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وازدب،دالليبيانوطناجزاءانفصالوالايطالياتركياالاحتلاليناترالجديدألاستعمارالىالايطاليتلالالاصالىالرومافيالاحتلالمن

منهاالتشريدالىاؤربهجرةوهي،الخارجالىالليبيةالهجرةحركةظروفو!ةتحتطويلةقروناللليببمالانسانعاشالاجنبيةوالقواعد

الجالياتوقيامآلبطالةاتشارأيضاعنهوتخلف.الاورمتقرارالى،.والعزلةوالتخلفالاستعماريلقهرامن!اسية

لوسعهوالاجنبيأنتشاروكان.الاراضيأجودعلىبالاستيلاءالايطالبتتنميةعلمىالساحللمدنوالايطانيا)تركيالاحتلالساروفلقد

وناللك.وعزلةوتقوقعليثيانغللافيألاخرالجانبفي!فيابله:الفيالليببةالمدفي"محزلوعلى،المدنوسكانالصحراءسكانينا!تناقض

ومعاملنهالليبياحقارالىلجأعنصريايطاليارهابتحتكلهالمحتلدوراللغاللبفيمثلتالمدينةلاننيجة،اللداخلفيخلفيصهاعن

ا)لثانية.اللدرجةمنكانسانتمومن.وحركتهاالاحتلالقوىفيها"ركزتحيتأمرهعلىالمغلوب

كانءاللبالانسانفي-وجهقاسيةصحراويرةطبيعةؤا"تولقد"الكيانمعنى"فيالقويرياللهعبديؤكدكما-للمدينةلعبتلمحقد

التءاًلليبيةوالصحارىالساحلمدنبينالانفصالهوةتعمقانيمكناما.الايطاليوالاحتلالالتركيالاحتلالقنرتيفيالمستمرالقهرردو-

الليبيالانسانانغير،طبيعيةحواجزمنهايجعلمواآناًتءمر،نحاول.حضاريكمستقرالاساسيدورهالعبتفقدذلكبعدوماذللكقبل

وخاض.المتصلهوباللطرقبالابارالجغرافيةالمشاكلهذهعلىتغلبجعلءمااًلننركياًلاحتلالعهدفيالاأصلاتنشألمالمدنبعضانبل

القاسيةاإجغرافيةالبيتش-ةظر،فضدضاريةمعاركالليبيالانسان.الوقتمنطويلةلفترةالاصليةالصوهـةهي،للمحتلكعميلصورتها

الصراعاتهذهكلطوالمحاولاالغزاةمنالمتتالليةالموجاتوضدمعبراليبياجعلفيعظيمادورايلعبالتجاريالتبادلطلوللقد

اللإجمية.4للشخصوالاجتماعيالنفسيبالتكوينالاحتفاظ،المضنيةوتعكسالليبيةالشخصيةبهتتلونآيضاحضسارياومستقرلحضاريا

الليبيةالشخصيةعسلىالمحافظةمحاولةكانتأخرىناصيةومنفياماكنووناكظلتالهالا.القومينتاجهااللحضارىالنتاجعلى

ايضادافعا،اللذاتيةومكوناتهاتقاللير!اللهاهـتقلةانسانيةكنتمخصه"منتعانيالاماكنهذهوظلت.حضاريةحركةكلعنتامبمعزلالداخل

المتتالية.الحضارةموجاتمتابعةعنوالتخلفالمتقوقعأشبهالاجتمايومسلكهابلغتهاغدتحتى!نفسهاعلىالتامالانغلاق

كسكانقاسحيةجعرافيةظروففكطتنشأالتيالنتم!وبان.الانسانيالحضاريالوكبعنمنفصملةأحجريااتتاريحمنببؤرة

الطبيعةمعصراعاتهافقسوةتبعآشخصيتها.تإونوالجبالا(صحارىديتظهرواعيةوطنيةحركةبداتالاطاليالاحتلالرحيلوعقب

ظالتالليبيةفالشخصيةلذا.المستقرةالزداءيةالوديانأهلبعكسالل!ءبيةوالتقاليدالاسلاميالتراثاحياءأساسهاحركة،ليبيااةكق

هـمالغازيةاللحضاراتفانثمومن،والمعانلمةالحنادطابععليهايغلبالحديثةالليبيةالوطنيةالحركةوؤامت.اللي!بيةالشخصيةوبلوهـة

الليبيالمجتمعوظل،الساحليةالشماليةالمدنحدودتخطيتستطعالوهميةالحوأجزوبتخطيالليبيةالارضبوحدةالتاماًلوعيالهاسعلى

للمستعمر.الحفاريالاطارفيذوباندونالمعيثيةبشروطهمحتفظاالمدنفيمهناقضةمجتمعاتلقيلممالسابقونالمستعمرونافتكلهاالتي

ولتوحضعارةتقالليدأسير-المدينةفيحتى-الليبيللانسانظلوبذاالحركةقامت.لابعلمداألمترامةوالجبالاللصحارىداخلوفيا)ساحلإة

اللقنرأتهسذهتخطيواجبأمامهأصبحهناومن.بعيدزمنمنذووحدة،والديئواللغةألارضبوحدةالكاءلالوعيأساسعلىانوطني"

محندلوقفليبيافيالانسمانيالمجتمعتطيرانذلكمتال.اللقديمقيالليبيةالمولةآسسذللككل.اةرواليداووحدة.المشتركوالاملالاللم

اكأرألليبهكأالمدينةوحتى.كثيرايتعدهاوللمالقبليةالمرحلةحدود.ومتينعظيمأساسعلىا!دلثة

ليب،داخلمعالمثمرالحضاريالتفاكلعنبعيدةظلتوتحضراتقدماالكاترنجةتقولكماالواحماتمندولقىحقاهيليبياكانتواذا

داكألحتىالفردتعزللقبيلةاروحطلتللقد.الا-تقلالبدايةحتىفان،العنواننفسيحملالذيكتابهافي"ابتنرينأ))الانجليزية

وحين!صا.منهاوصورةالقبيلةالىمشدودةالمدينةوظلت.المدينةهدهبأنيؤكد"الكيانمعنى"فيالقويرياللهعبدالليبيالكاتب

نعالتخليعلىأوولمهاأجبرتالمدينةمنجديدةاجتماعية*قاتبداتم!تفتحةكانتانهابلالساحليةالمدنعنؤمامامنعزلةتكنلمالواحات

جديد"أزقفيالليبيئالمدينةانسانوقع،وارتباطاتهاالقبيلةتقاليدهـعالتجاريبالتبادلمعاشياوارتباطهاالتجاريةالقوافلحوكةبفعل

تقالصصدمهبفشيبمفردهووقفللقبلياسندهعنفجأةتخلىعندمامزاجذيليبيانس!انخلقمنيمنعلمذلكانغير.اللسلحلمدن

