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القصيرةالقصةاستطاعتحدايفالى،كذلكالامركانواذا

حلبيةباتتاًلحلحيةاقدوداان؟المحليةالثقافةعنتعبرانالسورية

الاغانياستطاعتفهل،للمدينةالمحاهلأالثقافةومثلتتمثلتلانها

صبياحمثلشعبيفناننجحلقد؟محليافناتعطيانالسوريةالحديثة

ر3يذنجاحاييعققلمو)كنهوالموشحاتالقدودتراثاحياءفي!ري

علىالفنانقدرةعثمذلكيعنيفهل،واحدةحدشةاغنيةقاديةفي

الاغنيةانام،1لمعاصرالابداعمنا!ىالتراثانام،التراثتجاوز

-كمنهنا؟كذلككونانالحديثة*غنيةتطعولمفناكانتلقديمةا

بالمحلية.وعلاقتهالقصصبىالفنلعبه

القصةاستطاعتهلثهوالانطرحهيمكنالذيوالسؤال

نكهة،لهايكونان،لنفسهامحليهملامحعونانالسوريةالقصيرة

يقالان،العالمفيالاخرىالقصصمعجئبالىجنباتعفانيمكن

الروسيةالقصةهيتلكقبلمنقيلكما،السوريةافصةاهيؤهذهان

غيرها؟اوالفرنسيهاو

حلب"منثصة12"بعنوانسبواتسبممئذصددكتابفي

للجيلانشمابهمفيمتفاوتينحلبيينلكتابقصةعشرةائئتيق!م

تلكعلىالمحليةباغلاسمحاولةالكتابهذافي،السابقاوالحالي

فهل.حلبفيالمحليللادبهويةلاستحراجشرعيةطريقةاوالقصص

اثخصبصةاوال!ثرعيةتلكعلىتحصلانالقصصتلكايست!طاعت!

ؤصصهمبينتجمعهلواكنالمواطنيةتجمعهمالكتابانصحيح؟المحلية

حلبية؟محليةملامح

للحصولواستمثمهادتثنيدبعيرعليهالاجابةيمكنلاسؤالهذا

يشىهرالاؤلميم،بالتجمعهداعاىالاوليالحكمولكن،عمليةنتائجعلى

مناكثرانمعالقصصيةالمجموعلألهذهتتوفرلماًلمحليةالملامحانالى

سوريةاوخاصث!كلحلبالىالاشخاص!اوفيهاامانيشيرقصة

.ءمبشكل

فيتتجمعانالقصميرةلاللقصفبهااتيحتاًحرىفرصلأانكما

الذيالمدىتقصيفيالفرصةولتعطبم،واحدكاتبمنكترواحدمكان

مجلةنثوتفلقد.المحليةهويههاقحقيقفيالقصةاليهوصلت

عبدمنبع!اقصةعتذرةاحدىالسابقا!امبدايةفبم"المعرفة"
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والسؤال.هـفابووعبداللهشربمباكرموانتهاءالعجيليلسلام

