــســبــب انــغــرســْت 
فـــي كــتــابــاتــي بـــقـــوة مـــوضـــوعـــات االقـــتـــالع 
بالنسبة  والـــحـــرمـــان واالخـــتـــالف واملـــكـــان. 
 عظمى امتالك 

ً
إلى الكثيرين من املهم أهمية

إحـــســـاس بـــاملـــكـــان، بـــاالنـــتـــمـــاء، ويــمــكــن أن 
ينتقل  إلــى مكان حــني  االنتماء  هــذا  ز 

ّ
يتعز

ــرُء، بــإرادتــه أو مــكــرهــا، إلــى مــوقــع جديد  املــ
الحادية والعشرين  مختلف. حني كنُت في 
من عمري أمضيُت سنة تقريبا في الخارج، 
ــلـــُت فــــي مـــصـــر والـــــســـــودان ونـــيـــبـــال.  وتـــرحـ
وكانت إقامة عالقة مع أمثال هذه املناطق 
املتباعدة على كوكب األرض طريقة للحياة 
مرهقة عاطفيا، إال أن كوني بعيدة كل هذا 
إلى  النظر  الوطن ساعدني على  البعد عن 
املاضي من منظور مختلف نوعا ما، وكذلك 

إلى املكان الذي اعتبرته »وطنا« لي. 

القاهرة ـ إيمان عادل

تــتــعــّدد الـــروايـــات التاريخية حــول دخـــول فن 
العرائس إلى مصر، قياسا إلى ظهوره املبّكر 
حيث  القديمة،  األقصى  الشرق  حضارات  في 
 ومنها 

ّ
يعيده دارسون إلى بدايات خيال الظل

الــتــمــثــيــالت الـــثـــالث الـــتـــي وضــعــهــا الــطــبــيــب 
املــصــري ابـــن دانــيــال فــي الــقــرن الــثــالــث عشر، 
وارتباطه كذلك بالحكواتي الذي كان يمسرح 
ــــاف  الــســيــر الــشــعــبــيــة وهــــو يـــطـــوف بــهــا األريـ

املصرية.
غير أن الــحــديــث عــن ظــهــور مــســرح العرائس 
الناقد  مــع دعــوة  أتــى  الرسمي  املستوى  على 
املصري علي الراعي )1920 - 1999( إلى إنشاء 
مــســرح قــومــي لــلــعــرائــس عــقــب تــولــيــه رئــاســة 
عــام 1959، واستعان حينها  املــســرح«  »هيئة 

بـ ناجي شاكر )1932(، أحد رّواد هذا املسرح.
شــّكــل »املـــســـرح الــقــومــي لــلــعــرائــس« انعطافة 
مـــع إنـــشـــاء أرشـــيـــف جـــديـــد لـــم يــقــتــصــر على 
الحكايات الشعبية املروية، فأضاف مبدعون 
ــــالح جــاهــني  ــثــــال صـ ــم، أمــ ــهــ ــاتــ عــــديــــدون روايــ
ــكــــاوي، لــتــؤّســس  بــمــصــاحــبــة ألـــحـــان ســيــد مــ
أرشيفا  لــيــكــّونــوا  وغــيــرهــا،  الــكــبــيــرة«  »الليلة 

شعبيا موازيا في الذاكرة الجمعية.
اســتــطــاع شـــاكـــر أن يــبــتــكــر أبـــطـــااًل أصــبــحــوا 
أيـــقـــونـــات مــســرح الـــعـــرائـــس مــثــل »ريـــحـــانـــة«، 
وكــذلــك فــكــرة األوبـــريـــت مــتــنــّوع الشخصيات 
ــّدد األصــــــــــوات والــــحــــكــــايــــات؛  ــ ــعـ ــ ــا أضـــــــاف تـ ــ مـ
ترصد  معاصرة  بــروح  لكن  شعبية  حكايات 
حـــيـــاة املــــوالــــد واألحــــيــــاء الــقــديــمــة الــقــاهــريــة 
ــم يــنــقــطــع مــع   لــ