الجديدألمديهنةانسانا"-صامألبابوبانفتاح.جديدةوحياةجديدة.اللحفصارةأصلعنالنائيالبعديفرضهاقاسيةاجتماعيةوحياةءمين

وابتكاراتفرديةعلاقات،.:تموجديدةاقتصاديرقىعلاقاتبداتالمستقلالحربر-نفيخطيرادوراالاستراتيجيبموقعهالليبياللعبتولقد

وليسالفىردآساسهاجديدةاجتماعيةعلاقاتباللطبعوتبعها،فرديةداًردطالثانيةالغالمي!كأالحربفيالنهائيةالمعاركأنبل.العالميتين

ءيىتقالعنالتخليالليببمالمدينةانسانارادوادا.القبيلةأواللجماعةالارضعلىالصراعهذايدورانيمكنولا.الليبيةالارضعلىرحاها

مىروصدوداعنيفةلمحزلةيواجهفانهالمدينةداخلواخلاقياتهاالقبيلةكانتواذا.الحديثالليبيالانسانعلىآئارهتنعكساندونالليبية

القبيلةلمجتمعجديدااء!داداكونهعنيزيدلاالذيالهدينةم!معفهنلك،الليبيالضوأبلحلىاللدائرةاللصراعاتقضيةفيايجابياتهناك

فيثورتهأعلناذاالمدينةفيانلميبيالانسمانان.المتخلفةواخلاقيات4عكشىالليبيالانسانوعيت!فتحفهيالإب!جابياتأما.السلبياتايضا

يجدلالالهالضي!اعبؤرةفييقعفانهواخلاقذيا.نهاتقاليهـالقبيلمةوجهاللغرب.بئالحضارةمسنالوانوعلىواهدأفهودوافع"اللعالميالصراع

للقبيلة.بديلاجديدااجتماعياوسن!اجديدةأجتمايىلآتقالليدالشعبلاقاهاللذيالحنيفلاضطهادافهيالسلبياتأما.الحديثة

طابعهااقتصاديهةعللأقةبالهـاخلللمدينةالقديمةالعلاقةكانتمنذللكتبعوماالاجنببمالاصننلالضدالوطنبلمةلحركتهنتيجةالليببم

عناصرمنالليبي"كوبنهابرغمالمدينةظلتالاستقلالوبعد.الاستغلالباغراقيحدنجتةليبيةصناعةأيوأدومن،أراضيهاجودمنزجريده

ومسيطرةمستغلةمحلاقةظلتباللداخلعلاقتهاأنالا،اللداخلمنآتيةيىبيافيالامورتقاليدعلىالسيطرةالى،الايطالليةبالبضائعالاسواق

الشكلفانوبذللك،الداخلىمنللمدينةمستمرةعزلومحاولةهـنكانكما.اللذاتبملحكمامنلوعأيأوليبيسياسيتطورأيومنع
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الناؤ-دويرشرح.ينهاتد"وللصحوبةحفظهااسهولةالقصيرةالشعبيةانالممكنمنوكان.لهاالقبليالشكلتحتاختفىالممدينةالحضاري

ا-ومياالكفاحطبيعةبيةالمياالقصهعن4دراسىفيالمقهوركاملالليبي"ناب-ءقيامانغير.متسلطاوليسنافعاصضاريادوراالمديئة.نلعب

"،ولرولاالآني!ةالمحظةايلبيفصيرالتداولسريعفنالىواحتياجهمنى!رالل!يب!يةوالتق،يىدالليبيةالشخصيةومنابعإلداخلفيالبترول

يميزطابعااللحكةعنصرمنجعلمما":فيقولوعرضهابطوللهااللحياةدجدتأثير،المدينةعلىاللطثيرمننوعاوفرصبالداخلالمدينةرباط

-والاخت!مص؟روالقصربالسرعةويطبعهاالفترةتلكفيوالفنونالآدابمعظموقيصامالمديئكأداخلالجديدةالانتاجعلاقاتلمحرضت.القبليثيرال!طغير

لد.ءماتهـمحتىهولدهميوممنالمجاهدينعنتحكيالحكاياتتكنفلمللذللكوتنعا،بالتناقضاتحافلاحديثاانسانيامجتمعاخارجهاالمصانع

لحظةاووقفةموقفاوحيالهمنمعينيومعنتحكيالحكايةكانتالاقتصاديوالاجتماعيللننشاطفوقيةكأشكالالسبياسيةالاحزابؤامت

ارقصةبطابعالتجاوزمنوبشيءشكدونطبصهامما-استشهادءوفي.عنهموالدفاعالناسمنم!جانسةفئاتءصاللجعنوكضعبير

فمنونمنفنحقافالرواية..عناصرهابعضلهاوجعلالقصيرةالظقائيةالتورةعنتعبيرأجملتهافيالليبيةالاحزابكانتالبداية

الليبيوالشعب.النشماةبورجوازيفناالبعضويعدهابلالاستقرارلاحتلالارحعلوعندما.والاحنتلالالاستعمارقوىضدوالانفعالية

الحصاراثروقد.والهجرةوالمنوالبعثرةاللثلتتمنحيراعانىبرنامجأيهـنوخلوهاخوائهاعنالليبيةالاحزابتكشفتالإبطالي

متابعةمنالعزلةوحرمتهالليبيالشعبعلىواأسياسيالثقافيوعيأيعنوتخلفها،فكرهامنالليبيالمجتمعحركةوض!ياعمحدد

وقوىجديدةصراعاتعنوالن(شئةوالادبالفنفيالجديدةالتياراتثوب.العالميبالصراعالسياسيةالحركةيربطوسياسيثقافى

فيالصجديدبدافعندمالذا.جديدةانتاجوعلاقاتجديدةاجتماعيةوالعدامرنالةجوفاءشعارات،القديمة،حزاباأيديعلىمصرعانتهما

بها،المقيمينأيديعلىوليسليبيامهاجريأيديعلىتمالليبيالادبالاحزابفشلتانفكان.للمجتمعوالمياسيةالاجتماعيةالر؟يا

هـسذاويؤكد."والانشاءالتجديدلاالتقليدعلىهؤلاءالرواقتصرالليبيالمجتمعحركةميشيئا-كونأنفيالتقليديةالليبيةالسياش!

