
همصاوصاهـثى

استقيلكلتحديدعلىيجمونالقصيرةالليبيةالقص4نقادانمع

فيالح-سديثالفنذلكلبدايةكناريح(5291ينايراول!ط)ييا

التاريخهذاارجع)2(القطالقاثرعبدلدكتوراانالا،)1(ليبيا

المنشورةالبوريوهبيالليببمالقاصلقصصباثتتنى،فه3591عامالى

الاولىلبداياتاتلكانعلىيحمعالكلانغير.المصورةليبيابمجلة

علىصعررمضطرابةبداياتغيرمحنلمليبيافيالقصيىةالقصةلفن

الاولىاالمحاولاتعلىيغلبالذيالطابع1كانفقد".والمضمونالفن

الاعضراًفبينبهايقربذاتياإءاطفياطابعا-التلشرخليفةكتبكما-

تكادسيطرةالمراةمشكلةفيهاوتسيطر،الذاتيةوالس!بيرةأيةوالحكا

ظوراالاصيرالقرنربعشيهدفقدحال؟يوعلى.)13"تامةتكون

لقصمميةاالمجموعاتفيتمئل،أقيمببرةااليبيةاالقصكأق9قيكبيرا

المنشورةالقصيرةالقصصوفيوالعامةصةالخاالهـنشردورعنالصالرة

والمتلقينالقاصينزطا!ع4اتسوفيالعامةوالصحفألادبيةابالمجلات

الليبيمبماالادبالانظجفيالصدارةمكاىالقصيرةالق!صةاحتلتبحي!ث

اقدم،)4(الليبيالشعرحضان3فينشاتهاكانتأنبعد،الحد-ث

ثراس!!ةكتابةارسطورهذهلكاتبسبئوقد.اليبيةالادبيةاالقون

القصيرةالقصةاضاريخكيهاتعرض)5("ليبيافيوالانسانالقصف"عن

فلا،بببيافيلتطورهااسزمة،سيةوالسبالا-تماعيةوالكروف

اورابقالمليمالعهدسلطاتانالمؤسفومن)كنبماارلتكراداعي

دخولمنومنعتهالدراسةبهالمنفم!ورة"ا7دألط"عددصادرتقد

بعضعلىالحصولهـنتمكنواآلربيينالكناببععرانغير،ليبيا

للمهجموعاتالدراسةتعرضتكما،(م!بائرةبيروتمنلنسخا

--.

مكتبةن!ثر،والفن*دبفيدراسات،البهببا(لدينازجم(1)

.06ص،6891ابريل،!ولىالطبصلآ،ببنغازيالاندلس

مجلة،القصيرةالليبية"القصياتبدا،القظالقادرعبدد.(2)

.7191ينايرعدد،"المجلة"

مجلة،ليبيافييلأد!يةاحياةاعلىلمحة،التليسمحمدخليفة(3)

.9691ابريل-مارسعدد،"الرواد"

.7؟اص،والفنالابفيثراسات،ا!يبالديننجم(4)

المنشورة"معاعرليبيشاعرمع"كراستناايضاوراجع

"العربفحن"السنويالتذكاريالعدد،"المصور"بمحلة

0791-7191.

.8691(انحرحز)بويوعدد،،(با!دا"مجلة(5)

يلأ4

مرحغرانرسنم

لمج!امحر!ع!حجعر

"الجدارلأو،المصراتجيمصطفىلعلي"الممزقالشراع"ار!4ـ!ة

البحر"و،الهاشميلبشير"والمنيالناسى"و،الشريفليوسف

وتناول.اللهع!بدرمضانوقصص،الفقيهأبراهيملاح!مد"فيهماءلا

"الاداب"علىصفحاتاكقديةبالدرا!ةاخريينمجموعتينايضاالكاتب

والثانبكأ6)6(الهـونجطبكرلأبو(،حربلااوحربيونيوع"الاولى

الدراسسةهذهقهدفولا.)7(الهو!بللسنوسي"لآموتأنق!بل"

