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لب!نهانببةتجرية

و!الماد!باا؟عبم!ا!ف!بف

فمخؤاه،وعادتهمحتواهمئلاحجمهمناضخماسمهىبهذا

عركزسلسله!ص،اندياتاجامعسةببشرهؤأمت.مركرةومادتهوأف

مائةورئهممتابفيالمؤلفاسستطاع!ومد،الدولبيةالعلاقاتتطوربصكط

اناريخبيهالعوامليعألحانالمنوسطنالمقطعمنصفحةوسبعونواربع

اسننقلالبعدبرزتالتيالعواملوبخاصةالصريالت!-يدالىالمؤدية

والمذاهـبالادياىمختلفمن4ؤل!االفريدالمجتمعو!ستعرضلبنان

ال!تحلىهـكمبسيالممةالعمرياضجديداومحاواةوالاحزابواًلشيع

منفي،نووص!وال!جديديالتعماريللتطوربتصويرهوهو،واًلتقييد

الدكأولامكانالىيوميءاىيحاولدامي!ثورات/أوانقلاباتكير

أطاحةاودماءلسفكحاج!ةكونمنوثقاقنهوتقني!تهالعصر!وجفي

الحفاظمشكلةهي.كلرهفيلبنأنتجابهالتيوالمشكذنة،حكمبن!م

والديعيمةال!سميةالااوانمتمددمجتمع!بماالسيأسيةاثحريةعلى

وقداستطاع.اقتصادياوالمتخلفةآلمعوزةالفثأتلمنفعةمواردهوضبئة

ريرى،مجصدولامنكرغيرنجاحاالمضمارهذابرينجحانلبنان

في.دارسدرسواةددوقادتهلبنانزعماءمطيم"ىسالماديبالاستذ

فرنسا.اوفيداتهلبناىفيام!االغرنس!ةبالثقافةوتثقفوافىنسية

احصاءاجراءالمسهوولونيحاوللماستقلالهلبناناحرزومنذ

لرتيبحولىللنقاثيمثاراالاحصأءنتا!لحتكونانخشيةللسكانعام

الحاضر،الوؤتمىلبنان!ليهنيفوماالتبمالسياسيةالتشكين

اللاجئينبالعتثناءملايهنثلاثةلبئنن!ودىان9691غخمي!ناتوتدل

للكيلومتر268ثبلغا؟سكانيةكافةاطلىوفيه،الفسمطيشيين

ظاهرةوهيالصثرينلىئلونالسكاننصفوحوالي،الوإحدالمربع

تعلببميةتبماتتضهفاذ،مشكلاتهاحدىومنالعربيالشرىفيعثة

بالسرعةت!ورهثونفتحول،المعئمعكاهلعلىجسيمةواقتصادية

.لبنان!لمييبنمممومايكونالز!جاتت!دددويكاد،المنشوكه

،اللبئنيونهملعربياالوكلخارجانتشاراالعربهـيةالشعوبواكثر

يسهوونبصورةوهماجنبيةبلادفييقطنون!ربونل!بنرمليوثيمنخعحو

اًلمهاجرينهؤلاءثلثويقيم،باستمرارلبنانوتمديناثراءفيمبائث!رة

تبقىومااللانيئيةامبرركافياثعلثمنوحر،المتحد،لولايلى8مه

ويعود،واوروباونيوزيلندهواستراليااثر!يابينموزعم!نهم

نابعدبلادهمالى،المؤلفيزعمكمامحىلا،هؤلاءمناجسرون

فيثرى،بلاث!مؤبليستغلوهاكابخبهاموال!وسعلىي!علوا

بفضكليهاجرانلونني4ال!لبيثرىوقد،ضيراكانانبمدأصعم

اوللية.بالمعوناتايهايبعثونالذينالمهجريين،قىجمثه

لنضمهظق!د،!ميرةاشياء!اوحدهنسيحيكونل!بنكوجماد

التجديديدخلوانللتغييرمجالايفسحانبوسمهسيالسياخاصاتركيبا

لابريخثبالئطر!قتملاالتيالممتدلةوا،صلاحاتالممتعلإثطوري1

*()ولكيء+.م!أ؟+4"؟وللهأ"539الاكأوله.!ا!،ـ'

!ء*ء.!!ءمم!.لا!9.لحول4كاع*دعا،3.؟؟اموللأ+لالأ؟-ء7

!3!؟01!ا،ميم؟ولهـ59!8م!4+ثي.

