
ق!المحهشات
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ىشووش!ىتىش

الالنازبتجميعبين3"اًلمشىضرالسم""حىانىنطاذا
!-نعجىزهبمهيآلرأسالعللمفيالرموقينوالكتاب

،"بهمالمحي!الاجتماعورأواقعاوبصنانفسهمبينالملائمة

بب-تالمشتركةالسمةفان،!فيشارنسسظقو!حدعلى

.هذدألنهلاهرذ!ألاغتراب.ايف*اهيادعربالشبالبالكتاب

ت!!فيذ.آلفلسفيوالنفسانيالطبقيألاقتصاديبشقيها

صع-ىعلىمحددسياسيلهحاتب،عفياتمزمشةالحيرةعن

ضىجاغوعن،اقطارهمنقطرفيحتىأوالعربيالوطن

.والامانوالشبعبالحريةال!ثسعور

الىامى،عادةانشىأب!الكتاب.زووودالاعترابوازمأت

أ-!اواما/فرداتيطابعذاتمستساهةرثائيةبكائية

ء*يرنبينالنوالفاصل.والثورةوالاحتجاجالرفضتمواقف

نا.ا،وآحدا)تغاتبعندحتىيخشلمطان!اوكثيرا،دقيتى

الف!نال!حتىلبقى.اجتماعيانفسيابعداهض،1للاغراب

التحليلحسباسب!بهغ!بناأوةمنهالميتافيزيقيالجانب

انه10لساعةوبىألانى،ج!داةالنضجعلاقةاي)الماركسي

ء-قوبحث،المحتمعمعحاد"نكضف.عدمبأخراوبشكل

المفتقدين.والعدالةالبراءة

سماتا،ء"!ون

بدلاالاساسيئالمهحورهيالا!نهضرابأزمةعانىناذا

هـحىددخمشستركةلى!ماتهناكفان،عموماالشبماب

الكتابقصصفيالمثضركةالمضامينأوبافضصمونتتعلق

ف-لمىلمننستخلصهاانيمكننا،!وريةفيالشباب

زستقىيونحن.المختلفةوالمدارىرللاتحباهات/دراستنا

القصيرةالقصةخارهـةفيمالمعظممتأنيةقراءةمنذلك

كتاببهايتميزالتيالاضافاتعلىمركزين،سوريةفي

-------3---!.؟-ىضبقهمعمنتالسبعيه(1جيل
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بقمرلافي!ف

ا،لدفيويوالوضعالقهرىا!وض!وعةت

قصص،مفييقفونسوريةفيالشبابالقصةكتاب

ببن،والقمعاحبأبينأصراعافيالطرثمفترقءلى

الكبرىالفلسفيةللمموضوعهـاتنردلذلك.سوالثاؤجراءة

اساليىصياغتهاانخذتوان!لديهممحددةدفيويةعلامح

بالاحباطالحزن،بالحربيتجسهـدالموت.معقدةنخععرر"

