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"الاعدام"و(3791)ع"قمههرءهثهـ"وت"وعتاه

وزألي!ها.الاقاصيءض.4واليرؤن؟لماتانهءلىتدلان)0491)

ؤ"4زوصفصا!الون:الاقلءلىميزتاناثارهوتصبع

وتحليل،-مةبل!جةاللب!انيةوالاخلاقوااً!تقاليدالعادات

وهو..ءرووةلل-ياةحاسةل!فدلصؤانيرهبتدقيقزفسهي

هو4القصجوهر"انالاولىب"وعتهمقدمة؟بيصسح

".ضآالاعرلي"تا-ذأحدفياطادثة.وانيروالتض!ص!فالو

اصديناتتي-اهيلؤ!ص"فيفيدلااناذنالطبييئف"ن

جمرياتض!رةظانزلاصظلكنناو،يب!غرعقدةاوهام!حهك!

الالاولا!ولذدهرئ"و"اواءةادأواقاصيصبةدقيقالحليلي

ولكن.عادية-قيقةءلىتقوم"ماتالذي"صاحص:كطو

موضوعويفناؤل.هامة"وضوعاتمخهايجعلااًفنيإ"حليلا

وا-حهاصرراءالحياةفان،والحبالحياةفيليالعلاقةالاولى

لل!بأقد"ررىلم"الوا-ةهذهتبلبئالايجبلكنو،الحب

الحةثنطولهيبالحرمانجدبفيالاويخلدويس!وينموالا

."؟.ويموتليلةيعيشعادكاعشا!االواحاتبلغفاذا

نجد،التعبيرصحاذا"الروماندكية"الرمزيةهذهمنوبدلا

كررهفا،شعر،اجوا"الاولالهوىذكرى"الثانيةالقصةفي

بر؟تالشعريالتماسذلكءنصادرفجهاالابداعانب!!

لهذدتوضي!االتاليالمقطعنقلفيولعل.والخيال.الحقيقة

ية:إشاءرا

لمؤىا-لملاموهي.احلاقيملمحبماخي!قيحانتال

اليرالنهاساعاتاحبوهدانت،عنهرةالسادسةيتجاوز

اظلميمة،بابا!امظهريءلىاستلصفكنت،الغروب/ساعة

فيغارقاوأظل،والسماءوالارهرالبحرنظريفيؤليستوفي

حههورروروحر!رحر!حو!ىمىمحى!حرورمحض

لم

!لم+هـمه!-جموهم!
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ثم.-صهمىبصرليى!ث!رر

-حماله!سععح-ععس!

ءثوالح،رألريخ!تستها،كتان1كلويداي،أطلميشه"ما

،ا"-راثالشمسزغطسىانالى،اشهعرلاوانا،فيمأغارز

بلدتيؤ"الةابقاؤ"4-الكبيرةاءلدةاكلناذيخاالىالهواءفيحمل

لىالارضمنو-رتفح،غيهببالممؤذنةالاجرال!لىاصوات

وزرج!حااتلاشيالاجراسرنم!نيرس!!اسها-رةم!وسيقى

والبقروالماعزالاغنامرءضابفيا،علصقةا)صغيرةالتواقيس

يرودارعاةواالفلا-كنواصوات.حظائرهاالىال!ائده

المعساءويخلع.الليلدهم،موقد،حثوصهاويستمواشيمم

،وا)سكونالوحصشةهـ.نئعارا01زوالموسيت!ىهرذهءلىا-فالنر

التيالحمرة!تورث-ي.فمثمدألىيئاًالارضال*كسقيغمثىتم

،ا!ظلامافيليغرقالبحرانيلبثولا.وراءهاالشمسخلفخا

القريةاطرا!ثعينياماممناجعقش9م.الواديبهو"لمح!ق

المجىتبعضم!خ!تعش"ربدآتاذا-تث.الليلها.امتصقدو

كان،رو!ونالةهاينيرلتيالصفراءالضم!يلةالصابيحنوارا

غمرني،كاجميعاالكائضات-ونيمنغمرقدالليل

منوةمت،وجه"كبسعريءل!الهدئر!وبرةؤاحسسمت

".انرركركانحتراناواخيمتيتودخا،تاهثضعىمتي

حياة،شحش!ياتهصلمياةذا"!ةغفوةفي-!ياهناالكاتبان

4فكأز،والوادىوالمساء-والرعاةاسوالاجرالش!س

م!ثاكلءلىويفهض،سبهاويتل!رو-"باجهايقسمبذللث

منرفيعةدرجةفيبلغ،عمددونعاتهونزطبيعتهمنقبسا

ولكتهؤ!اشداالقصةهذهقارىبحدلاوقد.الفنئيالذاتية

و؟وجة،-واسةتمالثالتأثرمنبرعدةريبدونيهتهعر

.اعصابر"بىنتقسلملبائيةءهر

بطلبهتقصعة"ماتالذفيضاحهفي"المؤلفويعرض

وانما،ذاتهالمؤلفهوواحدارطل!الاالحقيقةقيهمال!سا

يوم،العاطفيةحيانهااطوارمنطورفينفمهمهءنتحدث



ببهطمايبحفلم،هـنواتبعنترتكهرهزوجةمتامرأةء"ق

هذاف!ؤسو؟هيتبحولم،فيها4"إالفص4ءاطفيث!رانخصث!كل"