والنواثمبالزمحهاءعلعه!سي!لر!اللىالسياسيالكياناسستزلزل

،وفيمتياينةبلرجافهالعصريالتجديدفيمصلحةلهاالتيالخاصة

المنعبوصايبراغماضيقيةذلكفيالزعمامصلحةانالمؤلفراي

مافمليهمالعمليةنتائجهاحسبالاموريقشىالذيالنراثعياوالمملي

فدرللترضيةالتلهفمنبشيئايبدواانالقمةفيالبقاءيبفونداموا

منهميتوكلعبمناًوبالمنشقينيتطقفيم!اسيمهـاولا،والحاجةالامكان

.*وفساعتئيبررالىتهم!بحركاتالقيام

ذا،الواقيععلىتجنبلبنانالسياسةهذهقخصيصاناشقد

يلاعراباحدانرويفقد.وزمانمكفىكلف!كونتكاد

افصفتما:قال!الغنافممنحصتهفيأ!اللهدسولىعلىا!شركل

حلواتزانكه!4عرفطمابكل)محةمحمدفحابه،اللةرلسولالا

ويض":بالديموقىاطيةاليوميسمونهمااووالشورىللمدالةرحب

قاللا:أرض(عميالاممالىانتفتنمم"أينصففمنانص!لمان

لهل!اماالرسولله!ال،سيفهعليفممسهر"لسانهاقطع،!طيبا"

.!نرءليسدعطائهفيفيد،اردت

ح4تصىياسببهةارمةل!وولمالأاالةايؤافا،ستادباغتقاذ9

ا*رزهـااتنيالمكاسبفتثعتلبنانفيهبمأبرمتهالاوس!التنرق

و/با!سارص!دةالحاص!العرديسةبالمعاولأتألاخيرينالقرنينحدل

2يسفداناتقبلفي!عرجم!11التطورفبوسعالمحدودةالحكومية

تعصيلهاقي؟فى؟دافىالصليهبمقمورانغير،متصاعدهثابتةنجخطى

آلسيالسيالتكويئمغ!هومصمنالنطايوالسعهبأصتؤاصرا!ها

القائم.الحالىالأدارروالن!ظاماصالحا

الهيكلنعنرانحاولنااذااما:سالماديبالاستاذولضيف

باندوراصنعوقنغتحبلىلسكفكانناجئرياوالالرايالسياسي

والى،منهل!عثطنقالتيالثبرإوالخير!وىتعرفلاالئيلاسطوري1

اطعرلأممثلهذهيبررببديلاقنبأاناستطيعلا!ناذاك

بالنئجدي!يقصدالكلالب*ستاذاناحععمالقرا*انايفهمهههـااق

عنها،بمؤلالسياسةوليستال!ياةمرا!جميعلبئانبرالضري

العربيةالسياسةمعوقه!مروفلأررد؟دللبفانالعمالهيكلخذ2!د

الطائفيةمنالامكانجهدوالتحررالتفتحممالاحيرةالايامكيالعامة

ناالا26لسياسيةحيلالهحراتمنقترةفيبخناكهخئق2كانتاك!ه

مبمخراوصلنا!حئبماحعبماولممل،ذلكمندشيءاويتطرلىلاا*لف

فيبلاخكلالمب!ثرةالتطوراتضوءفييكبلم7391تارإححلالأ

مزيداليبجاجةهدماامتابهمنيلاحييرأتينال!رقينوان،لت(ن

وءلالاولحعالحماينموسوياانسانافتصورانيمكننالااذ*بضاحمن

امه.ول!ثةيومعليهكإنماؤهصصعلى"ل!هيكلهومبقىوعبرضا

يحتابم*فعمة.ولاخيرهوالعالمقىنطماياندزعماندستطيمومن

؟غيرثورةومنبطيثاكانولوتطورالى

جهداالح!ضالانكيزيال!نصغصضفاشينااؤلملانحاولت!