الشعرحركةعندراستهفيالفيتوريمحمدالسودانيالشاعرايضاالتقليديةالاحزابعنبعيداجديدةقوىتوللدانوتحتم.الفوارة

عمر،اسطىابراهيمالاجبيلشاعراعنيتحدررعئدماالحديثاًلليبي.يةاللخاو

مصر.فيوالجديدةالغريبةحياتهالىتجديدهويرجعالحياةبينتناقض.جديداتئاقضاليبياتناقضاتوزادت

وظهورجديدةسياسيةاحزابنكوينلاستقلالاصاحبوقدصنيعالتحركةبينتناقض.القبيلةتقايدوبينالعصريةالحضارية

و!ىمحدودةواجتماعيةسياسيةودعوات،جددسياسبنمنماضلينبنتناقض.الليبيلواقعاتخلفوبينايثريةالبترولواكتشافات

اللبطوليةالنماذجهـذهبالتقاطالليبيالقاصألزمتجديدةثوريةوتئاقض.الايطاليةاللجالياتواثارالاصيلةالوطنيةالليبيةالتذقاليد

تحاولىزالثومابالتقليدبدأتالشكلوفي،عئهاوالكتابةالجديدةيحتاجالذيالفوارالليبيالواقعوبينالقديمةالسياسيةالاحزاببين

التجديد.التكتيكفيوتفهمالاجتماعية؟ياالرتجيدجديدةقيادةالى

طيلةليبيافقدتهماسنةعشرينفيينشئونليبياقصاصوواخذوالتناقض.الدولليةالصراعاتفيليبيادوروتقدروالاستراتيجية

بانتاجالادباسواقفغمرت.وا(لتمز!والتبددالضياعمنقرونالبريطانيةالعسكريةالقواعدووجودمستقلةكدولةبببيابيناللخطير

منونضالهوبكفاحهالليبيالشسببحيلأةالصلةوثيقوفيرقصصيء...أرضهاعيىوالامريكية

أفضل.مستقبلاجلوالتعبيرالليبيةالتناقضات!تجاوزيحاولجديدفكرولدثمومن

لجهلاب!هايحفالامربادىءاتحبوالليبيةالقصةبدأتاولقدأمامووضح.لهاالواقعيةاللحلولوايجادالليبيلواقعامشاكلعن

كانت.القصيرةبالقعةلسريعةاالخواطرواختلاطالفنيةبالاساليبوبدأ.الحديثةليبيالمشاكلعمهقفهمالجددالوطنيةالوحدةدعاة

التقافيالعنصرلغيابورووضوعابالتكنيكللجهلشكلاناقصةقصةبالمطالبةالحضاكيبالركباللحاقيحاو)ونالجدداللييونالو!يون

يأعلىكانتولكنها-ساذجةأعملافكانت،القصةكتابعنالواعبمالتاريخيللوا!ععميقفهممنوبالانطلافى،والحريةبالديمقراطية

حديثة.ليبيةقصةانشاءطريقفيحتميةوعثراتضروريةمحاولةحالفيبالتحركالمتقرمةللنماذجالمجالوافساح.لليبياوالاجتماعي

ملموسادفعاودفعهاالليبيةالقصةبالواثعهةالادبيالالتزامخدموفوامحادةالليبيالمجتمعتنميةفيدورهميلعبونالمثقفينوترك.المجتمع

ومعانلالها.الليبيةالجماهيربمشاكلللالتزامنتيجةالسريعاًلتطورالى.جديدمنتشكيله

حياتيةبلغةوكتبت،المعأجملغةالليبيةالقصة-خطتلذلكونتيجةعلىومسئوليلالهبهمومهالحديثالليبيالواقعالقىثمدمن

كمحاولةالحديثةالليبيةالقصلآدخلاًلعاميالحوارانبل،سهلةدوراللىوالمراقباترؤبدورعنيك!انلهانالذيا!لميبيالمثقف

والرائها.الفنب4ا،ءجربةلصرقاهـىالايطاليالمستعمرعمدانوبعد.الحديثالتاريخلعجلةالمحرك

ففي،واجيالىمراحلالىالقصةتقسيمعلىمصرفياعتدطاولئنلبلادامنغيرهاوعنمصرعنليبياعزلوالىثقافيةحركةكلواد

هي،بالطبعالاولىالمرحلة،مما!للةبمراحلالقصةمرتايضاليبياوآخرونناحيةمنلوطنيةاالتجربةنمتهمليبيونمثقفونوجد،اعربيةا

وعلىالغنيالشكلعلىاللغويةالتركيبوطغياناللغةأسرفيوؤوعهاوأصبحليبياالىاللدوليالحضاري؟مرسهمفنقلواالخارجفيتثقفوا

بةاللغواللقولب!ءهدء7منا!روجهىالثانيةالمرحلةمع؟المحتوى(سسعلىالمجتمعوبرناءالتقافةوسثرالتخلفتخطىالاساسبمواج!هم

مصطفىعليالرحلةهذهكتابومن.و(لمضمونبالموضوءوالاهتمام.ناضجةواجتماعيةفكرية

."الممز!الشراع"ومجموعتهالمصراثيالليبيالانسانوحصيلة،اللإبيةللشخصيةامكوناتهىتلك

الثورةجيل،الثافيالجيلمنكاتبؤلناكماقيالمصرامصطفىعلي؟الليبيالانسانهذاعنالحديثةالليبيةاللقصةعبرتفكيف.الحديث

قصصه،فيالرئيسيةالسماتومن.الاستقلالاجلمنالوطنيةوهي.حديثحضارياحتكاكنتاجايضاهيالليبيةالقصةان

الكررةالانشائيةوالعباراتالطويلوالسردالخارجيالوصففالقصة.لحديثاالليبياتاريخاحركةعنببدةليستسنرىكما

الواقعتزينلاوهيصادقمة.قصصواقعيةواكنها.والكل!ب!شيهاتالمحعوظةمنبالرعمالاستقلالبعدالميبيةاالادبيةالاعمالىالضجهيالليبية

الراخلي!ةالحياةتصورثصص.وهيوضرورةأمانةولكنهليسحليةفالاد!الشعبيةا!فنونلعبتولقد.اًلليبيالشعرقدمالىبالقياسحداثتها

الليبي.الواكعسيثاتضدأبضااحتجاجقصصوهي.الميبياللائسانالليبةواللقصةالليبيالفنغيابفترةفىأساسيادورالحكاياتوا

لل!رمعميقانسائينموذج"الموسمولميلةزث!ط"قصتهفيلمحمثلاالقاصوناتجهانذلكعنونتج.الخاشسشيالارهاب!ودابان

يذوبالتيالمومسوأخته.المجتمععدالةمنالمطرودلمطارداالبائسالتراثعلىالغاللبلانالروايةلاالقصيرةالقصةنحواللبليون

الكفالى.مقالل!نهاوتعطيهاالقوادةتقبلهاكروشىسبيلفيلحمهاعنو!!رقصيراموقفاتحكيالتي"اللحدوتة"هوالليبيالشعبي

يدفعوفياالذينف!الئاورر.البائسةالحياةزطحنهممطحونونائاسهناكالقصصتداولعلىالوطنيلكفاحافنئراتساعدتكم(.معينةلحظه
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وألاحتجاجبصدقالوافعلمعاناةالىالترفودالرةالرصددالرةمنارتعاشلحظاتفبمالبشرياللحمنهشالىألجياعمنطوابير))

شىاحتىتصللا.فهيالاحتجاجمرحلةمطلقافتعدىلاوللدنها.ضدهالمدفوعالفقيربؤسمحلىالعنيفالصادقلاحتجاجاهنا."مسرعة