ال!م!اعةزالك-ركلاز"،الطور!ذافينفسهو"اتت؟اطب

ير*نمها.اندونتمرتهصاكلن

ق!سةفيطيبةدرجةلميبلغانماالنفيمسقي.التحليلاًنءلى

،الثافية?وعتهؤصصاولىوهي"الاءدام"المؤلف

بذلكوانه،وغرليب-ش!اذالمطروقالموضوعانكلنإرغم!ا

شابقصةاصثا.المؤلفهوئءلىيتوقفمااكنرةفلي"

يتابرعهـاا!لوتفكرةنفسهفيفهتفخلولادتهساءةام"ما!ت

وا،آخرسكوناتحذتانالفكرةهذهلبثتوما.وزلمتابعه

وأ-%كوماعدامرأئ!س،اعاماةلذالىشهحورهفيلت!!

ي!سكأالحينذلذمنذراجهوبل.أصر

-.!!!.فاتهفاذا،الاعدامعمليةبرؤيةاضلذذالىا(

.!13!اتاالرواءةوةسبالمطالعت4عنهاستعاص.المنظر

؟!الروا!اتمناليهاومماوالجاسوسيةإلبواإ"!ة

-+بلغوح؟ن.عداموا.بالقتلتانت!ئيالتي

!.

ا/حبفيوقع،عصرهكلنالعشرينالمثهاب

.تببيرومنهىفيتعهلكانتاسبانية4راؤ!ه

طويلوؤتيمضفلم،الحربزش"تذاكذوا

ء.الجمسس4ارتهصل!الثاءلىلقمضالقاحى".
...يأ-ت

!./معميلةنفسهاالراق!صةكانتالذرنألممءلىاء

اصبحوهكذا..بالاعدامءليهح!كمو.طم

*ؤة?لميل.بمشهدهيتلذذكا.ن.الذفيللاعدامضحبة

صؤجأنقبلبل،المشنقةعمودالىيوثقانقبلماتولكنة

ألدهجن.كلن

يولسفتوفيقدرسنااذ،حلنااننانذكرون!ن

تأزجرأيضاهيتصور"الموت"ميثاقعنوانهاقصة،ءواد

خلليكتبهل:نتساءلانوبوسعنا.راسخةفكرةأووهم

التب"الموت"ميثاقتآثرتحت"الاعدام"قصةالدريئتقي

فيامر،فاننانجدسنوالت؟مطويكنمنبلأثذلكقيل،ضرت

تكنيلثانمنبالرغم،وأدقاتنجتتحليلياًخطا"أ؟ألاءدام

نفسيةفاثدةالقصةلهذدوليس.اعلاوابوعليس4أمكصأ

البطل.ءصيرمنتشقنتجخلتحيةةبفكركذلاثتتروكيزنمااو،ؤتحط

فيبفىاعتهءلىيدلالمؤلفيصووهالذفيالمحليواللون

يكونلاذلكولكن،فياللبناالجوالىأعماقنفاذهووصفأ

الشخصياتتعبويطغىفهنا.النفسيالتحليل-سابءلى

الرجلقياهفعلهمردودوتبرز،ضعيفةأمكانتؤوية

؟لكالدينتةفيخلهلانواصلش..-رةهؤصادقةوالطبيعة

ءددثيعرضفهـوالاقليوري،ا!وسلتحسبخاصةحىاس-4

ءةمتمكيزلاهـعيشةؤاطرومعينةليدتقاوصةخاتادعاقصهعمهكلن

ومن،المحليةاقاصيص"اجملهي"ت.الار"ذداءوؤصمه

ت!ستوحيلافهيءاطاآلىي"ةامليإعرلي"ةاالاقاص"صاجمل

ا!يمةالعاؤ*ليةللإ*ا.حقاطنحينوشعور،الارضحبفقط

خطةيحددالذيهوحقيؤاكاؤكا""ءرزالمنفولوانما

منهمرواحداوالالس!اور!نبا،س-اءلىيقارن-كن،الحمل

الساعد،عبلقوفيشابفسعيد.المص!يرويوجه.الاقلءلى

واديءلىمثمرفعرزالفييعيتنوالناطورمهنةيمةنكان

عم"ابنةليلتهىعم"بإتالىيترددوحأن.االصفي

!مماجهيكلىلمقروياًحباًوتحبهحبهاكانالتي--..

