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ادبانمذكراقكلئ*فنجزألأجزء)*(لوسد!يالمذكراتادبسا

لهـصتا41*لاءلىالمال!ومالىدربااشدهاهـنبل،محموماالعربية

،وا!بعانفانايهاالغربادباءالثنهالذيالكصاببمالتدوينمنالنمط

است!لأا،سواءحدعلىوالناهـ!ال!رندلم.لهمممتازةمكانةيتبوأ

م"ذ*بحهلماا)غربزلهادلأهتهصامواتارة،رواجوسمة،جماهيريا

فيمغثفاىنوا؟تمنالماحصقينطرالهمامامتفتتحهولما،كشوفمن

لمضثدفي،او!!لاث؟!مم!نعارو،الاجتماءلمية،والنغسيةالادبيي!ةالتحايىل

نحويلل!!فا)ديال!لبانيخفىلأاز...ال!ىالابهاموعتمات

علىارررحكائ،يكون-(ليوتا)عبارةالعبارةوهذه-"حبرالىالدم

ب!نخلااتد،4عل!مامحكوواصلاد،((سكيئوحاجر"،جمهوراومعثلا

فبمذانيةالفنانيعنبم(وهذا.الةنواقنعةالحقيقةافنعة

لأدواتممارستهمنورظولةدرجاتعلىالفئمانلاق،حتماموضوعية

لقوافينانقانهوب!-!،الاول!كتابهت!جلوزهبعدوبالخصوص،ابداعه

وص،ردج"ع،وذانهنتخوص"بينوبعدامسافةيخهـق،اللعبة

ا!داف!ن!ءت،ضوكي،!معاناةونحريببهلوانيةفيللكلى

!لافيلماوالانصهـاراللعمسكأهذهولولا-واقنعة!اشياخالباطغية

و)،،لواهـداالآلىفي(ميفيثتوؤجالبس)و"فاوست"،"جونه"

ءوؤ-رلانهـ،نولمامها(فوبر)وبوداريدامما)ا!((فلوبير"كان

!ؤافيهبوس!نبالن!النقادعلىبرد5!ل!آم!لا!كاههـي!*3اأولم

ل!ااسالسلاأ!وهممنضروبالىالر،انيةشخ!يانهبعضتاويل

ؤ-ح!ابدعا)رزينالديرنرجالانذلك.الصحةمناطلاقا

بةضزو!كمابر،لقرورةي!كثلونهلاالؤنسيالكاتبهذاتصوسرهم

متجمع((موذترلأن"اني!نيلاابعمادهمرسمفيالنجاحولانالنقاد

همط"ءوتنرلم!"نجاح!فسربماذاوالا-!الديةبلاحسمماسبالضوورة

الدين؟رجالمنتو؟ء!اتنقيضعدزهم!دمبشمنلنماذجرسمه

الفىصربزمالىمئالنهأ"تحدالىالامحبالهذاكلالط،هنامن

ؤكاءزررالكاتبلادبليواسطاتهـ،وشتريحهمالادباءمذكراتعلىاسامرين

بهبئل"ءدوالل!اهـ!ةومراجعاتوتحقهبئومقارناتتحليلمع،وذكاء

ا،كأ-صوءمىقى2جلمنالخالعةاليوميةحقيقتهفيإنالاتالكاتب

8أ)!ؤاءار"ديالابدايالا:!و!-نال!!الايلاماحوالومقنضميات

ومنعطعاته.وتعاريجهوتوتره

فبئنوذس،.المذكراتادب)عنوان.أحتللمرلفكتابمنزصل)،(

،،9+،4ء*م!لأم!37؟ء'ءأه*،،:قالعندمافلوبير)1(

مسع

،دصغسهم!اسشعر،

بقاصسزمىصطسصىلمج!

