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 ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ كمعالجة الكاقعية في القصة الميبية القصيرة مف عاـ سبعة      
 كتسعمائة كألؼ.كخمسيف كتسعمائة كألؼ  إلى عاـ تسعة كستيف 

ف تأخر ظيكرىا في ليبيا بسبب الظركؼ  فقد احتمت القصة القصيرة مكانة مرمكقة في األدب كا 
التاريخية التي مر بيا الشعب الميبي   كمحاكلة االستعمار طمس اليكية العربية  فيذه العكامؿ 

تي شيدىا الكطف كغيرىا أسيمت في تأخير القصة الميبية عف ركب النيضة الفكرية كالثقافية ال
العربي   كفي العصر الحديث انفتحت ليبيا عمى العالـ العربي كتأثرت بتياراتو الفكرية كاألدبية 

كمف ذلؾ المدرسة الكاقعية في الشعر كالنثرحيث ظير تيار بتصكير مظاىر الفقر كالحياة اليكمية 
راسة ترصد القصة الميبية لمشعكب كاالىتماـ بمشاكميا  كىك تيار الكاقعية . لذا جاءت ىذه الد

 الكاقعية كتحمميا تحميبل فنيا.

 :ومن أسباب اختيار ىذه الدراسة ما يأتي

 إلقاء الضكء عمى أدب متميز مف األدب الميبي القصة القصيرة الكاقعية. .1
 ندرة الدراسات حكؿ ىذا األدب .2
 إثراء المكتبة العربية بمثؿ ىذه الدراسات. .3

 :وتيدف ىذه الدراسة إلى ما يأتي

 بياف مفيـك الكاقعية لدل األدباء في العالـ الغربي   كفي العالـ العربي   كفي ليبيا. .1
 بياف القضايا التي تناكلتيا القصة الكاقعية الميبية .2
 تحميؿ كدراسة القصة الكاقعية الميبية دراسة فنية  .3

كألؼ كقد استيدفت ىذه الدراسة القصة الميبية القصيرة مف عاـ سبعة كخمسيف كتسعمائة 
إلى عاـ تسعة كستيف كتسعمائة كألؼ.معتمدة في ذلؾ عمى أىـ المصادر لمكتاب 
أصحاب المجمكعات القصصية كىـ: أحمد إبراىيـ الفقيو  خميفة التكبالي  عبد ال 

القكيرم  عمي مصطفى المصراتي  كامؿ المقيكر  يكسؼ الشريؼ  يكسؼ الدلنسي  
 بشير الياشمي.
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الكصفي التحميمي   حيث أقكـ بكصؼ القصة كتحميميا تحميبل كقد اعتمدت عمى المنيج 
 فنيا ثـ يت استنتاج األحكاـ.

 كتتككف ىذه الدراسة مف مقدمة كثبلثة فصكؿ كخاتمة 

 ففي المقدمة المكضكع كأىميتو

 كيتناكؿ الفصؿ األكؿ : مفيـك الكاقعية كفيو ثبلثة مباحث

 المبحث األكؿ: الكاقعية عند الغرب

 ني: الكاقعية عند العربالمبحث الثا

 المبحث الثالث: الكاقعية في ليبيا

 كيعالج الفصؿ الثاني القضايا الكاقعية كفيو ثبلثة مباحث

 المبحث األكؿ: القضايا االجتماعية

 المبحث الثاني: القضايا االقتصادية

 المبحث الثالث: القضايا السياسية

 ثبلثة مباحثكييدؼ الفصؿ الثالث إلى دراسة القصة فنيا كفيو 

 المبحث األكؿ: الشخصية كالحدث

 المبحث الثاني: الزماف كالمكاف

 المبحث الثالث: السرد كالحكار كالمغة

 الخاتمة: كفييا أىـ استنتاجات الدراسة

 ثبت بالمصادر كالمراجع

 :وقد واجيت صعوبات كثيرة في ىذه الدراسة منيا
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كضياع الكتب كالمراجع  ما مرت بو الببلد مف أحداث مؤلمة كنزكحي مف بيتي .1
 كاحتراؽ البيت بما فيو .

غبلؽ المكتبات العامة  .2  ندرة المراجع كالكتب كا 
 قمة المؤلفات في المكضكع محؿ الدراسة  .3

 كأخيرا أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كعظيـ االمتناف لؤلستاذ 

عكض محمد الصالح الذم أشرؼ عمى البحث طيمة مدتو حيث أمدني بعممو ككـر 
قو كلمست فيو تكاضع العالـ كدقة التكجييات كحنك األب فبارؾ ال فيو كجزاه ال أخبل

 كؿ خير 

كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لعضكم لجنة المناقشة أ.د عبد الجكاد عباس  كاألستاذ 
 الدكتكر عبد المطمكب الطبكلي 

عنا بعمميما عمى قبكليما مناقشة البحث كجيدىما في قراءتو سائميف ال أف ينف
كتكجيياتيما السديدة كأنا عمى يقيف مف أنو سيككف لممحكظاتيما كارشاداتيما بالغ األثر 

 الطيب عمى الرسالة كصاحبتيا

فؽكما أشكر كؿ مف أعانني في طريؽ البحث . كال المك 
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 المقدمة

كعمى آلو  -صمى ال عميو كسمـ–عمى أفضؿ خمؽ ال  حبيبنا كشفيعنا محمدالصبلة كالسبلـ 

 كصحبو  أجمعيف كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف  كبعد:

ف تأخر ظيكرىا في ليبيا ؛بسبب الظركؼ  تحتؿ القصة القصيرة مكانة مرمكقة في األدب  كا 

س اليكية العربية  ىذه العكامؿ التاريخية التي مرن بيا الشعب الميبي  كمحاكلة االستعمار طم

كغيرىا  أسيمت في تأخرىا عف ركب النيضة الفكرية  كالثقافية  التي شيدىا الكطف العربي  

فبعد انتياء الحرب العالمية الثانية  كخركج اإليطالييف مف ليبيا  انفتحت ليبيا عمى أشقائيا مف 

الركمانسي الذم مثمو في الكطف العربي حكليا  كاتصمت بالتيارات األدبية  فتعرفكا عمى التيار 

مدرستا الديكاف  كالميجر  كنضجت معالمو مع ظيكر مدرسة أبكلك  ثـ كاف لمتحكالت  كاألحداث 

يكليو في  23التي أعقبت الحرب العالمية الثانية  التي كاف منيا احتبلؿ فمسطيف  ثـ قياـ ثكرة 

يمنة االستعمار كظيكر حركات التحرر في مصر  كانتشار المطالبة باالستقبلؿ  كالخركج مف ى

الكطف العربي كأفريقيا  كاف لكؿ ذلؾ تأثير في األدب شعرا  كنثرا  كاالنفكاؾ مف الركمانسية  

 كالدعكة إلى الكاقع. 

فظير تيار اىتـ بتصكير مظاىر الفقر  ككاف تيار الكاقعية  ىك الذم عبىر عف ىذا 

اليكمية لمشعكب  كاالىتماـ بمشاكميا  كىمكميا  كالكاقعية ال االتجاه  كالذم اىتـ  بتصكير الحياة 

تعني أف الفف انعكاس لمكاقع  ألنيا حركة قامت برصد المتغيرات االجتماعية  كاالقتصادية  ككؿ 

 ما يتعمؽ باإلنساف  كتأثيرىا عمى الفف.

ة  فتعددت ككاف أكثر الفنكف التصاقا بيا  فف القصة القصيرة  القصة الرتياد آفاؽ جديد 

مسميات الكاقعية  كتطكر ىذا االتجاه متأثرا بالكاقعية االشتراكية  لكنو لـ يكف داعيا لعقيدة 
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سياسية  أك مذىب اجتماعي معيف  بقدر ما كاف ييتـ بالنيكض بقضايا الكطف  محمبل نفسو 

التي  عبء فمسفة  تمتـز بقضايا الكادحيف مف أبناء الكطف  فبرز ىذا االتجاه في المقاالت

ـ في مقاؿ لمكاتب  1955ظيرت بمناسبة صدكر العدد الخاص بالقصة  في مجمة المربي  سنة 

كاألديب كامؿ حسف المقيكر  في مقاؿ "قصتنا بنت حراـ" كبرز تطبيقيا  في قصة "إلى أيف" 

لؤلديب خميفة التميسي  كيتجمى ىذا االتجاه عند عمي الرقيعي في قصيدة "في ببلدم "التي قاؿ 

يا المقيكر  في مقدمة الديكاف :"تطكر عمي الرقيعي مف ناحية المضمكف  ككصؿ إلى الكاقعية عن

 كما ارتبط عند بعض الكتاب بأنيا تصكير فكتكغرافي لمكاقع  فقد الحظ الكاتب سعد (1)الجديدة"

عبد العزيز ذلؾ عند الكاتب عبد ال القكيرم حيث قاؿ :"إف الكاتب في تمؾ القصص يغترؼ مف 

الكاقع اغترافا كينقمو إلينا في سياؽ خبرم دكف أف ينتقي بعض عناصره المؤثرة   كيعمؿ عمى 

تشكيميا تشكيبل رمزيا  مكحيا  ككأنو بذلؾ قد أراد أف يتكخى الصدؽ في كتاباتو  لكف ىناؾ فرقا 

 .(2)بيف الصدؽ في الكاقع  كالصدؽ في الفف"

لغرب مقاالت متعددة لمجمكعة مف ـ تناكلت جريدة طرابمس ا1959-1958كفي عامي 

األدباء ؛تحدثكا عف الكاقعية بكصفيا اتجاىا سيطر عمى الساحة األدبية  بينت ىذه المقاالت  أف 

الكعي الفكرم الذم حدث تمؾ الفترة لـ يعد مناسبا لمركمانسية  ففي مقاؿ لكامؿ عراب بعنكاف 

مكاقع  كبيف الرؤية الكاقعية  فقاؿ :"قضيتنا "الذيف يصنعكف السراب" مفرقا بيف الرؤية الركمانسية ل

كلـ يقؼ عند ىذا الحد بؿ استمر في (3)ليست قضية حب فاشؿ.. ال تغير مف الكاقع المر شيئا "

أىـ القضايا التي تيـ اإلنساف  مثؿ الفقر  كالبطالة  كالتطمع لحياة أفضؿ  فبعد عاـ مف ىذا 

نكاف "عكد عمى بدأ" الذيف يصنعكف المقاؿ كتب في جريدة طرابمس الغرب مقاال بع

                                                           
م, 9191األولى,  \الظامئ, منشورات الشركة العامة للنشر والتوزٌع, ط علً الرقٌعً, دٌوان الحنٌن ( 1)

 .24ص,

911م,ص9191الدار الجماهٌرٌة للنشر,ط.األولى,طرابلس. أدب عبد هللا القوٌري, دراسات كتابمجموعة (2)2
 

 م9119\4\03جرٌدة طرابلس الغرب ,( 3)
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ذكر بكضكح أىداؼ االتجاه الكاقعي  كىذه المناقشات كغيرىا دلت عمى انفتاح الكتاب (1)السراب""

في ليبيا عمى قنكات اتصاؿ عربية  كغير عربية  كقد أشار كثير مف النقاد إلى أف الكاقعية نشأت 

ذات صبغة محمية  كمع بداية العقد  في الغرب  لكف تـ تبنييا مف الكتاب العرب  كأصبحت

السادس مف القرف الماضي بدأ مصطمح الكاقعية يتردد في كتابات عدد مف النقاد الميبييف  مف 

أبرزىـ  خالد زغبية في كتابو الشعر الميبي المعاصر  ككتب عمي الرقيعي عف خالد زغبية في 

زمبلئو بالعديد مف قضايا الحرية   مقدمة ديكاف خالد  المعنكف بالسكر الكبير  قاؿ :"اىتـ مع

ككفاح الشعكب ضد االستعمار كالتخمؼ  كضد جميع المحاكالت القذرة التي يرتكبيا أعداء 

كبدأ ىذا االتجاه يأخذ شكبل تطبيقيا عند كتاب  (2) اإلنساف لربط مصير المبلييف بأغبلؿ العبكدية"

يرىما  ممف تناكلكا الكاقع الميبي في القصة القصيرة  أمثاؿ يكسؼ الشريؼ  كبشير الياشمي  كغ

أكضاعو المختمفة  فعمى الرغـ مف كثرة النتاج القصصي في تمؾ الفترة فإف ىذا الجانب لـ يحظ 

بالقدر الكافي مف الدراسة. كمف ثـ فقد رأيت _متككمة عمى ال _ دراسة االتجاه الكاقعي في 

ستحؽ االىتماـ شأنو في ذلؾ شأف ـ بكصفو أدبا ي1969-1957القصة الميبية القصيرة مف 

 اآلداب األخرل  العالمية  كالعربية. 

فالبداية كاكبت ظيكر ىذا االتجاه كالمناداة بو  كالتعبير عنو في الشعر  كالقصة  كانتياء بمرحمة 

جديدة دخمت فييا ليبيا بقياـ ثكرة سبتمبر  أك ما يعرؼ بثكرة الفاتح  التي عبر عنيا الياشمي 

ث كانت الطريؽ إلى االنعتاؽ  كالخبلص  كالفجر الجديد الدافع إلى التحكالت الجذرية حي" :بقكلو

في البنية االجتماعية  كالسياسية  كالثقافية  ... كبقيت تمؾ النماذج القصصية كثيقة إثبات 

                                                           
 م9111ٌناٌر,\9جرٌدة طرابلس الغرب,( 1)

  92-90م, ص9199. 0سور الكبٌر, الشركة العامة للنشر والتوزٌع واالعالم, ط.خالد زغبٌة, ال( 2)
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كشيادة إدانة عمى فساد ذلؾ المجتمع...كبقيت أيضا بقيمتيا الفنية البحتة كمعاييرىا اإلبداعية 

 (1)زا لمتطكر الحاصؿ عمى فف القصة الميبية القصيرة" رم

كقػػد كاجيتنػػي مصػػاعب كثيػػرة  منيػػا نػػدرة المراجػػع  كخركجػػي مػػف بيتػػي كتركػػي لمراجعػػي ككتبػػي 

كرسػػالتي التػػي قاربػػت عمػػى االنتيػػاء  كلػػكال رحمػػة ال عػػز كجػػؿ  ككقػػكؼ أسػػتاذم الػػدكتكر عػػكض 

الكتػب مػف جديػد  ككػذلؾ كقػكؼ أىمػي بجػانبي محمد الصالح كمده لي بالمراجع  كمحاكلة تجميػع 

كالتخفيػػؼ عنػػي كاألخػػذ بيػػدم  ككػػذلؾ تشػػجيع أسػػاتذتي األعػػزاء فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة  ؛ لػػكالىـ 

 جميعا ما استطعت أف أعيد كتابة بحثي  فممجميع الشكر كالعرفاف. 

 الدراسات السابقة:

د دراسػة سػابقة ليػا  كلكػف ىػذا ال ينفػي الكاقعية بكصفيا اتجاىا فػي القصػة الميبيػة القصػيرة التكجػ 

كجكد دراسات حكؿ القصة القصيرة بصكرة عامة ركزت عمػى نشػأتيا كتطكرىػا  كتعػرض معظميػا 

 لعدد مف القضايا التي تطرحيا الكاقعية بشمؾ عاـ منيا:

.القصػػة القصػػيرة فػػي ليبيػػا  فكزيػػة بريػػكف  رسػػالة مقدمػػة إلػػى كميػػة اآلداب جامعػػة القػػاىرة  قسػػـ 1

 ـ.1977غة العربية  لنيؿ درجة الماجستير سنة الم

.نشأة القصة الميبية القصيرة  د. عبػد المطمػكب الطبػكلي  أطركحػة مقدمػة لنيػؿ درجػة الػدكتكراه  2

 بالمغة اإلنجميزية غير مترجمة بالعربية.

.القصػػة الميبيػػة مػػف التقميػػد إلػػى التجريػػد  عبػػد الجػػكاد عبػػاس مراجػػع  أطركحػػة مقدمػػة لنيػػؿ درجػػة 3

 الدكتكراه  في كمية اآلداب جامعة قاريكنس قسـ المغة العربية.

                                                           
بشٌر الهاشمً, خلفٌات التكوٌن القصصً فً لٌبٌا, دراسة ونصوص, المنشأة العامة للنشر والتوزٌع ( 1)

993م,ص9192األولى,\واإلعالن, ط 
. 
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إلى جانب بعض المقاالت التي اىتمت باالتجاه الكاقعي  كمقدمة عػدة دكاكيػف  تػـ االسػتفادة منيػا 

 في الدراسة.

 المنيجية المتبعة في الدراسة:

جػػراء عمميػػة  إف نجػػاح أيػػة دراسػػة تتطمػػب اختيػػار المػػنيج الصػػحيح  لمكصػػكؿ إلػػى الػػنص األدبػػي كا 

صػػدار الحكػػـ؛ لػػذلؾ المػػنيج المتكامػػؿ ىػػك األنسػػب  التحميػػؿ  كالتركيػػب  كالكصػػؼ  كاالسػػتنتاج  كا 

 ليذه الدراسة.

ـ( حيػػث تػػـ 1969_1957كالبحػث يتنػػاكؿ دراسػػة اتجػاه الكاقعيػػة فػػي القصػة الميبيػػة القصػػيرة مػف )

المراجػػػػػع  كفيػػػػػرس تقسػػػػػيـ البحػػػػػث إلػػػػػى مقدمػػػػػة كثبلثػػػػػة فصػػػػػكؿ  كخاتمػػػػػة  كقائمػػػػػة بالمصػػػػػادر  ك 

 لممكضكعات.    
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 مفيـك الكاقعيةالفصل األول:                 

 

           

 .الواقعية عند الغرب 

 .الواقعية عند العرب 

 الواقعية في ليبيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 الواقعية عند الغرب:

عشر الكاقعية مذىب فكرم أدبي ظير في أكركبا في النصؼ األكؿ مف القرف التاسع 

بعد انتشار الشيكعية كمنيا بدأ يتسمؿ مف العقيدة إلى الفنكف كاآلداب  تميز عف المذاىب التي 

سبقت ظيكره أك عاصرتيا كالكبلسيكية  كالركمانسية  ككنيا اتجيت إلى تصكير الحياة اليكمية 

يقكؿ  (1)لمشعكب  كحياة الطبقة الدنيا مف المجتمع كاالىتماـ بحؿ قضاياىا  كمشاكميا اليكمية

إف أكؿ مف أذاع مصطمح الكاقعية ىك " بمزاؾ " في مقدمتو التي كتبيا  الدكتكر صبلح فضؿ:

( فكاف بمثابة اإلعبلف عف المذىب  1842عاـ  –لمجمكعتو القصصية ) الككميديا البشرية 

 .(2)الكاقعي

ب كما ساعد تطكر فف القصة  كطبيعة التركيب الكجداني لمفرنسييف عمى انتشار المذى

ف كانت الكاقعية بكصفيا مدرسة كاضحة المعالـ لـ تنشأ إال في النصؼ (3)الكاقعي في فرنسا . كا 

ـ  أم في الفترة التي 1826الثاني مف القرف التاسع عشر  فإف معالميا بدأت بالظيكر منذ عاـ 

ىك  كاف المذىب الركمانسي متربعان عمى العرش كعمى ذلؾ فالكاقعية لـ تنبت في أرض بكر  كما

الحاؿ في العمكـ فإف المصطمح يأتي متأخران بعد أف تظير كتتجمى مظاىره الجديدة  حيث تبدأ 

 .(4)  كالتصنيؼؼفي مرحمة لفت النظر  كتصبح ظاىرة جديرة بالدراسة كالكص

تعددت الدراسات التي تناكلت الكاقعية بكصفيا مذىبا أدبيا  كقامت حكليا اآلراء المختمفة  

نفسيا المكطف األصمي لمكاقعية ليذا "عاد البحث في مفيكـ المذىب الكاقعي .. حتى في أكركبا 

بعدما يزيد عمى مائة سنة مف بدئو في فرنسا كصارت  الكاقعية  أك الكاقعية االشتراكية في 

االتحاد السكفييتي كجميع األقطار التابعة ليا. ىي المذىب الكحيد المسمكح بو ... كال يزاؿ 

                                                           
(1) 

 .2113\4\12,تارٌخ الدخول,ٌنظر بحث مقدم عبر شبكة المعلومات بعنوان " المذهب الواقعً نبذة مختصرة برؤٌة منصفة "  
(2) 

 .15م  ص1981ٌنظر د. صالح فضل , منهج الواقعٌة فً اإلبداع األدبً دار المعارف , ط الثانٌة  
(3) 

 . 16ٌنظر صالح فضل , مرجع سابق ص 
(4) 

 . 135م , ص1999ازق األصفر , المذاهب األدبٌة لدى الغرب , منشورات اتحاد الكتاب العرب ٌنظر , عبد الر 
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كتاريخيا مكضع نقاش ال نياية ليا في طكفاف مف الكتابات التي يصعب عمينا معناىا الدقيؽ 

لكف المتفؽ عميو أف الكاقعية اىتمت بالدعكة لبلتجاه إلى  (1)تصكر مداىا ىنا في الغرب"

 اإلنساف  كالتعبير عف معاناتو  كصراعاتو تجاه نفسو  أك مع المحيطيف بو في مجتمعو.

ان في أم مجتمع تتمثؿ في الطبقات المتكسطة  فإف كحيث إف الشريحة األكثر عدد

االتجاه الكاقعي تحكؿ إلى التركيز عمييا  محاكالن معالجة مشاكميا أك ىمكميا " فالمذىب الكاقعي 

يدعك إلى دراسة الطبقات الدنيا كالكسطى .. كالعناية بكؿ مظير قبيح أـ حسف كسكاء طبنا عنو 

ذا رجعنا إلى(2)أك سخطنا عميو" أصؿ المصطمح نجد أف الكاقعية مأخكذة مف الكاقع كىك    كا 

نكعاف : حقيقي   كفني   كالحقيقي ما ينقؿ عف الكاقع نقبلن حرفيان أك تصكيران تسجيميان لمكاقع  كمف 

  .. يتجمى ىذا بكضكح في قصص الستينيات(3)ثـ فيك صكرة مكررة عنو

الكاقع لكنو ليس نقبلن حرفيان لو. بينما الكاقع الفني يقكـ عمى إبداع يستمد عناصره مف 

فالكاتب الكاقعي يتناكؿ شخصيات كأحداثان مف صنع خيالو  لكنو يرسميا كيصكرىا لنا ضمف ما 

  (4)ىك مألكؼ لدنيا فبل نشعر إزاءه بالغرابة

يقكؿ رينيو كيمؾ: " إف كانت الكاقعية بمعناىا الكاسع تعني األمانة في تصكير الطبيعة 

  (5)يمكنو إال أف يتعامؿ مع الكاقع ميما ضيقنا معناه " ... فإف الفف ال

انتقدت الكاقعية  عيكب المجتمع كما بو مف استغبلؿ كتفسخ في الطبقات االرستقراطية 

كالبرجكازية  كارتبطت باإلنساف خاصة الطبقات المسحكقة في الريؼ كالقرية  كعماؿ المصانع   

                                                           
(1) 

 . 182م , ص1987شباط  –, فبراٌر  111رٌنٌه وٌلك , مفاهٌم نقدٌة , ترجمة د. محمد عصفور , عالم المعرفة  
(2) 

امة للنشر و التوزٌع واإلعالن طرابلس , ط / األولى األدبً , المنشأة الع بشتً , نحو منهج جماهٌري فً النقدفوزي طاهر ال 

 . 189م ص1983
(3) 

 . 133ٌنظر , عبد الرازق األصفر , مرجع سابق ص 
(4) 

 133نفسه, ص 
(5) 

 184-183رٌنٌه وٌلك, مرجع سابق, ص. 
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القصة القصيرة التي نزعت نحك تصكير اإلنساف فكاف أكثر مف اىتـ بيذا المذىب ىـ كتاب 

 البسيط المكافح ضد الفقر  كالجكع  كاالستغبلؿ .

كقد تناكلت القصة القصيرة الطبقة المستغمة التي تعتصر عرؽ الفقير كتستيمؾ جيده مف أجؿ أف 

 (1) .تنعـ ىي بالرفاىية   كيقتات ىك الفتات الذم ال يسد بو حاجياتو في أغمب األحياف 

فجاء تأثر كتاب القصة القصيرة بالكاقعية؛ رد فعؿ عمى المدرسة الركمانسية التي اىتمت بالخياؿ 

كاالنطكاء عمى الذات  كالفرار مف الكاقع االجتماعي  غارقة   في حياة الرفاىية الحالمة مبتعدة 

 عف كاقع حياة اإلنساف  كصراعو اليكمي داخؿ مجتمعو.

عمى ظيكر الكاقعية   التقدـ العممي اليائؿ  كاالكتشافات كمف أىـ العكامؿ التي ساعدت  

المتعددة لشتى أنكاع العمكـ  كاالىتماـ بالطبقات االجتماعية مف كسطى  كفقيرة  كعدـ التركيز 

 (2) عمى شرائح النببلء ككبار البرجكازييف.

إلنساف كتأثيرىا فيي حركة قامت برصد التغيرات االجتماعية كاالقتصادية  كغيرىا فيما يتعمؽ با 

 عمى الفف  كيعد فف القصة ىك أكثر الفنكف التصاقان بيا. 

" الكاقع الذم يصنع في القصة مختمؼ عف كاقع الحياة عمى الرغـ مف أنو : يقكؿ حامد أبك أحمد

 (3)"يقكـ عميو كما يحدث في األحبلـ

 ر .ىذا كقد تعددت الكاقعية في مسمياتيا كخصائصيا التي سنعرضيا بشكؿ مختص

  :الواقعية األم

كيطمؽ عمييا الكاقعية األكركبية أك المتشائمة   أك الناقدة   كىي تمثؿ المذىب الكاقعي 

في بداية ظيكره في فرنسا كليا ما يميزىا عف الكبلسيكية كالركمانسية لكنيا اىتمت بالجكانب 

                                                           
(1) 

 192م, ص1977نس, ط الثالثة, تو-ٌنظر, عبد هللا خلٌفة الركٌبً, القصة الجزائرٌة القصٌرة, الدار العربٌة للكتاب, لٌبٌا  
(2) 

 134ٌنظر, عبد الرازق األصفر,مرجع سابق,ص  
(3) 

 25م, ص2118حامد أبو أحمد, الواقعٌة السحرٌة, مطبعة الهٌأة المصرٌة العامة للكتاب, ط الثانٌة,   
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كالجريمة   ككأف  السمبية التي تنتشر في المجتمعات كالظمـ كاالستغبلؿ   كفساد األخبلؽ  

 الكاقع ال يكجد بو إال الشر   كمف ىنا عرفت تسميتيا بالمتشائمة .

كذلؾ انطمقت مف جميع طبقات المجتمع   مف أدنى طبقة إلى أعمى طبقة   أم مف 

طبقة الفقراء المعدميف تدرجان إلى الطبقة المرفية . عمى ىذا نجد في ىذه الطبقات   العامؿ 

الشحاذ   كالمنحرؼ  كالسكير   كالعالـ   كالنساء   كاألطفاؿ   كأصحاب كالتاجر   كالمص   ك 

العاىات   كمف أىـ أىدافيا الرصد كالمعالجة   كاالىتماـ بمصير اإلنساف لمكصكؿ بو إلى بر 

 .(1)األماف

 الواقعية الطبيعية:

كىي فرع لمكاقعية األـ كمف سماتيا  ()ظيرت في نياية القرف التاسع عشر عمى يد )زكال(

أنيا بالغت في االلتزاـ بالكاقع الطبيعي  األمر الذم أدل إلى ظيكر األلفاظ المبتذلة   كالمكاشفة 

الجنسية بحجة التصكير الحقيقي لمكاقع  كنقمو نقبلن عمميان أمنيان دكف ترفع أك تحريـ  كاعتبرت أف 

كقامت بمياجمة الكنيسة كرجاؿ الديف؛ ألنيا رأت أف  الجنس ىك المحرؾ األساسي لسمكؾ الفرد 

الديف ىك المعكؽ الرئيسي لمتقدـ كذلؾ عنيت بمحاربة الفساد   كاالنييار األخبلقي  مطالبة أفراد 

 المجتمع بالكقكؼ يداى كاحدة لمعمؿ عمى إصبلح المجتمع .

ار  كالحب  كالعدؿ كما اىتمت كذلؾ بالحرية  كالديمقراطية  كالتفاؤؿ  كاألمؿ  كاالنتص

كالمساكاة  كلـ يقتصر اىتماميا بالمضمكف بؿ تعداه إلى المغة العامية التي تصؿ في بعض 

 . (2)األحاييف إلى حد استخداـ المغة المكشكفة البذيئة

                                                           
(1) 

 . 139 – 137ٌنظر , عبد الرازق األصفر , مرجع سابق , ص 
()  راجع مجموعة من المترجمٌن , موسوعة القرن ,الدار تم ( رئٌس المدرسة الطبٌعٌة . 1912 – 1841إمٌل زوال ) فرنسا

 . 1127م , ص2111المتوسطة للنشر للتوزٌع واإلعالن األردن عمان , ط األولى 
(2) 

 143-142ٌنظر, عبد الرازق األصفر, مرجع سابق,ص 
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يقكؿ عبدال الركيبي عف الكاقعية الطبيعية:" كانت تصكر عيكب المجتمع كانحبللو 

 . (1)رستقراطية   كالبرجكازية"كتفسخو  كبخاصة في الطبقات اال

كنتيجة الىتماميا بنقؿ الكاقع نقبلى عممياى  كجو ليا عدة انتقادات منيا انحياز األديب عف 

 الميمة المنكط بيا فيتحكؿ العمؿ مف عمؿ فني إلى عمؿ عممي . 

كفي ىذا يقكؿ محمكد ذىني أف الكاقعية الطبيعية: " أخطأت طريقيا كحممت الفناف بعيدان 

حيث إنيا اىتمت بقضية محددة  فكاف جؿ اىتماميا منصبان عمى الفرد سمككو   (2)عف مقصده"

 كطباعو .

 الواقعية االشتراكية:

ازدىرت في ركسيا خبلؿ القرف التاسع عشر  كميدت لمثكرة  عمى النظاـ الرأسمالي الذم 

العيش  كالطبقة  أجج الصراع بيف طبقات المجتمع  الطبقة المسحكقة التي تعيش في ضنؾ مف

 المرفية التي تمتمؾ رأس الماؿ  كتمارس االضطياد عمى الطبقة المسحكقة .

"ىي منيج مرتكز : كقد عرفت عند العرب بالكاقعية الجديدة  يقكؿ عنيا  حسيف بكلص

   كيذكر عبد الرزاؽ األصفر  أف معالميا تبمكرت في (3)عمى الجماؿ الماركسي المينيني"

.كمف سماتيا النظر إلى العمؿ األدبي عمى أنو تصكير لمكاقع مف (4)القرف العشريفالثبلثينات مف 

خبلؿ ذات الفناف   كانفعاالتو   الكجدانية   كالعمؿ عمى كعي الكاقع ككؿ ما يتعمؽ بو مف 

ظركؼ اجتماعية    كاقتصادية   كسياسية ككيفية التعبير عنيا بحيث يضيؼ األديب إلى الكاقع 

 . (5)كفؽ رؤية األديب الخاصة كاقعان جديدان 

                                                           
(1) 

 192عبد هللا الركٌبً, مرجع سابق, ص 
(2) 

  316وق األدب وطرقه ووسائله, مكتبة األنجلو المصرٌة,القاهرة, ب د, صمحمد ذهنً,تذ
(3) 

 حسٌن بولص, عن مقال )حسٌن مروه والمنهج الواقعً(, شبكة المعلومات العامة. 
(4) 

  144عبد الرازق األصفر, مرجع سابق, ص
(5) 

 حسٌن بولص, المقال السابق 
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كذلؾ تعمؿ لمقضاء عمى التفاكت الشديد بيف الفرد كالمجتمع في األجكر  بحيث تحدد 

حسب طبيعة العمؿ  ككفاءة العامؿ  كمحاكلة الحد مف البطالة فتقـك بإحصاء كامؿ لكؿ مكارد 

حتكار  كأف تككف مكارد الثركة اإلنتاجية بيدؼ القضاء عمى األزمة االقتصادية  كعمى ظاىره اال

 . كليذا القت ركاجان   اجتماعيان ؛ ألنيا اىتمت بالطبقة العاممة .(1)اإلنتاج في يد الدكلة

 

 الواقعية السحرية:

ظيرت الكاقعية السحرية في أمريكا االتينية في فترة متقدمة مف القرف العشريف   كمف 

يف الكاقع كالخياؿ أك الفنتازيا لمكجكد أشير كتابيا " جابرييؿ ماركيز " كمف سماتيا المزج ب

 اإلنساني   فاألحداث في الكاقعية السحرية ال تممؾ تفسيران منطقيان أك سيككلكجيان .

كفي األعماؿ األدبية التي تنحي منحى الكاقعية السحرية  يتكاجو الكاتب مع الكاقع 

كيككف الكاتب غير مطالب  محاكالن كشؼ ما ىك سرم في األشياء كالحياة  كاألفعاؿ اإلنسانية 

. كبما أف "الكاقعية السحرية ىي الكعي األسطكرم بالعالـ ففي (2)بتبرير ما ىك سرم في األحداث

الكعي األسطكرم نجد عمى الرغـ مف امتبلئو باألسرار فإنو مفيكـ   فميس ثمة أم حدث مفاجئ 

 . (3)أك حدث ليس لو تفسير"

 الواقعية عند العرب:

الكاقعية ال تعني نقؿ الكاقع المرئي بأمانة  إنيا في الحقيقة شكؿ مف أشكاؿ رؤية العالـ  

أما الكاقع المعايف فإنو ال يشكؿ سكل مظير مف المظاىر التي تتجمى فييا. كىي مذىب أدبي 

إذا نظرنا إلييا مف حيث عبلقتيا باألدب  شأنيا في ذلؾ شأف المذاىب األخرل التي أخذناىا عف 

                                                           
(1) 

 . 23االشتراكٌة العربٌة ص ٌنظر , أمٌن مكرم , محمد مختار , حول  
(2) 

 . 37 – 36 – 25ٌنظر , حامد أبو أحمد , فً الواقعٌة السحرٌة ص 
(3) 

 . 42ص نفسه, 
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لغرب  كىي نيج حياة كنظرة إلى العالـ  كصكرة تعبير عف الطبقة العاممة كىي أيضان مكقؼ ا

ثقافي عاـ يظير في صكرة الثقافة  كأشكاليا المختمفة  كىي بيذا المفيكـ ليست كليدة لحظة 

ف كانت نشأت في الغرب  مف ىذا المنظكر  -أم الكاقعية  -عابرة في حياة اإلنساف  فيي كا 

ؽ الكجكد االجتماعي لمرؤية الفكرية كالسياسية التي أكجدتيا  كتحدد أيضان مبلمح تحدد حقائ

 اإلنساف في المجتمع القائـ عمى تمؾ الرؤية كتفسر سمككو كمثمو العميا في الحياة  كالفكر  كالفف .

ذا كاف األدب العربي قد مر بالركمانسية التي مثمت في الغرب صكرة التعبير الفني  كا 

الكسطى )البرجكازية( فإف التحكالت الفكرية  كالسياسية  كاالجتماعية التي أعقبت  عف الطبقة

الحرب العالمية الثانية عبل فييا صكت الشعكب مطالبة بالحرية  كاالستقبلؿ  كالعدالة 

االجتماعية  كظيرت حركات التحرر الكطني كالقكمي في العالـ الثالث  كفي الكطف العربي أدل 

ـ( إلى ارتفاع كتيرة الشعكر القكمي  ككاف لثكرة الثالث كالعشريف 1948عاـ )احتبلؿ فمسطيف 

ـ( في مصر دكر بارز في تعميؽ ىذا الشعكر  كالتحريض عمى الثكرة  1952مف يكليك سنة )

كعمى كاقع التجزئة  كالكاقع االجتماعي  رفض الكجكد األجنبي كتشجيع حركات التحرر في 

 اليمف كغيرىا ... الجزائر  كالمغرب  كتكنس  ك 

يقكؿ حسيف مركه عف الكاقعية : "الكاقعية تريد مف األدب كالفف كالعمـ أف يككف كؿ منيا 

في خدمة اإلنساف ... كأف يككف كؿ منيا أيضان حافزان حركيان كحيكيان يحفز ىذه الطاقات المادية 

 . (1)كالركحية  معان في اإلنساف  إلبداع أقصى ما يمكف إبداعو مف مجاالت"

حيث طالب بأف يككف كؿ شيء مسخران لخدمة اإلنساف  فعجمة التطكر التي ييتـ بيا 

العمـ  يجب أف يكاكبيا تطكر في الفف  كاألدب كذلؾ  كمف ثـ تككف األداة الفاعمة في تطكر 

 الفرد  كمف ثـ المجتمع   باعتبار أف المجتمع قائـ عمى الفرد.

                                                           
(1) 

 . 67 – 66حسٌن مروه , دراسات نقدٌة فً ضوء المنهج الواقعً , ص 
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األدب لمشاكؿ المجتمع كمظاىر البؤس كالفاقة يقكؿ محمد مندكر عف الكاقعية "تناكؿ 

التي ترزخ تحتيا طبقات الشعب العاممة بسكاعدىا أك بعقكليا  كذلؾ إليقاظ كعي الجماىير 

 . (1)كدفعيا إلى حؿ تمؾ المشاكؿ"

كفي ىذه األجكاء بدأت الدعكة إلى اليقظة مف األحبلـ الركمانسية  كاالتجاه إلى الكاقع  

كقصة كمسرحان في خدمة الشعب  كبدأت تتردد في الساحات الثقافية ككضع األدب شعران 

 مصطمحات جديدة مثؿ  أدب الشعب  كاألدب اليادؼ  كاألدب الكاقعي.

 

 الواقعية في ليبيا:

في بداية الخمسينيات مف القرف الماضي  ظير تيار أدبي في ليبيا  اىتـ بقضايا 

ات الشعبية  كآماليا  كمعاناتيا  كبدأ ىذا االتجاه المجتمع  كحياة الناس  معبران عف أحبلـ الفئ

يجد صدل لدل الكتاب كالشعراء في ليبيا  ففي ىذه الفترة بدأت تظير قصائد لعدة شعراء تتكجو 

إلى تصكير الكاقع في مدينتي بنغازم  كطرابمس  تتحدث عف قضايا الفقر كالتسكؿ  ككاقع المرأة  

التي تمس الفرد مباشرة. اتجاه أظير اىتمامان بالطبقات  كالكجكد األجنبي كغيرىا مف القضايا

الشعبية  محاكالن إبرازىا في مجاؿ العمؿ كالحياة  فرض نفسو ككجد كثيران مف األدباء  كالشعراء 

ذا كاف ىذا االتجاه قد تطكر متأثران بالكاقعية  الذيف احتضنكا ما يدعك إليو مف تحكؿ  كا 

قيقة داعيان بقدر ما كاف يعمؿ عمى النيكض بدكر كطني يتجو االشتراكية  فإنو لـ يكف في الح

نحك قضايا الكطف  كينيض في الكقت نفسو بعبء فمسفة تمتـز بقضايا الكادحيف مف أبناء 

 كتحقيؽ العدالة بينيـ .   كضركرة رفع مستكل حياتيـ  الشعب

                                                           
(1) 

 .91م , ص2114 , القاهرة,محمد مندور , األدب ومذاهبه , نهضة مصر 
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ال يشكؿ سكل مظير  مف إنيا في الحقيقة شكؿ مف أشكاؿ ركية العالـ  أما الكاقع المعايف فإنو 

 (1)المظاىر التي تجمى فييا 

ككاف معظـ الكتاب ينظركف إلى ىذا المذىب عمى أنو بعيد عف المذاىب المادية 

الصرفة  التي كانت تنشر الدعاية ليا آنذاؾ   كقد ىدؼ ىذا االتجاه إلى تعرية الكاقع كفضح 

لى لفت نظر المجتمع إلى الحياة  البائسة لمفئات االجتماعية الكادحة   كما حقيقتو مف ناحية   كا 

فييا مف تعاسة كشقاء مف ناحية أخرل  كنجد مف النقاد مف أشار إلى أف الكاقعية ذات نشأة 

ف كاف مذىب الكاقعية قد تأخر  أجنبية تـ تبينيا مف قبؿ الكتاب  كأصبحت ذات صبغة محمية. كا 

 كعزا كامؿ عراب ذلؾ إلى عدة أسباب منيا : ظيكره في ليبيا مقارنة باألقطار العربية المجاكرة؛

ـ ( كما ترتب عمى ىذا االحتبلؿ 1911االستعمار اإليطالي الذم نكبت بو ليبيا عاـ ) 

 مف تعسؼ كظمـ كاستبداد كمحاكلة لطمس اليكية العربية . 

األكضاع االقتصادية المتردية بسبب مصادره االستعمار لؤلراضي الكاقعة عمى الساحؿ  

 الذم أدل إلى انتشار المجاعة  ك األمراض .األمر 

أعقب االحتبلؿ اإليطالي بعد ثبلثة عقكد  االنتداب البريطاني  لكنو يعد أفضؿ حاالن 

  حيث ظير ىذا االتجاه (2)حيث أقبؿ الجيؿ الذم أعقب الحرب عمى االتصاؿ بالثقافات األخرل

ـ ( حيث ظير 1955قصة " سنة ) بكضكح في المقاالت التي كتبت في مجمة المربي  " عدد ال

أف ىناؾ صراعان بيف االتجاه الكاقعي الجديد الناشيء  كبيف االتجاه الركمانسي الكبلسيكي   تبيف 

مف خبلؿ المقاالت أف االتجاه الكاقعي أكثر حجة  كأكثر قدرة لمدخكؿ في معركة  كىذا ما جعمو 

 يجعمكنو سائدا.في األخير ينتصر كيسكد   كينحاز إليو معظـ الكتاب  ك 

                                                           
ٌنظر,  (1)

محمد الصالح, بحث  بعنوان" نغمة التفاؤل وصورة البطل لدى شعراء الخمسٌنٌات والستٌنٌات, مجلة الدعوة د. عوض  

  587م, ص 2111(, 18اإلسالمٌة,العدد )
(2) 

 22م, ص1986ٌنظر, كامل عراب, معارك األمس, المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن, طرابلس, ط األولى,  
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ـ ( برز اتجاىاف  اتجاه ركمانسي كقد عرؼ في 1955في العدد الخاص بالقصة سنة ) 

فترة مبكرة  كاتجاه آخر يدعك بقكة إلى الكاقع الميبي. كأعمف ىذا االتجاه عف نفسو في مقاؿ " 

ميبية ال قصتنا بنت حراـ " لمناقد الشاب آنذاؾ كامؿ حسف المقيكر في إشارة كاضحة أف القصة ال

تنتمي إلى الكاقع الميبي حيث قاؿ: " القصص عندنا مف ناحية المكضكع كضعت لتناسب بيئة 

 . (1)خاصة كىي البيئة المصرية"

  نقمكا كاقعان رفمف كجية نظره أف األدباء الميبييف  الذيف تأثركا باألدب العربي في مص

اكؿ االجتماعية التي يفرزىا الكاقع الميبي  غير مناسب لمبيئة الميبية  فيـ لـ يدققكا في معرفة المش

 كنقمكا مشاكؿ مف المجتمع المصرم متأثريف في ذلؾ بقراءاتيـ  كاألفبلـ المصرية آنذاؾ .

كقد تنبو المقيكر كذلؾ إلى أف المذىب المعتمد عمى العكاطؼ الذم يتخذ مف األحبلـ مكضكعان 

حبلـ  كالخياالت لـ تعد تمثؿ األدب  كيقصد لقصتو لـ يعد مناسبا لتطكر الحياة  كالمجتمع  فاأل

بو المنيج الركمانسي  فعمى األديب أف يممس حياة المتمقي معبران بيا عف آالمو كآمالو  

كطمكحاتو . كما عاب المقيكر كذلؾ عمى مف يستخدـ أسمكب الكعظ ك اإلرشاد   بحيث تصبح 

قو .فاألدب ليس في الجامع فقط  القصة كأنيا خطبة في مسجد  كلكف عمى األديب أف يكسع اف

بؿ ىك في كؿ مكاف كييتـ بالكاقع بما فيو مف خير ك شر  كفسؽ  ك فجكر؛ ألف األدب يعبر 

 عف الحياة بكؿ ما فييا .

كالمقيكر لـ يحدد المشكمة فقط بؿ كضع ليا حمكالن  حيث طالب باالبتعاد عف 

جيؿ أغمبو القراءة  ككذلؾ التكجو إلى حياة الركمنتيكية الحادة  كالتكجو إلى الشعب البسيط الذم ي

اإلنساف بكؿ ما فييا حمكىا ك مرىا  كلـ ينس المقيكر في دعكتو ىذه دكر المرأة التي كصؼ 

لى الحرماف الذم يمارس عمييا   قمميا بالخجكؿ الخائؼ  في إشارة إلى الكبت الذم تعانيو  كا 

                                                           
(1) 

 283م, ص1984األولى,  \لٌبٌا, ط-لفٌات التكوٌن القصصً فً لٌبٌا, المنشأة العامة للنشر والتوزٌع, طرابلسبشٌر الهاشمً, خ 



17 
 

يث قاؿ: "لـ أجد كاحدة تقكؿ بأنيا تعيش كحرمانيا حتى مف التعبير عف عكاطفيا  كأحبلميا  ح

مع نصؼ مجتمع عيشة جكار .. كؿ ىذا إذا تغافمنا عف األسماء المستعارة كالحركؼ األبجدية 

 . (1)المنتقاة بحذر كخكؼ"

كيصؼ الياشمي في مقالو القصة بأنيا ")ابنة غير شرعية ( لممجتمع الذم نعيش فيو .. 

 . (2)كاالقتباس  كليست أبدان كاقعان حيان"إنيا مجمكعة الخياالت  كالتقميد  

فالدعكة لبلتجاه لمكاقع كاضحة في مقاؿ المقيكر  فيك االتجاه الذم يستطيع تصكير 

مشاكؿ الحياة اليكمية  كالغكص في ىمكـ الناس  كتطمعاتيـ  كآالميـ  كآماليـ . يقكؿ د. عكض 

الكاقع الميبي كالعناية بقضايا المجتمع   الصالح يظير: " اتجاه نقدم يتبنى الدعكة إلى االىتماـ ب

مما يدؿ عمى أف الساحة األدبية في ليبيا قد بدأت تستقبؿ تأثيرات تحاكؿ أف تكجو الحياة األدبية 

 . (3)كجية جديدة"

كما برز ىذا االتجاه تطبيقيان في قصة " إلى أيف " لخميفة التميسي التي رأل المقيكر أنيا 

مرأة في ليبيا   امرأة تعيش في الشارع الذم نسكف فيو تجدىا قريبة " صكرة حسية النفعاالت ا

 .(4)منؾ"

كيتجمى ىذا االتجاه عند الرقيعي في قصيدتو " في ببلدم " التي يعمف فييا اىتمامو 

بقضايا الناس   كالتخمي عف عكاطفو الذاتية . كقد أكد ىذا التحكؿ المقيكر في المقدمة التي 

ـ حيث قاؿ: " تطكر الرقيعي مف ناحية 1957" الحنيف الظامئ " سنة كتبيا لديكاف الرقيعي 

                                                           
(1) 

 . 285بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن للقصص , ص 
(2) 

 . 286بشٌر الهاشمً , مرجع سابق , ص 
(3) 

م 2112اإلسكندرٌة ط األولى  –عوض محمد الصالح , الشعر الحدٌث فً لٌبٌا دراسة فً اتجاهاته وخصائصه منشأة المعارف  

 . 168ص
(4) 

 .م1955,  7,  12كامل المقهور , صحٌفة طرابلس الغرب , أٌن القصة  
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. كاعتبر د. عكض الصالح  ىذه القصيدة  البياف (1)المضمكف .. ككصؿ إلى الكاقعية الجديدة"

 . (2)األكؿ لظيكر ىذا التيار في ليبيا

عية في تمؾ غير أف الكتاب الميبييف الميتميف بدراسة األدب لـ يضعكا تعريفان كاضحان لمكاق

الفترة   فارتبط مفيكميا عند أغمبيـ بتصكير الكاقع كنقمو نقبلن أمينان   كىذا ما عبر عنو الكاتب 

سعد عبد العزيز في نقده ألدب عبدال القكيرم فيقكؿ " إف الكاتب في تمؾ القصص يغترؼ مف 

مؤثرة كيعمؿ عمى الكاقع اغترافان كينقمو إلينا في سياؽ خبرم دكف أف ينتقي بعض عناصره ال

 .(3)تشكيميا تشكيبلن رمزيان مكحيان"

ـ( تناكلت جريدة طرابمس الغرب  مقاالت متعددة لعدد مف 1959ـ( ك)1958كفي عاـ )

األدباء في ليبيا  تحدثكا فييا عف الكاقعية بكصفيا مذىبان سيطر عمى الساحة األدبية آنذاؾ  

 اب؛ بسبب االختبلفات في كجيات النظر.كحدثت صراعات كصمت أحيانا إلى درجة تبادؿ السب

فقد فرؽ كامؿ عراب في مقاؿ بعنكاف " الذيف يصنعكف السراب " بيف الرؤية الركمانسية 

لمكاقع كالرؤية الكاقعية لو فقاؿ : " قضيتنا ليست قضية حب فاشؿ كال أحبلـ معسكلة   ال تغير 

. مبينان أف الكعي (4)أحضاف المبلىي" مف الكاقع المر شيئان   كال ىي تفاىات كعربدات ماجنة في

الفكرم بالكاقع لـ يعد مناسبان لمركمانسية فيكاصؿ مكضحان فكرتو " كلئف كنا نؤمف بأف قضيتنا 

قضية مصير   قضية خبز آلالؼ الجكعى كالعراة الذيف يغرقكف مف أجؿ المقمة   كمف أجؿ 

ان أىـ قضاياىا مثؿ الفقر   كالبطالة العدالة " حيث حدد أىداؼ الكاقعية الجديدة بكضكح   ذاكر 

 كالتطمع لحياة أفضؿ يسكدىا العدؿ   كالرخاء .

                                                           
(1) 

 . 42صم, 1979زٌع واإلعالن, ط األولى, , منشورات الشركة العامة للنشر والتوعلً الرقٌعً , دٌوان الحنٌن الظامئ  
(2) 

 . 171رجع سابق صمٌنظر , عوض الصالح ,  
(3) 

 .155م ص 1989إلعالن , ط / طرابلس , دراسات فً أدب عبدهللا القوٌري , الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع وامجموعة كتاب 
(4) 

 .م1958.  2.  31جرٌدة طرابلس الغرب ,  
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ليستمر كامؿ عراب في تكضيح ىذا االتجاه " الكاقعية الجديدة " الذم أصبح يتبمكر 

كيتسع ففي مقالو " عكد عمى بدء " الذيف يصنعكف السراب " الذم كتبو في جريدة طرابمس الغرب 

كضكح أىداؼ الكاقعية حيث يقكؿ " الحياة التي نتحدث عنيا   كنؤمف بيا ىي ذكر ب’ ـ  1959

اإلنساف بمختمؼ أحاسيسو كانفعاالتو   كأفكاره .. فمف أجؿ غدو ببل قمؽ   كمف أجؿ قمكب ببل 

 يمؤلىاحيرة كمف أجؿ إنساف حرفي أف يقرر مصيره  كيسيطر عمى مستقبمو مف أجؿ حياة 

فييا اإلنساف فاضبلن كريمان مف أجؿ أف يحيا أطفالنا في سبلـ ببل قتؿ  الرخاء   كالرفاه   كيعيش

 .(1)كال جريمة كببل يد سكداء مرعبة مف أجؿ ذلؾ كمو نحف نعمؿ"

فكضع جؿ اىتمامو عمى الفرد ككؿ ما يتعمؽ بو   كما يعانيو مف ظمـ كتعسؼ يحرمو 

ظمـ الكاقع عميو ماديان   أـ حقو في العيش فكؽ األرض بكرامة   كاألمر سياف سكاء أكاف ال

معنكيان فبل يمكف فصؿ اإلنساف عف كؿ ما يضمف لو السعادة كالرخاء . كليذا كانت رسالة الفف 

السامية معالجة مشاكؿ اإلنساف ليصؿ بو إلى بر األماف  كليذا كاف ظيكر المذىب الكاقعي 

ضايا التي تتصؿ باإلنساف عمى ضركريا  فقد أىتـ األدباء كالكتاب الذيف تأثركا بالكاقعية بالق

المستكل اإلنساني  كالكطني كالقكمي  كقد فيمت الكاقعية في البدايات فيمان ساذجان  باعتبارىا 

 النقؿ األميف لمكاقع .

يرل كامؿ عراب أف الكاقعية أك األدب الكاقعي  ما ىك إال دعكة إلى االقتصاد عمى 

  كيرل محمد بريكف في (2)ىير تحقؽ كؿ شيء"الخبز فيقكؿ: " عندما أصبح الخبز ممؾ الجما

أف " اإلنساف يحيا بالخبز كالركح معان   كال غنى لمحياة عف كاحد  -الخبز  -تناكلو ىذه النقطة 

مف ىذيف العنصريف   ألنيما يؤلفاف كجييف لصكرة كاحدة   ىي صكرة الحياة اليكمية ... كليس 

                                                           
(1) 

 .م1959. ٌناٌر .  8الغرب ,جرٌدة طرابلس  
(2) 

 .تحت عنونا " سراب حتى النهاٌة" م1959.  1.  15  فً جرٌدة طرابلس الغرب , وورد 122كامل عراب , معارك األمس ص 
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لكبلـ ليكف أدبان أف يجيء مطابقان لكاقع ىذه البيئة كؿ كبلـ يكتب يسمى أدبان   بؿ ال بد ليذا ا

 .(1)كمترجمان لما يعتمج في نفسية الجميكر المكجو إليو ىذا الكبلـ"

كؿ ىذه المناقشات   كالمحاكالت لمذىب الكاقعية الجديدة أسيمت في كضع المبنات 

صحيحان   أم  األكلى ليذا المذىب  كساعدت في إثرائو  كالعمؿ عمى الكصكؿ لفيمو فيما 

ساعدت المناقشات عمى انفتاح الكتٌاب كاألدباء في ليبيا عمى قنكات اتصاؿ عربية كغير عربية   

في كتاب لو جمع  –كمف الكتاب الذيف أعطكا اىتماما لممذىب الكاقعي بشير الياشمي فقد ذكر 

ء فيو " أف بمزاؾ يعد نصان جا –فيو مقاالتو التي كتبيا مابيف نياية الستينيات كبداية السبعينات 

أثران إنسانيان خالدان عمى الرغـ مف أنو يديف اإلنساف كيعكس جكانب مظممة في حياتو   غير إنو 

في نفس الكقت ينصؼ معدنو كينتصر ألصالتو كيشير إلى محنة اإلنساف تتمثؿ في محيطو 

  كفي الكاقع بيف  كبيئتو كنشأتو كأنو البد مف خكض ىذا الصراع بيف اإلنساف كالبيئة كالمحيط

 . (2)نكازع الخير  كالطيبة  كالصفاء  ك نكازع الرذيمة"

ىذا يدؿ عمى كعي الكتاب الميبييف بما يجرم عمى الساحات العربية   كالعالمية التي 

تيتـ بشؤكف األدب كالفكر آنذاؾ فاألدب اإلنساني يؤكد ضركرة تحقيؽ رغبات اإلنساف كمتطمباتو 

الخير   كالحب   كاألمؿ   فعندما يككف األدب مناصران لقضايا اإلنساف   في الحياة حتى يمتمؾ 

يككف أدبان رائعان   ك خالدان . كبما أف  القصة القصيرة ىي أقرب  األنكاع األدبية لتجسيد الكاقعية 

فكاف اىتماـ الكتاب بيا لمتعبير عف القضايا التي تيـ اإلنساف يقكؿ شكقي ضيؼ: " مما ال شؾ 

 .(3)القصة أقرب أنكاع األدب إلى كاقعنا االجتماعي"فيو أف 

                                                           
(1) 

 . 155ص ,, كامل عراب ,  
(2) 

 .41م ص1977ط / األولى  بشٌر الهاشمً , كلمات على الدرب , منشورات الشركة العامة للنشر والتوزٌع , طرابلس , لٌبٌا  
(3) 

 228شوقً ضٌف, فً النقد األدبً, دار المعارف, ط التاسعة, ص 



21 
 

نما نقكؿ  لكف كاقعيتيا ال تعني نقؿ الكاقع كما ىك ككأنو تصكير فكتكغرافي  فيقكؿ: " كا 

أقرب كال نقكؿ إنيا نفس كاقعنا   ألف أم نكع في األدب كالفنكف عامة ميما قرب مف تصكير 

نما ي نقمو مف خبلؿ صاحبو   فالقاص ميما كاف كاقعيان ال الكاقع ال ينقمو نقؿ آالت التصكير   كا 

نما يحذؼ كيضيؼ فيو حسب إرادتو الفنية كلذلؾ كانت القصص  ينقؿ الكاقع طبؽ األصؿ   كا 

. كمما ال شؾ فيو أف القصة القصيرة في ليبيا تعد حديثة  (1)تختمؼ مف قصاص إلى قصاص"

 عربية األخرل كمصر  كالشاـ كغيرىا .. إذا ما قكرنت بالمراحؿ التي مرت بيا في األقطار ال

كاختمفت اآلراء مف حيث البدايات   فمنيـ مف يؤرخ ليا بالثبلثينات مف القرف الماضي  

 كمنيـ مف يؤرخ ليا إلى أبعد مف ذلؾ  كاألكثر ربطيا بظيكر الصحافة .

ييا القصة كالرأم األخير يقكؿ عنو أحمد إبراىيـ الفقيو :" تعكد ىذه المرحمة التي نشأت ف

ـ عندما جعمت عكدة الدستكر العثماني في ذلؾ العاـ " إصدار الصحافة .. كمنذ 1908إلى عاـ 

ذلؾ التاريخ عرفت ليبيا بعض الصحؼ التي كانت تنشر ما يمكف اعتباره ارىاصات أكلى لمقصة 

 .(2)القصيرة في ليبيا في شكؿ مقاالت قصصية"

كاكبت ظيكر الصحافة في ليبيا   كالبدايات كما ىذا الكبلـ يدؿ عمى أف بكاكير القصة   

يقكؿ محسف  –ىك بطبيعة الحاؿ يعد المبنة األكلى التي تسبؽ دائمان مرحمة النضج   كالتماـ 

يكسؼ عف القصة في ليبيا " تجاكزت عمرىا كخطت خطكات كبيرة في رحمة تطكرىا كضعتيا في 

 .(3)مكقع متقدـ مف خارطة القصة العربية"

                                                           
(1) 

 .228ص نفسه,  
(2) 

 .8م ص1985أحمد إبراهٌم الفقٌه , بداٌات القصة اللٌبٌة , المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن , لٌبٌا ط / األولى  
(3) 

 . 249م , ص1985لٌبٌا ط األولى  –محسن ٌوسف , القصة فً الوطن العربً , المنشأة العامة للنشر والتوزٌع طرابلس  
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غـ مف كثرة النتاج القصصي الميبي ككعي الكتاب بالمذاىب األدبية  فإنيا لـ كعمى الر 

تحظ بالقدر الكافي مف الدراسة   كىذا ماتحاكؿ ىذه الدراسة أف تضطمع بو  مف خبلؿ 

 ـ . 1969 -ـ1957المجمكعات القصصية  الميبية التي صدرت في الفترة مابيف 
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 أوال: القضايا االجتماعية:

اىتمت الكاقعية بالقضايا االجتماعية التي تتصؿ اتصاالن مباشران بحياة اإلنساف                

البسيط حيث إف الكاقعية يعد الفف رسالة سامية ليا دكر في التغيير االجتماعي كمف أىـ 

سكاء  القضايا  قضية الجيؿ كاألمية   كالقيـ السائدة مف عادات كتقاليد بالية  كالسمكؾ اإلنساني

أكاف ايجابيان أـ منحرفان   ككذلؾ قضية المرأة   كقضية اليجرة كالنزكح مف الريؼ إلى المدينة . 

يقكؿ سالـ العبار " القضايا االجتماعية ىي لب الصراع الذم يخكضو البطؿ في القصة الميبية  

 .(1)العربية الميبية كليس مف أجؿ قضايا خاصة"

قضايا االجتماعية التي تناكليا كتاب القصة القصيرة مف في ىذا المبحث سنقكـ بدراسة ال

خبلؿ المكضكعات كالقيـ كالتقاليد السائدة آنذاؾ  ككذلؾ السمكؾ اإلنساني  كما يتعمؽ بالمرأة مف 

 حجاب كطبلؽ كانحراؼ كالنزكح مف القرية إلى المدينة . 

شتركت األمة العربية في كثير لكؿ أمة عادتيا كتقاليدىا التي تميزىا عف غيرىا مف األمـ  كقد ا

مف العادات كالتقاليد   كذلؾ لكجكد عكامؿ عدة منيا كحدة التراب  كالمغة   كالديف  كالتاريخ   

لكف مع سيطرة الدكؿ االستعمارية عمى الكطف العربي  كمحاكلة طمس العربية  كمحاربة المغة 

يف أقطارىا كؿ ذلؾ أسيـ في خمؽ كمحاكلة التفرقة بيف شعكب األمة العربية   ككضع الحدكد ب

ف كانت كؿ الدكؿ تعرضت لبلستعمار إال أف االستعمار  عزلة الشعكب عف بعضيا البعض  كا 

االيطالي الذم نكبت بو ليبيا  جعؿ منيا الدكلة األكثر تخمفان بيف معظـ أقطار الكطف العربي 

 كمف ثـ تأخرت كثيران عف الدكؿ المجاكرة مثؿ مصر ك تكنس .

ا انفتحت ليبيا عمى األقطار المجاكرة بعد نيميا استقبلليا   أصبحت تحاكؿ مكاكبة كعندم

مسيرة التطكر في الكطف العربي بعد ظيكر حركات التحرر  كانفتاح ليبيا عمى الدكؿ المجاكرة 

                                                           
(1) 

 . 52م ص1987 – 37 – 36العدد  11سالم العبار , مالمح البطولة فً القصة اللٌبٌة , مجلة الفصول األربعة السنة  
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كخاصةن مصر  فنجد بعضان مف كتاب القصة القصيرة تأثر باألدب في مصر مثؿ عبدال 

 اىيـ الفقيو  كعمي المصراتي كغيرىـ .القكيرم ك أحمد إبر 

كعمى الرغـ مف االنفتاح  كالتطكر الذم بدأت آثاره تظير في ليبيا تمؾ الفترة فإف 

العادات كالتقاليد المكركثة أصبحت في كثير مف األحياف ىي المسيطرة   فتناكؿ الكتاب القصة 

يدة لطمكحات الفرد   كيجب القصيرة ىذه العادات كعبركا في قصصيـ بكصفيا عادات بالية مق

عمى الرغـ مف أنيا تتطمب كقتان كصبران لمقدرة عمى إقناع الناس بتغييرىا   كمف ىذه   تغييرىا

الظكاىر السمبية التي كانت معركفة كمنتشرة  تقديس الشيخ  أك الفقيو   أك رجؿ الديف   كالمجكء 

عمقة بالزكاج   كغبلء الميكر  كعدـ إليو في حؿ مشاكميـ  كعبلج أمراضيـ  ككذلؾ المظاىر المت

الحرية في اختيار شريؾ الحياة   الظكاىر السمبية التي تحدث  ليمة الزفاؼ  كفيما يمي سنقدـ 

 نماذج قصصية تناكلت ىذه الظكاىر .