ً
وصــــراعــــاتــــهــــا، وكــــــأن وصــــــال

حكايات »الزير سالم« و»السيرة الهاللية«.
في الوقت الذي كانت تذاع فيه »الليلة الكبيرة« 
وغــيــرهــا عــلــى اإلذاعـــــة املــصــريــة والــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي فـــي أجـــــواء احــتــفــائــيــة تــبــرهــن على 
نجاح وشعبية ال يمكن إنكارها، كان أستاذ 
التشيكي جيري ترنكا  الفنان  الروحي  شاكر 
عـــرض  ــألـــة  مـــسـ تــــجــــاوز  قــــد   )1969  -1912(

سمكة خارج الماء

بعد أن فقد مسرح 
العرائس الرسمي 

والعروض الخاصة 
الحضور الجماهيري، 
يبرز التساؤل لماذا لم 

يسع رّواده إلى إدخال 
عرائسهم إلى السينما 

المصرية

إن أول خصائص الرواية 
وأكثرها وضوحًا هو 

تعاملها مع ما يمكن 
رؤيته وسماعه وشّمه 

ولمسه. األماكن تتشكل، 
أو يُعتنى بها، أو يُساء 
استخدامها، أو يُنقش 

عليها، أو ُتنحت، من قبل 
سكانها. وروح المكان 

متجّذرة في األرض التي 
يواصلون الحياة فوقها

كتاب صيَغ بأسلوب 
المقالة اإلصالحية، هو 
أقرب إلى الَبيان السياسي 

الذي يهّم العرب 
في زمن مفصلّيٍ 

من تاريخهم، ولعله 
من أول ما صيَغ في 

التفكير الُمعلمن

مسرح العرائس من »الليلة الكبيرة« إلى »أبلة فاهيتا«

حين رفض خير الدين التونسي مشاريع جنون العظمة

تداعيات في الرواية وحواسها

ذكرياتها عن القرية 
جعلتها تشعر أنها 

مقطوعة من شجرة

لم يختِف تأثيره 
تمامًا وإن استخدم اليوم 

إليصال رسائل سياسية

كتاب في التحرير 
السياسي وّجَه إلى ثالث 

فئات من القراء

الرغبة في استحضار 
جوهر الوطن األصلي 

تقوى مع البعد

 .1964 عام  ولدت  جامايكية  أصول  من  بريطانية  روائية   Laura Fish
وسائط  في  سنوات  عشر  من  ألكثر  وعملت  اإلبداعية  الكتابة  درست 
والمرئية.  المسموعة  اإلعــالم 
»تحليق  ــة  رواي مؤلفاتها؛  من 
رحلة  عن  السوداء«،  التم  طيور 
أستراليا  إلى  البشرة  إنكليزية سمراء 
السكان  حــيــاة  مــع  وتفاعلها 
»موسيقى  روايتها  أما  األصليين. 
عائلة  حياة  حول  فتدور  غريبة« 
إنكلترا  في  بيريت  إليزابث  الشاعرة 
القرن  ثالثينيات  فــي  وجامايكا 

التاسع عشر.

طيور وموسيقى غريبة
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ثقافة

شهادة

إضاءة

صدر قديمًا

فعاليات

سابقا في جامايكا حيث يعيش والدي اآلن. 
الـــكـــبـــيـــر« كـــان  ــــن وود  ــريـ ــ بـــيـــت »غـ دخـــــــول 
 وعــودة في الزمن إلــى الــوراء. 

ً
يشبه رحيال

وعــرفــُت أنــنــي أريـــد الكتابة عــن املــكــان. لقد 
استحضرْت طريقة ترميم البيت واستعادة 
أبهته كاملة جوًا من أجواء املاضي، وال تزال 
املترفة ألول مرة  الغرف  تلك  ذكريات رؤيــة 

أن  املــســارح فقط، وبــدأ يتطلع  العرائس على 
قــبــل ظهور  ألفـــالم سينمائية  أبــطــااًل  تصبح 
فكرة الرسوم املتحركة واألنيميشن، ربما ألنه 
ة 