موضىوعفذاك،القصبرةالليبيةللقصةشاملمسحأاجراءالى

القصةفنلتطور4مثلةاالنماذجبعضاختيارالىتعمدولكنها،كاب

.الستيناتفيليبيافيالقصيرة

وتصسويرءوالاجتماعيقىالسب"سيةالهمومسنجدالستيناتمبم

ناشكولا،اللإ:صة1قشغل،لاقصوصةالليبئالصغيرالرجلمشاكل

الضغطلزوالط!بيص"نتيجةجاءوالاجتماعيالسياسيالطابعهذا

التيالاخرىم!ماريةالاتوالفغوظالا!طاليللاشعمارالفاشسشي

هـنوالننعبيراوراسيةاا!حياةفيالمشاركةمنالليبيالقاصحرمت

ليب!اف!الظشئةالقصيرةالقصةحر!مما،وصدقبصراحةرايه

والسيرةالاعقرافمننوعالىعملهوحولتجانبيةاه!تمام!الى

وسطوةوالمراةالرجلبينالعللاقةلموضوعاًلسىاذجةوالروىالذاتية

ليبيعاأنغلاقاالاسننممارياالارهابآثارمنكانكما،الغيبيةلقدرا

والتجديداتالميوالصالعربيالقصصيالانتاجمتابعةءنوعزلتها

قف!زةبمثابةناتالسبآدبيعدولذا.القصصيللث!كلالمتطورة

والتماثروالعالميةالعربيةالثقافةعلىالانقناحتوازيالليبيةبالافصوصلأ

المجنطر!عنالعربيالعالمفيوالسياسيةالادبيةبالتيارات

المبعوفيئطريقعنيضا2و،والمتهـجمةالعرببصةوالكتبالادبية

لحياةاتغذيأخذتادنطالليهـبيةوالجامعةالخارجالىوالمسافرين

ذلكالىاضف.الل!!بيينالمثقفين"نجديدةبنوعيةالليبيةلثقافيةا

حداثوالاواليقظةالثوريالمدسنواتهيوالستيناتالخمسميناتان

المتصلةبالذاتمصروفيالعربيالعالمقىالهامةوالس!ياسيةالاجتماعية

القصةفيال!تيناتجيلان.عليهاتطوراتهاتعكسوالتيبلعبيا

والاجتماعة،؟لسياسيةللاحداثالتقنحجيلهوالقصرةالليبية

الفنيةلالواتهومستكملمتطورقصصيفنالىالطموحجيلوايضا

اواخرالىال!يلهسذاارهاصاتوترجع.الصحيحالفنيوشكله

)6(

)7(

.1791(سلول2)سبتمبرععد،"ا!داب"مجلة

.1791لمأالاوكانونديسمبرعلد6(،يلاثماب"مجل



فيظهرا!قصصيةالمجموعاتفيالوفيرانتاجهانغير،الخمسينات

السابقالجيلالىيمتدسنجدهبالسياسةالاهتمامانبل.الستينات

المصراتيمصطفىعليالليبيالاديبوي!له،الخمسينإتكتل!من

،(62!ا)"ل4مرس":هيقصصيةمجموعات3للاث؟صدهاللي

وذلك،(؟691)"رمادمنحفنة"،(63!ا)"المهزقالشراع"