 

 ظاىرة الفقيو :

مف الظكاىر التي تناكليا بعض القصاصيف الميبييف في المجمكعات المختارة ظاىرة 

أك رجؿ الديف  ذلؾ الرجؿ الذم ظير في القصص التي تناكلتو يخفي خمؼ    الفقيوالشيخ  أك 

جبة الكرع ذئبان بشريان  فالشيخ الذم يظير في النيار أماـ الناس يدعي التقكل كالشرؼ  ىك نفسو 

الذم يتسمؿ ليبلن إلى مخادع العاىرات المنبكذات في الحي  تناكؿ يكسؼ الشريؼ في قصة " 

ر " الحاج حسف   أحد رجاؿ الحي الذيف ىاجمكا بيت مريكمة  كطمبكا منيا ترؾ الباب األخض

الحي بعد أف انتشر صيتيا السيئ ك أف ىناؾ مف يتسمؿ إلييا ليبلن  ذلؾ الحاج الكرع الذم ال 

تفارؽ مسبحتو يده   كالمسبحة في القصص تستعمؿ رمزا لمكرع كالتقكل   تمؾ المسبحة التي 

عندما تكقؼ فجأة باحثان عنيا في جيب " فرممتو " عندىا تذكر كؿ ما   يفكشفت زيؼ الحاج حس
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ألقت ك حدث لو في الميمة المنصرمة   كتممكو الخكؼ  لحظة خركج مريكمة مف بيتيا مقتربة منو 

 المسبحة في كجيو كغادرت المكاف .يقكؿ الراكم:

تكقؼ ككأنما انغرس " في المحظة التي كاد يكشؾ فييا أف ينادم عمى مريكمة مرة أخرل 

في األرض كلـ يبلحظ كاحد منيـ الرعب الذم ارتسـ في عينيو كيداه تبحثاف عف شيء ما في 

 .(1)جيكب " فرممتو " ك دفعة كاحدة تذكر الميمة الماضية دقيقة دقيقة"

ظيار السمبيات  كيكاصؿ الكاتب نقؿ تمؾ الصكرة لمحاج حسيف   لتعرية المجتمع   كا 

التي يعاني منيا حتى عندما ظيرت حقيقتو أماـ الناس   كانكشاؼ المستكر ظؿ الشيخ حسف 

زيفو  كيقكؿ القاص عمى لساف الراكم: " تقترب حتى تصبح مبلصقة لو ك مستمران في خداعو  

حاج حسف "كخرجت الكممات مف فميا تيزه بعنؼ حاكؿ أف ينظر إلييا   بصكرة ليست متكقعة " 

لكف عينيو بقيتا مسبمتيف في خشكع كارتفعت يدىا بالمسبحة كقربتيا مف كجيو ك كأنما تذكره 

 . (2)بأحداث الميمة الماضية"

فكانت المفاجأة  ظيكر الحقيقة كىي أف الحاج حسيف فقد مسبحتو عند زيارتو لمريكمة 

 ة الماضية .الميم

كفي قصة "حكاية قديمة" ليكسؼ الشريؼ كذلؾ  مف بداية القصة يذكر الكاتب العادات 

كالتقاليد فيقكؿ: " لـ يعتقد أحد أف ما حدث في الشارع يمكف أف يحدث... فالمعركؼ عنو شدة 

 . (3)محافظتو عمى التقاليد"

تطكر الذم حدث في المدينة  ىذا الشارع القريب مف المدينة كما ذكر القاص  لـ يتأثر بال

فقد كقؼ أىؿ الشارع سدان منيعان ضد التغيير  كخركج الفتاة لمتعميـ  فالحاج عبد السبلـ أقدـ رجؿ 

                                                           
(1) 

 . 92م ص 1975تونس  –العربٌة للكتاب لٌبٌا  ٌوسف الشرٌف , األقدام العارٌة , الدار 
(2) 

 . 95 – 94ٌوسف الشرٌف , نفسه ,  
(3) 

 .49م ص1979/  2ٌوسف الشرٌف , الجدار الشركة العامة للنشر والتوزٌع و اإلعالن  ط  
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ألنيا تسمح البنتيا   يقع في حب أـ الضفاير  لكنو يتيـ ىذه األسرة باالنحبلؿ  في الشارع

ـ  ىك أف يكتشؼ الشارع تعمقو  بالذىاب إلى المدرسة  لكف الذم كاف يخشاه الحاج عبد السبل

بأـ الضفاير  كفي أحد األياـ عندما خرج لفتح دكانو باكرا  قبؿ أف تخرج أـ الضفاير  إلى 

مدرستيا  يخبره الجدار المقابؿ لدكانو الحقيقة التي كاف يخفييا  فقد اكتشؼ أىؿ الشارع أمره  

لحائط المقابؿ فكقع بصره عمى آخر يقكؿ الراكم: "فتح الحاج دكانو كحانت منو التفاتو نحك ا

شيء كاف يتكقعو.. بحركؼ بارزة كتبت بالتيف الشككي األحمر قرأ كخفقات قمبو تستحيؿ إلى 

 (1)مطارؽ مف الجحيـ تكاد تحطمو..)الحاج .. يحب أـ الضفاير..الحاج يحب أـ الضفاير(.. "

ـ " يخفيو طكيبلن يقكؿ بشير الياشمي " ينكشؼ المستكر الذم ظؿ الحاج " عبد السبل

كيغطيو بستار مف التقكل ك الكرع ك الحفاظ الشكمي عمى التقاليد .. ذلؾ أف الحاج يحب " أـ 

الضفاير" التي في مقاـ ابنتو كرغـ ما يحاكؿ أف يفعمو مف أجؿ ترحيؿ أسرتيا مستغبل مكقعو 

 .  (2)االجتماعي في الشارع فيتيميا باالنحبلؿ ك اإلساءة إلى سمعة الشارع"

كيصكر القاص "خميفة التكبالي" صكرة الفقيو الذم يدعى مقدرتو عمى معالجة الناس  

يمانيـ بالخرافات  في قصتو التي اختار ليا عنكاف "الفقيو"  كىي تحمؿ أكثر  مستغبلن جيميـ. كا 

 مف داللة باإلضافة لشخصية الفقيو المنافؽ التي ترمز إلى الزيؼ المكجكد في المجتمع.

األمية في المجتمع آنذاؾ  ك خر ال يقؿ أىمية عف ذلؾ  كىك تفشى الجيؿ ىناؾ جانب آ

حيث تحكى القصة عف فتاة أصيبت بالمرض  كلـ يجدكا ليا عبلجان فمجأ أىميا إلى الفقيو 

فما كاف منو إال أف تجرد مف إنسانيتو كاستيقظ الذئب الكامف داخؿ نفسو  كسكلت لو  .لمعالجتيا

ة اليزيمة  التي ال حكؿ ليا كال قكة   لكف القاص ينيييا باعتراؼ الفقيو نفسو االعتداء عمى الفتا

عبلنو االستعداد لمزكاج منيا يقكؿ القاص: "الفقي محمد كما  بفعمتو خكفان مف افتضاح أمره  كا 
                                                           

(1) 
 .55ٌوسف الشرٌف,  ص 

(2) 
 . 118, مرجع سابق صبشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن 
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تعكد أف يناديو الناس لـ يكف لصان كال محتاالن .. كاف مف ىؤالء الناس الذيف ضاقت بيـ سبؿ 

. كاختيار االسـ لـ يكف مصادفة   لما في ارتباط ىذا االسـ (1)مدكا عمى ذكائيـ"الحياة .. فاعت

 بالديف.

لكنو استغؿ ىذه الصفات في الكصكؿ إلى أغراضو الشيطانية  فيستغؿ فترة نكـ زكج 

األـ  كزكجتو لينفرد بضحيتو المريضة يقكؿ القاص: " كبينما ىك في صراعو مع النكـ كقبؿ أف 

بصرخة فظيعة تأتي مف داخؿ الككخ .. تقطع السككف كنصؿ حاد ك تتصادل  يتغمب عميو إذا

مع األشياء كتنتشر كثغاء أليـ فقاـ فزعان مرتعشان يقتحـ الككخ تتبعو زكجتو ليجد الفقي مرتبكان 

 .(2)مضطربان يطمب الستر كيعمف استعداده لمزكاج"

 

 مظاىر الزواج والعادات المرتبطة بو : 

السمبية التي شغمت بعض الكتاب ما ارتبط بالزكاج  مف اختيار العركسيف كمف المظاىر 

إلى غبلء لمميكر  كالمصاريؼ المكمفة التي ترىؽ كاىؿ العريس  إلى الضغكطات النفسية التي 

تمارس عمى العريس ليمة الدخمة  تمؾ التقاليد التي استمرت لفترة طكيمة مف الزمف كالتي بدأت 

تنا الحاضر. كقد تناكؿ الكتاب ىذه القضية  كعبركا عنيا  في محاكلة منيـ تتبلشى ركيدان في كق

 لمعالجة مشكمتيا سكاء ما تعمؽ بالماديات أك ما تعمؽ بالنفس اإلنسانية.

نتناكؿ بداية تقييد الشاب كالفتاة المقبميف عمى الزكاج كعدـ السماح ليما بحرية االختيار  

ضكع القاص " عبدال القكيرم " في قصتو نسيج الظبلـ في كمف الكتاب الذيف تناكلكا ىذا المك 

مجمكعتو القصصية الزيت كالتمر   حيث يصكر لنا القاص فرض العريس عمى " حمكمة "  

الشخصية الرئيسية في القصة ككيؼ تحاكؿ األـ أف تقنعيا بالعريس   غير أف حمكمة لـ 
                                                           

(1) 
 . 39صنفسه,  

(2) 
 . 46ص م,1972المجموعة الكاملة ,دار المصراتً خلٌفة التكبالً ,  
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التائية   ككجيا الشاحب   الذم ال  تعارض  كلـ ترفض الزكاج صراحة   بؿ مف خبلؿ نظراتيا

ينـ عف الفرحة التي عادة ما تخالج  نفس العركس   لـ يذكر القاص سبب حزف حمكمة ك عدـ 

رغبتيا في الزكاج   لكنو ذكر أف حمكمة   خافت أف تبقى ابنتيا دكف زكج   يقكؿ القاص عمى 

تبقي كحيدة إلى جانبي . مف لساف األـ " ليس ذنبي . لـ يأتؾ أحد مف قبؿ . كبرت كخفت أف 

 .(1)غير رجؿ . كال يطمبؾ رجؿ"

 فالقاص تناكؿ عدة أشياء تصكر قبح القيكد التي تعرضيا العادات كالتقاليد السيئة .

منيا خكؼ األـ مف أف تحمؿ  ابنتيا لقب عانس  جعميا ال تراعي الحالة النفسية البنتيا 

فكانت النتيجة المترتبة عمى ظمـ المجتمع ىك    الرافضة ليذا الزكاج مف الرجؿ غير المناسب

ككيؼ تنبذ المرأة المطمقة  فكاف كقع الصدمة عمى األـ عند سماعيا بطبلؽ البنت    الطبلؽ

 كسقطت عمى رأسيا كقطعة مف حديد   قكيا  يقكؿ الراكم: " كممة قالتيا ابنتيا

 ألقى الطبلؽ ثبلثان . –

 . (2)تنينو ! كلـ تقؿ بعدىا كممة   "كصرخت ىي   كجمست ابنتيا إلى جكارىا 

ككذلؾ كانت  نظرات   فكانت األـ تطمب منيا الصبر  فطالما صبرت ىي عمى كالدىا

أخييا تكاد تقتميا  فما عساىا أف تفعؿ في ىذا المجتمع الذم ال يرحـ  الذم ال ينظر إلى ككنيا 

صة حيث تقرر حمكمة العكدة إنساف لو كرامة  كمع تطكر الحدث يصؿ بنا القاص إلى نياية الق

لزكجيا في حاؿ ما جاء كطمب منيا العكدة  لمتخمص مف كؿ ىذا العذاب  احتقار المجتمع ليا 

 بعد طبلقيا.

 

 
                                                           

(1) 
 . 98عبدهللا القوٌري , ص 

(2) 
 . 98ص الزٌت والتمر,عبدهللا القوٌري , 
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 يقكؿ القاص عمى لسانيا:

 نظرات أخي تقتمني   -" 

 ال

 ىك يكرىني

 اسكتي

 أعرؼ أنو ال يكد رؤيتي .. أمي .. كأنًت ؟؟

 ال .. ال .. ىؿ جننت !

 أمي .. إذا جاء مرة سأعكد معو 

 ابنتي ماذا تقكليف أف ...

 . (1)نعـ .. سأعكد معو"

 

يأتي رفض العادات كالتقاليد بصكرة مباشرة  في قصة زكجة مف مصراتو  لعبد ال 

القكيرم  فالكاتب ىنا لـ يتحرج مف مقت العادات كالتقاليد السيئة بشكؿ صريح  فالمفيكـ تطكر 

يك يختمؼ في القصة عما رأيناه في القصة األكلى حيث كاف الرفض غير عند القاص نفسو ف

لذم يطمب منو الزكاج مف ابنة مباشر  تحكي القصة عف شاب يريد الزكاج   فيصطدـ مع كالده ا

   فيرفض الشاب العادات التي تجبره عمى ذلؾ فيك يريد زكجة متعممة ناضجة .عمو

و  الذم يرمز لمصراع  بيف القديـ كالحديث كيستخدـ القاص الصراع بيف الكالد كابن

ليظير سمبيات المجتمع مف خبلؿ اليكاجس  كاألفكار التي تدكر في ذىف الشاب  الذم عاش 

                                                           
(1)
 . 114صعبد هللا القوٌري ,  
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في المدينة كتعمـ كيريد أف يتزكج مف فتاة يختارىا تناسب طمكحو  ال يريد زكجة ال يعرفيا  كلف 

رضاء كالديو  ك سنداف طمكحو  كعدـ يراىا إال ليمة الدخمة  فيقع الشاب بيف مطرقة الع ادات كا 

خضكعو لمتقاليد البالية لكنو أخيران يختار أف  يتمرد عمى خضكعو  فيطرح القاص الفكرة مف 

خبلؿ المنكلكج الداخمي  كحديث النفس الذم ينقؿ كجية نظره عمى لساف الشاب  يقكؿ الراكم 

 ناقبل ىذا الحديث:

 لكف الدنيا تغيرت    -" 

 نا ال يمكف أف اترؾ ابنة عميىي عادت

 ىؿ أخضع لمثؿ ىذه العادات بعدما كصمت إلى ىذه السف 

 ككأنما سمع صكت أمو يعاتبو متسائبلن :

 . (1)ىؿ عرفني أبكؾ ؟"

 

كيرتبط يكسؼ الشريؼ بأفراد المجتمع   معبران عف المشاكؿ التي يعاني منيا   ك ىك ال يخرج 

عف حيز العادات كالتقاليد في القصص التي لمست ىذا الجانب ففي قصة البنت كبرت   عمى 

الرغـ مف أف ىناؾ تطكرا في المجتمع حيث إف فكزية  فتاة متعممة   كتخرج لمعمؿ   لكف كالدييا 

منيما يريد تزكيجيا طبقان لمعادات كالتقاليد   فينشأ الصراع بيف األب ك األـ فكؿ منيما يريد كؿ 

أف يزكجيا لمف يراه في نظره أكثر مبلءمة ليا   مف حيث القدرة المالية  دكف النظر  في ىؿ 

ة إلى العريس يناسب  فتاة متعممة  أـ ال  ككؿ منيما أم األب كاألـ  يرشح اختياره  دكف العكد

   حيث ترفض  فكزية  يفاجئنا بو القاص في آخر القصة  التي كاف ليا رأم آخررأم الفتاة

                                                           
(1) 

 . 127عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, ص  
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مكظؼ الكبير صاحب الفمؿ كاألمبلؾ  كتختار ترفض ابف المحمكدا  صاحب الماؿ السيارات  ك 

 :  كعاران  يقكؿ الركامالتقاليد التي ترل في الحب عيبان   في تمرد مف فكزية عمى العادات ك الحب

 " قاؿ الصادؽ : محمكد راجؿ ماليو كعنده شركة سيارات مستعد يدفع ...

 كقالت كمف يحاكؿ أف يؤكد حقيقة ال جداؿ فييا :

كلد الحاج أكلى بييا   بكه مكظؼ كبير عنده خمس فيبلت ك مغازة .. فمـ يميميا الصادؽ   

" كجاء الرد سريعان .. فقاؿ ك كأنو متأكد أف األمكر ستمضي كفؽ مشيئتو " فكزية ما ترضاش 

 (1) كىي ما ترضاش حتى بمحمكد"

 

  يحدث ما لـ يتكقعو الكالد  يقكؿ الراكم: " كانت فكزية تمشي كفي تحدو كاضح لمعادات

اليكينا يرافقيا شاب يحمؿ عنيا محفظتيا كحديث طكيؿ .. ال شؾ أنو ممتع يدكر بينيما   

ة مف غضب أسكد مدمر حجبت عينيو عف كصدمتو المفاجأة  كأغرقتو مكجات عاتية متتابع

 .(2)الطريؽ"

كذلؾ ال تخمك قصص أحمد إبراىيـ الفقيو  مف تصكير العادات يقكؿ سميماف كشبلؼ: 

"يتحدث أحمد إبراىيـ الفقيو عف قضايا عامة .. قضايا إنسانية قد يمر بيا أم إنساف في أم 

 .(3)زماف كمكاف"

في قصة "ىمـك صغيرة" لمفقيو يرفض كالد محمكد  زكاجو مف زىرة التي يحبيا   كيطمب 

منو الزكاج مف ابنة عمو تماشيان مع العادات كالتقاليد  السائدة في أغمب المجتمعات العربية   

لكف محمكدا يتمرد عمى تمؾ العادات   كيطرده كالده مف البيت   فيحيا حياة مستقمة بعيدان عف 

                                                           
(1) 

 69ٌوسف الشرٌف, الجدار , مرجع سابق,ص  
(2) 

 . 72, ص  ٌوسف الشرٌف, , 
(3) 

 . 38م , ص1977سلٌمان كشالف , كتابات لٌبٌة , الشركة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن , ط األولى ,  
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ذاللو   فيقدـ القاص  صكرة كاضحة لرفض القيكد التي تكبؿ المجتمع سيط رة كالده   كتحكمو   كا 

الذم يعيش فيو  كتعبيران عف الكاقع  الذم يكبؿ حرية الفرد  حتى في أمكره الخاصة  األمر الذم 

يرفضو القاص كيعبر عنو مف خبلؿ شخصيات العمؿ  يقكؿ الراكم مف خبلؿ الحكار بيف األب 

 نو:كاب

  "كبعد مقدمة قصيرة  (1)أتعصي أكامرم أييا الكلد العاؽ ؟ أتفيـ.. اخرج حاالن .. اخرج.. "   -" 

عف نصؼ الديف كعف سف البمكغ كعف األحفاد قاؿ لو كالده :ابنة عمؾ " عيشة " فتاة ميذبة   

األياـ  كأنت كىي في عمر متقارب كقد اتفقت أنا كعمؾ سميماف عمى أف نفرح بعقد قرانكما في

 .(2)القريبة" 

 

لكف بطؿ قصة "ىمكـ صغيرة "أفضؿ حاالن مف بطؿ قصة القمر األحمر  فإف كاف 

محمكد استطاع أف يتمرد عمى العادات   ك أف يتمسؾ بحبو " لزىرة "  شاقان طريقو بصبر كثبات 

ظير المجتمع لمكصكؿ إلييا   فإف منصكرا الراعي عندما تغنى بحبو " ليند " ابنة شيخ القرية   

في أسكأ صكرة حيث اعتبر الحب جريمة   كتدنيسا لمشرؼ   كىذا ال يغسؿ إال بالدـ   فقتمت 

ىند بعد أف شير بيا منصكر في أغانيو في األفراح   عبر الفقيو عف ذلؾ بصكرة تنقمنا إلى 

 االتراث  ك حب قيس ك ليمي   حيث حرمت ليمى مف قيس ألنو شير بيا في قصائده .

الراكم : " استرسمت مقاطع الغناء مف فـ منصكر دكنما تحفظ   كتحكؿ كؿ مف يقكؿ 

الفرح إلى عيكف ك آذاف مشدكىة مندىشة مما يقكلو منصكر .. كليمتيا انتيى الفرح مبكران . كما 

                                                           
(1) 

  179م ص1981مجموعات قصصٌة  قطاع الكتاب والتوزٌع واإلعالن طرابلس ,  ط الثانٌة  3أحمد الفقٌه ,  
(2) 

 181نفسه, ,, ص  
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أفاؽ منصكر إلى نفسو إال كقد تحكلت األغنية مف فمو إلى أفكاه الجميع كما إف جاء الصباح 

 . (1)ية القرية"حتى  مؤلت األغن

فكشفت القصة عف سمبيات المجتمع   كظممو  إذ يرل في المرأة  كعاء إلنجاب 

األطفاؿ  كتسمية لمرجؿ  دكف النظر إلى ككنيا إنسانة مف حقيا أف تختار  شريؾ حياتيا  فمف 

 تتمرد عمى تمؾ القيكد  يككف مصيرىا كمصير ىند  يقكؿ الراكم:

 " ماتت ىند 

الذم حدث ليا ؟ لـ يكف أحد ليستطيع أف يفتح فمو بالسؤاؿ   أك كيؼ ماتت ؟ ما 

يعرؼ شيئان أكثر مف أف ىند مرضت فجأة كماتت فجأة   كلكف أحدا منيـ لـ يكف ليخفى عف 

نما عامر أبك " ليمة " قتؿ ابنتو ليدفف عاره ك  ذىنو أف ىندان لـ تمرض كلـ تمت مكتان طبيعيان كا 

 .(2)يرفع رأسو"

عمى التقاليد عند القاص  " خميفة التكبالي " في قصة " مشاعر ىرمة "  يظير التمرد

 -يصكر التكبالي التغير في أحكاؿ المجتمع ك التمرد عمى العادات   يجابو .. " عـ محمد " 

يجابو بالرفض يقكؿ الراكم "  –الرجؿ الكبير في السف   الذم يطمب الزكاج مف فتاة صغيرة 

 رادة كافية يحكـ بيا عائمتو كيسيطر عمى ابنتو رفض تزكيجو ابنتو رفض ىذا القـز ليست لو إ

فمكسؾ عندم ..  ىما عمي ديف لكف ما نقدرش ..البنت مريضة حالفة تقتؿ ركحيا .. 

 . (3)كالمرأة مشت ىي كياىا إلى حكش بكىا .."

 التمرد يظير في قدرة الفتاة ك أميا  عمى رفض العريس الغني  عمى الرغـ مف أنيـ في

 أمس الحاجة لمماؿ .

                                                           
(1) 

 . 117إبراهٌم الفقٌه , مرجع سابق صأحمد  
(2) 

 . 118ص ,, نفسه 
(3) 

 . 21م ص1976لٌبٌا .  –تونس  –خلٌفة التكبالً , المجموعة الكاملة , الدار العربٌة للكتاب  
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يقكؿ سميماف كشبلؼ في نقده  القصة .. " يترؾ الكاتب نياية مفتكحة لقصة " مشاعر 

ىرمة " .. كىي في الحقيقة مجرد محاكرة في ذىف " الشايب محمد " محاكرة حاكؿ " خميفة 

 .(1)التكبالي " فييا أف يبيف فييا الصراع بيف القديـ كالجديد"

مكاضيع جريئة   ترمز إلى الخمؿ المكجكد في المجتمع إذ ليس كتميز التكبالي بطرح 

الميـ أف يخطئ اإلنساف عندما يرتكب الرذيمة  الميـ أف يخفي ذلؾ عف أعيف الناس يقكؿ 

كشبلؼ عف ىذه النقطة : " المجتمع يدفعنا ألف نخفي أخطاءنا تحت ستار مف التقكل   

 .(2)معصية أماـ األعيف"كالصبلح أك عمى األقؿ التستر ك عدـ ارتكاب ال

في قصتو " األصبع المجركح " تمرد عمى العادات  التي يفرضيا المجتمع عمى الرجؿ ك 

المرأة ليمة الزفاؼ   يقكؿ كشبلؼ عف ىذه القصة : " يبحث خميفة التكبالي عف رؤيا جديدة 

جيف كبلن منيما لمعبلقة بيف الزكج ك الزكجة .. يبحث عف تمؾ الخياالت المذيذة التي تربط الزك 

 .(3)باآلخر ... لكف المجتمع ال يرحـ ... كالرجؿ يحب أف يبدك أماـ المجتمع رجبلن"

ف كانت ىي الحدث الرئيسي فييا بؿ تطرؽ   لكف القصة لـ تعالج ىذه القضية فقط   كا 

القاص إلى التكاليؼ الباىظة التي ترىؽ كاىؿ الشاب   كغبلء الميكر  األمر الذم يجعؿ 

يعزفكف عف الزكاج   ما يؤدم إلى انتشار الرذيمة في المجتمع   فالمجتمع ىك الذم يدفع الشباب 

 الفرد إلى ارتكاب األخطاء ثـ يحاسبو عمييا متناسيان أنو السبب كراء ىذا االنحدار كالفساد.

يقكؿ الراكم ك ىك بطؿ القصة : " سبعة أياـ بميالييا .. كالفرح قائـ .. كالناس األقارب 

اعد كاألصدقاء كالمعارؼ .. يتكالكف عمى البيت المفتكح .. يأكمكف كيبعثركف كالصفحات كاألب

 البيضاء في دفتر عـ صالح تسكد كؿ يكـ ...

                                                           
(1) 

 .35سلٌمان كشالف , مرجع سابق , ص 
(2)

 33, ص ,
(3)

 . 34, ص ,
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كأنا مفمس .. أنفقت كؿ ما عندم ما استنفذتو في البياف كالقفة .. منذ أف خطبت كاألياـ 

 .(1)تمضي كأنا أخرج النقكد مف جيبي"

مسألة الشرؼ كالعذرية  األحداث ليصؿ إلى الفكرة الرئيسية كىي كيستمر القاص في سرد

رجكلة العريس في القصة تمرد كاضح عمى العادات   فالكؿ يطمب مف " محمكد " أف  لمعركس  

  كيظير عمـ انتصاره ك إثبات حتى ينجز ميمتو بسبلـ يككف رجبلن   كأف ال تأخذه رأفة بالعركس

التقاليد متعارؼ عمييا في أغمب الدكؿ العربية في تمؾ الفترة   فحكلتو أماـ الجميع   ىذه 

ف خفت ركيدان في مجتمعات المدينة   بسبب االنتقادات المكجية  كاستمرت إلى كقتنا الحالي  كا 

إلييا كتطكر المجتمع بالثقافة   كالتعميـ . يقكؿ الراكم : " كفي تمؾ المحظة كنحف نأتمؼ كنمتزج 

اقتحـ عمينا خمكتنا دؽ عمى  –في تمؾ المحظة نعيش في ركحانية بديعة ... .. كركحانا تتفتحاف 

 الباب .. الناس المجتمع .. يطالبنا بالكاجب ..

 . (2)بأف نتـ ما دخمنا ألجمو .. ك استجبت لمدؽ .. كرجعت إلى الكاقع"

كعمى الرغـ مف تمؾ الضغكطات فإف التمرد ما يزاؿ مستمرا  حيث استجاب العريس 

عمى الباب  لكنو سيحتاؿ عمى المجتمع  عمى الناس  عمى أصدقائو   كيسخر منيـ    لمطرؽ

لف يخسر   كؿ ما ييمو أف تككف العكاطؼ بينو كبيف زكجتو مبنية عمى التفاىـ  كالكد العميؽ

حبيا بسبب ىذا المجتمع المتعجرؼ  كقيكده الظالمة فما كاف منو إال أف جرح إصبعو ليثبت ليـ 

ف عركسو شريفة  فما كاف مف ىذا المجتمع المتعجرؼ  إال أف ينحني أماـ قطرات أنو رجؿ  كا  

مف دـ أصبع مجركح  ليبيف القاص في تناغـ بديع ىشاشة ىذا المجتمع المميء  بالتناقضات 

: " لقد آمف خميفة التكبالي بأف مجتمعو ممئ بالتناقضات  ييقكؿ كشبلؼ عف  قصص التكبال

.. فيو العدؿ كفيو الجكد كفيو السعادة كفيو الشقاء كفيو الحسنة كالدناءة   فيو الحب كفيو الكراىية
                                                           

(1) 
 . 113خلٌفة التكبالً , مرجع سابق , ص 

(2) 
 . 111, ص ,, نفسه 
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كفيو التقكل كىك لذلؾ يساىـ بقممو بنصيب كافر في قضايا مجتمعو ليغير منو .. ليجعؿ السعادة 

 .(1)فيو لمحب   كالحؽ كالعدؿ"

بطؿ القصة الذم كفي المضمكف نفسو  يطالعنا القاص بشير الياشمي في قصة الصيد كالغزاؿ  ب

يستعد لميمة عمره  يقكؿ الراكم:" نيض مبكرا ىذا الصباح.. كال عجب .. فيذا اليـك الخميس 

حيث يستيقظ  العريس باكرا عمى غير عادتو  استيقظ مرتبكا   (2)يكمو يا ناس.. نيار دخمتو" 

كىك يفكر كيؼ سيتجاكز  ىذه الميمة   فعمى الرغـ مف القمؽ  كاالرتباؾ  لكف ىذا ال يخفي شعكره 

بالسعادة  كالفرح  كمنذ الصباح كىك يمتقى النصائح  بأف يككف رجبل  ككأف الرجكلة ال تقاس إال 

زاد مف قمقو ؛ عدـ رؤيتو لمعركس  كالكؿ يطمب منو أف يككف ماىرا في  بما سيفعمو الميمة  كمما

اصطياد فريستو  ككأنو داخؿ عمى معركة  في صكرة تعطي نمكذجا سيئا لممجتمع  كقسكتو  

يقكؿ الراكم:" اقترب منصكر منو كىمس لو بكممات.. خميؾ راجؿ الميمة.. فالتفت إليو محمكد في 

  يقكؿ لو صديقو 3)اسمع ما تخممش" –صكر لـ يباؿ بغيظو لكف من -صمي ع النبي –غيظ 

  مف يقرأ ىذه الفقرة  دكف أف (4) سميماف :"خميؾ زم الصيد اىجـ كاضرب.. لغاية ـ الغزاؿ يسمـ"

يرجعيا لسياقيا في القصة  سيعتقد أف المكضكع  يتحدث عف صياد كفريسة  لما يحممو المقطع 

كف المقصكد بالغزاؿ ىنا  العركس  التي تتحكؿ أجمؿ مف عبارات  ضرب  ىجكـ  كانقضاض  ل

ليمة في حياتيا  بفعؿ التقاليد الجائرة  إلى أسكأ ليمة  كالعركس عمى عمـ  بذلؾ  ليذا عبر الكتاب 

ممف تناكلكا ىذا المضمكف  عف خكؼ العركس  كالرىبة التي تعيشيا تمؾ الميمة  ككذلؾ األثر 

دكره مرتبكا كقد يفشؿ في إثبات  فحكلتو  حسب المفيكـ السمبي عمى الرجؿ  فيككف اآلخر ب

السائد في العرؼ الميبي  لكف القاص في نياية القصة يعطينا صكرة  رائعة لمعريس  حيث 
                                                           

(1) 
 . 36سلٌمان كشالف , مرجع سابق ص 

(2) 
م, مطابع وزارة اإلعالم والثقافة, طرابلس 1967بشٌر الهاشمً, أحزان عمً الدوكالً, اللجنة العلٌا لرعاٌة الفنون واآلداب, ٌولٌو 

   9, لٌبٌا, ص 
(3) 

  11نفسه, ,, ص  
(4) 

   13نفسه, ,, ص



38 
 

يضرب بكؿ النصائح عرض الحائط  كيعامؿ العركس  بكؿ حب كحناف  متمردا بذلؾ عمى 

كجتو  يقكؿ الراكم :" امتدت أيدم لـ يتبيف العادات السيئة  التي تفقده فرصة الحياة السعيدة مع ز 

محمكد أصحابيا   تجذبو في عنؼ كتدخمو البيت.. حتى باب الحجرة .. كنسى كؿ شيء.. نسى 

كممات شعباف كمنصكر كنسي معيا لعبة الصيد كالغزاؿ.. كؿ ما يعرفو أف إنسانا جديدا يدخؿ 

 (1)" إليو ليبدأ  معو حياة جديدة

المعاناة الكاتب يكسؼ الدلنسي  في قصتو جناية أـ  في مجمكعتو كبأسمكب ساخر صكرىذه 

القصصية  قمب ك ذكريات  فمف عنكاف القصة يتجمى المضمكف فيي تحكي قصة شاب يطمب 

مف أمو أف تبحث لو عف عركس   فتتـ الخطبة   كتمدح األـ العركس بأنيا ذات أخبلؽ   

س قبؿ يـك الزفاؼ  لكنو أحبيا مف كبلـ أمو كسكؼ تسعده   كألف القيكد منعتو مف رؤية العرك 

 فقد قالت أمو  إنيا فتاة مف عائمة (2)عنيا  يقكؿ الركام:" كأحبيا بإذنو قبؿ أف تراىا عيناه"

محافظة  ال تسمح لبناتيا  بالخركج  كىك مف طمب ىذه الصفات  يقكؿ الراكم عمى لساف األـ:" 

  (3)جدا ال تسمح لبناتيا بالخركج مف المنزؿ" مخمكقة ظريفة كلطيفة ساذجة مف أسرة محافظة 

ككانت مف عائمة ال تخرج الفتاة مف بيتيا  إال إلى بيت زكجيا  أك محمكلة عمى اكتاؼ الرجاؿ 

لدفنيا  يقكؿ الراكم: "كانت ثالثة اثنتيف بدأت تسرم في دميما سمـك األمراض الفتاكة  كقتمتيما 

مرة األكلى في زمف الشباب عمى اكتاؼ الرجاؿ الذيف لـ الكاحدة بعد األخرل  فخرجتا لمعالـ لم

  فالظمـ الذم كقع عمى الفتاتيف  بسبب التقاليد (4)يسمح ليـ برؤيتيما إال بعد أف فارقتا الدنيا" 

السيئة  حرمتيما حتى مف حقيما في العبلج  كالقصة حممت أكثر مف مضمكف  لكنيا تصب 

المجتمع   لكف المضمكف الرئيسي  ىك عدـ رؤية العريس  كميا في مبمغ الفساد  الذم يعاني منو

                                                           
(1) 

  16نفسه ,,ص 
(2) 

  43ٌوسف الدلنسً, قلب وذكرٌات, ط األولى, ص 
(3) 

  43نفسه, ,, ص 
(4) 

 44نفسه, ,, ص  
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لعركسو  قبؿ ليمة الزفاؼ  كيستمر القاص في رصد الظمـ  حيث يفاجأ العريس ليمة دخمتو  بأف 

العركس لـ تكف كما كاف يحمـ  فبعد أف أصبح مع عركسو   مستحضرا كؿ النصائح التي قدميا 

طريقو بيف الجمكع التي أذىمتيا المفاجأة كانتشر الخبر  لو أصدقاؤه  يقكؿ الراكم:" ثـ اندفع يشؽ

 (1)بيف جدراف المنازؿ فعممت أنيا كانت عكراء" 

كانت الصدمة حيث إف العركس التي رسـ ليا صكرة   جميمة في ذىنو  كانت عكراء  األمر  

مت أحبلمو الذم أفقده صكابو  فييرب منيا تاركان البيت   حاقدان عمى أمو التي جنت عميو   كحط

التي كاف يحمـ بيا في زكجة جميمة   تككف مصدران لسعادتو  فكاف الكاتب  يرمز إلى ضركرة أف 

تتغير ىذه العادات  التي لـ تعد صالحة ليذا الزماف  فبطؿ القصة كاف يظف أف تمسؾ ىذه 

ي العائمة بالعادات  سيككف سببا في سعادتو  كلكف ما حدث أف تمؾ العادات كانت السبب ف

 ىركبو  مف كاقعو الذم ال يستطيع االستمرار فيو. 

 آخر سمبي ( –السموك اإلنساني ) نموذج إيجابي 

المكضكعات التي تناكليا كتاب القصة الكاقعية متشابكة  ك يصعب الفصؿ بينيا  

اقتضت ذلؾ. فالظكاىر السمبية في المجتمع متعددة  كتجزئتيا لكف ظركؼ الدراسة أكالبحث 

السمكؾ الشاذ  كاألخبلؽ السيئة  كذلؾ محاسبة اإلنساف أحيانان عمى ذنب لـ يقترفو  كمنيا 

 كاإلساءة إلى اآلخريف .

فالجانب االجتماعي  ال ينفؾ عف الجانب االقتصادم  كأحيانان ال ينفؾ حتى عف الجانب 

 السياسي  ككؿ ىذه المظاىر مرتبطة باإلنساف.

" لكؿ مجتمع قيمو السائدة التي يتمثميا أفراده   كقد تتبايف  : يقكؿ د . شعباف عرفات

ىذه القيـ طبقان لمعكامؿ االقتصادية كالسياسية   كطبقان لطبيعة الثقافة كالفكر السائد   كبخاصة في 

                                                           
(1) 

 48نفسه, ,, ص  
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المجتمعات النامية   تمؾ التي يحكميا اقتصاديان كسياسيان كفكريان فئة معينة  ليا اليد الطكلى في 

 . (1)مى الكاقع بكؿ نكاحيو"السيطرة ع

 

الذم يحاكؿ    في قصة  كاف يعرفو  لخميفة التكبالي  صكر قصة صاحب السمكؾ الشاذ

اإليقاع بالمراىؽ   فيقكؿ كشبلؼ في حديثو عف القصة : " يحاكؿ التكبالي في ىذه القضية أف 

التي يمر بيا يمقي الضكء عمى مشكمة مف أخطر مشكبلتنا االجتماعية فيك يعبر عف األزمة 

الحدث عندما يككف بحاجة لمماؿ ... يبيف أخطار ترؾ األحداث بدكف رقابة مف األىؿ ك بدكف 

 . (2)رعاية"

صكر التكبالي الشاذ  الذم يظير الحناف المشبكه تجاه الطفؿ الذم يبحث عف أخيو 

مرافقة الرجؿ  ليدخؿ لمسينما  في محاكلة منو الكتساب ثقة الطفؿ  كعندما حقؽ الطفؿ مبتغاه مف

إلى داخؿ السينما  لـ يعد يربطو بو شيء  كأصبح يبحث عف أخيو  كالشاذ يسايره يقكؿ الراكم: 

  (3)"عندما كجد الطفؿ أخاه أخيران كانت نظرة منو كافية لمرجؿ باالنسحاب ذلؾ أنو كاف يعرفو"

لكف النياية طرحت  النياية كانت مريحة لممتمقي حيث نجا الطفؿ مف براثف ىذا الذئب المفترس 

تساؤالن  ىؿ الشاذ  كاف معركفا عند المراىقيف بسمككو السيئ  أـ أف األخ األكبر تعرض لنفس ما 

تعرض لو أخكه الصغير  كمع كؿ ىذه التساؤالت فقد عبر التكبالي عف سمبيات يعاني منيا 

 المجتمع في الكاقع .

ذاتو  فكانت القصة تحمؿ  كفي قصتو " كجو الجريمة  التي تحكي قصة شاب يبحث عف

مجمكعة مف الرمكز  المميى الميمي يرمز إلى الدكؿ األجنبية كما فييا مف عبث كفجكر   كالمرأة 

                                                           
(1) 

 .112م ص 2115القاهرة , ط األولى  –شعبان عرفات , رؤٌة الواقع فً الرواٌة المصرٌة الجدٌدة , مكتبة اآلداب مٌدان األوبرا  
(2) 

 . 31كشالف , مرجع سابق , صسلٌمان 
(3) 

 . 281ص مرجع سابق خلٌفة التكبالً , 
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الجميمة ىي رمز لممغريات التي يقدميا الغرب لمشباب العربي  الباحث عف المتعة كجعميـ 

 .(1) ؽ كالشرؼ كالكرامةيعيشكف في متاىات مف الجنس  كالتفاىات  كعدـ اإليماف بجدكل األخبل

حيث يتجرد اإلنساف   مف كؿ معاني اإلنسانية  كيتحكؿ إلى حيكاف مفترس ال يعرؼ 

الرحمة   في لحظة انعدمت فييا األخبلؽ كتبلشت أماـ رغبة حيكانية أراد إشباعيا بأم كسيمة 

ة باألفكار كانت يقكؿ الراكم: "كراح في دناءة الحيكاف يجر تمؾ المرأة المحترمة .. المميئ

كالعكاطؼ كاألحاسيس يسحبيا عمى الشارع الكسخ الخشف  كما يفعؿ اإلنساف مع الجيؼ المنتنة 

.. خمسة عشر متران جرجر ذلؾ الكحش اإلنساني ..  ىذه المرأة الطيبة  .. جاعبلن منيا صكرة 

 .(2)مشكىة قبيحة"

دـ لنا يكسؼ الشريؼ كعمى النقيض مف السمكؾ السيئ الذم قدمو لو خميفة التكبالي  يق

سمككان إيجابيان  متمثبلن في عثماف الذم ينعتو أىؿ الشارع بالحرايمي؛ ألنو غير معركؼ النسب  

كعمى الرغـ مف كره الشارع لعثماف  كطرده أكثر مف مرة  فإنو قابؿ اإلساءة باإلحساف  فيك لـ 

قاذه منيا   دافعان بذلؾ ثمنان يتردد في الدخكؿ إلى جحيـ النار التي التيمت دكاف الحاج يريد إن

باىظان كىي حياتو  يقكؿ كشبلؼ عف ىذه القصة: "لقد ضحى عثماف بحياتو في الكقت الذم 

كاف الحاج يصرخ فيو نادبان مالو الذم ضاع كمالو الذم احترؽ .. إف الرحيؿ صرخة يطمقيا" 

كالتظاىر بخكفيـ عمى يكسؼ الشريؼ "في كجكه الذيف يستركف أنفسيـ برداء مف الزيؼ كالنفاؽ 

 . (3)األخبلؽ كالمتخمقيف"

عثماف الحرايمي اختار لو يكسؼ الشريؼ  أف يككف صاحب قمب مؤمف  يظير الجانب 

 الحسف في المجتمع  عمى الرغـ مف الشر المحيط بو  يقكؿ الراكم: 

                                                           
(1) 

 . 32مرجع سابق , ص كتابات لٌبٌة, كشالف ,ٌنظر, سلٌمان 
(2) 

 . 69التكبالً , مرجع سابق , ص خلٌفة  
(3) 

 .25كشالف , مرجع سابق , صسلٌمان 
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"مرت لحظات لـ أدر بعدىا إال كعثماف يكتسح الباب بكؿ ثقمو كيغيب خمؼ جدار مف 

 .(1)يـ ... استحاؿ جسده إلى قطعة سكداء فقدت الحياة"الجح

 

 قضية المرأة :

أثار كتاب القصة القصيرة في ليبيا  التي اىتمت بالكاقعية جكانب متعددة تتعمؽ بالمرأة يقكؿ 

حامد النساج في دراستو لمقصة المصرية  عف المرأة:" ىناؾ مف يذىب إلى أف القصة أدب 

   فالمرأة في ليبيا لـ تكف أفضؿ حاالن  (2)المرأة  كظيكرىا رىف برقي منزلة المرأة في المجتمع" 

مف مثيبلتيا في الدكؿ العربية األخرل   فكانت العادات كالتقاليد كأنيا لـ تكضع إال لتكبت 

حريتيا  كممارسة سمطة الرجؿ عمييا "في تمؾ الفترة الزمنية كفي مجتمع محدكد كبيئة منغمقة 

تعاني حالة انفصاؿ تاـ بيف الرجؿ كالمرأة كمخمفات كركاسب عادات قديمة كانت جرأة كشجاعة 

 . (3)حقيقية أف يعبر كاتب عف الحب كالعكاطؼ المشبكبة ك اإلحساس بالحرماف"

المرأة غير بعيدة عف كتاب القصة الكاقعية القصيرة   ألنيـ أخذكا عمى عاتقيـ  حؿ مشكبلت 

  كالمرأة محرؾ أساسي في حياة كؿ فرد  فما " دامت المرأة ال تسيـ اسياما ايجابيا في عالمجتم

الحياة االجتماعية  كمادامت النظـ االجتماعية ال يتغمغؿ فييا األثر النسكم  فمف أيف يتأتى 

 (4)لمكاتب القصصي  أف يييئ لنا الكاقع كيقدمو لنا تقديما فنيا صادقا" 

ة الكتاب كالشعراء  حتى ضغكطات المجتمع كعاداتو كتقاليده كقد شغمت قضايا المرأ

المقيدة جميا كضعت لتقيد المرأة  تحت مفيكـ العيب  كالعار  كىذا األمر لو أصكؿ قديمة مف 

                                                           
(1) 

 . 35صمرجع سابق, ٌوسف الشرٌف , الجدار ,  
م, 1991سٌد حامد النساج, تطور فن القصة القصٌرة فً مصرمكتبة غرٌب, ط الرابعة, (2)

   39ص
(3) 

 . 48بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن القصص , مرجع سابق ص  
(4) 

 .  39سٌد حامد النساج, مرجع سابق, ص 
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العصر الجاىمي  حيث كانت تكأد البنت كىي حية  خكفان مف سبييا في الغارات التي كانت تدكر 

 بينيـ فتجمب ليـ العار.

غربية كانت أـ عربية بدأت الدعكة إلى تحطيـ تمؾ  نفتاح عمى الثقافات األخرل كبعد اال

القيكد المفركضة عمى المرأة فتحرميا حقيا مف التعميـ  كمف الحياة  في المجتمع بكصفيا جزءا 

ميما تمثؿ النصؼ اآلخر المكازم لمرجؿ  فبل تكاد تخمك قصة مف تصكير المرأة األمية  كالمرأة 

مف حيث الجكانب اإليجابية  كصكرتيا أما مثالية  كابنة متعممة  كعاممة كعجكزان صاحبة المتعممة 

حكمة  صكرت كذلؾ الجانب السمبي مثؿ المرأة المنحرفة التي تجبرىا الظركؼ أحيانان عمى ذلؾ 

 كالطبلؽ كالمشاكؿ التي تكصؿ إليو .

جمكعة مف القدريات "تعيش متخبطة في م  :يقكؿ بشير العترل عف المرأة أنيا كانت

المفركضة عمى حياتيا فرضان تعسفيان ال رحمة فيو نتيجة العتبارات ظالمة مف الطبلؽ كاالستيانة 

.كسنعرض فيما يمي لجكانب اىتمت بالمرأة  كعبر عنيا (1)كانعداـ الشخصية كالكرامة اإلنسانية"

 الكتاب في قصصيـ.

 

 تعميم المرأة وعمميا :

"تبلـز انحطاط المرأة كانحطاط األمة كتكحشيا  كبيف ارتقاء المرأة كتقدـ األمة  :يقكؿ قاسـ أميف

 فقد ربط بيف تدني المجتمع  كانحطاطو  كبيف انحطاط سمكؾ المرأة  كجيميا  كما (2)كمدنيتيا"

ربط بيف   تقدـ المجتمع  كازدىاره  كتقدـ المرأة  كمشاركتيا في مياديف الحياة المختمفة   كقد 

                                                           
(1) 

حل علً الرقٌعً , منشورات أمانة اإلعالم والثقافة بشٌر العترى , اللٌل و السنون الملعونة قصائد و مقاالت مجهولة للشاعر الرا 

 . 116م ص1991, طرابلس ط / األولى 
(2) 

 .33,ص 1994, 4نقال عن .طه وادي,صورة المرأة فً الرواٌة المعاصرة ,دار المعارف,ط. 
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فت االراء بيف مؤيد لحؽ المرأة في التعميـ  كرافض لو " فكانت مثار جدؿ  كمناقشة في اختم

 (1)المجتمع شارؾ فييا الرجاؿ كالنساء"

كبما أف القصة القصيرة  جسدت النمكذج األقرب  لما يجرم في الكاقع  فقد تناكؿ  

بعض الكتاب  تداعيات ىذا المضمكف في قصصيـ  آنذاؾ المرأة المتعممة  غير أف ىناؾ 

لييا إشارة .  بعضا  منيـ تناكليا في قصصو  كىناؾ مف أشارا 

ذكر لمعادات كالتقاليد  كأف بدأت القصة ب  في قصة " حكاية قديمة " ليكسؼ الشريؼ

لـ يتأثر بيا  فيك محافظ عمى    الشارع الذم يقطف فيو عمى الرغـ مف قربو مف المدينة فإنو

  كضرب مثبلن عمى ىذا التمسؾ  بذكر فاطمة التي دخمت مينة التمريض  دالعادات كالتقالي

ىميا لمغادرة الشارع فرفضيا الشارع  ك أصبحكا يتيامسكف ك يتبلمزكف عمييا مما اضطرىا كأ

 دكف رجعة.

كفاطمة ىذه لـ يذكرىا القاص مرة أخرل  لكنو جعميا تمييدا لمحديث عف "أـ الضفاير" 

فقد كانت تذىب إلى  تمؾ الفتاة التي جاءت إلى الشارع  كتعمؽ بيا الجميع صغاران ككباران 

لقضية عامة  لـ يبيف المدرسة  كسط استيجاف  أىؿ الشارع  كتعمقيـ بيا  كلكي يجعؿ القاص ا

مف أيف جاءت أـ الضفاير  يقكؿ الراكم:  " المفاجأة كانت لجماؿ الفتاة التي أصرت أف تعمنو 

 كيتعمؽ الجميع بيا  حتى الحاج صاحب الدكاف  لكنيـ يخفكف ذلؾ  كعندما (2)بمباسيا األكركبي"

فاطمة  التي تمردت  يفتضح أمر الحاج  يطالب أىؿ الشارع بخركجيـ  كما سبؽ  أف فعمكا مع

عمى التقاليد  كخرجت لمعمؿ  ما اضطر عائمتيا لمخركج مف الشارع  الذم يرمز لممجتمع  الذم 

رفض خركجيا لمعمؿ   فكانت  نياية أـ الضفاير  مثؿ نياية فاطمة .يقكؿ الراكم كالحاج رغـ 

فضؿ أف يترؾ أمر تصميمو عمى طرد العائمة المنحمة عمى حد تعبيره فإنيكجد الظركؼ تعاكسو ف
                                                           

(1) 
   36نفسه, ,,ص

(2) 
 . 51ٌوسف الشرٌف , الجدار مرجع سابق , ص 
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ذلؾ لمزمف .. كالشيء الكحيد الذم تغير في حياتو  أنو بدأ يفتح دكانو قبؿ خركج أـ الضفاير .. 

 .(1)في طريقيا إلى المدرسة"

كفي " البنت كبرت " ليكسؼ الشريؼ   كانت بطمة القصة " فكزية " فتاة متعممة   

الشارع   بؿ ىناؾ تطكر في المضمكف  تمارس مينة التعميـ   كىنا لـ تقابؿ فكزية بالرفض مف

عند الشريؼ  حيث كانت فكزية فخران ألىميا  كأفضؿ مف في الحي يطمب كدىا   ك يرغب 

الزكاج منيا  ك كذلؾ اظيرت  القصة أف الشاب لـ يعد كما كاف  فقد أصبح يبحث عف الفتاة 

ف كانت ال تزاؿ متمسكة بمباسيا التقميدم  إال المتعممة الكاعية  أنيا لـ تحـر مف حقيا في  كا 

التعميـ  كالخركج لمعمؿ  كىذا لـ يحدث مفاجأة لممتمقي  عندما مارست حقيا في اختيار شريؾ 

 حياتيا  يقكؿ الراكم:  

" حبكت فكزية فراشيتيا الشفافة حكؿ جسدىا ذل السبعة عشر ربيعان كالتقطت محفظتيا 

 . (2)كخرجت"

عمى منصكرة   إلى المرأة التي تعرؼ القراءة كأشار كامؿ المقيكر  في قصة السبلـ 

كالكتابة  مف خبلؿ الرسالة التي بعثيا مبركؾ لمنصكرة  ككنو بعث ليا جكابان يخبرىا فيو أنو 

إلييا  كينتظر منيا ردا  فيذا دليؿ عمى أف منصكرة كانت تعرؼ القراءة  كالكتابة.يقكؿ  ؽمشتا

 الراكم:

ك ينظر إلى مف تحت .. كالجكاب في يدم .. " امتد خيط أمؿ عمى طكؿ الشاطئ كى

كفي خاطرم كبلـ كثير لـ أقمو ليا .. كلكف .. فقط يكفي أنيا ستعمـ .. كأنني بعثت السبلـ إلى 

 . (3)منصكرة"

                                                           
(1) 

 . 54, ص ,,  نفسه 
(2) 

 . 72ٌوسف الشرٌف , الجدار , مرجع سابق ص 
(3) 

 . 118قصة من مدٌنتً , مرجع سابق ص 14كامل المقهور ,  
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كيتطكر المكضكع ذاتو عند عبد ال القكيرم  في قصة  زكجة مف مصراتو  حيث يرفض 

ر متعممة ال تميؽ بو ألنو تعمـ في المدينة  فيك يريد االبف الزكاج مف ابنة عمو؛ ألنيا جاىمة  غي

فتاة متعممة  يسكد بينيما التفاىـ  كمف ىنا يبدأ الصراع بينو كأىمو  صراع أراد بو القاص 

الصراع بيف القديـ كالجديد  بيف العادات كالتقاليد المكركثة  كالتطكر الذم حدث في المجتمع 

ىذه الرؤيا  في الحكار الذم أجراه القاص بيف األـ كخاصة مجتمع المدينة  مف خبلؿ طرح 

 كابنيا  يقكؿ الراكم:

 لكنيا جاىمة  -" 

جاىمة .. جاىمة   ىذه البدعة التي طمعتـ بيا يا أبناء اليكـ .. ك ىؿ قرأت أنا ؟ أظنؾ -

 تحسب نفسؾ خيران مف أبيؾ .

 الدنيا تغيرت يا أمي .-

 . (1)مف تغير ىك أنت الدنيا عمى حاليا"-

كفي قصة " ذات ليمة إبريميتو " أشار الفقيو إلى المرأة المتعممة دكف أف يعرج عمى 

 المضمكف إف كاف مقبكالن مف المجتمع أـ مرفكضان .

فالقصة كانت عبارة عف رسالة كجييا الحبيب لحبيبتو "حبيبتي سأحكي لًؾ في ىذه 

يعد ذلؾ ممفتان لبلنتباه  فنممس التطكر . كىذا دليؿ عمى معرفتيا لمقراءة كالكتابة  كال (2)الرسالة"

في قصة الفقيو  فالراكم  كىك بطؿ القصة  يريد أف يصطاد قمران ليقدمو لحبيبتو في لغة شاعرية 

ف كاف الحبيب يخاطب محبكبتو بتمؾ المغة معنى ذلؾ أنيا مثقفة ك عمى درجة مف  كراقية  كا 

 التعميـ .يقكؿ الراكم:

                                                           
(1) 

 . 115خلٌفة التكبالً , المجموعة الكاملة , مرجع سابق ص 
(2) 

 . 213أحمد الفقٌه , مرجع سابق , ص 
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 . (1)مران .. ألقدمو يا حبيبتي ىدية متكاضعة إليؾ""أردت ليمتيا ..أف  أصطاد ق

كال يبتعد أحمد الفقيو عف المقصكد مف طرحو ليذا المكضكع في قصة "ىمكـ صغيرة"  

يرفض االبف محمكد الزكاج مف ابنة  عمو؛ ألنو يحب زىرة الفتاة التي جاءت حديثان لمسكف 

ما كانت تذىب لمدرستيا "كانت تتأبط بجانبيـ   تعمؽ بيا عندما رآىا مف شرفة البيت   كعند

 . (2)حقيبتيا ذاىبة إلى المدرسة"

لكف بطؿ  "األصبع المجركح" عند التكبالي  لـ يستطع رفض العركس التي اختارتيا أمو 

عمى الرغـ مف أنو كاف يريد فتاة متعممة   مثقفة   لكنو رضخ لرغبة أمو التي يعدىا مثمو 

 يا كيعصي أكامرىا    يقكؿ الراكم:األعمى  كلف يستطع أف يخيب أمم

" محاضرة طكيمة مف أمي .. عف " الممعبات " كالمي ما يصمحكش .. كأنت يا كليدم 

شف الزماتؾ القراية أىي تعرؼ تقرأ كتكتب  كخبلص .. ماىي بطمت في الصؼ الرابع .. كال 

 . (3)الخامس"

فإنو في قصة "انقدممؾ عمى الرغـ مف التطكر في ىذه القصة في مضمكف ليمة الزفاؼ  

أختي سعاد" التطكر كاف أكثر جرأة  حيث تنشأ قصة حب بيف سعاد  كفتحي  لكف الجديد في 

القصة أف قصة الحب ىذه  لـ تقابؿ بالرفض  كلـ تجـر مف قبؿ أىؿ البنت  حيث يتقبؿ شقيؽ 

جية نظره سعاد ىذا الحب  يقكؿ خميفة حسيف مصطفى عف ىذه القصة:" إف التكبالي يطرح .. ك 

الخاصة كمف خبلؿ فتى يديف الكاقع السيء  كيرفض القيـ البالية كالرؤية المبتكرة .. لكنو ال 

  فالتكبالي قدـ نمكذجا  يتمنى أف يراه في الكاقع  لكنو قدـ نمكذجا ال (4)يعطي كال يقدـ حمكال" 

ختو عبلقة مع رجؿ يتماشى مع الكاقع الذم يعبر عنو  حيث ال يمكف أف يرضى األخ  بأف تقيـ أ

                                                           
(1) 

 . 213ص. ,,نفسه  
(2) 

 . 181, ص  , نفسه,  
(3) 

 . 115, المجموعة الكاملة , مرجع سابق صخلٌفة التكبالً  
(4) 

 86-85خلٌفة حسٌن مصطفى, ذاكرة الكلمات, ص  
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غريب عنيا  خاصة في الكاقع الميبي  المعركؼ عنو  شدة تمسكو بالتقاليد " فاإلسراؼ في 

الخياؿ كاالستغراؽ في حمـ عذب جعؿ مف قصة انقدممؾ أختي سعاد  عمبل فنيا يطؿ عمى 

غير    فمف(1)أحبلـ اليقظة أكثر مما يمتصؽ بالكاقع كغبار الكاقع قسكة الظركؼ االجتماعية" 

أف تقيـ أختو عبلقة مع رجؿ  كأف يقكـ بنفسو   –ال نريد أف نقكؿ ليبيا -المعقكؿ أف يتقبؿ أخ  

 ياعمي فتحي .. ياعمي فتحي فيو راجؿ كمرا يبكؾ بره..–بتقديميا لو.يقكؿ الراكم: " 

 راجؿ كمرا يبكني بره -

 أىـ .. خش ياعمي.. -

خبر كأمو التقؿ عنو دىشة تتبعو كفتحي مندىش مضطرب يذىب إلى الباب يستطمع ال

ذا مف يقكؿ متضاحكا:  تتسمع.. كا 

 . (2)أىبل فتحي .. انقدممؾ  أختي .. سعاد" -

فيذه الشخصيات اليمكف أف تككف إال عمى الكرؽ  كال يمكف أف تتجاكزه إلى الكاقع  فيي 

ركبا  حيث أف البيئة . أك بتأثر القاص بالفترة التي قضاىا  في أ(3)نياية ال تككف إال في األحبلـ 

 ليا تأثير قكم  في أغمب األحياف  في تغير سمكؾ اإلنساف.   

ك في قصة "كبلـ الناس"  يتغير الحاؿ  عند القاص  كذلؾ بعكدتو لمعادات  لـ يتقبؿ الناس 

خركج فاطمة لمعمؿ   كال طريقة لباسيا التي عدكىا تقميدا لمنساء الغربيات  كتمردىا حسب قكليـ 

ادات كالتقاليد  فأصبحت ألسنة الناس سياطا مف ليب تتنزؿ  عمى فاطمة كأسرتيا عمى الع

 منبكذيف  مف المجتمع الذم عبر عنو  بأىؿ الشارع  كؿ شيء تغير مف حكلو كأسئمة كثيرة 

تدكر في رأسو  كالسبب ىك سماحو البنتو بالخركج لمعمؿ  األمر الذم يعد خركجا عف العادات 

                                                           
(1) 

  89نفسه, ,, ص 
(2) 

   144خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص
(3) 

   93-91ٌنظر , خلٌفة حسٌن مصطفى, مرجع سابق, ص
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متد ىذا الرفض إلى كالدىا في عممو   حيث ابتعد عنو أصدقاؤه   كأصبح المتعارؼ عمييا. كا

ميمكمان يتساءؿ ما الذم غير األشياء حكلو   لماذا لـ يعكدكا كما كانكا   لماذا كؿ ىذا الجفاء " 

؛ ألنو مف كجية نظرىـ خرج عف (1)إف األشياء حكلو تتغير زمبلؤه لـ يعكدكا ىـ نفس الزمبلء"

 ليد   كسمح البنتو بالخركج ك ممارسة حقيا في التعميـ  خركجيا سافرة الكجو .العادات كالتقا

حتى إف  )سالـ ( خطيبيا  طمب مف كالدىا أف يكقفيا عف الذىاب إلى المدرسة  فيكفييا 

ما تحصمت عميو مف عمـ  يقكؿ الراكم: " أتاه سالـ يكمان   يحادثو في أمر مكاصمة " فاطمة " 

رأيو في أنو يكفييا ما تحصمت عميو مف العمـ   كأنو في أم حاؿ ال يريدىا لدراستيا   مبديان 

نما يريدىا ربة بيت تطيعو ك تتفانى في خدمتو"  .(2)معممة كال مكظفة   كا 

كسالـ ىك النمكذج الغالب في المجتمع   حيث ال يرل في المرأة إال ربة بيت فقط  

لو  دكف أف تطالب بحقيا في التعمـ ك ممارسة تسخر كؿ كقتيا لخدمتو  كتقدـ الكالء ك الطاعة 

حقيا في الحياة فخركجيا لمتعميـ   كمزاكلة كظيفة يعٌد عيبان عند سالـ  كعند المجتمع المتخمؼ  

الذم اليرحـ  فيعمد إلى محاربتو المرأة المتعممة  فمـ تسمـ مف ألسنة الناس ك بدأت تشكه سيرتيا 

يصبح مجرمان ك يرتكب جريمة نكراء في حؽ ابنتو أف أكصمت األب العطكؼ  إلى أف  إلى

زكجتو  فالكساكس  التي كضعيا الناس في رأس األب ىي المحرض الرئيسي لمجريمة  الكبلـ ك 

الذم بدأ ىمسا بدأ يتصاعد  كيصؿ إلى مسامع سي أحمد كالد فاطمة  كقد آلمو أف يككف ىك 

  فقد تعمدكا أف يكصمكا أليو  ما سكلت  المقصكد  لكف الناس ليس في نيتيـ أف يبقكا األمر سران 

لو نفكسيـ المريضة   يقكؿ خميفة حسيف مصطفى عف فساد المجتمع " إنو الفساد االجتماعي 

الذم يتميز بشراسة كضعو .. أليس ىك الذم يحيؿ حياة الناس إلى ريب ك ظنكف سيئة كخكؼ 

                                                           
(1) 

 . 163خلٌفة التكبالً , المجموعة الكاملة , المرجع نفسه , ص 
(2) 

 . 164ص ,, نفسه ,  
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.قصة تظير مدل (1)قيان فاضبلن"كأمراض عصبية حتى تغدك الجريمة حبلن منطقيان ك سمككان أخبل

السكء المتفشي  في المجتمع  فعممكا عمى اشعاؿ  قمب الرجؿ المسكيف بطعناتيـ الحادة التي 

أحرقت فؤاده  كجعمتو يثأر مف شرفو  المصكف الذم لـ يدنسو إال حديث الناس  الكاذب  يقكؿ 

الدنيا تغيرت كما يقكلكف لو.. الراكم:"ما الذم جرده مف رجكلتو كتجبره.. أىك منطؽ العصر كأف 

ما لو كما الدنيا .. لو مبادئو.. كسننو التي سار عمييا أباؤه كأجداده فمك كاف اتبعيا لصاف 

قصة جرد فييا القاص المجتمع مف كؿ ( 2) كرامتو. كلما أصبح ذليبل ميانا يمضغ حديثو الناس"

لعبة سخيفة   استطاعكا معاني اإلنسانية   ككشؼ ما فيو مف كباء   حيث يصبح الشرؼ 

 بكبلميـ أف يدنسكا شرفان   كيتسببكا في جريمة بشعة .

