
لور2م!تنزل!-مصاالهممهممل!ه!ب!!عروييمم!-اا1

..كيمسى2أحمسيعيءلسيىسسسمر
لمج!مادصكسلرس!-

اشدبالتاليواضحى،الاكتمالمناكثراًقتزبالهالىيشيرولكنهتطودمراحلمهنالرابعةالمرحلهان)،(السابقةالمقاقفيق!نا

القصصرة-القصةلفنالكبرىوالخطوطوالبئاءالتقنيةللمعالما!تهظء(الفنيةاـتجعرةاالقصة)مرحلةهيسوريافيالقيمةال!ةشكل

تعتالفنهذايكتبونفكانوامهرةادباءحقاانهمالفترةكتابواثبت:طورينالىتنقسمالمرحلةهذهانوقلنا.الخاصالحرفيبالمض

كانتواذا،مواجهتهامنيفرواانيستطيعونلاداخليةحاجةالحاحوالجيلالاولالجيلقصةوتمثذهاوالتكوينالريادةمرحلةالاولالطور

والقصةنطاقخارجقامتالسابقةالفنتراتكتابمنالع!ديدشهـدةالجدبدالجيلقصةوتمثلهاائحديثةالرحلةالثاليوالطور،المخضرم

معظمفانصنامحتهافنتخدملابدائيةمقوماتعلىكامتاوالقصيرةالفرنخمسيناتفيانتاجهوظ!رالثانيةالحرببعدنشاالذي

اعابروءلانهمواتنوعالعمقا!غنهذامنحواقدالفترةهذ.كتاب.بطوديهاالفنيةالمرحلةهذهبالدداًسةاليوموسنتناول.الحاثي

.وجهداووعياحياةلبناءالاساسيةالعناصرانمنالرغمعلىانهنلاحظانوعلينا

الغربيةالادابعلىالادباءهؤ!ءاقبالانفيريبمنوليس-المنطقةخارج-معروفةكانتالشامبلادفيمنيةقصيرةقصه

ايديهمبينيقعماكل!موالتهام،فيهالشاعقةالقممصعودومعأناتهمالنقلطريقعنحتى-للوجوديظص!والقالب،فاللباللفنانا!

ينقلواانمنمكنهمقد-قصصهفيالمستموةوفراءاتهم،ثمارهمنظواهرثلاثهذاالىاضفناواذا.وضحاهاعشيةبين-والتقليد

موباسسسانطلوقد،سوريةفيدمائمهارساءعلىويعملوا،القالباصولالىالايست!ندلا-قبلمنقررناكما-الفنهذااناولهاهامة

لدىتذاءالاصامطةطويلةشواتالىالفرنسيةالقصصيةوالنماذج،الاطلافىعلىالفنوناصعبمنانهوثانيها،قديمعربيتراثالىو!

متاخروقتوفي،البل!دعلىالفرنسيةالثقافةتغلبنتيجةالكتاباستعدادوالى،وفن!يةوفكريةوثقافيةاجتماعيةتهيئةالىيخناجوهـو

أتاللفطريقفيالروسالادباءواعمالتشيخوفالكتابهؤلاءعرفانوثالثها،ا!واءعلىوالمتلقىالكانبقبلمنبالغواهتمامخاص

فياـضي!صناالكاتبببناعمالبينراتمأزجاللقاء1هذاوفي،الغوبيةالذياللينا!بابا!قليمقيساذاا!خاصوضعهلهكانالسوريا!قليم

الذيالخلاق(الواقعي)الاتجاهولدانتاجهوفيالسورياللغنانذهنسوريةفيازدهرتمماباعظمالكأشبةالقصيرةالقصةفيهازدهرت

.ا،ورقالنسغمئ(لكث!رالسوريمةقصببرة51القصةوهبالمصريبالاقليمقيساذااو،الستيتاتحربمنذنسبيااستقروالذي

كندرةنادرةقلةان!منجدفاناانفسهمالكأبالىانتقلناواذابينوبالقلمبالاطمئنانيشعرواانلصنابسمحاتجاهااتجهالذي

ومعظمهم،النادرةالانسانيةللنفستاجبدورههوالذيالاصيلالفنعاشفانهالسوريللاقليمبالنسبةاما،(ا9ا9)ثورةمتايديهم

للنمثيلوسنتخير.الافضلنجوويسعىوقنهج!د.يقدمبرحماالسيالسةاستغرقتنفسيمخاضفيوالثلاثيناتالثريناتطيلة

بداولكنه،قوياظ!ورا-مؤخرا-السوريالادبفيظهرقصاصأ.المعنويةامكاناتهمكلواستنزفتا!دباءفيه

اذااغالىولا.العجيليالسلامعبدوهوالثلاثيناتاواخرمنذيكتبعذهالفني()القالبوجودمسالةالىاض!أاذااننا:اةول

-،يعداعمالمنوينشرهنشرهبمأ-الفنانالطبيب-العجيليانقلتلمماذاادركنا-اثارهاوتبايندرجاتهااختلافعلى-التكلاثالظوهر

لها-والمشرقالمعبرجهوالواهـوريةإلقصيرةالفصةخاللقبحقاذافرالسوريالاقليمفي(فنيكأعكل)القصيرةاًلقصةظهودتاخر

.عند.وقفتنااطرنااذاباسفلا،-وكيفاكما.والعرافياللبناني:لهالمجاورينبالاقليميناوالمصريبا!قليم

الرافدالجيلبينالطريقمقدمةفيالعجيليالسلامعبديقففيالقصةشكلخلالهمرطويلاوقتاالفنهذااحت!اجلمظهورولقد

الثانيوتطلعات،وقدرافهالاولارهاصاتيحملالجديدوالجيلفترففيكان،الماضيةالمقالةفىلهاعرضناالتىالثلابئالقنرات

اسصاليببينوحهـهسعيحهومنيبخأقذلكبعديخرجثم،وامكاناتهثم،ثانبشكلالثانيةفترتهفياقترنثم،اخرلفناختصاراالاولى

وطريقت-"ـ،الخاص)العجيلي(اسلوبلالهالسوديةالقصيرةالقصةاسبأيةالىيخلمصولم،المباشرالواقععنمنقولةصورةثالتةاضحى

وأتص.التعيرفياشحميةالافيوالصئعةالاختيارالساسهفنيأشكلايصبحانوالىالخامبمادته

الساحرة)بنتالخصىمجموعاتهعلىفاحصةنظرةالقيناواذاا!ةمعجنب(لىجنبابداياتهاعلىنعثرانيمكقالتيالفشةهذ.