والتاري!ة.الاثعيةالعراساتكنبمجموعةالىبالاضافة

مسمار"المجموعةكصصولى2ستطالعنا"رمادمنحفنة"في

ومع،الليبيةالستيناتلفصصالسياسيالوجهبذلك،(لموسوليني

م!ئالمعبرةالهامةالل!ةاختاركدالمصراتيمصطفىعليالقاصان

اشبهءيلةسياسيةبمقممةسبقهاانهالا6(،فرعاس"بطلهحياة

واضطهادلليبياالايطا!بالاستعماركلروفعنالصحفيابالتحقيق

المقدهـلاتلكاستفرقتوقد،الليبيللشعبالبشعالفاثست

32عد!هاالبالغالقصةصفحاتلنصفحة14المبامثرةاذسياسية

بدلالةاكأظءالقصةمناقتطاعهااملالبعلىيجبوكان،صخة

لاالقصمنالباقيةالصفحاتانبل.وثرائهاالقصصيةالصورة

افني،التقريريالختاموكذلكالظبيةالسياسيةبالعباراتهغمورة

صةومهبصادقةفف!ةقصيرةقصةلنالتمقتالقاصمنهاخلصلو

المجاهديناحدوابن6العربيةالسروجصانع،"الفرعاس"ومعكاملة

الطفيانوجهفيوقوفهمبسببوحياتهملرواتهم!دواالذ-شالليبيين

باحترامالتطاهرالليببنعلىفرضوكيف،الفالشمستيالايطالي

بطلالقصلا"فرعاس"عكفبينما،موسولينيصوروتطيقالفاشسمت

اى،الايطاالمستعمرضدسابنهقي-والغصبالحقدروجتنميةعلى

الاحتملكلسلطاتواجبرتلليبياموسولينيزيارةعناعلنمااذاحتى

لمورءوليني،كهديةيقدمفاخرعرببمسرجعملعلى،،فرعاس"الاطالي

مسمارالهفوضعالفاثسمتيالزعيممنللانتقامفرصتهبطلناوجد

كحقد*نتقامهذاصورتالقصةولكن.ادماهماسرعانالسرجمي

هياء"فرعاس"بطلناتضحيةول!بت،الشعببهمثسرلمصغير

افسدالذيالت!ريريالختاميبيانهافيالقصةقذكركهاالسجنفي

احديساللم..السجونالىيس!فرعاسكان":وه!فهامحتواها

برحبلامابحراقاعافي،نهايتهالمواحيمنمنرويدريولامصيرهعن

السجنالىيساقوهوكان..لانتقامهاطمانومنه..المسنقة

.)18(،فيهالمقسيالدملطعةولقبلابيهسرجيحتضنوالتحقيق

الليبيةالقصةتكلرطريقفيتقدماالمعراتيعلب!مصقمثل

ببوطر!اوالاجتماعيةالسياسيةباهتماملالهاف!،القصيرة

للواقعالصادقوتصويرهاالبسيطالليبيالرجلهمومعنلتعبيرا

وتحاولالاحتجاجادبلمقدم،قبلهاوماالخمسينكفيلألليبي

والصورةالقدرسطوةعنبعيداسحركةحالةفي-الانسانتصوير

الليبيةالقصةفعلتكماوالمرأةلرجلابينالعلاقةلموضوعالقديمة

عل!هصطفىفهمبانالقوليمكنكذلك.السابقةوقصصهابداياتهافي

فيهامةلصةأوموففعنحمعبير،القصيرةالصةلفنالمصراكل

مفهوممنالقصيرةالليبةبالقصةتطور،الصفيرالالسانحيلا

اهـصمولدهمنكاملةالأسطنفصةتحكيالتيالقديمةلحكايةا

الم!راتيعليلصصانغير.الل!ةاوا!وففقصكأالىفهايته

والايضاحاتبالشروحالحافلالص!حفيالتحقيقاسلوبيشوب!

ي!صةتقر*سبعباراتالزجعلىوالوعرالسطحى"لظرجيوالوصف

المصراتييحرصكما،مبامثرةبتعليقاتالقصةفيالتدخل(وسياسية

اوالقصةكتابةمنالفايةتلخصتقريريةبعبارةقهـصصهانهاءعلى

وظيةةبحكمة*القصختام

الغفكوردأرمطابع،رمادمنحفنة،المصرات!مصطشعلي(8)

.32مر،؟691الأولىالطبعة،ببيروت

الستيناتبرليمنقاصانالمقهورحسسوكاملالتكباليخايفة

ويو!فالثريفويوسفالهاشميوبشيرالفقيهابراهيمأحمدجيل)