يقكؿ خميفة حسيف عف ىذه القصة : " لعؿ أعجب ما في قصتو ) كبلـ الناس ( أنو ال 

فالخطيئة أصبلن كانت مثبتة في نسيج العبلقات  –تكجد خطيئة ك شرؼ ميدكر أك ممكث 

 .(3)كتقتؿ في النياية ببل تردد" –تقكل التي تنمك ك  –االجتماعية الرجعية 

كفي قصة يكسؼ الشريؼ  "السكؽ"  يقدـ نمكذجا  لممرأة التي تضطر لمخركج لمعمؿ؛ 

ألنيا فقدت معيميا  فتخرج مف بيف الجدراف التي تقيد حركتيا لتعمؿ  لتؤمف قكتيا  كقكت أطفاليا 

"  :عف لقمة عيشيا يقكؿ الراكمبعد أف فقدت زكجيا  فما مف حؿ أماميا إال الخركج كالبحث 

تذكرت اليـك الذم تكفي فيو الحاج  ككجدت نفسيا تكاجو الحياة بمفردىا كبقيت في دارىا تجتر 

بدأت ك آالميا. لكف عندما طار آخر قرش مف يدىا عممت بنصيحة جارتيا فباعت أثاث حجرتيا 

 . (4)تزاكؿ مينة البيع"

                                                           
(1) 

 . 111 – 99خلٌفة حسٌن مصطفى , ذاكرة الكلمات ص  
(2) 

   173خلٌفة التكبالً , مرجع سابق, ص
(3) 

 .111خلٌفة حسٌن مصطفى , ذاكرة الكلمات , مرجع سابق , ص 
(4) 

 . 72ٌوسف الشرٌف , السوق , األقدام العارٌة , ص 
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الدنيا مف حكليا كىدـ السكؽ القديـ  كأقيـ مكانو سكؽ حيث تطكرت   لكف ىذا الحاؿ لـ يدـ     

كبير  كىذا التغيير صاحبو تغيير كؿ شيء  فمـ يعد ليا مكاف فيو  كبحثت عف جيرانيا في 

السكؽ القديـ  سميمة التي كانت تنافسيا  في بيع البضائع  كالشيخ سالـ الذم يطمبيا لمزكاج  كؿ 

عيا الحارس مف دخكؿ السكؽ الجديد  فما كاف منيا إال أف ىؤالء  اختفكا  مف السكؽ الجديد كمن

ثارت عمى الحارس  محاكلة أخذ حقيا بيدييا  كأسنانيا  كقامت برمي الفراشية _الزم التقميدم 

كفي ذلؾ التخمص مف العادات  التي تقيد المرأة كتحرميا حقيا في العيش بكرامة   –لممرأة الميبية 

منو إال أف ينعتيا بالجنكف  يقكؿ القاص:" بحركة سريعة التفتت أماـ سطكة الرجؿ.  فما كاف 

كرأت الرجؿ يأخذ القفة بيف يديو كيتحرؾ مبتعدا عنيا . تخمصت مف الفراشية. كبقيت في ردائيا 

القطني القديـ. كاندفعت نحكه في شراسة كقبؿ أف ينتبو ليجكميا كانت تنشب أسنانيا في جسده  

   كصفت المرأة بالمجنكنة  ال (1)حد الذيف يعرفكنيا.. الحاجة انجنت"تجمع الناس حكليما كقاؿ أ

لشيء إال ألنيا حاكلت أف تتصدل لجبركت  الرجؿ كظممو  ك تأخذ حقيا بيدييا  كأسنانيا  ألف 

قفتيا ىي مصدر رزقيا التي تجنبيا ذؿ السؤاؿ   كمف االطبيعي أف تقاكـ بكؿ قكتيا  كرمي 

 قاليد الجائرة التي يفرضيا  المجتمع عمى المرأة  بحجة الحفاظ عمييا الفراشية رمز إلى نبذ الت

كصكنيا تمؾ القيكد  التي تحرميا حقيا في العيش بحرية  كالدفاع عف نفسيا  كعف مصدر رزقيا 

 الذم كاف مف األجدر أف يكفره ليا المجتمع.

 

 المشاكل التي تتعمق بالمرأة :

نكد اإلشارة إلى أف الفصؿ بيف المضاميف مف أكبر المشكبلت التي تكاجو الباحث  لكف 

الدراسة اقتضت ىذا الفصؿ  كفي ىذا الجزء نتناكؿ بعض المشاكؿ االجتماعية الخاصة بالمرأة  

                                                           
(1) 

   74ٌوسف الشرٌف, ,, ص
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كالطبلؽ  كالزكجة الثانية  ك زكاج الكيؿ مف الفتاة الصغيرة  فالقصة الكاقعية في ليبيا اىتمت 

 الكاقع الميبي  محاكلة طرح مشكبلتو لمكصكؿ إلى حؿ مناسب ليا . برصد

مف أىـ ىذه المكضكعات الطبلؽ  كاألسباب التي تكصؿ إليو. يقكؿ د. عبد السبلـ 

محمد الشريؼ: " الشريعة اإلسبلمية حينما أباحت الطبلؽ عند تعذر استمرار الرابطة الزكجية لـ 

كال حطان مف شأنو .. إنما جاءت بيذا التشريع   الذم يتفؽ  يكف ذلؾ منيا استيانة بعقد الزكاج  

مع الحياة الكاقعية   التي تضطرب فييا أحكاؿ اإلنساف مقدرة كؿ االحتماالت ك الظركؼ التي 

 .  (1)يمكف أف يقع فييا األفراد"

في قصة سمطانة ألحمد إبراىيـ الفقيو تناكؿ مكضكع الطبلؽ   عارضان سببان مف 

الشؾ يظف أف زكجتو تخكنو    ي تؤدم إليو ك ىك عندما يككف الزكج غيكران لدرجةاألسباب الت

 كعمى ىذا الظف أصبح يفسر كؿ فعؿ منيا عمى ىذا األساس .

"تحدث الزكجاف كثيران عف كؿ شيء  إال أف انتباه سي خميؿ كاف منحصران في الفستاف 

ذم حصمت منو عمى ىذا الفستاف الجديد الذم ترتديو سمطانة   كعندما سأليا عف المصدر ال

الجديد  أجابتو بأنيا حصمت عميو مف حكش العرس ... عرس عمي كلد خالتي منكبية كفي 

 . (2)صعكبة كتقزز ابتمع ىذه الكذبة التي قالتيا سمطانة"

لـ يذكر القاص كيؼ تكلد ىذا الشؾ عند خميؿ زكج سمطانة  فجأة يطالعنا أف خميؿ 

شيء إال ألنيا ترتدم ثكبان جديدان  ككضع خميؿ في ذىنو أف سمطانة ال ل  اكتشؼ خيانة زكجتو

فكؿ  –أم ىاجس الخيانة  –ستكذب  ليس ألنيا كذلؾ   لكف الياجس الذم سيطر عمى خميؿ 

مكقؼ عنده ىك مدعاة لمشؾ   كأكىـ نفسو أنو عمى صكاب معمبلن ذلؾ بأف عرس ابف خالتيا مٌر 

                                                           
(1) 

,  3الم محمد الشرٌف , الزواج والطالق فً القانون اللٌبً وأسانٌده الشرعٌة , منشورات جامعة قارٌونس / بنغازي ط عبد الس 

 . 195م ص1998
(2) 

 . 172مجموعات , مرجع سابق ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  
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لـ تمبسو إال الميمة . يقكؿ "ىك متأكد مف أنيا تكذب .. فعرس عميو أكثر مف عشرة أياـ   فمماذا 

 . (1)عمي كلد خالتيا الذم تحكي عنو مضى عميو أكثر مف عشرة أياـ"

فيذا المبرر المبني عمى الشؾ كعدـ اليقيف غير مقنع  ألف ىذا األمر يحدث حتى في 

كىك كبير في السف  يغطي   الكاقع . خميؿ يحاكؿ أف يخفي غيرتو ككف سمطانة صغيرة  كجميمة

ىذا النقص ألنو ىك مف انتشميا مف الفقر كالعكز  أم أنو اشتراىا بمالو  كىذا ما خمؽ في داخمو 

ىذا الشؾ القاتؿ . " تناىى في ىذه األثناء صكت صفير حاد  كتنبو إلى أنو سمع مثؿ ىذا 

يرل زكجتو تحمؿ عمى كتفيا الصفير في الميمة الماضية كالميمة التي قبميا  كأثناء الصفير كاف 

 الصفيحة الصدئة المميئة بالقمامة كتخرج دكف أف تمتفت إليو .

 . (2)أنا ماشية نرمي الكناسة .. كيبدأ يشعر بالفأر المعيف .. الذم يمعب في العب"

 

عمى الرغـ مف  و ىيأ لو رأسو المميء باليكاجس  أف ىذا الصفير الذم تناىى إلى سمع

أف سمعو ثقيؿ  ما ىك إال صفير عشيؽ سمطانة فما كاف منو إال أف أصدر حكمو " أنت مف ىا 

 .(3)الساعة .. مطمقة .. يا خاينة .. يا فاجرة .. يا .."

القاص لـ يكقؼ القصة عند ىذا الحد  بؿ أظير الحؽ كبينو  ك عرؼ خميؿ أنو ظمـ 

استمر حتى بعد ذىابيا  كتركيا لمبيت  ككانت المفاجأة سمطانة  ألف الصكت الذم كاف يسمعو 

أف أكالد الحي يصفركف لكمب بجكار البيت  كذىب إلييا يطمب منيا العفك إال أنيا رفضت العكدة 

 إليو؛ ألف كرامتيا جرحت كطعنت في شرفيا  كىذا منطقي حتى في الكاقع .

                                                           
(1) 

 . 173, ص أحمد الفقٌه, مرجع سابق
(2) 

 . 173ص , ,  نفسه 
(3) 

 . 173, صنفسه 
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الرجكع أمرا ال يمثؿ الكاقع  إال أف لسميماف كشبلؼ رأيا مغايرا  حيث جعؿ رفض سمطانة

الميبي فيقكؿ : " رفض سمطانة العكدة إلى زكجيا بعد أف تبينت لو الحقيقة  كىذا مف الصعكبة 

 . (1)تصديقو بالكاقع الميبي  فالمطمقة ال ترل في حياتيا أمنية إال أف يعيدىا زكجيا إلى عصمتو"

ي خمفتو فعمة سي خميؿ   إال لكنو يستدرؾ كيعمؿ ذلؾ بقكلو: " قد يككف ىناؾ أثر نفس

 .(2)أف ذلؾ ال يمنع بحاؿ مف األحكاؿ رجكع سمطانة إلى زكجيا بدالن مف بقائيا مطمقة"

فاعتزاز المرأة بنفسيا  كرفض مف يتسبب في جرح كرامتيا يعطي إشارة إلى تطكر في 

صكنيا كاحتراميا مف تفكير المرأة الميبية آنذاؾ  كمعاممتيا باعتبارىا إنسانة ليا كرامتيا الكاجب 

 قبؿ الرجؿ .

ال يختمؼ طرح التكبالي ليذه القضية  كثيران عف طرح الفقيو في سمطانة في قصة " 

البيت الجديد " لمتكبالي  تترؾ المرأة بيتيا نتيجة لممعاممة السيئة مف زكجيا  كنجمو حيث اختار 

الذىاب إليو  فما كاف منيا إال الزكج البخيؿ تأجير بيتو الجديد الذم طالما كانت تنتظر زكجتو 

أف ذىبت إلى بيت أىميا كأخذت ابنيا معيا " نفذت األـ كعيدىا حزينة بائسة ذىبت إلى بيت 

  أبييا  كذىب ىك معيا أكثر حزنا كبؤسان  كاف يشعر أف أمو لـ تكف ترغب في مغادرة البيت

يف أخبرتيـ عف المنزؿ لكنيا كانت مضطرة إلى ذلؾ لمحفاظ عمى كرامتيا أماـ الجيراف الذ

 .(3)الجديد"

  فما مكقفيا أماـ الـ تكف المرأة سعيدة بقرارىا ترؾ البيت  لكف األمر الممح ىك كرامتي

الجيراف الذيف تفاخرت أماميـ بالبيت الجديد كانتظارىا لحظة دخكلو  كعندما حرميا مف ذلؾ 

                                                           
(1) 

 . 55 – 54سلٌمان كشالف كتابات لٌبٌة , مرجع سابق ص 
(2) 

 . 55ص  نفسه , 
(3) 

 . 181خلٌفة التكبالً , مرجع سابق ص  
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ت فتنتيي القصة دكف أف يحاكؿ قررت تركو  بينما فضؿ الزكج الماؿ عمى رجكع زكجتو إلى البي

 الزكج الذىاب إلى زكجتو ك محاكلة إرجاعيا لبيتيا .

  اكفي قصة " القطة " في مجمكعة الجدار  جاء الطبلؽ بعد ىرب فطكمة مف بيتي

كشاع الخبر في الشارع " اعترض طريقو مصباح " الككاش " كأعمف إليو نبأ ىركب فطكمة .. 

 .(1)ييا في حكش بكىا يعطييا كممتيا"كىذا ما دفعو إلى أف يذىب إل

لـ يبحث أىؿ الحي عف سبب ىركب فطكمة  فالقاص اختار لفظة ىركب كلـ يقؿ 

تركت  أم أف الشؾ ك الريبة ىما المسيطراف عمى سبب ىذا الفعؿ  ىربت !! أسئمة تدكر في 

 أذىاف أىؿ الحي مع مف؟. 

ميا زكج فطكمة أنيا ليست خائنة  ىنا إشارة إلى أنيا خائنة لكف حقيقة األمر التي يعم

ىك يعرؼ لماذا ىربت  لكنو أحس أنو طعف في شرفو أماـ جيرانو ليذا أخذ قراران سريعان عمو يرد 

بو كرامتو أماـ الناس  ك ىك طبلؽ فطكمة  فعندما رجع إلى بيتو  لـ يغب عف بالو ما جرل  

يا امرأة صابرة تحتممو سنكات  لكنيا لـ كلماذا ىجرتو فطكمة  فيك يعمـ جيدان أنيا ليست خائنة كأن

 تعد تحتمؿ .

" أما أحداث تمؾ الميمة التي تركت فييا فطكمة البيت فإف تفاصيؿ أحداثيا لـ تزؿ 

محفكرة في أعماقو .. رجع محمبلن ككجو إلييا كممات منكرة كليذا رفضت أف تشاركو الفراش 

 . (2)كنامت عمى األرض كلذلؾ لـ يجد إال عصاه " الرشتة"

ىك يعرؼ أنيا مظمكمة  لكنو تغاضى عف ذلؾ ثأران لكرامتو أماـ الناس  بينما في قراره 

نفسو يعرؼ أنو سبب معاقرتو الخمر  كمعاممتو السيئة لفطكمة كضربو ليا كاىانتيا كؿ ىذه 

 األسباب مجتمعة جمعت فطكمة تيرب مف كؿ ىذا العذاب .
                                                           

(1) 
 . 111ص مرجع سابق,ٌوسف الشرٌف ,  

(2) 
 . 112ص, ,نفسه  
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يؤذم المرأة فقط  بؿ يؤذم حتى الرجؿ حيث يكجو الكاتب رسالة مفادىا أف الطبلؽ ال 

يعاني األخير مف تبعاتو كذلؾ  خاصة إذا كانت الزكجة مطيعة كطيبة مثؿ فطكمة فيك أم 

الزكج نادـ عمى فعمتو التي حـر بسببيا مف الراحة " تذكر األياـ التي يقكـ فييا مف نكمو فيجد 

ميؿ تحييو تحية الصباح كيذىب إلى كؿ شيء منظما كمرتبا .. كفطكمة تيؿ عميو بكجييا الج

عممو كىك يحس أنو أسعد إنساف عمى األرض أما اآلف فإف التعاسة التي يحس بيا ال يمكف 

 . (1)كصفيا"

كىذا تطكر في مكانة المرأة في المجتمع  فدكرىا ميـ لمرجؿ فكجكدىا كفيؿ بأف يضفى 

القصة بندـ الزكج كذىابو إلى بيت السعادة كالفرح عمى قمب الرجؿ ليذا ال نستغرب أف تنتيي 

 أىؿ فطكمة محاكالن إرجاعيا إلى بيتيا .

كىناؾ سبب آخر قد يدفع الزكج إلى الزكاج بامرأة أخرل  كىك عندما ال تنجب الزكجة  

فإذا رفضت الزكجة " الضرة " فميس أماـ الزكج إال الطبلؽ في قصة " الشيء الخفي " يخطب  

أرسؿ ليا " أـ الخير " التي لـ نعرؼ مف تككف ربما كانت ك " جارتو  الشيخ بمعيد  كٌد  زينكبة 

داية الحي أك التي تبيع المبلبس " الداللة "  أـ خاطبة  الميـ كانت مرسالو لزينكبة " قبؿ أف 

يصؿ إلى بيتو تمنى لك يقابؿ أـ الخير ليسأليا عما تـ في الميمة التي بعثيا بيا إلى زينكبة .. 

ف كانت الكمم ات التي سمعيا منذ قميؿ كالنظرات التي رمتو بيا جعمتو يتأكد أف كؿ شيء كا 

ف كاف الجكاب كصمو مف (2)سيتحقؽ" . فيك متميؼ لرؤية أـ الخير لتعطيو جكاب زينكبة  كا 

االبتسامة التي قابمتو بيا زينكبة عندما ألقى عمييا السبلـ كأحس أف حممو في أف يصبح أبان 

بحث عف مبرر لزكاجو مرة ثانية " أف فاطمة لـ تنجب لو طفبلن رغـ سيتحقؽ  كالشيخ بمعيد ي

                                                           
(1) 

 . 112ص مرجع سابق,ٌوسف الشرٌف ,  
(2) 

 . 61ص نفسه, ,, 
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مركر عشر سنكات عمى زكاجيما كصحيح أنيا بمغت األربعيف .. كىي أكثر مف ذلؾ ليست 

 .(1)جميمة .. كىؿ بإمكانو أف يتزكج عمييا امرأة أخرل"

عف الناس ىك يضع الرجؿ لنفسو مبررات  ليقنع نفسو بالزكاج الثاني لعؿ السبب المخفي 

المحرؾ الرئيسي لرغبتو في الزكاج كىك شعكره أف زكجتو غير جميمة  بينما كجد في زينكبة 

الصفات التي يريدىا  كىذا أيضان تطكر في عبلقة الرجؿ بالمرأة فمف زكجة ال يراىا إال يـك 

اف ببعضيما الزفاؼ كما رأينا في مبحث سابؽ إلى امرأة يراىا ك تراه كيتبادالف النظرات  كيعجب

كذلؾ لـ يمض عمى زكاجو  إال عشر سنكات ك زكجتو بمغت األربعيف  يعني ذلؾ أنو تزكجيا في 

سف الثبلثيف كىذا أيضان يعد تطكران فالعادة المعركفة آنذاؾ أف سف الزكاج لمفتاة يبدأ مف أربعة 

كيؼ عرؼ الشيخ  السؤاؿ الذم يطرحك   عشر ربيعان  لكف الظمـ الكاقع عمى المرأة في ىذه القصة

بمعيد أف فاطمة عقيـ  لماذا تحمؿ المرأة ىذا الذنب لماذا ال يككف الزكج ىك العقيـ . ليذا رفضت 

فاطمة أف يتزكج كطمبت الطبلؽ  " طمقني .. طمقني .. انطمقت الكممة كالقذيفة مف فميا لتمزؽ 

 .(2)الصمت ك تنتشؿ الشيخ بمعيد مف أفكاره"

صرخة امرأة مجركحة  فبعد كؿ سنكات الصبر كحسف ىذه الصرخة المدكية  ىي 

 المعاشرة تكافأ فاطمة بضرة  كىنا سبب الطبلؽ ىك رفض الزكجة  أف يتزكج عمييا زكجيا.

نحف ال ندرس الطبلؽ بكصفو مشكمة اجتماعية نبحث ليا عف حؿ لكننا نناقش 

رت عف الكاقع  المضمكف في إطار ما تناكلتو القصص المختارة لمدراسة بكصفيا قصصان عب

فتككف المشكبلت التي تطرح ىي نفسيا ما تحدث في الكاقع لكنيا تنقؿ بأسمكب فني يجعؿ منيا 

 فنان  كأدبان ال عممان  ككاقعان حقيقيان .

                                                           
(1) 

 . 62ص,, نفسه ,  
(2) 

 98الجدار,مرجع سابق,صالشرٌف ,ٌوسف  
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كفي قصة " الغريب " ىناؾ إشارة إلى الطبلؽ ك السبب الذم قد يكصؿ إليو  عندما قاؿ 

ب طبلؽ    " سالمة " مف " عمي سعد " السبب عطية الذم يعرؼ خفايا الشارع إنو يعرؼ سب

الذم يجيمو الجميع   كيعممو ىك " عمي سعد " مؤذف الجامع   رجؿ الكرع ك الديف  اضطرتو 

الظركؼ ألبغض الحبلؿ  لكنو لـ يذكر سبب طبلقو الذم يعممو عطية  السبب الذم لك عرؼ 

 لمرغ سمعتيا في الكحؿ طمقيا ألنو اكتشؼ خيانتيا لو .

بلؽ سالمة مف عمي سعد ) مؤذف الجامع ( .. السبب الذم يجيمو الجميع ىك " ط

الكحيد الذم يستطيع أف يمرغ سمعة " عمي سعد " في الكحؿ إذا صرح بو بأف السبب ىك كجكد 

 .(1)رجؿ غريب في حجرة نـك سالمة"

كنو لـ ل   فمـ يبتعد القاص عف الكاقع فما مف سبب أقكل مف الخيانة  يككف سببان لمطبلؽ

يعطنا مبرران لخيانة سالمة ذلؾ أف فكرة القصة ال ترتكز عمى الطبلؽ  أك عبلقة الرجؿ بالمرأة  

بؿ تيتـ بعطية الشاب الغريب الذم يعرؼ كؿ خبايا الشارع   كال احد يعرؼ مف يككف  كال مف 

  ؿأيف جاء يقكؿ سميماف كشبلؼ عف القصة أف يكسؼ الشريؼ " يبحث فييا عف شيء مجيك 

كقد تحس بذلؾ المجيكؿ الذم يبحث عنو  كفي أحياف كثيرة ال تحسو كال تعرفو إال بأف تعيد 

 .(2)قراءة القصة"

 

 المرأة وموضوع االنحراف األخالقي:

يقكؿ بشير الياشمي: "مف أىـ جكانب الحديث عف المرأة في اإلطار الكاقعي االجتماعي 

األمر الذم يظير الجانب  (3)أصحاب القكة كالماؿ"تصكير انحرافيا نتيجة لمحاجة الممحة كاحتياؿ 

                                                           
(1) 

 . 86,,ص, نفسه, 
(2) 

 . 24سلٌمان كشالف , كتابات لٌبٌة , مرجع سابق ص  
(3) 

 . 227بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن القصص مرجع سابق ص  



59 
 

ف كاف بشيء مف الخجؿ  ألنو مكضكع  السيئ في المجتمع  كحاكؿ الكتاب الحديث عنو كا 

حساس يحتاج إلى جرأة  كشجاعة  لطرحو  يقكؿ نجيب محفكظ عندما تحدث عف ىذا المكضكع 

شع ىذا   لكف ما ىك في قصصو: "عبرت في قصصي عف كثير مف المنحرفات   البعض يستب

 .(1)مكجكد في الكاقع أفظع بكثير اعتبر ركاياتي حشمة بالنسبة لمكاقع"

نمكذجان لممرأة المنحرفة  لكنو تعامؿ مع  في قصة " الكرة " قدـ لنا  حسف كامؿ المقيكر

المضمكف دكف أف يصرح بذلؾ لكف ما نفيمو مف القصة أف أـ عبدال ال تعيش معو كال مع أميا 

ال يعرؼ سبب ذلؾ  لكف اإلشارات التي استخدميا الكاتب ككصؼ المرأة  كمعاممة أطفاؿ  ك ىك

 الحي لعبدال  تكحي بأف أـ عبدال طريقيا غير سكم  فقد كانكا ينعتكنو بابف الفاسدة .

" كممات قبيحة .. كانت دائمان تمتصؽ بأمو .. حتى النسكة كفَّ يشرف إليو كيقمف في غير 

كممة  كلـ يكف يصدؽ ىذا الكبلـ فيك يحب أمو  ك يراىا جميمة .. صغيرة كعمى حياء ىذه ال

 . (2)كجييا أصباغ ال تحمـ بيا نساء الحي"

عمى الرغـ مف حرمانو مف المعب مع أترابو بسبب منع األميات أبنائيف مف المعب معو  

و كؿ ما يطمبو  كيراىا جميمة فيي تكفر ل   بسبب سمكؾ أمو كسمعتيا السيئة فإنو يحب أمو

كتعده باألفضؿ يقكؿ سميماف كشبلؼ عف ىذه القصة : " الطفؿ عبدال يكاجو بالرفض مف كافة 

أطفاؿ الشارع يتزعميـ ابف الحاج  ألف كالدتو مكمس ك كأف الكاتب يضع مقارنة بيف ابف الحاج 

ميز ابف الحاج . لكف الذم ي(3)كابف المكمس  كمف البدييي أف ينحاز األطفاؿ إلى ابف الحاج"

عف عبدال ليس ككف األكؿ ابف الحاج  كاألخير ابف المكمس  لكف ما يميزه ىك ذلؾ الشيء 

بعاد مف ال يالذم يممكو دكف األطفاؿ  مما يجعمو صاحب األمر كالني   في قبكؿ مف يمعب  كا 

                                                           
(1) 

 . 45نقال عن اٌفٌلٌن ٌارد , نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة ص  
(2) 

 ابق ص .قصة , مرجع س 14كامل المقهور ,  
(3) 

 . 144سلٌمان كشالف , دقات الطبول ص 
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سيا ال يرغب كىي " الكرة " فجميع األطفاؿ يعانكف مف الفقر  يعيشكف الظركؼ االجتماعية نف

يعرفكف حياة الترؼ  مف يتميز عمييـ ىك ابف الحاج صاحب الكرة  فكاف حمـ عبدال ىك امتبلؾ 

 كرة أكبر مف كرة ابف الحاج  حتى يستحكذ عمى قمكب األطفاؿ  كيتحكـ في المعب .

"حتى األمس حيث كانت آخر زيارة  كاف كجييا شاحبان  معركقان كليس عميو أصباغ  

غميظة تمسؾ بيا بقكة .. كعندما ضمتو إلى صدرىا أحس ألكؿ مرة بالدمكع  ككاف معيا امرأة

 .(1)تبمؿ ثيابو  كقد دفنت رأسيا في صدره ... كأخرجت لو كرة كبيرة لـ يرىا الحي أبدان"

فكانت النياية في خطيف  سقطت األقنعة مف عمى كجو األـ كاكتشؼ ما كانت تخفيو  

قكط األقنعة عف أطفاؿ الحي الذيف كانكا ينبذكف عبدال ال فكاف مصيرىا السجف  كالحظ اآلخر س

تحكؿ  ألنو " ابف الفاسدة " بؿ ألنو ال يممؾ كرة مثؿ ابف الحاج  فعندما امتمؾ عبدال الكرة األكبر

اىتماـ أطفاؿ الحي كميـ إليو  كأصبح ىك اآلمر الناىي  كىذا ىك المجتمع مجتمع ال تحكمو 

 يحكمو مف يمتمؾ الماؿ كالسمطة .المبادئ كالقيـ بؿ 

امتمؾ عبدال الكرة  كمف خبلليا امتمؾ مكانة جديدة بيف أطفاؿ الحي  كانتقـ لكرامتو مف 

ابف الحاج " ابتسـ عبدال ابتسامة مرحة كلمعت عيناه كقاؿ العبكا كمكـ إال كلد الفاسدة ما يمعبش 

ابف الحاج .. كقؼ الجميع دكنو يدافعكف  معانا أمي قا لتمي ما تمعبش معاه ك عندما ىجـ عميو

 .(2)عف عبدال"

لكف التكبالي حيف تناكؿ ىذه المرأة جعميا امرأة غربية كذلؾ راجع إلى أنو عاش فترة في 

الغربة  فكاف نمكذجو في " مشاعر ىرمة " لممرأة المنحرفة امرأة غير ليبية  لكنيا تعيش في 

ضجعوي  كتحرمو مف النـك فيك ىـر لكف مشاعره ليست الكاقع الميبي  مشاعر رجؿ مسف تؤرؽ م

                                                           
(1) 

 .38قصة , مرجع سابق , ص  14كامل المقهور ,  
(2) 

 .41ص , مرجع سابق,نفسه  
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كذلؾ  فيي مشاعر شابو  حاكؿ أف يعالجيا بزكاجو مف فتاة صغيرة لكف أىميا رفضكا طمبو  مما 

 زاد مف لكعتو  فكاف طعمان سيبلن لتمؾ الغريبة الماجنة .

مجرد يقكؿ سميماف كشبلؼ : " إف فكرة الزكاج نفسيا التي طافت بذىف الشايب محمد 

تغطية لشبقو كعندما قفؿ الباب في كجو تمؾ المحاكلة لبلستمتاع بجسد الفتاة الصغيرة .. تحت 

 .(1)ستار شرعي  فتحت الطريؽ أمامو مف جية أخرل إلركاء ذلؾ الشبؽ"

فالرجؿ يشعر بالحرماف مع زكجة ال تعيره اىتمامان  كرفض مف قبؿ الفتاة الصغيرة  

ف كاف بطريقة غير مشركعة  كبمقابمتو المرأة الرقيقة أصبح يبرر لنفسو البحث عف ا لمتعة كا 

الجميمة المستعدة أف تمنحو ما يريد لكف بثمف  كؿ ذلؾ جعمو في صراع مع نفسو ىؿ يستسمـ 

لرغباتو مع ىذه المرأة المعكب صاحبة األيدم الناعمة كالضحكة الماجنة. ىك ال يخاؼ إال ىذا 

المجتمع الميبي الذم تحكمو مثؿ كأخبلقيات معينة كاف مف المجتمع الذم يعيش فيو " فداخؿ 

الصعب عمى اإلنساف.. أف يجد ما يطمب  بؿ حتى مجرد العبلقة االجتماعية البسيطة  سكاء 

كانت تؤدم إلى الزكاج كنتيجة طبيعية أك حالت ظركؼ دكف كصكليا إلى نيايتيا .. ذلؾ أف 

 .(2)الثمف المدفكع في ىذه الحاالت غاؿو جدان"

كالمجتمع يضع الحؽ عمى المرأة ال عمى الرجؿ المحرض األساسي عمى ىذا الفعؿ  

يقكؿ الراكم: " جمست بجانبو .. رقيقة جميمة .. امرأة كاممة .. جمست بكؿ جماليا .. جمست 

بجانبو تضحؾ كتنظر لو بعينييا السكداكيف المعكبتيف كتمس يداه .. تضع يداىا .. الممساء .. 

. كقد جمست كضحكت ضحكات فييا إغراء فييا مجكف  فييا بيجة ك معنى  بيجة يدىا تسحر .

 . (3)تذيبو كمعنى ليبيره"

                                                           
(1) 

 . 178ص م,1979الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع,سلٌمان كشالف , دراسات فً القصة اللٌبٌة القصٌرة , 
(2) 

 . 179 – 178سلٌمان كشالف , دراسات فً القصة اللٌبٌة , ص  
(3) 

 . 21ص مرجع سابق,خلٌفة التكبالً   
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كنرل ىذا النمكذج لممرأة المنحرفة لكنيا ال تمثؿ المرأة في ليبيا بؿ ىي امرأة أجنبية 

نو لعكب  تستطيع بدىائيا أف تكقع شابان ليبيان في براثف خبثيا فيتزكجيا  كيحدث صراعا بي

 كصديقو  الذم كاف ىك اآلخر عمى عبلقة بيا .

نحف تناكلنا انحراؼ المرأة لكف ىذه القصة تحدثت عف انحراؼ الرجؿ  يقكؿ الراكم: " 

 . (1)مف أجؿ المتعة .. أنا ىنا .. عمى بعد آالؼ الكيمكمترات زحفتيا زحفان مف بمدم"

رت شبابان يمثمكف ىذا الكاقع  ك إف كانت ىذه القصة ال تمت لمكاقع الميبي  إال أنيا صك 

حيث صكرت الشباب الميبي في الخارج ككيؼ يغيرىـ الغربي بالمتع  كيسخر منيـ فبعد ىذه 

 العبلقة التي جمعت بينو كبيف صديقو  كالعاىرة كصؿ األمر بصديقو إلى الزكاج منيا .

 " لكف أنا نحبيا .. كنبي نتزكجيا

 . (2)فجمدت في مكاني"كقعت عمي الكممة كقكع الصاعقة .. 

لكف عند يكسؼ الشريؼ فاألمر مختمؼ لـ يظير لنا امرأة لعكب  كال ماجنة لكنو كضعنا 

أماـ رمكز نفيـ منيا أف ىناؾ شيئا لـ يستطع ذكره مباشرة   ألنو لمس مكضكعان ذا حساسية في 

ث يقدـ لنا نمكذجان المجتمع ك ىك الزكجة الخائنة  األمر الذم يعد عاران  ك جريمة ال تغتفر  حي

غير مألكؼ لزكجة تتأخر لساعات طكيمة مف الميؿ خارج البيت بينما الزكج ينتظرىا مع األبناء 

صكرة غريبة عف مجتمعنا الميبي ككاقعو  يقكؿ الراكم:" صحيح أنيا طمبت منو أف يسمح ليا 

ف األمر المحير بالذىاب إلى عرس بنت خالتيا  كصحيح أيضان أنو لـ يعترض عمى ذىابيا .. لك

. الزكج قمؽ  معنى ذلؾ أنو غير معتاد عمى ذلؾ (3)أف يطكؿ غيابيا حتى ىذه الساعة مف الميؿ"

كىنا تطكر كبير في العادات ك التقاليد  حيث تخرج المرأة كتتأخر لساعات مف الميؿ كترجع 

                                                           
(1) 

 . 184ص  نفسه, مرجع سابق, 
(2) 

 . 191, ص  نفسه, مرجع سابق, 
(3) 

 . 92ٌوسف الشرٌف , الجدار , ص 
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ف أمران ما حدث ليا  لماذا لـ يكصميا الزكج أك أحد أقاربيا  كقمؽ الزكج الذم كاف يظف أ  بمفردىا

لكف الحدث يأخذ منحنى آخر السبب نفسو الذم رأيناه في قصة " الكرة " يبيف لنا الكاتب أف 

سبب انجرافيا كراء الرذيمة  ألنيا تريد ماالن فيي تعيش حياة  بائسة  في  ظؿ الفقر كالحرماف "أية 

يا ؟ صحيح أف حياتيا معو فكرة  دفعتيا أف تكذب عميو كتدعي أنيا ذاىبة إلى عرس بنت خالت

كانت شاقة  كأف أيامان طكيمة مرت عمى األسرة قاست خبلليا جكعان ال يرحـ كلكف الشيء المؤكد 

 . (1)أنو يحبيا"

قابمت الحب بالخيانة كالسبب ىك الفقر  كالجكع  كؿ ىذه األشياء في مجتمع ال يرحـ ال 

 يبرر ليا الخيانة .

بعينيف بممتيما الدمكع ك قالت برجاء حار ... طمقني .. "رفعت جسدىا قميبلن ككجيت إليو 

 .(2)طمقني"

كفي مجمكعة يكسؼ الشريؼ "األقداـ العارية" نرل نمكذجان لممرأة المنحرفة  التي ينبذىا أىؿ 

الشارع  في الكقت الذم كاف الرجاؿ يتسابقكف ليبلن عمى بيتيا كمنيـ شيخ الجامع يقكؿ الراكم" 

 (3)اجؿ طالع مف حكشيا "البارح )عياد( شبح ر 

  

لـ يحدد )عياد( مف ىك الرجؿ الذم خرج مف عندىا  فعياد قد يككف ممف ينتظر دكره 

عندىا  أك أنو رفض مف قبميا فقرر أف يفضح أمرىا  القصة كانت في أسمكب مشكؽ كىك أىـ 

ر الذم عناصر القصة القصيرة  فالمتمقي يمتيـ األسطر ليصؿ إلى لحظة التنكير  كمعرفة الس

 يخفيو الشيخ كتردده في مكاجية الباب األخضر .

                                                           
(1) 

  96نفسه, , ص
(2) 

  98نفسه, ص
ٌوسف   (3)

 92الشرٌف, األقدام العارٌة, 
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فالقاص أراد تعرية الزيؼ المكجكد في المجتمع  حيث يفرؽ في المعاممة بيف الرجؿ 

ىي العنصر ك تنبذ  ك كالمرأة  فبل يعاقب الرجؿ العنصر األقكل في المجتمع  بينما تعاقب المرأة  

ألخيرة فيي مذنبة  ال تقبؿ تكبتيا ميما قدمت مف يغفر لو  أما اك األضعؼ  كتقبؿ تكبة األكؿ  

 تكبة .ك ندـ 

 القضايا االقتصادية:

الحياة االجتماعية لمفرد مبنية عمى الظركؼ االقتصادية  كالسياسية المسيطرة في        

المجتمع  فسنكات الحرب  كتردم األكضاع األمنية  كنقص المكارد الطبيعية  كالدخؿ القكمي  

كانخفاض دخؿ الفرد ىك ناتج عف دخؿ الدكلة  العمالة كالبطالة كغبلء المعيشة مما تسبب في 

عمى مستكل الدخؿ العاـ لمدكلة  كانعكاس ىذا عمى الفرد  فأصبح يعاني كيبلت ىذا الداء الفقر 

الذم حرمو مف أبسط حقكقو  في نيؿ حياة كريمة في المجتمع  كالكاقعية اىتمت بقضايا اإلنساف  

ككؿ ما يتعمؽ بو مف ىمـك ك مشاكؿ بحثان عف حؿ ليا يضمف لئلنساف الحياة التي يحمـ بيا 

كاقعان ممحكسان ال حممان بعيدان يصعب تحقيقو. فالمجتمع الميبي كاف كضعو المعيشي بسيطا فتصبح 

جدان  يرتكز أغمبو  عمى مدارات محددة إما مجمع زراعي يعتمد عمى فبلحة األرض  أك مجتمع 

بدكم  كىناؾ مجمكعة انخرطت في كظائؼ تابعة لمطمياف  كىناؾ مف كاف يحترؼ حرفان يدكية 

 .(1)كانان  كمنيـ مف امتيف مينة الصيدأك يممؾ د

 

 

 

 

                                                           
(1) 

 . 41ٌنظر , بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن القصص , ص  
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 قضية الفقر :

لحرماف  كقد عبر الكتاب في كاالجكع   ك عانت الشريحة األكبر في المجتمع مف الفقر  

القصص المختارة لمدراسة عف الحرماف  كاأللـ الذم يسببو الفقر لئلنساف  الناتج عف تكالي 

لبلنتداب البريطاني  كقكاعد  ظمت فترة مسيطرة عمى سيطرة المستعمر مف عثماني  إليطالي  

أىـ المكارد   فكانت خيرات ليبيا تحت سيطرت أصحاب النفكذ  كالمقربيف منيـ  بينما كاف 

 أغمبية الشعب تعيش حياة بؤس  كفقر  كشقاء.

في قصة  "العيد في األرض" لعبدال القكيرم  تناكؿ القاص يكمان ميمان لممسمميف  كىك  

العيد  كفي ىذا اليـك نرل الفرحة في كجكه الناس  لما يحممو مف ركحانيات  كصفاء لمنفكس   يكـ

كتقارب لمقمكب  كحتى ال يككف في يكـ العيد محركـ فقد اىتـ ديننا بإعطاء الفقير صدقة تكفيو 

مف  ذؿ السؤاؿ يـك العيد  حتى ترتسـ البسمة عمى كجكه الجميع  يمتقط عبدال القكيرم نمكذجان 

الفقراء المحركميف  كيصكر لنا حالتو ليمة العيد   التي تعد عند الطفؿ ليمة ال تختمؼ عف غيرىا 

 . (1)مف الميالي األخرل   يقكؿ الراكم:" بات ليمتو كبقية لياليو ليصحك في فجر ىذا اليكـ كعادتو"

عمى صندكقو لكنو في ىذا اليكـ   لـ يجد مف يشترم منو الحمكل المتكاضعة التي يبيعيا 

الجكاؿ؛ ألف األطفاؿ يشتركف األلعاب  كيشتركف حمكل أفضؿ مف التي يبيعيا  أما ىك فمـ يحمؿ 

لو يكـ العيد إال الحزف ألف غكؿ الفقر  انتزع الفرحة مف قمبو  كسط ىذه السكداكية  يجد مف 

فأكؿ حتى  يعطؼ عميو  حيث أخذه صديقو  سالـ معو إلى البيت  كىناؾ قدـ لو المحـ كالخبز 

شبع فأحس بعدىا بنكبة بكاء تجتاح جسده الصغير  كفي نغمة تفاؤؿ  غيرت نظرتو ليكـ العيد  

                                                           
(1) 

 12عبدهللا القوٌري , العٌد فً األرض , ص  
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بعد أف امتدت إليو يد صديقو  كأمو  بالحب  يقكؿ الراكم: " ال بد أف يككف العيد ىنا .. في 

 .(1)األرض .. لينا .. كمنا .. لي .. كلغيرم"

: " قصة ال تخمك مف المضمكف اإلنساني لكنيا يقكؿ سعد عبد العزيز عف ىذه القصة 

 .(2)صيغت في أسمكب إخبارم تقريرم باعد بينيا كبيف اإلحكاـ الفني المنشكد"

كما يؤكؿ إليو  ر كفي قصتو" الشيء األصفر" صكر القكيرم اآلثار المترتبة عمى الفق

سمؾ طريقان غير سكم  مثؿ حاؿ اإلنساف المحركـ مف القدرة عمى تكفير الحياة الكريمة ألبنائو  في

السرقة  متجاكزان كؿ القيـ في إشارة كاضحة لمظمـ الكاقع عمى اإلنساف في مجتمع ال يرحـ كفي 

ظؿ ظركؼ قاسية تجعؿ مف اإلنساف مجرمان  رصدت القصة  حياة أسرة صغيرة تعاني الفقر  

تحاكؿ األـ تضميد  كسط حيرة الطفؿ كعدـ معرفتو لما جرم في البيت عندما عاد كالده جريحان 

 جراحو  يقكؿ الراكم:

ترل ىؿ أتى أبي في ىذه المرة بذلؾ الشيء األصفر إنني أعرفو  . فقد دخمت مرة  -" 

خفية إلى غرفة أبي .. كفي حرص فتحت تمؾ الربطة التي منعني مف فتحيا كالتي جعمتو يحممؽ 

 .(3)حنقان عندما سألتو عف غبلئيا"

كاف األمر مختمفان عف القكيرم فبطؿ " " لحف لف يتـ كعند يكسؼ الدلنسي  في قصة

قصة الدلنسي  جعمو الفقر يسافر كيتغرب عف كطنو باحثان عف لقمة عيشو  يقكؿ الراكم: " حاكؿ 

فالفقر عمى الرغـ مف القير الذم يعانيو اإلنساف  (4)أف يجد عمبلن يقتات منو .. لكنو لـ يجد"

مف األحياف يحـر اإلنساف ممف يحب  كما حدث مع  بسببو  يككف مدعاة لمخجؿ  كفي كثير

بطؿ القصة فقد أخفى حقيقة فقره عف الفتاة التي التقاىا في الغربة خكفان مف أف ترفضو " لـ يقؿ 

                                                           
(1) 

 . 16عبدهللا القوٌري , نفسه ,  
(2) 

 . 149م ص1989مجموعة كتاب , دراسات فً أدب عبدهللا القوٌري , الدار الجماهٌرٌة للنشر و التوزٌع و اإلعالن ط / األولى  
(3) 

 . 155عبدهللا القوٌري , الزٌت والتمر , ص  
(4) 

 . 24ٌوسف الدلنسً , قلب و ذكرٌات , ص 
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ليا إنو فقير  ال حياءن منيا كلكنو كشأف المحبيف الفاشميف الذيف يخافكف الفشؿ كال يدرككف 

 .(1)العاقبة"

فقد  –أم البطؿ  –حياة البطؿ إلى أف يظير ما كاف يخشاه كيستمر القاص في تصكير 

أخذت ك عممت الزكجة أنو فقير  كال يستطيع أف يكفر ليا الحياة الكريمة  فطمبت االنفصاؿ عنو  

ابنو معيا كرجعت إلى ببلدىا  يقكؿ الراكم: " اتجو  إلى ابنو يريد ضمو إلى قمبو الكاجؼ لكف 

فزع ك ىمع مخيؼ .. عرؼ كؿ شيء عف المفاجأة  كتيقف الطفؿ ارتمى بيف أحضاف أمو في 

عندما طالبكه بأف يجعؿ ابنتيـ في حؿ مف ىذه األغبلؿ كالقيكد .. قيكد الزكجية  فاستجاب 

 .(2)لرغبتيـ كىك ال يعي شيئا"

لـ يستطع أف  حـر الفقر ىذا الزكج مف العيش بكرامة في كطنو  كاضطر إلى تركو فإنو

بدكف زكجة  كال طفؿ  كال ماؿ  فقد الماضي كالحاضر كالمستقبؿ  ماضيو يتغمب عميو فعاد 

الغارؽ في الفقر كحاضره الذم لـ يستطع المحافظة عميو  كمستقبمو المتمثؿ في طفمو الذم حـر 

 منو كذلؾ .

كلمسبب نفسو  سافر بطؿ قصة  السبلـ عمى منصكرة   لمكاتب كامؿ المقيكر  باحثان 

ف دكف جدكل يقكؿ الراكم: " كنت أحس بالجكع .. كفي جيبي خمسة عف عمؿ يرتزؽ منو لك

قركش .. كالكجكه السائرة في الشكارع تذكرني بالكجكه التي أحبيا .. كأعرفيا .. كابتسامة صغيرة 

تذكرني بفتحي كمنصكرة ... كمنذ شيريف لـ أبعث بشيء .. إال جكابان كاحدان دكف رد كلـ أحصؿ 

 . (3)عمى عمؿ أبدان"

                                                           
(1) 

 . 24ص, نفسه  
(2) 

 . 24ص  مرجع سابق,ٌوسف الدلنسً , 
(3) 

 114, ص مرجع سابقكامل المقهور ,  
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بطؿ ىنا يعاني مف البطالة ك الفقر   يعاني مف الشكؽ كالحنيف إلى أحبابو في الكطف ال

   فيك يعيش عمى ذكرياتو لعمو يجد فييا بعضان مف السمكل .

ك قد عبر المقيكر عف تردم األكضاع االقتصادية لممجتمع كغبلء السمع   مف أىميا 

ح الخبز  يسبب غبلء الدقيؽ   فإف ذلؾ الدقيؽ  الذم يصنع منو الخبز قكت الشعب  فعندما يش

ينعكس عمى أفراد المجتمع كافة كخاصة الفقراء  كالمحركميف  كأصحاب الدخؿ المحدكد . في 

قصة مف مدينتي"   حيث تحدث عف غبلء الدقيؽ في  14قصة الطريؽ  أكؿ قصص مجمكعة "

 صة يقكؿ الراكم:طرابمس    كذكر مدينة ليبية تمثؿ العاصمة  حتى يكىمنا بكاقعية الق

 . (1)" الدقيؽ غمي في طرابمس .. الـز تعبي كرىبة مف بنغازم"

كمف خبلؿ دراستنا لقصص التكبالي نراه ال يبتعد عف غيره مف الكتاب الميبييف     

المعاصريف لو في تناكؿ المكضكعات التي سبؽ أف تحدثنا عنيا فالتكبالي كذلؾ تناكؿ المكضكع 

ـ اإلنساف مف الفرحة يكـ العيد في قصة  فرحة العيد  تركل القصة حكاية  ذاتو كىك أف الفقر يحر 

بائع الخبز الذم لـ يجد مف يشترم منو رغيفان كاحداى يـك العيد يقكؿ الراكم: " فكر بغبف ك حزف 

. مما جعمو (2)في مدل ذلو كعذابو .. كأنما لحظات حياتو كميا ليذا اليكـ الراكد األجكؼ" –

الخبزة قرش   –لخبز بأقؿ مف ثمنو  ليتخمص مف بضاعتو الراكدة : " يا ببلش يفكر في بيع ا

 . (3)كزكز"

يعد الفقر العدك األكبر لئلنساف  األطفاؿ ىـ أكثر فئة متضررة مف ىذا العدك   حيث 

يحرميـ مف العيش في راحة  كسعادة  كقد يجنح بيـ  إلى التشرد  كاالنحراؼ  فالقصة الكاقعية 

قشت المكاضيع المتعمقة بفئات المجتمع المتعددة  فكاف لؤلطفاؿ دكر كبير في العديد في ليبيا نا

                                                           
(1) 

 7ص  نفسه, ,, 
(2) 

 . 148خلٌفة التكبالً , , مرجع سابق , ص 
(3) 

 148ص, ,,نفسه  
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مف القصص  تناكلت مشاكميـ  كمكاجيتيـ لمحياة بكؿ ظركفيا  في قصة  عميكة  ليكسؼ 

تقطف في براكة  ك الشريؼ  التي تحكي قصة طفؿ كلد في أسرة فقيرة  فقدت معيميا  كىك األب  

يصمح لمعيش لكنو كاف يعد المأكل لكثير مف الفقراء  يحتمكف بو مف برد  ىذا المكاف الذم ال

بؿ يستأجركنيا  كصاحبيا  الشتاء  كىجير الصيؼ  لكف حتى ىذه البراكة ال تمتمكيا أسرة عميكة 

ال فإنو سيطردىـ منيا  فيضطر عميكة لبيع الصحؼ حتى ال يطرد مع  يطالبيـ دفع اإليجار كا 

الرصيؼ  كعمى الرغـ مف حاجتو الممحة لمماؿ نجد عميكة يضحي بما  أمو  كأختو  كيفترشكف

كسبو مف أجؿ رفيقو الذم فقد كيس النقكد  فأصبح ميددان  مف صاحب الصحؼ  كيرتمي في 

السجف  فجمع عميكة كأصدقاؤه النقكد لمصباح حتى ينجك مف العقاب  يبيف الشريؼ  أف المجتمع 

أف ىناؾ مف يحممكف في قمكبيـ قيما راقية تضئ سماء بكؿ ما فيو مف سمبيات كعيكب  إال 

المجتمع المعتمة  كيقدـ رسالة أف المستقبؿ سيككف مشرقان؛ ألف الحاؿ سيتغير فاألطفاؿ يمثمكف 

 المستقبؿ  كىذه األخبلقيات ىي التي يجب أف تسكد في المجتمع   يقكؿ الراكم:

ييددىـ بالطرد إذا لـ يدفعكا " طافت .. بخياؿ عميكة صكرة صاحب البراكة .. كىك 

إيجارىا ككاجو أمو كىي تنتظره بميفة .. كأختو الصغيرة كىي تتشبث بو كتطمب منو حبة حمكل 

بدالن مف ذلؾ أخرج مف كيسو  كنظر عميكة إلى مصباح ككادت رغبة عنيفة تدفعو إلى صفعو فإنو

 .(1)المعمؽ عمى صدره عشرة قركش .. لمصباح"

المحطة  ليكسؼ الشريؼ  يختمؼ عف النمكذج اإليجابي الذم بينما الطفؿ في قصة 

قدمو لنا القاص في عميكة  فالطفؿ ىنا لـ يعطو اسمان  لكنو كاف يشترؾ مع عميكه في الفقر  ظمـ 

المجتمع  لكنو ال يتحمى بأخبلؽ عميكه  كما في الكاقع فيناؾ الحسف  كالسيء  فالطفؿ  يضطر 

                                                           
(1) 

 131ٌوسف الشرٌف , الجدار 
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أصبح يفكر في طريقة  ف التذكرة  كعندما طمب منو ثمف التذكرة لصعكد الحافمة  كىك ال يممؾ ثم

 لميرب  أك يمد يده لجيب الراكب أمامو ليمتقط نقكدان يدفعيا ثمنان لمتذكرة .

يقكؿ الراكم:" كجد نفسو كجيان لكجو أماـ ) البكلتايك ( أصبح كأرنب صغير داىمو  

 صياد ماىر عمى حيف غرة فمـ يعد لو مجاؿ لميرب

 بيش تدفعما ت-

لـ يجبو .. كاف يسترجع لممرة األخيرة خطة اليرب حالما يقؼ االتكبيس .. فتشو؟ صرخ 

عبر مبلبس الصبي  تجتسافالمفتش بنبرة قاسية .. فاندفعت يد ) البكلتايك ( بحركة عنيفة 

 .(1)خرجت يده خائبة إال مف قطعة حمكل معفرة بالتراب كانت ممتصقة في ثنايا جيبو"

  كالسقكط في ىاكية السرقة   رالطفؿ لبلنحدار عكاس الفقر سمبيا ؛ ألنو جفقد كاف ان

كالغش  يقكؿ الدكتكر عكض الصالح : " الفقر ليس الحرماف المادم فحسب لكنو الحرماف 

المعنكم المتمثؿ في إحساس اإلنساف بفقداف المشاعر اإلنسانية كحيف يككف ىذا اإلحساس دافعان 

رذيمة فمعنى ذلؾ أف اإلنساف قد انحطت قيمتو كتحكؿ إلى مجرد سمعة  إلى السقكط في مياكم ال

كعندما تسمح السمطة القائمة بذلؾ كالتصريح رسمي منيا فإف ذلؾ يعني العكدة إلى مجتمع 

 .(2)الرقيؽ"

فالفقر كاف كراء كقكع أـ عبدال في الرذيمة  في قصة الكرة  لممقيكر  فقد كاف عبدال 

ف  كاف ال يعي ما يقكلو أىؿ الشارع عنيا  يقكؿ دائـ السؤاؿ ألمو  عف مصدر ىذه األمكاؿ  كا 

  :الراكم: " كاف دائمان يسأليا .. شف تخدمي ياـ .. فتبتسـ ابتسامتيا كىي تقكؿ

 خدمة اتجيب افمكس .. ياسر مف أياـ اليـ ..

                                                           
(1) 

 . 85 – 84ٌوسف الشرٌف , األقدام العارٌة , ص 
(2) 

 . 273عوض الصالح , الشعر الحدٌث فً لٌبٌا , صد. 
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 . (1)قكلي كيف تبي الحكش" 

ماديا  فيناؾ فئة مف الناس تأمؿ  فميس الميـ ما الخدمة بؿ الميـ ماتجني مف كرائيا

العيش مع الطبقات العميا بأم كسيمة كانت  تقكؿ ايفميف يارد: " يرل عمماء االجتماع أف 

 . (2)المنحرفيف في المجتمع ىـ البؤساء كالمحركمكف ىـ الذيف يدفعكف دفعان إلى االنحراؼ"

كمف الظمـ تعميـ ذلؾ  لكف ىذا ال ينفي أنو كمما انتشر الفقر  ارتفع معو معدؿ 

االنحراؼ كالجريمة  في القصص التي قدمنا منيا نماذج لتكضيح مكضكع الفقر  كاف الفقر ىك 

الفكرة األساسية التي تحرؾ الشخصيات سكاء كاف ىذا التحرؾ إيجابيان أـ عكس ذلؾ  لكف في 

ف كانت أغمبيا  قصص أحمد إبراىيـ الفقيو كانت أغمب الشخصيات ال تشتكي مف الفقر  كا 

كادحة  إال ما أشار إليو إشارة بسيطة ففي قصة الذئاب التي تحكي قصة عثماف الغكؿ  في 

أثناء سرد الكاتب لكصؼ الشخصية ذكر أنو : " عاش حياتو غكالن يخافو الناس  سرؽ أياـ كاف 

 . (3)أمكر أف يككف قاتبلن"ك   كقتؿ عندما اضطرتو مكاقؼ  قانكف الجكع يفرض عميو أف يسرؽ

ذا ما ىاجمتو الذئاب احتمى  فالفقر الذم يعاني منو جعمو غكالن مشردان  يفترش األرض  كا 

   كالحاجة .رباألشجار عثماف أصبح غكالن  حتى يحمي نفسو مف غكؿ الفق

 البطالة وضعف أجور العمال :

التي ٌمر بيا الشعب الميبي إباف االحتبلؿ االيطالي  ال شؾ  في أف األحداث الجساـ 

كمف تدخؿ الدكؿ االستعمارية األخرل بعد خركج االيطالييف  أثرت تأثيران كبيران في حياة الشعب 

الميبي  كمف ثـ أثرت في كؿ نكاحي الحياة االجتماعية  كاالقتصادية  كالسياسية  كظمت ىذه 

عمى الرقاب لفترات طكيمة حتى بعد التخمص مف االستعمار  فقد الييمنة كاالستبداد  سيفان مسمطان 

                                                           
(1) 

 .38قصة من مدٌنتً , ص  14كامل المقهور ,  
(2) 

م , 1988األردن ط / األولى  –الن , عمان اٌفلٌن ٌارد , نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة , دار الشروق للنشر والتوزٌع واإلع 

 . 21ص 
(3) 

 . 89أحمد إبراهٌم الفقٌه , مجموعات قصصٌة , مرجع سابق , ص 
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  كاستمركا بعد االستقبلؿ في رظير أصحاب رأس الماؿ  كالتجار الذيف كانكا مكاليف لبلستعما

السيطرة عمى أغمب المكارد التي تشكؿ دخبلن لئلنساف البسيط الكادح. فكاف أغمب أفراد الشعب 

حكاؿ االقتصادية  كالبطالة  كتحكـ أرباب العمؿ في الكظائؼ   يعانكف مف الفقر  بسب سكء األ

كأجكر العماؿ   حتى بعد اكتشاؼ النفط  ظمت الشركات حكران عمى فئة معينة دكف األخرل  

كألف القصة القصيرة " ىي انعكاس ما لقصة اإلنساف نفسو كىمكمو كمتاعبو ... فيي أيضان 

 .(1)لجممة مف المتغيرات الطارئة عمى المجتمع" بمثابة الرصد العاـ كالتجميع المتداخؿ

فمع التطكر الذم حصؿ   عالجت القصة الكاقعية مضمكف البطالة  كضعؼ األجكر

كظيكر الشركات  النقابات  كالنزكح  مف القرل إلى المدف  حيث كانت الزراعة مف أىـ المكارد 

الكاقعية في الفترة آنذاؾ   االقتصادية التي يعتمد عمييا كقد جاءت بعض القصص التي تمثؿ

معبرة عف تمؾ المكضكعات مف نزكح الشباب مف القرل إلى المدف  بعد اكتشاؼ النفط  كرصدت 

جكانب مف المشاكؿ التي يعانييا العماؿ  في ظؿ المستعمر المسيطر عمى العمؿ   أك تحت 

ال القكيرم  يقدـ رحمة أرباب العمؿ مف أصحاب رؤكس األمكاؿ   في قصة  "سمـ راجميا"  لعبد

الكاتب قصة أـ تحث ابنيا عمى البحث عف عمؿ يرتزؽ منو  بعد أف فقدت زكجيا في الحرب   

كلـ يعد  كيعرؼ مصيره فكانت كؿ صباح تكقظ ابنيا لمذىاب إلى العمؿ  حيث ال مصدر رزؽ 

 لو  إال إذا ابتعد عف الكسؿ  كبحث عف عمؿ يحصؿ منو عمى أجر  يقكؿ الراكم: "غاظو

 صكتيا الذم يكقظو كؿ يكـ في مثؿ ىذا الكقت كلكف الخدمة كىمس لنفسو

 .(2)الخدمة بيش انطقو القرش" -

                                                           
(1) 

 . 39بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن القصص , ص 
(2) 

 . 18 -17عبدهللا القوٌري , العٌد فً األرض , مرجع سابق , ص  
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كفي قصتو  الزيت كالتمر   يقدـ الكاتب  نمكذجان لشاب يعيش في الريؼ بعد كفاة كالده 

لمعيش في مع أمو كأخيو  يقرر بيع حصتو مف " السانية "  األرض التي تركيا ليـ كالده  كيذىب 

 المدينة  كيعمؿ فييا  ككؿ شيء سيجده في السكؽ  دكف تعب . يقكؿ الراكم:

 " أريد أف أعيش في المدينة  ...

 أريد النقكد .. أريد أف أصير مثؿ الناس ...