الحب)و(5691اشيأية.قناديل)و(5191ا*زمساعة)!،4891ةالفترهذهالىتلق!لياتنجذبولكهها،المحاولهمرحلةفي(الصورة)

هطصفهطمةبعفةسنخرجفانا-(06،1الخا"ن)و(9591واًلنفس.الدراسةاساسجعلنا.الذيالفنيللزمنتبعاالمتاخرة

مختلفة،الوضوعاتمتباينة،المرام!يمتباروةمالقصعر،التنور3ةهـالقصيرةالقصةانيعنيلاالتقسيمهذاباناعترافناومع

وتحوي،والحزينةوالضاحكةالساخرةالقصةبينتتوزع،التقنيات،اللجديدالجيل!حاو!تفي؟ووالوفيالريادةفترةفيتملت31

ميانهاغير،وا!نسانيوالقوميوالعأطفيوالمحلياللملميالاتجاهالسمابقةالفتراتفيوبينهاهنابينهاالفر!انلرى!انناالغايةوبلغت

العجيليموقفهىتنوعهاوداءشاملةواحم!فرةعنتنبثقالنهايةالصنع!وعيوبينالفنيغيرالخلقبينكالفرلىالمحاولةفترةوخاصة

كتابةفي)من!ه(هيمثركةملامحوتجمعها،الحياةمنكفنمانا)يهيمت!!ن!يناابشا"يه!لمفالشكل،التعبيرجازانالفئي!

.القصيرةإلقصةفضجتحياكائنااصبحبل،الواقعتفاهاتلنقلاطارااو،بئسب

ناحهةمقبانسانيتيمؤمنكانسانانا..."له-!يثفييقول!رلاثانيةومرة،المنكاملةاًلخاصةملامحهوامتازت،تطورهحلقات

علىاواصينبينحائر،ئانيةناحيةمنالعلميةومعطيا"ليوبقصصيالنقا!صمن!ال،ا!وبامنمبرأورط!ة!كلاانالىا!كاكل!ذا

الوجودميبشرىكمخلوقشأنيضالةهوا!ول:لامرينمدركا!صح

لمجموعةتابعةلشمس)ابعهوكوكبعلىذوةالاليسالبشريفالمخلوق."الاداب"من(الخاء-ر)الماضيالعددداجع)*(
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منهمحاولةفياعمالهكلفياًلصغةهذهوتبرز،ريهاثمالرغبةايجادم!لايينيخفويفتلمنامنالمدركالكونانالقاصربعقلنانعلمسديمية

وحدءأالحوادثاوالحادثةفيليس،والشنويعيدوالتجدللابتكاردائبةتدفعنيكبرياءوهي،كانسانكبرياثيهوالثانيواءر،امثالهامن

غرابة،الغرابة:الثانجبةالصفةواما،يرهاومعالجعرضهاطرا.قفيبلغلبتنيفاذا،معينةساميةغاياتسبيلفيجهدكلوبذلالكقاحالى

التيالفكرةغرابةاو(لحادثةاليهاتنتهيالتيالنتيجةاوالحادثةمكاكحابلمستسلماجباناغلبتفدتكونلافانهاعاىالمتالبةالقوى

الحياةمنالفكرييوقفهمعيتلاءمكلهذلكفانالحادثة.منتس!ثتح."...مناضلا

مرحلببنفيالغرابةهذهمرتعندهوقد،المعلومعلى!ولالمجتفليبفيشمو!افيفاعطقنا.قفالوعذااختلافهاعلىقصصهومثلت

ؤه!صهفيدلكويتجلى،الكاتبهدؤءلذاتهاكانتالاولىالمرحلةقصصهؤفي،الكاتبيراهاكماخلاصئهااوحسهااوالحياةزبلحة

كايرحدالىفيهاوتالر،معظمهاالاولىمجموعتهضمتالتيالملميةعلىالنفسبقدرةامنالطريقمصعاليهبالنسبةكانتاتيالعلمية1

فيمقدمشهاوتا.أم!ايضاادا)ئهافيوبطريقتهوالمفزعةالراعية)بو(بقصصثمةانواءتقد،اًلعقليةافكارءوفيا"أديةالانسانحياةؤيفمدخلا

صفةفيهاتطورتؤقدالثانيةالمرحلةفياما،الو)ى()قيامقصتهلحظاتهناكانوراى،وتسيرهعليهوتسيطرالكونتحكمالمادةقوانين

،ف!بعديصورهاالتيالحادثةمن(لغايةوبتطورالكاتبمنبنطودالغرابةاليمث!ريالعالمحجبباصرتهامامفيهاتتمزقالانسانحياةفيضئ!بلة

مطج"اضحتيكتبفياقصدهكلهيغرابتهافياًلحادثةهذهكانتانوبضرورته،الخيرةوبمنجزاتهباللعلمكطبيبايمانهمنالرغموعلى

تعمقمساقصتهعناصرمنعنصرااصبحتاو،معينةفكرةلابرازالعالمووضع،المعلومعلىللمجهـولالعلبةاعطىالهالاللمجتمع-اللازمة

فانهناومن،)المغاجاة(ولاضاد()التلاونتكامل()1تعنيالتي)المفارقة(،اللضلالعالمغلوباوالحالرالقلقموضعفيالعلمبسلاحالمسلج

أعقولية(ا)عدماو)العجب(دلالةتحصللااًلرحلةهدهفيعندهالغرابةوهناكهناوهي،الدلالاتلفساًيضاتبدوالعلميةقصعهبروفي

)الممكشأ.تشيهـالىوانمابين،والمجهـولالمعلومبينالصراعحولمفرداتهاتباينعلىلدور

مئاوالقصةحادثةفيوالغرابةالتشويق:الصفتارها.ناراعمالهاكرعلىيس!حبتش!مالصراعهداويعشى،و"ادةالنفس

القصةاشكالمنلفتىاشكالالقارىءالىتنقلهااًلحوادثمجهوعةعبثاوحسبليمستعندهفالحياة،و(لعذابوالشقاءالاللمبالوانفيلونها