الجهيورلأ!صطب؟دشسبكةدائمارمميممعضالار:بيةؤ،و!نوالمذكرات

لبريرادائماويىمست،افنااالنعةءنذكاعاكثربطر/كهوزلفاره

واالس!ياسيهإءالاتو!لاخطاةاو،النمهاءديالمففىلسهوظ

نصفيةدائى،لبتالمذكراتأن!ها.الادبياوالا!نه-،!ط

بحثاجموقمامنوا،(نها،الاجيالىمنجيلاولكالمصدمعحساب

وتذاعلهالارهاص!،!اصإرمهورراسسةلنموهاوتحليلاالذاتهـن

بل-"،نهكناس،،بهضب9جيدازدرىفعلك!،الخارجياكلالمامع

جيد()فهذا.الكارجااشإجمعوركاشرال!علاالمدكرات!سهـثكون

وهذا،اناص"بهضمعيض3،ورا(نفود19صزي!فيمذءرات))!ي

،وهدالفصائدهخاممادةالىافخصيةمدكرأ*،يسهجللبرودومور!و!مى

دسذهـا!لناي!لى"!ررءووطرحالة"تكرا!)ركاب!ديكي!رلم?غ

.المالبلاتماص4كاكةنجذورثمغمنانذكرارر

ص،عةكلريعةك!حعرلحتدمعيكادلاألؤيالتؤعهذا!،راء

وبالضفوكلالادباءبأءنرصصةاكركراتهدهلئكيفونظرا،المذكرأت

الاثادهذهمناغربائقاديفزطلم6عواملمنوبغيررو-،كأاخار!ا

والتبويباكصنيفبعولمياتداهـواوانماالس!برةمودفالمث*كبه

العلوءالواتكافةدلدفيمسنخدممنالمؤكرأتدة19وال!شري!!

الفدهذاًعليالمتطورةييةالنصالسيطرةمننمك!واربصلك.الحديتة

ادؤفيالفن!انثخص!ةكضوعهبر!درارمبةالملقيودمنالمتصرر

.المميزةخصإن!ها

؟لفوور.يكتبماكلليستكأالغربالدرالس،تنظوفي!ألمدكرات

نكور،قداصناففيواطرتفصلتلئنوهي،ا(،ءوانهذاتحت

فأكث!لنوبنفاماقىاا!ولملاهل9أ*أ*)"كألطةمذكراتنفم!"ألان!

تنخعةفدوانماالاريببثلموبالضرورةدانمايىممىتان!اكي

لححإ)اهوكما(ا-طةبو-اتمدكر)نصجمعو"رةلنن!هاا))ءطا

علمالردفيشقيقهعطكتبالذيموس!ا!فرديللشاعرانسبةبل

خويوئوتولى!مو)فكتوربالةم!بةال!الهوك!ااو،صاندجورج

(ال!؟لامرتيناالبح!يرةرث(ءصربالنبلمةاو،روجخا!6،رو"ماكنبت

الذ؟بربدانخليلحبرانالإبنانبمللاديببالنسثةاواكهءنهتحدثت

ؤ!،يونعبرو؟رة"الاو(ىومدكرات،اميركامنامراتانعنهكتهت

زالتفما-الاهموهيإ-ها-كلماري)الثانيةمدكراتامانتنرت

توفيؤ"و!سوواحدعربيالابهايهتمو!!الاناهـىمخطوطة



..)؟("يغءما

بنمازمن!يكنمبهماأليةمبا،ذمدلان*ممنمالي!..وألم*

اهـوسهـالا؟ليضالى:حرحاظ!بيىنجولة))ص،حبب!وسىاز*!رر-ص

لمحبذمءكأبهكما،الدوعاجيعليواد!ر*كالوريوألالصاصاتغ1ء-ر

اكونسي،بيرممعهود،المنذىمذكرات.)صاحبواؤصعدبي!!رالعف

لمحمالذك!الكبي!رالشا!ر!با4ا!كلياو!هلالأحيرعرأكبلكع!ىوما

الالال!ممالسابي؟ابابهواضميأاالمالصمحاإكاقيثالطكرنربعالا؟يعض

الا!قع!لوولماب!"ب!ذظرةالالطلىلاالجرءم!رثهان؟!*،

عليلفرضالي."هذهـالمدكراتككلالوبص"المذ-لواتلأدبالعام

لمحدادديالاكادي!العبوسمنعربر،اوج!بماالمصمدي!!ىشخمس،

والمافط!العربيالنالديثم9ما(كأيال!الىكالسصى!ر(فءكعب-!نى

لادينابمااسضخفواوروالمغاربةاوننطرلمحهنفادناوى"!طويلأاشدهـه

ولمىاكنوزمنائغحمصيهوالم!كراتالدإليةألى-داجمد،ربشار!ربي

على"اللامعالمنثوء"الغاءورصةهـنازروزادذضدمت!تمحه

ولحمايلحديثهكراءةايىيحناجادبوهووالكديتائكديمضاأد

يىس"اللامعالفمؤ"الىاشارقيمنالمفصودةوطب!كا..معامحر

ثي"التذيخ!اخروالذي"اللامعا،ضؤإلملعنوانالشملالمذكراتكماب

!روع!يمنن!ابحهمنبعدد!رونمنذالسحاويارحمنعبدامحمد

وسائلبدا!ةالعربنقادنايتلمحانهـو4فصودا،ايص،والتمحلمالعلم

تظيالهمنبعدوشرحايحم،ونتربحثاالنرافلتفنلوا!ال!لمها!بحث

بحتى،النراثو!ءل)المعلبارحقوظالارتومدأسقيالاهمالغبار

.(التراثاحياءيعني

لمحلممفيهوصوديمةمنلرأصم"نمراكم!راثلو-ودوننيجة-

والحارتوالغزا)خ،الرازيذكرقيبنمحمسد!كب!،كالتط

المحا!بي.