 .(1)كؿ شيء في السكؽ . الزيت . التمر كالحمكل كالمكز"

أما كامؿ المقيكر  في قصة "فرتكنة"  فإنو تناكؿ مكضكع البطالة بشكؿ ساخر حيث 

نرل فرتكنة الشخصية الرئيسية في القصة  يعاني حياة فرضت عميو  كالعيش مع زكجة ال 

يحبيا؛ ألنو ال يممؾ دخبلن يقتات منو  كبحسب ما يشير اسمو  في الميجة الميبية  أنو أفضؿ 

قضي يكمو بيف نـك  كجمكس أماـ الدكاف مع رجاؿ الشارع  يتحدثكف في حظان مف غيره  حيث ي

كؿ شيء حتى عف النساء شغميـ الشاغؿ  كشخصية فرتكنة شخصية مكجكدة في الكاقع  لكنيا 

ف كاف الظمـ الكاقع في المجتمع  مرفكضا  فإف ىناؾ أفرادا  مرفكضة؛ ألنيا اتكالية  كسمبية  كا 

 ما بظمـ أنفسيـ  أك ظمـ غيرىـ مف المحيطيف بيـ. فيو شارككا في ىذا الظمـ  إ

كفي قصة "بكخة"  تناكؿ المقيكر أيضا  قضية الظمـ الكاقع عمى العماؿ  كسكء 

معاممتيـ مف قبؿ أرباب العمؿ المتحكميف في المكارد  يقكؿ الراكم: " كاصمنا السير كراء جمكع 

ىك يخترؽ ثيابنا الممزقة البالية  ككانت  العماؿ .. ك ىكاء البحر البارد يصب نفسو في جمكدنا ك

بكابة الميناء مقفكلة ككراءىا عسكرياف .. كنا جميعا نتراص أماميا .. ككمما زاد الكقت دقيقة 

ازداد الزحاـ ككنا نكافح في سبيؿ الحصكؿ عمى الكرقة .. ككاف الضغط يزداد عمى الصفكؼ 

 كرم الكاقؼ كراء الباب  يقكؿ:األكلى .. كالصفكؼ األكلى تضغط عمى الحاجز. كالعس

                                                           
(1) 

 . 21 – 19ص  مرجع سابق, عبدهللا القوٌري , الزٌت والتمر , 
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 .(1)الكرا يا كالد الكمب ..الكرا يا بيايـ"-

فالعماؿ يتزاحمكف مف أجؿ حصكليـ عمى كرقة ليتمكنكا مف إنزاؿ البضائع في الميناء  

فصكر لنا تزاحميـ في طكابير  كاصفان مبلبسيـ بالرثة البالية التي تدؿ عمى فقرىـ  كسكء 

كالتعب  كاإلجياد  كالمعاممة السيئة التي ال تميؽ بكرامة اإلنساف  مف  أحكاليـ  يتحممكف البرد 

أجؿ الحصكؿ عمى درييمات قميمة  عميا تشبع جكعيـ  أك تدفع الديكف المتراكمة  كتعكس كاقعا 

 أليمان يعيشو العامؿ البسيط الذم ال حكؿ لو كال قكة .

عف أىمو كقريتو  كحبيبتو كفي قصة "السبلـ عمى منصكرة"  اختار بطؿ القصة البعد 

منو التغمب عمى  دخبلن يستطيعمنصكرة  كذىب إلى المدينة باحثا عف عمؿ  ألنو ال يممؾ 

 الكبيرة. في ىذه المدنية عمؿ.مصاعب الحياة  يقكؿ الراكم: " كنت قد بعدت ألنني أبحث عف 

 كعندما كدعتني منصكرة نظرت إلى عيني كقبمتيا عمى كشاميا فقالت : 

 .(2)لؾ مف ركحؾ يا مبركؾ"رد با

 

  في قصتو "آخر حمقة"  صكرة أخرل لمعماؿ المضطيديف  الذيف يعانكف رقدـ المقيك 

ضعؼ األجكر عمى الرغـ مف التعب  كالجيد  في العمؿ  كال يجنكف إال أجرا ضئيبل  ال يكفي 

راكمت لسد حاجياتيـ  قدـ المقيكر ىذا المضمكف  مف خبلؿ شخصية )جمعة(  الرجؿ الذم ت

عميو الديكف  كيرفض صاحب المحؿ أف يعطيو بالديف؛ ألنو لـ يدفع الديكف المتراكمة عميو  

عمى الرغـ مف ككنو عامبل في إحدل شركات  الحفريات األمريكية التي تنقب عف النفط  بعد 

اكتشافو في ليبيا؛ ألنو يتحصؿ عمى أجر قميؿ  ال يكفي  لسد حاجياتو  كحاجيات أسرتو  كلـ 

                                                           
(1) 

 . 26 – 25صمرجع سابق, قصة ,  14كامل المقهور ,  
(2) 

 . 114, ص , مرجع سابق,كامل المقهور  
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قؼ األمر عند ىذا الحد بؿ زاد األمر سكءان  عندما قرر أصحاب العمؿ تقميص العماؿ  ككاف ي

 ىك مف ضمف العماؿ  الذيف شمميـ ىذا القرار الجائر  يقكؿ الراكم:

" كاف يكـ أسكد .. فعبلن أسكد حتى قرطاس الدخاف منعو عنو سالـ  فقد تضخـ الحساب 

مطار مزدحمة في ذلؾ اليكـ .. كالعماؿ يتكممكف كثيران عف .. كسيارة العماؿ التي تنقمو إلى ال

 أشياء كثيرة ...

 ينقصكا العماؿ   ىذا شف فاضؿ ..-

 . (1)عبلش .. غير فيمكنا عبلش .. ال يمعف ىالخدمة كأصحابيا" -

كفي قصة "سكيممة"  في مجمكعة الجدار  ليكسؼ الشريؼ التي تناكلت أكثر مف فكرة  

بطؿ القصة  لكعكة صحية ألنو طرد مف العمؿ  يقكؿ الراكم:  " بطمكه مف منيا تعرض كالد 

الخدمة.. كسقط بصرم عمى كجيو ك كأني أحاكؿ أف أكتشؼ شيئان ما   كنت أجيمو فيو .. كقبؿ 

 .(2)أف أىرب بعيني بعيدان انتفض جسده في قكة  كاستكلت عميو نكبة عنيفة مف التقيؤ"

  كاف (3)عند كاتب عمكمي بسبعة جنييات في الشير" كذلؾ االبف كاف يشتغؿ " طباعان 

يعطييا لكالده  كال يستطيع أف يطمب حتى مصركفو  فقد كاف كالده قاسيان   حتى ظف أنو ال 

يحبو  لكال أف أمو بينت لو  أف سبب ىذه القسكة  لصالحو حتى يككف رجبل يعتمد عميو  بحسب 

 ذلؾ الكقت  يقكؿ الراكم: كجية نظرىـ  التي تعكس كجية أغمب اآلباء في

" ياسر تاكؿ كتشرب زم الثكر .. كال أممؾ إال الصمت .. فإنيأخيران يمقي إلى ببضعة 

 .(4)قركش مصحكبة بمعناتو"

                                                           
(1) 

 . 123ص نفسه, ,, 
(2) 

 . 136ٌوسف الشرٌف , الجدار , ص 
(3) 

 . 141, صٌوسف الشرٌف, مرجع سابق 
(4) 

 . 141ص, ,,نفسه  
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يقكؿ سميماف كشبلؼ عف مجمكعة مف قصص الشريؼ مف بينيا قصة سكيممة : " كاف 

ات الشعبية كأكثر معاناة مف يكسؼ الشريؼ بكصفو دارسا لعمـ االجتماع أكثر التصاقان بالطبق

 كغيرىا . (1)غيره مف الكتاب .. نجد ذلؾ كاضحان في .. سكيممة .. "

اما في مجمكعة "األقداـ العارية"  كفي القصة التي تحمؿ ىذا العنكاف نجد العماؿ 

يبحثكف عف حقكقيـ  كيطالبكف بزيادة ركاتبيـ  كيتجمعكف أماـ مكتب المدير  الذم يمارس سكء 

اـ السمطة  فكاف يظف أنيا ككؿ مرة يتجمعكف  كيطالبكف برفع أجكرىـ  ثـ يكمكف كيتعبكف  استخد

لكنيـ ىذه المرة يصركف عمى فتح الباب  كذىبت كؿ أمانيو أدراج الرياح  فالصكت يعمك 

كيقترب  كالباب ييتز  منذران بثكرة عارمة مف العماؿ  كلف يتراجعكا ىذه المرة  إال بعد أف تتحقؽ 

 مطالييـ . يقكؿ الراكم:كؿ 

" أصبحت األقداـ قدمان كاحدة .. كلـ أعد أسمع شيئان .. الحجرة تضيؽ كتضيؽ .. 

الجدراف تتبلشى السماء بعيدة .. صراخيـ يمزؽ شراييني .. أنا خائؼ أريد أف أصرخ .. الباب 

 .(2)ييتز"

عطاء كيرتبط التكبالي بالكاقع ارتباطان دقيقان  محاكالن معالجة القضايا  التي تيتـ مجتمعو  كا 

.ففي قصة مكظؼ جديد  تناكؿ القاص يكميات مكظؼ تحصؿ عمى عمؿ في شركة  (3)رأيو فييا

مما أحدث تغيرا ايجابيا في حياتو  كانتيت مشكمة البطالة التي كانت تؤرقو  يقكؿ الراكم: " ىذا 

ى .. كبخاصة تمؾ التي يعني تغييران كبيران في حياتي .. سيؤثر عمى عاداتي كتصرفاتي األكل

حداىا النكـ إلى كقت متأخر"  .(4)اكتسبتيا في فترة العطالة .. كا 

                                                           
(1) 

 . 27ٌبٌة , مرجع سابق , صسلٌمان كشالف , كتابات ل 
(2) 

 . 56, ص نفسه, ,, 
(3) 

 . 31, ص ,ٌنظر ,  
(4) 

 . 23, ص مرجع سابقخلٌفة التكبالً ,  
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كاختمؼ طرح التكبالي  لممضاميف التي تناكليا  عف غيره ممف عاصركه  فقد كاف أكثر 

تطكران في تناكؿ مكضكع العمؿ  حيث نرل المكظفيف  كالعماؿ  كالشركات  كالنقابات  عمى 

غيره مف المعاصريف لو  الذيف لـ ييتمكا بيذه الجكانب إال ما جاء عرضان  عكس ما نراه عند 

ففي قصة " مف أجؿ اآلخريف " تحدث عف النقابات   ك دكرىا في حفظ حؽ المكظؼ لمشككل 

عمى رئيسو في العمؿ  يقكؿ الراكم:" لـ أكف أشتغؿ مف قبؿ كلذا لـ أكف أعرؼ شيئان عف 

لصحؼ . مف أف نقابة قد شكمت .. أك أف النقابة الفبلنية قد النقابات .. عدا ما أقرأه في ا

 .(1)تخاصمت مع نقابة أخرل"

لكف حتى كجكد النقابة لـ يحمو مف الفصؿ   فقد استغنكا عف خدماتو دكف سابؽ إنذار   

كىذا يبيف الظمـ الكاقع في المجتمع حتى بعد التطكر الذم حصؿ في قانكف العمؿ  كاالنفتاح 

ت األخرل  حيث قبؿ المكظؼ بالكظيفة  عمى الرغـ مف قمة المرتب  الذم يتمقاه  عمى الثقافا

لكف كؿ ذلؾ لـ يشفع لو عند مف اعتبركا أنفسيـ أصحاب الحؽ في قبكؿ مف يركنو مناسبان  

كرفض مف يشاؤكف  يقكؿ الراكم: " كاف عممي األكؿ .. ككنت مرتاحان إليو .. قانعان بالنقكد القميمة 

. كفي صبيحة أحد األياـ " كنت قد داعبت قطعة الخبز المعتادة (2)يا عف طريقة"التي أحصم

 بشفتي كقضمتيا لتكم .. عندما ناداني .. الحاج .. ليخبرني قرار المدير

 .(3)كقاؿ لي .. قكؿ لو .. استغنينا عف خدماتؾ"

أمًش عمى الرغـ مف ذلؾ أصبح المكظؼ يستطيع أف يطالب بحقو عف طريؽ القانكف " 

ال نرفعكا عمييـ قضية"  . (4)كرييـ االشتراكات .. كقؿ ليـ يعطؾ حقؾ ..  كا 

 

                                                           
(1) 

 . 153خلٌفة التكبالً , مرجع سابق , ص 
(2) 

 . 154, ص نفسه, مرجع سابق 
(3) 

 . 154ص مرجع سابق نفسه , 
(4) 

 . 156, ص نفسه, مرجع سابق 
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في قصة " العجز "  أصبح التعميـ أمرا ضركريا؛ فعمى مف  يريد الحصكؿ عمى كظيفة أف  

 يحمؿ مؤىبلن عمميان.

 ما ىي مؤىبلتؾ يا أستاذ  -" 

... 

 . (1)العمؿ يحتاج إلى مؤىبلت"

كلـ يقتصر األمر عمى التعميـ فقط ؟ بؿ أصبحت المغة اإلنجميزية مطمبا أساسيا في 

الحصكؿ عمى الكظيفة  يدؿ عمى ىيمنة الثقافة األجنبية  كأف إدارة الدكلة تدار بمغة غير لغة 

 الببلد   يقكؿ الراكم: 

 تعرؼ انجميزم  -"

مددت يدم إلى جيبي .. كرغـ تكقعي لمسؤاؿ .. إال أنني أحرجت .. كتأـز المكقؼ ف

 .(2)كأخرجت لو رسالة التكصية .."

 مستخدمان كعمى الرغـ مف تنقؿ أحمد إبراىيـ الفقيو بيف دكؿ العالـ  في قصصو      

كسائؿ حديثو لمنقؿ مثؿ الطائرة  كالسفينة فإنو لـ يتطرؽ لذكر المكظفيف كال العماؿ  إال في 

كؿ فييا قصة مجمكعة مف المكظفيف مف دكؿ مختمفة قصتيف األكلى "األياـ الثبلثة"  التي تنا

يمتقكف في مخيـ   لكف ىؤالء العماؿ مترفكف عمى خبلؼ العماؿ الذيف سبؽ ذكرىـ كالقصة 

الثانية" اكتشافات عبدال بف عبدال " كفييا تحدث عف البطالة  كالبحث عف العمؿ  فعبدال كجد 

جاف لممبلبس   كالغذاء   فطرؽ كؿ أبكاب نفسو بدكف عمؿ  كفي عنقو زكجة كطفمة تحتا

  (3)الشركات لكنو لـ يتحصؿ عمى عمؿ كساؽ ىذا الحدث  كما يقكؿ كشبلؼ :بأسمكب فمسفي

                                                           
(1) 

 . 158, ص نفسه, ,
(2) 

 . 159ص مرجع سابق,التكبالً ,خلٌفة  
(3) 

 . 41ٌنظر , سلٌمان كشالف , مرجع سابق , ص 
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جاء ذلؾ عمى لساف بطمو  " ال بد أف تعمؿ حتى تضمف لقمة عيشؾ .. كال بد أف تجد لقمة 

 .(1)عيشؾ لتعيش .. تمؾ ىي طبيعة األشياء"

الفمسفي لقضية البطالة  كالفقر  فإنو كاف كاضحان في تصكيره  كعمى الرغـ مف الطرح

لمحالة التي يعانييا البطؿ؛ بسبب البطالة  كقمة الماؿ  فقد ابنتو بسبب المرض؛ ألنو ال يممؾ 

ثمف الدكاء  لكنو منذ يكميف دفف رجبلن ثريان يممؾ الماؿ  كالسيارات   فالمكت ال يفرؽ بيف غني  

ثمف العبلج  كبيف مف ال يممكو  لكف عند عبدال " المكت يجب أف كفقير  بيف مف يممؾ 

؛ ألنو ليس عادالن ألنو لـ ييتـ بيذه الزىرة  كلـ ينظر إلى ابتسامتيا العذبة  كال إلى (2)يمكت"

 براءتيا  فكيؼ يرل كؿ ذلؾ في زىرة ثـ يقطفيا دكف رحمة .

 

 النزوح من القرية إلى المدينة :

مف المكضكعات التي تناكليا الكتاب في قصصيـ  اليجرة مف القرية أك الريؼ المنغمؽ  

المحافظ عمى العادات كالتقاليد  إلى المدينة المنفتحة عمى الثقافات األخرل المزدانة باألنكار  

كالنساء المتحررات  كخاصة بعد اكتشاؼ النفط  كتطكر الحياة في المدينة  ككجكد الشركات 

بية  كؿ ذلؾ جعؿ حياة الريؼ  كاالعتماد عمى الزراعة عند بعض أفراد المجتمع شاقة  األجن

كمتعبة  كلـ تعد مناسبة لمتطكر االقتصادم الذم حصؿ بعد اكتشاؼ النفط  كمف النماذج التي 

عالحبى ىذه القضية  قصة  الزيت كالتمر   لعبدال القكيرم  فيك"يصكر أزمة حقيقية مرت بيا 

بعد اكتشاؼ النفط . حيث نزح أبناء الدكاخؿ إلى المدف طمعا في ارتفاع األجر كتمادم الزراعة 

                                                           
(1) 

 . 188, صسابقأحمد إبراهٌم الفقٌه , مرجع  
(2) 

 . 191ص, ,,نفسه  
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بعضيـ في قطع كؿ صمة لو بالماضي فباع أرضو  تاركاى مينتو المتكارثة  الىثان كراء إغراءات 

 . (1)المدينة"

 في قصة " الزيت كالتمر"  كاف الصراع بيف أخكيف مات أبكىما  فقرر أحد األبناء بيع

حصتو مف المزرعة  كالعيش في المدينة  مع رفض اآلخر لكف األكؿ كانت حجتو أف الحياة في 

المدينة أسيؿ  حتى الذم يكبر النخؿ ذىب إلى المدينة  كاشتغؿ حارسان " غفيران " حتى الزيتكف لـ 

تد يجد مف يجمعو  كفي المدينة كؿ شيء في السكؽ  الزيت  كالتمر  كالحمكل   كالزيتكف   كيش

الصراع بيف رفض األـ كأحد األبناء  كبيف إصرار اآلخر عمى بيع حصتو ليعيش في المدينة 

 مثمو مثؿ الناس .

" جفت البئر في السانية  لـ تعد لمبئر فائدة .. شجرات الزيتكف لـ تطرح في العاـ 

 .(2)الماضي .. النخبلت لـ تجد مف يكبرىا"

اتو لبلنسبلخ عف مقكم –جيؿ النفط  –جديد " لعؿ الكاتب يشير إلى استعداد الجيؿ ال

  الذم يرمز كذلؾ إلى التخمي عف أخبلؽ القرية كقيـ القرية  األصمية كاالستغناء عف األرض

 .(3)كاالرتباط بأخبلؽ كقيـ المدينة التي انقمبت فييا المعايير كالمقاييس"

لريؼ إلى كفي قصة "لحظات مف الغربة"  لمقكيرم أيضا  يصكر رحمة اليجرة مف ا

المدينة ألحد أبناء الريؼ  الذم قرر الذىاب البف عمو في المدينة  كلما كصؿ ىناؾ  لـ يجده 

في استقبالو  كاخذ القاص في تصكير أجكاء المدينة  التي بيرت ىذا المياجر  كعندما كجد ابف 

مز إلى عمو  أخذا يعبراف الشارع في صمت  دكف أف يسألو ابف عمو عف أىمو  ككأف القاص ير 

أخبلؽ أىؿ المدينة  حيث إف ىذه األشياء لـ تعد تعنييـ  كككف بطؿ القصة  يستغرب ىذا الفعؿ 

                                                           
(1) 

 . 24, دراسات فً أدب عبدهللا القوٌري , مرجع سابق ,  مؤلفٌن مجموعة 
(2) 

 . 18الزٌت والتمر , مرجع سابق , ص عبدهللا القوٌري ,  
(3) 

 . 24مجموعة كتاب , مرجع سابق ص  
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مف ابف عمو  معنى ذلؾ أنو غير معتاد  منو عمى ىذا التجاىؿ  مما يجعمنا نؤكد فرضية تغير 

نة كيتكه اإلنساف كانسبلخو عف ماضيو  كعاداتو كتقاليده  عندما يبتعد عنيا كتأخذه عجمة المدي

 بيف طرقاتيا  كأضكائيا .

يقكؿ الراكم:" المصابيح تحرؽ عينيو . كؿ خطكة ينظر إلى مصباح   فإذا رآه متكىجان  

أسقط نظراتو بيف قدميو ... الكاجيات مضيئة   الزجاج يممع كثيران . الركائح تأتي مف البيكت 

 . (1)عالية ... الرصيؼ لو لمعانو ... النساء ذكات الكعكب كثيرات"

فالمجتمع لـ يبؽ عمى حالو  حيث دفعت بو عجمة التطكر إلى األماـ  فحدث تغير ال 

يعد جذريان في حياة اإلنساف الميبي  حيث انفتح عمى عدة تيارات مف دكؿ مجاكرة تتمثؿ في 

التيارات االجتماعية  كالثقافية  كاالقتصادية  ىذه الثقافات التي أثرت في الجيؿ الجديد  كبدأ 

ينيؿ منيا متغاضيان  عف المكركث كرافضا لو فبدأ الصراع يشتد بيف القديـ كالحديث  الجيؿ 

 .(2)المنفتح عمى التيارات التحررية  كالجيؿ القديـ الذم يرل في المكركث شيئان مقدسان 

كيختمؼ االبف الصغير في قصة  السكر  لكامؿ المقيكر  عف االبف في  الزيت كالتمر  

ر يرفض  أف يبيع كالده أرضو  ليقيـ عمييا جنكد االنتداب سكرا لمعسكرىـ  عمى ذلؾ  أف الصغي

 كسيكلة الحياة .  الرغـ مف اإلغراءات المالية  كاالنتقاؿ إلى حياة المدينة  حيث الراحة

يقكؿ الراكم:" أذكر يكـ قبض مفتاح ثمانيف جنييان ... كأماـ بيتو عربة يجرىا حمار ... 

 جميع حاجياتو ... كابنو كأخكه يمماف

 .(3)نشرم حكش في المدينة .. كنبدل نخدـ .. كال نفتح دكاف"

                                                           
(1) 

 . 114عبدهللا القوٌري , الزٌت والتمر , ص 
(2) 

 . 198ٌنظر , سلٌمان كشالف , كتابات لٌبٌة , مرجع سابق , ص 
(3) 

 . 73قصة , ص 14كامل المقهور ,  
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فالصراع يشتد بيف صاحب األرض  كبيف نفسو  كبينو كبيف زكجتو كابنو الرافضيف لترؾ 

األرض لكنو تراجع عف قراره؛ ألنو غير مقتنع بترؾ أرضو كما فعؿ جيرانو   جاء ذلؾ " مف 

 .(1)و كبيف األشياء كبينو كبيف زكجتو ككلده الصغير"خبلؿ الحديث العاطفي بين

فشجرة التكت اليرمة  كالزيتكف الذم يعاني مف الحر  كشجرة مسعكد ابنو الصغير كىي 

تتسمؽ األرض كجداكؿ الفمفؿ كالطماطـ  كؿ ىذا سيتغير كيحؿ مكانيا الطائرات  كال سمنت  

 دؿ عف قراره .يقكؿ الراكم:مباًف عالية  كؿ ىذا الصراع الذم في نفسو جعمو يع

" غدان فقط .. دكرم أنا ..ككؿ شيء ينتيي غدان تمامان كما حصؿ لمفتاح .. كعمى بكراس 

 .(2)كالصادؽ .. ككاف مفتاح أكؿ مف باع .. كتبعو الصادؽ كعمى بكراس"

كفي قصتو انشراح  يقدـ المقيكر  حياة الشاب الميبي في الدكؿ المجاكرة   بعد االنفتاح 

يا كخاصة مصر  كقد استخدـ القاص الميجة المصرية فييا  في فيـ لمكاقعية  أنيا التعبير عمي

  مف خبلؿ سر أحداث القصة  نعرؼ أنو ذىب إلى مصر لمدراسة  يقكؿ كعف الكاقع كما ى

الراكم:" منذ أكؿ السنة .. كانشراح تضحؾ لمصباح .. كأضحؾ معيا لمشمس  عندما سكنت في 

 .(3)يـ"الشقة المجاكرة ل

فكانت ابتسامة انشراح  بمثابة النكر الذم ينير حياتو المظممة في الغربة  حتى عندما 

 تقدـ لو كرقة االمتحاف فصكرة انشراح ال تفارؽ مخيمتو يقكؿ الراكم: "عممت ايو؟

 امتحاف ابف كمب-

 .(4)كلمعت ابتسامة انشراح .. كأضاءت عيناىا قمبي المتعب"

                                                           
(1) 

 . 238ق , صبشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن , مرجع ساب 
(2) 

 . 78قصة , مرجع سابق ص  14كامل المقهور ,  
(3) 

 . 161ص,نفسه 
(4) 

 . 164ص , نفسه , 
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كانت ىجرتو إلى دكلة غير عربية كليذا كاف البطؿ متعمقان لكف في "الممر المظمـ  

بالكطف  فيك ميتـ بما يحصؿ في ليبيا كينتظر المكاتيب التي تصمو بفارغ الصبر  كعمى الرغـ 

مف محاكلة " فرانسكاز "  المرأة األجنبية أف تقدـ لو كؿ المتع التي يطمبيا  فإنيبل ينفؾ يتذكر 

عمار الذم يكتب لو الرسائؿ باستمرار   كعندما انقطعت رسائمو  أىمو في الكطف  أخاه الصغير

بدأ يأكمو القمؽ عمى أخيو " عشرة أياـ .. كال خطاب   الجك الخانؽ الذم تحيطني بو " 

 . (1)فرانسكاز"

ف كاف بعيدان عف كطنو  فإنو ميتـ بكؿ ما يحدث فيو  عمى الرغـ مف  فبطؿ القصة كا 

ؿ بينو كبينيـ  حتى عبلقتو بالمرأة األجنبية لـ تستطع أف تنسيو المسافات  ك الحدكد التي تفص

أىمو  فكاف ينتظر خطابان يصمو مف أخيو كؿ أسبكع  كعندما تأخرت الخطابات   كانقطعت  شعر 

بالضيؽ  كالقمؽ  كلـ تعد " فرانسكاز " بجماليا الصارخ  تستطيع أف تيكف عميو ىذا القمؽ  

الكطني   الذم ال تتغير مبادئو ميا بعد عف الكطف  كميما تعرض فالمقيكر قدـ نمكذجان لمشاب 

 لمغريات الحياة  في الغربة .

لـ ييتـ يكسؼ الشريؼ  بتصكير اليجرة مف الريؼ إلى المدينة  أك اليجرة خارج الكطف  

فنراه في قصة العائد  يصكر عكدة منصكر بعد غياب داـ خمس سنكات  لـ يحدد القاص إلى 

يتو  يقكؿ الراكم: " في تمؾ الميمة البعيدة رأم أمو كىك يتكارل عنيا ككرة سكداء أيف كانت كج

 .(2)تتدحرج في الظممة تحاكؿ أف تمحؽ السيارة صراخيا المستغيث ال زاؿ في أذنيو"

أك بطالة  في  كصكر الفقيو عبلقة الشاب الميبي بالغرب لكنو لـ يكف ىاربان مف فقر 

لتي تحكي قصة شاب ليبي يسافر بالطائرة بعد تطكر الحياة في ا  قصة "اربطكا أحزمة المقاعد

ليبيا باكتشاؼ النفط  كتطكر كسائؿ النقؿ  كتغير في الحياة  كتكفر الماؿ عند البعض  فيي 
                                                           

(1) 
 . 178, صنفسه 

(2) 
 . 35ٌوسف الشرٌف , األقدام العارٌة , ص 
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رحمتو األكلى خارج الكطف  بعد أف سمع عف جرأة األجنبيات  كحبيف لمرجؿ العربي  قرر شراء 

تع  فرحمتو طمبا لممتعة  كاالبتعاد عف القيكد المحافظة في كطنو تذكرة  كالسفر إلى حيث تمؾ الم

 .يقكؿ الراكم:

" إنيا رحمتي األكلى إلى الخارج .. كقد سمعت كثيران عف صراحة كشجاعة األجنبيات 

المرأة األجنبية ىي التي تبدأؾ بالحديث ... كتنتظر إلى مبلمحؾ السمراء التي لفحتيا أشعة 

ا كانكا يقكلكف لي   حتى شجعكني عمى أف أغامر بشراء التذكرة كرككب الشمس   كتييـ بؾ ىكذ

 .(1)الطائرة كقضاء ىذه اإلجازة خارج ببلدم"

ف كاف قد صنفيا سميماف كشبلؼ مف ضمف القصص التي تحمؿ " الصبغة  كا 

 .(2)الركمانسية المذيذة .. الحب .. األحبلـ .. كالكركد"

قع  كالكاقعية  كما يقاؿ كلدت مف رحـ بينما ىي تمثؿ شخصية ممتقطة مف الكا

ف اختمفت عنيا في االبتعاد عف الخياؿ  فالقصص التي اىتمت الكاقعية لـ تيمؿ  الركمانسية  كا 

الجانب العاطفي  باعتباره شيئان يرتبط باإلنساف ارتباطان كثيقان  فبل يمكف لئلنساف أف يعيش في أم 

كاطؼ الجياشة   مع االختبلؼ في طرح كؿ زماف ك مكاف دكف أف يحمؿ صفات الحب   كالع

 مذىب ليذه المكضكعات .

كفي قصتو  "جرعة ماء"  لمفقيو كذلؾ  يياجر أحد شخصيات القصة  مف شرؽ الببلد 

إلى غربيا ثـ يعكد مف جديد إلى الشرؽ  كىذا ما جعؿ الناس يطمقكف عميو اسـ الغرباكم كىذا 

ىذه اليجرة ليست المحرؾ األساسي لمحدث. يقكؿ يحدث كثيران حتى في كاقع الحياة  غير أف 

 الراكم:

                                                           
(1) 

 . 72مجموعات , ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  
(2) 

 . 38سلٌمان كشالف , كتابات لٌبٌة  ص 
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"لقد ىاجرت  كأنا صغير إلى شرؽ الببلد.. عشت سنيف ىناؾ كصار اسمي 

 . (1)الغرباكم"

كعند التكبالي الذم عاش فترة مف الزمف في الغربة  نراه شديد االرتباط بالكاقع في معظـ 

قصتو "كجو الجريمة"  كقصة "كاف صديقي"  قصصو   بينما تناكؿ مكضكع اليجرة إلى الغرب في

ىي األخرل تناكلتيا في الظكاىر السمبية   كاالنحطاط األخبلقي   كفي قصتو سر ما حدث  

تركل قصة شاب انتقؿ مف الريؼ لمعيش في المدينة   كاشتغؿ خادمان في إحدل البيكت  عند 

المحظكر  كعندما اكتشؼ سيدة شابة  متزكجة مف رجؿ سكير  راكدتو عف نفسو  ككقعا في 

الزكج ذلؾ فر ىاربان  فيك لـ يأت إلى المدينة مف أجؿ المتعة  لكنو ىرب مف قسكة أبيو  فتمقفتو 

المدينة بأضكائيا الخبلبة   كبيرجتيا المزيفة  لكنو عمى الرغـ مما عاشو  فيك سعيد منتش  

 بالشعكر الجديد الذم عاشو مع ىذه المرأة المعكب. يقكؿ الراكم:

" كنت في الريؼ نسيان منسيان .. تائيان في عمره العمؿ الشاؽ .. أضيع الشباب بيف 

فتيات أسيؿ مف الكصكؿ إلييف .. الصعكد إلى القمر ... لذلؾ كانت أحاديث المدينة تجذبني .. 

تصؼ المدينة شكارعيا كمصايفيا .. البنات األفبلـ ... ك... كانت دكافعي تكبر مع كؿ 

 .(2)لقاء"

 القضايا  السياسية)الوطنية والقومية(:

القضايا كالستينيات   ت بالكاقعية في فترة الخمسينيات التي اىتم تناكلت بعض القصص

السياسية  التي مرت بيا ليبيا  حيث عانت كيبلت الحرب  كاالستعمار  كتكالت عمييا النكبات  

قطاعياتفمف سياسة جمكد   القتؿ  كالتشريد  كالتجييؿ     كتسمط في العيد العثماني  إلىكا 

  كالمقاكمة الباسمة التي بذليا الميبيكف ضده  عمى الرغـ مف اإليطاليكالتجكيع  فترة الغزك 
                                                           

(1) 
 . 86مجموعات , ص 3إبراهٌم لفقٌه , أحمد  

(2) 
 . 261خلٌفة التكبالً , مرجع سابق , ص 
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اإلمكانيات الضعيفة التي كاجو بيا أجدادنا ترسانة األسمحة المتطكرة مف دبابات  كطائرات 

ء المعدميف   تحرميـ مف كغيرىا .كانت تصب جحيميا عمى البيكت البسيطة  كالناس الفقرا

 الحياة الكريمة فكؽ أرضيـ  كتتحكـ في مكارد رزقيـ 

يقكؿ خميفة التميسي  عف الحرب اإليطالية:  " فما كادت الحرب تشتعؿ حتى تبدد ذلؾ 

الكىـ الزائؼ الذم كاف يسيطر عمى أذىانيـ  كيزيف ليـ أف الحرب لف تككف سكل نزىة بحرية 

أف الكرامة الكطنية في خطر   كأف الحرب الميبية مرغتيا في  قصيرة   كسرعاف ما أدرككا

 . (1)الكحؿ"

حتى بعد أف نالت ليبيا استقبلليا ظمت بقايا االستعمار مكجكدة متمثمة في القكاعد  

كالمعسكرات  فكاف الناس "تحت حكـ  متسمط عمى الشعب  مرتبط بالقكل االستعمارية كاألجنبية  

ماعية تزداد اتساعان بيف شعب يكاجو ضنؾ الحياة كمتاعبيا  كبيف ككانت حدة الفكاصؿ االجت

طبقة حاكمة مستغمة تمتمؾ كؿ شيء كتسيطر بنفكذىا كتأثيرىا اقتصاديان كاجتماعيان ... فكاف 

 .(2)الظمـ االجتماعي عبلمة بارزة يتأجج مف تحتيا اإلحساس بالضيـ كمعاناة القير كاالضطياد" 

كضعكا عمى كاىميـ االىتماـ باإلنساف   كبكؿ ما مف شأنو أف  كبما أف كتٌاب الكاقعية 

يرفع مف قدره  فكاف " مف البدييي أف يككف لكؿ ىذه المؤثرات انعكاسيا المباشر كغير المباشر 

ليس في اإلطار االجتماعي كالسياسي فحسب ك إنما أيضان في مدلكؿ التعبير األدبي كالفني الذم 

 . (3)كر بالفجيعة كالدعكة لمكاجية االضطياد بالتحدم"يعمؽ اإلحساس بالظمـ كالشع

 

 

                                                           
(1) 

 . 125م , ص1971لٌبٌا ط / الثانٌة  –, رفٌق شاعر الوطن , مؤسسة الفرجانً طرابلس  التلٌسً,خلٌفة محمد  
(2) 

 . 43بشٌر الهاشمً , خلفٌات التكوٌن , ص 
(3) 

 . 44ص نفسه , 
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 الوجود األجنبي ومحاربة االستعمار:

تناكؿ كتاب القصة الميبية القصيرة التي اىتمت بالكاقعية اتجاىا يعبر عف آماؿ الشعكب كأألميا 

محاربتو فترة الخمسينيات كالستينيات  مكضكع االستعمار  كالكجكد األجنبي ككذلؾ الدعكة إلى 

يتجمى ىذا المضمكف بكضكح في قصة الخائفكف  لكامؿ   ركطرده  كالدعكة إلى الثكرة كالتحر 

المقيكر  حيث يقدـ القاص  صكران مف الحرب   كأياـ الغارات  فترة الحرب العالمية الثانية  

اء  كيرصد الخكؽ  كاليمع  كالذعر  الذم يصيب الناس جراء ذلؾ كالفزع الذم يمؤل عيكف النس

كاألطفاؿ  يقكؿ الراكم: " أذكر دائمان يكمان مف األياـ الغارات كانت زكجتي تطبخ لنا مكركنة  

 (1)ككاف الصغار يحكمكف حكؿ الزاكية البحرية مف البيت " 

ىذه األسرة نمكذج لكؿ األسر البسيطة  طمكحيا في الحياة  بيت يسترىا كلقمة تسد  

جكعيا  كأطفاؿ يمعبكف كيمرحكف  لكف المستعمر  حرميـ  ىذا الحؽ  فأقمؽ مضجعيـ  كجعميـ 

يعيشكف في خكؼ  فيقتمكف األطفاؿ  رمز الفرح  كاألمؿ  كالمستقبؿ يقكؿ الراكم: " مع انفجار 

 لجك كتتابع الطائرات كىي تيبط مف السماء لتدمر األرض تحت أقدامنا ...القنابؿ في ا

عندما فتحت الباب لـ يكف في الشارع إال أناس ىاربكف.. كنساء أشباه عاريات  

 . (2)كاألطفاؿ يجركف في كؿ اتجاه"

فالحرب ال يمكف أف تترؾ في أذىاف الناس إال الحزف كاأللـ  فالقصة كانت بطريقة 

عبرت عف ذكرل أليمة عاشيا األب  كفقد فييا ابنو الصغير  الذم كاف يرل فيو  الذكريات 

المستقبؿ المشرؽ   فامتدت لو يد الغدر  كالظمـ  كقتمت ىذا الحمـ الجميؿ  كجاء ذلؾ عبر لحظة 

بددت كؿ أمالو  كأحبلمو  كقتؿ طفمو بدكف أم ذنب إال ككنيـ مستضعفيف في بمد تعرض 
                                                           

(1) 
  43كامل المقهور, مرجع سابق, ص 

(2) 
 . 52, ص,, نفسه
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مستعمر ال يرحـ  مخمفان كراءه الدمار  كالخراب  كالمكت  في كؿ مكاف  لعدكاف غاشـ مف قبؿ 

 كالذكريات المؤلمة التي ال تنسى .

كفي قصة "السبب"  لممقيكر   صكرة أخرل لظمـ المستعمر  كسيطرتو عمى مقدرات  

الكطف  فإنو القاص جعؿ عميا ينتقـ مف المستعمر الذم استباح أرضو   ككطنو   بعد أف  مؤل  

الحقد قمبو  كأصبح ىذا الحقد يكبر كؿ يـك   مما دفعو  إلى قتؿ الضابط اإليطالي   يكـ قتمكا 

 بقرتو . 

. بدأ الكاتب بيذه (1)يقكؿ الراكم عمى لساف عمي : " كاف آخر المطاؼ يكـ أخذكا البقرة"

ستعمر  ما العبارة  ليبيف أف الكضع لـ يعد يحتمؿ   فقد تكالت  االنتياكات التي يمارسيا الم

جعؿ المارد في داخؿ عمي يستيقظ  كيثكر لكرامتو  التي أساء إلييا المستعمر كثيران يقكؿ الراكم: 

" امتد الحقد في عنؼ مف قمبو إلى يديو .. كاف يحس باأللـ كىك يمشي تحت ضكء القمر آخذا 

 .(2)جدكلة برسيـ بقيت لو ليقدميا لبغاؿ الجنكد"

نتيجة طبيعية؛ ألنو كاف مكجيان ضد العدك الذم سمب كؿ كاف حقد عمي إيجابيان  كىك 

شيء  كلـ يكفو التحكـ في األرض ممكان ليـ كلحيكاناتيـ  لـ يبؽ لعمي إال البقرة  المصدر الكحيد 

الذم يقتات منو  كعندما قتمكا البقرة  تحكؿ الحقد في قمب عمي  مف شيء معنكم   إلى شيء 

مب إلى اليد  كبانتقالو إلى اليد فيناؾ األداة المساعدة لتنفيذ مادم محسكس  فانتقؿ الحقد مف الق

أم قرار  ككف عمي  كفي ثانية لـ يحسب ليا عمي أم حساب كاف الضابط ممقى عمى األرض 

كؿ حاجة ليا سبب لما الحككمة تبعث كرام العسكر .. لما نخش  –كفي عنقو ) المحشة ( 

 . (3)ش"الحبس .. ك إال حتى المكت . نككف عرفت لي

                                                           
(1) 

 . 61قصة , ص 14كامل المقهور ,  
(2) 

 . 64ص ,, نفسه , 
(3) 

 . 66 – 65, ص نفسه, ,, 
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ثار عمي عمى الظمـ  كالخكؼ  لـ يعد يبالي حتى ك إف أعدـ فيك قد ثأر ألرضو   

 ككطنو  كبقرتو  ك كرامتو المسمكبة .

في قصة "السكر"  لممقيكر  يرفض المكاطف الفقير البسيط بيع أرضو ألصحاب القكاعد  

أماـ رفض الزكجة  كاالبف كالمعسكرات  ليبنكا عمييا معسكران يضـ جنكدىـ   كيحيطكه بسكر لكف 

الصغير  الذم يمثؿ المستقبؿ الرافض لبلستعمار  تحت أم مسمى   يرفض األب بيع أرضو 

بأغمى ثمف  لينحني السكر اإلسمنتي البارد الذم يمثؿ االستعمار بقكاعده العسكرية  أماـ إصرار 

لك مف الماء   كمسعكد مسعكد ك زكجتو كابنو  الرافضيف لبلستسبلـ   يقكؿ الراكم: " مع أكؿ د

ينثر البرسيـ في حفرة األرانب   كيقؼ تحت ظؿ نخمتو الصغيرة نكرية تحـز كسطيا بردائيا كفكؽ 

كتفيا أناس   كالبقرة تمؼ رأسيا لتصعد ) المجر( مف جديد  ابتسمت في ىناء كأضاءت قمبي 

ة كالجند مف كرائو مائتا شمعة   كأنا أرل السكر الضخـ مف االسمنت المسمح بأنكاره الساطع

 .(1)بأسمحتيـ ينحني في انيزاـ أماـ قطعة أرضي الصغيرة "

كيظير التمرد عمى القكاعد األمريكية   في قصتو "آخر الحمقة"  في شخصية  سالـ 

الذم كاف يسب األمريكاف؛ ألنيـ يتحكمكف في الميناء أحد مكارد الببلد  كيقمصكف العماؿ حسب 

أكثر مف مائة عامؿ الذم لـ يعجبو الحاؿ  الكحيد الذم سب األمريكاف أىكائيـ " ىك الكحيد بيف 

 .(2)ك خدمة األمريكاف كفمكس األمريكاف"

ككنو الكحيد الذم جاىر بسب األمريكاف  معنى ذلؾ أنيـ يحكمكف بالحديد كالنار  ليذا 

لثكرة  كالدعكة اتخاؼ الناس بطشيـ كجبركتيـ  فكاف سالـ رمزا لمذيف رفضكا المستعمر  كطالبكا با

لمتمرد كالثكرة عمى مف يتحكمكف في مقدرات الكطف  كيمارسكف سياسة الظمـ  كالتعسؼ  مع أىؿ 

 الكطف  أصحاب األرض كالماؿ .
                                                           

(1) 
 . 82, ص نفسه, ,, 

(2) 
 . 123قصة , ص 14كامل المقهور ,  
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كال يختمؼ األمر عند القاص عبدال القكيرم في تصكيره لمحرب  كالدمار الذم لحؽ 

مبي الصغير  مف مجمكعة الزيت بالبيكت  كما ترتب عميو مف أذل نفس لئلنساف  في قصة  ك

 كالتمر  نرل صكرة قاسية لممستعمر  كما يسببو مف خكؼ  كىمع  كتيجير ألىؿ الكطف .

قصة إنساف يمثؿ آالؼ الناس الذيف عاشكا فترة الحرب   حيث يجبر الناس عمى ترؾ 

البيكت  بيكتيـ التي تأكييـ  كتحمؿ كؿ ذكرياتيـ الجميمة  بسبب القصؼ بالطائرات  حيث تصبح

ركامان  كتنكشؼ لمناس فيركف ما بداخميما بعد أف كانت حرمتيا مقدسة  كتصبح غير آمنو  

كغير صالحة لمسكف  ك ال يصبح أماـ اإلنساف إال سبيؿ كاحد كىك تركو  كالبحث عف مكاف 

اد آخر أكثر أمنان  ال ذنب ليـ إال أنيـ يعيشكف في بمد طمع األعداء في االستيبلء عميو  كاستبع

 أىمو  يقكؿ الراكم:

"تذكرت بيتنا في طرابمس كأخذتني رعدة عندما تصكرتو كقد نزلت فكقو شظية فقدت 

حيطانو كأمسى مكشكفان لكؿ إنساف .. المدينة كما قاؿ أبي لـ تعد تصمح لمسكف   فالقنابؿ تأتي 

المدينة  مف الجك   كالشظايا مف البحر بعد تفكير طكيؿ استمر يكميف صمـ أبي عمى مغادرة

 .(1)سنترؾ البيت .. سنترؾ المدينة" –أعمف قراره 

كفي قصو  "يقظة " صكر لنا  القكيرم كيؼ تنادم أىؿ ليبيا كخاصة شبابيا في الدفاع 

عنيا ضد المستعمر الغازم فيا ىك األب يفقد اثنيف مف أبنائو فداءن لمكطف  بعد تعرض الكطف 

ما يممكو اإلنساف  فداء لمكطف  فحيف قدـ الرجؿ  لمغزك  صكرة جسد فييا القاص  تقديـ أغمى

أبناءه  فيذا يرمز إلى أف الككف أغمى مف الكلد  كالقصة عبارة عف ذكرل يعيشيا ذلؾ األب الذم 

 فجع في ابنيو  يقكؿ الراكم: 

 بكم الطمياف نزلكا الكطف كلـ يرد عميو  -" 

                                                           
(1) 

 . 52الزٌت والتمر , ص  



91 
 

 فيو الكطف ... بكم .. سامحني أنا بنعدم نجاىد .. نجاىد كيؼ كؿ الرجاؿ

حقيقة لقد سمع...مثمما سمع بقية الناس بنزكؿ الطمياف.... كلكنو لـ يحسب أف األمر 

 يتطمب أف يذىب أحد أبنائو ...

بكم أنا بنمشي ندافع عف الكطف .. كبيمشي معام خكم " حمد " كيبقى خكم " امحمد " 

 . (1)الصغير معاؾ"

عيـ مف الخركج  لكنو أماـ إصرارىـ ال يخاؼ األب عمى ابنيو مف المكت  محاكالن من

يمتمؾ إال الدعاء ليـ  كالرضى عنيما  كما أبناء سالـ إال رمز لكؿ الميبييف الذيف لبكا نداء 

الكطف  مضحيف بأنفسيـ مف أجؿ أف ينعـ غيرىـ بالحياة الكريمة  التي لف تتحقؽ إال 

 بالتضحيات كبذؿ كؿ غالي كنفيس . يقكؿ الراكم: 

ف تفخر بأكالدؾ .. يابكم يكـ الشرؼ   يـك الجياد   اثنيف عدكا يدافعكا عف " يحؽ لؾ أ

 كطنيـ اثنيف مف أكالد سالـ يعدكا يجاىدكا جياد رجاؿ 

 .(2)استيقظ الشيخ سالـ مف ذكرياتو  ليجد الدمكع تترقرؽ عمى كجنتيو المتجعدتيف"

جمكعتو القصصية  كذلؾ ال ينسى سميماف  بطؿ قصة أياـ زماف  لبشير الياشمي في م

أحزاف عمي الدككالي  ذكريات الحرب التي فقد فييا كالده  حيث يتذكر أياـ االستعمار اإليطالي  

كيسترجع تمؾ الذكريات المؤلمة   التي ال ينساىا ماداـ حيان  ذكريات تحمؿ قسكة  كمرارة كظمـ 

ا  كالده كاف أحد الضحايا االستعمار  كصكر القتؿ البشعة التي مارسيا المستعمر ضد أبناء ليبي

الذيف قضكا  عمى يد المستعمر ؛ألنو رفض أف يعطييـ األرض  فكاف مصيره القتؿ  كاألرض 

ىي رمز لمكطف  كعدـ التفريط فييا  ىك عدـ التخاذؿ أماـ نداء الكطف ىذه ىي الرسالة التي أراد 

االستيبلء عمى األرض   الياشمي إيصاليا لممتمقي  فالمستعمر لو صكرة كاحدة كىدؼ كاحد  ىك
                                                           

(1) 
 . 91العٌد فً األرض , ص 

(2) 
 . 95, ص ,, 
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كنيب الخيرات  كاستعباد األىالي  كمف يرفض ذلؾ فمصيره القتؿ أك السجف أك النفي   لكنو أبدان 

 لف يستطيع قتؿ ركح المقاكمة  كالثأر لمشيداء  في نفكس أبنائو .يقكؿ الراكم: –أم المستعمر  –

لقد شيد  –أبيو عبدال  –اه " ما أسيؿ أف تظير في مخيمتو صكرة ذلؾ اإلنساف الذم لف ينس

مصرعو بعينيو ك رصاص الطمياف يستقر في صدره لتنتزع منو أرضو ... كتنيب رزقو ... أما 

ىك فقد اقتادكه إلى السجف لكنيـ لـ يستطيعكا أف يطفئكا جذكة االنتقاـ في صدره .. ألبيو .. 

اص صكرة مف صكر . كفي قصة  صراخ في قريتنا  يصكر الق(1)ألرضو .. لشيداء ببلده"

الحرب  كالحالة التي يككف عمييا الناس بعد ىجـك الطمياف  عمى القرل  فالكؿ يجرم في خكؼ 

كذعر  نساء  كأطفاؿ  كشيكخ  فيـ يبحثكف عمف قتؿ أحد جنكده  يقكؿ الراكم: "مف خمؼ غبار 

بؿ األتربة كانت شرذمة الطمياف تقترب منيـ كتحيط بيـ.. كتراجعت جمكع الناس مف كا

الرصاص.. كتساقطت عمى األرض.. كثمة أطفاؿ كنساء أثارىـ الرعب كأفزعيـ فجمدكا في 

أماكنيـ ببل حراؾ.. كتقدـ الجند مف الشيخ عبد السبلـ بإشارة مف الييكدم )ركبيف(..كتكمـ 

ال  -أنت تعرؼ المي قتؿ القبطاف؟.. كتكمـ الشيخ –الييكدم مكجيا السؤاؿ لمشيخ عبد السبلـ 

كفي قصة ( 2)ش.. كانيالت األيدم ضربا عمى الشيخ المسف حتى كقع عمى األرض" مانعرفا

كدفعنا الثمف  يصكر المقاكمة التي خاضيا الميبيكف  ضد الغزك اإليطالي  مف خبلؿ شخصية 

البطؿ عبد الرحمف  الذم أصيب في أثناء مكاجية جرت بيف المناضميف  كبيف الطمياف  شخصية 

قفز عبد الرحمف إلى حفرة جمس فييا في تمؾ الفترة  يقكؿ الراكم :"رمزت لكؿ  المناضميف 

القرفصاء كأخذ يطمؽ الرصاص مف بندقيتو.. كلـ يبالي بنزيؼ كاف قد أخذ يتدفؽ مف مرفقو.. 

ككانت مباغتة لئليطالييف أف يجدك اىذه المقاكمة في طريقيـ  فمـ يمبثكا أف الذكا بالفرار تاركيف 

                                                           
(1) 

 . 135بشٌر الهاشمً , أحزان عمً الدوكالً , مرجع سابق , ص 
(2) 

   285مجموعات قصصٌة, ص3بشٌر الهاشمً, 
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كفي قصة "أياـ زماف"  يتذكر رجؿ أياـ الحرب  يقكؿ الراكم:"  (1)حتيـ.. " مكتاىـ كجرحاىـ كأسم

ما أسيؿ أف تظير  في مخيمتو صكرة ذلؾ اإلنساف الذم لف ينساه أبيو عبد ال لقد شيد مصرعو 

بعينيو كرصاص الطمياف يستقر في صدره لتنتزع منو أرضو كتنيب رزقو أما ىك فقد اقتادكه إلى 

يستطيعكا أف يطفئكا جذكة االنتقاـ في صدره.. ألبيو.. ألرضو ... لشيداء السجف لكنيـ لـ 

في  -شد الكاتب يكسؼ الشريؼ(2)ببلده.. كخرج مف السجف ليحمؿ السبلح كينتقـ مف أعدائو" 

االنتباه كحبس أنفاس  –قصة  "قادـ مف بمد بعيد"  في مجمكعتو القصصية األقداـ العارية  

يؽ  كيترقب ماذا سيحدث  لبطؿ القصة الذم قاـ بعممية بطكلية ضد المتمقي  كىك يتابع بتشك 

األعداء  تكلد لديو ىذا اإلحساس بعد أف أمسؾ المستعمر بعاشكر  الذم قتؿ جنكدىـ  ك أعدمكه 

ف  أماـ أىؿ القرية  عندىا قرر أف يكاصؿ الطريؽ الذم بدأه عاشكر  في مقاكمة المستعمر  كا 

م: " كؿ شيء يجب أف ينتيي الميمة   فيي فرصتو األخيرة  كلك فشؿ كمفو ذلؾ حياتو  يقكؿ الراك 

فيك يعرؼ مصيره  يعدـ في ميداف القرية  كأماـ أعيف زكجتو ك أكالده  فيكذا فعمكا مع عاشكر 

 .(3)عندما قتؿ خمسة مف جنكدىـ"

ماعاشكر إال رمز لكؿ الشرفاء الذيف ال يقبمكف بأف يدنس المستعمر أرضيـ  ىك رمز 

عدامو أماـ أىمو  كأىؿ القرية   فيما يظف المستعمركف أنيـ بيذه األساليب يخيفكف لمم قاكمة   كا 

المكاطنيف كيقفكف مقاكمتيـ  لكف مكت عاشكر كاف الشعمة التي أذكت نار المقاكمة عند غيره 

ف كاجو مصير  كمنيـ بطؿ القصة الذم لـ يعطو القاص اسمان  حتى يككف رمزان لمعمكـ كا 

فيك ال يبالي  فسيأتي غيره لمكاصمة  مسيرة الكفاح؛ ألف مكت عاشكر   ال يعني انتياء عاشكر  

 الكفاح. 

                                                           
(1) 

  297نفسه, ,, ص 
(2) 

   195نفسه , ,, ص
(3) 

 . 75ٌوسف الشرٌف , األقدام العارٌة , ص 
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عمى الرغـ مف كثرة الحكادث الجساـ في الكطف العربي في فترة الخمسينيات كالستينيات  

فإنو القصة القصيرة في ىذه الفترة لـ تيـ بتمؾ القضايا  كقضية فمسطيف أك النكبة  أك الثكرات 

 العربية إال ما جاء عرضان.  

نة القرية  كصكتيا في قصة" الطاحكنة "لمكاتب أحمد إبراىيـ الفقيو  يتحدث عف طاحك 

المميز )تيؾ تاؾ(  ذلؾ الصكت الذم اعتاده أىؿ القرية  ككأنيا دقات قمب القرية  كنبضيا   

ذا طاؿ سككتيا  فإف ذلؾ يدؿ عمى أمر  لكف ىذه الدقات أحيانان تتكقؼ لساعات ألمر طارئ  كا 

ا ما يذكره خطير قد حدث فيي لـ تتعطؿ إال ثبلث مرات مسجمة في أذىاف أىؿ القرية كمني

بقكلو:" اتفقت البمدة عمى القياـ بإضراب كامؿ  كقفؿ أصحاب الحكانيت حكانيتيـ  كعطؿ عبد 

المكلى طاحكنتو عف العمؿ كذىبكا عبر الشكارع ييزكف أيدييـ كيضربكف بخطكاتيـ في غضب 

كىتافاتيـ تتصاعد في صكت عريض أجش صاخب   ينادكف بمكت االستعمار كتحرير الجزائر  

 .(1)كاف اإلضراب مف أجؿ الثكرة الجزائرية" فقد

"الجزائر المعركفة ببمد المميكف شييد قاكمت االستعمار الفرنسي أكثر مف مئة عاـ  

ضاقكا خبلليا أشد أنكاع القير  كالعذاب  كالظمـ  كاالستبداد  لـ يسمـ طفؿ مف القتؿ  كال امرأة  

لجزائر مف االحتبلؿ الفرنسي إال عاـ كنيبت البيكت كالحمي  كعذب المرضى  كلـ تتخمص ا

 . (2)ـ"1954ـ بعد أف قامت الثكرة عاـ 1962

كفي قصة  نافخ الرماد  لمفقيو  دعكة لمثكرة عمى الظمـ  الذم رمز لو بالظبلـ  كالثكرة 

يجب أف تنتصر كرمز ليا بالنيار  كصكر مسيرة كبيرة انضـ ليا حشد كبير مف الناس بمختمؼ 

اكم: " كمما مررنا بحي أك بشارع استيقظ أىمو في صمت كانضمكا إلى مسيرتنا فئاتيـ  يقكؿ الر 

الكبرل.. حتى مف كاف كاقفان في الطريؽ مف حراس كغفراء كعساكر دكرية كمتشرديف كدراكيش .. 
                                                           

(1) 
 . 97مجموعات , ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  

(2) 
 , وٌكوبٌدٌا, شبكة األنترنت.ثورة الجزائر 
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إذان فقد انتصر النيار مرة أخرل. لقد حطـ حصارىـ كأطفأ نار مشاعميـ. إف النيار قد 

 .(1)انتصر"

جراد" الذم يرمز بو لممستعمر  الذم يعتدم عمى  الكطف  كتتظافر الجيكد كفي قصة "ال

مف أجؿ القضاء عميو  ففي االتحاد قكة  كقير لمعدك  يقكؿ الراكم: " بعض الشيكخ ارتفعت 

عقائرىـ باليجاء الذم كانكا يقكلكنو أياـ حربيـ لمطمياف ككأف ثمة رابطة بيف الحرب كبيف ماىـ 

 تيـ ترتفع فيو اآلف كانت أصكا

 . (2)احني نحاربكا كالغير بينا بينا عمى ببلدنا كال ال كلينا"

جميعو أم أىؿ القرية اجتمعكا   التخاذ قرار كيؼ يكاجيكف الجراد   الذم سيقضي عمى 

 .(3)مستقبميـ   كمستقبؿ أكالدىـ

في قصتو "الطحالب" آخر قصص مجمكعة البحر ال ماء فيو  يتحدث الفقيو عف الحرب 

مع الطمياف  ككيؼ مات كالده كرفاقو  كىـ يقاكمكف يقكؿ الراكم: " كاف خالي يتحدث عف ىؤالء 

الطمياف الذيف يريدكف أف يسحبكا األرض مف تحت أقدامنا   كفاتيـ أف أقدامنا منذ األبد ضاربة 

 . (4)في أعماؽ ىذه األرض"

عو المكت  كالظمـ صكرة المستعمر في كؿ مرة ىي الصكرة نفسيا  حيثما حٌؿ  جاء م

كاالستعباد  يقكؿ الراكم: " كاف خالي يتحدث عف " العمايؿ " التي يرتكبيا ىؤالء اإليطاليكف  

يتحدث عف كالدم ك رفاقو  كلماذا قتمكىـ  ككيؼ عرضكا عمييـ أف يسكنكىـ القصكر المنيفة 

                                                           
(1) 

 . 112مجموعات , ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  
(2) 

 . 158, ص نفسه, ,, 
(3) 

 . 39ٌنظر , سلٌمان كشالف , مرجع سابق , ص 
(4) 

 . 199مجموعات , ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  
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مكا األرض  يزكجكنيـ اإليطاليات المستكردات مف شكارع ركما ... بشرط كاحد ىك أف يسمك 

 .(1)كيكفكا عف المقاكمة"

كلكف أبناء الكطف األحرار  رفضكا كؿ تمؾ النعـ المزعكمة؛ ألف الكطف عندىـ أغمى مف 

حياتيـ  ك ىـ سيقاكمكنيـ حتى ينعـ ال عمييـ بالنصر  أك بالشيادة لكف مكت أبناء الكطف  لـ 

ا في مسيرات عارمة مف كؿ فج عميؽ  يثبط عزيمة الشباب  لقد قرركا االنتقاـ لمشيداء  كانطمقك 

مطالبة برحيؿ االستعمار  عف تراب الكطف  ككانكا جميعا فرحيف بيذا القرار  قرار المكاجية 

شيكخا  يقكؿ الراكم: " ك مضى مككبنا الصغير ينداح عبر األرض ك شبابا  ك أطفاال كنساء  

الزاحؼ الكبير يجتاح السدكد  كالرافد الذم يصب كيجتمع مع ركافد أخرل كثيرة ليخمؽ  المكقؼ

 .(2)كيطكح بعيدان بأعداء اإلنساف"  .كيصنع التاريخ

كما تناكؿ التكبالي في قصة" الكرامة " سيطرة المستعمر عمى األرض  كمحاكلتو 

البطيخ(  الشخصية الرئيسة  -االستيبلء عمى خيراتيا  حيث نرل  كيؼ رفض صاحب )الدالع

دالع  ال حبان فيو  كال خكفان مف أف ينفذ  كلكف ألنيـ يريدكف أف في القصة  أف يعطي األجانب ال

يحصمكا عمى كؿ شيء  فيـ يأكمكف كؿ ما لذ كطاب مف الفكاكو  كالعربي ال يأكؿ إال ىذا الدالع 

  كقد استكثركا عميو ىذا فيك يقؼ في تحد كاضح  رافضان كجكدىـ ما الدالع إال رمز لخيرات 

عمر السيطرة عمييا  كعمى كؿ شيء ميما كاف بسيطان  يقكؿ الراكم: " الكطف  التي يحاكؿ المست

 .(3)كنت اشعر أنيـ يريدكف إىانتي يتعمدكف ذلؾ"

المنزؿ الجديد" يرمز التكبالي باألجنبي لبلستعمار  كسيطرتو عمى البيت  "كفي قصة

حرمكا مف  الجديد الذم كانت األسرة تحمـ باالنتقاؿ إليو  كاألسرة ىي أىؿ الكطف  الذيف

                                                           
(1) 

 . 199, ص ,, نفسه 
(2) 

 . 212أحمد الفقٌه , مرجع سابق , ص 
(3) 

 . 121خلٌفة التكبالً , مرجع سابق ,  
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االستمتاع بخيرات ببلدىـ  ك يرل الغريب كىك يستمتع بيا مف خبلؿ طرح اجتماعي ألب أسرة 

بخيؿ يبني بيتان كتحمـ الزكجة في االنتقاؿ إليو  كترؾ البيت القديـ الذم يقطنكف فيو  لكف يفاجئكا 

جة كتركيا بأف األب فضؿ الماؿ  عمى راحتيـ فقاـ بتأجيره لؤلجانب  مما أثار غضب الزك 

ذ بو يخطب فتاة أجنبيو   لبيتيا  كتمضي األياـ كيكبر ابنيا الذم رأت فيو األمؿ كالخبلص  كا 

كيسمميا البيت الذم طالما حممت أمو أف تسكنو  في صكرة رمزية بينت أف الغرب يسرؽ 

 أحبلميـ في الماضي " األب "ك حتى في المستقبؿ " االبف " كالمنزؿ ىك" الكطف ".

حممو الكبير يممؾ ك راكم:" ك مضت األياـ ك التجارب تصقمو  كاألحداث تنميو   يقكؿ ال 

عميو نفسو كيدفعو إلى الجد كالمثابرة  حتى أتـ دراستو الثانكية ثـ سافر إلى الخارج ليكمؿ تعميمو  

                  .                   (1)كلـ تنسو سنكات الغربة  كال المجد الذم تحصؿ عميو  ذلؾ الحمـ الطفكلي"

 

 الدعوة إلى الثورة  ورفض الظمم :

كالقضايا السياسية كالقكمية كاالجتماعية كاالقتصادية كميا قضايا متشبعة  كركافدىا كثيرة 

غير أنيا تصب في نير كاحد  كىذا شيء بدييي؛ ألف محكرىا ىك اإلنساف  فمف الصعب كما 

أشرنا سابقان الفصؿ بينيا  كمف أىـ القضايا السياسية التي تيـ اإلنساف  البحث عف الحرية التي 

تتحقؽ إال برفع الظمـ  كالثكرة عمى القيكد الداخمية المتمثمة في أرباب العمؿ كأنظمو الحكـ   لف

كالقيكد الخارجية المتمثمة في االستعمار  كقكاعده العسكرية  كتحكمو في مكارد األرض  كاستعباد 

 الناس .