مؤرحوللكنهالمذكرات4ـشكليثبوءا،الرسائلشكلفهناكالقصيرةوالسعادةاللذة،العسراتمنسلسلةانها،العيثمنشرهيبل

وغبر!أ،،اركزوا،السرديالشكلوهناك،والعرطالحرارةبددجاتنتذكرانعليناولكن،والعذابافلقاءحقمائقهجوفيزائلةاطياف

الطريقةالاولى:طر)ورتنفيويعالجهاالاشكالهذهمختلفيعرضوهوفلامالىالنوديحولولا،لديهالمرئياتيحجبلاالتشا؟مهذابان

-ؤصالحادثةفيهتعيشاطارافيهاالزمنيكونالتيالتقلديةالسرديةالكفاجلان،-س!رىكما-الشخصياتحي!اةبالتالييشلولا،دامس

الطر؟فةوهذء،موتهاحىاللبطلولادةاوولادتهامنذمتتابعةسهسلةولمخلوقاتهكشخصية-للمؤلفالبع!يدالدافعهوساميةغاياتاجلمن

الثاليةواًلطريقة)يكته!قصةفيلا)يتلوها(قصةفياليهاويلجانادرةدمادالانساناناله!موانمااللكفاحهذاشيجهالمهموليس،كذلك

لمولرهاالتيالطريقةوهي،)الخلطية(الطريقةالسمعليهانطلقانيمكن.الصراعموقففييكون

اًلطربقةهذهوفيحوادثهاجملةورصديتهارزواياالتقاظفيويفتنلمجموعةلحادثة!اوروايةهيالعجيلييفهمهاكماالقصيرةوالقصة

)هوضعأمنالأولؤ!رينتقلالمؤلفلاناهميتهوالرمانالمكانمنكليفقدعلىقاددة،مشوقةبطريقة،بينهاكيمامترابطةحواثتمنصغيرة

يعطيحىوهناكهنايروحاوفيهيتراجعاوبالثانيويقفزاحر.رلىكانجمايا،الروايةلتلمكالكاتبيحملهالذيالالرقارئهافيتتركان

الطريقةهذهفياستطاعوقد،النفسفيالمعينالنهافيالوضعللحدثةمجمو!اوالحادثةهذهوتتصف،فكريااوانسانيااوالاثرذلك

الموقفوحدةهيارقىبوحدةاللكلاسيةحداتالوكلعنيعوضنااناما،ا!رابةوالثانية،الثويقالاولى:هامتينبصفتينالحواث

الالر.وحدةوبالتابىمبتذلةاثارةوانفعالاتاللعواطفباستثارةتتملافانهاالاولتىالضفة

سليهـكأقواعدءلىالقصةافامتهفيمتمكنأقناناالعحيلبمويبدوبواسطةععاوشعورءالقارىءانتباهيشدنفسيبجذبتتموانما

55



!بر!-ول!2--أ-التجوبهاختماد)الافتمار(،الىالجانهوانالتططهطاًلىلثمط!ءلا

....!؟اتلكالتجوبةنلالممخىأالحرالية(العطيةواخننمار،تضجحتىالجمالية

!!!.وتظل،اخرىجهةمناثكلفيصالحةالسسالىوتشنندجهةمن

09-إلم!"الوجودالىمكتملةتيرزحتينعسهداخل()التكويندورفيالقدة

"-!ير!.اًلحالةهذهفيوحدهاالفنيةوالطييعة،الالهاماوالخلقطريقعن

اللسمانغادج!..--.،-*!جم!ت!ذهالىيصللماكاتباانواظن،تحورماوتحورتسقطالتيهي

-.!س.-لا3-:!لأطورر!رضرمرانوشاقةدربةبع!الاصقلهاالىادفىبكلمةاوالغزيزة

:س.*لا*.ء603في/-كا!به!خلأكا+-*-منوستخوج،الأخيرةواعطلهالاولىاعمالهبينتبلنااذانتا"لجها

*-!س!-د،ل!-دائباتطورايتطوزكاناللكاتبانوهيفيهاشكلا؟حقيقةالمقابلةهذ. -؟!ل!!كبث

!-لا-.شبر!ور*سل!:يشعركاديببعيدحدالىالعجيلبمتميزالصفةومذ.،الاحسننحو

-؟*-!وو.-شيءكلقبلىهوالادبباناليقينعلمويعلم،اًدبهتجاهبالمسؤوية

-!."؟خم!ترئن*-!سد3-في3!!:-.وعرىجهد

وفدالمستوياتمختلفعلىتنسحبمنوعة-القصصيةوشخصياته

المذهبالاشننراكية(وهو)الواقعيةمدهبكنابهاالشيوعينىوجمثلبالدلالهوقلغالبارأيهتحمل)موققية(كانتالاولالطورطودينفيدرهمرت

كادبا،اتببماعكلهوعن-كافجا،مطمننينعنهنتحنثانيمكنالذكطالوحبالطوومحلهليحلمضىمالرعانالتطورهذاولكنمعلامحهايعطيهاان

سذأء،تدفعاقي-؟لفرديةفانمعينموقفباعمالهم.عنصدروااًكاشبيهضملفرديةشخصياتالىالشخصياتتحولتفيهوالثاني

جد!!جبلخلمقفيالجيللدىالمل!4الرعبةمنيصاحبهاوماالحاضرتضيءحدودفيالاتعنيهفرالخارجبةالماتاابا،الدانجايةبسما"لها

ومريدوناتباعللهامذاهبعننتكلماناملاملغومنتجعلشمنبأيوازماتهامزاعاتهاتحليلعلىوتساعده،وميولهاالشخصيةمشاعرله

موحد.وموقفعنفيهايعندراقىالحياةالىبنظرتهترتبطالطورينفيوهي

فحة،المكاوكبرياؤ.الانسانشانضالة:لههاعرضنااللنينالحقيقتين

انهاتيناعننقد.فالي)الفردية(و)الاجننماعية(امرمنيكنومهما!موفيه،اكميزابطاولموقفيالفالحقيقتينهات!ينتماذجومن

القصيرةقصة5اضوةممافيندرسمؤقتينعنوانينتصلحانالصفتينبيناماالصراعيبداو،المجتمعمواجهةفياو،المجهولمواجهةفي