التوفيقكانائا(ما1!ويولايقولرنكلماالسطوربينمااكرابان

المترامةقىاء،تيمناعلمهقالئ!،لاامهذهمحلالتيفىحالفنيفد

بلال!هآخنهلبنانالعزيزةافمقيقةاقإوا!عا!يةالعربيةكللانباوقتبس

ينتميالئيالطلامغة؟رالكئة-اعتباراتعرالغرديةمفاءة3اهـجبحعوب

صاحبها.اليها

قى(تفقصيديبينالذيالكنابقيهـو"مناظلانا!يدلاانا

الموئرعبحثهمنهغقىموفقاائرلفكانخد،مستفيدمستمتعقراءة

بينادجمعلىا!ريفةطريقتهفيمتعب!اكانوانفصولستةعدى

اص،آخرفياضافي!علواحد،فيصعيدملىالمصالرواالهوامش

الا!ملالشاءمنلجسروجهـمصوجل!عبرهعلىليهناالمؤلفوان



والوزاراتلسةللدهالمتسلسلالايضاحيالضكلوصلكوالحداولي

وارتباط97و78الصفضنينفيبهاالمرقبطةوالمجالسوالدوائر

.113فيالصفحةالعامالتصيطوزارةمناثعكلعهالهيئاتمختلف

والمؤثرةلبنانفيالمننفنهالمنتدلاتالىاخمارعن!معااودوكنت

يثيلاسمراسسهااتيللبنافيةةبالنلوةيقت!ال!وتجعوهت!رهفي

صلعبفيي!رج!وانما،اخاباخإهر!يىالملاضاتضلفى

الىتل!ثماتياللبنافيةالنوادياهممنهوباعننرافهفافها،مت!6

المذكورةالندوةفودتوقداللبنانيةالحكومةقبلمنمالياله!ثماما!د

لت!لميلواسعرحببمجالالعقدينعلىتنوفلفترةاللبنافييناكف!رين

اصونتو؟ت،لتطإرهومخططلىنماذجاسسوضعاللبنا"تاجمتمع

للبنان،العصريالمجديدمثاهرمختلففيوالمنشوراتاحبمنالمديد

المطبوع،(اق!فنرىعلىحضارتنا).:حبشيرينيهثنل!سيماولا

الادأربةلبنانبمظاهرالمنعلقةالمحاضراتوسلسلة0691سنةببوروت

بعن!و"ن6591سنةالمطبوعه،والاجتماعيةوالاقتصلديةوالسياسية

فيموضعهاالمهمةوالاحصائياتالجداولبعضانكماالبنانهلأ،

الكتإ،ختامفبمبعضفولىبضهاالمحثورةال!هوامثيلااحعابفنن

المختلفة،ك!سبق!اءالصحفضيالا!ارجمولااحصائيامهماأاذاكانسيماولا

العاكلفيالاولىو!دالسومياتيالاتحل!إبلالف605انهاذكرإقد

قىاءبينتبتهاومرالمنحدةالولاياتفيبألالف326والمضمارهذافي

الطريفومنا؟ومرقبتهبالالف79فيهلبنا!فا!س!بةاما13الصحف

وفيبالالف128الارثنوفبمبالألف02مصرفيالنسبةاننذكران

هذهنجيالعرافىاهمللانهعليهعا-بوانابالألف.اًالطيافولتا

يكاداذعال!يةفيوالم!والكنبالصحففراءنسبةانمعالمقارذ4

!كراستد!ك!دذلكمع،مماومصرلبنانتصدوءمامصميلتهم

وليما،الاقطارمختلفنجينإ،صباءتوزعمقارنجةجعولفيالصاكأ

بصانناصحهفاناالجديدالسذرهذامنتثةفاف!هالقارلمج!يفيد

قيلالكتابفيالاخيرالملاضاتفصلعلىجئىكانتواننظرةجمقي

انا.تلمتمازحموعلىمرتينثهرا*،"فسيضطروالابقرا،تهيشرعان

ح!!هياص!لأء.داكسنورد

الخجريالسقفدموع

اسمنلأووديعبمق!م!هرعبوعة

الفلسطينييينللكنابالعاملاالحادمنثودات

القصصيةاسمندروديعلمجموعةلدفيقةمطالعهيانهيتانبعد

خلصتالفلسهطينييننلكغابالعامالاتحادعنصدوتوالتي،الجديت

ابرزمنالانيعتبرافياا*لفان،مؤدإهامؤكمةنتيجهالى

!جموعتهرتيقمم-لم،السو!يةاقصيرةاالفصةعالمفيالوصه1

فيتمرفالها،ط!ومةشخصياتسوى،(الحجريالسقفدسع"هد

وثوافعاسبابعن،عينهالوقتفي،ومبتورة،واض"لاوافعالها

ملتوية،اومبالثرةبطريقةواًن،بنيتفا،ا"منةازمتهاوصامل

يقملمال!آبلأااناي،الاجتظعيةع!كلهلاواوقماص!امجملفي

تفاعلبسبرنفمهيجهلى!ولم،حمسعخصيالهازماتجقورعن؟لبحث

هذهولثتطشا؟من".شطصيلالهئواتبروال!شق*وص!امح!هة8

73

خشبتسرحعلىاثوارهاتلعبهسوكأما،بالاساس،الشضميات

،وحسبمااملالببيديمعلقيةمنظورةغيرخيوطوت!ركى،العراسي

ايفساكانتوإن،تماسكولاعضوياتطورولاروحفلا،صانعها!ثاء

،سبقتهكليلةمسرح!يةمنالاخيرالفصلتمثلانهاسوىشيئاتفعللا

القاريم!سصأثزاكهوعياماماثممهيدفييالضةاصميةلهافصولعمه

الت!يالضنميةالخلالمةهذهالى!لثتاقىالنضحعمليةلكيفية

عن،للشحصياتوالغصلالبترهذاانعكىولقد،المؤل!صورها

سفاسعطعظ،للقصصالفنيالمعمارعلىبالمتالي،الاجتمالثيةمكونا"دها

واممرمامحورها!دتكم!ا،الابطالشفاهعلىاسقاطاالكلمات

الرفمعلى6الداخليةوالمنولوج!اثنماعياتوتراخت،النفسي

ماوهلىا،الشفصياتبتلك!فالتيالازماتولثراسة!ةمن

خ!تةاوارضية!اليستجريديةلوحقهفييتجمدالحدجعل

ملاب.1النيهايرميمدنولاتالقزىمب!"يستشف

الفرةفيتولدسوالآمامويضحنااكبرمشكلةفييلقينأ"هذاان

اررج!ةهذهلماذا:شبانلقاصينمجموعاتعدةنشربعدمن،الانجبرة

الاجتماعية،دفدغصيا!دهممكوناتيحذفونالذينالشبانالكنابمن

لريعا؟الفواء!وطائفةممتلةوكأنهاويقدعونها،النفساقي"