ابنكغ!بهاكالتيوتانفمعهر*راجمممنالميراثلوجو!ون!يجه-

وشلمذهحيانه.كاريغههماكلكيهـ،زوص!ا(!ريرةءواننرس9و،لمينأ

الخ.ول!يره

ربر!راتالىاصحابها!ي!،مالىذاليهلرأجمدوجودونن!جم!-

المغربييحييبرناهـموالكأج!كالنيطرأتلحولنالطاووووتلاشياء

بنصضلينكنبهاوكالم.كي.للاسلاماعنشاكهبعد،اليهـودالمححأمكي

بهاوفعواالذين((الاممي!ازاعداء))مناصابهماغنير!خاهعق

العالمايىلأشيرة!لايهافركادحمىالخليغةءندلهوكادوا

..ا؟خر

ءوت-لناحالظهمامننوعاوركراتكمنلصمخافافلوجودونت!.عةس

-،بالك!هذا((المةجاربنمءلأرب))عنوانصت((أ،د؟!"*ءجمهي

ه!(ع65سةكأالمتو!ب)!بميوورىارز-تبنعلييخال!تشء4ور!ولال!ي

ا!جخا!فاالرولى21وفد..ادمبأبر-يخا!هبمهويهلنا-تيفان

؟المود)افى"ونلنطإجمطبرناحمدءيخالمصرهوفىطرازهعصر/!منتمهصخ

الخلإفهصال!ونمحلىمهرص،)!الرحطةبرضفس!امص-نهـ،76سص-كأ

."آدمالىطريقه

السى)):بدوي!اذطبدالرحونالالىاع!برهط)وجودونميجة-

ا!الرنثيمرتاقيلل!ر!،ويمني(("العربللتراجمصورة

776(سنههم!اغوا)الخطيببنا(ديرنبهـل!مانعلىأخام!نا

(((808لنةافىودي)خلدونبنمحبدالرحمن،منهاي!صكرومعاصره

اضنئاطاجانبى11ياسبرالم!اًلمض!اظحولحدبالرص!نوب)

ا!كررلينببظ"لمر!له!دوفسوبالمذ!راتبأدبالن!م!يرف)؟)

وا6ا:ظقءجم!المذكراتو!دل!كار*!ريفافىوا!عو!!و-(!صينالط

ا؟ىيتصدىمنوحر!،ه؟بغيماو،با!جزائر5ا،رع!ور؟او،بمن

زمنمناواخرىالىارضمنالمروريقترفمنكحرجالمبادرةهده

ودانتيالمعريخ!البدوراوطائرةك!جاد!اوجسربدوراخرالى

واحد.وفتفي

11

فيالفرب!سصاص!عماهوالمد!اتمنالنوعوهدا(والعمىالعد

يجعلمماافرلنوعئ!أطةي!"الادديولكنو،الى"،!سيهبالمذكرات

كرينجواياننجد.عندمانعوءلمى!أ*ا*مخنلطهمنها

هم.غيروى51غوتود*111يرهتسيو

نقادنافعنهلة،!للراثمنفيكرهااسفةممااوجودشيجى"

ند"ونحن)هد!سالظتومالىالر،ارج!ل!ابمداءوروارضا)ص!