اهمفىلد؟دسةمإهحديعةاوئطورصمدالمامةلجيلنخلضلحديبلىت!ال!سوعواملهبملايينالصضوبينالحديثالعلمبسلاحالمسلحالانساى

.ألكاتادهايلحاالتيا!ا!ةاولديةالقوىوسنالانسانبينواماوالمجهبىلةالمعروفة

...النثعا؟مويكاد،الموتالىابطالهبمعظمالصراعمنويننهي،به!يط

الاحتمياع!ية:-ادرجةمناعلىالىترفعهمبيت!ممشتركةصفةانلولامحياتهميشلان

كفاحهمفيجادينداموايصيبهـمابمامبالا.ل!!لاهيتلك،التفاؤل

!!ءظ!شههك!ظوو-!!9الاشتراك!ة"الواقعيةمت!"كانظهوررلمابليخافونهالاولكنهممنهماقوىهىالتيطبيعة5اقوىيعرفونفهم

..-.1.ا0النبيلةنمايلاهمسبيلفيبالجهاديتحدوثها

الخمسيناتبدايةفييقابلنامااولهو،لسوريةالقصيرةلقصةفيهناالصهنجةهذهانبمبرالمتكلمضميرقصصهاكثرفييعبروهو

كتابسطتفييتلامحاخذالذياًليساريالانجاهالىارهاصاتهاوتعودالر؟يةتعمهبئعلىرنساعدءاليهايلجاانه،العجيليدائماتعنيلا

نثحعطخ9لاال،فخلالحربهذوبعإهاخواتثما3،سثلثلا-سنةاقومنذمراحلهبعضرالإديالملغةظاهرتاناللغوياسلوبهفيويلفت،الثعمعورمجرىفيالفنية

11000001اللغلميالوسطمخلفاتبعضهبىوالاولى،اللغةوفصاحة،العلمية
لسياسي"العواملشصى.لاثيرتحتلسوريلثيوصطالحزببلغوجزا!ة!أىةاسلوبهعلىتضفيوالثانببة،طبيبالهوعاشفيةنثاالذى

كتيراعملانبحدفاسفر،ء!اهالىاندفاعهفيوالخادجب!ة،الداخليةا!فرداتبعضابهماتسربوانضعفولاوهناليهمايرتسربلا

محاصدليهمناورمنهالنشرفيلعربهغقالالعديد.وونه!بطءوألمحلالعممسميلعئحقا.القصةلسيجفيناتئةتبدوافي(المعجمية)

ا.-.........،المؤللفعئهيصدداللذيالحياةمنالمعددالموقفيتحدوهكذا

)وهيدوربنالكابرابطهعنصدرتاليالسلسلة-موضوعامذهباالتؤامهمأفيمعا،-ويشكلانالعمللتقنيةالجادالواعيوالفهم-

العشرطل!ني!هحينافحعةبمعمابمانييسالالمسضر"جمعلمماديللىلبصلحسي!لمواهتلكعالينكئاليفى،وجدة(لعجيلى،ولئنمث!بهوالسوريةالقصيرةالقصةبناءفيخاصا

....11!...أا0ً..40.1ـعد-لمحازالاصمبيالقصصببعهىمباشراتالراالمغ!بأوليات!ى

عنلممةبجموبمهلمجاميعدربسبقيىهغبى،(للعدديمنهغلض!الهمصمختاميتببص!ىحومااللكاتبصئعمنيكونيكادخصائص3منبهيتصفعاوبكلامتداد.

.وجده
الان!أدبغجارببعيدحدالىاصحابهبهطثرواحدمفهوماوواحدالىكدمهاالتياعماولجملةفيالعجيليالسلامعبداثبتولقد

مانا،مذهبهمعلىاطلقوهااننيالاسماءتعددورغم،الادبيةالسوووتياهـفي*ءيلالفئانذلكانهبعامةوالعربيبخاصةالسوريالادب

الالثترايينالكتابمختلفيررضىلهمحددجاممعتعريفعلىنعثرنكادلاوا-طاع،والابكاداديرلىةسعيهفيويرتلمساحملنحؤدائمايسعى

)الاصولل!أ.حتىاو)الامداء(بل،شعوصهترددولا،خطوتتمبكررلامعرضالنفسهيوجدان

الاشتراكيدشنورهمخصائصجميعتحققلاالعمومعلىوقصصهمالضرباتود*لها!لالهخلقفيوسمت،اللمساتمشاهد.فيابدعت

وانما)منحاز(ومحد!اجتماعيموقفعن-زعمواكما-صدرلافهبومن،تتمايزالامحةعناللمحةواـذا،تش!لف*يماءةعقالايماءةفاذا

استغرقتوقد،الخياةإىاالنظرةفيالاتنخالفمواقفعنتصدر.العجيليبة5هورائعاواحدافئاليشكليتلاقىالنهاقيفيالكل

فيها،وذابذاتهعلىانغلقحتىاللفرديةمشاعرهبعضهاؤىالكاتبالحديثالتحرريحملالتي!ارالثانيةاعوامالخربالعالميةانتهتعندما

الاشتراكيالاديبتلفتانقبلكنبتقد(لقصصهذهامثالتكونوربماالاوهـىومتناؤضتنهامتينظاهرتينالسوريالاقليمالىاعقبهاارذي

حيتاو،-للكفايمووسيلةسلاحافنهمنويشخ!قبهبشهامجتمعه!موموائ-الظاهرتانهلاولن!ةوقد،(الفردية)واثانية،(نيعيةالابر)

البيضةمنابعدكالدجاجةيرىلاوعواطفهاحاسيسهفيسادراكانالشوات.وتدمغانالفعلروردالفعوتحملانتتقابلان-*ولىمدلولتغير

عنها.تتمخضاقي)الانتماء(الىافزادهابمعظمانتهتقد)الاجنماعية(كانتواذا،الاخيرة
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وعقلهربيبجسمييشفصار-،علاتهاعلىالنسمماتليشتنشقوالمض!مونيؤديالشئبيناضعأ4اللصامامملىللكفعصهمو!ر

قيصهالمجضمعهداتثدءالىمغخلفمجتمعفييدرجوطفق،اوروبيمل!بهمانعلىالكتإبالحاجمنالرغمولمحن!،الاوللسقوطالىثالبا

اؤبنعضهانجهأيؤقن،متفدفة.حضارةالوقتئفسقبئويحمل،المقؤارثةتعكصيجوهاا!ةالتنألأعمألفائ،الاخزعلئىلأح!هماففاضلةيدئنىل!