معركةيومأوجرت.4ن!مسءنلي*!آنانالى

عرراله،الىتم!عىكانتافعىبننوسعيدب!ن".ة- :رزككل!

علمتوحين.لسعتهانبعدولءدقفقتلها

علاجها،الىسعيدسارعالتيباللسعةعمهابنة

ويعايث!النوطرة!جراناليهوابغلتبكت

وعقدرغبتهاعندفنزل،الدارفيمعها.ء

الشبانتنافسالعرسويوم.-سبعدعليما؟بم

-ولفيسعيدفأخفق،الآجرانحملنمب،+ول"+-

خلت،ايامالىوقدءاد،الكبيرالجرلى!ه!ج!!

05تلاعبابهيتلاعب،الهعرفييمجرانتي!!*!فيكا!:

..!ىرلانفيسهفيو-زذلكعليهشقوقدالفين؟

قدماهدتهفقالالحقولىابيحالرفيمآيوسعيدحموخرسنةمضتو

..اطلالهوفاذاعرزالهعد؟ايقومكانالتيالى"لىيانةالى

الاغصاد.يقطعفجأةنفسهآلفىثم.حيناينهالحزوقفتهفيوظل

دخل،الرطبةالليلءبنس!اتهآذنوحينء.العرزالبناءويعيد

شيورمنذمرةلاولفاحس"خفمةبقوةصسهيركأنهالالعرز

."لي"ظالىيأوىأنه

الوصفرغبةتتجاوزالمحليةالقصهفكرةان!شافظاهر

انسانياً-.عنصراالدرامافيلتدخلالمحلباللونوحس

وسواهما"العرسبعد"و"الوجيهطريق"واقاصثص

الهموممنهماًتصففالاولى،جيدآ-لياًتصويراتحويان

كليبذلون،القرويينمنالزعماءنفوستراودالتيالكبيرة

القصةفبطل؛وجاه!مءلماليحافظوابذلهيستطيعونما

طريقشقعلىمتوقفوجاهتهبقاءأنيعتقدكانبكاسعدى

منصرفينالناسووجدذلكلهتماذا"ى،ب!تهاماممنتر



رائسأشمقه؟رهسرالىؤ!سار"از-صتوجاهتهانادرك،محنه

نيةالصآا!ا."بروتتافيتالمه!بئةنهكأءاليهتمىوار،ممد.ا

تالعادهاهـاات!مويرراتقدلحنهاو.وثناسقاً!ترحيزفاقل

"اجماصآفةالىوتمث!ر،اءوأشولدهروالعرالخطبةفيهرإقيروليا

رككاولالفتاتتزويجهي،لهلإدافيالانشارشديدة

قيصالقصلمثوال!كني.برنسعدو!نانب!مجد!رغيروشبوخ

.ةقصيرفز"!ةؤصصةلاةداطويةارولأءاززصالا،ضاللا-أبراضى!يف

"بالشافارهرا).افصوصةفيالمؤلفإجعاوقد

عودةرووض!وعهوهثكرااللإ"ان"يىنالكتابطرقهموضوعآ

فياجمو،ثا..وإ"قيالإتاإرزكولى،مورؤآطسا5الى"ن1(،%1ر

الحقيقةفيفارسءحزقدو.وتقاليدهعاداتهفقدواولىط

.3عودزبعد"ريتهفيالتموضعءن

الاقاص!"ءلىهذهجمخ!فيللمؤلفاننذكرانمنولابد

كأتلال!ى*فءنبعيدةلمةجميممتينةولغةانيقمارقيقااسبوبا

-الالوانمنا!يروزكسبآكبيركلكازافيهاالموحمحصيةالعبارة

الغنية.والظلال

اقسصروصة5591عامالدريئ/زكأ،خليلاصدروقدهذا

لتناو،االسياسيةالاوسا!فيض!جةا-دثتتامارا""برعنوان

يهتحدثففيما.عةأسااض!وعاترووكلنليادوسياسياضوعامر

)دئهـلأصظاولءنو3كلوصهفيعربيةلدو)ةسياسيع"ل

-وللمةفيبرالتتىهديم!يرويتم،اروسيةاالعاصهمةالى4صولو

الراسعةفيضسناءصبي!ةالص"فيةالسفارةفياؤيمتراقصة

وكان،اءاسهفرامنفاصىديركأآتراقصعمرهامنععضسه

سياسية.ءهمة"ربارليفيآنذاكزوجها

فيكا؟تكلنذتاصارا-كايةليقصهالراوييرتدوهنا