ولكنا.قضلىبحياةا!حلم،لحاما،الردضبعدوما،الرفض"رحلةالعسكرييطالىده،بيتولااًسرةبلا،بلدهفيالغريبالمشرد،للاجرام

هـنككمافبالمصرإتبممحليقصصمنويكفينا.تحتملمماأكثرنحمد!لننظاهـةمحلىحرصافيهالمبيتمحليهويحرمالشارعمن(الدوفة)

لي!قعصائها،وطنيةليبيةقصصانشاءلرحلةالاولالروادز!وط،قصة.كئيبقذرلباطن1ونظيغةاجهةالوتظلللك!ر.الواجهة

حقيقية.منيوفرهبمالسجنافاحتىشيءكلمنمحروملنسانحياةهي

مخيمهفيسليمانالعاملبؤسبينالكاتبيقارنسريعةوبنقلات.وخلاصهأملهغاية،أليهميتحدثوناسىومأكلهاوى

الجديدةللبورجوأزيةالطنقةلهذهوحيآة،الصفيحيكوخهافيواسر"44،الساذجةالتقريرية:المصراتيمحليقصصعلىاخرىملاحظة

باللهواءمكيالةفخمةمبانفي"لاسضعطهـاللجديدعلىعالة"نرميشدرءكطان.بالمقالةاوالصحفيبالتحقيقآلجديروالسردالخطابيوالاسلوب

.للخارجورحلاتسباحةواحواضحالمةوموسيقىموقفاومحدودةلحظةعنتعبرشعريةلقطةباعتبارهاالقصيرةكأالقص

اللفكاهة.بهايقصدزائدةتقصيلفبمالقصةتضيعماعالباو!سالقصيرةأقصةاانشكولا.المصرافيعليقصصفيمتوافرةغيريعينه

كزقطوطقصصهابطالمحلىغريبةاسماءالمصرانيمحليميطلقء،لأوكثيراونظرا.ومحتوىشكلاحولهاللاختلافقابليةألادبيهالامحمالاكثرهي

ظلفيعاملمأ!ةمنقصتهانحرفتادديوشنابووبعبوطوزعترالكنيرينتغريفهيومضامينهامدارسهاواختلافكتابتهالسهولة

شاربه.لقصمرعيةقصةالىالبتروليةالاحتطرات.بابهابطرق

الادنجيةاهتماماتهتتعددكماآلمصراتيعليفصصموضوعاتوتتعددالىالبيمبيبالواقعخبرتهخلالمنيقودناالمصراتيعليآنغير

غومة)ءكنابهلهويشهدممتازتراجموكاتبفصةكأتبقهو.وكتبهالليبيةالتقاليدمرارةمنيعآنيأللذيألحديثأ،لميبيالبيتداخل

الى،أدبيودارسأدبيناقدألى،بذلك(.691)"الصحراء1!ارساللبورجوازيحياةمعتتنآسبتعدالمو:اللي،الافراحفيااقديمةاالقبلية

.للتراثومحققصحفيكانبالتي"المصاغ"قصتهفييبدوماوهذا.اللب!سيطودخله،انصغير

"لقصةمدرسةمنكنموذجالمصراتيمصطفىعليورمناولقدفكرلأالليبيةالتقالليدتفرضهااتيالباهظةالالتزاماتحكايةتحكي

الليبية،القصةشبابألانوامامنا.نسبياالقديمةالحديثةالليبيةوبالمظا!ر،تبالنفطملتزمينكأهلوالمعار!الل!رانعلىالزفافللياني

من.وموضوعيامنياالمتقدمانيارهايقوثوناللذين،الثالثالجيل.القبيلةأسزفيزالواماىئهم

وغيرهم.اللهاشميوبنسيراللفقي"ابراهيمواحمداتنريفيوسفاقنال(المفارفظتلقصصأسيرةقجرهافيالمصريةالقصةوقعتكماو!كن

ءلليبيةوانتقافةالأعلامورارةطريقعنويرونيكبوىجم!اوهؤلأءتنتهيقصصهفكل،المصراليعليقصصتفعلكذلك،الفرنسية

نفقتهاعلىتصدرهاالتيالانيقةاللكثبفبماوالادبيةمجلانهافيسواءاسننمنيخرجاللذيالغريبالمتشردالب!ائسالزقطوط.بمفارقة

.والشعراءللكتابالمجوائزوتخصصالقثيسرارتكابهمنبالرغملسجناالىالعودةهمطيفتنل،الليهلليعود

وفي.الشريفليوسفالقصصيةالمجموعةءنوان"اللجد!ر".مبكية!حكةمفارظتتحدثذللكوخلال،بالسجنعليهثماقبمما

الخاصةحياتهالهاليست،مسطحة،نمطيةالنتمخصيات،الجدار،القصةبطلةصا!حةتمسكمأساةانتهت"المصاغ))فصتهفيوكذللك

منتعانيلا-المدفعففرهابرغمشخصياتوهي.اللذافيةءميزاتهاولابالثراءوالتظاهرا!رسلحضورذهبامحقداوتآجيرهاالقبليةبالتقاليد

منمشاكلتعانيولكنها،بهالرضىالىاقربهيبل،ا!ققرهذا.لروجهاعجيبةوبمفارقاتالمصقدبضياع-العرءلقوالاصل

وبينما.المعاللممحددغيرناقصحبو!و،حبمشاكل،عجيبنوعغمراللذياللبترول.آلليبيانواقعإقصصمنأخرىقصةوهذه

تدور،وجديدةقديمةوبتناقضاتداخليةبثوراتالليبيالمجتمعيفوراثرهكانماذا،بالادقالمستغلةالاجنبةاشركاتاغمراوبالثراءليبيا

و!مومليبيافيالحياةعنبعيداخرعالمفيألشريفيوسففصصمنالبترولليخرجيكدحاللذيالليبياللعاملعلى،اللببي.الانسانمحلى

ال!يبيا!شبابمناتسيفايوسفانبرغمهذا.الليبيالانسانيمتصكيفيوضحبترولعاملوهو"شنابوسليمان"قصةان؟أدض4

لليبية.االاذاعةخلالمنيعملالذيالمثقففحمأ،ثروتهوتنهب.العاملالليببمالانساندماءالجديدلاستعمارا

للقصةالراوياكتشافحولزكو!"حبعنحكاية"قصتهأنوبينا!شركةبينوةطةانتهازيةمقاتتتكونوكيف،الكفافمقابل

ندريولا؟يحباًنءعقولهل:القصةو.نتساءل.للقمامةجامعحباللىالعمالرئيسالىاللعمالسمسارمنالطبقةهذهوتبدأ.العمال

غيرالقصبدةالمسطوداهذههنيريدماذاولا،ععغولاألامريكونلالماذاالعا"لعدأرفاهيةفيويعيشونجمج!عا!قبضوناللذإئالوزارةمندوب