الاهدا!المتباءلىةالمحليهالأعمال!كتعراضالهيعدطرحهيمكنلذي

امتصاصعلىقدرتهاالقصيرةالقصةحققتهل:الثقامات.المتباينة

الملامحمنتعملانهاهلاو،لائقبشكلعنهفعبرتاشاملةالثقافة

.؟سوربةقصةانهاعليانطلقانييكن،

فيالانجبرةسنةالاربعيفيساهمواقدكانبمائةمناكثران

ماتكوينحقيقةاستطاعوافهل،البيدلهذاالقصصيالتواثكوكلن

؟القصيرةللقصةاً!حليةباكلامحسمى

سنينمرعلىاقىفرفينالكتابمنهـمددفصصمنجملةتكونقد

،الهدفهذامنشيئاحققتقداقصصازلمكنكونقد،رريدة

القصةلفنيةالاساسيالننكوينان،كلهالهدفبعدتحققلمعلكنهـا

الكمابثقافةكذلك،الغرببمالفكرالىقةالحقيفيينتسبلقصيرة

سببقودناالامروهدا.منهاواحدةالعربية،عالميةثقافاتبينتارجح

وهدا،باسرهالعربيالثقافيالوضعاصولفيالبصثالى،لضرورة

الاسلوباوالقصصيالتكنيكبانتسابالاقرارفانلذا.،حثهيطول،

الىالمضمونانتسابامرويبقى،منهبدلاامرالغريهالثقافةلى

نفسها.المحليةلثقافة

يعطي،"مجانينحكايةهـ"لهقصةفيالعجيليالسلامعبد

وتضاريسالاح!دثاثجعرا!ةحولالفنيكأاقيودااحكامفيجيداشلا

العجيليكانواذا.سوريةقصةرسمالىليتهى،البشريةلنفس

زكريادورهوفما،والخارجيةالداخليةالجغرافيتينعلىسيطوف

لينفذاتاريخيةالرموزالتخدمحيث"اللحى)ء!قص!فىمثلانامر

-دمكنالذيالوؤتفي،البشرداخلالىلهاحدودلانفسيةطباقة

علىالاناضولفيحوادثهاتجريانيمكنالقصةهذهانفبيهيقالان

الحمر.لاالمثالسبيل

رؤوسمنجبلفيبنشفيحملقانلتيمورلنكاتيحوهكذا"

باسمةكانتولكنها،بالدمملطخةصفراءالوجوهوكانت،الرجال

الاوزهوهافرحهاعنهاويناى،قيلكماتعبسولم،بلحاهائخورة

.)احاهابقصال!قينتيمورلنكامرلحطة

الثرقيةالنفسعالمالىدخولىتامرلزكريا،االلحى"قصةفني

فهط.لهامعنىلامضحكةبئقاليدوالمتمسكبجهلاننجبرالمتعفن

المحليةالىيقودنا،للبثرالداخليالتصويراي،الامرهذااناعتقد

المحليةعنابت!دلشعبناالمحددينوالتاريخالجغرافيةعنالبعد

العالسنعلىيسيطراناسمطاعقدالعجيليكانفاذا.الحقيقية

زكريافان،للقصةمحلبةملامحرسمحنققدوالخارجيالداخلي

محليةملامحرسمحققثدفحسبالداخلياحالعاعلىبسيطرتهنامر

ايضا.للقصة

،القصيرةللقصةالحا)يألواقعمناسونخلاصهايمكنحقائقهناك

التالمحر:انحوعلىنرتب

دونالانسانيةالحضارةبركبتلحقالمحليةالقصيرةالقصة-ا

.القصيرةالقصةوجودلاملباتسابقااللارمةاجعرافيةباالتقيد

ص!سليقاطعحكمالىمنهالخرجشاملةنكلةتكوبنيمكنلا-2

منقليلعدراستقطاببسببوذلك،القصيرةالسوريةالقصة

عددفيهايصللمالذيالوقتفي،الجديدةالقصةلنمادجب4الكت

.انالمإهذافيمتميزةانتصاراتتحقيقالىالمجربينالكتابمنكبير

طورفيزالتماعاموبشكلنفسهاالسوريةالقصةان-3

بغرضالجديمنوالمويخاتتركبالاحيانمنكثيرفيوهي،اكجريب

نفسهفيالكاتبيعملهاالتيالجريئةا،فكارمعوالتلاؤم،اولااكحدي



لم

.لطلص

المتكئاتكما?انشلمح!

القاء4تدفءؤينسس-رخي

ؤجاتالفولي!لبونغوصر،

اتزءوكلو،نل-واتنتضس

وءواراتبازاننماوز!سوغ

كاء!اتكل!مماتكل*هـ،تكل!ات

عمانفيالسمائلوال!دم

الرقاتوجهيحمفم-

الساحاتقلجمافيتيزقالعذراءوألاخست

سسحدىز!!ب!الضار!كةصرخته،

الكلماتصجيجوهـ!

سىضاءفيأث،محوالدرهـا

النجوانقهتحر

سنواتروناحسدث،ور-الا

أكلطتاؤ،نبطواحمناران!ااط!!