يقضياقىرومبيجفدقيالىتعرفتاذ،عشصرةالسادسة

الىترح،1تم،عشقيتهفاصبحتموسوفي)سبوخاجازة

جسم،افيتتفجروقد،إلفكلاةواخذت..القتالساحة

حىى،يتوترولاالجنو.داتعتيرءن"ترف،الحبيناييع

هاجمتإ*!رباهـويىكواحتفالاتوفي.لحرباانتهت

ةلدولسفرضنتعرو،نبللاجافخدقااتاماردةبقياإفيشياتا

القبلةرلماثوكارت"تقبيلهعلىجرؤتتاماراانرل،لثرسقية

ال!سفيرتمكنوقد"تاماراصجماةفيالقدرخطه-رفاول

تأبرتأ"ثاغير.غرفتهالىادخلهاثمبىالانفرادمنالكهل

طدجتو)ذلك،خطيرةممهـ"ةمحلفةانهاكا؟توتىين.ءليه

وجةالزوراحت.:كلامأغرفدوكانعليهنرافقواتالز"كه

ا)لتيإلاورص-اركلافرولصةالأوركلاهـاتداؤرةالىز"قلتامارا

،ء:ا"سمافيىخرالةدوسفيرباسقا!حلفحتتم،اعلرأته!قف

نهللسإطاهواخضهعهامحيثعيالومنكانكأيرالمسهذاوأكن

لىاأسفرامنومتها-3منعت"اكذذأو.هـاارسرا،مسقيهثاخذاو

ليعثثم،*ودىكوالىيرجعلمالذقي،زوبرهامعالخىارت

ذيلةطالزحياةفياخرئةكلرفمسمطت.أعللاتاةوذ"قةااليم

!ذهوفي.وزراؤبهازلاحقهـاالاسترخباراترة3داوراحىت

هاذكراإشقدمالصهاليةالسهكألرةفيالراوفيصديقهالقر"الازكاء

الاليدألىا!فيتيم.!كلتهاانزاشدتههالتئقص!خماءلىمهؤغ!

!الجىجمارةالاإةهـحقر"لقد":لما.خلماذااحصديعرفولم

فيالمح!يفةابليدحسقيولفييومكلمرةالفتموتفي

القضهبانبظلمةوةزعهاذعريانهامعزعيشاوسإ"!ريا

."؟يدرفيمن..او!بيازكاإوسرونغياهبفياحديدية

القصةهذهىمغزلندركيلطوتأفيالىحاجةبناءوليست

هبئتكنالم؟وزامارا":لقااذصراحةالمؤلفاوردهفقد

فيهاشيئفتكاسلالدورانتحسنأنءلىاديرتإةآالاخرى

بذللثفتفافؤ.انساناتكونانارادتاص!ا؟وتحطموكأإذل

ولا،تطهيئلاىالكرا؟جارةالالةوإ.تغتفرلاالتيالغاطة

تامارايحها،صيخرةولوقطعةداخاهافييتححطمانتقساهل

ونظااباستمرارالابدالىتدوراقعبىال!سالجبمارة4الال

الالةتعرفوهل.رحصمةبلاالثيئهذاسحقشيئعاقهافان

والشعورمةالرحى؟شعور!للالةوهل؟والرح!مةقةالشرفي

فبلجبارهدريةةا-!االكبرىالالةوميزة.الضعفاءاخاختر

.(37هر)"لثرفيكل

فيالشيوعيةالاساليبرعكضرتصوراذنالقصةهذهان

بر!ضبرشدةينىسبانءنيتورعلاالذىالداخايالحكم

موضوعوهو.خدمتهفيينحرفوناويض!عطونالذلينءمالله

.الغربفيوا.لمسرحي!نالروائيينكبارمنعدد4عالجهام

."تاكلارا"علعدةمانجذلنا)كنو

مسبق4بتقريراتالؤصةردءمنذيتدخلالمؤلفان

اسذياالم"جردالفاهرذالمثيكنلمانهءنر*ممه"سرةوا-كام

غير.لاكةوالحصالاحداثطرليقءنقارئهليقنعانيريذ

نءليكشفتالاحيانمنكثيرفيالروائيالنهرديقطعف،و

نءيقحدتحى؟!فمو:هأالامأةببعضوزكتفقي.مقصصده

:يقول،سكوهوالى"صاحبي"يسه""الذيالبطلصولو

يهسمعلاهادئايتساقطكانخف*!و.طرقارسبودتلقاه"