ّ
الحظ التنافس بني املسرح والسينما والكف

التى بدأت ترجح لصالح الفن السابع.
تــرنــكــا عــلــى قــصــص شعبية تشيكية  اعــتــمــد 
تـــحـــتـــشـــد بــــاألســــاطــــيــــر والـــــبـــــطـــــوالت، وعـــلـــى 
تــصــمــيــم عــرائــســه مـــن الــخــشــب املــحــلــي الـــذي 
ــه، وغــــــــدت عــــرائــــســــه أبــــطــــااًل  ــفـــسـ ــنـ يـــنـــحـــتـــه بـ
سينمائيني ذائعي الصيت مثل ruka عروسة 

فيلم »اليد«.
ــا إقــــنــــاع مــنــتــجــي الــســيــنــمــا  ــكـ اســـتـــطـــاع تـــرنـ
ي عن بطل من لحم ودم مقابل بطل من 

ّ
بالتخل

خشب، في املقابل كان شاكر يخوض حينها 
معركة إلقناع سعاد حسني في فيلم »شفيقة 
ومتولي« أن ترتدي الزي الذي صّممه لتظهر 
كعروسة مولد شعبية، والتي بدورها سخرت 
من الزي ورفضته تماما ألنه فضفاض وغريب 
الشكل. بعد أن فقد مسرح العرائس الرسمي 
الجماهيري،  الــحــضــور  الــخــاصــة  والـــعـــروض 
يبرز التساؤل ملاذا لم يسع رواده إلى إدخال 
فعل  مثلما  املــصــريــة  السينما  إلــى  عرائسهم 
ترنكا؟ أم أن جيل صالح جاهني وناجي شاكر 
 الــحــيــاة فــي هـــذا الــنــوع مــن املــســرح 

ّ
الـــذي بـــث

رحلوا مكتفني بالبهجة والفرح.
رغم ذلك يبدو أن العرائس لم يختف تأثيرها 
الــســحــري تــمــامــا، ولـــم تــفــقــد ســبــل توظيفها، 
حتى لو استخدمت إليصال رسائل سياسية 
مؤخرًا  فاهيتا«  »أبلة  فت 

ّ
وظ مثلما  مــحــّددة، 
في اإلعالم املصري.

بالغة الوضوح والحّدة. هل يمكن أن يحظى 
بوساطة  باملكان  وطيد  بإحساس   

ُ
اإلنسان

اإلنترنت  فــي شبكة  أو بحث  مــواد بصرية 
أو  أفــالم أو صــور فوتوغرافية  أو مشاهدة 
لــوحــات صـــور شخصية وشـــرائـــح عــرض؟ 
نعم.. ولكن ال شيء يضاهي تجربة أن تكون 
هناك بالفعل بني الناس، وتشاهد الطريقة 
البؤس  أو عمق  الــضــوء،  فيها  التي يسقط 
أو الغضب والحزن والتوق إلى الحرية في 

عيونهم. 
أماكن جــديــدة، أن تكون هناك  إلــى  الرحيل 
»جــســديــا« وتــتــفــاعــل مــع الـــنـــاس، يــمــكــن أن 
يــأخــذ املـــرء عــبــر املــــرآة إلـــى شـــيء قــريــب من 
تــجــربــة أهـــل املــكــان، وفـــي الــنــهــايــة، صياغة 
من  القليل  وبينهم.  بينك  مشتركة  قضية 
 صادقا 

ً
املــواد البصرية يمكن أن ينقل نقال

البعوض،  لسعات  من  بالضيق  اإلحــســاس 
الجاراكاندا،  أزهــار شجرة  براعم  رائحة  أو 
أو يدعم إحساس املرء أنه يسير مستخدما 

حذاء شخص آخر.
ــنــــري أوكـــــــونـــــــور فـــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــلــ ــــول فــ ــقـ ــ تـ
»أساليب ولغز«:  لها تحمل عنوان  مقاالت 

»الــــحــــواس هـــي الــوســيــلــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
الناس  التي تجعل  الرواية، وأحد األسباب 
يــجــدون صــعــوبــة فــي كــتــابــة الــقــصــص، هو 
اإلقــنــاع بوساطة  كــم يتطلب  أنــهــم ينسون 