لن!التقولكنمطولنةثراسةالىيحتاجوالجيواب،كميرةنسواهد

عيويع!زهمالث!بدهؤلاءيصيبالذيالننعبعلىالاولىالتبعة

الانتشبمعلىالحارتلهفهممننابعوهذا،شخصياتهمتميةمتابعة

واكلمص!الفن!هللمقومديصواانبلون،ال!مريعوالنشر

التم.ضهاالمضمونوتخصبتفزرالننيالمرورية

اكيشبدوومواقغهااسهـمنصروديعشخصياتبعضالانونستعرض

علىامافب!درةمنالرغمعلى،ليهاااشرنااكيللاسبابمرتجلة

القصصية.اضمالهفيالظاهريالنفسانيالتوقرخلق

شخصيةامامناالكاتبيعرض"المشرحة"الافتتاحيةفصتهفي

هفالمأفااما.عملهممارسةمنالاطباءجمميةحرمننهثطبيبمريضة

كبتهيعوضالطبيبونرى،ابدالنايلمعلاالقاصفان،لحرمانا

ناونتحسس،خادمهلهيسر!قكلموتىجعثمعشذوذهبممارسة

بضرودتها،تقنمناولا،الاسبابمعلومةغيراكلوارهوغرابةالطبيبازمة

والف!لذالموتىمجامعةحدالىتصلحتىتتفا!م!الازمةهذهانالا

تشبهجثةعلىيوماالطبيبلحضلصش،بععهااجسادهمبتقطيع

حرامط،كهإدتهاجثةابوتاعيةيب!أوعندما،كروجرؤةمتهامرأة

ف!يمروسانرالماوالمشرط،الشباكالىلتنمبوتمشيإققف

منصغحاتهـم!يتجاوزلاوطولهاالقصةتنتهيوهكذا...صصرها

القصة4جثمانالنلأهـتشر-مهمةكانتواذا،الصذيرالقطع

ن"يمكنلافانضا،الصاتحولهاتنررالتيالخفيةعللهألمعرف!ة

المجسد،عنالراسفصلآلكاتهـبلان،الشخصيةهذهبدافينمسك

ونعنيانمرضشخصية،فيه،لاءمكمنبأنعلمنامعالجسداًخفىو

ظروفصحدمة!هفمتماعق!هاليومنطارئةحالةالى!رجملاالدثنور

منهـ-ا!ميرةافصلاالباليةالعقلالدباتفيهتحرمربمأ،ماومجتمع

منالضدموقفبذ!وتقف،الجثثتثريحمنالطبصبمنعمثلا

السرحنىضالمملالىالضطرثمومناطباعلمبتطويروحلمه"امال

والعزلة.الوحدع!جينونمنتضنمللاالتيالحالةبهذهيصاب

اخرىشخصي!ةعنتتعدثفهي،،الانتقام"الثانيةالقصةاما

يكرهرجل،شدي!دةانهقاميعةالىتتحولمركثةنقصغردمنتعا!ط

الا!عل،يألدائماكانالاخهذالان،فحسبامهمنالذياخاه

و(ثركمهذه،الجميعينبذهالاخربينماواعجابهمالناسبحبوي!ى

و!فوتهجدارقهليثبتاخيهك!تلفيهيتمنىحدالىلاخير2علىالامور

امبوتةرغثتهي!قواخميرا،يفثملالمعهودلجبنهولكنه،الفعلعلى



نفس.هل.الثرىوووريهذاماتانبعد،اخيهعلىاكاريطلقجمان

الئضيجهبا!بع،هذهالىنصلانالكاتبيريرنالا؟توقرهالرجلهذا

رزههىو،د،اؤعاسبابعلىالكاتبمرلقد،القصةمضىشىوالا

يجعلناحدثايفييبلورهاولموباه!تاسريعامروراالشخصية

اهذه:فقطالتساؤلشاطيءعلىونقف،تماماالعللبمكاعنفوقن

اهـءيالصريالحياةفعلالىامالبيتية4الننرببعنناتجةالفل1