(5،بعدوما5791)الخمسيناتواخرفي2كتاباتهبداتالذي(الدلنس

الجددالقصةكتعابعروالملاحظ.والس!يال!يالور!طادضبمجيل

طربلمقعنالخارجيالعالمعلىوانفتاحهمآلعربيةبالقمصقئرهم

ناضفىولا،وأوروباالعربيالعالمفيوال!لوالدراسةالرحلات

الرؤتسةمجهالواتمحأعومعالاتهمتجاربهمالىقضاجفيأسهمكلههذا

الفالرة-)9("تمرد"القصصيةالمجمودلآصدرتوقد.امامهم

بليبياوالفنونللادابالعليااللشقىمهابقةفيالثافيصةبالجائزة

شصفيالتكباالبهخليفةالشابمؤلفهاوفاةمنايامبعد-6591عام

انصعمنواحداالليبيةالقصةخسرتوبوفآته،6691عاممنيونيو

فيثمبلادهفييدويكعاملشتىوأعمالبحبراتتمرسالذيكتثابها

الدلنسيوسفالليبيالقاصتوفيوكذلك،سنواتثلاث!هالمانيا

تطويرفييسهمقصصيبانتاجيعدانالة؟صآنوكان،لاحقزمنفي

.يرةالقصالليبيةالقصة

القصةتطورطرقيفيخطواتالتكباليخلإفةقصصوتتقدم

اررابق،الجيلقصصعببوبلكلباستبعادها،القصيرةالليبية

ومنالقصص،وعطيةحكمولامباشرةت!ليقاتولالثروحولامقؤماتفلا

وصفهىاالنيكنلكهامةل!ةالعآديالليببمالرجلحياةمنتختار

المأضبمويسع،و/احدةحادئةمنينبعلفءك!"بئنهااوكونورفرانك

فيتحتشدانبدلابثهلمهاحياةانوبما..والمستقبلوالحاضر

.)01("حقيقيةبمنايةتختارانبدلاالدقائقهذهفاندقائة!بضع

ادبالرفضبدايةالليبيللمجتمعالحاد1بنقدهاالتكباليقصصوتمثل

وبعدمرهفانسا،يبحستتميزانهاكما،القصيرةالليبةالقصةفي

التكبالياختار"جديدموظف"قصمهففي.الخطابيةالصرخاتعن

الوكليفية،حياتهلبدايةالجديدالموظفمواجهةفيالهامةاللحطةتلك

ادصىالجد،*الموظفداخلمنعةسربنقلاتاللح!اتهذهوعمق

دخيللايالرافضينوزملالهالحكوميالجهاذمعلخارجيةاالمواجهة

وصدهكوسيلةمنهالساحرضحكهمفيالمشاركةحدالى،عليهم

الهـفتايس"التقريريةالجملةمنيتخلصام!انهغير،منهمللاقتراب

كقوله،فنيداعدونذكرهاعاىالهابقةالليبيةلقصصادابتالتي

المتبلدالشخصهذا،الغريبهىصذاامامنفوسنانعري"

.11)1،(الجالس

تصورالتي"الكرامة"كصتالتكباليمجموعةقصصأهم

بيسنصدامحادثةالقصةوتصور،ابترولالصبيا،الجديدةليبيا

سياسيوبوعي،البترولبابارالعاملينالام!يركيينمنوئلاثةعربيعامل

الذيالجديد*ميركيللاستعمارصادقةحقيقهكأصورةالتكبالبمقدم

العم!الالىبالفتاتويلقيوحيراتهاالبتروليةليبياثرواتيستفل

الثلالةالاميركيون!بعندماالمعبرةاللحظةوجاءت،يىبيافيالعرب

الحادثهذافكان،الليبيالعاملمن(الدلاع)لشهبياليب"طعاما

الليب!الشعبولدىالقصةبطللدىامبوتةا!لامكل!جرالذي

البسيط6الشعبيبطعامه!ميركيينالتسليمبطلنافرفض،كله

بانبطلناوفهـر،مرةلاولالليبيالرفضبهذاالاهيركيونودهش

الايركيين:معخالرةالمعركةكافتمهمامرامتهضروريامرهورفضه

منيطلبولولتصرفيدهشانفسياناكنتفقدلدهشتهماعجبلم)ء

ال!ونلرعايةالعليااللخنةنمثر،تمرد،التكبالىخلإهة(19

.6691ابلسكل،ابالادو

ممعمودالدكتورترجمة،المنفردلصوتا،اوكونورفرانك،.1)

الطبعة،بالقاهرةالعربيارتبدارنشر،الربيه!1

.17ص،9691الاولى

.41ص،تهرد،11)



كان.يمنعنيالذيالشيءذلككانبنفكماولكناسطعتلمالخيله

يريدونمااخذفثاحراراكانوا..؟وكرامتيعاطهقتي..مجروحاقلبي

كلمنالسق!نأخذآلعربن!نوكظ..ازاكلمةيآخفدنهماوكان..