الحواس من وقت وصبر..«.
إن أول خصائص الرواية وأكثرها وضوحا 
هــو تعاملها مــع مــا يمكن رؤيــتــه وسماعه 
ُيعتنى  أو  األمــاكــن تتشكل،  وشــّمــه وملــســه. 
بها، أو ُيساء استخدامها، أو ُينقش عليها، 
ــنــحــت، مــن قــبــل ســكــانــهــا. وروح املــكــان 

ُ
أو ت

ــي الــــتــــراب وعـــلـــى األرض الــتــي  رة فـ
ّ
مـــتـــجـــذ

إنني  فوقها.  الحياة  ويــواصــلــون  يسيرون 
أعمل على إبداع شخصيات وأركز على بث 
ومشاعر  أمزجة  باستحضار  فيها  الحياة 
بوساطة حواس بصرية وسمعية وذوقية 
وملــســيــة.. إلـــخ، لخلق إحــســاس بــاملــكــان. إن 
املؤثرات في الرواية، كما يقول ديفيد لودج 
في كتابه »فن الرواية«: »متعّددة ومترابطة، 
وكل واحدة منها تستجلب األخرى، وتعمل 
كمجموعة.. الوصف في رواية جديدة ليس 

مجرد وصف أبدًا«.   
)ترجمة: محمد األسعد(

تحّوالت الذاكرة والفن

أقوُم المسالك االقتباس في السياسة

لـ   )2006( هواء مالح  لفيلم  القاهرة عرضًا  اإليطالي« في  الثقافي  »المركز  ينّظم 
أليساندرو أنجليني عند السابعة من مساء غٍد األحد. العمل يروي قصة مدرّس 
حين  السجناء  تواجه  التي  النفسية  الحاالت  ويصّور  السجون،  أحد  في  يعمل 

يتحّدثون معه حول تجاربهم في الحياة واألسباب وراء احتجاز حريتهم.

عند السادسة من مساء غٍد األحد، ينطلق أسبوع أفالم يوسف شاهين بتنظيم 
الراحل،  المخرج  إلى  تحية  هي  الصغيرة  التظاهرة  إسطنبولي«.  »مسرح  من 
باب  األفالم:  لبنان  جنوب  النبطية  مدينة  في  »ستارز«  سينما  في  خاللها  ويعرض 

الحديد والمصير والمهاجر واألرض. 

أمس  بيروت  في  »سرسق«  متحف  في  افتتح  الوجود  قانون  عنوان  تحت 
المقبل.  يونيو  مها مأمون ويتواصل حتى 12 حزيران/  المصرية  الفنانة  معرض 
المعاصرة، من تمثيالتها  للسلطة في مصر  المتعّددة  األشكال  المعرض  يتناول 
الكبرى وحتى الحياة اليومية والحميمة للمواطن المصري، ويضّم أعمال فيديو 

وفوتوغراف أنتجت في الخمسة أعوام األخيرة.

يتواصل حتى الثالثين من أيار/ مايو المقبل في »متحف جامعة بيرزيت« الفلسطينية 
توثيقية  رسومات  بعنوان  )الصورة(  حلبي  سامية  المقدسية  الفنانة  معرض 
ارتكبتها  التي  المجزرة  توثّق  عمًال   16 يضّم  المعرض  قاسم.  كفر  لمذبحة 
العصابات الصهيونية في 26 تشرين األول/ أكتوبر 1956، هي خالصة بحث لسنوات 

سّجلت فيه شهادات الناجين.