الى":اسطربعدوقوله"موسكوفيشيئككلص!وتله

احاديثعنهوتروىالاسرارتكتنفهمخيفغامضبلد

فيتع"ثرالتيالغردانءنالحلىيثعندوؤوله"الرءب

ن"افلتالتيهيوحد!االغرباناتكون":إلم!سرمل!نا

شيئم!وسكوفيليمر"وؤو)4؟"الاحمرآلديكتاتورقبهمة

ظ"وضأء؟تافىزلواما(...)البيتاوالمنزللهيقالى

ؤ*دقفيالجدرانكانت":وقوله"قلةوهـمءيزرنوللم

،وآذانعونءوسكوفيوللجدران،وتسممعترىيونالناس

اإملقاندولمنسف!راتضمغرفةجدراناذاكانتلص؟ولا

،...حر،راءشميوعيةزورةاطرافهاوءلماداخلهافياندلعت

تدخلتثبتالتعليقاتهـذهؤكل

+4-.كلنالففيالجانببكلسدتدخلاالمؤلف

.-...القارئءلىيؤثوبادوتقصدهالرواية

اتيرزكرلهاليممهتذهـنهفيمممهجمقةمباصكا

قي-؟،زأفيالتبريراته!هأنأو،القصةفي

-/!،س---.-أد+كا.-7بروسيرولعل..الاقكءلأالقص!آخرثإ

ططش!-!!ذهاليمست:!ايتساءلانالقارى

غ-..-؟السيماسيةالدعاياتقسصصمنإلقصقي

.+!و!س"%لمالمؤلفباديهشعرالقارىادنم

؟....يئ"ءنيةم.تكمثمفالذيالتحليلابطالهن!سياتيحهإ

.--سلا-+؟!!،"الاعدام"ولاسيما،الاولىفهص!مهعمه

!ز-؟ا؟د+-+يمي!!الهمراعاالسرديأيى!رع!وبل

لم.--؟-لا-فهناك.الصحفيهالكشابةالىمهبالق

7.-!-لأةالمؤلفزهدزثبتالتيال!اراتبصضط

+ير-ف:قول!ذلاث.منالعميقالصادق؟أخحلإل

مارووويالعبيل،والليلةزلاثفيالقدر"كان

تاغبتامارانتكا":لهقوو،(51ص)"مطاهاكلنلونأ

له:وؤو(12ص)"تقانواباحكامىالكبردوجةالمزاللعبة

34()ص"!ميراوبينبينهاكبادالاتفقتجلسة"وكامعا

بةشيئفيالقصصيالفنمن!نياكلهوإداش

ناالديرنتقيخليلآثارتحليلمنلنافيتهينبموبعد

بالواقعية.المطعمةالرومنطيقيةهيالقصةكلعالجةفياصريقته

حولالفنيوالتركيزاللمشويقعلىينهضالمسردفيواسلوبه

بالاجمالوهو،اقاصميصهمعظمفيالنفسيوا!ليلحادثة

.لبنانفيالقصةوجوهاحلغممن5

ء:ودنورما--

-"وعاتزلاثفي!يالقصاللونء!ودمارونعالج

ياتوصكا"وجوهو(491)8"هوجهابرراماؤر"هـيقصصية

"الاصيرءخموانهاروايةوث،()،-591"القرية"احاديثو؟()

.5391مكواطبعتو،.8491ءام!االف"الاحمر

!و،4فيالمحئياللونربىوزالانتاتلممذا"يةالرئيهوالمضس

والمدنالقرلىفيافىحايةاطجاةاشكالصادقآز!مويرأيصور

القيالخاصىةياتإواواأ"يىوالتقاالعاداترصفو،ةالصغير

حاتالصونمعظمفيويعممق!غد،الا"نانجمةيةالقرعإشة-نجضإ--!ا

القروية،يهواذتشاليالصورياوصكل،ا!!امهةوالاؤوألبالامثال

الارضصمح!أكلقصآضوذةلو!!!في

الل""انية.

الق!مصيةابكةضى"محفانس!اى

حهذا!ررجانير!أدانالفكيةالتقنيةوا!مال

صة.الا-دواوالحكسايةالىاللآصةءنجصالانتا--

وشحماتولوحاتصورامام!ن!ا!ا

تقودها.عقدةغيركلناماكلنامعرومىة

الحبكةأنعيندانبا)طبرزستطيعلانحن-!.

.القصةفيالرثيماحمصيال!صرتكونأني!حةصفي

يسهفيملااولمبعنصردلأثمعولكح!اء!--..ة!

لاانهوالحق.دونهكلنالحقيتياص!إق.-!-.-.

الواسطة،دورالح:كةالىزصءدانيركفكي...

بذاكا،قيمةولزكونأنلينبغيبل

والآليفال"ىك!باتقادءلى!ؤ?ء..