 كقد عبر الكتاب في بعض قصصيـ عف المظاىرات المنددة بالظمـ  كالداعية إلى

 الحرية  كنبذ الظمـ. 

                                                           
(1) 

 . 182صنفسه ,  
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ف لـ تكف  نرل ذلؾ عند المقيكر  في قصة "الممر المظمـ"  فشخصية عمراف كا 

  ضالشخصية الرئيسية في القصة لكنيا كانت تحمؿ معنى ميمان لرفض الظمـ الكاقع عمى األر 

قدـ الكاتب ذلؾ مف خبلؿ شخصية عمراف شقيؽ بطؿ القصة   الذم يمكت في إحدل 

ددة بالظمـ  كمطالبو برحيؿ المستعمر  فمـ يكف عمراف إال رمزا ألبناء الكطف المظاىرات المن

 الذيف قدمكا أركاحيـ فداء لو .

يقكؿ الراكم:" لـ يكف عمراف عمى رأس المظاىرة لكنو كاف ييتؼ كالمجنكف  ككاف  

لي  الدـ يتفجر مف شريانو قاؿك الناس يأكميا الحماس ... كعندما سقط عمراف  ك ىناؾ بكليس  

 .(1)الصغير إنو احتضنو"

كعف طريؽ الرسائؿ التي كصمت لبطؿ القصة الذم يعيش في الغربة  ينقؿ لو  صديؽ  

أخيو األخبار  أف المظاىرة التي مات فييا عمراف  سبقتيا لقاءات سرية بيف عمراف  كأصحابو 

لمظاىرات التي  يبحثكف فييا عف طريقة إلظيار التمرد  كالثكرة مف أجؿ الحرية  فكانت ىذه ا

جكبيت بالرصاص  يقكؿ الراكم: " قاؿ لي أنيـ يجتمعكف ..أنا ال أدرم كيؼ.. سران ؟ قاؿ لي 

في الٌسر .. ك ضحكت يكميا كأنا أتصكرىـ كالظبلـ يخفييـ كجباىيـ السمراء تممع في الظبلـ 

 .(2)كعيكنيـ تبحث عف منفذ .. أسرارىـ"

و  كيكبؿ حريتو  كيحرمو حقو في الحياة الكريمة   فالشعب لـ يعد يحتمؿ الظمـ الكاقع عمي

فقدـ القاص  نمكذجيف مختمفيف  ألخكيف رفضا الظمـ فاختار األكبر اليركب إلى دكلة أخرل 

باحثان عف أمؿ مفقكد  تاركان خمفو كطنا ممزقان يحتاج لكؿ فرد فيو  كبيف عمراف األخ األصغر 

ف كمفو ذلؾ حياتو .الذم أختار البقاء في الكطف  كالمطالبة با  لحرية لو كألبناء كطنو  كا 

                                                           
(1) 

 . 177قصة , ص 14كامل المقهور ,  
(2) 

 . 176صنفسه,  



99 
 

ك نرل المضمكف  نفسو في قصو "مف بمد بعيد"  ليكسؼ الشريؼ  في مجمكعتو األقداـ العارية  

تناكؿ فييا مكضكع رفض االستعمار كالتصدم لو  ك مكاجيتو بكؿ الكسائؿ  حيث يقكـ بطؿ 

حياتو لمخطر  يقكؿ الراكم: "الشبح القصة بقتؿ شخصية  تحمؿ رتبة عسكرية كبيرة  معرضا 

يقترب صكرتو تزداد كضكحا بعد كؿ خطكة.. أزرار معطفو العسكرم.. تممع في الظبلـ يقترب  

شيء أبيض يممع يرتفع كييكم.. صدرت بعده  -يقترب  إنو يسمع أنفاسو المرتعدة.. إنو يجتازه

 (1)صرحة مخنكقة لـ يقدر ليا أف ترتفع"

ه"  لمشريؼ  في مجمكعة الجدار أشار إلى القكاعد البريطانية  ك في قصة "قيكة ساد  

التي كاف ىدفيا سرقة خيرات الببلد  فيقكـ أحد شخصيات القصة بسرقة بنطمكف مف معسكر 

اإلنجميز  معمبل فعمتو  إنو لـ يسرؽ بؿ استرد حقو؛ ألنو ىك صاحب األرض  عمى الرغـ مف 

"يقكؿ آخركف إف سر ىذا التغيير ىك رفده مف الشغؿ طرده مف العمؿ بعد ذلؾ  يقكؿ الراكم:  

التيامو بسرقة  " بنطمكف " مف معسكر االنجميز.. كيعقب عمي سميماف عمى ىذا بقكلو ىك 

 .(2)عندىـ حاجة نخنبيا؟ ىـ جاييف يخنبكنا"

في قصة "الصبر" لخميفة التكبالي  أشار إلى الثكرة المطالبة بطرد الييكد  التي شارؾ 

القصة  حيث تعرض لمسجف  كالتعذيب  جراء ذلؾ  لكنو صبر  كتحمؿ مف أجؿ  فييا بطؿ

 تحقيؽ مطمبو.يقكؿ الراكم:

" ىك يعرؼ ذلؾ جيدان .. فقد مارسو مف قبؿ عندما قبض عميو في الثكرة التي استيدفت 

اـ طرد الييكد .. لقد مكث يكميا أربعة أياـ في السجف ظممان .. قبؿ أف يفرجكا عنو .. أربعة أي

                                                           
(1) 

   81-79ٌوسف  الشرٌف, األقدام العارٌة, ص
(2) 

 . 117ٌوسف الشرٌف , الجدار , ص  
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قاسية .. عاشيا بقمبو ك أعصابو.. كال يكد أف تتكرر حتى لك ظمـ .. حتى لك أىيف .. فبكسعو 

 .(1)أف يحتمؿ ذلؾ .. فالصبر عمى كؿ حاؿ .. لمرجاؿ"

ك في قصة "قبؿ أف يمكت" كصؼ التكبالي   المقاء بيف رجؿ كامرأة لـ يفصح القاص 

ثكرة الشعكب  الثائرة عمى الظمـ يقكؿ عف ىكيتيا لكنو كصؼ الثكرة التي اكتسحت نفسو  ب

الراكم: " فجأة أيضان ىبت الثكرة طاغية مدمرة لكؿ الثكرات.. جماىير صاخبة راحت تيتؼ في 

داخمو .. نريد .. نريد.. مف الشعيرات الدمكية .. مف كريات الدـ .. مف كؿ شيء حتى في 

 .(2)جسمو أصابتو الكخزات ك تمردت عميو كؿ خبلياه"

غـ مف األحداث الجساـ التي حدثت في الخمسينيات كالستينيات  الخاصة عمى الر 

بالقكمية العربية  كالثكرات  كالنكبة كأحداث فمسطيف فإف القصص المختارة لـ تيتـ بتمؾ األحداث 

 إال نادران .

في قصة "الطاحكنة"  ألحمد إبراىيـ الفقيو  أشار إلى ثكرة الجزائر   التي حدثت عاـ 

. في ىذه القصة ال يدعك الكاتب لمثكرة  أك  1962صمت عمى استقبلليا عاـ ـ   كح1954

نما أشار إلى حادثة كاقعية  ألف الكتاب ؼ ذلؾ الكقت أرادكا أف يستقكا  التحريض عمييا كا 

مصادرىـ مف الكاقع في فيـ أف الكاقعية محكاه لمكاقع كما ىك  يقكؿ الراكم: " قفؿ أصحاب 

ذىبكا يكميا عبر الشكارع ييزكف ك ؿ عبد المكلى طاحكنتو عف العمؿ    الحكانيت حكانيتيـ  كعط

يضربكف بخطكاتيـ في غضب كىتافاتيـ تتصاعد في صكت عريض أحبش صاخب ك أيدييـ  

 .(3)ينادكف بمكت االستعمار كتحرير الجزائر .. فقد كاف اإلضراب مف أجؿ الثكرة الجزائرية"

                                                           
(1) 

 . 243خلٌفة التكبالً , المجموعة الكاملة , ص 
(2) 

 . 283ص ,, نفسه , 
(3) 

 . 97مجموعات , ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه ,  
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الثكرة  المطالبة بالحرية  في زحؼ جماىيرم يبدد كفي قصتو "نافخ الرماد"  إشارة إلى 

 كالظمـ . ظممة الميؿ  بظيكر النيار المبشر بفجر يكـ جديد  تتضح فيو الركئى كينتيي الظبلـ 

يقكؿ الراكم:" ظمت المسيرة الكبيرة تتقدـ كأف النيار لـ يأت كالشمس لـ تشرؽ كازدادت  

سكا بدؼء النيار ... كخطاىـ تيز األرض دىشتي عندما رأيتيـ يسرعكف الخطى بعد أف أح

تحت قدمي بعنؼ... البد أف الذم جاء لـ يكف صباحان حقيقيان كال شمسان حقيقية  كالبد أف ىناؾ 

صباح آخر شمس أخرل كأف ىناؾ نياران حقيقيان لـ يأت بعد .. كتداركت نفسي  تركت مكقفي 

 .(1)ر حقيقي"ذىب أعدك ألنضـ إلى المسيرة الكبرل التي تبحث عف نيا

فقد أىتـ كتاب الكاقعية بالقضايا االجتماعية األكثر التصاقان باإلنساف أكثر مف القضايا 

المتعمقة باالستعمار  كبالممارسات القمعية  السبب في ذلؾ الخكؼ مف األجيزة القمعية  التي 

 تصادر حرية اإلنساف  كتحرمو حقو في التعبير عف حقكقو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) 

 . 112ص مرجع سابق, أحمد إبراهٌم الفقٌه , 
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 الحدث والشخصية

 أوال الحدث:

بناء القصة ال يختمؼ عف أم بناء آخر  فبلبد مف خارطة تكضع في األساس  تمامان كبناء 

المنزؿ  ثـ األساسات كالجدراف  كالسقؼ  كفي النياية تكضع التشطيبات كالممسات األخيرة 

ليكتمؿ البناء  كىذا ما يحدث  فبلبد لكؿ قصة مف بداية ككسط ثـ النياية كأف يككف البناء فييا 

قان  كأكثر التصاقان بالحياة الكاقعية   كيجب اف يبتعد فيو القاص عف الخطابية   كالكعظ ألف متناس

القصة  القصيرة ليست منبران خطابيان لنشر مبادئ أك التأكيد عمى مكاقؼ سياسية أك اجتماعية أك 

عقؿ دينية   لكنيا يجب أف تككف قصة ىدفيا اإلمتاع كتعميؽ الشعكر بالفيـ   تعتمد عمى ال

 .(1)كالعاطفة معان ن بأسمكب فني مشكؽ 

فػ " الحدث المتكامؿ ىك تصكير الشخصية كىي تعمؿ عمبلن لو معنى ... كبدكف المعنى ال 

يمكف أف يتحقؽ لمحدث االكتماؿ  ألف أركاف الحدث الثبلثة كىي الفعؿ   كالفاعؿ كالمعنى كحدة 

 (2)شفا معان "ال يمكف تجزئتيا فميس لمفعؿ كالفاعؿ قيمة إف لـ يك

قد حدث في الحياة فعبلن  كينقؿ  هما يقرأكتظير براعة الكاتب في قدرتو عمى إيياـ القارئ أف 

حدثان حقيقيان ككأنو يؤرخ ألمر ما  كفي ىذا الفصؿ سنعرض كيؼ تناكؿ القصاصكف الميبيكف 

 .الحدث في ظؿ القصة القصيرة  التي تعبر عف الكاقعية الفنية

فالحدث مف العناصر المككنة لمقصة كيجب أف " يتحرؾ الحدث ممتحمان مع كؿ الشخصيات   

 (3)متشابكان مع شتى العبلقات  حتى يحقؽ جكدة األداء كركعة البناء " 

                                                           
(1) 

   142-141دمشق,ص-م,دار الطلٌعة سورٌا2113األولى,\ٌنظر, د. عبد الكرٌم الجبوري, اإلبداع فً الكتابة والرواٌة,ط
(2) 

 55-54م, ص1959رشاد رشدي, فن القصة القصٌرة, مكتبة األنجلو المصرٌة, ط األولى فبراٌر,  
(3) 

 31م, ص1994طه وادي, دراسات فً نقد الرواٌة, دار المعارف, ط,الثالثة,   
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فالكاتب يطالعنا منذ المحظة األكلى بالحدث  كىي المحظة التي يختارىا لبداية القصة  كيستمر 

ى لحظة النياية "كالشؾ أف لحظة النياية ىي أخطر لحظة في معنا الحدث إلى أف نصؿ إل

 (1)مسيرة الحدث ألنيا تترؾ االنطباع األخير في ذاكر القارئ " 

فتختمؼ النيايات أك األحداث بحسب ما يختاره القاص فأحيانان تككف نيايات سعيدة  كما ىي 

غرض منيا إشراؾ القارئ في عادة أغمب الكتاب التقميدييف  أك قد تككف النيايات مفتكحة  ال

 كضع النياية التي يتخيميا بعد تتبعو لؤلحداث منذ البداية .

"كال تتطمب القصة الجيدة إعدادان مسبقان  إنيا تتجو إلى الحدث مباشرة  تأسر القارئ كتغرقو في 

 (2)مادتيا  مف المحظة األكلى " 

فييا  أسمكب التقديـ  قبؿ الكلكج  الكتاب كأغمب القصص التي تقكـ عمييا ىذه الدراسة  اعتمد

ألنو يبعث الممؿ في نفس المتمقي؛  إلى الحدث  األمر الذم عده النقاد عيبان في القصة القصيرة 

تقتضي أف يككف عنصر التكثيؼ   كألف طبيعة  القصة القصيرة  مف حيث الطكؿ كالقصر 

ينتظرىا المتمقي. كاألمر الميـ  كالمفاجأة أىـ ما يميزىا  حتى الكصكؿ إلى لحظة التنكير  التي

ىنا كيؼ كظؼ الكتاب  االتجاه الكاقعي الذم يرتبط  " بكاقع اإلنساف العادم البسيط الذم ينزع 

إلى الحرية   كالتحرر مف االستغبلؿ االستعمارم كيتشبث باألرض  التي سمبت منو  كيضحي 

 تيـ لمقصة القصيرة. في كتابا (3)في سبيؿ ىذه األرض كفي سبيؿ الكرامة كالشرؼ " 

كاألسباب المؤدية إليو  مف بطالة  الفقرحيث اىتمت القصص التي مثمت الكاقعية بقضية 

كضعؼ األجكر  كفقداف العائؿ الكحيد كغيرىا  إلى جانب تمؾ الظكاىر  نبلحظ اىتماـ الكتٌاب 

                                                           
(1) 

 31نفسه, ص  
(2) 

 96م, ص1999الطاهر أحمد مكً, القصة القصٌرة دراسة ومختارات,دار المعارف, ط الثانٌة,   
(3) 

 194-193م, ص, 1977تونس,ط,الثالثة, –عبد هللا الركٌبً, القصة الجزائرٌة القصٌرة, الدار العربٌة للكتاب, لٌبٌا   
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البسيط مف عادات     بالظكاىر االجتماعية التي يتناكؿ فييا الكتٌاب كؿ ما يرتبط باإلنسافآنذاؾ

كتقاليد  كمشاكؿ اجتماعية  مثؿ الزكاج كما يرتبط بو بداية مف اختيار العركس   كصكالن إلى ليمة 

 الدخمة .

كذلؾ تعرض القصة الكاقعية القصيرة مشكمة الفقيو أك الشيخ الذم يظير عكس ما يبطف  كىي 

لناس   تصؿ بيـ في الغالب إلى تتناكؿ مسألة حساسة حيث يستغؿ الديف لمكانتو المقدسة عند ا

جبلؿ مف يدعي ذلؾ فيتخذه ضعاؼ النفكس كسيمة لمسيطرة عمى عقكؿ الناس التي  تمجيد كا 

تعالج الغربة كاإلبعاد عف الكطف  سكاء  ينقصيا الكعي كيتفشى عندىا الجيؿ . كىناؾ قصص

 األمـ األخرل .   أك حتى مجرد الميك كاالنفتاح عمى كاف السفر لمدراسة  أك بحثان عف عمؿ

لتي قد تجبرىا الظركؼ إلى السمكؾ   ااىتمت قصص أخرل بالخيانة الزكجية  كالمرأة المنحرفةك 

 الخاطئ.  

عف الكاقعية تمؾ المضاميف المرتبطة  القصيرة المعبرةكقد تناكؿ الكتٌاب الميبيكف في قصصيـ 

باإلنساف العادم " كصكرت نماذج إنسانية  في مكاقؼ مختمفة  عكست نظرتيـ إلى الحياة 

في بساطتو كتعقيداتو   .. كفي نضالو  كصكرت اإلنساف في أنانيتو كتضحيتو  في حبو كحقده 

 (1)مف أجؿ قيـ رفيعة "

رة التي عالجت القضايا الكاقعية الحظنا أف ىناؾ كمع تتبعنا لعنصر الحدث في القصة القصي

يختؿ بناؤىا الفني    (2)قصكران فنيان في بعض منيا  فالقصة التي " تصكر حدثان ال معنى لو "

                                                           
(1) 

 237نفسه, ص  
(2) 

 61رشاد رشدي, مرجع سابق, ص  
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كذلؾ إذا كانت نيايتيا غير منسجمة مع تسمسؿ األحداث   كالشخصيات كقتيا " نستطيع القكؿ 

 (1) حدثان لو بداية ككسط كنياية " إف ىذه القصة مختمة البناء  ألنيا ال تصكر

كنياية    ككسط  فبل بد لكؿ قصة مف بداية كتمؾ المقكمات يعد مف أىـ مقكمات القصة الفنية 

 (2)كيطمؽ النقاد عمى المرحمة األخيرة " لحظة التنكير " 

كىي المرحمة التي تجتمع فييا كؿ معطيات العمؿ التي تصب جميعيا في قالب كاحد يؤدم إلى  

 الحدث .

" ككحدة الحدث ال تتحقؽ إال بتصكير الشخصية كىي تعمؿ  أم عندما يجيب الكاتب عمى 

 (3)أسئمة أربعة كىي : كيؼ كأيف كمتى كلـ كقع الحدث" 

فكؿ ما في القصة يككف في خدمة الحدث  كيؼ كقع كسبب كقكعو  كمكاف كقكعو  كزمنو  كال 

ف تككف ىذه العناصر التي تككنت منيا القصة  ننسى الشخصية العمكد الفقرم لمقصة  كيجب أ

مرتبطة بخيط خفي  مما يجعميا متناسقة مع بعضيا البعض  بحيث ال تخمؽ تشتتان عند المتمقي 

 أثناء متابعتيا .

 كجيات نظرىـكيمكف عرض نماذج مف القصة القصيرة كظؼ كاتبكىا الحدث القصصي كفؽ 

  المختمفة.

 االستغالل:مظاىر الفقر والظمم ورفض 

اىتمت الكاقعية باإلنساف البسيط  كبمشاكمو اليكمية كقضاياه المتعمقة بو كالفقر كالظمـ 

االجتماعي  كفقداف العائؿ  ككما ىي الحياة فيناؾ مف الشخصيات مىف كاجو المشاكؿ بإيجابية  
                                                           

(1) 
 61صنفسه,   

(2) 
 99الطاهر أحمد مكً,مرجع سابق, ص  

(3)
29رشاد رشدي , مرجع سابق , ص 
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 كىناؾ مف كاف سمبيان  كمف النماذج التي تناكلت ىذه المظاىر قصة )العيد في األرض( لعبد ال

القكيرم  فسالـ طفؿ يتيـ يعيش كحيدان يسرح في الشكارع ليبيع الحمكل لؤلطفاؿ  كفي آخر النيار 

يعكد بمقمة ال تكفي لسد جكعو  كىك يقطف خربة  كيتكسد خرقان باليو  بالمقابؿ ىناؾ عيسى 

و صديؽ سالـ  ىك أيضان مف الطبقة الفقيرة  لكنو أفضؿ حاالن مف سالـ  إذ يسكف عيسى مع أىم

كيعيش في ككخ مف الصفيح  يرصد القاص حاؿ سالـ يكـ العيد  الذم يمثؿ ىمان كحزنان لسالـ 

فإلى جانب شعكره بالكحدة  كذلؾ مصدر رزقو الكحيد يفقد زبائنو مف األطفاؿ يكـ العيد  ألف 

 مزدانةاألطفاؿ يشتركف األلعاب بالنقكد التي يتحصمكف عمييا يـك العيد  ككذلؾ البيكت تككف 

  كيستمر القاص في تتبع الحدث إلى أف تتغير نظرة سالـ لمحياة بنبرة فييا تفاؤؿ  عندما بالحمكل

جاء عيسى كدعاه ليقضي العيد معو  كيتناكال الغداء الذم أعدتو أـ عيسى ليما  عندىا يغير 

نو سالـ فكرتو بعد أف كاف يعتقد أف العيد في السماء أصبح لديو أمؿ أف العيد عمى األرض كأ

 حؽ لمجميع.

يقكؿ كشبلؼ: "مف خبلؿ ىذه التفاصيؿ التي يقدميا القاص يمكف لنا أف نممس تمؾ 

 (1)األزمة النفسية التي يعيشيا بيف كاقع يعيشو كمثاؿ طيب يعيش في خيالو"

 

ف كاف النمكذج الذم قدمو لنا القكيرم يمثؿ تأثير الفقر في األطفاؿ  فإف النمكذج الذم  كا 

قصة مف مدينتي  صكر لنا معاناة  14المقيكر في قصتو الطريؽ في مجمكعة قدمو كامؿ 

الراشديف لمفقر كسكء الحاؿ  حيث رسـ في ىذه القصة مجمكعة مف الناس تجمعكا في كقت كاحد 

ف كانت الشخصية الرئيسة في  في حافمة عمى الطريؽ  فكاف لكؿ كاحد منيـ معاناة يعيشيا  كا 

فمة  الذم كاف حاضران بجسده مع الركاب  كفي نفسو ىكاجس القصة ىي شخصية سائؽ الحا

                                                           
(1) 

 .149سلٌمان كشالف, دقات الطبول, مرجع سابق, ص 
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مرض ابنو ككيؼ تركو في حاؿ صعبة  لكنو اضطر لمخركج كقطع المسافات مف بنغازم إلى 

طرابمس  ليتحصؿ عمى أجر ضئيؿ  ال يكفي لكؿ مصركفاتة  كمف أىميا عبلج ابنو المريض  

ائؽ الخكاطر التي جمعتو مع ابنو المريض الذم لـ يستطع إدخالو لممستشفى. كتدكر في ذىف الس

حيث يتذكر الحكار الذم دار بينيما قبؿ خركجو فينقمنا القاص إلى جك القصة حيث يقكؿ: 

 "كتيمد عينا الطفؿ الصغير.. كتمتد لو يد سمراء تتحسس جبيتو الممتيبة..

 بطؿ ياعميكه.. ما تعبش ركحؾ.. كأنت مريض. -

ء.. فيرفع يده الصفراء المرتعشة الضامرة كيبتسـ كلكف الصغير ال يفيـ ىذه األشيا

 كىك يقكؿ.." 

 عبلش يا بكم ما تقعدش معانا.. أنت كيؼ كاصؿ.. أمس بس -

 (1)"أنا مش معطؿ.. عميكه.. كميا يكميف -

 

ف كاف القاص قدـ لنا صكرة  لبطؿ الطريؽ في مكاجية الفقر كسكء الحاؿ  فإنو  إيجابيةكا 

يقدـ لنا صكرة سمبية لمكاجية الفقر في قصة بكخة  مف نفس المجمكعة القصصية لممقيكر  

حيث يركم لنا قصة سكِّير يعاني مف الفقر  كسكء المعاممة في العمؿ  فيك يتحصؿ عمى كرقة 

ناء ليتحصؿ عمى أجر زىيد  فالسمبية بعد معاناة يستطيع بمكجبيا أف يحمؿ بضائع مف المي

ليست في تحمؿ التعب كالمشقة  لكف السمبية تظير في إىداره ىذا الماؿ في شرب البكخة  

عكضان عف معالجة ابنو  أك أف يشترم حذاء يقيو مف لسعات البرد  ظنان منو أف ىذا المشركب 

حدار الذم كصؿ إليو ىك نتيجة   كىذا االنكاىموالكضيع قد يخفؼ منو اليمكـ التي يحمميا عمى 

لمظركؼ القاسية التي يعاني منيا في المجتمع  الذم يعج بالفساد كيحـر اإلنساف مف أبسط 

                                                           
(1) 

 .11كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
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حقكقو  فيك يقدـ لنا صكرة لفضح ىذا المجتمع دكف أف يقدـ الحؿ  يقكؿ الراكم ميبينان الصراع 

ء إجازة.. آخر الشير.. الدائر داخؿ نفس ىذه الشخصية عند حصكلو عمى الماؿ فيقكؿ: "حذا

أشياء كثيرة.. كعمى اليميف برزت الحانة الضيقة.. كالحذاء.. كالغذاء مف يكميف لـ أذؽ غذاء.. 

كالعشركف قرشان كاإلبر في جيبي األيمف كالحانة عمى اليميف تكبر أماـ عيني.. كفي آخرىا ككب 

 (1)أبيض مف البكخة"

يحسف رسـ صكر في األجكاء النفسية يقكؿ عف ىذه القصة محمد أميف العالـ: "ىك 

كأحداثو  بيف  بيف شخصياتوكالطبيعية  كيحسف مف مزجيا تعبيران حيان  كال يقيـ حكائط مصممة 

 (2)المشاعر كاألفكار كالكقائع  األحداث المتشابكة كاألمؿ المجاىد"

الطبقة التي كتستمر معاناة الطبقة المسحكقة التي عبَّر عنيا كيتَّاب القصة الكاقعية  تمؾ 

تعاني كاقعا اجتماعيا ال يعترؼ بإنسانيتيا  فيقع عمييا الظمـ االجتماعي  كيحرميا حقيا في 

تحقيؽ أمنياتيا المتكاضعة في قصة حكاية عف الحب ليكسؼ الشريؼ في مجمكعتو الجدار  

التي تركم قصة منصكر الكناس الذم يقع في حب نجيمة بنت الصادؽ أجمؿ فتاة في الشارع  

كىذا ىك الحدث البارز في القصة  لكف ىذا الحب مرفكض مف المجتمع الذم يمثمو أىؿ الشارع  

فيك فقير  معدـ  ليذا يأتي مف ىك جدير  شيئا  ؾال يممألف منصكر   محـر بؿليس ألف الحب 

بيا كيخطبيا  كيسد الباب في كجو منصكر  كؿ ذلؾ ألف منصكر فقير  ليس مف حقو أف يتطمع 

 يحظىلعمو  المكصدك أعمى منو  فيكتفي مف ىذا الحب باختبلس النظر إلى الباب إلى مف ى

بنظرة أخيرة منيا. يقكؿ الراكم في بداية القصة: "أف تحدث قصة حب في شارعنا فيذا شيء 

ب منصكر ىذا أيضان ليس بجريمة حطبيعي كمألكؼ.. بؿ كيمكف القكؿ بأنو ضركرم  كأف ي

                                                           
(1) 

 .29نفسه, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .61م, ص1965, السنة الثانٌة دٌسمبر 13قصة من مدٌنتً( العدد  14مجلة الرواد, مقال بعنوان ) 
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ذا عرفنا مف يحب منصكر فسنجد أف األمر ليس طبيعيان كىذا ما يمكف أف يعاقب عمييا  لكف إ

 (1)جعؿ مف حكايتو مكضكعان شيقان لسيراتنا في أمسيات الصيؼ أماـ دكاف عمراف"

يقكؿ خميفة حسيف مصطفى عف ىذه القصة: "منصكر لـ يحب أم فتاة  بؿ ىك اختار 

لكاقع السيئ  أك محاكلة اليركب أجمؿ فتيات الشارع  لماذا؟ قد تككف رغبة مبيمة في تجاكز ا

كلك إلى حمـ مستحيؿ.. اختفى األمؿ فجأة  فقد جاء مف يخطب الفتاة كيضع حدان لؤلسطكرة 

 (2)كالحمـ"

يكسؼ الشريؼ بعنكاف الرحيؿ  التي  عندكمف صكر الظمـ االجتماعي  قصة عثماف 

  كىذ ما يشاع بيف أىؿ الحرايميتركم قصة عثماف مجيكؿ النسب  كأشتير في الشارع عثماف 

الشارع  بينما الراكم لـ يخبرنا بحقيقة عثماف  فعمى الرغـ مف العبلقة الكطيدة التي تربطو بو  لـ 

يجرؤ يكمان عمى سؤالو عف أصمو  كأىمو خكفان مف إحراجو  الشيء الكحيد الذم يعرفو عنو أف أـ 

ـ الذم رفض كجكده  ىذا الرفض عثماف ماتت كىك صغير كتركتو كحيدان  يكاجو المجتمع الظال

نراه مف أىؿ الشارع عندما طمبكا مف عثماف الرحيؿ  كالرفض اآلخر عندما تقدـ لخطبة فتاة مف 

الشارع رفضتو أميا  كينتيي األمر بعثماف محركقان في دكاف الحاج الذم طالما اضمر لو الحقد 

ماف لمحريؽ كمحاكلة الراكية إنقاذ كالكره يقكؿ بشير الياشمي: "نفاجأ بحريؽ الدكاف كاقتحاـ عث

عثماف كلكنو يخرجو في النياية جثة سكداء كيتحقؽ الرحيؿ بمكتو محترقان كألنو ال مكاف لو في 

 (3)مجتمع يضمر لو الشر كالعداء كال يمتمس فيو مبرران لكجكده"

 

                                                           
(1) 

 .13ٌوسف الشرٌف, الجدار,  مرجع سابق,ص 
(2) 

م, المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالم. طرابلس 1984كتاب الشعب ٌناٌر  73خلٌفة حسٌن مصطفى, زمن القصة, العدد  

 .11-11ى, صالطبعة األول
(3) 

 .117بشٌر الهاشمً, خلفٌات التكوٌن القصص, مرجع سابق ص 
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كيكاصؿ الياشمي في نقده لمقصة ميبينان أف رفض الشارع لعثماف ليس لككنو لقيطان 

جيكؿ النسب  بؿ ألنو فقير معدـ فيقكؿ: "إف مشكمتو في حقيقتيا ليست ىذه الكصمة م

االجتماعية كمقيط مجيكؿ اليكية بقدر ما تمثمو ىذه الكصمة مف ظمـ اجتماعي كقير ذاتي إزاء 

 (1)شيء مسمط عميو كليس مف صنع يديو"

ف قصة الرحيؿ: لكف رأم عبد العزيز الشناكم جاء مغايران لرأم الياشمي حيث قاؿ ع

متشعبة.. تتضمف جممة أفكار تصمح ألف تككف مجمكعة قصصية أك ممخص  –"القصة مفككة 

كعاب عميو كذلؾ اندفاع الراكم إلى داخؿ الدكاف مغمض العينيف  كاصطدـ بجسـ   (2)ركاية"

كاف ىك جسد عثماف كقد تحكؿ إلى قطعة سكداء مجردة مف الثياب حيث قاؿ: "ىنا نتساءؿ 

ؼ الكاتب أف الجسد ىك جسد عثماف؟ مع العمـ أف الحاج كاف بالداخؿ؟ كىؿ النار كيؼ عر 

 (3)جردت عثماف مف مبلبسو فقط؟ كأحالتو إلى قطعة سكداء؟ أـ لـ يبؽ منو سكل عظاـ محترقة"

كصكَّر الشريؼ الفقر في قصة الطريؽ  التي تركم قصة رجؿ فقير حاكؿ بكؿ قكتو 

تعب  يقكؿ خميفة حسيف مصطفى عف ىذه القصة: "في الطريؽ التصدم لمفقر  ميما نالو مف 

حباطاتو  رصد دقيؽ لمزمف كالجيد المسركؽ في حياة رجؿ معدـ ال يممؾ شيئان سكل عرقو كا 

الكجدانية  العرؽ كالجيد الذم يقبؿ اآلخركف عمى شرائو بثمف بخس  كلكي تعيش كلك عمى 

 (4)الكفاؼ ينبغي عميؾ أف تنزؼ عرقان أكثر"

دىا عبد العزيز لشناكم مف أفضؿ قصص المجمكعة حيث يصفيا بقكلو: "رجؿ يجر كيع

عربو تحمؿ صناديؽ تفاح مف سكؽ الثبلثاء إلى فشمكـ  كؿ آمالو كأحبلمو تتبمكر في شراء بييـ 

                                                           
(1) 

 .123نفسه, ,,, ص 
(2) 

م, المؤسسة العامة للصحافة 1977( السنة الرابعة دٌسمبر 12عبد العزٌز الشناوي, نقد قصة الجدار, مجلة الثقافة العربٌة العدد ) 

 .125-124ص
(3) 

 125نفسه , ,,ص 
(4) 

م, كتاب الشعب المنشأة العامة للنشر والتوزٌع واإلعالن الطبعة 1984, ٌناٌر 73ن مصطفى, زمن القصة, العددخلٌفة حسٌ 

 .12-11األولى, ص
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يتكلى قيادة الكرطكف  ىذه القصة أنضج كأركع قصص المجمكعة ببل منازع. ميحكمة البناء جيدة 

 (1)نجح الكاتب إلى أبعد الحدكد في التعبير عف آالـ كأحزاف رجؿ فقير معدـ"المضمكف كالشكؿ. 

ككذلؾ تناكؿ التكبالي القضايا كالمكضكعات التي ترتبط ارتباطان كثيقان بفئات الشعب 

البسيطة التي كاف ىك أحدىا ففي قصة فرحة العيد  التي تركم قصة طفؿ صغير يكـ العيد  

ينقؿ الراكم أحاسيس ىذا الطفؿ كما يختمجيا مف شعكر بالحزف حيث يبيع الخبز عمى منضدة  

يكـ العيد  ككيؼ استغؿ الناس حاجتو لمنقكد فمـ يشتركا منو الخبز إال عندما جعؿ سعره زىيدا 

حيث أصبح ينادم بأعمى صكتو قائبلن: "يا ببلش.. الخبزة قرش كزكز  كفجأة كأنما فتح عينيو 

مكقفو حزينان مزريان.. ك تراءل لو أف الناس قد استغمكا لحظة  لتكه.. رأل الفراغ أمامو كتبدل

حماسو كقمقو بدكف رأفة كال شفقة.. مر شريط نتائج فعمتو المتيكرة أماـ مخيمتو.. فانكب عمى 

 .(2)كجيو يبكي بحرقة كألـ كلـ تعد ىناؾ أم ظبلؿ لفرحة العيد في كجدانو"

مف العمؿ  كىك يحاكؿ أف يقدـ كالقصة "مف أجؿ اآلخريف" تحكي قصة مكظؼ فصؿ 

ال فأنو سيمجأ إلى القانكف يقكؿ  عطائو حقكقو  كا  أكراقو لمنقابة مف أجؿ العكدة إلى العمؿ  كا 

الراكم عمى لساف ىذه الشخصية: "امش كرييـ االشتراكات.. كقؿ ليـ يعطكؾ حقؾ كال نرفع 

 .(3)عمييـ قضية"

قصة عـ مصطفى الرجؿ الذم يقاكـ كفي قصة "الناس كالدنيا" لبشير الياشمي تناكؿ 

صعكبة الحياة  عمى الرغـ مف انحناء ظيره كىك دائـ النظر في األرض  ليمتقط ما تقع عميو 

عيناه  فيك يعد أف كؿ شيء في الدنيا لو فائدة  لكف زكجتو سالمة غير مبالية  عمى حد تعبيره 

ء يصادفو في طريقو.. إذ مف فيي ال تعرؼ قيمة األشياء  يقكؿ الراكم: "ىك ال يترؾ أم شي

                                                           
(1) 

 .125عبد العزٌز الشناوي, مجلة الثقافة العربٌة, مرجع سابق ص 
(2) 

 .151-151خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .156نفسه, , ص 
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السيؿ جدان أف يقؼ بدراجتو كينزؿ ليمتقط عمبة صفيح قديمة.. خرقة بالية.. كحتى قطعة حجارة.. 

   في مكاجية الفقر  كالجكع.رآخ إيجابي.  فيك نمكذج (1)كؿ حاجة في الدنيا فييا فائدة"

يتعب كيشقى مف كفي" الحمـ الكبير" يركم قصة أجير يعمؿ في األرض بكؿ جد  فيك 

أجؿ لقمة عيشو  فيتحصؿ عمى أجر ضئيؿ ال يكاد يكفيو  كينظر إلى صاحب األرض الذم 

يجمس مرتاحان  كيصدر األكامر  كىك المتحكـ كالمسيطر في كؿ شيء ككنو صاحب األرض  

كيمارس االستغبلؿ عمى ىذا األجير الضعيؼ الذم يحمـ بامتبلؾ قطعة أرض صغيرة  كالزكاج 

جميمة تشبو سالمة بنت ميمكد صاحب األرض. يقكؿ الراكم: "كاف يضرب األرض بفأسو مف فتاة 

تارةن كيمد ذراعو تارةن أخرل كيمسح العرؽ المتصبب مف جبينو كيجذب أنفاسان عميقة يعكد بيا إلى 

 (2)فأسو"

في قصة "مسعكد" التي تحكي قصة عاطؿ عف العمؿ  كأضناه البحث عف مصدر 

أكؿ يكمان  يظؿ أيامان يعاني قسكة الجكع  كيبيت عمى الطكل  فيك يستيقظ  يسترزؽ منو  فيك إف

مبكران  يرل الذاىبيف إلى أعماليـ مف مكظفيف كفبلحيف كغيرىـ  كيحس أنيـ سعداء بذلؾ  بينما 

ىك يظؿ حزينان بسبب فقره  كقمة حيمتو  فيك ال يممؾ حتى أيف يناـ  فتارةن ناـ في السجف  كتارةن 

تحت الجسر  لكف القاص يضع حدان لمعاناة مسعكد  الذم لـ ير مف السعادة سكل  أخرل يناـ

حركؼ اسمو التي كانت مغايرة لحظو في الحياة فقد كاف مسعكد يتساءؿ أيف سيناـ الميمة؟ كلـ 

النسيـ كجو  كلفحيدر أف يد القدر قد امتدت إليو  كأنيت مأساتو يقكؿ الراكم: "جاء الصباح 

سباتو العميؽ  كأخذ يسير في طريقو كعادتو كؿ صباح كىك يغني.. كلـ يدر إال مسعكد فقاـ مف 

كجسـ صمب يفاجئو بصدمة قكية كيمقي بو عمى األرض كيحطـ رأسو.. كانت سيارة تنطمؽ 

                                                           
(1) 

 .5بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .29بشٌر الهاشمً, مرجع سابق, ص 
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مسرعة في جنكف.. لـ يخطر بباؿ مسعكد كىك يتساءؿ أيف سيناـ الميمة أنو سيمضي ليمتو 

 (1)ة المكتى.. حيث ينقؿ بعد ذلؾ إلى مثكاه األخير"بالمستشفى.. عمى الرخامة في غرف

كعند الفقيو يحـر الفقر منصكرا الراعي في قصة "القمر األحمر" مف ىند بنت سيد 

بيا  في أحد األفراح  فأصبحت حديث أىؿ القرية  إلى  شببالقرية  التي أحبيا  كفي غفمة منو 

شاعكا أنيا كانت تعاني مف مرض خطير  لكف أف يستيقظ أىؿ القرية يكمان عمى خبر كفاة ىند  كأ

الناس كانكا يعرفكف أف ىند ماتت مقتكلة  كمنذ ذلؾ اليكـ أصبح الحزف ىك السمة المسيطرة عمى 

أىؿ القرية  كىاـ منصكر بعدىا في الكدياف ينتظر ظيكر القمر  كىك يعكس المكف األحمر فكؽ 

 اليضاب كأنو دـ ىند  الذم تسبب في مكتيا.

ة إبراىيـ الفقيو كذلؾ التي كانت بعنكاف "العذاب" تناكؿ الكاتب صكران مف الظمـ كفي قص

الذم يعانيو عامر فيك يعد نفسو نحسان عمى عائمتو ألف أمو ماتت أثناء كالدتو  لكف الحدث 

يتطكر بعد ذلؾ  فبعد اآلالـ التي عاشيا عامر  يصؿ إلى قناعة أنو لـ يكف نحسان عمى أمو  بؿ 

لفضؿ في خبلصيا مف حياة الفقر البائسة  كاعتبرىا ىي مف كانت نحسان عميو؛ ىك صاحب ا

ألنيا أنجبتو ليذه الحياة التعيسة. يقكؿ الراكم: "صار عامر النمركد يرفض اآلف إحساسو القديـ 

بأنيا صاحبة الفضؿ عميو عندما أنجبتو كأنو كاف نحسان كشؤمان عندما ماتت بسببو.. كالعكس ىك 

يكف شؤمان  كاف فارس الخبلص الذم أنقذىا مف تعاسة الكجكد.. في حيف كانت ىي الحؽ.. لـ 

شؤمان كنحسان كىي تقدمو بدالن منيا عمى تعاسة الحياة ككأنما استراح راحة نفسية عميقة كىك 

 . (2)يصؿ ليذه النتيجة"

يـ كفي قصة "حامؿ الصندكؽ" لممصراتي  يحـر الفقر صابرا مف الحياة الكريمة  فيك يت

يعيش مع جدتو  مع إخكتو  يترؾ الدراسة كيحمؿ ماسحا لؤلحذية  ليتحصؿ عمى درييمات قميمة  
                                                           

(1) 
 .148مجموعات قصصٌة, المنشأة الشعبٌة للنشر والتوزٌع واإلعالن بدون تارٌخ طبع ص 3بشٌر الهاشمً,  

(2) 
 .18مجموعات قصصٌة, مرجع سابق, ص 3أحمد الفقٌه,  
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ليكفر لقمة تسد جكعيـ  كما زاد في حزنو فقدانو لجدتو قبؿ أف يكفر ليا الحياة الكريمة التي تميؽ 

يبا يحفر بيا  يقكؿ الراكم:" لـ يتخمؼ عف عممو ككده كالبحث عف رزقو إال يكما كاحدا كاف كئ

األلـ بعمؽ في صدره يكـ أف تكارت جدتو عف الكجكد الدنيكم كذىب ليكدعيا إلى كادم الصمت 

 (1)الرىيب كعاد إلى أحذية الناس كالبحث عف لقمة العيش"

ف كانت الكاقعية اىتمت بتصكير مظاىر الفقر  كالبطالة  كالظمـ االجتماعي  فإنيا اىتمت  كا 

ة مف قصص الحب كالزكاج  كالعادات المرتبطة بو  مف عدـ رؤية كذلؾ بتصكير ما يتعمؽ بالمرأ

العركس إال ليمة الزفاؼ  كالعادات المعركفة ليمة الدخمة كغيرىا مف األمكر التي ترتبط ارتباطان 

 كثيقان بالمرأة كخركجيا لمعمؿ  كتصكير في حاالت نادرة انحرافيا.

 

 

 الحدث المتعمق بالمرأة وقضاياىا:

عد العرؼ المرأة منذ القدـ  مصدران لمعار كالمذلة  ليذا فرضت عمييا القيكد  كمكرست 

عمييا كؿ أساليب القير  كاالضطياد  كمنعت مف حقيا في أىـ أمكر حياتيا مف تعميـ  كاختيار 

شريؾ حياتيا  كسجنت خمؼ قضباف األبكاب المكصكدة كقد تناكؿ كيتَّاب القصة القصيرة ىذه 

 في قصصيـ التي اىتمت بالكاقعية ككانت ىي الحدث األبرز في نتاجيـ. المكضكعات

في قصة "لعبة الصيد كالغزاؿ" لبشير الياشمي في مجمكعتو القصصية أحزاف عمي 

الدككالي  تناكلت قصة محمكد الذم يستعد لزفافو كىك ينتظر رؤية عركسة التي لـ يرىا  كما 

كران الحالة الشعكرية لمحمكد حيث تختمط مشاعر جرت العادات كالتقاليد  كيسير الحدث مص

الحب كالشكؽ مع مشاعر القمؽ كالخكؼ  لكف كؿ ىذه المشاعر تبدلت إلى ارتياح فكر دخكلو 

                                                           
(1) 

 .371ع سابق, صعلى مصطفى المصراتً, مرج 
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عمى عركسو  عندىا فقط عرؼ أف إنسانان جديدان دخؿ حياتو  كنسى كبلـ أصدقائو الذيف نصحكه 

جأة ارتفع صكت متحشرج في نبرات مفزعة أف يككف صيادان ينقض عمى فريستو. يقكؿ الراكم: "ف

امتدت أيدم لـ يتبيف محمكد أصحابيا تجذبو في عنؼ كتدخمو البيت.. حتى باب الحجرة نسى 

كؿ شيء.. نسى كممات شعباف كمنصكر كنسى معيا لعبة الصيد كالغزاؿ.. كؿ ما يعرفو أف 

 (1)إنسانان جديدان يدخؿ إليو ليبدأ معو حياة جديدة"

ؿ قضية ميمة في المجتمع  تدؿ عمى مدل التخمؼ كالجيؿ الذم تعانيو فالقاص تناك 

ليبيا  بؿ أغمب الدكؿ العربية  كاستمرت ىذه العادات إلى كقتنا الحالي  عمى الرغـ مف التطكر 

ف  العممي الذم كاكبو تطكر  كتغير في كؿ مناحي الحياة مف اقتصادية كاجتماعية كغيرىا  كا 

إال أف قضية العذرية  كشرؼ الفتاة ال يزاؿ سائدان في مجتمعاتنا كانت خفت في بعض الدكؿ  

 العربية.

كفي قصة "األصبع المجركح" لخميفة التكبالي يكاجو العريس المكقؼ بشجاعة  حتى ال 

يخسر عركسو الجميمة  بسبب تمؾ العادات التي غالبان ما تترؾ شرخان كبيران في العبلقة بيف 

مصطفى عف القصة: "العريس يمجأ إلى الحيمة تعكيضان عف شجاعة الزكجيف. يقكؿ خميفة حسيف 

 (2)مفقكدة.. فيك يرفض أف تككف عبلقتو مف البداية بزكجتو محاكلة اغتصاب"

فالعريس لـ يفشؿ في أف يخرج عمـ انتصاره  الذم يدؿ عمى رجكلتو  كشرؼ عركسو  

يحب عركسو  فيقرر أف يسخر بسبب الضغكطات النفسية التي يعاني منيا كٌؿ منيما؛ بؿ ألنو 

مف الجميع  كيجرح أصبعو  كيضع قطرات مف دمو  عمى راية النصر التي ينتظرىا الجميع  

يقكؿ الراكم بطؿ القصة: "تعمدت أف أبقى فترة طكيمة أحدثيا كأسايرىا قبؿ أف أخرج أحمؿ عمـ 

كدكنما أم خجؿ  انتصارم المزيؼ أللقيو عمى الكحكش المزمجرة التي عيؿ صبرىا. بكؿ فخر.
                                                           

(1) 
 .16بشٌر الهاشمً, أحزان عمً الدوكالً, مرجع سابق ص 

(2) 
 .81خلٌفة حسٌن مصطفى, مرجع سابق, ص 
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رميتو كنزلت الدرج أتمقى التياني كالتمنيات كرغـ أنني قضيت الميمة كميا مع أصدقائي كرفاقي 

 (1)ليس مف أحد منيـ.. يخطر عمى بالو أف أصبعي كاف مجركحان" أحدثيـ كأمازحيـ فإنو

ف اختمؼ طرح القضية نرل بطؿ قصة جناية أـ ليكسؼ  كفي المضمكف نفسو كا 

ث اختارت األـ عركسان البنيا  عمى عكس ما كاف يتمناه في شريكة حياتو  فيك لـ الدلنسي  حي

يمانع في عدـ رؤيتو لعركسو  ألنو عمى ثقة مف أف أمو ستختار لو عركسان جميمة تزيف داره  

كتككف أيمان ألكالده كفي أكثر مف مكقؼ كانت األـ تمتدح العركس  كأنيا مف عائمة محافظة ال 

لبنت حتى لمعبلج  كيذكر القاص في داخؿ القصة أف أخت العركس ماتت تسمح بخركج ا

مريضة  ألف األب رفض أف يعالجيا رجؿ غريب  كحانت لحظة المكاجية كىنا لـ تختمؼ القصة 

عما ذكرنا سابقان  الكؿ يطمب منو أف يككف رجبلن  كأخ العركس يطمب منو أف يستره ألف شرؼ 

عمى عركسو حتى تفاجأ بما رآه  فالعركس التي حمـ بيا كرسـ ليا العائمة بيف يديو  كما أف دخؿ 

صكران رائعة في خيالو  تأتي عمى عكس كؿ تكقعاتو  فكانت صدمتو قكية عندما كشؼ عف 

 كجييا ككجدىا عكراء.

يقكؿ الراكم: "اقتحـ الدار فكجد نفسو أماـ عركسو  فعرؼ كؿ شيء كرأل كؿ شيء  

نتظر  أشار ليـ أف اسكتكا قميبلن مكجيان قكلو إلى صيره الرجؿ كخرج إلى الجمكع التي كانت ت

المحافظ: إني لـ أكشؼ عف عفتكـ كشرفكـ الغطاء حتى ىذه المحظة  كىي عميَّ حراـ كعفة أمي 

إلى األبد.. أما أمي فسامحيا ال.. ثـ اندفع ليشؽ طريقو بيف الجمكع التي أذىمتيا المفاجأة.. 

 .(2)المنازؿ فعممت أنيا كانت عكراء!!"كانتشر الخبر بيف جدراف 

ف كانت القصة قد عالجت  قضية العادات المتبعة في الزكاج  كالمشاكؿ التي تنجـ  كا 

عنيا  إال أف ىناؾ تناقض عند تتبع الحدث  إذ كيؼ تككف األـ التي تنتظر زكاج ابنيا  كتريد 
                                                           

(1) 
 .117خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .48ٌوسف الدلنسً, قلب وذكرٌات, ص 
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يرغبيا  فإف كاف الرجؿ غير  أف تراه سعيدان  أف تختار لو عركسان ال تحمؿ المكاصفات التي

مسمكح لو برؤية عركسو  فمف غير المنطقي أف ال تراىا األـ  كتعرؼ ما فييا  ليذا اختار 

 القاص عنكانان لمقصة يحمؿ داللة الحدث.

كذلؾ لـ ييمؿ كيتَّاب القصة القصيرة الحدث المتعمؽ بالمرأة  التي تعيش في مجتمع 

 يمارس عمييا القير  كالحرماف.

قصة "مريـ "لبشير الياشمي  لكف ىذه المرة لـ تكف المرأة كما عبَّر عنيا الياشمي  في 

عف طريؽ راكم القصة الذم يحكي قصة مريـ  التي صاغيا عبر ذكرياتو  عبَّر عنيا الياشمي 

أف مريـ لـ تكف رافضة لتمؾ القيكد  بؿ ىي تحمـ باليكـ الذم تنتقؿ فيو مف بيت أىميا  إلى بيت 

فقد كاف "حمميا كاضحان في خياليا كتحاكؿ أف ترسـ صكرتو لمبنات بكمماتيا كحركات زكجيا  

يدييا.. كيؼ تبيو كشف يخدـ.. كشف يجيبميا.. كحتى كيؼ يمشي.. ككما يحدث لمبنات في 

ببلدم.. ذات يـك جاء مف يطرؽ بابيا كمع مكافقة األسرة كانت مريـ تيمؿ ألف الحمـ بدا يتخذ 

 .(1)شكمو الحقيقي"

كييحمِّؿ خميفة حسيف المجتمع المسؤكلية في قير المرأة  حيث يقكؿ: "أنو يدفع بيا نحك 

مصيرىا المظمـ في ىدكء  كعبر طريؽ تحؼ بو األضكاء كالزغاريد كأصكات الفرح  كالمرأة 

 (2)تطرب لتمؾ النياية  كىي ال تعمـ أنيا نياية أسكأ مف المكت"

طمكحاتيا اآلخرم  كتنشأ بغير دكرىا التقميدم  فعد المجتمع سمب "منيا بكؿ الطرؽ 

تتعمـ كتستقؿ بتفكيرىا كاختيار طريقيا كمستقبميا  فيي تساؽ كبكؿ قسكة نحك أحضاف رجؿ 

                                                           
(1) 

 .255مجموعات, ص3بشٌر الهاشمً,  
(2) 

 .71-71خلٌفة حسٌن مصطفى, زمن القصة, مرجع سابق, ص 
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رجعي كمتجيـ المبلمح... كالبد أف يككف ىك اآلخر قد أعد ليذه الميمة الخطيرة في حياة 

عاقة تطكره"  .(1)مجتمعو كا 

ؼ الشريؼ في مجمكعة الجدار يرفض القاص أف تككف كفي قصة "البنت كبرت "ليكس

الفتاة سمعة تباع كتشترل  حيث تحكي القصة عف فكزية الفتاة التي لـ يحرميا أىميا مف متابعة 

دراستيا  كالعمؿ في مدرسة  لكف كبل مف األـ كاألب  يريداف تزكيجيا لمشخص الذم يممؾ ماالن  

اف ليا رأم مغاير تمامان عف كالدييا  فيي تحب شابان كمنصبان  دكف الرجكع لرأم فكزية التي ك

 آخر  األمر الذم جعؿ كالدىا يعيش صدمة قكية عندما رآىا تسير في الشارع مع ذلؾ الشاب. 

يقكؿ الراكم: "قبؿ أف ينعطؼ إلى الشارع المؤدم إلى عممو رأل ما كاف يؤمف إيمانان 

نا يرافقيا شاب يحمؿ عنيا محفظتيا كحديث أبديان باستحالة حدكثو.. كانت فكزية تمشي اليكي

طكيؿ.. الشؾ أنو ممتع يدكر بينيـ كصدمتو المفاجأة  كأغرقتو مكجات عاتية متتابعة مف 

 .(2)غضب أسكد مدمر حجبت عف عينيو الطريؽ"

يقكؿ عبد العزيز الشناكم عف ىذه القصة: "نممس مف ىذه القصة أف الفتاة ليست سمعة 

رأم في شريؾ حياتيا يجب استشارتيا كأخذ رأييا أكالن فيمف تريد الزكاج  تباع كتشترل  لكف ليا

 .(3)منو "

كىناؾ قصص كاف الحدث يدكر حكؿ المرأة التي أجبرتيا الظركؼ لمسمكؾ غير السكم 

  فعبد ال طفؿ يعيش مع جدتو ألف أمو مطمقة  كأجبرتيا قصة الكرة لممقيكرمثؿ أـ عبد ال في 

راؼ  مف أجؿ أف تعيش برفاىية كتكفر البنيا كؿ ما يتمناه  لكف أطفاؿ الظركؼ عمى االنح

الحي ينعتكنو بابف الفاسدة  كما يسمعكف ذلؾ مف أمياتيـ  كيأبى ابف الحاج صاحب الكرة إال أف 

                                                           
(1) 

 .72نفسه, ,,ص 
(2) 

 .72ٌوسف الشرٌف, الجدار, ص 
(3) 

 .125عبد العزٌز الشناوي, مجلة الثقافة العربٌة, مرجع سابق, ص 



121 
 

يكررىا لو في كؿ مرة أراد فييا عبد ال أف يمعب معيـ  فيرصد القاص شعكر عبد ال كىك 

كيرفض الحاج أف ينظـ إلييـ  حتى عند حاجتيـ إلكماؿ الفريؽ  فصار  يراقب األطفاؿ يمعبكف

حمـ عبد ال ىك احتبلؿ كرة  كحققت لو أمو ذلؾ حينيا تغيرت نظرة األطفاؿ لعبد ال  كأصبحكا 

يطمبكف كده  كعندما حانت الفرصة لعبد ال لبلنتقاـ مف ابف الحاج رفض أف يمعب معيـ بالكرة 

يقصد  (1)يا لو أمو كقاؿ في ليجة انتصار   كنشكة: "ألعبكا كمكـ إال كلد الفاسدة"الكبيرة التي أىدت

ابف الحاج  كعندما ىجـ ابف الحاج عمى عبد ال  كقؼ جميع األطفاؿ مع عبد ال ضد ابف 

 الحاج مدافعيف عف عبد ال صاحب الكرة األكبر كاألجمؿ.

كفي قصة "الشيء الخفي" ليكسؼ الشريؼ  عبَّر الحدث عف مكقؼ الزكج عندما تخكنو 

زكجتو  بسبب الفقر كسكء الحاؿ  فمبرككة خرجت مف بيتيا بحجة الذىاب لعرس ابنة خالتيا  

كسمح ليا سعيد زكجيا بذلؾ  لكنو عندما رجع في المساء لـ يجدىا كطاؿ غيابيا  كعندما بدأ 

مسعكد ألف بيت ابنة خالتيا بعيد  كقرر الذىاب إلييا  سمع صكت سيارة تقؼ القمؽ يتسرب إلى 

بالباب كصكت طرؽ خفيؼ عند الباب  عادت مبرككة كمؤل أريج عطرىا المكاف  كاندست بيف 

أطفاليا كىي تبكي قد تككف داللة حالة الندـ التي تعيشيا  كالمبرر الذم كانت تحاكؿ أف تقنع بو 

ر كالبؤس التي تعيشيا مع زكجيا  ثـ ينيي القاص القصة بطمب مبرككة نفسيا ىك حياة الفق

الطبلؽ  كسط ذىكؿ زكجيا كاندىاشو مف طمبيا يقكؿ الراكم: "رفعت جسدىا قميبلن ككجيت إليو 

كفكجئ إذان قد -طمقني..طمقني -عينيف بممتيما الدمكع كقالت برجاء حار  كبصكت يكاد ال يسمع 

 .(2)اه تنيار دفعة كاحدة"حدث ذلؾ الشيء  كأحس بقك 

ف كانت القصة تناكلت حدثان يعالج مشكمة الخيانة الزكجية  عندما تتعرض المرأة  كا 

لمضرب  إلى جانب حياة الفقر  كالبؤس التي تعيشيا مع زكجيا  فإف طريقة سرد الحدث كانت 
                                                           

(1) 
 .41قصة, ص14كامل المقهور,  

(2) 
 .91ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق, ص 
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كج ىؿ مفككة  كغير مقنعة "حيث ينيي الكاتب قصتو بكممات تفيض بالسذاجة عمى لساف الز 

 .(1)مف الضركرم أف يحدث ذلؾ الشيء"

كفي قصة "القطة "لمشريؼ  تتعرض المرأة لمضرب مف قبؿ زكجيا المخمكر  عندما 

رفضت أف تشاركو الفراش  فما كاف منيا إال أف تركت البيت  كذىبت إلى بيت أىميا  كعندما 

 ا.استفاؽ مف سكرتو  ندـ عمى ذلؾ  كذىب إلى بيت أىميا يريد استرجاعي

كفي قصة "الباب األخضر" في مجمكعتو القصصية األقداـ العارية  نرل نمكذجان آخر 

لممرأة المنحرفة  حيث تحكي القصة عف أرممة جميمة اسميا مريكمة  التي شاع في الشارع أف 

ىناؾ مف يتسمؿ إلييا ليبلن  فقرر أىؿ الشارع طردىا  ككاف الشخص األكثر إصرارنا عمى ذلؾ ىك 

ف  كلـ يفصؿ بينيـ كبيف مريكمة إال ىذا الباب األخضر  كفي لحظة تطكر الحدث الحاج حس

حيث انتبو الحاج حسف إلى أنو فقد مسبحتو  األمر الذم جعمو يتراجع عف الباب  كسط استغراب 

أىؿ الشارع  لكف تمؾ الحيرة لـ تطؿ  فقد انفتح الباب األخضر  كخرجت مريكمة كفي يدىا شيء 

ف الحاج حسف  ثـ غيرت طريقيا  كلـ يكف ذلؾ الشيء الذم يممع في يدىا إال يممع  اقتربت م

 اقتربتمسبحة الحاج التي نساىا عند مريكمة  عندما كاف معيا في الميمة السابقة. يقكؿ القاص: "

أكثر مف الحاج. المحظة تصبح دىكران. كىك يرل يدىا تيتز كتتبلعب بالمسبحة كأنيا تكشؾ أف 

ترمييا في كجية.. كارتفعت يدىا بالمسبحة كقربتيا مف كجية ككأنما تذكره بأحداث الميمة 

الماضية.. إال أنيا في المحظة التالية تراجعت خطكة إلى الخمؼ كأخذت طريقيا بينيـ مبتعدة. 

 (2)تفت خمؼ المنحنى كبقى الباب األخضر مفتكحان"كاخ

 

 
                                                           

(1) 
 .126عبد العزٌز الشناوي, الثقافة العربٌة, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .95-94ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة, مرجع سابق, ص 
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 :الفكر الديني في شخصيات الفقيو )الشيخ والدجال(

بما أف القصة الكاقعية في ليبيا اىتمت باإلنساف البسيط مف حيث ىمكمو  كمشاكمو      

اختبأت  االقتصادية كاالجتماعية  كالتقطت األحداث مف ذلؾ الكاقع  لـ يغب عنيا تمؾ الفئة التي

خمؼ ستار الديف ككانت تظير عكس ما تبطف  في إشارة كاضحة لفضح ىذا الكاقع  كتعريتو 

ظيار ما فيو مف سمبيات  فجاء محكر الحدث في القصص الفقيو الدجاؿ الذم يسخر مف   كا 

عقكؿ الفقراء خاصةن  بحجة امتبلكو لقدرات خارقة  يستطيع مف خبلليا عبلج مرضاىـ  كفؾ 

ذلؾ قدمت  صكران لمشيخ الذم يرفض الرذيمة عمنان  كىك أكؿ مف يمارسيا سرا. مف مسحكرىـ  ك

تمؾ القصص  قصة التكبالي "الفقيو" تناكلت القصة مشكمة اجتماعية منتشرة بشكؿ كاسع في 

ليبيا  كىي المجكء إلى الفقيو أك الشيخ لعبلج األمراض  مختصر ىذه القصة أف عـ أحمد يمجأ 

ليعالج ابنة زكجتو المريضة فقاـ ىذا الفقيو باالعتداء عمى تمؾ الفتاة  يقكؿ إلى الفقيو محمد 

الراكم: "بينما ىك في صراعو مع النكـ.. كقبؿ أف يتغمب عميو.. إذا بصرخة فظيعة تأتي مف 

داخؿ الككخ تقطع السككف كنصؿ حاد كتنتشر كثغاء أليـ. فقاـ فزعان مرتعشان يقتحـ الككخ تتبعو 

كىي صكرة تبيف  (1)لفقيو مرتبكان مضطربان يطمب الستر كيعمف استعداده لمزكاج"زكجتو ليجد ا

الزيؼ المكجكد في المجتمع  حيث تكضع الثقة  فيمف ليس  أىبل ليا. يقكؿ خميفة حسيف 

مصطفى عف ىذه القصة: "إنو الحنيف الجارؼ إلى المرأة أك الحريـ كما يعبر عنيا التكبالي  ال 

رغـ كؿ  -الفقراء الضائعكف-س الضعيؼ الناعـ الذيف استطاعكا ىـ يصده شيء  ذلؾ الجن

شيء يمتمككه كأف يككف منو تسميتيـ تنفس غضبيـ كقيرىـ  فمماذا يتخمؼ الفقيو كحده عف قافمة 

 (2)أكلئؾ البائسيف"

                                                           
(1) 

 .46خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .25خلٌفة حسٌن مصطفى, مرجع سابق, ص 
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عمى حرمات الناس  مستغبلن ثقتيـ بكؿ مف يدعي  لبلعتداءلكف ىذا ال يعطي مبرران 

 الكرع كالتديف.