D D

نجم الدين خلف اهلل

ــان كـــتـــاب »أقـــــــوم املــســالــك  ــ فــــي األصـــــــل، كـ
فــي معرفة أحـــوال املــمــالــك«، لـــ خير الدين 
ا لرحالٍت 

ً
التونسي )1822- 1889(، تدوين

قــــام بــهــا هــــذا الـــوزيـــر-الـــدبـــلـــومـــاســـي إلــى 
 بــلــًدا أوروبـــيـــا، قــادًمــا مــن اإليــالــة 

َ
عــشــريــن

ـــجـــلـــد، 
ُ
ــذا امل ــ الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد دّون فــــي هـ

الصادر سنة 1867، مظاهر الحضارة في 
البلدان، وال سيما إنكلترا وإيطاليا  هذه 
أقــام ما بني 1853 و1867،  وفرنسا حيث 
وُمفكريها  ساستها  ِبكبار  التقى  وفيها 
ــع الـــســـبـــل  ــ ــجـ ــ وتــــنــــاقــــش مـــعـــهـــم حـــــــول أنـ
لــلــنــهــوض بــالــعــالــم اإلســــالمــــي. وارتـــــأى 
 فيها 

َ
التي وصــف يــصــّدر رحلته تلك،  أن 

آليات االقتصاد الليبرالي وأنظمة الحكم 
الجمهوري، بمقدمٍة تحليلية، جريا على 
تاريخه.  ابــن خلدون في  َسلفه  أنجزه  ما 
بنيَّ فيها خالصة أفكاره عن اإلصالحات 

َ
ف

الـــتـــي يــنــبــغــي أن يـــلـــتـــزَم بــهــا املــســلــمــون، 
امــتــالك أدوات  شعوُبهم والــقــادة، إلعـــادة 
الــتــمــدن. فما هــي أهــم هــذه الــوســائــل وما 

أبعادها؟ 
كــتــب هـــذا املــصــلــح الــتــونــســي، )وهــــو من 
َي في اآلستانة التركية(  أصٍل شركسي، ُربِّ
تــأمــالتــه الــســيــاســيــة، حــني اعــتــزل الــبــالط 
تعبيًرا منه عن رفض القرارات التبذيرية 
أطلقها  التي  العظمة«  »جنون  ومشاريع 
حاكم اإليالة التونسية آنذاك أحمد باشا 
باي )1806-1855(، والتي أرهقت ميزانية 
الـــبـــالد، وهــــي الــفــقــيــرة »حـــّســـا ومــعــنــى«، 
بحسب عــبــارة املـــؤرخ ابــن أبــي الضياف. 
 الــبــالد 

ُ
فــكــان مـــن عـــواقـــب قــــراراتــــه تـــدايـــن

املـــفـــرط مـــن الــبــنــوك الــفــرنــســيــة، مــمــا َهــّيــأ 
َعقدْين.  قرابة  بعد  لالستعمار،  األرضــيــة 
فما كــان مــن خير الــديــن إال أن أكـــبَّ على 
الـــتـــفـــكـــيـــر، بـــعـــد زيـــــاراتـــــه الــدبــلــومــاســيــة 
الديون  املحاكمة حول  وحضور جلسات 
اإلشكال  فَس 

َ
ن أثار 

َ
ف املتخلفة.  التونسية 

الحضاري الذي شغل سائر اإلصالحيني: 
ـــر املــســلــمــون في 

ّ
ـــقـــّدم الــغــرب وتـــأخ

َ
ملــــاذا ت

 وسائل 
ّ

حني أنهم َيملكون -ولو نظريا- كل
الــتــطــور؟ أولـــى هـــذه اإلجـــابـــات تكمن في 
ــادة اســتــكــشــاف الــعــالقــة بــني الشريعة  إعــ
ل، 

ّ
فدل وعلومه،  الغرب  وثقافة  اإلسالمية 

ــولـــيـــني وبـــرهـــنـــة الــفــقــهــاء،  بـــمـــهـــارة األصـ
فالشريعة   :

َ
الــبــتــة بينهما  تــنــاقــض  ال  أن 

متضمنة لكل جذور التقدم وداعية إليها، 

ــــى إقــنــاعــهــا  ــعـــى إلـ اء، َسـ ــــــرَّ
ُ
ــئــــاٍت مــــن الــــــق فــ

بـــاإلســـهـــام الـــجـــدي فـــي حـــركـــة الــنــهــوض 
بــاألمــة: فمن جهٍة أولــى َوّجــه خطابه إلى 
ُعــلــمــاء الــديــن داعــًيــا إيــاهــم إلـــى االنــفــتــاح 
الحرفي  التقيد  عــوض  املــقــاصــد  وإعــمــال 
هم فكرة 