،الاولابنهاابيزوجهاغيرآخررجلمنالامتزوجبوجوبيتحسد

المئ!نىالزواجهتامثلواهدافنوعيةت!حددعات؟يمجتمعض

.ن!ريلاافئا

من،ويخدم،لمنعبد..عبدفاددهم"والظلال!عاة"وفي

وسهيدههوبصيدويتنزه،لنفسهعبدهووربما،يدريلاالقأرء

،الظءفيضدهيجتمعانوالموتسيدهانويظن،النسهاتالمعموم

كمايتدشانالشخصهذايتمنى،د!يقةكلاق!صد،مرةوكل

عالى،اوازمةحالةايضاالحالةهذه.الشمسغروبمعظلهيتلاشى

جراءمنتتناسل8كاولكأعناصرهافقلتازمةل!تطورنهاير-ةالاصح

العبد،هذانفسالىيرجعفيهااحمكم،وا!السيدالهبدتواجه

يبقىانسوىيسنطيعلااسيدالان،العبدامالسيدهسواًكانسواء

...ئائراليصبحيثوراوعبدايركللالعبدبينما،سيداهوكما

المؤل!يتغاضىان؟وكي!فروعطنبتتواينألارمةهذهلماداول!كن

عننيابةيكضب-ثالذاتمحاورةمنتعبانهويبدوهذاكلعن

وجهـ،علىانكقثم،افصةاآخرعلبيهافيستارتهمسدلا،شخصيته

بلابدايةالقصةوتظل..المسننةالب!!صخورقيفىظلهيعانقوهكل

حكم.،ولاحقيقيةنهايةولا

السقفد!وع"ا،جموعةعنيوانتحهلالتيالقصهةاما

مشاركتهخلالوعيهفقدلرجلمقلصةتجربةفيطنقحىصا،((ال!ري

ه!ايسضصدوعن!ما،*ثرعلىودفنميتاواعننبر،مظاهرةؤي

،وبهينمامجراة،ثقيلةافكارعليهتنهار،القبرجو!فلارشدهالرجل

ا)ج!ونالىافرباصبحقدديكونالافكارهذهالبافيعقلهفياقتدلاعى

تحريكس"يستطيعلامماوضعفيمسمرراسهانح!يثوالثوسة

محدثة،جبهننهعلىاحجرياالسقفمنتتسربماءثطراتو،قنساط

حلقهبحشرجالاخهـيرةانفالسهيلفطوحين،ذههـنهفيودوب!اارتجاجا

المشكلةم!لحولدحنندورهناوكذلك،اغبياء..واحدةب!مة

المصير،هذااىاالرجلا،تهىفلهاذا،مكوناتهالنرىندخلاندون

نانقولللكاتبوانصا)فا،نعرفلااننا؟المظاهرةفىمشىولمأذا

باحكاموتههـس،صيغتالرجلذاكرةمنتئبثقكانتالننيالاؤكارتلك

يختاره!اكلصكتوراءجوىاو،افت!علهاقد7دبالكاانلممسلمانئا

،كفهـونكابوطر!ها،قمامالوتينية!مااك!ايةاما،عش!ائيا

41؟ويسضطيعلاما،ليقولالمؤلفاصطنهـههامهزومبصق!ةافها

شضيته.لسانع!ر،بلى،فه

عليهاويفلبالمجموعةقصصاطولوهي"الفرسان"فياما

حالمة،خائفةفئاةايضانجدفاتنا،الفا!ةالرمزية!بع

ايديفيمعتقلةانها،بفاجعةتصابلان6مقبولةاسباببلا،مهيأة

بجلدوو،ءليهاس!يادتهويمارسجسدهايشتبمالسجان،اعداءا

وربط،هـ،يوهـ،لافقاذهساالفرس(نياليبانوتحلمالخلاصئ!ئتعر

تقيداننياكلربياا(جتهعت!قاببدالىباررجنهناالكاتب-سمز

تتسقطتعربيةارضاالعربيةالفناةتمثلوربما،الاحرالئصف

،وبعدممهنضبينهلارشمقلفاقع!!االرمزوانذلكومع،الاض!