تقاليد.نحكمهمجتمعفيالحبيسةاللحببكلمةالمراهقةشعفاثارةجافةوحبةوعلىالمحرقةاللصحراءفيقرونترلظءيعملاللذيالبائس

ا!قصةبطلصابرحياةمننتريحةالكاتبيعطيناانمنوبدلا.عففةوأسرصحراويومخيمقرشاواربعينالناشفواللخبزا،سردينعلبمن

فييغوصانمنوبدلا.هوودكرههواسئلتهاعطانا،قمامةكجاءعينفذاللصفيحمنأكواخفيتعيشوأسرأرفهداخلفبموغربةبعيدة

عليهءجسابسؤالوطرجواقعةبتقريراكنفى،اللبطلحياةاءلممماقطعاموجباتلهموتجمع.السيولوتجرفهاواللبردالمطرخلاللهامن

يئركانيحبلابالسخاملرجل،اخرنموذج"مزتونه"وفي.ضمناللتبرعتدعولا"عةلافتاتلمصقوتبرعاتالمدينةاعليهاتجمعمحدودة

الخروجعلىتجبرهتىوعضهللضربهزوجتهضطروالشتاءفيامر)شاهذهالمركواالسلطةلهموتقول.كساءولاغطاءولاالشتاءفيالمغطاء

فاكيخرجاذاحتىوهو،منز!افيطمعااهانتهايقبلوهوللرزقسعياولا،ماءولاررعولاعملبلا"بلادهم!لكتىبلادكمالىوعودوااللحياة

مطلقا.يرعملولا،فاضحةجنسيةاحاديثامثالهمنثلةمعيثرثراطرسالاالحياةهذهوتلمد."عابرةمناسباتفياًلاالمسؤولوجه.لرى

رب-لأيضا"حيلالر"وفي.رتيبسطحيسردخلالمنذلككلأسرةمآساةاًلىاللبتر،لحياةجلبتوقد.والعمىآلكساحيغلبهـم

لهافريسةفهقعوزواجحباكذوبةالراويعليهيكذبفولبائعبائسالذفيأخنهزوجمأساة-أخرىمأساةالمويبفقدهاشنابوسلميمان

ضعيفة،شخصياتالمجموعةقصصتضموهكذا.أجلهامنويموتهـنفظنتهمعهءاوبعثرسافرةبسميدةوتعرفمجاوربلدالىسافر

غرببةحبعقدةالشخصياتهذهعلىوزرصيطر.الخارجمنموصوفةعبأيتضيففعادتزوجتهطلقتمومنمعهورحلتلبترولاأثرياء

ايشخصيهات،هذهفييتحكم!جيبقدر.يحصهامصيرالىدفعاتدفعها.شئابوسلإمانأخيهاعلىالستةاطفاللهامعجديدا

وربما.اللشكسبيريبالقدرهوولاالاغريقيالقررهوباطبعليسالقصة0مقدرةتفوقوطويلةكثيرةبأحداثتعجالقصةانونلاحط

تضيعلامحكمةقصةف!ي.الخرهداعن"الطريق"فصتهتشدالتعبيرالىوتقنقرالدرامبمالحدثوحدةالىتفتقرهيبلالقصيرة

محذابهـنبحقمصبرموقفهنا.طويلةحياةتحكيولاعديدةتفاصبلع!يمةاحتجاجقصهصاخرىجهةمنولكنها.محددةيوميةمواقفعن

حدودمنالقصةفتخرج.اللعاملةالطبقةحثاللآبل،العاملةايطبقةالليبيةبالقصةتخرجلذللكفهي،لليبياالواقعوتناقضاتبؤسعلى
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تقي"الشجرةتحتراحةوساعةوبيتزوجةفيهلهتكونروميأتيبأنعربةيجرعربجيثصةوهي.اللعنيفالاحتجاجالىوالتصويرصدالر

فاس.الهاشميبشيردن!بافيالناسوهكذا.الحارقةالشمسنارمنيومفيا"لأ-طعماللتفاحيعرفاندون-الإبطاليبااتفاحمليئة

-هـ-لفيالبطالةتهددهماوعاطلونبؤساء،بالراحةيحلمونمعدبون.العربةعنهتجرجاموسةفيهبش!نري

.والحرمانالفاقةالاشيءكلمنمحرومون،لحظةحياةعنعزلةفيتعيش"الجدار"الشريفيوسفمجموعةان

حدوديتخطىحديقليبيقاصأولفهوالفقيهابراهيماحمداماقصصهبى.غريبفلكفيوتدور.وهمومهو!ئاكلهالليبيالانسان

فى"فيهماءلاالبحر"ثصتهنشروقد.خارجهاكتاباتهوتنشراـيبيا.كاطةواحدةحبقصةهئاكليست.سوياحبالليس4ولكضحب

يوسفوقدمه.ء691فبرايرشهرفيمرةلاولالقاهريةالكاتبمجلةوليست"راًهقةارتعاشاتمجردانها.سويلآحبعلاثةهئاكلليسست

العربب"الملأوسةاعلامهـنالفقيهابراهيماحمد":بقولهادريسبمشاكلوملتزماواعياالكاتبيكونعئدماانهنعلمونحن.للصمعاناة

لحنولكنهاليبياعنليستهذهو!صته..الليبيةاللقصةفياللجديدةاللطبقيالدورويعانييفهمانالحبغنيكتبعنلأماحتىيمكنهمجتمعه

..انسأنكلوعنعربيكلعنمعهاتصبجدرجةالىوصادقة،ليبيقصصهئاولكن.الشوققصرفي"ثلامحفوظنجيبفعلكماللحب

القفصفيكالعصفور،هناولكئهاوأفلتتجربئاهاماكثيرالخطةانهاالطويللسردامجردعنالشكلناحيةمنوهيلم.فراغفيتدور

بالاحساسمليثةمفممةقصةمئهاوصنعالحاذقلسباذلكاقتنصها.دائماالممل

."والعاطفةعنوانالشريفيوسفمذهاصئعالتي"الجدار"ثصتهاما

بالجائزة،عنوانهاوتحملاللقصةهذهتضمالتيمجموعتهفازتالكلالبهذاامكانياتعلىتدلئاوهي.حقاعظيمةثصةفهي،ءجموعته

علىلليبيةاالتقافةوزارةواصدرتها،65!آعامفيللقصةالاولىوكحاولةلسطحيةاالحبموضوعاتعنبعدولو.فنهعلىفكرهطبقلو

ليوسفالجميليردانالفقيهولث!اء.6691سبتمبرمننفقتهابينيقومرهيبنفسيحاجزهوالجداران.المراهقينجموراثارة

حملاللذيالى"القصيرةللقصةكرائداليهمجموعتهفماهدىادريسلقاءضميرهباعانبعد،واصدثائهناسهوبينالقصةبطل"مفتاح"

احمدقصصان."ادريسيوسفالى،الطريقامامناواضاءالقنديرلملعندرجاتوابتعد،مديرءالىدرجةفتقرب،وظيفتهفيعليادرجة