الحهكةهذههـكلنفشق!وحم!ن.ياثوالتحرء"هد

جمموير.اتباتكتفئيا!تياءبودمارونصبصاقافي

الخارجيبالوصفك!رااهتماماص!تمعىودانأواقعوا

البشرتدركلاالتيالطبيعيةاوالجسديةالخصائصيبرزالذي

.معمش"نفسياتءل!تدلاحهعاناكانتوان،اصداخلامن

العناصسحسابعلييكونماغالاباالخارجم!الوصىفوهذا

القعمصهذهكل!ظمفيهـوالذي"ل"ال!معهصر:الاخوى

التحليل""وعنصر.ءأرلملمج!مموزفاور"كتةتذتيحادثة

يممهالذيا(!فيالتأليفوع!سصر.اازرلهنجدنكمادلااذذي

الرئدسيالبطاطلهانفصاملا"جصعايج"ع"ان34صممااول

يجملبحيث،الطبيعهو-فمورإشريإاالظبو"حرفهلاحقصة



!ردلأ،ءاروااممحلإ!كانأإءسو،يصهف"الذيالويىطفىن

في-الافععنءسرا!نهيجولبل،دي!كورءردولاطغاية

فيه.تجرفيالتيالاحداث

يات-كاءنإة!يتكمثفالقصصيءإودممارونافآجان

،ىالقرتاتناةل!االتيخقااوامناواطكرالالى"نةمستملىءإية

واهم.لىءنتميزهم،ارزةخصائصرذويافرادصورءناو

رردوو،مة!دمةزكونانالح*كةتوشاث،كلتيم،الحالتينوفي

تتناوكالأ-أطوالتفريجلميةالهشدلم!رؤدكت!تالحكاياتان

مض-كة.بفكاهةرلمتمياوممتعةحادثةدائماً

أطغيازاحياناالمؤلفءلىليطغيئ!ذاالفكا!ةحسوان

نلءسهماوهذا.لهقيمةلااازرويحيلهالقصصيعملمهيفسد

."الاح!ءرالامير"يةروافيصحةوابرصورة

المثدياقيدعىدلينرجلرأسهاءكءان-ورةؤصمةاكاا

كان.الذيبشيرالميرراحةاؤلافلهرفاقمعؤرر،سركيس

ضالضرائبومنفرظلمعنهمنعرفالا-مرلماالاميربدعى

ججميل.لمردلىاالميرحرءح!اقدمتقدو.الشعبءلىيدةالمتزا

المنرولده!اجمواقدكاندىاالذلينلينالثاؤلمرعصابةءنمحثا

حلالأثةاءههـذهوفي.رجالهاحدوقتلواجبيلقلعةفيقاسم

الاديرةا-دفيظمرجديدناسك!والعصابةحديثمخل

كعالاستعبادءلىاكورةروحيبثوكان""اطبميسوسصقي

المطرانانهبعدؤيماتبينوقد.يسوسهمكانشبابنفوس

"سم!فىد"و"انطلياس"عاميتيكل-تشار7اسمطفانيولمهف

لبثماالاهـصيرولكناليهفذهبعنهءفياالاهرانقيلالذيئ

-ورته!واصلفقدسكيسالشدياقأمآ.بهغدران

-ص!ثنديرالىويلتجيالعصاباتحربيقوموحان،رجاله

..باخبزيواخرىمعلمبزفيتارةيقنكز،جبلرأسفي

عوانوحدث.لله!جومالمناسبةالفرصوعصابتهينتظرو

درسافاعطاه.سرحيسالشدياقلهزصبهعثنفيقاسمالامير

ا!لربلغولما،يؤذيهانغيركلناطلقهثمالديمقراطيةثي

وإءمالجبيلب!اجصة4رجالوأمروثارغض!ب،بشيرالمير

.سركيسالشدراقبرأسوالاتيانفيهاوالتقتيلوالذبحبالذم

."موسمشرانقفطفءلىيشرفيومذاتالاصروخرج

جوؤةسنديانش!رةتحرتابمر.القوئاحدىوصلفلمال

اطرىشاعربيحهموكان.داوؤردبأؤصونيرنواكارالتومن

نءالمؤلفلنايكشفو!نا.اليههيتوددوجعلكثيراالامير

طلمبالذقيسرءلىسمخ!هـالمثمدياثليكنلمالشاعر!ذاان

الله"":ل"ؤالالىء4ثمعرفكهأكلاذآحث.الاميرمقالامان

."!ورم!الفارغإبلهلىالدار"المةلقولفيناصبح!.*إثصمض

ؤ!4كلاا.."الا-ءرالامير"يةرواتلمت!ىيالعبارةوبهذه

تم،شعبمارؤوسءنلرفعهويكاف!إظلماءلىليةورثاؤر

امانليعلاب""ؤرداتيبزقييذكراتالم!الامربهيفغي

،القصةهذهكل*-ءنسا"اتليتجاحىدزاان!لهويعسلمسهإمممير3الا