الذينرك!ةالط"ا+دبرااررهفعهدواداع!ءدون)1زء،نهبمالاحيم

كمعلكه-ال!دهايمارسواولم9)منحص*المدئرا!!(بهمارلم!وا

حيالي،)مذكرا:-"ك!3امي!نوأح!د؟(ازا)كعبهاليا،عالاد

أ!الطأا،يام(ليحسمينكطه!ولأءوغيراسحبعونةمينعيمهوورخمائيل

ماكحولى4المغلمصيغةعوضا)طلببصيغةلمحهنحدتالذي

ابهو"خينالروفذيل)1!دنبصاحبوكبلهمدرنساول!اببعضلىل

.(هجريا665سنةالموسن)شامة

تمت-انا!هربيى"ال!راجمنالكعلىكانلذلكنتيجة

*ول!ةمنما،ياأ+!30"شالدوقي!رلش-ألاررذهوالمافيصامنمئرور

طويلهصلديا،سلاميةالدأمميهاذراجمعنالغبارنالضالذي

كلالتراجماهم!يهلحمذ939سنىفىالننروليهالابحاثلأبمج!وعله

عزو.لعدثالهـجريالثالتالالرنمنأبتداءفرونسب!كأمرحلة

الامنلةهذهانولمحال.ئةالعرفيالمؤلالوناحتذاهاالتيالنماذج

.ونحزكارليوا؟خريونانيالاولمصدرينمنالاسلاميالعالمالىاتت

عبسدالاسناذبهبالفياملفصل((الذيالنخليصللحيص))خلارمن

نقفا،المذكورالنصلألانافيألنصعلىاعتمادهديبد؟يالرحص

:ملحومناتاربع

مذكرانلهمانلوبأنبتتروزنهـ،لما(ءلأ،ذالاس(،دراسة:اولا

خلاف!بذانهمسناللا!مشاباعتبارهالدرسانيمدننهأمةنغخمصية

منكصوعيبالمور!موالكلاسيكيونا"ـرباصونالدار!يعنمدهكانلما

موامنني.مجردالذاتيهاكراجمان

هنو!منالفر!ةالدراله"هذهكيالوحىدالعيب:ثانيا

انثراسأحمنفي49391ت!يكنبتانهاحدا!صىانظوالهامة

لفوا!ذا"لىوو،تطورااودوبا!ياحالىظورتورالفنهذا

الاصطلاحيأالمفاهيمضو؟لمىللهماشقابلةالدراسةهذهاصبحت

فمسربرجمواانالعربعليانيعنيوهذا.المذكراتلادبالحديتنة

وتبويبفصف!لاعادةكتابةلاعادةالالماني!ةمنرورتال!رلتسالاسماد

معاصرةب"اتولوجيات))اعداددبموالمئروعا!ربيةالتراجم

..هذايونمااىاالةنهذا7نمظور!يلصاعديخظايجادمحاولة

ا!ة)الموتوالعبقريةالقيمكابر"فيبدويعبدالوحهنكتبهما:اتالا

المتاليةاليالاخلاقيةلاحكامهوذلكالاحداثلساوزلهفدولكنههامعمل

فيدقالانينب!غيالذيارنمنابياكسوبنمنالنوعهذاعلىا!ها

الافئمضفي!وووان،ال!ريحدودا!صىا)ىىريةالح!يمة

الجمهولموجثةالفنبةام!ضاتاالمثالب!يهي!سىوان..واليرا!ع

11هصيدةاو!صةميالناسيرخاطبلمحندماقلمهعلىعادةالمعلقة

محلىالغارى،.الفبماوله،بسرليفهنيةاوالقارىءبذهن!ةممرحي!4

أ(روزنتالالاورناذ))لدراس!ةالعاهةالخطوظخلالمن:رابرما

نسنؤغفد6بدويمحبمالرح!مناس!مننس!اادخا(مذخصيةوالإغت،جات

القرزمنالهربيةالمذكراتحولنطئيةنجبردكرةنكو!نانالانء*فى

تلميءمامتقولهجريا8العاالىالثالث

!)الذاتولمفيداتانطافي!عليلاإنت3انكلعندالعربالمذكرات

مزضر،ساايونف-"ا)كا؟ب:!ئ!،لهكانتانقلانهاك!