الحديثة.الليبيةللقصة!مثلالتموذججمونلانتصلحالفقيهابراهيمالغربةانحتى،الجدارارتفاعمنالجديدةسيارتهوزادت.اصدقاله

عبسدصل!حشاعرنابخقوصفهاكم،الشعربروحالمفعمةالقصةهنااللج!داروارتفع.تلوثانبعدماضيهالىالعودةحاولعندمامزقنه

وتشرحهالليبيالواقعئعانيالتيقعيةالواالقصةايضاوهنا.اصبوراهذهكتابةا،!ثريفيوسفأجادولقد.انسانيةصحبةكلت4فحجب

فنيةوقفاتهنا.ا!لبمسيتقبلوتحلمالليبيالانسانهموموتحملفالسطحيةالسمابقةقصصهفياما،جيدايعرفهعماكتبلالهالقصة

التخلف.ثوىوضدالاستعماروضدالباليةالقبليةالتقاليدضدعظيمةومن4قصصبعالمخبرتهعدمعلىتدلقصصه"وضوعاتبهاتئاوللتيلاا

بالكفاحالممتلىءاالباسموالمستقبلبالحبعظيمةانسانيةاحلامووو:!هذهفازتذللكوهـع.الليبيالواقعءنبعيدةقصصهجاءتثم

فبىالعاميةتستخدمالحديثةالليبيةالقصةانوبرغم.العظيمالفئونلرعايةالعليااللجئةمنصةالمقالثالثةبألجائزةالمجمومحة

القاصلدىاما.ضروريوغيرفنيغيراستخدامالهالا،الحوارمعاوسخطدهشةمثارستظلهذهالجوائزقضيةانويبمو.والآداب

استخدامهابضرورةالعاميةاللغةتقومفهناالفقيهابرراهيمأحمدالغنان.مكانكلفبى

اًللغةجمال.السفينةلتداءموسيقيةترجمةهنا"تووتتوت"فعلاوالكشابةلراهقيناخصالتغذيةعنالشريفيوسفيكفوعئدما

والجهد.الجدمنبمزيدادبهياخذاديبهئا.الاسلوبوشاعريةالفنيةادواتهويستعملالفنلقواروفكرهيخضعوعئدما،بمنطقهم

كوفيةالتنئالتفاصيلودكة.الجميلفنهفيالواقعيصوغونانبأنحيئمثذجديرفاله،الجدالىثصتهفيلعلمانحوعلىواحكامبتان

تشيكوف،القصيرةدريسايوسفقصصفيتمثيلاصدقوالممثلةلهموموهعاناةصثقعنالحديثةاًلليبيةالقصةتيارزملالهمعيقود

لفئاناولكنعادية-طونربماحبقصة"فيهماءلاالبحر"قي.مصر.لحديثااالليبيالانسان

*نجليزية،يعرلىعربيفالرجل.انسانكلقضية،ثضيتهمنهايجعلهـ"غالبا،الليبيةالقصصفينفسهيفرضماغالب"القاصان

رهيبكجداراللغةتقومهئا.لغتهاسوىتعرلىولايوئانيةوالرأةوعئدور.بتشبيهاوبتعليقاولهبرايليدليالقصةسياجيقطع

احقانسانيةلغةوجداانيلبثاامومئهما.والمرأةلرجلابينيفصل،قصصهثنايافيبثهاعنيكفلاوعئدمار،فه2كبتمنالوراصيتمكنلا

يرتفعقنانهنا.لموسيقىالغة،البيانوولغةالعيونلغة،بالاستعمال.والضواطرالمقمالاتالىوالانجاهالقصةكتالةعنيتوقفانفيجب

المحسىليحيلهااقعالوفيلحظةمنفينطلقالكلياتالىالجزئياتهـناحدى"حبحكاية"للقصتهاًلهاشميبشيركتبهاالتيارطويلةكالمقدهة

البحرفب"يفرغوالحبعليهيرفرلىانسافيبعالمويحلمانسانيةصورةاتغرثتالتيالمقدهةتلك."والدبيياالناس"مجموعتهثصص

عالمسافاتوتزول،حبيبتهمعكلنهلابيلافلكفيالسفنوتثورمياهمن"،والدنناضاسا"قصةأما-.أربعصفحاتهاعددثصةمنصفحتين

فىوتئدمججميعهاستزول..والاجئاسوالاديانواللغاتوالعوالىهذاولعلالليبيهصفةلهاليستثصةانهاحقا،جديدةقصةفهي

بلاحلامتدورلاالسفينةولكن..واحدولونواحدوجنسواحدةللغةحياةمنكسمةاوشريحة.لعاماالافانيالمستوىالىتطفويجعلهاما

تعودحتىحبيبتهتغادرهاانفما.وحدهابلاحلاميتحركلاوالعالموفي.نفسهالايرىولافحسبلتفسهيعيشبخيلانانيانسان

فيهماءلا،ليهماءلابحرالىاًلبحرفتحولالمرانسانيابوجههاالدنياالىيفرالذيوجه،لليبياوجوهمنوص""بخيرالدنيا"ثصته

...ثعمخيفكغولفبدا،أيضافيهحبلاولكن،تمنىكماحقافاذا،وبيتوزوجلأوفيرمالقيوطمعاالصحراًءفاقةمنهرباالمديئة

ليبي.محنولذهاليبيةقصةرنستادريسيوسفقالكماحقاهيوالاهدالىا؟مالبأحاديثواذا.والمشاكلوالفقرلديون1يجدبه

.الخارجالىلهجرةااللببيتجربةمنوجزء"الشجرة"ثصتهوكاد."البطالعنحاديث2الىتتحولالامنياتو

مقلو"فيهماءلاالبحر"قصشهااًلقالمةالحزيئةالر؟ياومنالتي"كذللكأليس"مجموعتهفيادريسيوسفمصصاًحدتكونان

الذيالجرادعنأيضاواقعيةثصة،خرى2انساذيةلصةالىالفقيهبالكرءاحدهميسرحعئدهاالغربةفيالراهقينالاولادخيالتصور

فرجل.القريةأهللدىالفعلردودعن،بالمعارليبيةقريةيهدد.وجئسيةوردية!حلامفيويقودهمالمنطلق

اما.القريةشبيخوبركةالدلثواتعلىالاقتصارمئهميريدلدينااثوجودةالراهقيناحلاممنكثرشيءالهاشميبشيرقصصفي

ياكلالذيالجرادمعالرةتجاربهمضوءعلىالامرناقشوافقدخرون71عذىعميقةاحتجاجونبرات.كادحونأئاسهئا.الشريفيوسفلدى

يفضلاثتراحالسافيالىفتوصلوا.شنيءوكلوالئاسوالخضرةالزرعأما."الكب!برلحلما"قصتهقيالاجيرالمزارعوشقاءاللحيلأ.بؤس