..انإفاذمنعليهخوفااو(الدلاع)هطحبارفضثيكنلم..ذلك

ولم..العربنحنلنامخصصيودكنه،كب!يرةبكمياتموجودانهاذ

واطيب.أحسنآخرىانواعايآكلونكأنوالانهم..!عكلو"الاجانبيكن

كانفمانحنأما..رغبتهموحسبممتازاصفآيومكلياكلونكانوا

الاحانبعضفيكتوقد..انضئإإةحصتناءنشيئانسريدانلنا

و،نإمي..منهمبالغيرةواضعرأغبطهم..يأكلونمماآكلانآتمنى

وانفنيونانهمنفسيوبر*نبينيواعترف،نفسيجماحاكبحدائو،

فلماذا..احسنيأكلواأنديالحتىلهمفإنوبالتالياكبرمرتناتهم

يتعمإلمون،اهانتييرءتسدونانهماشعركنت.(8آإدلاع)اذن

.)12(،(ذلك

بدلاانهال!ربيالعاملايقنا!كاشفةاللحظةهذهمنوابتداء

وانهسالقصةتصفهمكق"؟آلمتغطرسين"-الاميركيينمعالصداممن

فيالعربيبدأفعن!دالذا،علرستهمازداثتمملطامامهمجبنكلما

"الكرامقوؤصة.لتراجعآفيالاميركيوناخذاتشرساليائرإالهجوم

لسوةاادبالىالرفضأدبمنكبيرةفقلةآدبهتنقل-فرىكط-

قصصعنهعبرتاتذي/آلأبذلك.القصقيادب،لواقعةتغييرالى

تعبمير.آدوعالمقوإركاملحسن

**،

الورةالقصةتقدمتو!ماصناقد،آلمقهورحسنكامل

صيإكأالقصبمجموعتهعفرتاقولانواكاد،يديهعلىالقصيرة

الاولالعلمعيدفيالفورتهكفلتآلهى،)13(،(المشنوقالامس"

"المشنوقالامس"قصكأآما.9691سبتمبرمنالفاتحثورةبعد

طويلةؤصصررةؤصةفهي،القصصيةللمجموعةعنإوانهاأعطتا&ء

ا!،المباشرةآلتعلإقاتاوإبالمناقشاتتزدحململانها6بسيطة

الدإويلة.والازمنةالمتعدعهوالشخصياتالمطولةبالاحداثتزدحملم

الزمن.ناحيةمنفقطواحدايوماتستغرقلانهاجدامحدودةهيبل

كليتميزبيإثآؤسامأربعةاىااليومتقسيإمالىاآإفنانلحإوقد

والاقسام.الامامالىوالقضببةبالعدثتدفعالتيبالحركةفح

،"شدوهالليعمار"،"الصباح":اءالتواعلىهيالاربعة

الفف!النهجحيثمنقصيرةقصةفهي."آلموت"و"لخوفا"

الخمسوالهسعين.تهاصفطدد2بسببعويلةوهي،الموضوعوطبيعة

القصهلغنمةالعمليالتجىببمثابة"المتتوقالامس"قصةولعد

كاملبوعيكتبتلانها،لقضيةالادبآلامثلوالنموذجالقصيرة

العربيالشعبقضةلخدمةايضاكتبتكما،القصيرةالقصةبئصول

هتإافاتدونسياسيهـةؤصةفهيم،واذوحدةللحريةوتطلعهالليبي

مبافتربشكلالقصة1فيتردلملببياوحتى،ضباوشعاراتأو

اليهموتتطلعبالرعايةابناءهاتحيطالتي"فطومة"صورةفيوانما

ؤصةوهي،ليبيابناء2وليبعامستقإبل،القريبالمستإبلفيبمل

ومن.الاستعمارمعالمتحالفالحاكمالملكيالنظامتدينلأنهاجريئة

القصصوبعضالقصةهدهضيمالذيالكتابانحقاوالمفرحالغريب1

(تموز)يوليوشهرخلالطرابالسفيالاولىطبعتهصدرت،الاخرى

الليبيمةسبتمبرمنالفاتحثورةؤإبلالملكيالحكمظلفياي،6891

المعمورينالنادإحي،ةمنهامةلحظةتتناولفالقصة.سنةمنباكثر

لفنصحيحفهمعنتعبربهذياوهي،الثورةقبلليبيافيالكادحين

.117و116ص،السابقالمصدر(12)

المصراتي،دارنمثر،المشنوفىالامس،المقصرحسنكامل(13)