يعيشقانفيرغنة:رغبتينبينرهيناتفجراأزمته.تفجرتهناومنالقصةمهمةمناصبحوقذازركلخسابكنغبألمحتؤىزائذاأهنظ،لأ

هو،ير.يدكمامجتمعهيعيشانفيورغبة،تخلفهعنبعيدامجتمعهاناخرىبكلمةاو،تبشروانتدععوان-لألكنتيجة-ألقصير!

طويلةقنرةبعدالواقعالىنجلارتدادماشكلفيحلتالازمةانورغمتستخدمالتحريضلوهذا!التبشيرعلىفي.اعتمادطوهي،)تحرض(

التمز!ماانالاقليلاقليلاالغربيةالحضارةمعوبالتلاؤم،التهويممنووعيهمالسياسيةاراوهمششطعولم،للفنت!ميراالحناصراهم

الاعمافى،في-يترسب،فأخذ،الصورمنصورةفيينتهيانلهكانيكفولم،دفيعاادباوتوجدمقاصافتقومتعادلانبهاا!جتماعي

فيخلفتبما+لهيبهفيزادتالثانيةالمكونيةالحرباتتوعندمااعملايخلقانالنالسبالاماهضمامهمولاالمجتمعبقسوةهماحساس

عنيفا.هزاوجدانههزتنفسيةعقدمنالصدور.جيذة

التاريخفيوالانعطافالتازيمنقطة-فلسطينماساةجاءتثمعندشخصيا،موقفنااذا)التحريضيهاتجاههماخطارندركانويمكن

دوامعمنمهمادا!عافكانت،الإربعيناتنهايةفي-الحديثالعربياتصفتالتيوالفراريةوالسلبيةالانهزاميةغلىفعلاوة،يقدمونهاالتي

اعقابهافيطاشفادجةصدمةكان!تلانفاالمعاضرةالرومانسيةالثورةالشوريموقفهمجذريةمخالفةيخالفماوهوإالشخصياتهذهبها

لرومانسب4االثورةهذه-خطتوقد،العربيوال!لبوالضميرالعقلالتشا؟ممنهبردةوغيرمفاجمةبصورةونقلها-طويرهافيافتعالأنثاهد

بوجهيهاالغربيةالمعطياتاغنابء:-!والئاوعالمنهودالصراعجممورانجرفياليهالذكانتهتالتفا؟لالىالقصةطوالبه(-صفتالذي

مربعشت!ين،قدمينعلىتمردفيوالوافف،اوالحضاريالاسننعماريالاشتراكيوربالدلتتلالرهبمتعتتصويرهافياندفعواوقد،القصة

لقد،اخرىوالاذتحارتارةالتهويمالىياسفيبابطالهوالمؤدبمماحينسبقعماخطوبىةيقللااخرزيفالىطبقتينالىالعالموتقسيم

كوانتفا!االعاسيتوترهامنحملتبماالظواهرهذءكلالثورةتخطت،شريرةاوحيرة،سوداءاوبيضاءالىاعتسافيةق!سمةقسموها

فبننعانينزالماقويةعتيفةهزةنحوعنطلقاواصبخت،اولئديدومن1السعطحمنعليهاعلمواانهماي،ممهأزةاوتميسةاماودسموها

.اليومالىالائارهذهونعيشاثارهافرديةشخضبلآذللك.لانهاغيرالفنيةالشخصيةانواظن،افخارج

والايديولوجيالسياسيالصراعاشتدالخمسيناتخلالوفي.لم!اوانسانية

زواياها،وملأ،مظاهرهاوصبغ،الحياةمستوياتاغلبعلىطغىحتىالاشتراكيةلاواقعيةالاكبرالدحثاويا!خطرانفيريبعنوما

منكثرةوجوبىانفيشكمنوليس.وعواطفهمالناسعقول.وغمريفرضعلىنظامظلفينشاتانهاالىيرجعالسوريالاقليمعنبعيدا

العسكريةالانقلاباتمنكئرةوقيام،،ولاوالفكريةالسياسيةالاحزاب،الحزبهيمنةفيتتجلىخاهـجيةرقابة:الرفابةمناللكتابنوعين

المصريةتموزثورةسببتهاالهامةالتغيراتمننرة3وحدوث،تانيااذاقادتانالرهاتانتطورت)وقد،للاولىنتيجةكانت.ربماذاتيةورقابة

ومفودةمجتمعةالقوىهذءكل،ثالثاجفريةفغيراتمنحملتوماعامالاولالشيوعيم؟تمرهمفيالسوفييتالكتابموقفبينقارنا

الماضياتسنواتهفيبابىزةعنلبمالسوريالمجتمعفيقلقلةخلفتللرقابتيننضيجةالفنانصاروقد،(5491عامالثانيوم!تمرهم3؟9"ا

علىاـلقوى.ساعدتوسواء،الحاضرا!سنواتهفيبارزةهيكماواصبح،الواقععنسلفاومتخليةمسبقةلنظريةعمالهفييخضعمعا

تركتفانهاتساعدئماوالسوريللانسانوالتنبهوالصحوالتيقظوانماالحياةوراءاحتجابهفيالخافييبديانلاالحالةهدهفيدأبه

كلومي،ازمةنفسكلوفي،هوة-امرادهمن-قلبكلديوكالةدار-ديهامليهولكما-فيغمو،ععليهللبرهنةجهدهيبذل

صراعا.صدر.اثواقعننزييفوساطةاو

ثقافبباالمتخلفالواقعبينالمقهوراللقاءجميعهاا!ؤتمراتههذ.كواختلفواالواقعيمنعبهم4طبيقعنالسوبىبونا!تابعجزولقد

فلسطينوماساة،ومادياؤكرياالمتقدمةالغربيةوالحضارة،واجتماعيا5891النهايةعامفيمنهماكذيراوارتد،دلالت4فيوتناقضوافهمهفي

نجبرها-.منوعشراتا،الراهنوالفكريالسياسيوالصراع،اليشعةاليهانكلوا-الارتدادان.بعدالماضيالىؤالتفتوا،اللجديد5ا!نجاعن