تاتهرلمئزاءكأهـخاو

لسرهاتاحكمأأولفا!الانان!كد

.كلماتكلماتكلمانفكلمات

،*

الكا،"أبتهاعفوا

ديل!االمرال-برأكضستا

الم!اهمةابرلمنرلا)فنياصرضااجلمنليس!ولدهاوالتيثانيإ

الاجتماعية.الثورةفياساسا

المح!لللأات!اًلشإملإنيالافالموقفبانيقالانالجالمحزمنانه

،-رةالقصبالقمهةالاسالسيةحلية4اًالملامحاعهاعةالىبهاودىقد

منهل!يلحظهايةفي،ادهناالىيردانيمكنالذيالسؤالولكن

ردافاالمحا*قيالملامحمنمحملانالقصيرةالقصةلنجإحالضروري

؟."اللقبهذالحمليؤهلهاالذي

قاهـة،الانسإنلبنيوملكاشاملةباتتالانمه،نيةالثقافةان

منالمزيديعطيهافبهانمتالتىبالارصاقصرةا4القصارتباطولكن

وفي.البشريالحنربثقافةالنلاحممنلزيدوبإلتاليالمحلية

الشموليكأتحوتتجهالصدي!ثةارروريةالقصةبانالقوليمكنالمقامهذا

رحلة4اى4ؤالاحوالكلوفي.المحليةبالثقافةارتباطهات!داندور

كخقإقا)كرصمنالمؤبدتعطيهالمحلياكاتمبابهايمرالتيا)خجريبية

واًلعالمي.ا(حايالمستويينعلىوجوده

الة،لميالاشتراكياكرالنورالتعوصالانبالذكرالجديرلمنوانه

قى.بخاصصيالقصواهفنبعامةالادبيالفن/لتحقيقاسلوبصنطرحفي

المخلأصكأوالمحإولةالبشربينواةواررالفكرعاليةهوالاسلوبيناول

هـ-والاسل!لييسنوثاني،اررإئدةالانسسافيةالثقافاتبينللتقويب

8

الفسض

وا)حاديأهـائدا

للثورات؟الممث!ل؟دكمم:*ت

المفعلىئدارفم:ت

أورمخؤلم!اتت3واصقإباكا:حف

ؤ.اءالجوال!إرغةالإلسفقي-ا?----ثانج

إ؟لث!دأ"صااتفظصس!لإيم،ستا

اإوراقاىصفحءاتث!ء-خل!فى

الضدواتؤىواتأ!خلوافىلوحئل!ثدتحىحرعصصاث.
لل!علءلدرلمررو:.ك.صرولت الختلهـاستهوءت

،لمحط-أسطحا.شص"ويميززح!طضبر

هـكاء،تكاسماتكلماتكلمات

**

الاحموالشهداءدمير،

وتفجرؤم

اشتالالا. موحى،ءاوكما

5ب،دالاؤي3لالااصخورأحكلصب،سكيمنهمناز-بم

حرالذعكمن2!حذا

الكلماد!حبلىيقطع

.لولت3تعاطكلهسات3لممات1

يزالهزعبدملكالقاهرة

--

وطوير،حدةعلىشعبلكلالمحلإةالثقافةلاستلهامالملحة،صرورة

نامسب.المعإصرةالادب!بةالفضونفيواستخدامها(مشعبيا*راث

واضحإ،الاولىللوهلةيبدوالاسلويبنمنكلفيالطاهريربلتضط

ا!ليةف!ةعليهاتبنىمعقولةلنظر!ةمعايرمملحاىلمونجينالا!هذينملن

ابكالمشاعرتتشاانآي.الحابىبحثنإ"وعهـوحسالقص-ركأأممقصةا،لئسمة

القائمةالفوارقتذوبوان،القصةتكوينفيالعالميةبإ؟شاعراقومية

العامالهيكلخلقفبىوالافء"ؤحيالاقمئيميوبينواًلخارجيالداخليين

القصة.

آراءصملتهإومنالمستحدثةا!ف!"االنظرياتسإهمت)قد

البشرية،للنفساخليقىاروا!تض،ربممىعناكففمحاولةؤ+،،اووربى

الاخلاقب-لمةتحإولوبينمإ.للقصةجديمدةمتاهاتصلمقفيصاه!

هـحوالعالميةالمحلبكأدهنا!وارقتنريبعلىتسماء.انلالثمتراكية

نااجديدةاالنفسيةالعلميةتحإولوبينط،من!ماكلبكصإنلاحتفإند

كشففيلفسهالعلميسإهموبببنما،للقصةجديرهـاوبمدا?كإ.طي

تقفالاطرافتلككلبين،ايهطوالمشقبلا(،ضبىخبإياعنلستإر

ستسإعد،قبلمنتالفهإلمفةالةبراسحةمزودةا)قمبهمرةلق!ة

اقصيرةا*بالقصالمتعلقةاـثقافةااوجمةالشخصهاوالمحلإقياع!ا،فيل!ما

القصة.اجلهمنوجدتالذيف"*تححقهرواواكثر!مواية*اكثرب!ادا

اخلاصيول!حل!