ُ
 بعض

َ
فــقــد عــــارض بــالــنــصــوص، 

تقليًدا  واعتبروها  واإلصـــالح  االقــتــبــاس 
»لإلفرنج« وقطًعا مع تراث اإلسالم. ومن 
جــهــٍة ثــانــيــة، تـــوّجـــه بــخــطــابــه إلـــى رجـــال 
الــحــكــم فــي تــونــس، وهـــم الــذيــن اشــتــهــروا 
بالقهر االستبدادي، بعد أن أفقروا البالَد 

والــعــبــاَد بــفــرض ضــرائــب مجحفة، وقمع 
القبائل الثائرة، ورفض أيِّ إصالح يهدد 
مــصــالــحــهــم. وخــاطــب بــه أخـــيـــًرا املثقفني 
ــــي اســـتـــعـــداد  األوروبـــــــيـــــــني، املـــشـــّكـــكـــني فـ
االنــحــطــاط،  عــصــور  مــع  للقطع  املسلمني 
إلى  كتابِه  مقّدمة  ترجمة  يفسر  مــا  وهــو 
 عن التركية. 

ً
الفرنسية واإلنكليزية، فضال

 بــأســلــوب 
َ
ــغ ــيـ ــــَســــالــــك«، وإن صـ

َ
امل »أقـــــــوم 

ــتــوى الــديــنــيــة أو املــقــالــة اإلصــالحــيــة، 
َ
الــف

هو أقرب إلى الَبيان السياسي الذي يهمُّ 
ــٍن مــفــصــلــيٍّ مـــن تــاريــخــهــم،  الـــعـــرب فـــي زمــ
 فــــي الــتــفــكــيــر 

َ
ولـــعـــلـــه مــــن أول مــــا صــــيــــغ

ر من إمالءات  َمن، الهادف إلى التحرُّ
ْ
َعل

ُ
امل

الشريعة واألخذ الواعي بأسباب التطور 
بــاعــتــبــارهــا وســـائـــل إنــســانــيــة ال تــخــصُّ 
تراث  ثقافة بعينها، وإنما هي  أو   

ً
ديــانــة

 فـــكـــرة االقـــتـــبـــاس، لــديــه، 
َّ

، ولـــعـــل إنـــســـانـــيٌّ
إرهاٌص بمفهوم العوملة.

 تــعــالــيــمــهــا ال تــخــرج عـــن قــيــم الــعــدل 
َّ
ألن

ــة، وهـــي  ــريــ ــحــ ــاواة والـــــشـــــورى والــ ــ ــســ ــ واملــ
َعينها ُمحّركات التاريخ الغربي الحديث 
ــرز الــعــوامــل في  وصــانــعــتــه، كــمــا كــانــت أبـ
تــقــدم املــســلــمــني فــي »الــعــصــور الــذهــبــيــة« 
لحضارتهم، وامتداد سلطانهم في أرجاء 
املعمورة. ولذلك نادى خير الدين بضرورة 
التي  الوسائل  الغرب لهذه  االقتباس عن 
شــّيــد عليها نــمــوه االقــتــصــادي وتــقــّدمــه 
االقتباس  ذلــك  يــكــون  أن  على  السياسي، 
ومقاصدها.  الشريعة  لنصوص  ــا 

ً
مــوافــق

الوسائل  ذكــر  »الغرض من  املؤلف:  يقول 
الــتــي أوصــلــت املــمــالــك األوروبـــّيـــة إلـــى ما 
الدنيوية  املــنــعــة والــســلــطــة  هــي عليه مــن 
ــا، 

ً
الئــق بحالنا  يــكــون  مــا  منها  نتخّير  أن 

ولنصوص شريعتنا ُموافقا«.  
ــيـــان مـــن أبـــــرز كتب  ــَبـ وهـــكـــذا كــــان هــــذا الـ
إلــى ثالث  ـــَه  الــذي ُوجِّ التحرير السياسي 
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