تكنالتبالففاةوياضونا(هـينةالفرسمان،يفننحهـونيئتيكليلانتظ!ار

عيونان.م.التتهـردالمأساةؤمودولكن،والللالعارمنن!انهأ

ههـممجيةبئظراتومحا!صهاجسدههـاالىقتطلعالفائهـحينالغرسان

ولكن،ا،ا؟م!هماالباضاوي!ا/؟عويغننصبه!ااحدهمعليهايهجمثم

كثيراالكاتبج!دالقصةهذهفى...اخرينبغرسانتحلمظلهي

جاهزاطارفيووضعلا،مسبقالهاخططكمارموزهيسيرلان

هذا،قيوداوالاجتماعيوالتارإجيالعضويتطورساعلىملقيسا

وربماحيةنهايةفييصبوانبدلاالكاتباستغلهلواتياالننطور

ومئهاذاتيةليستهالشخصيةبهذهتدفعالضكلالقوىلان،حتمية

موضوعيه.

كثيراقسقطمتوقرةالمجموعةهذهكلفيالهـلماتجاءتلذا

.مطلوبنجبرترهلفي

نوج!ز،المجموعةفصلبعضالقصيرالاسنعراضهذابعد

:نقاطبثلاثملموظلالنا

!مصية،بطاقةيبشرمراساللكاتبانفيهشكلامماساولا

حريةمنليحدكحارس،ويتسر؟،يتمخلماحعيراالكاتبكانوان

كوينها.عواملويقعىالشخصيةتنامي

-!ورتالقعصمعكليسودالتيالشديدالننوتررغم-ثانجبا

الشخصيات!لمنبسببالقوالبي،الجمودمن-وعاليكلماتها

.واثرهماضيهاعن

استنتاجالكا/قبيستطعفلمالفئيالشكلعلىذلكانعكس-ثالثا

.مختعرةفلالرةجملز!صصهبئهيفراحمقنحهمنهاكات

7رعبيأأزكاها

العصافحر

رؤلمءيةتجباعسدهئقم!صعة!د

:،(الصفير"مجموعتهمق!عةفيرفاعيةياى"بنيقول

صفحاتفيبرمضمى(تجربةنحمثرنعليكالقصيرةالفصةفي"