امشتركةقاعدةالنهاقيفيشكلتالوافدةوالدوافعالبيئيةالقواعل،منهاالوانعلىتحاملووقدالرومانسيةمعوهوموا،وتفصيلاجملة

حساسية:العريضباللفعليهام!وبالنفسيالعصرلمخاضانمنيمنقنالاءالهذلكولكن،أطيرالاتالىوصآواحتىواغرقوا

؟الحاضرالعصرفىانتصاراحققتانسانيةكأزعةالاشتراكيةواقعيتهمباننعترف

اللاوفيالثصععورفيتفجرانالحساسيةهذهاستطأعتولقدساعدتابرتماعيةقوةاللشثابكلتابها،*وكانالاجقاعيللشرءهاجمتها

الخمسينات!جبل.-الشابالجديدالجيلادارهامسعورةنقمةشعورققدمأننيربوعيواستطاعت،الحديثالسوريالادبتلوينعلى

القيغكل".نتح!ىالرومانسيةالثوراتمنثورةالادبيةالا.واعجميعفياوسع3ئطا!علىالألربهذاالشعوبىعمقالحياةبمعطياتثرااحساسا

والخوف،والمسنقبلوالحاضرالماضيمواجو"فيوتقف"بها.وتستهينالعاديينوالضاسالكادحةبالطبقاتلآمفرطعنايةعنيتحين،الناسبين

منالوازينمنالكتيراؤلمتتولئن،باسر.والعالموالمادةوالمجهولافروفاتحجبهاكانتالتيللشعبالخيرةاللجوانبعلىوالحت

أ.رؤاسعنومعبرا،عصرهشاهد-كانانهال!عينيهوامإمالجيليدالقصيرةالقصذةؤنانذلكمناكثرلئعتقدو.انا،اليئةالاجتماعية

الظو(هد-النفسيةكلغكسلانهعصرهشاهدة!و2،المضطلعة)الروحية(غئيازدادقدفانهدعاويادبالىتحؤلحينقيمنهمنشعينافقدان

والحيرةوالشكوالتمزقاللقردمنعدةصورفي،العصرلمخاض.وظيةهدفلهصارحين

ابحانمحرفررميفغلغيرحوائرضعي)وائرلعلاحيةمنهلانةعنغليةشمئزعنروالغصضا:الفردية:-ب

بحقعليهنطلقجعلناماوهذا،بهايمانهووضعالمستقبلالىوتطلعصنعمنكلهاالجديدالجيليعيشهاالتيالتمزفاتليست

بافويداب،القديمةقيمهفيالنظريعيدجيللانه،القلقجبلفيانقلابيةسنواتاعتبرناهاالنيفمنذ-الثلامليناتالحاضرالوقت

هـذهاجمناءؤيوهو،ذاتهيكتشفانمحاولاويجاهد،جديدةقيمعناخذوالذينفسهالرائداًلمثقفالجيلوجد،لسودياالفكرتاريخ

،ويتطلغ.ويتمرد،ويتمزق،يقلق،والايجابيةالمعقدة،المثلثةالعمليةا!قيمبينالمباشراللقاءاحضانفي،(الحرببعدماشباب)نخنينادي

كاناوطالفةرةلهـذهتواناجعلناهااقي)الفردية(كانتوربماالحضالىيالبللادتخلفويلاتيعانيوبدا،الوافدة(لقيمويبنالقديمة

،والمريرة،الرهيبةالعمليةظواهراهممنالفرديماالكيانالىالانتصمافثانية،جهةمنوالفريالماديالازدهارنسماتويستروججهةمنالراعب

قمانت!ي،-مختلعتينننهايتين-قلناكما-القلقكئابامنهاانتهىوقدوتفصيلاجعلةالويلاتيرفضانالجيلهـذاعلىهيناولاسلافيولم
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علسيصورونهااللكتابوذهب،بالحريةسجبراسعليهاحيوقديتجليكما"صفدكيمطاع"هؤلاءمقممةليويلالبم)الالتزام(الىمنهم

يعروهاانوحاولوا،ال!ريةهذءفيالخارجومنمهددةدائماانهاهجموعتهفيمنهاقسماجمغوالتيخاصةالقصيرةقصصهفيذلك

التمزفى.الىفيهاوانةهوا،ذلكعلى.للتاكيدذواتهاازاءاللضياعالىانتهوا!قدالاخرالقسماما،9591(-ابطال)اشباء

لحعرانعكاساكانتالشروخمنمجموعةفيالتمز!هذابداوقدالحاجةسياطتحتكاملااغرافاالرهـقةهموجداناواغرقوافالعب

كما،والدنسالوحلمنحضمفيوتصارعهما،حقاوايحاضرالماضبمزكريا"هؤلاءمقممةفيوياتي،حمروكاس،امراةجسدالىاللاهبة

السويةالحياةامكانيأتبينالصارخالتناقضدعللالتقاءرديضااكانتانتهىوسواء،.691(-الابيضالجواد)صهيلمجهوعتهفي"تامر

والافسانالعصر)ماساة(مفىكلهوهذا،السويةغيرالحياةوواقعالطاغيةالعفةيعدفانهذاكاوهداالىالجديدالجيلعنمالكلق

،الشعخصباتافعالتوتروقيالقصصظلالفيتتلامحالتيالسصوريوبتباديحهبهتتميزهالفحصهابفاكثر،،الحديثالسورمميالقصصمحن!