!كر،صاما!يه!لةء!ابمشنكالذاررمحاورءجمهمض"رمصدالدكبالدو-ن

وهذ.دماءرةعارقيصراحةفيالكا!بذاتميه.سهبراوا)فارىء

ابرةولعلالدينورجالالتعوفلربر9مذكراتفيحتىي!صحالراي

وهيطريقأتجربتهبها،انهىالتياطريقةفي(1الغزا)ي))لكؤلاءمثال

ولصالمحاسبيالحارتقبطرينضبدويعبدالرحمن،حظكماشبي!قى



الىحتابصددالأنفاأمم!ا!4وملابححالهاالموضوعيتيريبرهاطبعا

لغرضكتبتورالعربي!المذكراتقى؟ى،اخرىجهةومن..فيها

كنتعن"مركةخاصلآاو-قىمجافيرغبةواء-دةتكنولغمثاهـشارشادي

نروب-لالىالم!وحتجن،رالوا!ع.!عبصرعلىلعجزبئالأحسالسبمي!ن

دباتطففحب!!أوك!د!ز.بزوجم!كنأملاو:فجسيمالىالقيم

فد"!خر))،اض!ف!برء!هـمالدازهامثلاال!!صا،لإوبة)المنون

اهـ!وت-!فةن!ي9!الادراظالىالتا!ةهذهفريحةوجهت

ء،!ك!افدمتلااخجربةاهذهصدةالفصبواورنحلةالمإتاسضحفار

وفدانهابعداتكراتابواسطهك!.14!أأ؟*،ا!لم"مانصهبلد))ا!كالبة

اخط-حتهصوفي(ففدانهرعدنوو،ل!سالكاتبعالثهاوروكذلكلاخيها

يرمالان!!كنوالطابعوانغا؟توا!ض،ءيشا(لمهجةهـنليلوما

الشخصيةالتراجمهذهالىالعص،ورطوالىالنقدبفيالممربنظرةعىن

ا!كنابكأاكراضىبعب-قىعنالفنهذابأسضقلاليةلاوعيالفاقدة

زظروانقاداوجدناانفل،هذاالناسيرومال!ونحن..الاخرى

يا)وبوصهشاخامىةمفايشىوفقالشخصي-"المذكراتالى

ا*لحوين.اوص-ونبقيةعنورءلهلاخاصافئا(المذكرات

كان"احرتنابين،،"رحله))دي.لوسيؤك!المذكراتادب-5

دبثرعإرونملإداالعربيةالتراجمتاريخ!شمفابسلأتحولنقطة

اجزاءكاكةدي.قىالعربىالمدكراتادبهيحيااصبحالديالمطور

الأدبرءفئادئهـف-"روادايديء"ىا،ثرقفيوبالحصوصالعربرشالعالم

نو!-ص،ز"يمةميحخائيل،العقاد،اميناحمد،حسينطهامتال

وكل.11"باء!،ا)ض!وي،نخلةاهـنايديعلىثم.الحيم

الابيبعدالنتص!هيهالمذكراتكتابةكيلالن!وا!داستتناء!ونهرلاء

يوك!لمالذيالتونسيالادبيالثالوتهذاالتونسيوالموعاجروبيرم

باتش-،ءئضماعنهميكنبولم،شبمدكرانهمعنالعربيالعالم

ابسهايضاسنيعتعليقبعدوذلك(ادفكر)بمجلهلريعينتعليقين

وهويوذسلمحيوالأدصوص"بلأالروا))فئ،بهؤ!غازيكريدالدكور

اعبسهالديالدوءاجيءلمي،صالمصمذكراتعلىمقتضبتعليق

بينمقارنةاترالعربيادعالمكيالادصوصةدنراهـدغازيال!كتور

ما))مرحلةفيالقصطصىهذاأستعملهالذي"إكاميرااعين،)تكئيك

العربيةالادصوصةديالموجودةاو*خلافيقىواذزعة"الحربينبين

يمكنالدوعاجيانالدننوريرىونلك..المرحلةتل-كؤيعموما

لوتدنوببكباسىول!دو!يب!صنالوجوهبعضمن.صشيهه

."جيرومو)ء

لئنوالشرقيةا)خونسبةالمذكرات"دوبلتالذيالص!توهذا

انقادااتخفا!هـنذكرهساأسل!به!تفسيرهالس!لمنكان

لمج!ويى-قىيالشبةلةلالم!ؤ-اىالمذكراتادببفنعموماالعرب

باضادة.ففسيرهايمكناتفسهمارننونسيينلدىالضونسيةالمذكراتادب

مسألةو؟اخصوصثم،والتوزيعالئتذراوض،عاهمهااخرىعناصر

التيجوانبهبفي!ةعنوالتغاؤلشاعرابوصؤ"بالشابيالاهتمام

جددالذيالشابيانفيلك.بم!انالاهمبلآمننحننعتبرها

احدمؤلفالتاريخيةالزاوبةومننظرنافيكانفدالش!رفي

،صرونحنيالمصالعربيالادبدطورمهدتالتيالاربعةانقديةاالكهب

حص--،د"كنناب،حس،نلطه"الجاهليالمنمعر-كي"كتاببها

وكأابنعيمةيىخائيل"الغربال))كتاب،والمارنيللعقاد((الهثميم

هذاانننسىانينبغيولاللشابي،(العربعنداتمريالخيال"