.6891طرابلس،الاولىالطبعة

ومع،ليبيافيالناسحياةمنوويرةهمامةنحظة،ادقصيرةالالصة

اختيارلانوذلك.دلهاصإتهمتوضحانل!دغنيةلحظه!ءهدا

ايضاهامةفكريةدلألةفياتتصبحلكي،دالقةبعنايةتماددخإةتلك

ولشيالوافعمنالاكأياربم!نىوا!عيةدصةمهـ!.الفضية1اثبلحي

اختيارميآلقصةو!قتانوبعد.!ونوغراميااوواعونصويرهلص

الهغمور-ن"لناسحياةميواحدأيومانعمولأاتيالهامهااللحظههده

لحإاةالمحركالمتطورالناميالحدثخلوإديايصإالجحت،نيبه،!ط

التشويقعنمرهداكلالىآلقصةجمعتدفد.انفصةوننطورالناس

حياةالقصةالتمطتولمحد.ولحنأدبكلدينواكرهالواجبوالمتعه

طلعفرباحتىللصناحمة"ننراأولمندالليبلهالاحبءحدكيالعاس

البؤساءافصحفباعةمهمالمغمورونالناساما.آلتاليادومصبح

الليبيةالسلطةسلوكبسببكانبؤسهمانالقصةأظهرتالدين1

الحريةفكبت.الثورةكبلماليببكلوالمجتمعال!ياسةءوالرجعية

سإهلوكوهو،ومصادرنهاالصح!عفىالرمابة!رضمنيتبعهوما

الناسهؤلاءحياةعلىمناشربكلانعكسؤد،نرىكماسياسي

منكل6واحدوهذا،الصحف1بيعمنيرتزفوناتد-نالمعذبن

وائنين"كوص!يير!ثا(عنترةالا"بالأ!سيبعلمالدي،"منصور"

دائما..انكى،ديأكلهالسوقيواتصلدم"لألاهراما(و،"طرابلس!ا(

المفموهـينالناسهولاءحياةالقصةصورتهكذا..((ال!،د1بع!لها

واليإصاةوالاضطهادالكسإاد،كلها"جتمءحياةمنكشرءحهالعاديين

انتحركتتلبثلمالحياةهذهولكن6ساكنةكبحيرةالراكدةالمكررة

البحيرةسطعيجإرعندماثالحجرجاإءخقرالقاء1جرأءمنبعضفمجأة

وعند.ونجاحهاالعرافىفيثورةنإوبمهوانخبراما.الراكدة

الحياةنوعيةتصورانإكاتواليهاديوهي،الاحداثلتوالىالحدهدا

الناسعنالخبرتمنعدالسلطة.الثوإرةقبلمالييإافيوالصراع

المغمورينالبسطاءاثناس1هبئلاءولكن.آلمصإيةالصحفوتصادر

الحيويإةفيبهمإومجرتالعراقثورةأيقطتهمانزلمبثمإالخاملفي

المستع!،امسمهـراتفيمضطرينيعموناتذينكالعمار.والثور""

وليبيا،المقهىصحبوالحاج،البورجوازيوألمننقفألثورياوانتفف

وكفتععنيالحركةوتفجرتتحركتآنتلنتلمساكنةكانتاتإشكلها

صإإرهفيالمقهوركاملصورهاالتيديبيا.واتسكونالمراؤبة

الصإامةلحياةاكيالمشاركةومنالتعليممنمنعتالتي"مطومة))