كيعرض  يكسؼ الشريؼ سمكؾ الشيخ المنافؽ في قصتو "الباب األخضر" فيك يناؿ 

احتراـ أىؿ الشارع  كيدَّعي محاربة الرذيمة  كىك يمارسيا  تحت جنح الميؿ  كقد ذكر القاص 

المسبحة  رمزا لمتقكل  كالكرع  إذ كانت ال تفارؽ يده  كىي نفسيا مف كانت دليبل عمى إدانتو  

 ا مريكمة في كجيو  عندما قاـ أىؿ الشارع بطردىا خكفان مف أف تدنس شارعيـ.عندما لكحت بي

يقكؿ الراكم: "في المحظة التي كاد يكشؾ فييا أف ينادم عمى مريكمة مرة أخرل تكقؼ 

ككأنما انغرس في األرض كلـ يبلحظ كاحد منيـ الرعب الذم ارتسـ في عينيو  كيداه تبحثاف عف 

كدفعة كاحدة تذكر الميمة الماضية دقيقة دقيقة كلحظة لحظة تذكر  شيء ما في جيكب )فرممتو(

 .(1)كؿ شيء  اختفاؤه في المسجد مف بعد صبلة العشاء. كزكجتو كىي تسألو. كيف كنت"

فمريكمة امرأة سيئة السمعة  تمتد إلييا األصابع باالتياـ لكف تمؾ األصابع لف تستطيع 

ب األخضر معمنة رفضيا لتمؾ الفاجرة  ال يمكف لممسبحة أف تخفي تمكثيا بمجرد أف تمكح إلى البا

رمز النقاء كالطير كالتديف "كاف الحاج صاحب اإلصبع الممكث كالمشكه في طميعة الذيف أصركا 

عمى طرد المرأة. ككاف ىك صاحب الصكت األقكل  لكنو كاف أيضان في طميعة الذيف سعكا إلى 

 (2)ف"سريرىا في جنح الميؿ كفي غفمة مف اآلخري

 

 

 

 
                                                           

(1) 
 .93ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .29ى, زمن القصة,  مرجع سابق,صخلٌفة حسٌن مصطف 
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 رفض االستعمار والدفاع عن األرض:

الشؾ في أف الظركؼ التي عاشتيا ليبيا في بدايات القرف الماضي  مف سياسية  

كاجتماعية  كاقتصادية  كاف ليا تأثير كاضح في القصة القصيرة التي تحدثت عف االستعمار كما 

 تو بكؿ الكسائؿ.ترتب عنو مف قتؿ  كدمار  كظمـ  كقير  كاألىـ ىك رفضو كمحارب

فتأتي أغمب قصص المقيكر في ىذا اإلطار  حيث كاف الحدث األبرز ىك الصراع مع 

المستعمر  كمحاربتو  كالتطمع لمحرية  في قصة الخائفكف تناكؿ الراكم ذكريات أياـ الحرب 

كالغارات  يرصد فييا الخكؼ كالذعر المتمثؿ في صراخ األطفاؿ  كعكاء الكبلب  كيقدـ لنا 

دث مف خبلؿ حياة عائمة بسيطة تعيش في حي تعرض لغارة جكية  أحالت كؿ شيء إلى الح

ركاـ  كفقدت العائمة ابنيا الصغير. يقكؿ الراكم: "كاف سي عمي يمسؾ الصغير ببقايا أطرافو 

المقطعة كقد تيشمت رأسو.. لكف ابني كاف ينظر إليى كقد مؤل عينيو التراب. كتمي ذلؾ سككف 

 (1)ي"عمى حياتي كبيت

تمييا قصة "السبب "التي تركم قصة عمي الشاب الرافض لبلستعمار الذم أخذ أرضو  

كعندما تساءؿ لماذا تأخذكف أرضي كاف الرد صفعة تمقاىا عمي مف الجندم اإليطالي  كانت ىذه 

الصفعة قد أشعمت شرارة الحقد في قمب عمي إلى أف جاء يكـ كاف لو آخر المطاؼ  كىك يكـ 

  يكميا كصؿ الحقد قمب عمي إلى أقصى حد  فقرر أف ينتقـ ألرضو  كبقرتو  فكؿ قتؿ البقرة

شيء كاف يكحي بالمكت  الحقد األسكد في قمب عمي  كالغراب الذم امتد ظمو عمى العمـ 

اإليطالي فعكس صكرة المكت  كاجتمعت عند عمي كؿ ما يجعمو ينتقـ لنفسو كألرضو كبقرتو  مف 

ة التنفيذ )المحشة( فترصد عمي لمضابط اإليطالي  كما ىي إال لحظات حقد عمى المستعمر  كأدا

بعدىا غرس عمي المحشة في عنقو  كفرَّ ىاربان. اآلف ىك يعرؼ أنو لك قيتؿ سيعرؼ السبب الذم 

                                                           
(1) 

 .57قصة, مرجع سابق, ص14كامل المقهور,  
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طالما بحث عنو. يقكؿ الراكم:"كؿ حاجة لييا سبب.. لما الحككمة تبعث كرام العسكر.. لما 

ال حتى نمكت  (1).. يككف عرفت عبلش"يخش الحبس.. كا 

فجعؿ المقيكر الشخصية الرئيسة المحركة لمحدث  ىك الراكم  فيك صاحب القضية  

كمف لديو الحؿ  فعمي نظر إلى العدك نظرة جزئية  لكنيا مرتبطة بعناصر أخرل  انفصؿ عنيا 

 .(2)في تمؾ المحظة  لحظة اتخاذ القرار  انفصاالن مؤقتان 

مع الضابط  بقدر ما ىي مع مستعمر  كسكؼ يبلحقو  لكنو يعرؼ أف مشكمتو ليست 

ىذا المستعمر  حتى يناؿ القصاص الجائر  ككصؿ إلى قناعة أنو لك قتؿ فإنو يعرؼ السبب  

بينما الذم ال يعرفو لماذا اختاركا أرضو  كالقصة تحمؿ مضمكنا كطنيا   فاألرض ىنا رمز 

انتيت بو القصة يرمز لطمع المستعمر     لمكطف  الذم اليمكف أف يستغني عنو  كالتساؤؿ الذم

 في أرض خصبة  كأجير يطيع األكامر  يمارس عميو الظمـ  كالبقرة رمز لمخير كالعطاء.

كفي قصة "عاشكر" تناكؿ الراكم حكاية عاشكر الشاب المناضؿ الذم كاجو رصاص 

البداية ليكصؿ االيطاليف بشجاعة. لكف مكت عاشكر لـ يكف النياية عند الراكم  بؿ كانت 

الطريؽ الذم بدأه عاشكر يقكؿ الراكم: "عندما انطمؽ الرصاص  انكفأ كجو عاشكر عمى التراب 

 (3)كغاصت جبيتو السمراء في األرض... ككاف ذلؾ آخر لقاء لي بعاشكر"

يقكؿ سميماف كشبلؼ في نقده لمقصة: "كاف عاشكر يشكؿ شيئان في حياة بطؿ القصة  

 (4)و كيعجب بو كيرل فيو صكرة لما يجب أف يككف عميو"كاف النمكذج الذم يحب

في قصة "السكر" لممقيكر كاف الحدث التي تحركت مف خبللو الشخصية  ىك فرض 

االستعمار سيطرتو عمى األرض عف طريؽ إغراء الناس بالماؿ مستغبلن فقرىـ كظركفيـ القاسية  

                                                           
(1) 

 .66نفسه, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .224ٌنظر, سلٌمان كشالف, دقات الطبول, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .154قصة,  مرجع سابق,ص14كامل المقهور,  
(4) 

 .166سلٌمان كشالف, دقات الطبول, مرجع سابق, ص 
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جابو بالرفض مف ابنو مسعكد  الذم لكف أبا مسعكد عندما فكر في بيع األرض كما فعؿ غيره  ي

رمز بو القاص لممستقبؿ الذم يرفض كجكد المستعمر  ككذلؾ رفض الزكجة  فما كاف مف أبي 

مسعكد إال الرضكخ البنو كزكجتو  كينيي القاص قصتو بصكرة سكر كبير مف األسمنت خمفو 

ة صغيرة لـ يستطع مجمكعة مف الجنكد يحممكف بنادقيـ  لكف ىذا السكر الممتد يقؼ عند قطع

الحصكؿ عمييا. يقكؿ الراكم: "مسعكد ينثر البرسيـ في حفرة األرانب  كيقؼ تحت ظؿ نخمتو 

الصغيرة  كنكرية تحـز كسطيا بردائيا كفكؽ كتفيا الفأس  كالبقرة تمؼ رأسيا لتصعد )المجر( مف 

ألسمنت المسمح جديد ابتسمت في ىناء  كأضاءت قمبي مائتا شمعة كأنا أرل السكر الضخـ مف ا

 (1)بأنكاره الساطعة كالجند مف كرائو بأسمحتيـ ينحني في انيزاـ أماـ قطعة أرضي الصغيرة"

ف كاف صكتيا في ذلؾ الكقت غير معتد  فكاف األمؿ  كالنجاة نتيجة لرفض الزكجة  كا 

بو  ككذلؾ الرفض النابع مف الطفؿ رمز المستقبؿ "لقد كانت نتيجة الرفض في السكر نجاة 

ألشخاصيا مف مصير كصؿ إليو غيرىـ  أكلئؾ الذيف كضعكا القيد حكؿ أعناقيـ ليتكلد معيـ 

 (2)بعد ذلؾ مزيج مف الضآلة كالغربة"

كفي السياؽ ذاتو يتطكر الحدث عند القاص يكسؼ الشريؼ في قصة مف بمد بعيد  التي 

بطؿ اسمان لشمكلو ىذه يتمظير فييا نمك الحدث  فالقصة تعالج قضية كطنية  كالشريؼ لـ يعط ال

الشخصية  فيترصد ىذا البطؿ ألحد جنكد االحتبلؿ  كتمر لحظات االنتظار رتيبة عمى البطؿ  

مف خبلؿ المكنكلكج الداخمي كىك يتذكر مصرع صديقو عاشكر  عندما أكتشؼ المحتؿ أمره  

تذكر عندىا تممكو الخكؼ بأف يبلقي المصير نفسو  لكنو سرعاف ما عدؿ عف ذلؾ  عندما 

شجاعة عاشكر  كمع كؿ ىذه اليكاجس  كصؿ الشيخ الذم كاف ينتظره  كيصؿ القاص إلى 

لحظة الحسـ في الحدث  فينقض البطؿ عمى الجندم كيطعنو عدة طعنات فيسقط مقتكالن  كؿ 
                                                           

(1) 
 .82كامل المقهور, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .175سلٌمان كشالف, دقات الطبول,  مرجع سابق,ص 
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ذلؾ في أسمكب ممتع. يقكؿ الراكم: "عاد إلى مكانو كعادت عيناه تتجسساف الطريؽ الذم ينتيي 

عداء كالزمف يمضي متثاقبلن حزينان متكتران  كأشياء كثيرة يذكرىا كيعيشيا.. أشياء عند معسكر األ

 (1)كثيرة يعيشيا دفعة كاحدة. بإحساس غريب يشير فيو الشجف كيكاد يدفع الدمع في عينيو"

حيث ينيي القاص الصراع التي يتأجج داخؿ نفس البطؿ  بالكصكؿ إلى ىدفو  كتنفيذ   

ا كانت عكاقبو كخيمة. حيث يتطكر الحدث مف البداية  كينمك فنيا  مع ما خرج مف أجمو  ميم

 .(2) تطكر الحكاية  لمكصكؿ إلى ما ىك أعمؽ  بشكؿ ال يخالؼ المنطؽ

كعند عبد ال القكيرم في قصة كمبي الصغير  التي تركم قصة طفؿ يعيش مع أب 

كالغارات في الحرب العالمية  متسمط  كأـ كأخ كبير  كتجرم أحداثيا فترة العدكاف عمى ليبيا 

الثانية  كفي كسط أجكاء الخكؼ كالذعر التي يصاب بيا الجميع  يطمب الطفؿ تربية كمب 

فيرفض كالده بقكلو أنو نجس  كتمر الذكريات في ذىف الطفؿ  كيؼ ترككا بيتيـ في طرابمس 

تمحقيـ إلى ىناؾ خكفان مف قصؼ الطائرات  كذىبكا إلى قرية قريبة مف طرابمس  لكف الغارات 

فييرع الجميع إلى االختباء في أماكف أكثر أمنان  كيتذكر الطفؿ الكمب الصغير في الشارع  لكف 

كالده يرفض خركجو خكفان عميو  كبعد تكقؼ الغارات في الصباح  خرج الطفؿ باحثان عف كمبو 

مف المنزؿ  فيشعر فكجده ميتان  كأصابو الحزف عميو  فيطمب منو األب أف يدفنو في مكاف قريب 

الطفؿ عندىا بحب كحناف كالده  لـ يعيده فيو مف قبؿ. يقكؿ الراكم: "فتحت الباب ألرل أبي 

كاقفان مع غيره مف الرجاؿ  كتمفت كثيران أماـ البيت  كبعدما تعبت مف البحث في األمكنة البعيدة 

نو كاف ميتان اقترب أبي مني بنظراتي.. كاف قريبان مف عتبة الباب كسقطت عميو ألحممو معا تبان لك

 كقد رآني أحممو..

 قمت: سأدفنو
                                                           

(1) 
 .79-78ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .31ٌنظر, طه وادي, دراسات فً نقد الرواٌة,مرجع سابق, ص 
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 قاؿ: ادفنو قريبان مف البيت. ال تذىب بعيدان 

 فقمت: حاضر

 (1)يتدفؽ منيما فيض مف حناف" محتقنتيفكنظرت إلى كجو أبي كانت عيناه 

عمى الرغـ مف مشاعر الخكؼ كالفزع كاليمع  الذم تسببو الطائرات التي ترمي حممان مف 

حيـ عمى األبرياء  يقابميا الشعكر بالحب كالحناف الذم يسكد ىذه العائمة الصغيرة  كىي جزء ج

مف الكطف. يقكؿ عمى محمد األصفر في نقده ىذه القصة إنيا: "تعالج جكانب إنسانية عميقة 

 (2)المعني كاإلحساس.. كتناىض الحرب كالدمار  كتدعك لمحب كالحناف"

خميؿ في قصة "رجؿ مف مصراتو "ليكسؼ الدلنسي  فبعد  كتظؿ الحرب ال تغادر مخيمة

مركر عشريف عامان عمى انتيائيا ما يزاؿ خميؿ يذكرىا  فقد ألقت بو األقدار مف مصراتو إلى 

بنغازم  ككانت الذكريات ال تفارؽ مخيمتو لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ اشتغؿ بكؿ صبر  فكاف 

ازليا  كيبيعيا كيدخر جزءان منيا  إلى أف استطاع يجمع ألكاح الصفيح  كاألبكاب التي تيدمت من

بناء براكة  كخطب حميمة بنت الحاج فرج. يقكؿ الراكم: "لـ تمض سكل أياـ قميمة حتى زفت ابنة 

المرحـك الحاج فرج إلى خميؿ المصراتي  كذاب خميؿ كسط الجمكع الكادحة يضع المستقبؿ 

 (3)ألسرتو الجديدة"

في قصة "صراخ في قريتنا" مصكران  اإليطالية االستعمار كيتناكؿ بشير الياشمي صكر 

حالة الذعر كالفزع التي عاشيا الناس في تمؾ الفترة  حيث كانت لغتو متسارعة  تشعر ككأنؾ 

تعيش ذلؾ الحدث  ككأنؾ تميث معيـ  عند فرارىـ أم أىالي الحي مف الطمياف عند ىجكميـ 

نيا يكـ الحشر  حيث تذىؿ عمى البيكت  كالمزارع بحثان عف الفاريف حسب زعميـ  في صكرة  كأ

                                                           
(1) 

 .61عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .236مؤلفٌن, فً أدب عبد هللا القوٌري, مرجع سابق, ص مجموعة 
(3) 

 .157ٌوسف الدلنسً, قلب وذكرٌات,  مرجع سابق,ص 
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كؿ مرضعة عما أرضعت في مثؿ قكلو : "كانحني الرجؿ عمى األرض كرفع يديو شيئان أسرع بو 

نو كلـ تمبث أف كقعت عمى األرض كرضيعيا في كتمقفتو مإلى المرأة.. كلدؾ يا سميمة.. 

 (1)أحضانيا"

حثكف عف كيستمر الحدث عمى الكتيرة نفسيا  ىركب  كخكؼ كفزع  كالطمياف يب

المبركؾ  الذم قتؿ القبطاف اإليطالي  فما كاف منيـ إال أف أحرقكا البيكت كدمركا كؿ ما في 

طريقيـ  كسط صراخ النساء كاألطفاؿ كأصكات الرصاص تسمع في كؿ حيف  إلى أف كصؿ 

الحدث إلى نياية القصة حيث عاد المبركؾ  كىك يكبؿ الجندم اإليطالي  كسط ذىكؿ أىؿ 

نيـ كانكا يعرفكف أف المبركؾ أقكل مف الطمياف يقكؿ الراكم: "قطع دىشتيـ صكت امرأة القرية  لك

كأدار المبركؾ عنقو إلييا كتكمـ كىك يكاصؿ سيرة  -تحمؿ كليدىا في أحضانيا مبركؾ.. مبركؾ

جام يا سميمة جام.. كسرعاف ما تكارل عف األنظار تمامان.. بينما خمؼ كراءه ىميمة تحدثيا 

 (2) متيالكة في حديث طكيؿ ليا عف المبركؾ.."الجمكع ال

كفي قصة "ذكرل تمؾ األياـ" تناكؿ الياشمي المظاىرات التي كانت رافضة لمتقسيـ  

  كسقكط االستعمار  كتستمر تمؾ الجمكع كتدعك إلى كحدة ليبيا  كييتفكف بسقكط )بيقف سفكرزا(

عساكر االنجميز عمى المتظاىريف  في ترديد مطالبيا  كلـ يكقفيا صكت الرصاص  الذم أطمقو

المطالبيف بحقكقيـ في كطنيـ المغتصب كمحمد أحد ىؤالء الذيف انضمكا إلى ىذا المككب  

كركت دماؤه أرض الشارع  كالجمكع ما زالت تيتؼ  في إصرار كتحد لمظمـ الذم يمارسو 

تردده الجمكع األجنبي المغتصب ألرضيـ  كالمسيطر عمى خيراتيـ يقكؿ الراكم: "صكت كاحد 

                                                           
(1) 

 .248مجموعات,  مرجع سابق,ص 3بشٌر الهاشمً,  
(2) 

 .286نفسه, ,, ص  
 : خارجٌة إٌطالٌا كارلو سفوزوفٌه تم هو اتفاق سري كان قد جرى بٌن وزٌر خارجٌة برٌطانٌا ارنست بٌفن ووزٌر  -بٌفن سفورزا

األتفاق بٌن الدولتٌن فً ان تحصل لٌبٌا على أستقاللها بعد عشر سنوات, على أن توضع أقالٌم لٌبٌا الثالث تحت وصاٌة دولٌة تتولى 
-ألمم المتحدة برٌطانٌا الوصاٌة على برقة وتتولى إٌطالٌا بموجبها إدارة طرابلس, وتتولى فرنسا إدارة فزان, وقدم المشروع ل

م. منقول عن بحث مقدم بعنوان سرد تارٌخً عن لٌبٌا ما قبل االستقالل 1949ماٌو  17للتصوٌت علٌه أمام الجمعٌة العمومٌة فً 

 م.2115مارس  6والظروف التً أدت إلى حصول لٌبٌا إستقاللها للدكتور مصدق بوهدمة, شبكة المعلومات العامة تارٌخ الدخول 
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  تحيا الكحدة.. يسقط االستعمار.. ليبيا مكحدة.. يسقط  –كيتجاكب صداه بيف أرجاء الشارع 

 (1)سفكرزا" بيفف

 

 النزوح إلى المدينة والغربة والسفر بحثًا عن العمل أو المتعة:

تناكلت القصة القصيرة التطكر كاالنفتاح عمى العالـ الخارجي بعد اكتشاؼ النفط "فقد 

تحسنت الظركؼ االقتصادية إلى درجة أصبحت فييا الببلد التي كانت تعاني مف البطالة بدؿ 

ذلؾ مف نقص ىائؿ في القكل العاممة مما اضطرىا إلى استجبلب عشرات اآلالؼ مف الفنييف 

يا  عبلكة عمى أف اليجرة أصبحت عكسية أم لداخؿ الببلد ككذلؾ مف الريؼ األجانب لمعمؿ ب

 (2)إلى المدف حيث مكاقع الصناعة"

في قصة "الزيت كالتمر" لعبد ال القكيرم  تناكؿ القاص حكاية قرية ليبية بعد اكتشاؼ 

مصانع النفط  كتغير الحاؿ حيث بدأ الشباب في النزكح إلى المدينة  باحثيف عف عمؿ في ال

كالشركات  فمـ يعد الناس ييتمكف باألرض  فجفت البئر  كالمحصكؿ قؿ كالنخؿ لـ يجد مف 

يكبره  ألف أغمب العماؿ ذىبكا إلى المدينة  حيث أصبح مف يكبر النخؿ حارسان ليميان في أحد 

ع المصانع الكبيرة  كالتقط مف ىذه القرية عائمة صغيرة مف أـ كابنييا  فيقرر الصغير أف يبي

حصتو في األرض  كيذىب إلى المدينة فكؿ شيء متكفر فييا دكف تعب  في الكقت الذم تعمقت 

فيو األـ باألرض كرفضت البيع بينما لـ ترفض الذىاب إلى المدينة. ينقؿ القاص الحكار بيف األـ 

 كابنيا فيقكؿ:"

 أريد أف أعيش في المدينة -

 نعيش كمنا في المدينة.. كلكف ال نبيع -
                                                           

(1) 
 .279مجموعات, ص 3مً, بشٌر الهاش 

(2) 
 .117م, مطبعة دار العلم دمشق, ص1981محمد ٌوسف, محمد عبد هللا, نشأة وتطور الطبقة العاملة فً لٌبٌا,  
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 (1)كد.. أريد أف أصير مثؿ الناس"أريد النق -

 

ف كاف االبف في" الزيت كالتمر" بحث عف عمؿ داخؿ البمد الكاحد  فإف بطؿ قصة  كا 

"لحف لف يتـ" ليكسؼ الدلنسي  التي تحكي  قصة شاب ليبي سافر إلى إيطاليا باحثان عف عمؿ  

مده  كعف حياتو المممة فالتقى ىناؾ بفتاة إيطالية  كقع في حبيا كحكي ليا كؿ شيء عف أىمو كب

الرتيبة  كالخالية مف أماكف الترفيو  عمى الرغـ مف ذلؾ أحبتو كقبمت الزكاج بو  كعندما رجع إلى 

بمده  أصيبت بالصدمة عندما رأت كاقعو الذم كاف يحكي ليا عنو  كتعرضت لضغكطات مف 

ازم  كيتطكر الحدث األىؿ كمنعت مف الخركج سافرة  فانتقؿ إلى طرابمس فقد كاف يقيـ في بنغ

حيث تنجب المرأة اإليطالية ابناى  كيفقد الشاب عممو  فتقرر تركو  مما أشعره باالحتقار كالميانة. 

يقكؿ الراكم "اتجو إلى ابنو يريد ضمو إلى قمبو الكاجؼ  لكف الطفؿ ارتمى بيف أحضاف أمو في 

أف يحؿ ابنتيـ مف ىذه فزع كىمع مخيؼ.. عرؼ كؿ شيء عف المفاجأة كتيقف عندما طالبكه ب

فاستجاب لرغبتيـ كخرج يجر أذياؿ الخيبة كالفشؿ مشيعان  -قيكد الزكجية-األغبلؿ كالقيكد 

. كىناؾ أيضا مغزل آخر  فبحرمانو مف الطفؿ  الذم يرمز عادة (2)بنظرات االزدراء كاالحتقار"

إلى المستقبؿ أف األجنبي  ميما قدمنا لو  فيك ال يتخمى عف رغبتو في سرقة مستقبمنا  كالتخمي 

 عنا بعد الكصكؿ إلى أىدافو. 

كفي "قصة حكاية صديقي" لمتكبالي  سافر شاباف لمخارج طمبان لممتعة  فتعرؼ أحدىما 

فتاة  كعندما عرَّفيا عمى صديقو  قرر األخير الزكاج منيا  كبدأت بينيما المشاكؿ  ككانت عمى 

سببان في افتراقيما  كالقصة مف حيث المضمكف تناكلت حدثان يقع في الكاقع مف حيث السفر طمبان 

لممتعة  لكف تغير الحدث في نياية القصة  جاء غير مقنع لمقارئ  فميما كاف العمؿ األدبي 
                                                           

(1) 
 .16عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,  مرجع سابق,ص 

(2) 
 .25-24ٌوسف الدلنسً, قلب وذكرٌات,  مرجع سابق,ص 
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تخيبلن  فإنو لك خالؼ الكاقع خاصةن فيما يتعمؽ باألخبلقيات  كالثكابت فإنو يككف مرفكضان حتى م

 لك كاف فنا  كالقصة لـ تمثؿ الكاقع الميبي  لكنيا تناكلت مكقؼ شابيف مف ليبيا عاشا ذلؾ الكاقع.

كفي قصة "الممر المظمـ" يضعنا المقيكر أماـ شاب مغترب  لكف دكف أف نعرؼ سبب 

ره  ذلؾ الشاب يعيش في غرفة في ممر مظمـ  يترقب أخباران مف أىمو  يمتمؾ عشيقة اسميا سف

فرانسكاز تزكره كؿ ليمة  يقكؿ كشبلؼ عف بطؿ ىذه القصة "بعض الشخصيات تمعب أدكاران في 

األحداث بدكف تحديد لمكقعيا  ال مف حيث االسـ  كال مف حيث الكياف.. كدكف أف نعرؼ عنيا 

تفاصيؿ  إننا ال نعرؼ أم معمكمات عف المغترب بعيدان عف كطنو.. ال نعرؼ حتى  أحيانان أم

 .(1)اسمو"

فالبعد عف الكطف  ال يعني انسبلخ اإلنساف عنو  بؿ يرتبط بالكطف كحب الكطف  

لى سماع أخبار األىؿ  فالغربة عبَّر عنيا القاص  بالعكدة إلى الذكريات  كالحنيف الدائـ إليو  كا 

ظمـ  فميما حصؿ اإلنساف عمى المتعة التي يريدىا  يظؿ حب الكطف داخؿ كجدانو  بالممر الم

كليذا فإف بطؿ القصة كاف ينتظر الرسائؿ مف أخيو؛ ليعرؼ أخبار المظاىرات المطالبة بالحرية 

 التي اجتاحت ببلده  رافضة لمظمـ كاالستعباد.

ة "اربطك أحزمة المقاعد" كقد يككف السفر طمبان لمراحة  مثمما كاف الحاؿ مع بطؿ قص

 لمقاص أحمد الفقيو  فقد استيؿ القصة بقكؿ الراكم: " أنا ذاىب ألرتاح

في عركقي يجرم دـ بارد متخثر كمياه المستنقعات.. كفي مكاف ما مف ىذا العالـ سأجد 

 .(2)راحتي كعبلجي"

عندما كانت  لـ يكف السفر ىك الحدث األبرز في القصة  إنما ما حدث مع البطؿ في الطائرة

تجمس بجانبو فتاة شقراء  أخذتو بحسنيا كأصبح يفكر كيؼ يستمتع بكجكدىا بجانبو  كيستمر 
                                                           

(1) 
 .231سلٌمان كشالف, دقات الطبول,  مرجع سابق,ص 

(2) 
 .71مجموعات,  مرجع سابق,ص 3أحمد الفقٌه,  
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الصراع داخؿ نفسو  إلى أف يستيقظ فجأة  يشعر عندىا أف ىناؾ مف يراقبو فيرجع إلى الكاقع  

يعنفو كيخجؿ مف نفسو  كيدفف رأسو كسط السحاب الذم شبيو بشيخ ينظر إليو في حزف  ككأنما 

عمى ما كانت تختمج بو نفسو اتجاه جارتو الشقراء. يقكؿ الراكم :"أدركت أننا نجتاز إحدل 

المطبات اليكائية.. ربطت حزاـ مقعدم.. كدفنت رأسي في السحب. رأيت السحب ككجو شيخ لو 

ذقف أسكد يتخممو بياض الشيب.. كجو شيخ مكفكر الصحة مرتاح الضمير .. ككاف الشيخ ينظر 

 (1)في حزف" نحكم 

كفي قصة "البحر ال ماء فيو" يككف البطؿ أكثر حظان  حيث تبادلو الفتاة الحسناء النظرات  كتنشأ 

بينيما عبلقة حب  كتقؼ المغة حاجزان بينيما  كيستمر الحدث إلى أف تصؿ السفينة إلى الميناء  

يرت رؤيتو لكؿ ما كاف يراه كتغادر الفتاة السفينة  مخمفة كراءىا حزنان قاتمان في قمبو  عندىا تغ

نما تغص بالعجائز  كمف يحتسكف القيكة في قمة أدب   جميبلن فالسفينة ال تعرؼ العكـ  كا 

كالمقاعد متسخة  كأظافر الجرسكف طكيمة كمقززة  كالعجكز التركية تنشر غسيميا القذر عمى 

فينة تمخر في الحباؿ فكؽ السفينة  كؿ شيء تغير حتى البحر جؼ الماء فيو  كأصبحت الس

الكحؿ  يقكؿ الراكم:"تكت تكت .. تككككت السفينة تفؾ قيكدىا مف رصيؼ الشاطيء  كتطمؽ 

تكت .. تكت. نداءات تتماكج تقصر كتطكؿ ىي تحية كداع  كمناديؿ كداع تنشرىا -نداءاتيا

ليرنك  . فقد تجاكز الفقيو الفكاصؿ  التي تفصؿ بيف الناس؛(2)السفينة في الفضاء لمدينة نابكلي"

 إلى عالـ كاحد يختفي فيو كؿ ما يفرؽ بيف البشر.

   

                                                           
(1) 

  75نفسه, ,, ص 
(2) 

   142أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص
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ظيار ما فييا  كمما سبؽ نجد أف الحدث أسيـ بشكؿ كبير في تكضيح الشخصيات كا 

سكاء أكاف بالسمب أك اإليجاب  ألف الحدث يصكر الشخصية كىي تعمؿ  كعناصر القصة  مف 

سكاء كفؽ القاص في  حدث كشخصية كمضمكف يكمؿ بعضيا بعضا ؛لتعبر عف فكرة ما

 إيصاليا فنيا أـ أخفؽ في ذلؾ.

كقد يككف القاص مرَّ بتجربة مماثمة  أك في الكاقع الذم يعيش فيو  كصيغت بحسب 

أسمكب القاص  كثقافتو  كرؤيتو الخاصة لمحدث  ك إف كانت األحداث مف خياؿ القاص فإنيا 

عنو  كقد كاف البناء التقميدم في عالجت قضايا مرتبطة بالمجتمع الذم يعيش فيو كال تبتعد 

القصة في ىذه الفترة كاضحان  حيث تدرج القاص مف بداية ككسط كنياية  غير أف ىناؾ أسمكبان 

آخر استخدمو بعضيـ كىي طريقة الرسائؿ كما عند يكسؼ الدلنسي في قصة قمب كذكريات  

يرة تتناكؿ حدثان كاحدان  لكنو كعند أحمد إبراىيـ الفقيو في قصة "ذات ليمة إبريمية" كالقصة القص

أحيانا يحمؿ أكثر مف مضمكف  لكنيا  ترتبط مع بعضيا بخيط خفي  تتجمع خيكطو في نياية 

عف طريؽ  -القصة."فما ييمنا ىك ذلؾ الحدث المكضكع في دائرة االىتماـ كالذم يحاكؿ القاص

 (1)بناء البنية القصصية بكامؿ أجزائيا" –التأسيس بو 

  

 صية: ثانيا الشخ

أىـ عنصر في الحياة ىك اإلنساف  كمنذ بدء الخميقة كانت حياتو ىي الشيء األبرز 

كاألىـ  ككؿ ما في الككف مييأ لخدمتو ىذا عمى صعيد الكاقع  كال يختمؼ الحاؿ في الخياؿ 

                                                           
(1) 

 .59هٌثم الحاج علً, التجرٌب فً القصة القصٌرة, مرجع سابق ص 
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فػ"الشخصية ليا دكر ميـ في كؿ قصة ألنيا أكؿ ما يشغؿ باؿ الكاتب كأكؿ ما يشغؿ باؿ الكاتب 

 (1)يء سيتأثر بو القارئ كيجعمو يتتبع القصة بشغؼ"كأىـ ش

فبل يمكف أف تككف ىناؾ قصة إذا لـ تكجد بيا شخصية  فكؿ ما في القصة يكظؼ 

الكاتب لخدمة الشخصيات  ك"الكاقعية نشأت استجابة حتمية لمتغير االجتماعي كالفكرم  داخؿ 

فيف... إلى المساىمة في الصراع الطبقة الكسطى العربية  كتطمع القكل العاممة كصغار المكظ

 (2)االجتماعي كالفكرم كالسياسي"

ليذا  نجد أف أغمب الشخصيات في المجمكعات مكضكع الدراسة  مستكحاة مف الطبقة 

العاممة  كالطبقات الفقيرة المسحكقة مف العماؿ  كالفبلحيف  كالمكظفيف  إلى جانب شخصيات 

  كالشحاذ  كالمحتاؿ  كالسكير كغيرىا  التي تصكر ما أخرل متنكعة منيا المرأة  كالطفؿ  كالمص

يجابيات  كتتنكع الشخصيات مف رئيسة ثانكية  مسطحة كنامية  كما  في المجتمع مف سمبيات كا 

أف لكؿ شخصية أبعادىا التي تميزىا عف غيرىا  "كالكاتب الناجح يراعي مستكيات شخكصة 

 (3)الفكرية إلى جانب مراعاتو لمغة ىذه الشخصيات"

فكيؼ جسد كتاب القصة القصيرة في ليبيا شخصياتيـ القصصية في ضكء االتجاه 

 الكاقعي.

 شخصية الراوي:

"ال تكجد قصة بدكف شخصيات بداية مف شخصية الراكم  الذم يسمح لو أف يككف جزءان 

 .(4)مف النص  أك شخصية منفصمة عنو"

                                                           
(1) 

 .86صمحمد الهادي العامري, القصة التونسٌة القصٌرة/  
(2) 

 .215طه وادي, صورة المرأة فً الرواٌة المعاصرة/ ص 
(3) 

 .211اٌفلٌن ٌارد, نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة/ ص 
(4) 

-11-31محمد سامً البوهً, مقال بعنوان )رسالة إلى سٌدتً القصة(, من على شبكة المعلومات العامة, تارٌخ الدخول اإلثنٌن  

 م .21113
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جزءان مف النص  فػ"تبدك القصة فقد تككف القصة بضمير التكمـ )أنا( عندىا يككف الكاتب 

 (1)ترجمة ذاتية"

كمف الكيتَّاب الذيف استعممكا ىذا األسمكب بنسبة أكبر مف  ضمير الغائب يكسؼ 

الدلنسي  ربما ألنو كتب القصة القصيرة في فترة الخمسينيات  ككانت كقتيا القصة في ليبيا في 

 الفنية الحديثة.ذلؾ الكقت مازالت تخطك خطكاتيا األكلى نحك القصة 

حيث يظير القاص كالراكم بشخصية كاحدة غير منفصمة  كربما مرجع ذلؾ إلى عدـ 

كضكح مفيكـ الكاقعية في بادئ األمر حيث فيميا بعض الكيتَّاب عمى أنيا نقؿ حرفي لمفردات 

الكاقع  كىي النقؿ الفكتكغرافي  فيعمد الكاتب إلى ىذا األسمكب حتى يكىمنا بكاقعية قصتو  

 كيسردىا بضمير المتكمـ  ككأنيا حدثت معو فعبلن في الكاقع.

عندما  " "يا حيرة العقؿ"  ك"لحف كئيب  كذلؾ نجد أمثمة في قصص "المحف األخير"

يكسؼ الدلنسي فمف بداية الحدث  بالكبير"  لمكاتضحكت قريتنا"  "أقكل مف الحب"  "الثأر 

 ستخدـ ضمير المتكمـ   يقكؿ الراكم:ي ثمعو. حييطالعنا الكاتب بأنو يركم قصة حدثت 

المحبة كنزكات الشباب.. شاركتو في كؿ شيء حتى في آالمو مف عرل "ربطتني بو 

 (2)أجؿ حبو"

ف كانت تركم بضمير المتكمـ   فإنيا ال تعد ذاتية  ألنيا ال تحكي قصة  فالقصة ىنا كا 

نزكات الشباب  فقد  الراكم  بؿ تحكي قصة شاب ربطت بينيما  أكاصر الصداقة   كربطتيا

يككف ىذا الشاب قد مرَّ حقيقة في حياة القاص  كقد تككف شخصية مف صنع الخياؿ لكنو تعمد 

ىذا األسمكب ليكىمنا بأف قصة صديقة مف كاقع الحياة  ىذا الصديؽ الذم أحب فتاة ليست مف 

   مات عمى إثره في المستشفى.-السؿ–طبقتو االجتماعية  ثـ أصيب بمرض عضاؿ 
                                                           

(1) 
 .152فً نقد الرواٌة, مرجع سابق, صطه وادي, دراسات  

(2) 
 .35ٌوسف الدلنسً, مجموعة قلب وذكرٌات, قصة اللحن األخٌر, مرجع سابق, ص 
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استخدـ أحمد إبراىيـ الفقيو  ضمير المتكمـ في بعض قصصو  منيا "اربطك أحزمة ك 

كمف أمثمة ذلؾ  في  المقاعد"  ك"جرعة ماء"  ك"جياد السحب الرمادية"  ك"الرماؿ الناعمة.

" ابالضمير  "أن"اربطكا أحزمة المقاعد " حيث يستيميا  استخدامو لضمير المتكمـ في قصة 

 رتاح...فيقكؿ:  "أنا ذاىب أل

قطعت تذكرة سفرم  ككقفت عمى سبللـ الطائرة انشر منديؿ كداعي  كأعجبني مقعد 

بجكار النافذة جمست إليو  الذم أعجبني أكثر أف جارتي في المقعد امرأة ببل زكج كال أطفاؿ 

 (1)مسافرة كحيدة كأنا مسافر كحيد"

فاستخداـ القاص ضمير المتكمـ  أسمكبا لمتعبير عف القصة  يشعر المتمقي أف ما يقرأه 

 قد كقع  في الكاقع الحقيقي  كليس قصة مف كحي الخياؿ. 

كعند تتبع القصص القصيرة مكضكع الدراسة نبلحظ أف استخداـ ضمير المتكمـ  يظير 

 بشكؿ قميؿ عند البعض . بكثرة عند بعضيـ كيكاد يختفي عند البعض اآلخر كيستخدـ

كمف القصاصيف الذيف استخدمكا ىذا األسمكب بكثرة القاص خميفة التكبالي يظير ذلؾ 

في كؿ مف :حكاية كذب  ك اإلصبع المجركح ك الكرامة  ك مف أجؿ اآلخريف  ك العج ز ك 

حكاية صديقي  ك لحظة تأـز  ك الثمف  ك جشع  ك مصالحة  ك سر ما حدث  كاالسـ 

 ي  كاف يعرفو  ك الغركر  ك غربة  ك ساعة غضب.الحقيقي

 ففي قصة حكاية صديقي التي يبدأىا الكاتب بحكاريف راكم القصة كبيف صديقو يقكؿ:"

 صار ىكي.. -

 ايو ىكي.. -

 (1)"كرفعت يدم أجرىا عمى خدم الممتيب.. أتحسس مكضع المطمو

                                                           
(1) 

 .71مجموعات قصصٌة, أربطو أحزمة المقاعد, ص 3أحمد إبراهٌم الفقٌه,  
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ء أكاف الكاتب يطالعنا القاص منذ البداية بمشاجرة كقعت بيف مف يركم القصة سكا

نفسو  أك شخصية كىمية  كبيف صديقو الذم كاف يستأجر معو المنزؿ في ببلد الغربة  

بسبب امرأة عاىرة  كانا يقضياف معيا بعض الكقت  ثـ كقع صديقو في  .(2)كالمشاجرة كقعت

غراميا كقرر الزكاج منيا  كعندما رفض كاحتج كذكره بمف تككف تشاجر معو كصفعو بكؿ قكتو 

 كجية. عمى

فمف غير  (3)كقد يككف "الكاتب نفسو يدرؾ كاعيان أف القارئ لف يصدقو فيما يقص"

 المعقكؿ أنو يتزكج الرجؿ الشرقي امرأة تشاركو كصديقو الميك كالمتعة.

 -يتناكؿ طو كادم ىذا المكضكع  في قصص مشابو فيقكؿ:

)أنا( ليكىـ أنو يقص  "فيذه القصة تبدك ساذجة كغير مقنعة فنيان  كالكاتب يستخدـ ضمير

 (4)قصة حقيقية"

فإف كاف يريد بذلؾ الكاقعية "فيك مطالب بأف يصكر الممكف كأف يراعي منطؽ الفف فيما 

 (5)يكتب"

  كمنيا اإلصبع أغمب قصصولكف نجاح القاص في تصكير الكاقع المقنع يتجمى في 

 القاص كذلؾ ضمير المتكمـ. استخدـ فيياالمجركح التي 

عشرة.. قراطيس دخاف سبيريا  "كانت أمي تصيح بأعمى صكتيا.. نبكا الراكم:يقكؿ 

 (6)كاثنيف قطكس.. كابعث عمي يزيدنا سميد..ك.."

                                                                                                                                                                      
(1) 

 8خلٌفة التكبالً, االعمال كاملة, ص 
(2) 

 .184,,ص 
(3) 

 .153طه وادي, دراسات فً نقد الرواٌة, ص 
(4) 

 .154نفسه,  ,ص 
(5) 

 .154نفسه,  ,ص 
 .نبوا: نرٌد.,أو نطلب 

(6) 
 .111خلٌفة التكبالً, المجموعة الكاملة, األصبع المجروح, ص 
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كالراكم ىنا ىك بطؿ القصة  إذ يركم قصة ليمة زفافو  كما يسبقيا مف تجييز ليذه 

لعركس  كالفكرة المناسبة السعيدة  كما يقدمو العريس مف مصاريؼ لممدعكيف لمحفؿ كألىؿ ا

األساسية ىي كيؼ يتصرؼ العريس في ليمة الدخمة مع عركسو التي يراىا كتراه ألكؿ مرة  يقكؿ 

البطؿ راكم القصة: "تعمدت أف أبقى فترة طكيمة أحادثيا كأسايرىا قبؿ أف أخرج أحمؿ عمـ 

أم خجؿ انتصارم المزيؼ أللقيو عمى الكحكش المزمجرة التي عيؿ صبرىا بكؿ فخر.. كدكنما 

رميتو كنزلت الدرج أتمقى التياني كالتمنيات كرغـ أنني قضيت الميمة كميا مع أصدقائي.. أحادثيـ 

لكف قد ال يككف  (1)كأمازحيـ فإنيميس مف أحد منيـ.. ليخطر عمى بالو أف إصبعي كاف مجركحان"

ركم  ىك الراكم بضمير المتكمـ ىك بطؿ القصة في نظر بعض النقاد حيث "إف الراكم الذم ي

فالقصة القصيرة "بيذا  (2)الذم يخمؽ مف شخصو  الذم كاف كالذم يعيد النظر فيو اآلف بطبلن"

المعنى ليست كما يتكىـ البعض  سيرة ذاتية بؿ ىي سرد يستخدـ تقنية الراكم بضمير الػ)أنا(  

ؿ يكلد كىـ ليتمكف مف ممارسة لعبة فنية تخكلو الحضكر كتسمح لو بالتالي؛ التدخؿ كالتحميؿ بشك

 عند المتمقي  كىذا بالتأكيد ما ييدؼ إليو الكاتب. (3)اإلقناع"

سكاء استخدـ ضمير المتكمـ أك ال فيك يريد إيياـ القارئ بكاقعية ما يقرأه كالتكبالي مف 

 أكثر القصاصيف استخدامان لضمير المتكمـ في قصصو.يقكؿ الراكم:

بقيت ميمكمان في السرير أشعر بمذة  "رف جرس المنبو.. فأيقضني رنينو الخافت  لكني

 (4)االرتخاء.. كسعادة مف يمتمئ كقتو.. كمع ذلؾ فيك يممؾ كقتان بعد"

فالقاص قد يركم مكقفان حدث معو في الغربة  معانان في كاقعية القصة  كنرل ىنا 

 تناقضان  فكيؼ يشعر اإلنساف باليـ  كالسعادة معان.

                                                           
(1) 

 .117خلٌفة التكبالً, اإلصبع المجروح, ص 
(2) 

 .94م/ ص1999لبنان, ط الثانٌة -ٌمنً العٌد, تقنٌات السرد الروائً فً ضوء المنهج النبوي, دار الفارابً بٌروت 
(3) 

 .94نفسه, ص 
(4) 

 .286خلٌفة التكبالً,مرجع سابق , ص 
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متكمـ في قصصو "غائب في الحبشة  التي كيستخدـ القاص عمي المصراتي ضمير ال

تصكر قصة عجكزا تبحث عف ابنيا الغائب منذ مدة طكيمة  يقكؿ القاص:" كقفت عند رأسي في 

المقيى الشعبي ىناؾ  في طرؼ المدينة عجكز تتكئ عمى عصا طكيمة ..كقد تقكس ظيرىا 

 كحزف كبحة حزينة: ..كىممت أف أمد يدم في جيب. لكنيا قالت في ليجة بيا تكسرات مف ألـ

يا كليدم اكتب لي جكابا ..كلكحت بظرؼ أبيض في يدىا كسألتيا لمف أيتيا العجكز  -

 الطيبة؟

 (1)قالت : لكلدم منصكر" -

" 

 الراوي بضمير الغائب:

ذا انتقمنا إلى الراكم الذم يركم القصة بضمير الغائب يككف الراكم كقتيا ليس مف  كا 

لمكاتب  كالكاتب ىك الذم يخمقيا إذ يخمؽ أدكات سرده  أك شخصيات القصة بؿ ىك "ظؿ فني 

 (2)يمتمؾ تقنيات السرد كيمارسيا معيدان إنتاجيا كمبدعان ليا"

ففي قصة "البنت كبرت" لمقاص عبد ال القكيرم  "فالقصة تنقؿ إلينا مكقؼ تمؾ الفتاة 

طبلؽ كتحطيـ الحكاجز  كقكة التي تتمزؽ بيف قكتيف متعارضتيف قكة الطبيعة التي تدفعيا إلى االن

فقد استخدـ فييا القاص ضمير  (3)الكبت  كاكبح التي تفرض عمييا االنكماش كاالنزكاء كالتقكقع"

 الغائبة.يقكؿ الراكم:

                                                           
(1) 

 .9علً المصراتً,خمسون قصة قصٌرة, مرجع سابق,ص 
(2) 

 .96ٌمنً العٌد, تقنٌات السرد الروائً فً ضوء المنهج النبوي, مرجع سابق, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .149مجموعة مؤلفٌن, دراسات فً أدب عبد هللا القوٌري, ص 
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"نظرت حكليا  ثـ مسحت جسدىا بنظرات سريعة متتابعة كألقت بعد ذلؾ برأسيا خارج 

 (1)الباب"

البيت  كنقؿ ما حدث معيا عند ظيكر أكؿ فالراكم ىنا يرصد حركات الفتاة داخؿ 

عبلمات األنكثة عندىا  فالراكم ىنا مجرد شاىد يختفي خمفو القاص "لذا فمف الطبيعي أف يعرؼ 

 (2)كؿ شيء كأف صفتو ككاتب ركائي تخكلو حؽ المعرفة"

كنرل ىذا النمكذج عند القاص يكسؼ الشريؼ في عدة قصص في مجمكعة الجدار منيا 

حيث يرصد قصة الطفؿ الذم فقد كالده  كأصبح ىك العائؿ ألمو   يقكؿ  قصة "عميكة" 

الراكم:"مع صكت المؤذف في الجامع القريب.. نيض عميكه في خفة.. كىك يدعؾ عينيو ليطرد 

 (3)النـك كيعتاد الظممة التي بدأت تنقشع غبللتيا"

 الشخصيات العامة:

ذا انتقمنا إلى الشخصيات التي يخمقيا القاص  ا لتي يبيف مف خبلليا فكرتو التي كا 

يطرحيا  ككما ذكرنا فالقصة الكاقعية تيتـ بفئات المجتمع كافة  كخاصة العامة التي تشكؿ أكبر 

شريحة في المجتمع  فنجد الطفؿ كالمرأة كالرجؿ  نجد الشخصيات الطيبة كالشريرة  نجد 

مبية  كنجد المنحرفيف الشخصيات المعذبة  كنجد الشخصيات العصامية  كنجد الشخصيات الس

مف أطفاؿ كنساء كرجاؿ...   كمع تتبعنا لمقصص الميبية القصيرة التي حاكلت الكصكؿ لمكاقعية 

الفنية نجد أنيا لـ تستثف أية شخصية  تناكلت شخصيات غير عاقمة  في بعض األحياف مثؿ 

خصيات التي الحيكانات  يمكف أف نجد ليا نمكذجان في الكاقع  سنحاكؿ تقديـ بعض مف الش

 تناكليا الكتاب في القصة القصيرة.

                                                           
(1) 

 .61عبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .97ٌمنى العٌد, تقنٌات السرد الروائً,  مرجع سابق,ص 
(3) 

 .117ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق, ص 
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 :شخصية الرجل

كبما أننا مجتمع يرل أف الرجؿ صاحب األمر  كالنيي  فبل تكاد تخمك قصة مف كجكد 

شخصية الرجؿ  كغالبان ما تككف ىي الشخصية الرئيسة كالمحركة لمحدث  كمنيا شخصية الزكج  

تكاليان  كأحيانان يمثؿ نمكذجان إيجابيان كآخر سمبيان  الذم يككف أحيانان غيكران  كأحيانان أخرل ا

كشخصية المكظؼ  كالعامؿ  كالفبلح  كالعريس  مما كاف ليا األثر في تقديـ الفكرة  التي ييدؼ 

 إلييا القاص.

 

 الزوج الغيور:

في قصة "سمطانة" ألحمد إبراىيـ الفقيو  نرل شخصية الزكج الذم يتيـ زكجتو بالخيانة   

و البيت  لكنو يكتشؼ بعد ذلؾ أنو ظمميا فيذىب السترجاعيا  لكنيا ترفض الرجكع  فتترؾ ل

بعدما شكؾ في أخبلقيا  يقكؿ الراكم:"ما حدث مساء أمس لسي خميؿ العجكز.. لـ يعد خافيان 

 (1)عمى أحد مف أىؿ البمدة"

مف بداية القصة يطالعنا القاص بالشخصية الرئيسة في القصة كىي قصة سي خميؿ  

كيصفو بأنو عجكز  كلـ يكف ذلؾ اعتباطان مف القاص فقد اصبغ عميو ىذه الصفة ربما ليبرر 

سبب شكو كغيرتو عمى زكجتو سمطانة  فيي جميمة كصغيرة في السف  مشغبلن مكانتو في القرية  

 كفقر سمطانة  فقبمت الزكاج منو  عمى الرغـ مف فارؽ السف بينيما.يقكؿ الراكم:

 (2)انتشميا مف حياة بائسة داخؿ ككخ" "ىذه المرأة التي

كلعدـ التكافؤ بينيما فقد أصبحت تصرفاتيا مكضع شؾ عند سي خميؿ  فكاف الطبلؽ 

النتيجة الحتمية بينيما  كحتى بعد أف تكشفت الحقيقة لسي خميؿ  فقد رفضت سمطانة العكدة إليو 
                                                           

(1) 
 .171مجموعات, مرجع سابق, ص 3إبراهٌم الفقٌه,  

(2) 
 .173نفسه, المرجع نفسه, ص 
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ف كانت فقيرة  ا؛ألف كرامتيا جيرحت  كاتيمت في عفتي فإف ليا مبادئ كأخبلقان ال تتنازؿ   فيي كا 

 عنيا .يقكؿ الراكم:

"عندما ىـ بالتحرؾ أفاؽ إلى عكازه الخيزراف كاف قد انكسر  كأف مشكار الرجكع إلى 

 (1)البيت سيكابد فيو صعكبة كبيرة"

فكسر العكاز ربما كاف رمزان لفقداف سمطانة التي كاف يتكئ عمييا ككانت تقكـ بخدمتو 

 راحتو.كتعمؿ عمى 

 

 الزوج االتكالي:

كنرل ىذا النمكذج بكضكح عند يكسؼ الشريؼ  في شخصية فرتكنة يقدميا لنا القاص 

عمى أنو شخص سمبي يعتمد عمى زكجتو التي تكبره سنان  كال تممؾ أم قدرو مف الجماؿ  لكنيا 

حاديث الماضية تممؾ البيت الذم يأكيو  كتممؾ الماؿ كىك عاطؿ ال يعرؼ إال النـك  أك تبادؿ األ

 مع جماعة الدكاف الذيف يتجمعكف حكؿ إبريؽ الشام.

"اختمس نظرات مترددة مف تحت الغطاء لمجك البارد الذم كاف يمؼ الحجرة ثـ أسدؿ 

عينيو في كسؿ  كحاكؿ أف يستغرؽ في النكـ كرة أخرل كىك يدعك مف كؿ قمبو أف يككف نياره 

 (2)مباركان كأف تخرج زكجتو كتتركو بسبلـ"

ففرتكنو يعبر عف شخصية مأزكمة  تعاني مف ظمـ المجتمع الكاقع عمى فئة مف الناس 

"حيث ينعدـ تكافؤ الفرص في العمؿ كضماف حقو المشركع فيو  كحيث تككف الكاسطة 

كىك يعتمد في حياتو عمى زكجتو  كعمى الحظ  كقد يككف القاص  (3)كالمحسكبية ىي المقياس"

                                                           
(1) 

 .177نفسه, المرجع نفسه, ص 
(2) 

 .22ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق,ص 
(3) 

 .114بشٌر الهاشمً, خلفٌات التكوٌن القصصً, مرجع سابق, ص 
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في الميجة الميبية بمعنى الحظ فيقاؿ :"فبلف عنده فرتكنو"  أم بمعنى أختار لو اسـ فرتكنو  كىك 

فػ"فرتكنو االتكالي الذم يعيش عالة عمى غيره كال يستفيد منو المجتمع بشيء..  -عنده حظ-

الشيء الذم كاف يربطو بزكجتو ككنو خائفان مف أف يقضي أيامو كلياليو في الشارع  أما الذم 

 (1)ب الشام"يربطو بدكاف سالـ فيك كك 

كالقاص قد نجح في تكظيؼ الشخصية لخدمة الحدث دكف أف يظير لنا صكرتيا أك 

يصؼ لنا معالميا لكنو لـ ييمؿ بعدىا االجتماعي  كالنفسي  كىي كفيمة بأف تعطي صكرة كاممة 

عف ىذه الشخصية  كتجعؿ المتمقي يرسـ ليا صكرة في ذىنو  كبما أف ليا صكرة في الذىف 

 ف ليا نمكذجان في الكاقع.فمعنى ذلؾ أ

 

 األب المثالي:

يحظى األب بمكانة بارزة في القصة الميبية القصيرة  كقد عالجت القصة الكاقعية 

القصيرة في ليبيا قضية اإلنساف البسيط الذم يعاني  ظمـ الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية  

ي أغمب األحكاؿ عمى اإلنحراؼ أك ككما التقطت أقبلـ الكيتَّاب نماذجان سمبية أجبرتيا الظركؼ ف

السمبية  فقد التقطت كذلؾ نماذج تصدت لقسكة الحياة  كتناكلت شخصيات إيجابية  منيا األب 

العطكؼ كالمثالي الذم يتحمؿ التعب كالمشاؽ مف أجؿ عائمتو  كقد عبَّر عف ىذه الشخصية 

ف كانت القصة تحمؿ كثير مف الكيتَّاب منيـ القاص كامؿ المقيكر  في قصة "الطريؽ" ك  ا 

شخصيات أخرل ثانكية  إال أف شخصية سائؽ الحافمة  كانت ىي الشخصية الرئيسة في القصة  

لكف القاص لـ يعطيا اسمان  كىذا يتكرر في أغمب القصص الكاقعية  لتككف الشخصية عامة  ال 

 يقكؿ الراكم: تمثؿ شخصان بعينو

                                                           
(1) 

 .22ان كشالف, كتابات لٌبٌة,  مرجع سابق,صسلٌم 
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إلى حيث تمتقي السماء باألرض ىرب  "كيمتد الطريؽ.. ككمما اعتقد السائؽ أنو كصؿ

 (1)السراب كامتد الطريؽ"

فصكرة ىذا الرجؿ قد نجدىا كثرة تمؾ الشخصية التي تعاني ظممان اجتماعيا  تصارع 

الفقر مف أجؿ الحصكؿ عمى لقمة العيش "كالشؾ أف تركيز الكاتب عمى ىذه الشريحة 

ية كاقعية ممتزمة بالتعبير عف ىذه االجتماعية المسحكقة  يؤكد حرصو عمى أف يككف صاحب رؤ 

 .(2)الشرائح المظمكمة في المجتمع"

فالقصة القصيرة   ترصد لحظة قصيرة  لذا نرل أف الشخصية تتحرؾ ضمف فضاء 

محدكد  فنتعرؼ عمى زكجتو كابنو المريض  مف خبلؿ ما يعترل ىذا الرجؿ مف تخيبلت بما 

ؿ ىذه المسافات دكف راحة  حتى يستطيع أف يعرؼ في القصة بػ منمكج الداخمي  فيك يتحمؿ ك

 يدفع مصاريؼ عبلج ابنو الكحيد المريض.يقكؿ الراكم:

"عيكف عميكة تممع في الجك لمعانان خافتان.. كضكء شمعة تمكت كحدقتاه تتسعاف كىك 

 (3)ينقميما بينيما.. كالكحة المعينة تشؽ قمبو إلى نصفيف"

معاناتيا كاقعان مريران  في ظؿ ظركؼ  فشخصية سائؽ الحافمة  شخصية بسيطة تعكس

اقتصادية سيئة يعاني منيا مجتمع الخمسينيات كالستينيات مف القرف الماضي  لكنيا عمى الرغـ 

معاناتيا كانت شخصية إيجابية  تحاكؿ أف تشؽ طريقيا إلى األفضؿ  كتتجاكز كؿ العقبات  

تقطو ببراعة.. كمضى يحركو يقكؿ سميماف كشبلؼ عف ىذه الشخصية "ذلؾ النمكذج الذم ال

  فقد أحب سميماف كشبلؼ ىذه الشخصية كيمضي  في مدحيا قائبل: "أحببتو (4)ببراعة أكثر.."

                                                           
(1) 

 .7قصة من مدٌنتً,مرجع سابق, ص 14كامل المقهور,  
(2) 

 .141طه وادي, دراسات فً نقد الرواٌة,  مرجع سابق,ص 
(3) 

 .13كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(4) 

 22م, ص 1977ط األولى  سلٌمان كشالف, كتابات لٌبٌة., الشركة العامة للنشر واإلعالن. 
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أحببتو كىك يصارع مف أجؿ  جبيتو.. بيا  كىك يعاني مف أجؿ الحياة أحببتو كقطرات العرؽ تنز

 (1)لقمة العيش"

ف نرل ىذا النمكذج اإليجابي الذم يرتبط بالكاقع عند  أحمد الفقيو في قصة "الككشة" كا 

كانت شخصية سائؽ الحافمة التي تناكليا المقيكر تمثؿ نمكذج األب المثالي  فإف شخصية عبد 

العاؿ  كانت نمكذجان آخر لؤلب المثالي  قدـ لنا الفقيو نمكذجان غير بعيد عف تمؾ الشخصية التي 

كالشيخ  كحتى  كالمتصرؼ لمقيى  أحبيا كشبلؼ  في الكقت الذم يناـ فيو الجميع  صاحب ا

كرجؿ البكليس   يبقى عبد العاؿ مستيقظان طكاؿ الميؿ  إنو.يقكؿ  -سعدكف الشحات -الشحاذ

 الراكم:

"شخص كاحد.. فقط.. يظؿ طكؿ الميؿ ال يناـ.. ىذا الشخص ىك عـ عبد العالي 

طكؿ الميؿ يحمي..  صاحب الككش الكحيدة بالقرية فيك عميو أف يظؿ ساىران أماـ فرف الككشة

 (2)كيمسح.. كيرمي الخبز.. كيطرد مف عينيو النعاس"

فيك يتحمؿ كؿ ىذا العناء  مف أجؿ تكفير لقمة العيش  "عـ عبد العاؿ صابر  الحياة 

ىكذا تريد.. الخبزة تبي كالضي غالي كىك ال يرـك الصبر مف أجؿ لقمة العيش فقط.. بؿ ككذلؾ 

 .(3)مف أجؿ طفمو الصغير"

الرغـ مف أف الشخصيات التي تطرقنا إلييا بسيطة  فإنيا كانت شخصيات  كعمى

 إيجابية  أثرت في سير الحدث  كعبرت عف المعاناة التي يعيشيا الناس في الكاقع الحقيقي.