دفعهمنبدلانهائياالجرادعلىثضاءفيهلانالمعروضةالاثتراحاتكليحلمالذيالكادحلبائساالقصةبطل"عمر"حلمفهوالكبيرالحلم

قلوب؟فيهاناسوفيها!رعفيها"اخرىقرىاًلىوالدخانبالحريقبحلمانه،الملاككبارمزارعمنيومكلالطردمنوالامانبالاستقرار
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سبيلفيثيرا3ناضلترض2علىابضةالروفواروهالجديدبالاستعماراثناءللجرادوجمعهمجميعاالقريةأهلبوحدةالاقتراحونفد"تنبض

المدينةأملتمثلاننيالمستقلةالوطنيةالثقافيةبالقوى.الاستقلالهـ-ذاضدالانسانيالقريةأهلكفاحبينرةبمهااللفنانويمزج.نو"4

أرر-أحتمتصالتيالليليةالملاهيبموجاتوأيضا.ومستقبلهاالليبلآاناشيديغنونيجعلهمعندما،ا!يطائيالمستعمروكفاحهـضدلعدوا

ا!ضواءحتىمزيفاللهعبدرمضانمدينةفيشيءكل.ترولالب1اللجماههريالكفاحانبفنهليبيا!هلفيقول.ا!ستعمارضمدالمقاومةا

وفي."مخنوقانساندمكلونالميدانجدرانعلىتسيل1)تي))ؤريةستجدوهنا.العدوعلىلاقضاءانوحيدالطريقهو-انيالاق

نكثفالمثقفينمنثلاثةبينحواريدور،"المدينةفيحوار"قصت"وا!طمالبسرعةتمقداضياالمحمودةوالارغفةالجوعفيهاحقيقيةلبببية

تحطسفينةهـلفرعهمجددثادمونهنا.الليبيةالمدينةاعماقفيه.الجياع

شرذراخ!اروما.القدامىرزقفيسرقونالشاطىءعلىرحاللها
..............الانسانيةتحلمكيف.يحلمكيفيعرففناناللفقيهابراهيماحمد

ن!زلبطخذلعاس!ان؟)هكدخباواملاو:كأجدلحذ!ماورلدمصسافيليللهجدببنبنرواملحلمالىالبائسالمظلماًلواقعيتحولكيف.الفقيهقصصفي

..........م..ا.ع.العظبملفنانابمفتاحجيدايمسكالفقيهان.باهرمستقبلفي

اكصشعت..الليلاصواء*حتفمهنلاطهارفمالهثلاثونالبلدلىامسالمعاتصاة.اللصادقهالواقعيةالر؟يا:العظيما!فنوبمقناح،الحلم

لضالكلمةصندإ،"اماهذمناخبال!مامناعةة!مموسثرمهنىسئعمالصحركلمةكثغبئرلعهامنالمعاناةهدهمنلارت!فاعوا،اًلليبيالانسانوهمومالناسلمشاكل

منشاباثلاثينالجوممساءتقلوالقد".بالصحراءممحةالىورصاهـى،أفضلبمشقبلاررويجالى؟وا!حتجاجوائقدالتصويرمجرد

ثذهلكن"...أينالىاعرف!..الىمقفلةسيارةفيالمدينةمكسيملصمةالمشابهة"الكوشة"قصتهوفي.الجميلالباهرالحلم

منالمزيدسوىالبترولاليهايحملىلاالتيالممزقةالمطحونةالمدينةالعائي"ب"اللخباريذوبكيف"وفتاةرجلاوعشرينستة"جوركي

الثلا"لةاللذيالقعمةأبطالأحد"علي"فيأملهاتجد،والخ!عةايزيفا!خبزيصبجحتى،المخبزفيلكوشةاناراماماًلليلطوالويحةر!

نفسفييدورانرفض،الثراءفيطمعاالصحراًءالىيذهبانرفضالحزناغانييغنيوبيشما.ساخناحارطازجاالصباحفيللبيعجاهزا

خاللد""انسحبمقابرلةوفي.علمبةدراسةيدرسانوقرر.الساقيةلاملىايولد،للنارواعدادهاللخبزعجنفيروبخهمعهوتعالي،والالم

الاصلةالمنابعالىعوداولكنالبتروللراءفيطمعاليسالمحراءالىجدرانيبنمنالزوجةرور!انتوشكجديدوليدصودةفيالجديد

ف-حطحوار"ثصةبناءالطويلاللحواريضروربما.الليبيللتراثحبب!اتهعلىالجديدالولدصورةوترفرف.معايعش!انهاالتيالالم

جديد.مسرحيليبيكالببميلاديبشرربماأيضاولكنه"المدينةجوريرقصةوفي.أبه"حياةمنحالاأسعدسيكونبألهأملافتملأها

ممرفي5691معاركبتأثيركتبتالتي"كبريتلمجة"ؤ!ةاولاف"رأماماللخبازينآ،مأيضانجد"وفهاةرجلاوعشرينستة"

للنشر.توكي"الجنوبوحيمن"اللهعبدرمضانعليهاكتبوانتركزتالتيالحلوةواهالهمالعيشلقمةصصعفيلرهيبةاوءوراناتلهم

فبىا!نجليزضدتحريضاثناياهافيلان"ذللكمنبالرغم،يمرفلمأيصنعفياخبازونتضالىويه!.خادمهتعملصغير"فنماةفي

ولكلللانحببزعندوعنيفخصماللهد!رمضانان."ررأف،ماسرعانصركيعندن3و.الفتاةابتساء"بجلبجميلءلفمي
.......،نهحقا).)همالفت!ابخيانةلخبازيناهؤلاءحي!ةفيالوحيدالا،لى

يعولاللذىالفدالى،كريتعلمهثصتهبطل"صاللج"كذللك،
......!رالظلممنخلاصهمفيهوالكادحينأملولانحقيقيوعيرمصوعامل

..وففاءءوجودداًئمافا،ملالفقيهلدىاما.(والسياسيالاجتماعى

المستقبلى.فيبأملبتلمونانيمكنالحياة

اسبفيضدالليبيالشعبكفاح!صة"الطحالب"قصتهوفي

..يستخدممستعمرضدرهيبدمويكفاجقصة،الايطاليينالمستعمرين

...اًاكدبالبنربشثصهء(زتوربسا.اصحابهامنالارضلانتزاعلوحشيا.والارهابالدم

ا!ءمالانيبدوولكن،القصةهذهعلى-خلباىوالتقريريةالخطاببة

!كييتئأمكىاداًئ!هحكوءة،المستعمرضداللشعوبلكفاحتتعرضالتيالفنية
005والمباشرةبالخطابية