سنبالانفصحالالقلق،السسياسيبالقمعالخوف.العاطفي

وهمعنالاستاررسقوىلوالزفي،تفهمهموعدصأالآخرين

زائف.مثالاو

ل!جاؤياكلصصرأة

علىجرأغاكثر.خاءىبوص"بدا-،نيبمفيثا،شبإب

لهـ!ان.ا!قليوريالجتصعءرف!فيالمحر!ةالواضيعطرح

ايهعلىأمامهم،ئمةق4ممنمكلاوالنضس.بخذبهبمشديدااغراء

والجنسربااررين./:وواق.-مى،اًلتلأرياالابرففانلذلك.حال

هـ-صا!خر!ء/أىال!بابحرىرام،مينهار،سىةوالسي

مننفوسهمفييجيشىصكلمابجرأةاضعبيروا،المحظورات

.وهصرممشاكلمن-سبممجتمعفييضطرموعما،ممفإعر

ءعقلاطالالىءأىالحرص

.نصىويرعلىحرصهمفيالشبابالقصةكتابان

ادواتمنونيمليشسابكلواقجيلوالعصرالمجتمع

،الاسطورةاوالتارإ-صخاستخدامنحوينحون،وطموح

خصب،دراميمجالمن!نهمماكلفييوجدماماخين

معوالتمويهللترميزفرصةمنيمنحانطا!بممكتفين

فهي،اوبروزااهميةالاقلالآخرالدافعاما.الاسقماط

مواقفاكسس،با!لمنوالتجريدالتعميمالىاللجوء

011هـاخالفاسفيمابعدأابطالهمموشخصيات!صصهم

.العصرالحاضهـفيت!ار-خعييماشحصصجةلاحياءالطريفالوصع



:!اث،اكورز،،حيلة.ع!يتن!عجمالتيالاتهاميةوالملابسات

كاتب،استطاعص،.فق!ونادرا،نادرا.تامرزكرياءن

وعمق.باصالةمطورذوالا!الت!اريخيتمثلأنشاب

وربطسا،اصدعبدالومحمودعندفقطنجدهماهذا

.لاخر-نقاعيلةمضفرقةقحسصفي

الروماذطططنالرناتذطزطن

اهـ"عيناتقصةسبقالذيالجيلتجربةانرغم

34--وا)واؤالنقديةذلواقعيةمتيناالساسماارسى

جتو،عيش1بارعتنيمدارسرطاوكلها،وآلتعبيريةالاشتراكية

رت!،ا،نسازيةأذ)-ني!االتجربة!تتعميمهيملا-نوبص!