خريفهاورب-مهفيمؤلالهوكاى9؟16لآد!تصسرفالاخهرالكتاب

النقدمحاولاتأكبرمنمحاولةكانفقدذلكومء.فقظ4مث!ربنا

العهد.ذروفي"الطلس"العربي

هـلمالتونسصينوغيراخونصييناؤ،!وبيرمالموعاجيبخصوص

وصبهالاهته-،م،أتاكلر"بسببالاديبينهذينمذكراتيثدسوا

بالن!بةاصحفيةاالناحإلآوؤي!ولبالنسبةالقصصيةالئاحيةفي

!:للاوبالمنابكأ.لهطاخرىجوانبنمب،ناول8التغامعللثاني
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هامه!دجوانبهناتون!صليينوغيريونالتوفا!فادأ!ولمهماحصر

هذامجال!ذافىمجاللانو*ديثا!هـيى،التونسبمادبناب

..لبحى-ث

ي!مفاصمةتحوللقطهالتونسيةا،دكراتكالت.كيفوالإن

؟الهربمحفدالمذكبراتادب،ريخ

ءحليىدتال!ا:فيالراجم:يليمانقولانييفىللاجا:فى

أيريراطو!انق!نفيم.نسحمرمنهاالفاير"كتابةأنوا!هاحفلأف

الاخلاء!اوالدينيالارثادا؟)?ا(ىعارهوالميبفي9افىورياسيةحدات

دعلكماالديرئيا)خأملفياوالءلممكير!8فجربةبواور"طةالثقاو!و

..ونجبرهماوالعزاليسببتاأبن

كناببهاقامالىااجد!دةالمكاولاتأولىنغرألذلكصلملأكا"نم

ببنااماترةمنوانجداءمتدمتهاو!ؤتجداقرىاهذامنالاولالةصف

علىالمذكراتمنأنماظتلاثةيكتبو!بننون!اثباءتلاتةالحريبن"

وهي،المتراثتمامامغايرةمغاهإموودقوالجدةالمعاعرةمننماية

بداحينبرعدهيماالعربيةدراءوجدهاالتيلتلكتقر-جاالمفاهيم!فس

وأحىحبنطهفعلهمانحوعلىمذكرالهمصب،غةاننهـفقى.واد

...وغيرهملعيمةوميخانجبلالحلأببمونوفيقوالعقاد!مين

كأاب"فيالنقديتمردهجامالقاءمنفراغه!ذبيالثناؤهذا

ويجلس،والقلماًلقرطاسيأخذ((العربعندالشعربم!الخيال!)

قنائرتار!الخاليةالثيا!ر-وم))ويستعرضلب!كرالليلسكونلي

وي!دق،ماضيةغياباتاىا"فبظروايامهاياليه))"شريط!ي

الرهيب.الغامضالابدبظلهات

جديدا،مدعرجاتأخذ"اث،بي"منابتداءاعربيةانالمذكراتوازا

الذاتيةالهراجمكافةفيغائباكانالذي"اثخصيبالجانب"فاذا

للذاتتحليلاتصبحبالمذكراتواذا((يدالق!يبت"يبما!هربة

لح!اتوفي،والموتال!جاةامامارت!ث!اوفيالساخننبضهافي

"سوقية"أمامانسحافها9حظاتوكل()الجديدالصباحالىتشوفها))

اللامنطني"الاؤقي"المن!واطم"ىالمهمناخايىةااليوميةالرزابة

العادية.الاحداثلتسثسل

،الذاتتحليلالىالعربيةالمذكراتلحوددما"واثبي)!

لاى"المذكرات))هوالذيالعريقالفنهذافيكبرىثورةآحدثقد

امامالذاتفي4تختنقخثئاتلغإصيا-رايناكما-كانالفنهدا

يقصدكانالتيالهادؤة"الايجابية))،1لانجاراالتراك!ا،ستعرافى

واللعراقيىلبضخطيةأوبمشا/خهالتغاخرالقديمالعربيالمؤلفبها

زكريابنمحمدالفيلسوؤطفهذا،ليفهوقيلهاتهمطابحص،ديأتخر

عنابتعادهفيوالمننمثلةخصومهاليهوجهاتهمةنفسهعن/دؤعالراريما

ليعدئناالا"مذكرايكتبلمالهيثمابنوهذا.))لىقراط((الأعاىمثل4

ابنحضءيئوهدا"الاوائلعلوممنوصنفه4ص!هف!يمالهمظلة"فبم

الابهاأصباقي"والمصائبالمحن)1عنليتحدثكانماالاسحق

للشالييتركلم((المحاسبي))وهذا،حس،دهمكائدءنليدثف

ينفيالغزاليوهذا،الايمانالىاذتهىكيفلتريهمالا"نصالحه"