اتشهيرالاسترالىالروائيروايةمياقراها

ودسئثموريمست،غزبصف!تا!!.الحديثةلليبيةااًلقصةكلهيهذهليست

شبانهناك.الليبيةبا)لمقصةللتعريفمحاوئةفينماذجمجردولكنها

يكتبون.ةا!دبيليبيامجلاتوفيالليبيةاللصحففييكتبونجدد

فيدارعنلقاهرةافيللنشر"المدشةفيحوار"فحموعتهاعدالذى
ومئ.أحيالاولصعاحيالاكمابألهمتشرلالدسهمويكمبورللماس

،اللهددرمضان.وفنيفكرياانضجهماروهمناختارالكتاتهؤ!ء

ا،دسالعور!ىعمىاصركىسصرلمصهاكماطمحولكنه،شالونهاولاالرسمع!.الحوائزالىكصرايتطلعونلاالذدن
.....اً)واعيناللببيجمنالممقدينمىواحددد.اللهورمصان.العرببىالكالب

..-."صميرهيكونوان،بحقالعربيالليبيالانسانهمومعنيعبرانالى

عددمعالاميركيهالسريةالمخابراتموامراتف!اشهـبمتؤثرماوفيا.!اد!قوميعربيبحسيتميزوهو.المتكل

شخصيةبمأساةوخرج،اك،مرينالجنرالاتمنأحنىالتواريالىيمضطرماوكثيوا.اللخطيرةئةالعرالاحداثكصصه

والانتهازيةالاخلاقبينص!اعفىتجسدت".كتاب!نهتمر

...السياسه4ررقىمدر:ءل3هي!لأو.ار!انمديخةبنغازيهيوالمدينة

الحكيمنزده:ترجمهلأادقبلةبتقاليدهاللقديموين.الحديثةالليبيةالمدينةتنافضاتتعالي

اذأبدارمئتنصأاجتماعيةفوىوتفرزتحكمهاالتيلأالجديدها!نتاجبعلاؤاتوالحديث
حديثة.ثريةعصديةحياةفىطمعاالداخلمنبيهاابالقادمين.جديدة

القديمه.التقالي!هـالقبليةبتعدىمنكليواجههاالتيبالعزلة
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مظاهرات،احدىفيزوجيهمافقدتااللتينالارملببنواختيها*جوزأأ"

ضدقدائيبعمليقومان!ررذللكومع،اللبريطانيةأ!قاعدةضدالعون

إئة!ا!&صم&و.الانحليزياتافحداء
بمعاكسةيكتفونالذينالشيانالىشزراينظروهواللبريطاب"الالاروة

"الاءلملاموقصته،وفنهاللهمحبدرمضانقكرعنفلسطين.نغيبولا

مخمئارالثمنالطبقيوالوقفبل،للب،في48!انكبةفعلردتحكي"اللخضراء

...خريطةطبعلليبي1المثقفالنتعبابمنمجموعةراتفقد.دةالم!

1!ميماقئاميهاالنعريرحربالمحادفيا!خرائطتعدقبحيثودبابيسخضراءأعلامولوزيع!دسطين

ليفتأوبيض!ا،فلسطينيةمديةالعرباستردكلاالاعلاموتلصقزلوافت

مئهئئعىهوبصبادر،بالشراءعنغمسونالمتوسطونألبورجوازيونلسصوقلتجار
م.اليهوديحانةمهاجمةى51والاعلامالخرائطهذهيبيعطفلوهوصةألقه

تسمة.السابقنشاطهااللحانةالىاعأدالهدنةاعلانولكن.عنهاا!وادو""ع

رر!ميقضفه!مؤقدالقصةبطلاما.اليهوديحميمانعاحاجزااللهدنةوبقيت

لاثاربالغربمبةترجمةاولمعهدنةهناكانيعتبرالافعليهيتقدمانالانساناراداذابالحا)

منهتسىهوالممناضلالفياتنا"مىالرئيس
القص!فعاللجانيمكنكيفتمثلجداالقصيرةالقصةهدهان

ولليستقصة.نكونوبدلك،والمبطشوةاللخطابيةمنوتخلوقومياموضوعا

فهي.اللهعبدرمضانقصصعلىتؤخذءلاحظةهناككانتواذا.مقالا
لاسرائيليةاالعسكرير4ابراهيماحمدقصصفيمنغمةوجدناهاالتيالشعرروحمنخاوها

تأليف.الفنبر؟وحالقصيرةالقصةتجميلفيدورهااللغةولشاعرية.الفقيه

خطأ!فئمممثمعمودا!اءاشعبامعركةفيكسلاحاللقصةيكتبانهاللهعبدرمضانعذرولليكن
..لا.والتقدمالتحررنحولليبيا

التدري!وعنالعلأومطامععنالنمفاصملادق
.........اكأ-رتبرزالحديثةالليبيةأدقصهةسماتمناساسيةسمةان

الاسلحهوصناعهو!صادرهاوالاسلحهوالتسر!الواوعتتاولوهي،وافعيةكلقصص،الواقعيةوهيألا،عداهامما

اسرائيل.فيمشوىالىترتفعفلااجانماساذجةواقعيةولل!نها2.باخراوبشكل

مم!واذا.للمجتمعوتشريحهااللادعانوامحيبئقدها،النقديةالوافعية

--لواقعالقدبينبمزجهاالاشتراكيةالواقعيةالىتصللافهبنفعلت

4ووورهالئورةا.افضلمستقبلالىوالتطدعورفضه

لضفتأالحديثةايلبليةاللقصةعاتذمتهاالمتيالقصيرةاللحياةفاندللكومع

ترو.ئسكىل!ون،و!فاكماأءمالهامنالوفيرةلحصيلةوا،حديثافجرهابزوعءنذ

....عا"قعلىالملقاةالمهمةنجتقلويعرفاللقصةكتابةيجيدرادعجيلوميلاد

ترحمةنحووتخطيهاالليبيالانسهانهمومعنالتعبيرفيالليبيالفنان

الايودب،ايهيئمديرياكرمالقمةمستقبلفيجديدةبطفرةيبشرذلككلاللخدمصللثة،مسمعتقبل

ال!ببروقراطيةسمتو!تاكيفيرصفثعاب

الحيتروتسكيبالسلوب،اكتوبرثورةعلىعطيةمحمداحمدالقاهرة

*
اًللأ!راسة:مصادر

غمفارا

.0005لبنلندأسمطهـابع،الئفديرياللهط؟د،الكيهـانم!عهـنى-ا

روهاوووكأ؟.فشرداليثنهابدلأاسبعمطهـل،ا(لممراتيمهصطؤطلي،المهـسواثهـاع-2

ترجمة-.6391،بمصرالعربي

...،والتقاؤدةلمألاعلاموزارةمطمابع،يفالشرايهوكمف،ألمجد.ا!-3

سنبرسل.ء6!ا،ليجيهاطسابهلمى

المئاضلبة!شالتفاعيميلادقصاللذيالكنابدرا!-!!اسابهعمطا؟لهدفهـي11بشسييرلموالدنهـياالنناس-؟

بري!شةغيفاراشياارنسشوالث!بييداًلمفكر65910،بيروت
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