،والخارجالداخلفيهايمضزيممخضاقهبالوانيرسمونهاالكتابوراحشاباسودياكافيانجدمماونادرا،اـهدوءوابالاطمئنانتتميزمماباكثر

الشعاصالىازجاهذامنالالتزاماصحابوخرج،بالحقيقةوالوهم.احدهطيسلكلأ

،لهـمالانسانيالوضعحقيقةعنالكشفالىذلكوتجاورواقعهممعمما.نباتالقلقجيلاولفردية()أ"لتابالىنصيفانويمكن

والحلماليقظانالحلمالىالعدميواللعبثالانزواءاصح،بافربينماالاخيرةالعشراد-نواتفيدرزناللا؟ياهـورياتالقصيرةلقصةا

وجوعهالجامحةونؤواتهالمتعبالابحالجيلصفيريحملون،المخدزمجموعتهافي"سهـيلكوليت"بعيد"دالىويممثلهن،وافحابروزا

كماحياتهي!مثىان"لانسأنيستطعلمادا:يقولونوكاتهمالمحريمجموعتىهافيا!مانغادةوابرعمنهاواكثر"6291والمدىانا"

ر؟ىء-نر؟ىاواحلامايعثهاانمبناقل*-حقيقة-يجب.ثارترقد"ا639بيروتفيبحرلا"و"6291قدرىعيناك"

اليقظة.قدرهـأعلىاسومانسيالنتمرداشكمالمنشكلفيعمومااللكاتبة

جوديةالواللتسا؟لاتكثرةلافتلةبصورة!؟لاءفصعصفيوتبدوفيذاتهافتعىوتفصيلاجملةسسؤوليتهامكاحملانوارادتالتفرقي

امنابيسنطعولم،احرالىتب43منشتقل)عدوىيها!ابحتبريخهخاثفتو!اهيالضىها4جباو؟حيا،الاخرينوامامنة-هااءأم!رددقيها

ذلكالمدزمونفييستوى،نظرهموجهةيدعمفلسفيءمادعلىيقيموهاانواحدةقضيةفي-غاليا-ثورتهادكزتوور،وهاودةومقصوصأنعنيها

الت!جأرببعضتبلورهوعندوومعليهنعثرانيمكنماكلوان،والمنزوونتجصيداواعتبر-هااشاملةا4بالدلال"الجشى"قضيةهيشغأها

نتطلباناما(الانبية)الانسانحالةنحوتتوجهموحدهشبهر؟يةوفي.ككلووجودهالقضيتهاجوهريرا

و!كرة،اللهعلىوالتجديف،،القدرعلىالتمردوراءمنمعينةفلسفةلتنبينضروراتانواعهمعلى)اللفردية(كتابقصصتفحصن!اوادا

عصىيوردونهاملاحظاتدونمنيردوماوالاختباروالحريةالمصيراننستطيعفاناخصائعىمنالاعمإلبهتتصفوماالشخصياتافعال

لاوماتحتملماالاشياءتعملطنناءوضويشكلفيابطالهملسان)الحرية(قضيةفييتركزالافعالهذءفيالاهمالجانباننلاحط

ترخمل.دؤىخلالمنمصيرهاعنتبحثقلقةالشخصياتكانتفاذا،بعامة

الجديداللجيل-لاعمالالفنيالشكلاسةدرالىتحولنااذاوالانامامهاتجدلاولنهابصلة)القديمة(الر؟ىالىتمتلااوتمت(جديدة)

ولقصصهمالمفردةمجموعة(6.)عاللعديدةولمجموعلالهم،كاتيا().عالكثراخرىبعبارةاو،)شرعية(كتجعلهاتصرفهاعلياخملا-بالضرورة-

نايمكئفانا-قصة(0.9)حواليمجموعأتهممياختاروهاوالني،واخطائهاهعواتهاعلىوالموافقةالتشجيعمننوعايورا!اتجدلا

.:نقاطجملةفينستقطرهاحرةتكونلانيمضعطرةفهيثمومن*افعالهاتبررعفوبدونوحرهافهي

بعمقلصوقااشدطريقةالمعاصرةالقصيرةالقصةافخدت-ا

اخرىجمماتااو،اًلحياةهدهمفاهيمعنالبحثطريقةوهي،الحياة

فيثوسعانويجب،اً)حياةتجاهموقفهمفيهايحددونالكتابصار

ومن،له:يةوالفشماعيةالاجالدلالمينيشملبحيث(الموؤف)دلالة

ماتخبرظلاالمعاصرةالقصيرةالقصةصارتالدلالتينهاتينتمازجحديثاصدر

4خلاصلوخلاصتهافي"الح!ياةبدتكيف"عنتحدثنابل،حدثالذي

وهـأكذلكالامر.داموما،قلبهبهااحسوكيفالكاتبلعينيخلاصتها

الخاصةوطريقته،الحياةىالالكاتبنظروجهةحولتقومالقصةداًمت

واسمصمالنظىلثعايكوة!للمعردهمندعوهيقص!ع!عردالعظمةالها"!!همطئى

يصسنلاوالاجعماعيهالسحصيةلمسكلاوعيهمجردطررويهامي

وتميزهاتحيزهاالمعينةنظرهلوجهةنغفركناواذا،ذاتهاالحياةكلاسعاع

البلاعمالتدمخلتىاالصفاتبعضوهي،والاحتطابوالضحالة

وض!بقة.ؤ،صرةنظروجهةستقدملانها،الجديد

هذاالىالوصولسبيلفيالقصيرةللقصةبدلاكان-2

.وانالقديمةا"لتقنياتحدودتتعدىاىمنوالاجتماعياشيالوؤفالطليعيللشاعرديواناول

البناءفيوتجارب،جديدةاخرىتركيباتللهاوتتخدمنهاافادت

التطورمسايراالجديداللجيلفحلهماوهذاطمستحدثةالب..وا

التقنية،الىالرومانسيتمردهفنقل،الحديثةالقصهلشكلالعالمولميالصبدر

اًلرفيعةالاساليبوتشيكوفبخاصةموبالمعاناساليبكانتانوبعد

وفرجينيا،جويسجيمسطرائقاصبحتاللقديمالجيللدىوالمفضلة

رواياتهم!يسارتربولوجان،!وكنر،ووليمسارويانووليم،وولفالادابدارراتمنشو

ايحس!تقضببرمحااكالكلاته!تد!بىالطرائقلدإتأ!!ز"القصعةوتقلعاسهاصمصبهملحيللقصعير.ل.لى002الثمن

التيتلكسواءالفنيةمطالبهمتلبيةعلىؤقدرتهاحيويتهافقدتقد
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!الحاناتفييرضسكعونالذيناللسفلةعلى!ركزل!سقليلا-وتدنتال!صس!ةوان،الإد!اللداليلسم!التيتلك41،افناليرالىالهدف

الشخصيسهفىنوهكذا،الفسادمباءاتانحنابلمحندا!قافهمويلىبطونمتؤالةرامهأنياتفلىةوطاقاتخصبةاقجاهالظمنتعم!ل!ماا!ديثه