قذورنور))الىانتهتالتيتجربتهعنفيحدثنأ؟المحاسبيالحارثأثر

تركشزمعحياتهتاريخدئاررسمسيناابنوهدا،"فلإ4فيالله

المصريرضواىابنوهذا،ا!تاريحدلكمنالةلهميةا،ءاحيةءلمىاكثر

ابنالى،جراوهاكا..-جةالنتنفسالىويصلالعهليةتضيقؤم

..خلمونابنبرمدماوالىخلمون

الشابيقلىمت!ت0391سئةفياثرالهتجدتعدلمهذاكل

ي!هىاو،يحتذىمثالاليكوىآو،يإبررأو،لينصصحيكنبلمالذي

مساف!ةاضغاو"اللإلل!كور!يإءذاتهاىايىصغيوانما،أثره

الحيىاةبرازاءاليومي!ةفعلهردودالورقعلىراسمما،وبينوابينه

اضصاهـرريالاكأ!مرايولجراحاتط"لاتاه"لحاحصا،والاحيماء

وتفلسفلاو!فاجتهاوجزرهامدهاوفيالكونيوعبورها،نموهافي

..واستسلامهاوصراعها



العالمبتينالحربينبين"-،مرحلةفىم!د"الشابي"معالسنا

ادقمعالعرببقيالذاتببةالتراجمناريحفيمرةلاولوربمالوجهوجها

الغربفيتعرفالتيا!خصيةللمذكراتا،هاصرةالمفاهب!وأوضح

الذانياددوينمنالنسعقهذاأيسلاهل3ا!ول!،أأولأ-باسم

!،عةأو،بببوميومصاحبه"يمارسوالذي،ومكانبزمان"لحددا)ء

معئ!ىفأيوالا..المسنتمرالانتظاممنبشيءالاؤل!لىاو،بسماكلة

مصتىايثم؟ازء:يابالترقيلهذاخاضعةتكنلمانلليوميات

الذاتي!ةالفعللردودوتحايلاسبرا.لكنلمانالشخصيةلليوم!يات

؟الحياةآمام

اهميجدلاقدالمعاصرةالدراساتلاحداثالفاحصاتملوالمتتبع

ااءأ،!ل."اميال"ضبطهالذيالننعريفهذامنأصدقولا

(،ء*لا!أأ-3ا3،ء9ءلا15!الا!ا7أ59ءاكالا؟أأء7'ا"؟لا

أ+*!4أ،ءأ"9+32،أ؟أ،4،+3؟،ح5لا5س!أ!+ح!؟لا!م!ح5*هـا!

84+؟؟95،اح93039*أعم4،ول913لهلام5!1")