كمف الشخصيات الذككرية في القصص مكضكع الدراسة المكظؼ  كعامؿ الميناء  

 ـ  كالعسكرم...كالطبَّاع  كصاحب الدكاف  كالفبلح  كالمعم

                                                           
(1) 

 .22نفسه, ,, ص 
 .الكوشة معناها الفرن أو المخبز 

(2) 
 .162اأحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص 

(3) 
 .162نفسه, ص 
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 كىنا سنعرض نمكذجان لكؿ منيا:

 

 شخصية الموظف:

كنرل شخصية المكظؼ كاضحة عند التكبالي  فمف عنكانيا نرل مينة بطؿ القصة التي 

اختار ليا التكبالي عنكاف مكظؼ جديد  كنبلحظ أف االسـ جاء نكرة  كالنكرة دائمان ترمز إلى 

ؿ اآلماؿ التي كاف يرجك ىذا المكقؼ تحقيقيا  الشمكؿ كالعمـك  كشخصية المكظؼ  حممت ك

 فمنذ اليـك األكؿ كاف يتطمع إلى المستقبؿ بنظرة تفاؤؿ كأمؿ.يقكؿ الراكم:

"اليكـ االثنيف سأبدأ حياة جديدة.. ككظيفة جديدة.. كىذا يعني تغييران كبيران في 

 (1)في فترة العطالة" حياتي..سيؤثر عمى عاداتي كتصرفاتي األكلى.. كبخاصة تمؾ التي اكتسبتيا

ف كاف دكرة ثانكيا   كفي القصة نفسيا نرل شخصية السكرتير  ىك كذلؾ يعد مكظفان  كا 

يقكؿ الراكم: "أشعمت سيجارة.. رحت انفثيا في لذة.. كلكنني لـ أكد أنا صفيا حتى فتح باب 

 –االنشغاؿ دائمان السكرتير.. كخرج ىك بعينو.. كاف شخصان أنيقان متعجرفان.. تبدك عميو سيماء 

 (2)كيكممؾ إذا فعؿ مف أنفو"

كردت في القصة شخصيات ثانكية  لمكظفيف يعممكف في الشركة  منيـ السكرتير  

كمحمد الذم تعرؼ عميو المكظؼ الجديد  في أكؿ يكـ لو في العمؿ يقكؿ الراكم ساردا حكار 

)حاضر يا بي( كتقدـ مني  المدير:"يا محمد كصؿ الطباع الجديد.. كصاح محمد ىذا مف الداخؿ

 (3)نحيبلن بو سمات المكظؼ كاممة.. حتى حكمت بأف لو عشر سنيف عمى األقؿ في الكظيفة"

                                                           
(1) 

 .23خلٌفةالتكبالً,  مرجع سابق,ص 
(2) 

 .24نفسه, ,,ص  
(3) 

 .25نفسه, ,,, ص
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فالقصة تحكي حياة مكظؼ في أكؿ يكـ لو في مزاكلة عممو  فعبَّر الكاتب عما يختمج 

قد في نفس ىذا المكظؼ  مف أحاسيس مختمطة بيف الحمـ بمستقبؿ مشرؽ  كبيف الشعكر بالح

كالكره ممف كجدىـ قبمو  ابتداءن مف السكرتير  كانتياء بالمكظفيف الذيف يتقاسـ معيـ الحجرة  كبيف 

تمؾ المشاعر المختمطة  ينيي لنا القاص قصتو  بجك مف المرح كالضحؾ يسكد المكظفيف  ما 

ؿ لو أعاد نبرة األمؿ  بعد أف مرت فترة مف التشاـؤ  إلى نفس المكظؼ الجديد  الذم لـ يجع

 أسمان  لمداللة عمى العمكـ  حيث نجد ىذه الشخصية   في أم مكاف.

في إشارة  كفي قصة "العذاب" ليكسؼ الشريؼ  في مجمكعتو القصصية أقداـ عارية 

كاحدة بيَّف لنا القاص أف مف فقد ابنتو في حادث سير ىك مكظؼ  لكف الحدث ىنا يختمؼ فيك 

سعيد بالكظيفة التي تحصؿ عمييا  بؿ دار الحدث ال يبحث عف لقمة عيش  كال مكظؼ جديد 

 حكؿ مكظؼ يفقد ابنتو في حادث سيارة  فيحزف عمييا حزنا شديدا  يقكؿ الراكم:

 " فكجئت بالحاج عمر يندفع إلى مكتبي كالمجنكف صارخان 

 تعاؿ يا فرج -

 ال باس يا حاج؟ -

 

.. البقية في حياتؾ أدركت أف في األمر شيئان  اىتز كياني ال بأس يا حاج سبقتو دمكعو

 (1)بنتؾ.. كبعد ذلؾ أحسست أف كؿ ما حكلي يتبلشى كيستحيؿ إلى سكاد"

ركزت القصة التي اىتمت بالكاقعية  عمى الشريحة الشعبية مف الناس  التي يخيـ عمييا  

الفقر  كالعازة  فيي تمثؿ الطبقة الكادحة  التي تتعب مف أجؿ تأميف لقمة العيش ليا كألبنائيا  

اىا اىتمت  باألعماؿ األقرب إلى الحياة البسيطة  مثؿ الفبلح كصاحب الدكاف.أما شخصية فنر 

                                                           
(1) 

 .43الشرٌف, األقدام العارٌة, مرجع سابق, ص 
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المكظؼ فكانت ممحكظة عند التكبالي  ربما مرجع ذلؾ إلى أنو قضى أغمب شبابو في الخارج  

فأثر ذلؾ في نتاجو القصص  ففي قصة  مف أجؿ اآلخريف يطالعنا مصطمح لـ نره عند غيره في 

  الخاصة بالمكظفيف  كالعماؿ. مف ذلؾ قكؿ الراكم في ىذه القصة: كىك النقاباتتمؾ الفترة 

"كانت النقابة فقيرة ميممة.. ككاف يبدك بنشاطو كحماسو كأنو ىك النقابة ذاتيا ال أجد غيره 

 (1)ىناؾ.. ىك مؤسسيا"

ـ في النماذج السابقة كاف المكظؼ قمقان  مف أف ييطرىد مف عممو  كلـ يتحدث أم مني

 عمف يضمف حؽ المكظفيف.

لكف التطكر الذم حدث في قصة التكبالي  جعؿ لممكظؼ حصانة تحفظ حقو  فقد 

تعرض ىذا المكظؼ لمفصؿ فيمجأ إلى انقابة  مف لرفع شككاه  يقكؿ الراكم: " ناداني الحاج 

 ليخبرني قرار المدير..

 (2)قاؿ لي.. قكؿ لو.. استغنينا عف خدماتؾ" -

ال نرفعكا عمييـ قضية"" امش كرييـ   (3)االشتراكات.. كقؿ ليـ يعطكؾ حقؾ.. كا 

فالشخصيات في ىذه القصة لـ تكف تحمؿ أسماء  كال صفات  لكنيا كانت شخصيات  

ف كانت الشخصية الرافضة  تحمؿ معاناة الكثيريف  الذيف يتعرضكف لبلضطياد  كالجكر  كا 

قكتيا  ظيرت في آخر القصة  إال أف ليا لمظمـ  كالمطالبة بحقكقيا بصكت جيكرم  يظير مدل 

 دكران ميمان  في تكصيؿ الفكرة التي أرادىا القاص.

 

                                                           
  م, نقالً عن محمد ٌوسف الغرابً ومحمد عبد الهادي المٌر فً نشأة 1951النقابة: تأسس اتحاد نقابات عمال اللٌبً فً أوائل عام

 . 39وتطور الطبقة العاملة فً لٌبٌا, ص
(1) 

 .183التكبالً,  مرجع سابق,ص 
(2) 

 .154نفسه, ص 
(3) 

 .154نفسه, ص 
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 شخصية الفالح:

شخصية الفبلح شغمت حيزان ال بأس بو في القصة القصيرة قيد الدراسة  ذلؾ راجع إلى 

 عادة لمكطف.أف أغمب الكيتَّاب اىتمكا  بدراسة ىمكـ اإلنساف  كمدل ارتباطو باألرض  التي ترمز 

التي جسد فييا القاص مدل ارتباط بطؿ القصة ر ففي قصة "السكر" لكامؿ المقيك 

غرائو بمبالغ كبيرة لشراء أرضو  كما فعمكا مع  بأرضو  كتعرضو لضغكطات مف قبؿ المستعمر  كا 

غيره مف الفبلحيف  كذلؾ إلقامة سكر لمعسكرىـ  كقد برع القاص في تصكير حيرة الشخصية  

ا  بيف قبكلو لترؾ أرضو  كما تحممو مف معافو  كبيف أف يقبؿ الماؿ  كالعيش في رغد  كتفكيرى

حديث  ؿمف خبل كترؾ حياة البؤس كالشقاء كما فعؿ  أغمب أصحاب األراضي المجاكريف لو

 النفس  ينثؿ لنا القاص حيرة الفبلح بقكلو:

مائتي جنيو.. ربما أكثر.. "فػ.. غدان.. فقط غدان.. ككؿ شيء ينتيي.. ربما أقبض فييا 

فقد قبض مفتاح في قطعة أرضو الصغيرة ثمانيف جنييان.. كعمى بكراس.. كالصادؽ.. كغدان دكرم 

 (1)أنا.. فقط يجب أف أقضي عمى ىذا السككف"

فالشخصية تعاني الفقر  كتتطمع لحياة كريمة ليا  كألسرتيا لكف ماذا سيفعؿ بيذا الماؿ  

ـ دائمة العطاء  ليذا نراه يجابو بالرفض مف قبؿ ابنو  كزكجتو  كىنا األرض بالنسبة لئلنساف أ

رداء نكرية القطني اشتراه مف ثمف  بدت محاسف ىذه األرض تتجمى أماـ عينيو  يقكؿ كشبلؼ:"

التمر  سقؼ الدار بناه مف أخشاب النخيؿ  فميس سيبل أف نخمة مسعكد غرسيا ىك  ككىبيا لو 

ف يقتمع كؿ ىذا االمتداد فمسعكد ابنو يرفض  كزكجتو ترفض أيضان منذ زمف طكيؿ ليس سيبلن  أ

 .(2)بيع األرض  فيتخذ القرار الذم يجمع عميو عقمو كقمبو معان كىكال لمبيع"

                                                           
(1) 

 .72قصة, مرجع سابق, ص14كامل المقهور,  
(2) 

 54-53ص م الدار الجماهٌرٌة للنشر واإلعالن.2111سلٌمان كشالف, شخصٌات رافضة فً القصة اللٌبٌة القصٌرة ,  
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كفي قصة "الزيت كالتمر" لعبد ال القكيرم  تناكؿ فييا قضية نزكح الشباب إلى 

ىاب إلى المدينة  كترؾ أرضو   اكتشاؼ النفط  لكف بطؿ القصة  يرفض الذ إبافالمدينة 

كيرفض طمب أخيو األصغر بيع األرض  فيي تركة مف كالده كاليمكف لو أف يستغني عنيا  

كذلؾ ترفض األـ بيع األرض  التي يعيشكف عمى خيراتيا  كالربط بيف األـ كاألرض تكرر في 

ي إشارة أف األرض قصص القكيرم  كما ىك الحاؿ في الفف فاألرض كثيرا  ما يرمز بيا لؤلـ  ف

 جزء مف اإلنساف   ليذا نراه يرفض طمب أخيو بقسمة األرض  كبيعيا. يقكؿ الراكم:

 (1)"أمو ستسألو عف النخؿ كالزيتكف. ىي حريصة عمى رزقيـ حرص المرحكـ كالده"

فؤلب كاف يفمح ىذه األرض  ككذلؾ األبناء  كخاصة االبف األكبر سار عمى درب كالده  في 

 أماـ إغراءات أضكاء المدينة  كممذاتيا.  ا كعدـ التفريط فييا االىتماـ بي

 شخصية العريس:

تناكؿ كيتَّاب القصة القصيرة مسألة العذرية  كليمة الدخمة  كما يقيدىا مف عادات كتقاليد  

 استمرت إلى سنكات متقدمة.

فقد عالج التكبالي في قصة "اإلصبع المجركح" ىذه القضية التي يحجـ الكثيركف عف 

الخكض فييا  حيث اختار الشخصية الرئيسة أحمد كىك الركام  ليمثؿ ىذه القضية  متناكالن ذلؾ 

المتمثمة  وكاىمفي أسمكب جميؿ  مصكرا معاناة العريس قبؿ يكـ الزفاؼ  كالمطالب التي تثقؿ 

ميكر  ككثرة المصاريؼ  إلى جانب القضية النفسية التي تناكليا القاص كىي قضية غبلء ال في

العذرية كدليؿ عمى شرؼ الفتاة  كالضغكطات التي يكاجييا كبل العركسيف ليمة الزفاؼ  األمر 

الذم يؤدم في كثير مف األحياف  بسبب الجيؿ  كاالمتثاؿ لمعادات السيئة  كالتقاليد البالية  إلى 

مف القمؽ كالنفكر في نفس العركسيف  كفي قصة اإلصبع المجركح. يمجأ العريس إلى  خمؽ جك

                                                           
(1) 

 .12عبد هللا  القوٌري,الزٌت والتمر, مرجع سابق,  ص
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حيمة جرح إصبعو  حتى ال يتيـ بالعجز  مف ناحية  كمف ناحية أخرل حتى ال تتيـ العركس 

 بعدـ المحافظة عمى عذريتيا  األمر الذم يعد عاران  ال يغسمو إال الدـ.

لراكم "إنني اآلف ذاىب ال ثبت رجكلتي.. يجب أف يقكؿ التكبالي في القصة عمى لساف ا

.. بمى لست  اتصرؼ بحكمة .. يجب أف ال أضحؾ ليا.. يجب أف ال أككف لطيفان أكثر مف البلـز

لى أف دخؿ عمى إ الصراع داخؿ نفسو يزداد  (1)في حاجة ألككف لطيفان سأؤدم ميمتي كأخرج"

ا كرامتيا  كيجب أف تعامؿ بمطؼ كىذا في عركسو  عندىا تغيرت مشاعره  كأحس أنيا إنسانة لي

حيث المطالبة بمعاممتيا بما يميؽ بيا ككنيا إنساف  حد ذاتو يعد تطكران في عبلقة الرجؿ بالمرأة.

نسانيتو  ككرامتو. يستمر الراكم في تكضيح الفكرة فيقكؿ:   لو مشاعره  كأحاسيسو  كا 

أف تطمئنيا أف تبعد تمؾ  تريد ككؿ خمجتو فيٌ "كدنكت منيا.. زحفت عمى ركبتي.. 

نسانيتيا كرامتيا.. رتب عمى خدىا.. ال تخافي.. لف  النظرة مف عينييا.. أف تعيد ليا ركحيا كا 

 (2)يحدث شيء.. سكؼ ننتظر"

الحدث إلى أف يصؿ إلى لحظة التنكير كاالنفراج  حيث يقرر بطؿ القصة  كيتطكر

 جو كاحتراميا.السخرية مف العادات كالتقاليد  التي قد تحرمو حب زك 

يقكؿ الراكم "تعمدت أف ابقي فترة طكيمة أحادثيا كأسايرىا قبؿ أف أخرج أحمؿ عمـ 

 انتصارم أللقيو عمى الكحكش المزمجرة التي عيؿ صبرىا. بكؿ فخر كدكنما أم خجؿ..

ليس مف أحد  كرغـ أنني قضيت الميمة كميا مع أصدقائي كرفاقي أحادثيـ كأمازحيـ فإنو

 (3)عمى بالو أف إصبعي كاف مجركحان"منيـ.. ليخطر 

                                                           
(1) 

 .114خلٌفة التكبالً, مرجع سابق ص 
(2) 

 .116نفسه, ,,, ص 
(3) 

 .117-116نفسه, ,, ص 
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كتناكؿ المقيكر كذلؾ شخصية العريس  في قصة "الميبلد"كرصد مشاعر الخكؼ التي 

تنتاب العركس  نتيجة لمظركؼ التي يفرضيا المجتمع الممئ بالعيقىد  كالمشاكؿ االجتماعية  

قصة اإلصبع المجركح  كسيطرة مفيكـ العار عميو  فيك يعيش المعاناة نفسيا التي عاشيا بطؿ 

إال أف القاص ىنا كاف أكثر تركيزان عمى تكاليؼ الزكاج الباىظة كمف ثـ  تكاجو كبل العركسيف 

مشكمة  عدـ االنجاب  فيتعرض لضغكطات  أخرل مف أمو  تطمب منو أف يطمؽ زكجتو  

 كالزكاج.

  كلكنيا يقكؿ الركم: "منذ أكؿ ليمة كنت أحس بو في ظيرم كيقمقني ككأنو يستعجمني

كانت قاسية أكؿ ليمة أقسى مف العمؿ في المخبز.. تحت سياط النار كىي تشؽ طريقيا مف بيت 

 (1)النار إلى جك الككشة الراكد"

كيطكؿ انتظار مصطفى لممكلكد  كعمى الرغـ مف عدـ تحقؽ ىذه األمنية  فإنو لـ 

ف كاف بشكؿ يخضع لطمب أمو في طبلؽ زكجتة التي يحبيا  كىذا أيضا تطكر في الم جتمع كا 

 فردم.

كشخصية العريس عند الدلنسي في قصة "جناية أـ" التي عالج فييا القاص مشكمة عدـ 

رؤية الزكجة إال ليمة الزفاؼ  يتضح فحكل القصة مف عنكانيا  حيث جنت األـ عمى ابنيا  

 عندما اختارت لو عركسان تفتقر إلى الجماؿ.

بة الصيد كالغزاؿ" عف طرح التكبالي في ىذا كال يختمؼ مكقؼ  بشير الياشمي في "لع

الشأف ففي قصة "لعبة الصيد كالغزاؿ"يعرض القاص مسألة انتظار األىؿ لعمـ االنتصار   دكف 

 مشاعر العركس.

 

                                                           
(1) 

 .87-86قصة من مدٌنتً, مرجع سابق, ص 14كامل المقهور,  
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 شخصية المرأة:

العامؿ المشترؾ في أغمب القصص المختارة لمدراسة أف الكيتَّاب لـ يجعمكا المرأة بطمة 

يث تختفي المرأة دائمان خمؼ الرجؿ  فيذا بمثؿ ما تفتقده المرأة مف الحرية  فييا  إال فيما ندر  ح

 ككضعيا رىينة لقيكد المجتمع بحجة العادات كالتقاليد.

فاختار الكيتَّاب نماذجيـ مف المرأة الميبية البسيطة  غير المتعممة التي تمارس عمييا قيكد 

المجتمع  فعالجت بعض القصص أنكثة المرأة كمنعيا مف الخركج إلى المجتمع  كسجنيا خمؼ 

كعالجت أعماليـ القصصية شخصيات نسائية كالزكجة  كاألـ   المؤصدةاألبكاب كالشبابيؾ 

لصديقة يقكؿ محمد زكي عف شخصية المرأة بشكؿ عاـ:" المرأة األـ.. كالمرأة كاألخت  كا

األخت.. كالمرأة الزكجة.. كالمرأة الحبيبة.. ذلؾ أف المرأة في اعتقادنا ىي مصدر الحياة كمنبع 

 (1)الكحي كسر القكة كالعظمة"

 

 البنت:

عبلمات البمكغ  تمؾ تناكؿ كيتَّاب القصة القصيرة شخصية البنت عندما تظير عمييا 

العبلمات التي تصبح كناقكس خطر يدؽ في عالميا الذم سيتغير  فمف الطفكلة  إلى مرحمة 

النضج كاألنكثة تمارس عمييا ضغكطات المجتمع كيصدر قراران بسجنيا خمؼ األبكاب  إلى أف 

أخرل تقبع  يأتي ذلؾ الفارس الذم ينقميا مف بيت أبييا إلى بيتو الذم قد يتحكؿ إلى زنزانة 

 داخميا إلى أف تمكت.

في مجمكعة العيد  تناكؿ ىذا المضمكف الكاتب عبد ال القكيرم في قصة "البنت كبرت

في األرض  يجسد الكاتب حياة أسرة ليبيو بسيطة  بعد كصكؿ البنت السف البمكغ  حيث تقـك 

                                                           
(1) 

 181/, ص1983محمد زكً عشماوي, الرؤٌة المعاصرة فً األدب والنقد, دار النهضة العربٌة, بٌروت  
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كج مف البيت  ألنيا الجدة بتحذير ابنياعمى ضركرة  االنتباه لمبنت  كعدـ السماح ليا بالخر 

أصبحت في سف الزكاج  كليذا يقكؿ الكاتب عمى لساف األب: "البنت كبرت. ما عاد تظير بره 

 الحكش"

كاف ىذا األمر مكجيان إلى أميا  عقب ما كشكشت لو جدتيا  كرغـ انخفاض صكت  -

 فقد سمعتيا تقكؿ: األجشجدتيا 

 (1)ىيو يا كلد بنتؾ تركقب.. ردبالؾ.. ىاه" -

 

المجتمع التي فرضت عمى الجدة الممثمة لمجيؿ القديـ  أف تمارس قيكدىا عمى فقيكد 

الحفيدة الممثمة لمجيؿ الجديد  فكصكؿ البنت سف البمكغ  كحدكث الطمث  الذم يعد ظاىرة 

 طبيعية في حياة البنت  إال أنيا تعامؿ ككأنيا اقترفت ذنبا.

فاجأت بعبلمات البمكغ "صدرىا يكاد حيث بيَّف القاص الحالة التي عاشتيا البنت عندما ت

  كجسميا في حالة اضطراب كؿ شيء فييا يتغير  لـ يميد ليا أحد بأف ىذه األمكر (2)ينفجر"

طبيعية تحدث مع كؿ فتاة في سنيا  لكف بسبب االنغبلؽ في المجتمع  كاعتبار ىذه األمكر 

لفزع  فيقكؿ الكاتب في رصد ىذه عيبان  تفاجأ الفتاة بنزكؿ دـ الحيض  فتصاب بحالة مف اليمع كا

 المحظة عند الفتاة "مدت يدىا عمى غير كعي إلى داخميا كأخرجت.. ماذا.. ماذا فييا..؟..

 إنيا قطرة مف دـ.. دـ

ماذا فعمت بنفسيا حتى يككف ىذا الدـ؟ دـ مف داخميا دـ؟ ستمكت حتمان ستمكت.. ماذا 

.فكاف مف كاجب األـ أف تميد البنتيا  أف (3)فعمت حتى تمكت ىكذا سريعان؟ كغائب عف الكعي"

                                                           
(1) 

 .61عبد هللا القوٌري, مجموعة العٌد فً األرض, مرجع سابق, ص 
(2) 

 63نفسه, ,,, ص 
(3) 

 .63نفسه,,, ص 
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ىذه األمكرطبيعية عند المرأة  لكف بسبب االنغبلؽ  تنعدـ لغة الحكار بيف األـ  كابنتيا غالبا في 

 ىذه األمكر.

كتحت العنكاف نفسو "البنت كبرت" قدـ القاص يكسؼ الشريؼ قصة فكزية الفتاة التي 

دت بمبس الفراشية غير أنيا لـ تمنعيا مف حقيا في كاصمت تعميميا  كأصبحت معممة  لكنيا تقي

التعمـ  كالخركج لمعمؿ  ككذلؾ اختيار شريؾ حياتيا  فالبنت عند الشريؼ عندما كبرت لـ 

تحجب  لكف قرار زكاجيا كاف محؿ جدؿ بيف أميا  كأبييا  فكؿ منيما يريد أف يزكجيا لمف يراه 

التعميـ  كالعمؿ  كاف ليا رأم مغاير  كىي أحؽ بيا  غير أف البنت التي اكتسبت حقيا في 

رفض ما يقترحو األىؿ  ألنيا ىي مف ستختار الزكج المناسب ليا. كفي ىذه القصة تطكر كاضح 

 الحياة المجتمع الميبي  الذم يرفض خركج المرأة بعد اكتماؿ أنكثتيا.

الذىاب في قصة "سالمة" لبشير الياشمي في مجمكعة الناس كالدنيا  تمنع سالمة مف 

إلى المدرسة بعد أف كبرت  مف قبؿ أخييا بينما يقؼ األب مكقؼ المتفرج ؛ألنو يكافؽ ابنو  فيما 

ف كاف الجيؿ  ف كاف يمثؿ الجيؿ الجديد فإنو يحمؿ أفكار الجيؿ السابؽ نفسيا  كا  يفعؿ  فاالبف كا 

س ذلؾ بالقمع كالضرب القديـ المتمثؿ في األب عمى الرغـ مف تأييده لما يفعمو االبف فإنو ال يمار 

 مثمما فعؿ االبف.

يقكؿ الكاتب عمى لساف الراكم "منعيا أخكىا حسيف مف الذىاب إلى المدرسة كمزؽ 

دفاترىا ككاد يمزؽ جسدىا النحيؿ  فرض عمييا أف تمبس الرداء أال تنزعو مطمقان.. كأبكىا.. لـ 

ف يدفع برذاذ المضغة إلى يفعؿ شيئان غير حركة بسيطة مف كتفيو ليصدر حكمو القاطع بعد أ

 (1)األرض.. أغمب البنت قبؿ ما تغمبؾ"

 

                                                           
(1) 

 .48بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق, ص 
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 شخصية األم والزوجة: 

في فيـ لمكاقعية  بتجسيد الكاقع كما ىك  لـ تغب شخصية األـ كالزكجة عف          

أغمب القصص القصيرة  فالتقطت الشخصيات مف المجتمع في صكرة قريبة جدان مف الكاقع  كفي 

تككف صكر الشخصيات مطابقة لمكاقع تمامان في فيـ لمكاقعية إنيا تجسيد لمكاقع كما كثيرة أحاييف 

 ىك.

"تكفي زكجيا  كيطمب  (1)تناكؿ عبد ال القكيرم شخصية أـ في قصة "الزيت كالتمر"

ابنيا أف يبيع األرض كيشتركف بثمنيا بيتان في المدينة  لكنيا ترفض بيعيا فقد كاف كالده ييتـ 

الكاتب عمى لساف الراكم:"أمو ستسألو عف النخؿ كالزيتكف. ىي حريصة عمى رزقيـ بيا. يقكؿ 

. كالكاتب ىنا لـ ييتـ بكصؼ الشخصية كلـ يعطيا اسمان  تمؾ األمكر (2)حرص المرحكـ كالده"

التي تعطي داللة رمزية عف الفكرة التي يطرحيا الكاتب  كاكتفي بإعطائيا صفة األمكمة 

 لممرأة اإليجابية.الصابرة  فيي نمكذج 

التي تتعاطؼ مع  في قصة "مكضع شؾ" لمقكيرم كذلؾ  تناكؿ شخصية األـ الحنكف 

ابنيا  الذم يتعرض لقسكة أبيو مف غير مبرر  يقكؿ الكاتب عمى لساف االبف  "انتظر لياؿ 

  أبكي خبلليا  كأسمع صكت أمي طكاؿ الميؿ  كىي تستغفر ال  ثـ تمقي لي برغيؼ يابس كثيرة

 مف النافذة الصغيرة المرتفعة فكؽ الباب  كأنادييا

 (3)"عطشاف يا أمي -

كنرل كذلؾ األـ الحنكف التي تحب ابنيا إال أف الظركؼ تقؼ عائقان بينيا كبينو  فيي 

متزكجة مف رجؿ غير أبيو كلـ يكضح الكاتب ىؿ ىي مطمقة أـ أرممة  لكنو بيف أف زكج أمو 

                                                           
(1) 

 .9عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,  مرجع سابق,ص 
(2) 

 .12نفسه,,, ص 
(3) 

 .45نفسه, ص 
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بزيارة أمو يقابمو بجفاء  كتظير األـ في صكرة المرأة الضعيفة رجؿ غميظ القمب  حيف يقـك االبف 

المسكينة  التي ال حكؿ ليا كال قكة. يقكؿ القاص عمى لساف الراكم: "لـ تقؿ لي أمي شيئان عنو  

 كلكني أحسست بما لـ تقمو كانت تحضنني كثيران كتقكؿ:

   ىيا.. مع السبلمة يا كليدم -

 مف جديد: ثـ ترجع  كتقكؿ كىي تضمني إلييا

 ال أبؽ معي قميبلن. -

ك استكف إلى جانبيا  كال تمبث كثيران مف الكقت حتى تنيض ثـ تعكد  كتضمني إلى 

 صدرىا كتعيد 

 (1)ىيا.. اربح طريقؾ" -

كمف نماذج المرأة األـ الصابرة  عند القكيرم قصة "نسيج الظبلـ" حيث كانت األـ 

ة زكجيا بالصبر كالتحمؿ  كىذه طبيعة المرأة تنصح ابنتيا المتزكجة التي تعاني مف سكء معامم

 .. الميبية في الكاقع  نقميا القاص كما ىي يقكؿ القاص عمى لساف األـ: "كنت أعرؼ أنو مقسـك

كلكف كاف عمييا أف تحتمؿ كما احتممت كثيران  فتبدلت األياـ.. ككاف الصغار.. كانت ىي  

كأف قمبي يتمزؽ إلى قطع صغيرة  كاف كأخكىا.. كيـك مات رجمي بكيتو بقمبي  حتى أحسست 

 (2)صبرم ىك أيامي  ككاف احتمالي ىك الميالي"

كفي نقد لظمـ المجتمع جسَّد القاص كامؿ المقيكر صكرة لؤلـ التي أجبرتيا الظركؼ 

عمى االنحراؼ عف جادة الطريؽ السكم  في قصة "الكرة" فكالدة عبد ال تريد أف تحقؽ البنيا كؿ 

                                                           
(1) 

 .91نفسه, ص 
(2) 

 .111نفسه, ص 
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بيت مريح   كحياة كريمة  فيك يحبيا كيراىا جميمة  عمى عكس ما يراىا أطفاؿ ما يريده مف 

 .(1)الحي كنعتو "بكلد الفاسدة"

يقكؿ الكاتب عمى لساف الراكم: "كممات قبيحة.. كانت دائمان تمتصؽ بأمو.. حتى النسكة 

فيك يحب  كف دائمان يشرف إليو كيقمف في غير حياة ىذه الكممة.. كلـ يكف يصدؽ ىذا الكبلـ 

ف كانت سيئة السمعة  إال أنيا كانت   تحاكؿ (2)أمو  كيراىا جميمة.. صغيرة"   فشخصية األـ  كا 

 اسعاد ابنيا  كانتشالو مف الفقر  ميما كانت الكسيمة.

إلى جانب ىذا النمكذج السمبي لؤلـ  رسـ المقيكر صكرة لمزكجة اإليجابية في قصة 

التي ترفض بيع األرض  كاستبداليا بحياة المدينة   السكر حيث كانت نكرية  مثاؿ الزكجة

 كالماؿ  فيي متمسكة باألرض  تمسكيا بالعادات كالتقاليد.

يقكؿ الكاتب عمى لساف الراكم: "كمع أكؿ دلك مف الماء  كمسعكد ينثر البرسيـ في حفرة 

فأس كالبقرة األرانب  كيقؼ تحت ظؿ نخمتو الصغيرة كنكرية تحـز كسطيا بردائيا كفكؽ كتفيا ال

 (3)تمؼ رأسيا لتصعد )المجر( مف جديد ابتسمت في ىناء كأضاءت قمبي مائتا شمعة"

فاسـ نكرية  الذم اختاره المقيكر ليذه الزكجة كاألـ  ما ىك إال رمز لمنكر الذم أضاء 

 الطريؽ أماـ الزكج الذم لـ يعطو القاص اسمان.

ف ترل حفيدان مف ابنيا  كتطمب مف ابنيا كفي قصة "الميبلد" نرل المرأة األـ التي تريد أ

  (4)الزكاج مف أخرل؛ ألف زكجتو كما تقكؿ أمو "ىادم ماتشدش الصغير"

كفييا شخصية  الزكجة زينكبو  التي يحبيا مصطفى  كيحمـ أف تككف ىي مف تنجب لو 

 الكلد  يقكؿ الكاتب عمى لساف مصطفى: "ككنت أحيانا أتشنج مف الغضب..

                                                           
(1) 

 .35نفسه, ص 
(2) 

 .36كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .82نفسه, ص 
(4) 

 .91نفسه, ص
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 ر..باىي.. كشف بندي -

 فتمسؾ رداءىا في اصرار.. كتحدجني بنظرة بنظرة قاسية

 طمؽ البمي.. طمؽ البمي.. كىات غيرىا. -

كلكنني كنت أحب الصغيرة. كانت زينكبة تعني لي الكثير كانت تمثؿ لي األياـ المرحة 

العجمى التي قضيناىا نحمـ بالصغار كانت بالنسبة لي المرأة الكحيدة التي يمكف أف تككف أمان 

 (1)صغارم"ل

فشخصية األـ عبرت عف نفسيا مف خبلؿ حديثيا مع ابنيا  بينما شخصية الزكجة  

تناكليا القاص كعبر عنيا مف خبلؿ حديث الشخصيات األخرل عنيا  كىذا األسمكب يستخدـ 

السرد  فقد نتعرؼ عمى الشخصية  كصفاتيا مف خبلؿ حديثيا  أك مف خبلؿ حديث الشخصيات 

 األخرل عنيا .

تمر الصراع بيف األـ كزكجة ابنيا عند المقيكر في قصة "اليميف" غير أف سبب كيس

طمب األـ مف ابنيا طبلؽ زكجتو ليس لعدـ إنجابيا األبناء  فيي أنجبت مبرككة كعمي كامحمد  

بعاده عنيا  كأنيا عممت لو  لكف السبب ىك غيره األـ مف زكجة ابنيا  فيي تتيميا بأخذ ابنيا  كا 

ليا كحدىا  ما جعؿ األـ تمجأ إلى الشيخ  لفؾ السحر عف ابنيا. يقكؿ الراكم ناقبل  سحران ليككف

حديث الشخصيات: "الطبلؽ مش باىي يا كلدم.. لكف تكتبمؾ الماكرة. ككاف طعـ المرارة يخؼ 

 في ريقي كأنا أبمع الصغار إلى قمبي.. كأرسـ صكرتيا بيف ضمكعي ثـ كأنا أقكؿ..

لطبلؽ.. مش ىكي كال ال كالشارع الممتد بارتفاعو الزنقة ابغض الحبلؿ إلى ال ا -

تفرشو االبتسامة  كضحكات الصغار كضفائرىا الطكيمة كأنا اسمع في أذني صفقة 

 الباب.. كصكت أمي الغريب

                                                           
(1) 

 .92نفسه, ,, ص 
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 كالخبلؼ بيف األـ  كزكجة  (1)"حصمة كخبلص.. ال ال تسامح المي كاف السبب -

لى كقتنا الحالي  فيناؾ مف األميات مف  ابنيا  مشكمة اجتماعية معركفة قديما  كا 

ينتابيا شعكر الغيرة مف زكجة ابنيا  عندما ترل أف ابنيا يحب زكجتو  كيعامميا 

 . االجتماعيمعاممة حسنة  كىي مف األمكر الحياتية  التي نادرا ما تغيب عف كاقعنا 

 

ا عند يكسؼ الشريؼ في مجمكعتو األقداـ العارية  فمـ تكف المرأة األـ أك الزكجة أم

محكر اىتمامو إال نادرا ك حسب ما يقتضيو سياؽ القصة  ففي قصة "مف بمد بعيد" عمى الرغـ 

مف أف الفكرة الرئيسة لمقصة ىي عممية عسكرية ضد العدك  لكنو أتى عمى ذكر الزكجة التي 

ب ليحارب مع رفاقو العدك الغازم  كىك تصكير لمكقؼ مف اليمكـ العامة التي تركيا زكجيا كذى

تشغؿ الزكج  عند تركو بيتو  كذىابو إلى الحرب  يقكؿ القاص عمى لساف الراكم: "كـ تشبثت بو 

األخرل كصرخت في أعقابو  تجمع حكليا أىؿ القرية عميـ يمنعكنو مف  ىيزكجتو ككـ بكت 

ييا مف التراب فيي تعمـ أف الرائح لف يعكد رغـ أنو أكد ليا أنو الذىاب. صرخت كدفنت كج

 (2)سيغيب يكميف فقط  ترل ماذا تفعؿ ىي كاألكالد اآلف"

كفي قصة "المحطة"  مف المجمكعة نفسيا  يأتي ذكر الزكجة  كاألـ  في سطر كاحد 

عندما تذكر الصبي الذم يركب الحافمة أمو كىي تسرؽ النقكد مف جيب كالده البخيؿ  فيك يريد 

أف يبرر لنفسو سرقة النقكد التي تظير عميو مف جيب الراكب الذم أمامو يقكؿ القاص عمى 

ت أمو تنتيز فرصة نكـ أبيو كتسرؽ مف مبلبسو قطعة النقكد المعدنية  ك رغـ لساف الراكم: "كان

 (3)امتنع عف اإلفصاح بو" المتكررة لمعرفة الفاعؿ  فإنو أبيومحاكالت 

                                                           
(1) 

 .118كامل المقهور,  مرجع سابق, ص 
(2) 

 79ٌوسف الشرٌف , األقدام العارٌة , مرجع سابق, ص 
(3) 

 .84نفسه, ,, ص 
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يطالعنا يكسؼ الشريؼ في مجمكعتو الجدار في قصة "فرتكنة" الزكج الذم يعتمد عمى 

زكجتو خديجة في حياتو  فيك فقير ال يممؾ شيئان  حيث تضطره الظركؼ لمزكاج مف خديجة 

عمى حد تعبيره مقطكعة مف  فييكىي تمتمؾ البيت كالماؿ  كدائمان يحمـ بأف تمكت  فيرث البيت  

 شجرة مثمو.

-القاص عمى لساف الراكم: "أقسى ما يبلحقو أطفاؿ شارعنا كيصيحكف في كجيو  يقكؿ

.. فيك ال يخشاىا لذاتيا  ثـ إنو يحيا عمى آمؿ أف يأخذىا عزرائيؿ في القريب -جاتؾ خديجة

 .(1)العاجؿ  كيصبح ىك سيد المنزؿ ببل منازع فيي مقطكعة مف شجرة مثمو"

س كالدنيا  فيختفي صكت الزكجة  خمؼ سمطة أما عند بشير الياشمي في مجمكعة النا

 (2)يقكؿ الراكم: "النساكيف رأس اليـ في الدنيا" الزكج  كجبركتو  فيي في نظر زكجيا مصطفى 

فيي ال تسمـ مف عصاتو عندما يضرب أبناءه  في صكرة تنقؿ معاناة سالمة الزكجة مع 

اؿ بيا عمييـ بعد أف يقكؿ كممتو  الزكج المتسمط  يقكؿ الراكم: "كثيران ما يمسؾ بالعصا كيني

عممتكىا اليكـ؟.. يا أكالد الػ... كسالمة في  –ككأنو يؤكد قرار االتياـ بكقكع العدكاف المؤسؼ 

 .(3)األحياف تمشي في الدىامة"

غير أف خدكجة  أفضؿ حاالن مف شخصية سالمة  فيي الحمقة األقكل  كلـ يبيف القاص 

فخديجة زكجة فرتكنة  ليكسؼ الشريؼ فيما سبؽ في قصة فرتكنة لماذا يخافيا الزكج  كما رأينا 

يخافيا  ألنيا ىي صاحبة الماؿ  فخدكجة عند بشير الياشمي  ال تستيقظ باكران لتقدـ فنجاف 

القيكة لزكجيا إال ثبلث مرات  في األسبكع  كفي كؿ مرة يككف مف كراء ىذا النيكض الباكر  

ة التي رصدىا القاص  استيقظت باكران  كقدمت القيكة  كلـ قاعة مف الطمبات  لكف في ىذه المر 

                                                           
(1) 

 .22-21ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق,ص 
(2) 

 .6بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق,ص 
(3) 

 .6نفسه,  ص 
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تطمب شيئان  األمر الذم استغربو الزكج  لكنو كاف سعيدان بذلؾ. يقكؿ الراكم: "أذىمو سككتيا 

كنظراتيا مف جديد كىك يأخذ منيا المفاتيح  كربما حاكؿ إخفاء استغرابو كال يدرم كيؼ اندفع 

ذلؾ ليؤكد لنفسو أنيا فعبلن ال تريد شيئان. كلـ تجبو بغير كممة يسأليا عف مطالبيا. كلعمو فعؿ 

 (1)عابرة مف كراء ابتسامتيا: سبلمتؾ"

المبلحظ في شخصية المرأة في أغمب القصص أنيا تتكارل خمؼ الرجؿ  حتى صكتيا 

أحيانان يعبر عنو بضمير الغائب  أك عف طريؽ الشخصية المسيطرة  الرجؿ  كما إف الكيتَّاب في 

مؾ الفترة لـ ييتمكا بالكصؼ الخارجي لممرأة إال فيما ندر كما عند أحمد إبراىيـ الفقيو الذم لـ ت

ييتـ بالكصؼ الخارجي لممرأة إذا كانت مف الكاقع الميبي  أما إذا تناكؿ شخصيات غير ليبية فإنو 

لعمف  كمف يصفيا  كيرجع ذلؾ ألف المجتمع الميبي مجتمع منغمؽ  ال يسمح بظيكر المرأة عمى ا

في قصة أربطكا أحزمة المقاعد  في كصؼ جارتو في الطائرة التي  األجنبيةأمثمة كصؼ المرأة  

يسيؿ مغريان.. كجييا دقيؽ ككجكه  كاف كتفيا لـ يحدد جنسيتيا ؛ألنو يجيؿ لغتيا   يقكؿ الراكم:"

.. إنجميزيةاألطفاؿ.. البد أنيا أمريكية تزكر أقارب ليا في ليبيا.. أك سائحة سكيدية أك ألمانية أك 

 (2)كؿ ىذا ال ييـ الذم ييـ أنيا مسافرة كحيدة  كأنيا جميمة"

ظرات لكنو كفي قصة "البحر ال ماء فيو" يتعمؽ الشاب المسافر براكبة شابة يتبادالف الن

يجيؿ لغتيا  فيصفيا الكاتب عمى لساف الراكم بقكلو: "ىناؾ التقيا  ىي فراشة صغيرة.. ترتدم 

بنطمكنان  البنطمكف أزرؽ  كالقميص نصؼ كـ  قميصيا ممكف كأجنحة فراشة  كبو كركد كحيتاف 

ح كرأس غزاؿ.. عيكنيا سكداء حبات زيتكف.. شعرىا أسكد  ذيؿ حصاف  كالحصاف عنيد كجمك 

 (3)فذيمو دائمان ييتز كينش في اليكاء كيتراقص"

                                                           
(1) 

 .36بشٌر الهاشمً,  الناس والدنٌا, مرجع سابق,ص 
(2) 

 .72أحمد إبراهٌم الفقٌه, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .143نفسه, ,, ص 
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كفي قصة "األياـ الثبلثة" التي تناكؿ فييا القاص مجمكعة مف الشباب كالشابات مف دكؿ 

عربية مختمفة  في دكرة ثبلثة أياـ في مركز لمتدريب  يضـ كفكدان مف مختمؼ األقطار العربية   

دراسي كفكدان مف جميع الدكؿ العربية لمتدريب عمى  يستقبؿ المركز في أكؿ كؿ عاـ يقكؿ الراكم:"

 (1)تنمية المجتمعات"

كبما أف الفريؽ أكثر عناصره مف النساء يصفيف القاص عمى لساف الراكم: "اآلنسة 

كانت ميزكلة.. كسمراء.. الثانية كانت ذات السبعة عشر ربيعان ترتسـ عمى كؿ سنتيمتر  –سعاد 

ت صغيرة كرقيقة  كحمكة كؿ شيء فييا رقيؽ قكاميا  خصرىا  مف جسميا المتناسؽ الرشيؽ كان

الككيت كرغـ عنقيا  األسمت الناعـ  ابتسامتيا التي تسير عف أسناف بريقو... ىناؾ ىالة مف 

طاىرة كىي آنسة  أنيا صغيرة السف كالحجـ إال أنيا أرممة حديثيا يدكر غالبان عف ابنتيا... ثـ

 .(2)حتشمة"سكدانية سمرتيا داكنة  مؤدبة م

بينما القصص التي تناكلت الكاقع الميبي كالمرأة الميبية لـ يكف التركيز فييا عمى الصفات 

الخارجية لممرأة  إال ما كاف يخدـ سياؽ الحدث. حيث نرل كصفان لمبلبس المرأة المعركفة في 

ا يقتضيو  أك كصفان يظير شكميا الخارجي حسب م-الرداء كالفراشية-ليبيا في ذلؾ الكقت مثؿ 

 سياؽ السرد مف جماؿ  أك قبح يكظؼ كبلىما  لخدمة الحدث.

كمنيـ مف كصؼ المرأة الميبية لتكضيح فكرتو  كما فعؿ ذلؾ خميفة التكبالي  في قصة 

الفقيو  عندما  كصؼ زكجة الفقيو التي تزكجيا بسبب الظركؼ القاسية التي يعاني منيا  كفقره  

أكمت السنكف شبابيا  كاندثرت كؿ معالـ األنكثة فييا  يصفيا فمـ يجد مف ترضي بو  كىي أرممة 

القاص  عمى لساف الراكم بقكلو: "كانت زكجتو قد انحنت تمتقط شيئان مف األرض كتعد العشاء.. 

فرأل ساقييا العجفاكيف المسمرم المكف الكسختيف حتى السكاد.. كأحس بالغثياف لصكرة مرت 
                                                           

(1) 
 .117أحمد إبراهٌم الفقٌه,مرجع سابق  ص

(2) 
 .119-118نفسه,  ,,ص 
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يممسيا كيتمذذ بيا ينفعؿ معيا كيساكرىا.. آه يا لمميانة  بخاطره صكرة عفكية.. كيؼ أنو كاف

 .(1)لماذا تزكج"

كفي قصة "كجو الجريمة" يصؼ  التكبالي  المرأة في الحانة ليعطي تبريران لمشخصية 

الرئيسة في القصة  في تغكلو عمى المرأة  كخضكعو لشيطانو الجنسي  يقكؿ عمى لساف الراكم: 

أماـ منظر الفستاف الضيؽ.. كقد انحسر عف جزء مف فخذييا "يسيؿ لعاب شيطانو الجنسي 

 .(2)البضتيف"

كفي قصة "الزمف" لعبد ال القكيرم  يبدأ الكاتب القصة بكصؼ المرأة العجكز قائبل: 

"صدرىا عركؽ ساقطة.. يداىا خشبيتا المممس.. صكتيا فيو خنؽ.. الكممات تخرج مف شفتيف 

.. ليا سناف ذىب كبقية األسناف مف عاج التصقت بمثة ضامرة تنفرجاف عف أسناف مختمفة األلكاف

عيناىا مفتكحتاف.. تجاعيد الجبية غطاىا منديؿ أسكد ينزؿ حتى يبلمس حاجبيف تتبلشيا فمـ 

 (3)يبؽ مكانيما غير مسربيف صغيريف يسح فييما. أذناىا تسمعاف صكتو"

ي عبارة عف حكار يجرم بعد ىذه المقدمة الكصفية يبدأ  القاص  في سرد القصة  كى 

بيف  المرأة العجكز  كشاب لـ يحدد القاص مف يككف  غير أنو كاف مثؿ ابف ليا يسأؿ عنيا  

كىي كحيدة   حيث ظيرت خطكط الزمف عمى مبلمح كجييا  مما جعؿ القاص يصفيا في أكثر 

جكز  كبيف مف فقرة؛ عف طريؽ المكنكلكج الداخمي لشخصية الشاب  مقارنا بيف صكرة المرأة الع

صكرتيا في شبابيا. يقكؿ الكاتب عمى لساف الراكم: "تماسؾ كقد رجع بو الزمف إلى خمس عشرة 

سنة مضت  كانت قبميا ىذه التجاعيد غير مكجكدة  ككاف سكاد العينيف في كسطيما  ككاف 

ران في الحاجباف بارزيف. كاف المنديؿ بنفسجيان  كانت الساقاف ممتمئتيف  كلـ يكف ذلؾ الظفر غائ

                                                           
(1) 

 .35خلٌفة التكبالً, المجموعة الكاملة, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .69نفسه, ,, ص 
(3) 

 .23هللا القوٌري, الزٌت والتمر,  مرجع سابق,صعبد  



166 
 

لحـ األصبع  كاف الصدر متيدالن في تماسؾ. كاف الصكت مرتفعان عنيدان  يقطر بالمحبة 

 (1)كالرخاء"

لفكرة  خدمةفكصؼ المرأة في شبابيا  كالمقارنة مف مظيرىا في شبابيا كفي شيخكختيا 

القصة  فمف العنكاف الزمف  ندرؾ أنو يريد أف يبيف ما يفعمو الزمف باإلنساف  فالشباب ال يدكـ  

سكاء أكاف اإلنساف رجبلن أـ امرأة  لكف عامؿ الزمف لو أثره السمبي عمى المرأة  ألنو يفقدىا 

ىذا المعنى: "قالت  الجماؿ  كاإلثارة  التي طالما تباىت بيما  يقكؿ الراكم عمى لساف العجكز في

 (2)نائحة أمر ال كتب عمينا أال يسأؿ عنا الرجاؿ عندما نكبر"

عمى الرغـ مف أف شخصية المرأة لـ تغب عف أغمب القصص فإف الكتاب كانكا 

يتحرجكف في كصفيا  كنادران ما جعمكىا تتحدث عف نفسيا  كفي ىذا السياؽ يقكؿ سميماف 

يرم: "إف كجكد المرأة مرفكض بالنسبة لممكاطف الميبي في كشبلؼ في نقده قصص عبد ال القك 

حالتيف أف تككف ابنتو أك أختو  مقبكؿ في حالتيف أيضان  أف تككف أمو أك حبيبتو كفي بعض 

األحياف أيضان  أف تككف أمو أك حبيبتو كفي بعض األحياف زكجتو تمؾ اليكة التي تكشؼ الفارؽ 

ير صغار السف ممف يتككف منيـ صمب المجتمع الجديد  الرىيب بيف النظرية كالتطبيؽ في تفك

كما تكشؼ عف تخمؼ فظيع في التفكير لدل كبار السف مف حيث النظر إلى األنثى عمى أنيا 

 (3)جياز تناسمي فقط. ىك مركز عفتيا"

فإذا استثنينا األطفاؿ يككف المجتمع يتككف مف رجؿ كامرأة؛ كفي مجتمعنا قديمان أك 

ك المسيطر  فيك مف يسف القكانيف. يقكؿ كشبلؼ في ىذا السياؽ "بما أف الرجؿ حديثان  الرجؿ ى

                                                           
(1) 

 .29نفسه, ,, ص 
(2) 

 .21نفسه, ص 
(3) 

 .11م, ص1979الدار الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واإلعالن,  –سلٌمان كشالف, دراسات فً القصة اللٌبٌة  
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ىك اإلرادة األقكل  كاإلدارة الفاعمة التي تسف التشريعات كتصنع المثؿ  فقد كانت المرأة ىي 

 (1)الضحية"

 

 شخصيات الحيوان:

ليس بالضركرة أف تككف شخصيات القصة مقتصرة فقط عمى البشر  فقد تككف ىناؾ 

شخصيات أخرل تمعب دكران ميما في القصة   كقد استخدـ بعض الكتاب شخصيات الحيكاف في 

ف كانت قميمة. في قصة السبب  لمقاص كامؿ حسف المقيكر كانت البقرة العامؿ   قصصيـ  كا 

 (2)الرئيس في تطكر الحدث  يقكؿ الراكم: "كاف آخر المطاؼ يـك أحذكا البقرة"

كفي قصة "كمبي الصغير" لمقاص عبد ال القكيرم  في مجمكعتو الزيت كالتمر  التي 

لميبيا  كصكر فييا  اإليطاليتناكؿ فييا القاص غارة شنيا اإليطاليكف عمى الميبييف إباف االحتبلؿ 

عائمة تحاكؿ النجاة بنفسيا مف تمؾ الغارات  ككاف لدييـ كمب صغير يحبو االبف األصغر  لكنو 

يا رب أحفظ  –تؿ في إحدل الغارات  يقكؿ الراكم: "مضى في ذىني كجو كمبي الصغير فقمت يق

 (3)لي كمبي"

كفي قصة "الرجؿ كالحمامة" لمقكيرم في مجمكعة الزيت كالتمر  تناكؿ القاص قصة رجؿ يربي 

مة الحماـ  كيتعمؽ بو  كيحزف لفراقيا عندما تمكت  كيزداد حزنو عندما لـ يبؽ لو إال الحما

البيضاء  كالذكر الرمادم  ثـ يمكت الذكر  كلـ يستطع أف يجمب ليا أليفان فطارت بعيدان  كالشيخ 

ينتظر عكدتيا. يقكؿ الراكم عمى لساف الشيخ: "زكجاف مف الحماـ ما أحبلىما. كاف الذكر رماديان 

 (4)أما األنثى فقد كانت بيضاء  بيضاء تمامان"

                                                           
(1) 

 .17نفسه ص 
(2) 

 .61كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .58عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, ص 
(4) 

 .38نفسه, ص 
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دـ شخصية الجراد  الذم ييجـ عمى القرية  كيفسد كعند أحمد إبراىيـ الفقيو  يستخ

المحصكؿ  عندىا تكاثفت جيكد أىؿ القرية في القضاء عميو  فكاف الفكرة ىي كيفية القضاء 

عمى ىذا العدك الذم سيقضي عمى قكت أىؿ القرية. يقكؿ الركام: "حكايات فظيعة عف الجراد  

قفكف بكجكىيـ السمراء الغاضبة يشعركف كخطر الجراد. الجراد. الجراد. ككاف رجاؿ الديف ي

بالمأساة تزداد عمقان في قمكبيـ كانت أحاديث الشيكخ تشحف أعماقيـ بمقادير ىائمة مف المقت  

ليذا الجراد. يشعركف بأنو ال المكت كال الطاعكف كال كؿ مصائب األرض  بإمكانيا أف تعادؿ 

 (1)مصيبة الجراد"

انت الذئاب  الشخصيات التي شاركت  بطؿ القصة كفي قصتو "الذئاب" لمفقيو أيضا  ك

الحدث  فعثماف الغكؿ  كما كاف يطمؽ عميو أىؿ القرية  يعيش في البرارم  كعندما أكـر ذئبان 

خائفان لـ يكتؼ الذئب بما أعطاه  فيجـ عمى عثماف ىك كقطيع مف الذئاب  عاش عثماف ليمة 

 ي الحدث األبرز فييا.صراع دامية تحدَّث عنيا القاص في القصة ككانت ى

ذا كاف ىؤالء الكيتَّاب  قد تناكلكا حياة كىمكـ كثير  مف الشخصيات اإلنسانية فإف  كا 

 بعضان منيـ لـ يغفؿ حياة  شخصيات أخرل تشاركيـ عالميـ.

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) 

 .152مجموعات قصصٌة, مرجع سابق ص 3أحمد الفقٌه,  
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 الزمان والمكان:

 أوال المكان :

أحداث  يعد المكاف مف عناصر القصة  كيمثؿ اإلطار أك الحيز الذم تدكر في فيو 

القصة  كتتحرؾ فيو الشخصيات  فيك ال يقؿ أىمية عف بقية عناصرىا  ألف المكاف مرتبط 

بالظركؼ  كالعادات  كالمبادئ الخاصة بالشخصيات  فيتمظير مف خبللو المضمكف الذم أراده 

 الكاتب سكاء  أكاف اجتماعيان  أك سياسيان  أك غير ذلؾ .

مكنة  فكانت ىناؾ أماكف محددة  ثابتة  كأخرل في القصة الميبية القصيرة تعددت األ

مفتكحة كمتحركة. كيختمؼ اختيار المكاف مف كاتب آلخر  ككصفو حيث تتحكـ في ذلؾ أحداث 

القصة  كالجك المسيطر عمى شخصياتيا. كالكاتب يعمد إلى مراعاة  ظركؼ  الشخصيات التي 

لمشخصية."  جتماعية  كاالقتصادية  تتحرؾ في إطاره  بحيث تبلئـ البيئة المكانية  الحالة اال

ألف إدراؾ اإلنساف لمزمف إدراؾ غير  ;كيعد المكاف أكثر التصاقان بحياة اإلنساف مف الزماف 

مباشر   فيك يتحقؽ مف خبلؿ فعؿ اإلنساف كعبلقتو باألشياء   في حيف أف أدراؾ اإلنساف 

 . (1)لممكاف حسي مباشر   كىك يستمر مع اإلنساف طكاؿ سنيف عمره"

 –الشارع  –لذلؾ نرل تعددية األماكف في القصة الميبية القصيرة   كاألمكنة الثابتة مثؿ : البيت 

الميناء   –الشركة  –المدرسة  –الفندؽ  –المميى  –الخانة  –المقيى  –الككشة  –المحطة 

ميان  يطالعنا الطائرة  كقد يككف المكاف كاضحان ج –السفينة  –كأمكنة أخرل متحركة مثؿ  الحافمة 

بو القاص مف بداية القصة  كقد نراه في طيات القصة  كأحيانان ييمؿ ذكره تمامان ." كقد يجعؿ 

الكاتب المكاف مقدمة لمقصة  كمميبلن ليا ثـ يبدأ بذكر الحدث أك رسـ الشخصية  كقد يرسمو في 

 ثنايا القصة  كقد يأتي ذكره مف خبلؿ األحداث أك عند تصكيره الشخصية "

                                                           
(1) 

 . 139نبٌلة إبراهٌم , فن القصة , مكتبة غرٌب القاهرة , ط / األولى ص 
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 األمكنة الثابتة في القصص التي تناكلتيا ىذه الدراسة ىي:ك 

 السكن ( –الحوش –البيت : ) المنزل 

كالبيت كما ىك معركؼ يمثؿ أىمية كبيرة لئلنساف ميما تنكع شكمو  فيك المأكل 

كاالستقرار كالخصكصية  كالسكينة لمشخصية الميبية ارتباط قدسي بالسكف   فقد كاف البيت  أك 

و كالحجرة  أك الغرفة المتكاضعة أك الككخ  أك )البراكة(  مسرحا لكثير مف القصص أحد أجزائ

القصيرة  التي تيتـ بقضايا اإلنساف البسيط  فيمجأ الكاتب أحيانان إلى الكصؼ  ليتمكف المتمقي 

 مف رسـ صكرة في ذىنو لممكاف الذم جرت فيو أحداث القصة .

كسكء الحاؿ  فعمى األديب أف يربط بيف مستكل فالككخ أك )البراكة( يشير إلى الفقر   

الشخصية المعيشي  كبيف المكاف المتكاضع الذم تقطنو  فالبيت يفتقر إلى أبسط األشياء التي 

لى أف يككف مقسمان إلى حجرات  مف ىذا النمكذج   تجعمو مناسبان لمعيش  فيك يفتقر إلى النكر  كا 

و  حيث كصؼ المكاف الذم تسكنو شخصيات ما جعمو خميفة التكبالي  مسرحا لقصة الفقي

القصة  التي تعاني الفقر  كالحاجة  كتتعرض لبلستغبلؿ مف قبؿ فقيو  مخادع  يطمبكنو لعبلج 

 الفتاة المريضة  فيقكـ باالعتداء عمييا  يقكؿ الراكم:

:" رجع إلى البيت يجر نفسو جرا .. ثقيؿ الجسـ مريض النفس  بعد يكـ كامؿ مف العمؿ..كصؿ 

إلى ككخو   فدخؿ يحس اليـ في نفسو كالتعب ... اقترب مف حاجز مف الخيش .. جعؿ ليفصؿ 

. كفي (1)الككخ إلى قسميف .. لتناـ كراءه ربيبتو المريضة . كاف الككخ مظمما في غبشة المساء""

قصة تمرد  يذكر الراكم البيت في بداية القصة  كىك يقدـ شخصية االبف المتمرد  عمى سمطة 

 .(2)األكبر  يقكؿ الراكم :"دخؿ البيت بسبلسة" أخيو

                                                           
(1) 

 33مرجع سابق,صالتكبالً خلٌفة  
(2) 

 . 7صنفسه ,  



171 
 

كفي قصة" حكاية كذبة" يشير التكبالي لمبيت مف خبلؿ المكنكلكج الداخمي لشخصية الراكم  الذم 

يتذكر كالده المتكفى  يقكؿ الراكم:  " كنت مستمقيان عمى السرير الزكجي العريض  الذم كاف يناـ 

 . (1)عميو أبي حاضران"

حيث ارتبط البيت بشعكر اإلنساف فيو باألماف في ظؿ كجكده مع أسرتو   كغالبان ما يمجأ اإلنساف 

إلى تذكر طفكلتو مع أىمو  أحيانان تككف الذكريات مبعثا السعادة كالفرح  كأحيانان أخرل تحمؿ 

 الحزف  كالعذاب . 

االجتماعي الذم بنيت كفي قصة" األصبع المجركح" ال مناص مف استخداـ البيت؛ ألف الحدث 

عميو فكرة القصة  ال يمكف أف يككف إال في البيت  فصكر القاص  البيت الميبي عندما يقكمكف 

بمناسبة اجتماعية  كفي ىذه القصة كانت المناسبة ىي حفؿ زكاج بطؿ القصة  يقكؿ الراكم:" 

كالد يدخمكف كاف البيت يعج بالنساء.. مفتكح الباب كالفندؽ ..عجائز كأطفاؿ.. بنات كأ

  حيث نرل صكرة مأخكذة مف الكاقع  تمثؿ (2)كيخرجكف. كيزعقكف .. كيطنكف كخمية نخؿ" 

 عادات األسر الميبية في األعراس.

  البيت (3)كفي قصة "المنزؿ الجديد" كصفو التكبالي بقكلو: "العش الذم تحف إليو كؿ امرأة" 

جيا يخيب آماليا  كيقكـ بتأجيره  لعائمة الجديد الذم طالما حممت بو أـ راكم القصة  لكف زك 

أجنبية بعد اكتماؿ بنائو  ككاف أمميا في ابنيا  لكنو ىك اآلخر يخيب  آماليا ىذه المرة عندما 

يخطب  امرأة أجنبية  كيقدـ ليا المنزؿ الجديد ىدية  في قصة ترمز  إلى أف األجنبي  يسرؽ 

القرار  كىك الرجؿ  متمثبل في األب  ثـ يميو  أحبلـ البسطاء  كآماليـ  عندما يطمع مف في يده

االبف  الممثميف لمجيؿ القديـ  كالجيؿ كالجديد. يقكؿ الراكم:" أخبراه كالده أف المنزؿ قد أكشؾ 

                                                           
(1) 

 .93صنفسه ,  
(2) 

  111نفسه, ,, ص
(3) 

  177نفسه , ,, ص
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عمى االنتياء  ككعده بأف يككف أكؿ مف يراه.. كقضى أسبكعا ال يناـ.. ال يأكؿ.. كال يينأ.. كال 

"بالرغـ مف غضب أمو كتيديدىا باالنصراؼ ألى بيت كالدىا أال   :(1)يفكر أال في البيت الجديد" 

أف كالده كاف أضعؼ مف أف يقاـك إغراء النقكد  النقكد الكثيرة التي دفعت لو مقدما  فأجر المنزؿ 

 .(2) الجديد  بكؿ ركنقو كبيائو   ألسرة مف تمؾ األسر المحظكظة"

تكاضعة  لتقديـ الشخصيات مبينا كيبدأ كامؿ المقيكر  قصة السكر  بكصؼ الحجرة الم

فقرىا  تمييدا لممغزل مف القصة  المتمثؿ في رفض األسرة الفقيرة  لمماؿ  مقابؿ بيع أرضيا  

 ليقـك العسكر ببناء سكر لقاعدتيـ العسكرية. 