."منالعباراتشاسعةسامةفيقصيرةقصةتأنرمواصيانا،معدودات

لععاؤير"ا"فيرفاعمةياسيئعوالمنلح،القنحديدهذامع

العالمهذالان!مانهربمحلالات،الاولىللوطةا/قاص!صهنسؤضبدو

والفوبةالوهممناخرعالمالىالمتوحشالمأديواًؤمهمن،ا)ياثى

مطولةاو،بعيدةهفولةالىحنينانها.واماليهامالههيهيضق

.وصفاءشفافيةاح!رروياعنرحث

نستطيعوانما،متنامخطضمنبضعرجلااجموعةا9،صوو!وا

ثلاتة:اتجاهاثضهننجعلهاانا

للابانةكوسيلةالكاتبارحلمبتخممحيثالحلميالاقجاه-ا

الواةععورةفتمرج،اهبوتةوامانيهمالمق!رةشخصياتهمشاعرعن

واحيانا،ظاهرةبطربرقةاحيانايحدثالمزجوهذا،الاحلامبتوهم

بينهما.التمييزعليكيصعببح!يثالعا!انيتحد

سوتظلفييترخي،متعبارجلانرى"يحلمر-ل"في

شاحنةانغير،وفىجتهلابنهت!يقهاكلرغبطالمابئمنياتليحلم

افهـركى!ان،لتقتلعهالجداروتقتحم،العاماطريقاعنتنوف

جملةواتت،*حلامنشوةحنىعئهمليمنعالضعفاءيسحقبالمرصاد

فعويضبمثابة"التد!فياستمرتالرجلاحلاممن"الاخببرةا!كانب

الحع!مةقساوة!ن

صورةعنعبارةفبر،داتهالتيارفن!،(الولد"اقصوصةتدخلو

،ويتمثلانبا!مهم!ذلكتعويضفيحاولان،الاولأدمنحرمالزوجين

والحبالعا!فةكلفيييفجرلأنحقيقةيصبحانيكادحتىال-لمم

حتىحقيقةككونتكادغيبطةويعيشان،يفتقدانهالذي!الحنان



القديم.ءزنهماالىجديدمنفيرجعا،متعبا

وال!لمالوافىحبنالحواحرفتتهثم"البنفبمرهرة"فياما

الحب،معنىتعرف،لمالعهـرمنالثلاتينفيعانسماساهلنالترسم

حيات!!صقيعمنل!اوكلاذا،غربتهامنلهاظلاصاالاحلامفيفنجد

ه!فا،للخعسبرمزس!فىىالاؤصوصةهميالرنجيعوما.وقصها

فيفعاشت،تحقيقههـنوعجزتاليهتاقتطالماالذيالخصب

وجدتفتاةجثةبأنالااضيقةاالناسلىبعر2ولم.فيهوماتتالوهم

ثهرهاؤممهعالقةظلتالتيالبنفسجةوما،اك!رمياهسحعلى

.والاقصوصةالفتاةبموتيمتلمالذيالحياةطبلتوهحرمزسوى

في"تفجرافقعنوبحثها،فتاةلوحد!شفافك!شادريبمجملها

ملجأ.الاحلامسوىتجدؤلا،وحرمانهأكبتها

ذا،الاولىنوعمننفساقص!وصكأ"الابيضالوردمعحوار"و

الطفلفيروح.*طفالعلىوانعكاسهاالارواجخلافاتمشكلةتطرح

عليها،يقسوالذيا!هووا،يحبها3ئنيوالدتهلافقادعحرجعنيبحث

تب-!انبيضاءوردةفتسشطيع،سحريةبرؤيامغلفاالحلوي!قي

..الزوجقلباىاوالحنانللزوجةالنضارة

الس!-ر،كأارؤيةاهذه،جانبالى"الصباحنجمة"جسمعتولقد

اله!"بيطرحالخطهنهذير-نلظطعخلالومن.اواقعواجدي!احس!ا

.الموت،وهيتعقيدانسانإلالضايا9اشد

كأاحقيقاتداري،وامرمنصدماتاديااهـهواعنيتمساءلطفل

.اوا؟عاقساوةمنخففانخلالهامنتحماول،باوهام

عادوؤدبأبيهفيحلم،معهوين!والوهميعيشالطفلانغير

دجمةالىل!،ؤار،الدهانامه41ؤالتوءول،يشتهيهمالهواشضرى

مسى!ا6كلبانتظارهيجلسف!و،ئملارضخيأةملبعدمامضيئة

ؤأيقن،وهويتص!قيالنحمسةشاهعدادالحلمموتليلهفيليشهد

.اليومعد4يرء-ءلناباهان

فتصاتالىكةابتهاتار،حدرجعمقطوعاتفهي"اًلمصافر)ءاما

ير:غلنماوعبرها،7491حتى6391عاممنتمتد،عتباعمهزمنة

الىوالعودةاحريةااو)العصا/ؤجرعالم،جديدةعوالمالىالكاتب

والحبوالعفوبةالبراءةا"عا)اطفولةاوعالماالحياةفىالفطرةمنابع

دشيئانفي!ئايفتر-هم-االذيالمدفيروعالمجانبها،الى(المطلق

ط!فوا--سكأ"ا،د!عالمبحبطكيفصثهد9،السيعالمقطوداتعبر

ولقض-ييعزا!،حتىاشلاب!،علىودصمل،يقيدهاوكيف،الاشياء

الىالدخولصجاولالثتاءطريل!لعصفبىرالاح!يرةالصورةأعايها

يافتان"!ع!خورحاود"،داخلهاوامرأةرجلنيهادافئةغربخة

ب!احب"يرؤرؤطواخذالنافذةبطرف!كثنجث،والمرأةالرجلنظر

بينهمأفيماالمحديثتاب!هسانعاداثم،ههنيهبةاليهتطلعا،البليلين

(."يتحركاانلون

،وءـباًليومهقاًمجتمعفيوالعتوبةالبراءةلاحننضارشهاكةانهإ

ال!"رؤطال!دنبهبناًده.اكالةعالمفبما+مسانعذابعسيرةباختصار

وصفاء4طلة،حريةات!طعذاباولاقبودلاحهـيثالصفاءعالمالى

مطلمق.

إقول.الرق!يقة؟لهاعريةهذهاقاصميصه"فيالكاتباورلموبيتميز

الزهىرور!عليهفتسا!العصفورقفز":،(البنفسعزهوة"في

كلفيقلبهلزرعالربيعوكان،ق!موجالحقولكالت.الثلحمنكندف

(،.*واةبهكلمنالعالملفحزيناصمتالكنكليةشجرة

رفاعيةيا--ندن،يعبرادىاالحلمملعالاساسيرديصوالشاعرية

ب!9ول،الرمزيغمضوعندما،بةالغراعنبعيدرمزعالمهوالذي

.فكانت*خباريوالسرد،التفصيلفييقعان!ونتوضيمهالكالب
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تتحدا،يما.اندونوخيالطكداطفهكتسصنتثيرعذبةدؤىاقاصيصه