!ف-الباطنيةالحياةاختلاجاترسمضرورةعلىكهذاتاكيد

هـاوبببناثخعبكأ؟ايومياتبينالفاصإنالحدوضعفداليوميات

..واىةراًفاتوسب!رتراجممنالعنوانهداتحتعادةيوصع

مرحلمةمناليمداءكتبفيماخطا"صاعد/،نلتمبرأنأردناأنونحن

ابصراحاناتبينجواننه))فيالدوعابربعليطرفمنالشسابي

المنفى"مدكرات"فيالتونسيبيرمطرفومن"النوسطالابيض

لمدوالعقسحسينوطهنخلةامببنطرفمنبعدفيماكتبماالى

اوي!الشئسوكاملالسباعيويوسفامينوأحمدونعيمةوالحكيم

يلي:مانلاحظانلامكنوغيرهم

ودبرمرالدوعاجيالشابيبعدالمكتوبةالعربيةالمذكرات:اولاس

لإتراجمالقديمةالفهـرةجلهافيتفقداندونملحوطاتطوراتطورتقد

يوهـالاواحدةدفعةالمؤلفحياةأخرياتفيتصاغكانتالتيالعربة

القوليمكنلهذا.الشابيفعلمالأنحوعلىمباشروبشكل،يومبعد

لتمثسلكانالعربيةالمذكراتفيالشابيبعدنعنيهالذيالتطوربن

فس-قلا!بةبا!تالكاملالوعيعلىلاالمؤلفدلكعاىالتركيزفي

معانت"بوميةلاحداثتشظمتلويجيتدوينهيحيثمنالمذكرات

-كأارحلى-ابعدارحلةاعنيكتبالدوعاجيفهذا،معببنةأطرضمن

د-عئنؤبلذيمنيعرفلمبشكلالنابدوعننفسهعنويتحدث

بببرمكذلك-بطوطةابنأوالتيجانياوجببركأبنالعربالرحالين

وبقدمالنهىفيوضعيتهبدقةيرسم"المنفىمدكرات"فيالتولسي

يتسموبشكلالازمةمروربعدولكن،الانسانيالالملوحاتاروع

..الاصيلةالقصهءيةبالروح

الطربقةعلىمذكراتهويكتبالغائبدصيغةيتكلمحسينطهوكذلك

)صسمثكلالذاتعلىالتريهزمعلكنالعربيةالتراجمفيالمعروفة

الخار*يةانجاراتتسجيلعلىإرهااقتصفيالعربيةالتراجمتعرفه

..للذات

فيواب!دعالمذكراتكتبمنوجل،والعقاد،اميناحمدئم

.هؤلاءعنيقالحسينطهعنقيلوماكابتها

أدبىالمذكراتعلىطرأتقدالاشكالصعببدعلىكبيرةثورة:ثانيا

ازرياالجديدالنمطهذابهاوأعئكما.وبيرموالدوعاجيالشابيبدد

مث-وحدهنمصيحؤيهوكان"(لريفبةالمفكرة))فينخلةأشبنخلقه

هسدهوأخبرا((حب،نيمن))كابهفيالسباعييوهـفبهفاخأناما

وهسسسداالشئاويكاملخلقهاالتيوالمضمونالشكلفيالطرافة

ايضا،((دجاجةمذكرات"بص،حبوكذلكالأنرقادباءمنالثالوت

ى1امبادراًلتظلتا)ضيالمبالراقصيدعلىكبرىثورةتحققتقد

نص4عكانتالتيالقدييةالهياكلتفجيرمجالفيهذاالنابريوم
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ا.ربية.االت!اجمفيها

بالميحسالادباءهىؤلاءابتدءهاالنىالاشكالثورةف!وا"تأمل

مجراهيلصمتهبر.!ا(عرالمهالعربيالنقديقدمهاالتبالاعداركافة

للمر!لقف((اربفهةاالمفهـرة)ءفينخلةابىقمعاننادلكففطاعدار

عضهنعرفهمانحولحلىمئثوهـةؤصائدورك!ؤجمبمامذكراتاء،مالاولى

مم"ط9-فىالا!53كتابةفيا؟أح+،معء4+هم1((بونجفرلسيس"

ت."ديالمريدكبهاالتىالجا،ح!الكماتنحوجهةوعاىمن،؟هي!ح

..وغررهماالا،م73لام!أاهـدي!اوبولءتكراًنهفي".7!4أ19

الشا-بالذاتنخلةمنامينغرييمااكحى!تايبدووقد

.المقفاةالموزونةاكأظومةفصائدهفييجديدياىلمالذيالكلاسيكي

هـ-الذياشناوياكاملعنبالالانر!كئ،نخلةعنؤهلىوما

وهـ-((ساعإت))عنوانتحتمذكرانهسجلحيناهابهعنيخرج

الوزءمنلممتحررةائدوقصه،والمكانانرمانااطارمنخالهةمدكرات

"ساعاتهأكلمنوجعلالشاءرأحبهآحبييةعلىتركيز?،والقافية

وير؟.4راًهاكالىوىتهالسه،1الىالفارةدون..علهها!هابطلنافذة

شفاف!ة.نجبمةخلالمنامالماكل

المذكراتفيفجأةر!ةءاخرأدقالجد،السه،عبميو!ةء"مع

يريالادكيفصابربقلمالمكتوبة5باسمةاالفكهةالمقا)ةهوالافقهدا

والم--.ورصالتهأمينأصمدبجديةرتكلمأو،كااش،بييتح!مان

تدكراؤدفكتةخإلمنوشباولمهوطفولنتهصثر،تهالىينظرانيريد

صحذشكلاافرزتنفنةو(!نط.ا!يعاصجمااعاىور!وعالمازنيرروح

خحفيفا.مقاليا

بالنقسالمفعمهمذكراتهفيفهو(1دجاجةمذكرات))صاحبأما

ويبمعاوالتجهموالمقالةا)نن!روسرعندتخلى،ورءبوالسبماطبالاص

لاطربفةمدكراًتشكلفيلكن"ورمصبمةكلإا""جوادهانناالى

..حدأقصى

مص!يىمحمد
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بدويالرحمنعبدتاأليف"والموتالعبقرية))-

الشرهـ-أ)النتونسيلي"برممحمودتاببف"المنفىمذكرات))س

.(بعواتهولىللنثعريةالتوف

علمناليفاتو!هـ"الابيضالبحرحاناتببئجولة)ء-

الد،ءاجبى.
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