وردية!معاز،ةمنتنطةقالشبابىقصصمندثيرأفى،نذلك

نا.والثوريوالطبقىالعاملبورر!قسرازلضسماوكثيرا

الكومباردوريبالفهومالمح-طمععاىالمحيص!االماديالاتجاه

طوتجارةلسلعةالىيتحولشيءكلبالنالشبابيشعر

ماضافة،ذلكلمواجهةالرومانسيةالتزعةلديهمتهـثورلذلك

وئييجيشظماكلعنواح!دددفعةالتعبيرفيرغبت!مالى

الفجائي-قيابرمريعةا:تغيراتلمانكم!ا.لهموعقوانفسهم

الكش،نجاجصللمالمنطقةفيالسياسي"الاحداسطصعيدعلى

نبى7االطابعذاتالعإبرةالومضطهوراءرلمهثونالصثسباب

الواقعكل؟تعنبعيدةباشكالذنكيفصأونانهمرغم/والعادى

غانبا.توغرافيةالفو

إاوسىاليكلأميئ!واثقلق

الو!تقودزاالسابقةالتحليليةاللاحثلاتمنكثجراان

-ءدمح!-ني،منهإهرباحتىاو،ا)وأقعمعالمواجهى"ان

والاحباطوالقلقالاغترابضسعورلكن.الاحلامأىأاللجوء

يكونكلازو،لباانه.صلىألطدابوببمالقحسصتسم!ا!قمع

وهـذا!ومدروسن!نظم.شكليهدف.مصسنوءااسكابر

الاسقاحف.الى(عييه

الأيرمسالىدهوالمراهقة..الطبالةمأالوصط

وأشطد-،لشباب2أالكتابمضاميناختلافعلى

تتألمثوراالقحةاستهدافجميعايدعونفانهم،تعبيرهم

وصحة.الطبقيالوعييدعوت!جميعانهم.الاشتراكية

منينمطةقمعظمهماوانخصوصا"السياسبئالحكم

"هنيثشجدأؤلملأئلسوىهذا3ممناكمتثميلاا0تعميمات

شك-دونيملكبعضهمان.(بحتانسانيبهدف

هـ/!يعانيبعضهملعن،امسليماالطبقيالوعي-جدراةو

إمالثالآخربعضهمانكمى،،اليساريةوالمراهقةالتشتت

إ؟ت.سليمفنيؤالبفيتوظيفهيجيدلانظرياوعيا

الىحالطايةعلىينتميالشبابؤصتضطصتالاكبرالجزء

اد-ىيفتقرعديدةاحيانفيلطدنه،الاشتراكىالموقف

ن!-واو،النكل!ذجنحووينحو،الاصيلالقوميالحس

وحدها.النظريسةالاسسخلالرونشمخصيةاصطناطط

بوج"اقناعهمنكثيراالنق!اةهذهفيفقطرالشسابوالادب

وجهعلىصالو؟قعيسةألستهدفأذاوأقعيته،عام

.صألخصو

***

"!ممبكب!الافتف!صةحنه!رطة

لسوضيةفيأسمبعي!3"تأقصةنعتبرأنأ!جعف-صلأ

ا!الاجيالتجربهمنابضاقكامواشبمح!3)دمننماداىسحا

اتح،هات!،تباينعلى.،لاحرىانها.القهـصةؤيالسانجذة

ارئشبةاأؤخلاثةورللمحاأمتدادأ/عنيذضص!-،ومدأريةالفكر

آلعجبلمحيةاسملامعبدةمنهاركلمفدمةءلىيشربعألتي

ابرضانهيا!حقيقةلعن.؟،كحروزكريا،حؤراؤيةسعيد

ريضيحفوتتزهـأتا06أهذريهزجبىنألشبابالقحممى"كت،ب

ليخرسسوا،الحيا.ليةبهموتجارفتميم.لفاص!ادرليهاا

يتجاوزوناصابعلاهولاء.خاصةمتميزة/شخصياتالينا

يستسمهلونانهمفالظريف.الاخرونآمما.الواحىذاليد

انفسهىمخالونو،القصيرةالقحسةفنيبدوماعدى

علىباعثاعددهماصبححتى.بنجاح!كتابت!علىقادرين

الثقافقيللصفحاتصبىالمريداالنزمعىحاحفو،الدهشة

.والمجلاتحفال!في

إدية،انيو!نجدفبالعادبرالكمفيالتورمهذارغم

هف،كأنرغم/لثحابةقحصحسيةحركةملامحسىوريةفي

العتىففي،اذن.للتفادلتمدهـوالشيئرالبعثءخض

يكد،/ولمتصاعديخطهناكي!نلمالماضيةسنوات

ثلاتة.اوكا.لبينسوىخلالهااصقحسيرةاالقصةفييلمع

ثمساراواعطتالسبعيناتفيأتقصةشجرةنضجت-تى

نا.سقطتألتيالعطنةرالثطهىلثيرةةجيدةفلميلة

ويض،بيعخبت،ثمآلبدايةفيشعتعديدةشابةاقلاص-،

3)هـذالكن،جفتتموالخثطاءالخرمني،توؤعنامحد!دة

ل،سسهبض"مصوضعفنتيجةاوانحشبابذنبغا!باي!ن

والاؤتصاديس-حشالاجشء،عيةالففروفذرجاكانمى!كثيرأ

بةالمو!غيرالاقلاممنكثيراأن.ال!جفةأسثقافيةوا

اءثآلى*خسوءيى!،ورسل!ثوزلممعتنشرزا!تماالافلاقعلى

للاسفالاصيلةالحقيقيةالمواهببعض.نظلحب-نفي

الظل.فيألشديد

لوجدن،،بتانالشابةالقصةخارطةاسشعرضنااذا

تحنطيوسرعة،السبعيضاتؤص"اصصابالذيالازدهاران

لحواجز(هوبينالموغيروحتى)هوبينالوصينالقصا

"هزيمى-بعدولدالذيالادبيأجيلاالىيعىود،النشر

عبردابراهيمسليم-وكصلنذير-محمودعادلأ:ا67!