يبدونوهمالناسشاهدالشارعففي"،بالمراكتكأ!اكتفتوسجنت

البناياتمشاهدةتريدلا"دطومة"انوآحس،واوحياةالحركة

هذاوفام."..بالحركةيعمرخمب،الىتنظرولكنها،والارصفة

الحقيقيةالمواقفإوتتكشفالاقنعةتسعقط،المتفرجالجديدالموقف

*فالمتعاليآبورجو"نكياتتقف((انح!عبدلى!هـ".للناس

ح!ازترغم،العمالأفواهكنالاخبرهايدركفلما!ثورةباغتته

الى1العماليسبقهانايضاواذهلهالخبرأذهلهوفد.رأديولجهاز

البورجوازيالمثقفتخلفعلىواضحةدلالةذاتورآلةوهي.معرثإ

وحهدفقد"فوزي"الثوريالمثقفاما.العمالويفظةالركبعن

الثودة.ن!حوليبيافيالناسلتإحريكجديدةثوريةوكلافةدرصتهكيها

وافمقد،"عيشة"المريضةوزوجتهالرتيبةحياتهملالذيوالحاج

لكنه".المنشودهضالتهالخبرفبموجد،اليإويةوابابوالشإالجلأة

،اللحاإتتلكببالهتخطرلم4عينتحتى،حقاجديداصوماكان

والناس."عنففيننتحركاثناسبملايينالراديويسمعوهواحساذ

أحسالحاجحتى،جديدشيءء-سنلتإعبراليومذلكت!شجمإعا

..روحيانسيتواليمين"لطلاقعلي)،أإعماقهيدخلجديدبشيء

اليو!كنهجميطالناسعلىالخبرزحفوهكذا."غاديكنتلوآه

.(البراريك)الصدئةالاكولعسكانوالكادصنالمفمورين!معاعر

الامورازداتالنهارانتصفمافماذا،المتفجراالصسباءكانكألك

المعنإف"فوزكط"واحبتالصناحأحبت:ليبيااففطومة.وضوحا

دلالةوضوحهناونلا!،القاهرةمنقدومهمنذ6الثوريالليبمكا



وهي،11،،نباءت!لاقىهيالمحريةفالصحف.بالثورةالمقرنةمصر

ت!عطففلذلكمعرمنفشادموفوزي،للهصادرةتتعرضالتيلذلك

فوزيولكن.الثوريالعربيالمثقففيبأملاليهوترنوعليهليبيا

الصحفبائعومنصور.آلسلطةأشباحمنالدائ!ةللمرافبةيخضع

ع!ثمانيلبثلمماليتهلانتعاش"امالا!"رواجفياملالثبى

مورداليستلجرائدابأنمنصورويحس،للصحفالرفابةبمصالرة

مكانكلفييهسونوا!ناس.والمعرفةللحريةولكنقرللرنرق

البمائدبانايضاالصحفبائع"عمار"ويشعر..الجديدةبالاخبار

اكبيراجزءابئناليومذلكيحسوكان..بالناسالحقيقيةصلتههي

..تقتلهانوتعاولبخناقهتمسكضخمةيداوانخ!نققدحياتهمن

حتى..الكلبأولاد":خوفوبلاجرآةؤكاصاحانيلبثلملذلك

ئفيا.بالاعتقال4شجاعتعلىجزاءهونال."؟أ..الجراًيد

ملهـ-حم2منالكادحينالعمالطابوريعودنهايء4منالنهاراؤتربما

عمرالمستلطائراًتالطرق-مهدونحيثالكبيرالم!لاحةمطا/،خارج

خبرانعتتفاربعداحتدتالتيجنودهمطقلةجراء"نالمذلةوي!انون

وا"مسكراتالمديةا!شوراتاوعمتالعملساعةبدأتلقد.لنورةا

القتيثىوبدأ،المنشوراتبتوزيعلخوفاضديعملالكلواخذ

رءزالتيالبوليسيةالمراؤبةواردادت،والارهابوالسجنوالفصل

كلالقسملحدثاتعقدوهكذا.السوداءالطلالوبالاشباحتبالنىلها

ذل!كوممهاالشمستسقطالرابعالقسموفي.؟لثصةمن،العللث

توزيعحركتيوازديادوالوجومبالصمتمحملاالليلويهجم،لنهارا

ككلضاءكلعوالقبضيتمحتى6معاالناسع!والقبضاثنشورات

منممهوريفلت،لاهلايضيعلاوحتى،ولكن.اكوريةالحركة

ليشنق،جديدصمباحمطلعاحلمنليعمل،الارهابيةالسلطةقبضة

لآعربضمتهمالذينما3.اجديداالفجرويملق.لرص!بالامس

والثقة.الامل1بعين)!يبياالي،مفظرتفقدالاعتقال

"المشه:وقالامس"الطويلةالصيرةالق!كأهدهتضيفو،كذا

الق-!،اشكلبماائعةالراصتها4تجانبالى،آلمقهوركاملنلحم!