المؤافيكونانؤإما؟اصو،دضتالتيرةالتو!ذهوءغزى

المادةاختيارصركىنلمفمو،نحيةتارواؤعةيسهجلانارادقد

الهبمتة.الىالايقصهدلمانهآماو،الظلمءلىتورةلت%يمىيى

هوذافا،قيصالقصآزاردمعظمعليهات!ضااًءئيا"كتةاهـذه

.ـ-ولهاتدوراور!ةا-وادثجميوكانتعظيروة-ولوةير"قط

اؤعلايةمحاررةهيأروايةاؤكرةانليشعرالقارىولقدكان

تدلولاذللثالىزشيرلاأح!ايةافاذا،الش،ايبرشيرالامير

لم4كآزأو،اليهيقصدكانمازمصيقدالمؤلفكأن،علمه

غاية..لافييجر4قلمنماكانوا،بذاتهشبئالىيقصهـديكن

تصمكلحا.لةص!حه!!ئعلاالمؤلمتبانؤوقننكادوفن

المدرلصياللأليفلجنة

والتوبويةالنوجي!"ال!كتبافضلتقدم

العربي"القراءةفياجزاءستة:المووج

بيالعرالانثاءفياجزاءاربعة:اكتبكيف

اجزاءخمسة:الحسابدروستيالجديد

للاطفالجزءان:بيحسا

اجزاءاربعة:الاشياءدـروسفيللجديد

ءلجزابعةار:بيةالعوللغةقواعدفيالجديد

دفاترخمسة:العوبياظطتيالجديد

الثانويةللمدارسجزءان:العوبيالادبفيالتعويف

3"!،لىولح43ل!ا13!م!!"34

الفرذسيةالقراءةفياجزاءثلاثة

بيروتودـار6الم!كشوفدارمناطلبها

لبنانوف!كتبة،انطولنوروكتهة،لاللايينالعمودـار



نورالذبناص"فابوبقص"يهدأورلزل!ليةالروا!ذهفيةهو

،اوررهمنشيئاذلاثبعدندرفولاأطرليقاوسطفي-إءفهتج

ية،الرواتليسيالاتلضحمالتيسر"بي"الح4قصالىديحظرح!وتم

-اجة.ماغر!نةفيوتفاصيلاوصافالىويت!أرق

فيتحدثان"مؤل!ذللث.من""الفسورةلمبدأاعاةلرودون

"وؤعمىارىلالقوإلىانحهعظثم،نالقطريردءنحاتصفيكات!

الشعبفيهتوارعط"عهينا-!مناالد*ر!ذاءان.اأ؟لاا

رذلاث،يكتفيولا"...لمينالفإح!كاكهوج"منحمإر،آتيأ،-.3ا1

المصطففكابطالديرووذاخربحيرفاما"قائلالي*!ماردبر!!

82()ص"!مالهاءللا4سكازءنح!كايةتروفإسطورة

اطديثةهالفنيةالقيمعمةءنهـذاحا"بحدلىلز"يرانبناحصاج"ولا

سياقفياتهوزةر*.رآراءهالمهع)فاقحامفيالقولحرذارم!!

اصداراحصكااءنالا-*يانررنفيح"كريتورعلافمو-!صةإ

في.بشمعرالصرو"لهعموكثلإقص!طعاوالءمردسم-8للا

ك!دومخش."ئياللبناللفلاخصهالحاررلاكان.برءقاراتهاص"إذ4

كلن"كاؤصوصةبةةالقص!ر4قصه!ىورنحثيرفيأ"لىخلاكصذا

وقيورةخانليءنوعظيةكلقدمةفيماايقدالتي"يةالةر!4!،ءيض!

في!امعنصرهوالذفيالأحاءعنصرفيقتل"ر4وترا4ضار

اة!موصةفيءليهنقعإوعتظإهذاومترل.ال!خميةإقي!صةا

اخ؟ىاءلىابنةا*ر%هتلة؟اطويرلةمملة.عظةهيثيال"برونايا)الا

باراد!ها.الا!تؤو-تليإلا

نأءكنالتيالحادثةعبوداقاص!مطإبعضتوؤروةا-

يحسنآنءنرمهدافالمولفيدولكننا.ف"يمة":!ةأثزش

"ميلإد"اؤصوص"مةلااخذناذا7فاعالغاية!ذهإشرزلإلىا

فيهافيلاقي4المديهعالىالقريةيمسصرقرويؤى-كايةأناةر

فيو.جوعاءوتيكادصىالاستعطاءالىي!هطروإكلؤسم!ا

يةال!قرالىب"آتعودعن4ء"آا،دي!ةالىامهصلمبطالاز!اءحرأ-5

ء!يجة.عةليصسو.ليقالطرفيفعلالقيتهقدو.دلااليعصيى-

فيلىالاصطناخيشعرانالايس!"علإلقارثولا.بهؤعادت

العجيبةهدفةالمصابتلمثللقاءاجم!هـمىذاصلى

ا!لروخ!فيغبةإراءنالاتعبرلالتيالمصادفةحمذدركر"!!