عبدالزسء-الخطيبكاملمحمد-يول!مفمحسن-

الثتمهاب"عنفعلياتوقفالاسماءهذهرعض.(هيفاد

يكتبزألماوبعضها،موضوعيةاوضمخصيى"لالسباب

مسعالقائمةلبثتوما8مستمرمهساوقليل،كلردون

:اسماءاليهافأضيفت؟تسعتانالسبعيهناتبدايات

توفبوط-الحميديجاسمخلإل-اذخليلابراه!يمأ

-دوداواحمد-حيللرالهعبدالا-نجمليدو-الاسدي

!ه3



نببل-الفيلهدى-اصمواحسعحبات-اسمندرودح

ءممبدالواحدمحمود-لمثرحميرة-مالكنير(وز-جديد

-جميلحديديعادل-خايلرياض-يودصف.محسمن-

-ود--دروينرعميد-السواحوأئل-حتمل

ممناحدااغفلتقدأهـوتالا-وارجو(..معماري

بعخمصأاتواعتقد.-نمع!ويىىومستداستمراريةحققوا

تهـميهزالىاشيرانواحب.وجدارةبسرعةيتقدممنهم

كتىأبةفيحتملوجميلسالمصشاياو)-لميمعماريوليد

كاتتوكأبممابم.هاينفرد!نهينق!ت،للا!لفالقصص

أشيرأنأحببينما.رواعدمهمتخصصمجاللبعت!هم

اًبراهيم:لفيلأء!دى،احدآوعبدا!حمود)تميزلىا

فكل؟(بريكولصميرة،يوسف.محسن،الخليل

.وتجديدااضافةيمثلوآنهـجاههمررل!ستهفيمنهم

الاو-النظرذفيالقصيرةالقصةفنسهولةان

التجاربتبتلعانتمبثما،باشغةصعوبةعن!نتمخض

السينىا!وقرةيستفيدالذياغن،اإصصرافنانه.الغضة

اكثشرفط،لكلذ.يرن!تحواوسيظ،ثواولشعرا،وحلمراو

آكثهـوما،الاخرىاوألآدابنالفنومن)اليهيفدوناللذلن

تا.ينسحبونويفثىونلىيئالذاكثروما،بهيبدأونالذين

،"الممتنع-السهل"ههـماماليووالمسرحالقصعرةالقصة

علئ"ضاتكأنهـ،هذآو."فيلحرا-لحدسيا"هما

منألوجوهبعضتلمعاتخبليكتشفوهانالشباباسقصة

.السبعيناتادب

!ع،*

هعمسلىرلشكل

دابواسوريةفيايشبابالقصماحسينبعضانرغم

.اعجصإيواكت!امر.،ا+ظيظابعض!حذوحتذواانعلى

اخذتالشابةاًلقح!صيةائحركةمجملارالا،وحيدر

التئيكمانتتوغرافيةالفوعنبعيدبشسرروبصورهقعالواتفهم

هيبالشبابواتعيةان.عامبوج"اراواداجيلفيسائدة

لكنهس،،درامب"واقعيةوذ(رة،تممجيليةموضوعيةتارة

.اححدلهاالميزةهذه.محايدةغيرالاعصاقفيدائما

اتجمادسيسلظسعيهمفيالشبابالكتابإمضاناد1

الىفيهيسصونألذيالوقتنفسىفياشتراكيواقعي

الدعافيةاتعالفياوتحعو،الطرازحديثةقصةكتاقي

تتلآقفبينما./أتالنظرقيالصلىعلىالواقعومسخ

ديالالىفيقتوقعيةواتنس!بو،سفلو.محسنواقعية

يفتفراشتاخرلي!كتابافجد،امامنماباقناعالتسجيلية

نا.ادحبةالشخصباتورسمالبارعالتصويرلموهبة

معالجةفي-لاب"ءلىالشاعربةمنمسحةهناك

تكصو،والقبيحمنهاالجميل،صورهبشت-ىقعاثوا

سورية.فيالشبابقمص

البدايات،خصوصاالثسبابقصصمنكثيراان

منخليطهيوانما،الاطلاق!علىقصصاليست،منها

تلكسنالاستفادهميزة.الاخرىوالفنورالادبيةالاجناس

-4.

انصافعندتصبح،الموهوبينعندوالفنونالاجناس

هـ-ظاكثرالجديدألفنمنتقتربانها.عيباالموهوبين

اتتأثيرات-"ككابرز.القصيرةالقصةمناقتراهسأ

موضةاصبحتالسيناردوفالقصة،السينما!نتي!

القصة"و"الوحةاالقصة"اصبحتكماةاقصة-في

ابونوافيدعلىألستيناتموضةقبلمنا،الكونشر-و

صوت!4عنالشباببحثان.اخلاصيووليداًلهيجاء

،ترفمنوليسحاجةمنينبعأن،جبالجديدالخاص

مدعوع!01يكندماناالتحبرباجلمنا-جريبفالذلث

وساثلحولمتناميةوتقافةتلدواقععميفةةبرؤ

اقتباسان.مسدودةطريقاىبالعا.أبيصل(التعص-ر

التواصلزيادةبفصداخرىفنونمظتعبيريةو!ماتل

توهـللاهجينةاشكالالىيقودالايجب،والتأثير

محضا.جمالياحساسااحنىولا،ننيءايرىءللظلم

القصيردالقصةفان،التأثيراتمس!الةالىاضافة

علىالابالكاتبقدرةلعدم"خاطرهة،نختمط-ماكثيرأ

اللاقصه.و/ينالقصةفيالمجديدبينآننعديالتفريهت

جانباصئواصبح،النشرس!هول"نارهازكتماهذا

معظمالاطلاقعلىوانلاقصصيةالخ-.لصة4الثعراننزعة

انها،ودورلاتضاصحفنافيأتمرصصيعةاالحركةيشحلما

الحدثمنخاديةلكنها(احيانلجصيا")-نثريةكتابة

ا!ستءمنوعددةوالاقناعالترأبطومظ.والشخصب:ت

غيرها.يزجونلاذكرناهمالذبت

قصصففي،تعصمهيمكنلاماحالكلءإى3صذا

قصصعادلوفي.ادسين!،ىنايجابيةاستفادةا،سدى

تاثيراتعبدالواحدقصصوفي،شعرينفسمحمود

حواريوسف.محسنقصصوفي،اسماوريةملحمية

وشعرية.ت!ثكيليةصورإريكور!ميرةقصترؤي.ومسرحي

مبرىفيتصبهؤلاءعنداتمؤثرإررهذهجميعلكن

و"غنيه.فترفرهةالقح!سمرةالفصة

القصصميةالشبابهـحاولاتمنكثيرعلىتسيطر

الغاءالقصةمنإواقعابعدالغ،ءوإلى/التجريدالىنزعة

أحاديبعدلهفيهالرمزانالنوعكتأو"سحلة.نهـ!ئيا

منهاكثر،م!حدداسقاطذاتا!ستعارةبجعلهةالجانب

الحدلثمنبهتتصاعدمتدرجةفنيةابعس،دلهرمزا

الحس!اولهذهان.الاخرى؟الدلالاتفا!االىا!واقعي
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فلط(احضء!وريا)الذاتيةعنحر.ينالفارقان.ساحقة

كبير.ارثؤ(المرضي)الفردانيةعنصروبين،الحتابة
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