فتبدو..الصاخبوليساهامساالفنيمالبناءخلالمنثو-يامضمونا

بإلامتتزاجالناجحوذلك،وا)هصافاتوالخطبالمثوراتالافمنأفوى

اهـاسيةالمشاكلالقصةلشحص.اتء!ايمثمتوبحيثوآلخاصالعامبين

الهخأصة.ومشاكلهاقضاياهااثقوكأ!،العامة

اتي"المشنوقالىورس"الطويلةالقصميرةق!تهالى1وبالاضافة

احرىفمسفىضلىالقصصيةالمجموعةاحتوت،للكتابأهاعنوامنحت

،ؤصيرةقصصوخمس،"المدينةقلب"بعنوانايضاطويلةقيمة

القضيةاثبعنتبتعدانسانيةف!يقصصالقصبرةالخمسلقصصااما

باسماوجهاتقدموهي.آلانسانيةالنماذجأبمنتقتربولكنها

كما،الح!ياةمكابداتمنشخصيانهاتعا.يهمابرغمللانس،نيةمتفائلا

فىمبالشخصيةالانسانحريةمنالحدعلىالاحتجاجمننوعاقمم

ذكرياتفيالانسانضياععلىالاحتجاجالى"القمر1زين"قصة

بعواطفهالانسانجمين2لاليهةاالمواجهةتصويرومن!ل!اهه"لا

،"البكاء"4قصفيالجبارةالصمالأءالالةوبين!فيكرياتهومشاعره

ارادتهتحقي!فيونجاحهالانسانا!كفاجانسانيةصورةتقديمالى

حياةمنتلتقطقصيرةقصص."أسودانخطانعيناه))ؤصةفي

الليبيالان!مىطنصراععنمعبرةانسانيةلحطلتووافعهاشخه.ياتها

وسنلاحظ.ع!عيدةوققاليدواقدارقوىمواجهةفيواًاطحورالمغصر

الممىوادتمثلمعدبةانساليةشهحصياتالمقهوركاملشخصبباتان

.الثورةقبلألليبياللشمبالاعظم

!فحة،الاربصنحواأ!يفيتقعالتي"االمدينةفل!("قصةأما

موقفتصويرفيبالصورالتعبير3سالوب!شذدميلاسياسىقصةفهي

استخدموقد..ضعماريالابمتىلمنمروجالتصبممنالليبيالشعب

؟لشعبية،لموأجهةههذهلتبسعدالقعصةالقصةفنيةالمقهوركامل

الهرباتعمبهمالذ*نالليبي!ناصحينجماهومنليبيبصشحعي

والاحواشالاكواخحيثاًلشعبية؟لاحياءالىيفىحفونثمالمدينةظبفي

آلأستمماريةللسلطةبالعداهالسكانيغليوحيث.للسقوظا؟يلة

؟لقصةبطلاما،المناضلالليبياا!مشهباضطهادفيآلاسودوتاريخها

الشرطةصفوففيللعملالشسبصفوفمنخرجفقد"برأبو"

الذيالشعباانمنالمفارقةؤتآتي.الاستعمارضباظبامراورتمرة

،*ستعماريالمشروعضمدعنيفةلمطاهراتيعدبكرآبوافيينتمي

بالعنفالثائرةالجماهير1تضرباهدةاالاستعمأريةالسلطةتعدبينما

الديدولائهوبينلشعبهولائهبينبطدناويتآرجح..والناروالحديد

صفوفالىبكرابوانضمالمواجهةسآعةحآنهـتذاحش،لسلطته

وف-د.الاستعماربسقوظهاتفاالازكليزيانضابطوق!تلالثمب

بكرابيداخلفييفورالذيالداخليالصرأاًعبمهآرةالقصةصورت

الاستعمارلة،السلطةنقولكطوسبهمآلجماههـيراحتقارمنتعلمهمابين

متتواله،منهمجلدهيخلعلم،آدذينوناسهواهيلهلاصلهحنينهوبين

صبيترثعونوالاصدؤ،ءالاهلحهيثالأخرالجانبالىايضاالقصة

ولائهفيالثقةوبين،الاع!دآءفينبفياصبحالذيآلابنفيالثك

؟يضا.سياسيةق!صههي.الاصيلةالشعبيةوجنورهلاهله

لليب"،2الستيناتقصصمنكبيراجانباالسياسةتحتلوهكذا

تحتالليبيينادكتابعلىالسياسيةالموضوعاتتحريمعنكتعويض

التبراتالادبيةعلىكانقناحوايضاالاستع!ريينواتقهر،الأحتلالو!ة

القصاصسينمنجديداجيلاأن.العربيالعالمفيوالسياسية

لقصةاظورطريقفياسهاماتهويعطيوينتشروينمويتشكلالليبيين

الله"عندرم!ن"و،(النفلطاميرجب"مثل،القصرةالليبية

بتعربةالالتزامفيآلليبمهالقصةبآهمية-الؤمن2جيل،وعيرهما

رمضىانآليمبيالقاصكتبكمأ،صراع!اتهعنوالكشفاقعلواا

تاريخمنا7وانةهذهفي،الليبيةالقصةتعكسانبدلأ":اللهعبد

الالتزامانأ..شعبناجماهيرلحركةالاجتماعيالواقع،آلادبةلحركةا

مهمةاليومهيف!يهالادثةالحراعاتعنوالكشفالوافعبتعرية

الشعبوالكشفبقضايازنباصالامنلأتزيدالملىحاجتظوان..الكالمتب

تر!هـىلالمن!مبناوروعاتفيلكلتحددوابجابالىلمباعنها

برزها2منو؟لتيالجديدةالانتاجبعلاالاتوالمصحوبةالجديدالاجتماعي

فيالقصةروادمهامآولىمنابوم11هي،(لبزولصناعة

.ا")4"..بلاثنا

عطيةميحمداحم!دهرةلقاا

،الروادمجلة،المعاصرةلأآلقهـصةمفهوم،اللهعبدرمضان)14(

.6691مايوعدر
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