رايناه!االتيالبورجوإزيةنالطبقةمتطورتقدالسورية-يةالقصص.المط!ادطبهذة.في

المعاصرةالقصبئفيمحلهالتحل،بقةالم!الفتراتقصصممثلمفيفضلراتجأها-الثم؟موجهممنىتاغمألهغفيفلاحظونخن

أكننربل،ؤيهاكبيراحيزابشغلصارالذيالعاديالرجلشخصي!ةكالمذ!بالاخرىالفنيةبالمذاهبم!،ـوالراالقصةلبناءكالأسالمادثة

القمعةيكنبانالعلملفي.ءففثلااللعاديالرجلهؤاحاولذلكمنالاحسماس(معادلة)ابم!الانفعالعنمباشرغيروتعبيرا،السريالي

الحشتوعتهومجةرفاعيةو.أسيئ،نهاعرضشاومجموءتمهازنريتامر)رممرياحرممنة"لقنحوولسعياالضءصيصعلىواعتماداالتمميمعنونايا

،أا9ا06فكأنككوبئواور"طاء،بلأوتلوينه-ةايشخصبرماكربمالخارجيللعالموربطا،درامهة

اأزاخى-رالمنمقلوباالاسبجنا)قصه!و!فبيرإاتراوختلآهفا-ات..ةأديفي-بارر"جمراصق؟هنا!مولكن،التصويرعئمو

وبيمن،اضنأنقةااله-ودباثوابافراطفيوالمتبرفي،ا،متقاةبالالفاظ!انفسى"مأبنر102وجمدوق!لما،!كارفيؤالم"بئاكل،الداكليالموزولوج

انماطهبعضطفييصلوالذي،اخرىواللينلإرةاتماسكاالاسلوب،لحاضرباالماضيالزمن%تا-دمحونبالزءنالحادالفوروطاةتض!

السوريالهصصيالتعبيرؤيالبارزالشيءولعل،الضعفدرنجةالىالسرديو(لنماريخو،اتسلسلااتىاءخنهممماطريقةفيالمخضوع!رفضوا

!-!هاهـىيىلوناـكتابامعظمانويبد؟،")شاعرر!ه(هـوال!ديثممحظمفي-تزابلأبعيثللثصةالزمنيا،!ىتحديدعليهاوفضاوا

ويختلفونسايف،والموقفورةوالهالاسلوبنساعرية-الث!ا،ريلأطربتعنتالبأارتداداخلارهايرتدون4،نفسيةلحظةعن-الأحيان

الذبماالافأديالاسلوبفريق؟خخارحينؤعلنى،درجهافيبعدهـاؤبممتعددةجوانببينؤيوؤقونالوراءالىنولوجوإلوا!تدا!يا

؟للفظ"اختياروىحبعض!يرغب،؟لمضموئهرصازسمييةعلىيستكىء.لحظلاكهامنلحظةفياك.خ!ميةوعيخلالهيقدمون،وا-دآنفي

الضركيبؤجاالب-،طةالىتالثفر،بئو،هيل،نرفة41وااجما"؟لمجنحةوالمعفاةالتجربةثودفيزالتءأءدثةالمستار؟منياتهذءوكل

رة509الىلاعةأمهاء!اسجفيرابعةؤلةوتصل،قوبألرا!؟ةالاصمعأاؤة؟زعمولكناالاجمبيةالتقنيةادداًكالىمف!روناللكتاببا!لالدعىون!ن

النمعرإ،بترتاجهاادرفانولذلكالرمزقيايقصائدمننكون.مااؤربض"،انء-ضاءخها.إ-ذؤوااماانهملزعملمانمماايديهمفيبعدتة!جام

."القصبابتحتاجهاادرمناولىالمةبمورالكتهاباما،ؤض!دقائقوءواالكلأسيهالقصةاصحابالقداصالكخاب

،لابماوريةالم!القصيرةالقصةفيبارتعبيريقفلمالامرانءلىؤانهمامينةممارسةعملهميمارسونلاالذيناولئكمضممونجحصالجدد

والسوقبة،اللعاديةالاحاديثدرجةبلغوازهـأافىحدهداعندحوارهافيا،أدةاعواحض،افنقنيةمثكللأتعبىللاكغلبجادةمحاولاتيحاولون

اللغة!ثعهلكأفامتثمومن،-والسقوظتدالوالابالركاكةالىوجضحفياحرارانهماهمنقولاننستطيعماوكل،الملائمةالفنيةلقوالبهم

وبوج!ات،متعددةوودواؤعمختلفةظروفتحتالحدفيةاقيصةاؤيأئ،وشريطةورؤضهاالقصيرةللقصةالكلاسيةالتقاليدعلىالثورة

قائمةمقالة-معاولخطورتهالاهىتها-لهانفردتجعكأولباينةمتنظروخجزألاجزءاتصيرحتىالجديدةالتقنياتيتملكعلىجاهدينيعملوا

.حدةعلىميهانناورءهاقياها.الادبيةموهبتهممن

ال!باؤصيصمئىنعيم،العادفىجمنالناسمن-غالبا-اهاابطاالقصصاخمتارت-3

تقلملادابدأر

ء

لمارليادءتتره

ء-
العالميةالوصديةللكلاصبة

يوفوارلوسيمون

مذكراتهلالحديثعصرنافيوفيلسوفةاديبةكبربانهاوصفتالتىاًللقرنسيةاملالبةلو!لوفيه

ت!صصو!-سي."والحبباةوسارترانا"و"عاقلةفتاةمذكرات"فياللعربالقراءقرأهاالتيالر!لعة

منعد!معهيموقفهااس!يماولا،اللةهـنس!ينعلىاثم!قينوانعكاساتهاالجزالراحداثع!نبررمتهافصولا

الجزافريالضمعبلنضالتاييد!مو"القدوةالجزائرحرل!"منسارتررأسه!وعلىفرنهأفيلإد؟ءكبار

ولاغمنيالط.بالقتلوتهديدانوحرمافؤنسافيمىناضطهادذ!كبسببلاقواومها،ضوقهعنودفاع!

سارتر،حيانهابشريكصلتهاوتطوربلادباءوعلاقثهادطلأتهاعنممتعةفصولذلكجثبوالى

والمصير.والموتالحيلافيمميقةتا!ذلكويتخلل

جزءانادريسمطرجيعايلةترجمة

!ق::6:فثالاادرشىسهيلالدكتورمراجعةهديثاصنر
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