الى"ا*رأز"طيى!"ص!4اؤص10علزقعة1*/أدء\.
..وطم؟ءهـ!-

يرجوانوكانايطبيمابخ!ابركهزوؤروفاب-كايةروي

ألابنو)كق.4نديوصت4ليخماصءلميهف!ها*ر*صضتلا2لىليرد

يفهطرحيىالماديةحالتهوز!هوءالابءلص4بفيغض،ضإعهإه

نمبن!بعفقزدررقيذهـةجأةولكن.واملاكهبيتهءأرج1ات

أورصمعموابالاخضلإقزوحيالاخيرةالحادد4حرذهإق".ا!ضى

.ةلمفاجأاودفةاإصادءرءلى3!نهامي!!

يحلل"..الشرفير-إملا"اؤصوصةفيفهـو.لجاعظلذللث

يظلوقتا!افيصصمءلىزوجتهمع!لكفييشإثر-لانف*الات

تعدزوجتهتسشيقظو-!ن.ذلكنمبنفمموريحدثطويلارد-ا

ؤدرانهويشعز،اياهاانهامهءلىفيندم،لهوتقدممعاوةالق!

إندمهيكنولم،يرتبرمنذلكل-كهيكنلمولما.ظلمها

يفأمزنكاتحليله/إنيشعرانئالقارءلىن"يعمههلفا،يرتبركلن

.المق"ء

الىكاتذاترسمالنماذجصر*نعبودمارونانءلى

ؤان.ؤويضليناباسلوب-"%اخراجاويخرجمعا.البارزة

الكاذبةادوعودعلىييهمرالذقيالإزساننموذج"غرور4"

حياةليسوقعودالوهذهمنويتغذى.4اليوظيفةباسناد

الاوهام!ذهتصديقهوحعورقهصعحميةيسقطثم،وتنفجغرور

وعدهالمذيالرصبم"لاحمطوهو،بةرامء-لممعثتحتيقعاذ

فيصهفيمةالوةالصور!ذهمثلونجد.ساؤهفتقطع،إوظيفةبا

اؤصوصىصاومثإ،ا.الاؤرعللتأتاءنموذج"أغنبازاارو"

بر-!ساليةدتىسةالاخيرهذهو."يقطر"قاطحو"ل3"هي

-رمته،للدلينمحفظوالعذراءيناجيويصليزتحعيئ!عهدلينسرةا

مسهلكهويرر.طرقؤاطعيكونانمنيمنعهلاهذان3ول

"!يدينابراوؤعوامادفيمقالةلولا":مرسلر2الذرلمنءن4بقعشل

ببطلها.يةسخرالاقصوصةهذهفيالقارىيلمسلاوقد!

التيالاقاصمعطفيعدثمعرمناللاذعة4السخرليبرسيجدولكنه

سلودهمدواجيةازوءنالدلينرجالءنالمرعلففيهايتحدث

عيالقصعبودمارونانتاجمعظمانوالواقع.يراةا!لىفي

المزؤبطريقفيلمتقد،ات!مهـ.رخرتلفءلىالدليترجالياتناول

سذاجمعثم،حىىاوياء!مراواست*لإلهمالاحيانغالبالرفيمط

المباشر.فالعشعجبراناسلوبنقدهـمفي!ذااسلوبهورراقض

منءددفيعليهنقعالاجتماعيالنقدمنالاسلوبوهذا

صادقتصوير"السلالم"افصوصةففي.ءجموداؤاصيعط

الكاذبة،ابالؤوعود!و،لتانفيالسياسيةالحإلةمنلجانب

النيابي،المجلعطالىالشعب-!عهإمعمالذرتالنوابهـهعلاء

وفي.مطامعهمإلىعليهايرؤونسلالمظهورهكلنفيتخذون

خفياج!ءينقد"مصير!افيتفكرالبمإئم"اقسصوصة

لحكومة.او.طع"االلهالمجتعهح!ئكممهاومنأكةير

،للقصةواصع!تمف،ومى:ودلماروني!نلمؤاذا!ورءد

3سافاطجةالفالمقوماتمعظمالىتفتقر4اقاصىههعهكانتولكأ

والتقاليدوالعادال!المحليواللونال!ىادقبالتصورلمرتزخر

ذلككل،للساخرالاجتماعيوالةقدةالمعرالامثالويةالقرو

الاساليبفيوح!دهزسيجهوطر!ففكامياسلوبفي