الطرحاتجاهفهوالمجموعةلاقاصيصالثانيالاتجاهاما-2

،العنف.الجوع،اًلفقبر.الاولىآلانسانبمع!ضلاتالملتزمشبهالحاد

الشفاال!ةيةالشاعروانحسرت،(الجوعربامجية"فيالرؤيةاختلفتلذا

الاجتماعيكأ،الكروفوظامالح!ياةبو!ةالحادالاحساسوطأةامام

.اهسعفاءابهصائروالاشنغلالالقوةوتحكم

عهـودة(،المارد"و((واررهكةالمها"الرباعيةؤ(صيم!اوفئا

بدمكون.فاولادالنفقراءوليلةليلةالففيالاسطورة3اءإالىواضحة

يانجثلا،كبرةوسممكةلالمابحرافيقعف،بررقاليهـميبعثاىالله

اءا.وذهولجمبرةفيالاولادليتركوا،اللعهوصىبهفررع!بهايسطوان

يريدهماكلجيائعلطفلابةالاس!جا(،"ألمارد"فيبرفضالفانوسمارد

تحققلامفجعةهناطورةفالاس.نفسهفيحرقخبزرغيفعلىالحصول

الثقالة"تزسدانما،حرم!انهمعنتعوضولا،وومينالمحاماش

.احياةاولأبيئبينهمفيماوالتنافض

!مشهورةوالشخصية)"الغفاريدرابو"اقصوصةفياما

امنوناحمايةنخهد(اًخف!رمزهاعن؟كشفانعليئالاسلاميريخالظ

.الاؤوبرصاءعالمضدللجائع

ساقياىوتتبعاور،الطبلآكلأالصراعفتتبسهـقصة"الكلب"فياما

كلبايكونانيشنهيوطفل،التخمةحتىقعثل3!ي:اوجهمافي

بافىساة،حاداحصاسالاقصوصةوفي،جوعهتسدبلقمةيحظىكي

حيوانايلانس!انيصلالذيوالقهرالاجتماديللظلمماساويشبهوطرج

.411وجوعهيشبعشيءعنجلوىرلرثيرب!

رباعية)ءففي،للكاتبجديدةخاصيةتبرزالاقاصيصهذهمع

بمصدقالام!موروسم،المعذبين،)-انالشعاعريتحدط"الجوع

كابولم!يا.عالمااقاصيصهعالممن،تجعلوواقعية

المعبوتةوالاهة،الحياةوجهمنالمظامةالشقةفيهايصورو!و

املالهطصايجدلاانط4،كلماتهفييفجرها،الكثيريننفوسؤي

ينتصر،الجوعيطضهم"رباعسشخوصجميع،ضئيلاولوبالفرص

الكاملالكاتبالنتزام.وربماالاغنياءكللأبعليهمضيو.،الثمرءليهـ3

ابوابوفتح،العجزقيودتحليمعلى!ثرغ!يرجعلهالمأئللآللضيق!

الى&صل(،الجوعرباع!ية"تنهصموجزةوبكلمة.للأخلاصجديدة

ال!كه!.الاداءمنركسعسستوى

والعردلواقعانقلاتجاهفهوالاحيرالثالثالاتجاهاما-3

اؤ"عيصالمجموعة،منتبقىماالمضمارهمدافيويقع،المباشرالاخباري

اخلاصهو!أالا،رفاعببةيابنلدىهيامةمزيرصةعن!نايكشفوهو

حملوهي"ال!صاة"الاقإصيصهصدهبينمنولصرز.للمواؤعية

زالتحيةماذكرياتوالى،دمشقموطنهالىالدفببنا)كاتبحنين

لميت،احتضارلل!كلةنقلي!،ولوؤ!يهـا،(الموت)ءوالثانية.روحهفي

الاقيصوص-صسةهذهوتغثي،عنهاالكشفارارضفيةامن!يةتهـحمل

علىالكا-بقعهةعنوتكشف،الغامضلحاداالتوترمناحساسا

منالمتانيالشكلهداؤ!يأ(الموتلحطةاوعارضسيعهوما-مثيل

المتوتو.النقل

زكرياعالممنكثيرايقترب،هدهاقداصيصهفيرفاعيةو؟سين

،حادةكابوسيهرؤيةالىتنقلبتامرزكريامعالاحلامانغير،تامر

العالم.هذاؤ7وغربتهلانسانووحدةالحباةعبثلتكشف

فثكلان3الملاحداالطغوليةالرموزفييلتقيانالكلإبينانغير

اللاواقعنحوالواقعمنتنطلقللقصةجديد*مدوسةالمجالهذاف!

.حاضرهولمشاكل4شرورلانسانجديدلطرحمحاولةفي

حيثدرطن