يقكؿ الراكم:" كاف ستار الحجرة مرخيان .. خيشة رمادية طكيمة تحجبنا عف الجيراف  ككنت ممدان  

رة فكؽ مرقدم ككجيي لمسقؼ  كرائحة تسرم مف داخمي لتصؿ إلى أنفي ..ثقيمة فييا كسط الحج

  كفي قصة (3)كأماميا العالة"  الكثير مف جك الصيؼ .. كنكرية تجمس مستندة عمى الحائط

"الصندكؽ األخضر" يأتي عمى ذكر البيت  عندما يتذكر محمكد أخاه سالـ  كىك يكصيو بالبيت  

ذىب سالـ لمصيد  كلـ يعد تمؾ الميمة  يقكؿ الراكم:" " ككنت أمس كأنا أدلؼ يقصد أمو  عندما 

إلى البيت آخر أياـ رمضاف أف سالـ يعني الكثير بالنسبة إلى .. ففي آخر عيد اشترل لي بذلة 

كاممة   كألخي الصغير لعبان كثيرة   ككعد كالدتي بالحج  ككاف يبتسـ كىك يضع الخرج فكؽ كتفو 

 السيرة ليقكؿ في ىمس ..كيمر بي في 

 . (4)رد بالؾ مف الحكش .. الميمة طالع"

  كفي قصة "الممر الظمـ" ينتقؿ بطؿ قصة المقيكر  مف بيت أك حجرة  في ببلده إلى حجرة  

في ممر مظمـ  في ببلد الغربة  فالنكر مقطكع عف الممر  كالظبلـ يمؼ المكاف  حيث ينقطع 

                                                           
(1) 

   181نفسه , ,, ص
(2) 

  181نفسه, ,, ص  
(3)

 69كامل المقهور, مرجع سابق, ص
(4) 

  137نفسه, ص 



173 
 

الكبلـ البشرم كيطكؿ لعشرة أياـ  تعبر عما يحممو قمب الشخصية  مف حزف  يغمؼ حياتو 

بالسكداكية  يقكؿ الراكم: " الكممة الكحيدة التي تصمني مف ىناؾ يعذبيا الخكؼ  كيأكؿ أسمكبيا 

 .(1)اب .. ككنت أحس دائمان بحجرتي كزنزانة"اإلرى

في ىذه القصة تصبح الحجرة زنزانة  كتغمرىا الكحشة  كتدب فييا زنزانات السككف  

كييدأ كؿ شيء  فيتحكؿ المكاف إلى كحشة  كسككف في الغربة  بعد أف كاف البيت في الكطف 

 ممجأن  ككنزان لمذكريات السعيدة .

قيو يشكؿ ميد الطفكلة  حيث الطفكلة تطير ببل جناحيف  تخيـ كالبيت في قصص إبراىيـ الف

عمييا السعادة  ميما كانت طفكلة متكاضعة  خاممة  ال تمفيا الشيرة. عبر عنيا القاص بمغة 

شعرية جميمة  تقترب لغتيا أحيانان  مف نصكص الشعر المنثكر . يقكؿ الراكم: " فتح الشباؾ 

ابتسمت نجكمو  كأسدؿ رمكشو كمبلمح كجيو في شبو  ككقؼ صامتا.. مؤل بيكاء ليؿ ربيعي

غيبكبة جميمة  كعادت إلى الذىف أياـ قديمة عف أعشاش العصافير في الربيع  كأطفاؿ القرية  

 (2)كالساحة الخضراء. كصيد القنافذ" 

البيت ىنا بيت القرية  حيث تطير العصافير حرة  سعيدة  ثـ تأكم إلى أعشاشيا فكؽ األشجار   

أك بيف نباتات السبط كالرتـ كالعجـر  الذم يعكد إليو طائر الطفكلة األزغب  بعد أف رعى 

العصافير  مع الخراؼ " فكاف عميو حينذاؾ أف يدبر كيؼ يحتمي بجدتو العجكز  مف تيديد  

 (3)بيو"كعصا أ

                                                           
(1) 

  168نفسه, ,ص
(2)  

 81أحمد الفقٌه, مرجع سابق , ص 
(3) 

   81نفسه , ,, ص 
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كأحيانا يككف البيت جزءان أساسيان في القصة  مثؿ قصة "فرتكنة" ليكسؼ الشريؼ  حيث يتزكج 

فرتكنة  مف خديجة التي تكبره سنا  كال تناسبو؛ ألنيا تمتمؾ بيتا  كرثتو عف زكجيا  كىك فقير 

 .(1)اليممؾ شيئا  يقكؿ الراكم: " نار خديجة كال جنة الشارع"

ت "يدكر الحدث في البيت  إذ رصد الكاتب حياة عائمة ليبية  تسمح البنتيا كفي قصة "البنت كبر 

بالدراسة  كالعمؿ  لكف يختمؼ الكالداف  في تزكيجيا  يقكؿ الراكم:" اندست زىرة تحت الفراش 

 (2)بجانب زكجيا كالتصقت بو حيكاف أليؼ" 

يتيا الشفافة حكؿ جسدىا ""كفي مدة نصؼ ساعة انتيكا مف تناكؿ افطارىـ.. كحبكت فكزية فراش 

 (3)ذم السبعة عشر ربيعا  كالتقطت محفظتيا كخرجت مكتئبة قميبل" 

 

كفي قصة  "الزمف" لعبد ال القكيرم  لـ يذكر القاص المكاف الذم جرت فيو أحداث 

القصة إال في نيايتيا؛ فقد اىتـ بعنصر الزمف أكثر مف عنصر المكاف  فجعؿ ذلؾ لخياؿ 

ات تعبر عف كاقع معاش   فمف خبلؿ الحكار  ككصؼ لمشخصيات يمكف المتمقي  كالشخصي

لمقارئ تخيؿ المكاف  بيت بسيط أك حجرة متكاضعة  بجكىا التقميدم   كركائحيا المميزة   خاصة 

 كأف الشخصية الرئيسة في القصة   شخصية عجكز ليس لدييا أبناء تعيش كحيدة . يقكؿ الراكم:

كلـ ينظر إلى كجييا . لـ تقؿ ىي كممة بعد ذلؾ   كاف اليكاء في  " لـ يقؿ كممة . نكس رأسو  

.  الغرفة التي جرل فييا الحدث  غرفة صغيرة  ضيقة  فقد (4)الغرفة ثقيبلن يتنفساف في صعكبة"

كاف الشاب   كالعجكز يتنفساف فييا بصعكبة  كىذا بسبب ضيؽ المكاف  كعدـ  تكفر التيكية 

بشير الياشمي  لـ يكف مسرحا لؤلحداث  لكف لـ يغب ذكره في الجيدة لممكاف. كالبيت عند 

                                                           
(1) 

 . 22ص , مرجع سابق, الشرٌف , الجدارٌوسف 
(2)

 67نفسه, ,,
(3)

 72نفسه, , , 
(4) 

 . 31ص مرجع سابق, عبدهللا القوٌري , الزٌت والتمر , 
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بعض القصص  كمرجع ىذا أف القاص تناكؿ شخصيات  غير بعيدة عف الكاقع الحقيقي  في 

قصة "الباب األزرؽ" الذم جرت أحداثيا في الشارع  يذكر البيت عندما  جاؿ بخاطر عمراف 

األخضر  لـ يفسح القاص عف شخصيتيا  كىك الذم يحب فتاة  التي تطؿ عميو  مف كراء الباب 

يفكر في الزكاج منيا  لكف ما يقمقو ىك عدـ قدرتو عمى تكفير ما يطمبو الزكاج  يقكؿ الراكم 

:"كأدار  عمراف كجيو عف الباب كتطمع إلى فضاء الشارع كخيكط أحزاف تائية ترتسـ عمى محياه 

 .. كالصالكف.. كاألكؿ كحتى الثبلجة  كيمكف كتحممو إلى تفكير بعيد.. تي ... حكش دار النـك

 كفي قصة فرحة  يذكر البيت  دكف كصؼ لو أك ما يدكر في داخمو  ففيي تحكي (1)سيارة" 

قصة طفؿ يعمؿ  عند جزار صاحب كرش عظيـ  يطمب مف الصغير أف يحمؿ القفة إلى بيتو  

ه  الذم سيككف في انتظاره لكنو يميك بالمعب مع األطفاؿ كيتأخر  فتنتابو مشاعر الخكؼ مف سيد

في البيت  كيعاقبو عمى تأخره  يقكؿ الراكم:" قدـ لو القفة الكبيرة كطمب منو أف يحمميا إلى 

 (2)البيت" 

 (3) "سيجد عرفو في البيت ينتظره بيديو الغميظتيف لينياؿ بيما عمى رأسو كجسده" 

  

 الشارع :  

فغالبان ما يتمتع بالصفة التي تجعمو شخصان عندما يككف الراكم فردان مف أفراد الحي   

كاعيان   كاثقان ال تمتبس عميو األمكر  كقكتو في تركيب السرد قكة مكازية لمنص القصصي إال عند 

 ما يتدخؿ الحكار في القصة لكسر ىذه المكازاة .

                                                           
(1) 

  83بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق, ص 
(2) 

  77نفسه , ,,  
(3) 

 79نفسه, ,,  



176 
 

تتصؼ لغة الراكم بالكضكح   كالببلغة التي تترجع لمكاتب أساسان  كلدل الراكم قدرة 

تزاؿ المرجعيات الثقافية كالتقاليد المكركثة  فيك يشعر بأىؿ الحي  كيفكر لصالحيـ يتألـ اخ

 . (1)بآالميـ  كيفرح ألفراحيـ

ككؿ قصص "كامؿ المقيكر" مف ىذا النكع  فيك الراكم لما يكتب  متأثران  بالشارع 

صص الكرة  كالسكر  الميبي  متحدثان بمغة كاقعية يختار عناكيف القصة مف أشياء بسيطة  مثؿ ق

كالصندكؽ األخضر  كالطريؽ  كأحيانا  تككف مكضكعاتو معنكية صرفة  مثؿ قصة اليمف  

 كالميبلد  كالخائفكف  كآخر الحمقة  كالممر المظمـ .

في قصة الطريؽ  تجرم أحداث القصة في حافمة  لكنو يتطرؽ لكصؼ الطريؽ  كىك عبارة عف 

كعمى جانبييا صحراء ممتدة عمى كؿ جانب  كتنتشر قطعاف شكارع ممتدة  حيث تمتد الطريؽ   

الماعز  كاإلبؿ   كبذلؾ تطفك الخكاطر عمى صفحات القصة  يقكؿ الراكم:" ألؼ خاطر.. 

كالطريؽ يمتد إلى حيث تمتقي السماء باألرض.. كعجبلت السيارة البكلماف تبلمس الطريؽ 

 (2)المرصكؼ كتصدر صكتا يشبو األنيف"

لكرة "حيث يتجمع الصغار في الكسعاية قريبان مف الطريؽ  الذم يكصؿ كفي قصة "ا  

إلى الشارع الكبير المرصكؼ   الذم يصؿ الحي بالمدينة  يمتقط الراكم خكاطره في ىذا الشارع  

يتجمع الصغار ليمعبكا   في الكقت نفسو   يرجع الكبار " ضعاؼ متعبكف  عيكنيـ ىامدة  

رة كفي أيدييـ أشياء .. أرغفة خبز.. خضر مف السكؽ.. كثيابيـ أرجميـ ثقيمة  كخطكاتيـ حائ

 .(3)ممطخة بآثار العمؿ"

                                                           
(1) 

 , مرجع سابق . 188علبة السرد , عبد الرحٌم جبران , ص ٌنظر, 
(2) 

   7كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(3) 

 . 33ٌنظر , صنفسه , ,,  
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في الكقت نفسو تنتيي مكاعيد الكتاب حيث " يجمس الفقيو أماـ الجامع  يشاىد الشيكخ 

  صكر غير بعيدة  عف التي تككف في (1)يمعبكف ) الحربقة ( كينتظر أفكؿ الشمس ليأمر باآلذاف"

ىذا الكقت  كفي ىذا المكاف تكلد خكاطر الراكم فالشارع في قصص كامؿ المقيكر    الشارع  في

 تككف مصدر كحي لمراكم.

أما في قصة خميفة التكبالي "مشاعر ىرمة" فإف الشارع يبدك مختمفان  فيك الخمفية التي 

ارع تحدث فييا أحداث القصة  تمامان كما لك كانت مسرحية  لذلؾ نراه ييتـ بكصؼ لكحة الش

بدقة  فالسماء شاحبة المكف  كتشبو رماد نار  كاسعة عريضة  كاألرض مبممة تنتشر فييا بكقع 

المياه  ككأنيا حزينة  النقطاع المطر لمتك  راغبة في االستحماـ في مياىو  متشكقة إلى نقط ما 

شاط  تتساقط عمى صفحاتيا  تدغدغيا  كتربت عميو  كتجعؿ الجك ناعمان  باردان  مبعثان لمن

كالنشكة  حيث بقع المياه تغبش في مرح  كسعادة . "الصباح ينبثؽ جميبلن  رائعا فسرت أشعة 

الشمس األكلى في كتؿ السحاب الرابضة  كتصؿ  إلى األرض اشعاعات حمكة دافئة  مككنة 

 .(2)ظبلال خفيفة.. كشعيرات ناعمة.. عمى كجو غادة طركب" 

ة لمشارع يكـ العيد  حيث "غبار بمد ييـك في كفي قصة" فرحة العيد" يرسـ القاص لكح

الجك الراكد  كأسراب مف البشر تتمحؾ بالباعة الممكليف الميانيف بسبب مف رقاعة الزبائف 

 . (3)كشحيـ.. مبلبس الناس معظميا جديدة ..لكنيا  برغـ ذلؾ باىتة األلكاف .." 

شارع إلى مادة لبلستعارة كيختمؼ الشارع عف القاص أحمد إبراىيـ الفقيو  حيث يتحكؿ ال

ففي قصة "الرجؿ الذم لـ يشاىد نيران في حياتو" ليتخيؿ القاص أف الشارع تحكؿ نيران   كأف 

يجمس إلى خميمة  -إذ يجمس في إحدل المقاىي  -السيارات تحكلت قكارب لحمؿ العشاؽ  كىك 

                                                           
(1) 

 . 33ص,, نفسه ,  
(2) 

 . 15صمرجع سابق, التكبالً ,  
(3) 

 .  145صنفسه  
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كالعصافير بقربو عند ضفة النير  تحت قدميو نبتت األعشاب كالزىكر  حكلو تطكؼ الفراشات 

 تنتشر أشجار الكرد .

ىذه االستعارة تنتيي سريعان في النص القصصي  عندما يقؼ رجؿ إزاءه ليضع بجكاره 

 . (1)فنجاف قيكة

ك يرجع كؿ شيء إلى مكانو قبؿ المجاز كاالستعارة  القكارب  كالعشاؽ   كالزىكر  

 كالعصافير   كالمكسيقى .

 .(2)صغيرة"  "الشارع فارغ تمامان كاإلناء الكبير الفارغ"ككذلؾ الشارع في قصتو"ىمكـ 

إف ىذا التشبيو يختزؿ لكحة كبيرة لمشارع  الذم تتحدث عنو القصة  حيث الميؿ في 

المدينة يبدك ميرجان  معربدان  نزقان  كاألضكاء تتراقص مبيرجة  ممكنة عمى كاجيات المحبلت 

 .(3)المتناثرة في األزمة  كالشكارع  كالككرنيشكتتساقط عمى أرض الشارع المصابيح 

فالشارع  الذم كاف ميرجان ممكنان  ميرجان  معربدا ن ينقمب تدريجيان  ليستعيد لكنو األسكد   

كيكتسب ىدكءنا كسكينة ليناـ  كأنو شاب يبتدئ ميرجان معربدان  ثـ يصؿ إلى سف العقؿ  فيتكب 

 .(4)كييدأ  كيستكيف

ؼ الشريؼ  يبدك معادالن مكضكعيان لمغزل القصة القصيرة التي كالشارع في قصص يكس

يكتبيا في قصة "العائد" يقكؿ الراكم: " الطريؽ المعبد يتراجع تحت قدميو كخط عريض أسكد  

ف فتر حماسيـ قميبلن  فاكتفكا بمراقبتو يتطمعكف إليو  يتبادلكف  كاألطفاؿ ال زالكا يبلحقكنو  كا 

 . (5)اليمسات فيما بينيـ"

                                                           
(1) 

 .  29صمرجع سابق,الفقٌه , أحمد 
(2) 

 . 179ص, ,  نفسه 
(3) 

 . 178ص نفسه , 
(4) 

 . 178صمرجع سابق, ,  نفسه 
(5) 

 . 32صمرجع سابق,الشرٌف , األقدام العارٌة ,  
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فالطريؽ المعبد يتراجع تحت قدميو  تمامان مثؿ الطريؽ الذم ظؿ سائران فيو خمس سنكات 

 يجد نفسو أماـ صغار يتعاممكف معو بكصفو غريبان  يكثركف األسئمة .

 .(1)" أنت شككف ... خيرىا إيدؾ مربكطة ... شف فيو في الشنطة"

ف ... كيؼ حالؾ يا كأحد أفراد الحي يخرج مف المسجد ليسألو  " منصكر كيف كا

 . (2)منصكر"

ىذا الطريؽ يجعمو يزدرم أحاسيس الشكؽ في أعماقو  الطريؽ يجعمو يبدك معادالن 

مكضكعيان لطريؽ  كاف قد آمف بو منذ خمس سنكات  كجرت فيو أحداث جعمتو غريبان  منيا مكت 

شارعو أمو  كمنيا أشياء أخرل صمت عف ذكرىا في القصة جعمتو يزدرم أحاسيس الشكؽ ل

 القديـ .

كالشارع عند عبدال القكيرم  مغاير تمامان لمشارع عند يكسؼ الشريؼ  كخميفة التكبالي  

كأحمد الفقيو  ككامؿ المقيكر  فمبلمح الشارع عند عبدال القكيرم غير كاضحة  فيك مجرد مكاف 

أك لكحة لخمفيات ليس مادة استعارة كتشبيو  أك معادال مكضكعيا  أك مصدران لمكحي كاإللياـ  

مسرحية  بؿ ىك مجرد طريؽ تحدث فيو مجريات القصة  مثؿ قصة  "لحظات مف الغربة" يقكؿ 

 الراكم:

" الشارع كاسع تتضح مبلمحو . كثيركف يجركف خمؼ السيارات كاسترعى انتباىو امرأة تجرم   

 (3)كتمحؽ بسيارة إنيا ممفتة    ردائيا سقط عف رأسيا" 

 

 

                                                           
(1) 

 . 31ص, نفسه ,  
(2) 

 . 34ص نفسه , 
(3) 

 119القوٌري , الزٌت والتمر , ص  
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 الكوشة:

قصة "الككشة" ألحمد إبراىيـ الفقيو  يتحدث عف عـ عبد العاؿ  صاحب الككشة  في    

كىك الشخص الكحيد الذم ال يناـ ليبلن  ساىران أماـ فرف الككشة  حتى يصبح الخبز جاىزان مع 

بكاكير الصباح  حيف يشره الناس  سخكنة الخبز المذيذة  في حيف يقفؿ صاحب المقيى  كيناـ 

ؾ سعدكف الشحات  بؿ حتى رجؿ البكليس  مستسمميف لسمطاف الكرل  كؿ شيخ القرية  ككذل

 ىؤالء ينامكف  بعد أف ممؤا الدنيا صخبان ضجيجان  إال عـ عبد العاؿ يظؿ مستيقظا 

فيك صابر عمى الحياة  ألنيا ىكذا تريد  كىكال يرـك الصبر مف أجؿ لقمة العيش فقط  بؿ مف 

كؿ الراكم: "شخص كاحد اليناـ.. فقط شخص كاحد.. يظؿ أجؿ طفمو الصغير  الذم ينتظره . يق

طكؿ الميؿ اليناـ.. ىذا الشخص ىك عـ عبد العالي صاحب الككشة الكحيدة بالقرية.. فيك عميو 

 (1)أف يظؿ ساىرا أماـ فرف الككشة طكؿ الميؿ.. يحمي.. كيمسح.. كيرمي الخبز"

ككشة  صاحبيا عجكز إيطالي  الذم كفي قصة "الميبلد" لكامؿ المقيكر  تحكي قصة عامؿ في 

يتمنى أف ينجب طفبلن مف زكجتو زينكبة  التي تتعرض لئلجياض في كؿ مرة  عمى الرغـ مف 

محاكالت الفقياء المتكررة لعبلجيا  في حيف تصر أمو عمى الطبلؽ  حتى تنعـ بحفيد مف ابنيا " 

لككشة الراكد  كيختمط مصطفى يقكؿ الراكم: كاف صكت الرايس اإليطالي العجكز يشؽ جك ا

بصكت ارتطاـ العجيف بالمناضد. كآلة العجيف كىي تدكر أماـ عيني عيسى العجكز.. ككاف بابا 

 .(2)الككشة مقفكليف   كالشارع المظمـ يمتد مف كراء األبكاب ساكنا خاليا"

 الدكان:

لمدكاف قيمة كبيرة في الحي  كالشارع  في الحي  في إلى جانب تكفيره لحاجيات أىؿ الشارع  

فإنو يككف مبلذا لمميمكـ  كالمغرميف  ككثيرا ما يككف لمتسمية  كجمسات السمر  كغالبا ما يككف 
                                                           

(1) 
   163أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص 

(2) 
 85صمرجع سابق, المقهور , كامل 
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صاحب الدكاف  فضا في تعاممو مع الناس  كأحيانا يككف بمثابة قاعة االجتماعات عند حدكث 

 ارئ   ط

كألف الدكاف عادة ما يككف مكانان لتجمع أىؿ الحي  فقد يصبح مسرحان ألفكار سياسة  

كما حدث في قصة رجؿ مف مكاف مجيكؿ  ليكسؼ الشريؼ  حيث يستغؿ عبد الرازؽ  

الشخصية الرئيسة في القصة  تجمع الناس أماـ الدكاف  لبث آراءه الرافضة لممجتمع  فقد ترمز 

 د   كالثكرة عمى الظمـ. يقكؿ الراكم:القصة إلى التمر 

" كىكذا تكاصؿ الحياة سيرىا بعبد الرازؽ يصرؼ نياره في اصطياد المجمكعات أماـ 

 الدكاكيف كيتسمؿ بينيـ في ىدكء ثـ فجأة يقكؿ بنبرات خاصة ...

 . (1)زم ما قتمكـ .. زم الخرافة ضد المجتمع .. كضد الحقيقة"

لمعاطميف عمى العمؿ  مثؿ  قصة فرتكنة  الرجؿ العاطؿ   كيصبح الدكاف أحيانان تجمعان 

الذم تطمب زكجتو منو الخركج لبحث عف عمؿ  يخرج ال ليعمؿ بؿ ليجمس في دكاف سالـ  يقكؿ 

الراكم: "طافت بخيالو جمسة جماعة فرتكنة  كما يطمؽ عمييا شباب شارعنا .. كالتي كانت 

لـ حكؿ الشاىى  كأحاديثيـ التي غالبان ما تتناكؿ تستمر أغمب ساعات الميؿ كالنيار في دكاف سا

 .(2)فتيات الشارع كنسائو بعبارات جنسية فاضحة"

كقد يصبح الدكاف مكانان لمعبلج  حيث يجمس فيو الفقيو  يبلحظ الناس يمركف أمامو بيف 

محمد الفينة  كاألخرل  حتى يأتي إليو زبكف أك زبكنة  في قصة الفقيو  لمتكبالي  نجد الفقيو 

يفتتح دكانو لتجد عنده ساكنات الحي حمكالن لمشاكميف  االجتماعية  مف سحر  كتعطيؿ في 

 الرزؽ  أك الزكاج  يقكؿ الراكم:

 " كاف يجمس أماـ دكانو كحيدان إال مف الناس الذيف يمركف بو بيف الفنية كاألخرل
                                                           

(1) 
 . 113الشرٌف , الجدار صٌوسف  

(2)
 113ص  , ,,نفسه
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... 

 سحركه العدكاف نبيؾ تكتبمو يرجع لو عقمو كيكلي لصغاره

 تسكركا في كجو البيباف .. افتحيـ لو .. –كليدم 

 .(1)ربي يفتحيا في كجيؾ"

 

 الحانة :

تصكر القصة الميبية القصيرة  جانبان مف جانب الحياة الكاقعية ذا الداللة السمبية  كمف 

ىذه الجكانب ما تمثمو بعض األمكنة  مثؿ الحانات    كالمبلىي الميمية كالفنادؽ كما فييا مف 

 مجكف .ك  خمر

في قصة بكخة  لكامؿ المقيكر  حيث تمثؿ الحانة الميرب مف متطمبات الحياة الكثيرة 

ذلؾ الرجؿ الفقير المثقؿ  التي ال تكاد تنتيي  كما حدث مع الشخصية الرئيسة في القصة 

باليمـك  كالديكف  يقؼ عاجزا أماـ باب الحانة  ال يستطيع أف يقاكـ إغراءىا  يقكؿ الراكم: " 

آخر الشير .. كأشياء كثيرة .. كعمى اليميف برزت الحانة الضيقة ككأنيا كحش كبير حذاء جازة 

فاغر فاه اللتقاطي .. عمى اليميف فقط بعد خطكات تكجد الحانة .. كالحذاء كالغذاء منذ يكميف لـ 

أذؽ غذاء .. كالعشركف قرشان كاإلبر في جيبي األيمف كالحانة عمى اليميف تكبر في عيني كفي 

 . (2)ككب صغير أبيض مف البكخة" آخرىا

عند أحساس شخصيات القصة بالضياع فغالبان ما تمجأ الشخصية الرئيسية في القصة 

إلى الحانة  في قصة  يقظة  لخميفة التكبالي  نجد الشاب الذم لـ يتجاكز الخامسة كالعشريف 

                                                           
(1) 

 . 41ص مرجع سابق, التكبالً ,خلٌفة  
(2) 

 . 29ص مرجع سابق, المقهور ,كامل  
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تمضي القصة تتحدث عف  يمجأ إلى الحانة  التي يرل فييا  متنفسان ألغكار نفسو الصدأة المتأكمة

 كآبة عميقة تتمثؿ في داخؿ الشاب  كيأس عميؽ  ككآبة  كغبف  يقكؿ الراكم:

 " كىا ىك اليـك يتبيف نفسو عمى حقيقتيا .. 

طياح كفمس زاطؿ .. ىا ىك اآلف يحس بيذه الحقيقة  شعكران خانقان  يحس بككنو ال ينفع 

يبة تمؤل عميو أفكاره  كال تستطيع حتى الخمر شيئان يشعر بيا ليس كشيء مممكس  كلكف كفكرة رى

 .(1)ازالتيا"

ككذلؾ في قصة "ىذم مخمكر" لمقاص نفسو  حيث الفقر  كالضياع  يجعبلنو يغرؽ في 

 السكر  كشرب الخمر يقكؿ الراكم:

" أم .. إف رأسي يكاد ينفجر .. لقد سكرت البارحة كثيران .. عندما لـ أجد ما أفعمو 

 .(2)خذت أشرب ... إف الحساب سيقيد عميو ما الذم يمنعني مف الشرب"ذىبت إلى البار كأ

كفي قصة " كجو الجريمة " لمتكبالي  يصكر لنا القاص الحانة كالبار  حيث يجتمع فيو 

فئات مختمفة مف البشر  كيرصد المكاف كأثره في نفسية ركاد الخانة  مف خبلؿ الشخصية الرئيسة 

بي في الغربة   فالمكاف يجتمع فيو النساء  كالرجاؿ  عمى خبلؼ لمقصة  كالتي تمثؿ الشاب المي

 ما شاىدناه عندما كانت الحانة في ليبيا فيي مقتصرة عمى الرجاؿ فقط . يقكؿ الراكم:

" كانت امرأة عجكز عجفاء تجمس إلى البار برفقة امرأة شابة فييا شيء مف األنكثة 

 . (3)كطراكة الجسد"

                                                           
(1) 

 . 89 – 88ص مرجع سابق, ,خلٌفة التكبالً  
(2) 

 . 312ص, نفسه ,  
(3) 

 . 47, صنفسه 
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كيستمر القاص في سرد األحداث  كالقاص ىنا يرسـ المكاف رسمان عامان  فمف خبلؿ 

المكاف تطرؽ إلى مكضكع قصة  كىك ما تسببو الخمر مف ذىاب لمعقؿ  كتحرؾ الغريزة 

 الحيكانية  التي تكصؿ باإلنساف  في حاؿ استسمـ ليا إلى ارتكاب الجريمة  يقكؿ الراكم: 

كلة الكانية المستعطفة المؤنبة كافية لتشكيش لذتو الحيكانية " كانت نظرة الضحية المشم

.. كليياج الكحش الجنسي .. فراح يضغط رقبتيا مف جديد بيديو المرتعشتيف ... كلـ يتركيا ىذه 

 .(1)المرة .. قبؿ أف يتأكد مف مكتيا"

 الجامع :

لكاقع  ىذا  جسدت أماكف القصة الميبية القصيرة التي اىتمت بالكاقعية  الكثير مف ا

فكثيران ما ساعد المكاف عمى فيـ الشخصية  ككشؼ نفسيتيا  كمعرفة أفكارىا  كمنيا الجامع  

الذم لو قدسية حاصة  ككنو بيت ال  كقد كاف األطفاؿ يتعممكف فيو الكتابة  كقراءة القرآف 

المؤمف الكريـ  كقد تجرل فيو االجتماعات  إذما حؿ بالناس خطب جمؿ  حيث "كاف اإلنساف 

يرتاح لمثؿ ىذه األماكف الدينية  فيجد فييا خبلصو  كنجاتو مف كيبلت الزمف  كأحداثو يجد فييا 

 (2)راحتو النفسية "

 

في قصة مكضع الشؾ  لمقاص عبد ال القكيرم  تتجسد كؿ تمؾ المعاني السامية  التي 

 ليـ دينية  يقكؿ الراكم:حاكؿ أف يغرسيا األب في ابنو  مف خبلؿ كضعو في الخمكة  ليتعمـ تعا

 " قاؿ الشيخ أنت تسأؿ كثيران يا بني   كالسؤاؿ كاجب  كلكف ال تشتط في السؤاؿ 

                                                           
(1) 

 . 71, ص نفسه, ,, 
(2)

 . 234اٌفٌلٌن ٌارد , مرجع سابق ص
   



185 
 

...تممممت مكاني  كلـ أستطع أف أزيد حرفان  نظر إلي الشيخ نظرة حانية  كتخيمت أف 

يده امتدت لتربت عمى كتفي  كدخمت إلى أنفي رائحة الحصير القديـ  التي تغطى أرض 

 .(1)مكة"الخ

كفي قصة الجراد  ألحمد الفقيو  كاف المسجد  مكانان الجتماع أىؿ الحي كمما حمت بيـ 

نائبة  فعندما شعر أىؿ القرية بخطر الجراد الذم ييدد مزارعيـ؛ ىرعكا إلى المسجد عند سماع 

ىناؾ المؤذف ينادم لصبلة المغرب  كىذا التزاحـ ال يحدث في القرية إال عندما يشعركف بأف 

خطر ما يكشؾ أف يداىميـ؛ أك في المناسبات الدينية كاألعياد  أك ذكرل المكلد النبكم الشريؼ. 

 يقكؿ الراكم:

" ككعادة رجاؿ القرية دائمان عندما يدؽ الخطر أبكاب قريتيـ الصغيرة  يشعركف دائمان 

المغرب   كحي  بضركرة اجتماعيـ في المسجد  ليذا فبمجرد ما ارتفعت عقيدة عبد النبي بأذاف

عمى الصبلة .. حي عمى الفبلح حتى ىركؿ كؿ رجاؿ القرية إلى المسجد  ككاف المسجد ال 

يشيد مثؿ ىذا التزاحـ إال في حالتيف عندما يككف ىناؾ عيد  كعندما يككف ىناؾ ثمة شعكر 

 .(2)بالخطر"

د جيكد أىؿ فالمكاف ىنا لـ يأت عبثان   بؿ لو أثره الكاضح في سير أحداث القصة  كتكج

 القرية في محاربة الخطر الذم يداىميـ .

 

 المدرسة : 

مف األماكف التي ندر ذكرىا في القصة الكاقعية القصيرة المدارس  ذلؾ أف الفترة المختارة 

لمنماذج  كاف التعميـ فييا مقتصران عمى الكتاب كالخمكة في الجامع  لكف بعد االنفتاح الذم عاشتو 
                                                           

(1) 
 . 43عبدهللا القوٌري , الزٌت والتمر , ص 

(2) 
 . 151, ص مرجع سابقأحمد الفقٌه ,  
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ؿ  أصبحت المدارس تظير ىنا  كىناؾ  كتحطمت قيكد المرأة  التي كانت ليبيا  بعد االستقبل

تكبميا كتمنعيا مف حقيا في التعمـ  كمزاكلة العمؿ فتناكلت بعض مف القصص المرأة المتعممة   

 كالعاممة .

في قصة " حكاية قديمة" ليكسؼ الشريؼ  يتحدث القاص عف أـ الضفاير  الفتاة التي 

غير حاؿ الجميع  أصبح صاحب الدكاف يفتح باكران عمى غير عادتو   جاءت إلى الشارع  فت

كالشباب يتجمعكف في الكسعاية عمى غير عادتيـ في انتظارىا  كىي في طريقيا إلى المدرسة  

كعمى الرغـ مف شغؼ الجميع بيا إال أنيـ كانكا يخفكف ما يشعركف بو تجاىيا باعتبار أنيا تخرج 

لمدرسة  األمر الذم يعدكنو في عرفيـ  كتقاليدىـ السمبية عيبا. يقكؿ سافرة الكجو  كتذىب إلى ا

 الراكم:

"الشيء الكحيد الذم تغير في حياتو ىك أنو بدأ يفتح دكانو قبؿ خركج أـ الضفاير .. في 

 .(1)طريقيا إلى المدرسة"

كقد كاف  كفي قصة "عصاة المعمـ"  لخميفة التكبالي  مف العنكاف ندرؾ أف ىناؾ مكاف لمتعميـ  

ف لـ تكف ىي اإلطار الرئيسي في القصة  في تحكي قصة رجؿ في الشارع  معركؼ  مدرسة كا 

بسرعة غضبو  يتعرض ابنو لضرب  مف معمـ المدرسة  فيذىب  لتكبيخ المعمـ  كسط انتظار 

أىؿ الحي  ما سيحدث  لكنيـ يصابكف بالصدمة  عندما يرجع الراجؿ مع ابنو  بكجو باسـ  غير 

فقد استطاع المعمـ أف يمتص غضب األب  بعممو كثقافتو  يقكؿ الراكم:"" لـ يكف غاضب  

لـ  -اىتماما خصكصيا -بمقدكر الناس .. رغـ فضكليـ الكراثي.. كبرغـ اىتماميـ أيضا بالحاج

 (2)يكف بمقدكرىـ أف يتبعكا الحاج إلى المدرسة" 

 
                                                           

(1) 
 . 54الشرٌف , الجدار , صٌوسف  

(2)
 213خلٌفة التكبالً ,مرجع سابق,  
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 الحافمة ( -السفينة  -األماكن المتحركة : ) الطائرة 

مع تطكر كسائؿ النقؿ الحديثة في العالـ  كتطكر المستكل االقتصادم  في ليبيا بعد 

ظيكر النفط  أدل إلى أف يخرج الميبيكف خارج ببلدىـ كأف يتصمكا باآلخريف  كيتعرفكا عمى 

أماكف  كثقافات أخرل  كمف ثـ فمـ تعد أماكف األحداث محصكرة في أماكف ثابتة  فقد أصبحت 

 في الكسائؿ المعركفة مثؿ السفينة   كالطائرة   كالحافمة .العبلقات تتـ 

 

 الحافمة :

قصة مف  14استخدـ المقيكر  الحافمة في قصة "الطريؽ" أكؿ  قصص مجمكعة  

مدينتي  مكانان لعرض أحداث القصة  يقكؿ الراكم: " ألؼ خاطر .. كالطريؽ تميد إلى حيث 

لبكلماف " تبلمس الطريؽ ك ىميمات الركاب .. تمتقي السماء باألرض .. كعجبلت السيارة " ا

أربعكف راكبان .. ككؿ راكب يكحى بخاطر .. حتى شخير النائميف يصعد إلى سقؼ السيارة 

 .(1)كيككف كرة رمادية .. ك يكحى بخاطر .."

 

 السفينة : ) الباخرة (

يات أحداثو  استخدـ الفقيو األماكف المتحركة مثؿ الطائرة كالسفينة  كجعميا مسرحان لمجر 

في قصة" البحر الماء فيو "كانت السفينة ىي اإلطار الذم جرت فيو أحداث القصة  يقكؿ 

 الراكم: 

 تكت .. تكت السفينة تفؾ قيكدىا مف رصيؼ الشاطئ   ك تطمؽ ندائيا  -" 
                                                           

(1) 
 . 7قصة من مدٌنتً ص 14المقهور , مجموعة  
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 تكت .. تكت

 نداءات تتماكج .. تقصر كتطكؿ ىي تحية كداع .

 . (1)لمدينة نابكلي" مناديؿ كداع تنشرىا السفينة في الفضاء

 

 الطائرة :  

استخدـ الفقيو  الطائرة في قصة" اربطكا أحزمة المقاعد"  كمف العنكاف ندرؾ أف المكاف 

 سيككف سابحا  في الجك  يقكؿ الراكم: 

" قطعت تذكرة سفرم   ككقفت عمى سبللـ الطائرة انشر منديؿ كداعي  ك أعجبني مقعد 

الذم أعجبني أكثر أف جارتي في المقعد امرأة ببل زكج كال أطفاؿ .. بجكار النافذة جمست إليو .. 

مسافرة كحيدة .. كأنا مسافر كحيد .. ربطت حزاـ مقعدم .. ثـ أغمضت عيني احمـ بالجارة 

 .(2)الجميمة .. ارتفعت الطائرة كدفنت نفسي في السحب"

في الكاقع  كليست  فاألماكف التي استخدميا الكتاب  أك أشاركا ليا  ىي أماكف مكجكدة

ف لـ يأخذ المكاف حيزا  كاسعا في  غريبة عنو  فمـ تكف ىناؾ أماكف أسطكرية  أك غريبة  كا 

القصة القصيرة  كذلؾ راجع لخصكصية القصة  في غالبا ما ترصد حدثا كاحدا  يقدـ فكرة 

 كاحدة  فالمجاؿ ال يتسع  لئلسياب في عرض المكاف  كما ىك الحاؿ في الراكية.

 

 

 

 
                                                           

(1) 
 . 142مجموعات قصصٌة , ص 3الفقٌه ,  

(2) 
 . 71صنفسه,  
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 الزمان :

عند قراءتي لمفيكـ الزمف كجدت تفسيرات عدة   منيا الكاضح الجمي  كمنيا الغامض 

المبيـ  كبالتأمؿ في القصص الميبية القصيرة المعتمدة لمدراسة  تبيف أف عنصر الزمف يتصؼ 

بالكضكح  حيث إنو ال يتطمب الغكص في التعريفات الفمسفية  أك التعريفات المتشعبة  " فالزمف 

  (1)يء يصعب اإلمساؾ بو  تدركو عقكلنا  كال نستطيع إدراكو بحكاسنا  لكننا ندرؾ آثاره "ش

" كيقكؿ عبد المنعـ زكريا ك إذا كاف الممكف أف نغفؿ مكاف الحكاية  فإنو قد يستحيؿ عمينا أال 

ما  ما الماضي  كا  نحدد زمنيا بالنسبة إلى زمف فعؿ السرد؛ ألف عمينا ركايتيا إما بزمف الحاضر كا 

 (2)المستقبؿ  كربما بسبب ذلؾ كاف تعييف زمف السرد أىـ مف مكانو "  

 

زمف تخيمي كليس حقيقيان  يحاكؿ فيو القاص أف يكليـ المتمقي بأف ما يقرأه كاقعيان  فزمف القصة 

 كليس متخيبلن .

فالقصاص إما أف يرتب األحداث ترتيبان منطقيان  أك سببيان؛ حتى ال يتشتت ذىف القارئ في متابعة 

 (3)تسمسؿ الحدث  " فيك بمثابة اإليقاع الذم يضبط أحداثيا " 

زمنان خارجيان   قد يتناكؿ حدثان في الماضي البعيد سبؽ زمف الكتابة  فمف  كقد تحدث القاص

ـ فإذا 69إلى  57حيث زمف كتابة القصص القصيرة قيد الدراسة   فإف جميعيا كتبت بيف عامي 

 اعتبرنا القصص ىك زمف كتابتيا  فإنيا لف تخرج عف تمؾ األعكاـ التي ذكرناىا.

الزمف الذم يستغرقو القارئ في قراءتيا فإف ذلؾ يرجع أما إذا تناكلنا القصص مف حيث 

 ىا في ساعات .أمف يقر  ؾكىنا   إلى كؿ شخص كطريقتو في القراءة  فيناؾ مف يستغرؽ دقائؽ

                                                           
(1) 

 م. 2115\1\9 محمد أٌوب, الزمان والمكان فً القصة القصٌرة, منتدى الحوار المتحدث, شبكة األنترنت,تارٌخ الدخول,
(2) 

   116م,ص2119األولى \عبد المنعم زكرٌا القاضً, البنٌة السردٌة فً الرواٌة,عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة,واالجتماعٌة,ط 
(3) 

 54م, ص1982عبد الفتاح عثمان, بناء الراوٌة دراسة فً الراوٌة المصرٌة,مكتبة الشباب,
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لكف مانحف بصدد  قراءتو ىنا  ىك الزمف الفني لمقصة  الذم يعتمد عمى تقنيات الزمف 

 في القصة .

خبلؿ دراسة القصص القصيرة التي اتبعت  بناء عمى ذلؾ سنعرض لتقنيات الزمف مف

االتجاه الكاقعي  كيجدر اإلشارة ىنا إلى أف كؿ قصة كما ىك معركؼ تتككف مف بداية كعقدة 

كنياية  تجسدىا شخصيات في إطار زمني قد يككف مؤثران  كقد يككف غير ذلؾ بمعنى مؤثر في 

 الحدث .

نمك  –نياية ( أم ميبلد  –عقدة  –كالزمف المؤثر يتحرؾ ضمف أحداث القصة ) بداية 

 (1) مكت . –

كقد يمجأ الكاتب إلى زمف غير كاضح   لكننا نستدؿ عميو مف خبلؿ بعض العادات كالمفاىيـ 

التي سادت في فترة ما في المجتمع  كما يحدث في المفاىيـ الخاطئة لمعادات كالتقاليد في 

كأحيانان يشير الكاتب داخؿ القصة إلى حادثة القضايا المتعمقة بالزكاج كالمرأة بشكؿ كاضح . 

معينة  تككف مشابية لشيء حدث في الكاقع فعبلن  في فيـ لمكاقعية بأنيا تصكير الكاقع كما ىك  

كغيرىا   أك إلى إيياـ المتمقي بكاقعية القصة كتمؾ التي تحدثت عف الحرب  كاالستعمار  كالبطالة

... 

كتسريع   النقدية مف استرجاع كاستباؽ  كتعطيؿ كيمكف دراسة الزمف مف حيث تقنياتو

بطاء.  كا 

 

 

 

                                                           
(1) 

  314م, ص2115األولى\الراوٌة المصرٌة الجدٌدة,مكتبة اآلداب,طٌنظر, شعبان عرفات, رؤٌة الواقع فً 
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 أواًل الزمن المؤثر في الحدث :

نرل ىذا النمكذج في قصة عبدال القكيرم   "كمبي الصغير"  ذكر القاص فييا  

صكرة لمغارات الجكية التي تعرض ليا الناس إباف الحرب مع إيطاليا  كلـ يذكر تاريخان محددان 

لكنو ذكر المعاناة التي سببيا االستعمار مف خكؼ  كفزع  كدمار  في إشارة كاضحة لفترة زمنية 

يا في بدايات القرف الماضي  كاستخداـ الطائرات  ككميا تشير إلى فترة الحرب مرت بيا ليب

 العالمية الثانية. 

 " أزير الطائرات يخرؽ أذني ...

جاءت الطائرات  كحكمت كثيران ثـ ألقت بالفكانيس المضيئة التي جعمت الظبلـ نياران ... 

 (1) ىز أزيرىا نفكسنا قرابة ساعة "

  ناة  التي يعيشيا الناس  كالحيكانات  مف جراء الحركب ككيبلتيا صكر القاص تمؾ المعا

دكف ذكر تاريخ محدد  لكف تمؾ اإلشارات تحمؿ داللة جمية لمفترة التي اختارىا القاص عندما 

 تناكؿ قصتو  كيمضي الراكم  في تصكير مشيد الحرب  قائبل:

زداد ضغطان عمينا  مددت يدم أحاكؿ أف أضـ بيا أخي فتممص مني   ظير أبي يك "  

حتى يكشؾ أف يدخمنا في الحائط   كمماتو الداعية في استغاثة تختمط باألزيز  كاالنفجارات  

 (2)كصياح الحيكانات  ككقع أقداميا  كأنفاس أمي  كاىتزازات صدرم " 

 

. كعندما ينقمنا عبدال القكيرم  في قصة "يقظة" إلى زمف مكافحة الطمياف  ينقؿ القارئ  

ذ بالزمف يتكقؼ تمامان ىناؾ؛ ألنو يستخدـ تقنية الحكار في القصة  كالحكار  إلى الماضي   كا 

                                                           
(1) 

  51عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, ص
(2) 

 59نفسه, ,,ص  
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كؿ تقنية سردية تكقؼ  زمف السرد؛ ألف القصة تصبح مشيدان دراميان يساىـ القارئ في تحميمو . يق

 الراكم: 

 " كسكت الكلد  كقد ترقرت في عينيو دمكع . كألف قمب الكالد 

 يا كلدم يا مفتاح -

 ألكؿ مرة ينطؽ اسمو منذ أف خاصمو

 كأتـ الرجؿ :

 كدؾ تفارقني-

 فابتسـ الكلد فرحان   لقد أدرؾ أف الرجؿ سامحو .

 باش تمقى اسمي في كؿ مكاف-

 الفراؽ كاعر-

 (1)الذؿ أكعر منو يا بكم " -

 

كيذكر يكسؼ الشريؼ  زمف مكاجية الميبييف لبلستعمار في قصة" مف بمد بعيد" تمؾ المكاجيات  

عدامو أماـ الناس  في  الدامية  تظير كاضحة في مشيد مقتؿ عاشكر  عمى أيدم اإليطالييف  كا 

فعمكا مع صكرة نقمت كاقعا  أليما تعرض لو الشعب الميبي  فترة االحتبلؿ   يقكؿ الراكم: " فيكذا 

عاشكر عندما قتؿ خمسة مف جنكدىـ أنو ال يزاؿ يذكره مكثؽ اليديف كالقدميف عمى عمكد بحائط 

المسجد الصغير كفرقة اإلعداـ تكاجيو ببنادقيا الخمس .. لـ يصرخ لـ يستغث   لـ يتكمـ   شقت 

 (2)سككف القرية زخات متكالية مف البنادؽ مات بعدىا عاشكر " 

 لـ يحدد القاص زمنان بعنيو  لكف الحادثة أشارت إلى تمؾ الفترة مف الزمف  
                                                           

(1) 
  92عبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض, ص 

(2) 
 75ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة, ص 
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إذا كاف الزمف الذم أشار إليو كؿ مف  القكيرم  كيكسؼ الشريؼ  ىك زمف االحتبلؿ اإليطالي 

لميبيا  فإف الزمف الذم يتناكلو أحمد الفقيو  في قصة الطحالب  ىك زمف التخمص مف االحتبلؿ 

ليبيا عمى االستقبلؿ  حيف تبدأ القصة بكصؼ الفرحة التي تغمر كجكه  اإليطالي  كحصكؿ

الصغار كالكبار  حتى صار معيا لنصر عيدان كبيران  ثـ باستخداـ تقنية االسترجاع الزمني 

يتذكر  زمف االحتبلؿ حيف أصبح البكاء  ليس بالغريب  كفي أم لحظة مف الصباح  أك المساء  

األفؽ البعيد  عامران بالدخاف األسكد  أفقد األعشاب نضرتيا   أك منتصؼ الميؿ  كحيف أصبح

أفقت عرفت كؿ شيء في كممة كاحدة كانت ىذه الكممة    كالعصافير الصغيرة  سكينة أعشاشيا

الطمياف  مف خبلؿ رائحة المكت ... كالنحيب المتصؿ ... كاف خالي يتحدث عف " العمايؿ " 

حدث عف كالدم كرفاقو  كلماذا قتمكه ككيؼ عرضكا عمييـ أف التي يرتكبيا ىؤالء اإليطاليكف  يت

يسكنكىـ القصكر المنيفة   كيزكجكىـ اإليطاليات المستكردات مف شكارع ركما ... بشرط كاحد أف 

يسممكا األرض كيكفكا عف المقاكمة   لكنيـ رفضكا أف يسممكه   أك يكفكا عف مقاكمة العدك  

كأجبركىـ عمى الخركج  فالكطف سيظؿ دائمان لنا  كما كاف مف كركمك نعـ اإليطالييف بأقداميـ  

  (.1)جنكد إيطاليا  إال أف دفعكا برقابيـ لتقصفيا حباؿ المشانؽ 

 

يميؿ كامؿ المقيكر في قصصو التي تناكؿ فييا االحتبلؿ اإليطالي   إلى إعطاء زمف كاحد ىك 

 مف أكؿ القصة إلى نيايتيا . زمف القصة  ففي قصة "الخائفكف" امتد زمف الغارة الجكية 

مازجان في تقنية السرد الحكائي بيف الحكار   كاألخبار  فقد أنيى القصة بالجممة  نفسيا 

 التي بدأىا بيا كىي السككف الذم يمؼ كؿ شيء .

                                                           
(1) 

 199-198ٌنظر, أحمد إبراهٌم الفقٌه,مرجع سابق, ص 
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سككف .. دائمان ىذا السككف أياـ الغارات  كقد خمت المدينة مف الناس  كعتمت  -" 

األضكاء  كماتت كؿ معالـ الحياة .. كفي نيايتيا .. سككف ... دائمان سككف حتى كأنا أنقؿ رجمي 

إلى  المخابئ  كامرأتي تجر رجمييا في إعياء سريع  كابني األكبر يسبقنا بخطكات .. حتى ىنا 

 .(1) نقؿ رجمي في سككف " كنت أ

كيستخدـ  القاص األسمكب نفسو في قصة "السبب" حيث كاف زمف القصة  زمنان كاحدان  

مف بداية القصة  حتى نيايتيا  فتبدأ القصة عندما أخذ الطمياف البقرة عنكة مف بطؿ القصة  

مازجان بيف  حتى تنتيي القصة  بقتؿ البقرة ثـ انتقاـ عمي مف قاتؿ بقرتو  كمغتصب أرضو 

 أسمكبي الحكار  كالركاية .

 " كاف آخر المطاؼ يـك أخذكا البقرة " 

 " مف يكميا كالحقد يأكؿ قمبو "

 " كاف الشير مف أكلو أسكد "

 " في ثانية لـ يحسب ليا ) عمي ( أم حساب "

 (2)" كانت األصكات تمتد عمي السانية ... كعمي يجرم في سككف الميؿ " 

 

 

أما التكبالي  فيميؿ إلى الكاقعية التسجيمية  في تكظيؼ الزمف   في قصة الكرامة  التي  عبرت 

عف فترة احتبلؿ اإليطالييف لميبيا  حيث يستخدـ األفعاؿ " كانت   كنت  لـ يكف  لـ أكف  لـ 

 كىي  األفعاؿ تحيؿ بنية السرد  إلى "أعجب  لـ يكؼ  كاف غاضبان  كانكا يستشعركف  ... 

                                                           
(1) 

 57كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(2) 

   66-61نفسه, ,ص
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استخداـ تقنية الكصؼ  مقمبلن مف أسمكب الحكار  فالرد عنده بطئ ؛ بسبب تقنية الكصؼ؛ ألف 

 الكصؼ مف شأنو أف يحيؿ القصة إلى عالـ  يشعر القارئ بالكاقع كالحقيقة. 

." صمت .. كفي داخمي يزأر فرح حيكاني ال معقكؿ باالنتصار .. الجبناء .. إنكـ في بدم ..  

 .(1) م " سأريكـ أنكـ في بمد

 الزمن غير المؤثر :

يصبح الزمف غير مؤثر في السرد  عندما يككف مكضكع القصة  زمف غير محدد فيك 

نما زمف ماضو فقط  تمامان مثؿ الزماف في قصص ألؼ  ليس زمف الطمياف  كال زمف األجداد  كا 

 . "ككاف في سالؼ الزماف  "  "بمكاف يا مكاف "ليمة كليمة  حيث تبدأ القصة 

الماضي ىنا ليس محددان بتاريخ معيف  ليست ىناؾ سنة محددة  أك يكـ محدد  ف 

 بؿ ىك زمف خيالي   كىمي .. صرؼ   قصة لمجرد القص .

يحدث ىنا في قصة جياد السحب الرمادية  حيث تبدك القصة  عند أحمد الفقيو  

مشاعر رمادية  ألنيا تمتقط  مجمكعة خكاطر تقترب أحيانان مف لغة الشع  فيي قصة قصيرة؛

تعمؿ في نفس راكم القصة  حيث يختمط الغضب  كاليدير  كاألعراس  التي تقاـ في السماء مع 

مشاعر طمكحة الرتقاء السحب  ىي مصدر الفرحة السحرية  التي يسعى إلييا الراكم  فيك يريد 

ياة  أف يركب السحب كيعبر الككف  إنيا مشاعر تنبات اإلنساف حينما يقؼ مكقفان في الح

 متناقضان  العدؿ في مقابؿ الباطؿ  كالباطؿ في مقابؿ العدؿ  .

كتقترب لغتو مف لغة الشعر المنثكر حيف يقكؿ :" ىذه الجياد العنيدة القكية  الجامحة 

التي تتراكض في مكاكب رىيبة عبر سيكؿ السماء .. جياد السحب الرمادية  ىذه التي ترعب 

اؼ أصابعو ترتعش .. ىذه التي تتحرؾ في السماء .. فتيز الككف بصييميا  كتيزه  كتجعؿ أطر 

                                                           
(1) 

  124خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص
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كؿ كبرياء الككف بزمجرة رعكدىا .. تجعمو يظير عمى حقيقتو شيخان قديمان عجكزان أفسده ركح 

 .(1) شرير فصار يرتعد اعياء كخكفان " 

لـ تفمح الشخصية في قصة "الصندكؽ األخضر" الكامؿ المقيكر  عمى الرغـ مف تمتعيا 

ك " محمكد  أف تجعؿ مف الزمف في القصة زمنان مؤثران؛ كذلؾ ألف المشاعر التي تنتاب باسـ ى

ىي مشاعر التي تنتاب اإلنساف  –منذ بداية القصة إلى نيايتيا  –محمكد  بسبب مكت " سالـ " 

يمكت سالـ  فتصبح القصة  -الفرحة -عندما تتناقض مكاقؼ الحياة  ففي أكؿ يكـ مف أياـ العيد 

باأللـ  كالحرماف  في مقابؿ البحث عف لحظات مشرقة ليبلؿ العيد   فسالـ العاشؽ  مشحكنة

لمعيد  كالفرح  متأمبلن لمحظات الحياة الجميمة  يغادر في أكؿ أياـ العيد غرقان في البحر  تاركا 

خمفو صندكقان أخضر يحتكم بدلة عيد كاممة لمحمكد  كألعابان ألخيو الصغير  ككعدان لكالدتو 

 حج .بال

كتمر خمس سنكات  كتغرؽ أعياد محمكد بالدمكع  كيقفؿ الصندكؽ األخضر  منتظران 

تحرر مشاعر محمكد مف ىذه المفارقات التي تجمبيا صفحات الحياة  يحدث ذلؾ عندما يرجع 

محمكد مف البحر  في أكؿ ليمة مف ليمة العيد   خكفا مف أف تبتمعو ليمة العيد   كما ابتمعت 

كات  كيزيح الشعكر بالمسؤكلية تجاه عائمتو  مشاعر الحزف  كالخكؼ  كالرىبة .إف سالما منذ سن

زخـ المشاعر التي تممكت محمكدا  تحدث ألم كاف  في أم زماف  كفي أم مكاف إذا تعرض 

 لمثؿ ما تعرض لو محمكد .يقكؿ الراكم:

جدباف خيكط الشبكة " مف يكميا أحسست بتجربة البحر  كالمكج يميب أذني  كيدام المعركفتاف ت

تبحثاف عف الرزؽ لمعجكز كأخي الصغير .. كلكني أبدان لـ أحس بتجربة سالـ ليمة العيد كجرس 

 (1)الصندكؽ األخضر يفرغ بذلؾ مف قمبو الفارغ الساكف ليمبسيا صباح يـك العيد " 

                                                           
(1) 

 78أحمد إبراهٌم الفقٌه, مرجع سابق, ص 
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ـ في قصة الباب األخضر  ليكسؼ الشريؼ  تنتاب القصة مشاعر االمتعاض  حيث يقؼ الحرا 

كالعيب إزاء العرؼ كالتقاليد  كىذه المفارقة تحدث في كؿ زماف  كمكاف  ال تخص زمنان دكف 

ف اكتشح بكشاح القصة كالحكاية .  زمف  كمكانان دكف مكاف  كىي مكضكع قديـ حديث  كا 

"الباب األخضر" تختفي خمفو مريكمة يقكؿ الراكم: " اتجيت نحكه كرأل الجميع مسبحة مف العاج 

 تمؼ بيا معصميا ثـ تضميا في كفيا األبيض ككأنما تخشى أف تسقط منيا .تتؤلأل 

ككاد كؿ كاحد منيـ أف يسأؿ عف سرىا فإنو كلسبب ما يتراجع .كاقتربت أكثر مف الحاج 

 (2)... كىك يرل يدىا تيتز كتتبلعب بالمسبحة كأنيا تكشؾ أف ترمييا في كجيو "

 الزمن من حيث تقنياتو النقدية :

 : االسترجاع

يستخدـ القاص تقنيو االسترجاع  التي مف خبلليا يقكـ بالعكدة بالزمف إلى الكراء  عف        

بالفبلش باؾ  "طريؽ تذكر أحداث سبقت زمف الحكي سميت باالسترجاع الخارجي أك ما يعرؼ 

"(3) 

 (4)كىي أف " تعكد إلى ما قبؿ بداية الحكي " 

أعمؿ القاص عبدال القكيرم  تقنية االسترجاع الخارجي   في قصة "ثبلثة يحممكف التابكت"

ليعرفنا بيكية شخصيات القصة  كصمة القرابة التي تربط كؿ كاحد منيـ بصاحبو التابكت  مف 

خبلؿ " المكنكلكج الداخمي " لكؿ منيـ عند حمميـ التابكت فكؽ أكتافيـ باحثيف عف الطريؽ 

 المؤدم إلى المقبرة .

                                                                                                                                                                      
(1) 

   141كامل المقهور, مرجع سابق, ص
(2) 

 94ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة,ص  
(3) 

   111, مرجع سابق, صٌنظر, عبد المنعم زكرٌا, البنٌة السردٌة فً الرواٌة
(4) 

   19معجم مصطلحات نقد الرواٌة, مرجع سابق,  ص
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دد .. ال يرحمؾ يا عمتي "  الثاني :" في قمبو ندـ .. ال يرحمؾ يا األكؿ :" كاف ير 

خالتي"  الثالث :" ترل كيؼ يككف حاليا ... لـ يكف في نية أحد مف الجيراف أف يأتي .. كميـ 

امتدت أيدييـ بالتعزية عندما سمعكا الخبر .. أنا الكحيد الذم زدت كممات قمت منتفضان سآتي 

 ر الكاتب في استرجاع الحدث في ذىف األكؿ عند تمقيو نبأ كفاة عمتو .  كيستم(1)معكـ " 

" استعاد األكؿ شعكره حاؿ تمقي الخبر .. جاءه عامؿ التمفكف في مكتب المتصرؼ كقاؿ لو إف 

 خبران يقكؿ إف عمتؾ تكفيت في مستشفى طرابمس 

... 

 ذىب إلى الدار كاخبر امرأتو فمـ تبؾ

 (2)قاؿ: أراحيا ال"

عبد المنعـ يكسؼ  ذلؾ بقكلو " في قصة " ثبلثة يحممكف التابكت " نجد عبدال ككأنو  كفسر

ينعي ركح األلفة التي كانت سائدة شعبو فيما مضى   ثـ أكشؾ أف يتقمص ظميا اليـك فتابكت 

 .(3)يشؽ مدينة بأكمميا .. ك ىك محمكؿ عمى أكتاؼ ثبلثة أفراد دكف أف ينضـ إلى قافمتيـ أحد"

كفي قصة "البنت كبرت" لعبدال القكيرم  استخدـ القاص تقنيو االسترجاع  ليتناكؿ  

قضية تخص المرأة  كىي أف البنت عندما تبمغ  فإنيا تحجب عف األنظار  كيمنع خركجيا مف 

 البيت  كتصبح قابعة فيو  كتمارس عمييا الرقابة الشديدة  إلى أف تزؼ إلى زكجيا .

انكف عدـ الخركج عمى "عكيشة  ." البنت كبرت ما عاد تظير بره الحكش فتبدأ القصة بتطبيؽ ق

  كجاء االسترجاع  عف طريؽ المكنكلكج الداخمي  أك حديث النفس  الذم كاف يجكؿ في (4)"

 خاطر عكيشة  يقكؿ الراكم: 

                                                           
(1) 

   142عبد هللا القوٌري , الزٌت والتمر, مرجع سابق, ص
(2) 

   143نفسه, ص
(3) 

  133مجموعة مؤلفٌن, دراسات فً أدب عبد هللا القوٌري, مرجع سابق, ص 
(4) 

  61عبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض,مرجع سابق, ص 
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" تجارب صغيرة   مرت بيا منذ شيكر   كانت تنظر إلى نفسيا في المرآة فبل ترل شيئان 

يكـ استيقظت مبكران عمى غير عادتيان .. شمميا ذىكؿ .. ما ىذا الذم طرأ عمييا ماذا في   كفي 

 (.1)داخميا ؟ ماذا عمى كجييا "

قبمة مصطفى في فرح  –" عرفت كؿ شيء مف كالدتيا  لـ يكف كؿ ما حدث بسبب تمؾ القبمة 

حت فتاة   كضحكت كاف شيئان ال بد منو   شيء ال بد مف أف تعرؼ كؿ بنت فقد أصب –أخييا 

 .(2)أنت عركس تكا " -أميا كىي تعاثبيا 

كفي قصة "الكرة" لكامؿ المقيكر  استخدـ الفعؿ الناقص" كاف "  في بداية القصة محددان زمف 

القصة ال مف حيث سنة حدكثيا بؿ اعتمد عمى ذكر فصكؿ السنة  كلعمو اختار نياية الربيع رمزا 

بيف " أـ عبدال " باعتبار أف المرأة في ربيع عمرىا تككزف إلى بداية خريؼ  ك يربط بينيما ك 

شابة ممتمئة أنكثة  كجاذبية  كلكنيا مع تقدـ العـ   تفقد ىذا البريؽ   فمف خبلؿ تقنيو االسترجاع 

قدـ لنا القاص  قصتو في صكرة مشكقة  تناكؿ فييا صكرة المرأة التي تدفعيا الظركؼ لبلنحراؼ 

ذلؾ ال تفقد شعكرىا ككنيا إنساف   كأـ   تحب ابنيا كتحاكؿ أف تقدـ لو    لكنيا عمى الرغـ مف

حياة أفضؿ  كنرل رفض أطفاؿ الحي " لعبدال ؛ ألنو ابف الفاجرة  كما تعكد أف ينعتكه بيا  

يحب أمو  –أم عبدال  –رافضيف أف يمعبكا معو ؛ ألف أمياتيـ منعتيـ مف المعب معو   لكنو 

 لحي يكرىنيا ألنيا أجمؿ منيف .كثيران كأف نساء ا

يقكؿ الراكم:" كاف ذلؾ في أكاخر الربيع .. في نفس الكقت الذم يجتمع فيو الصغار في 

 "الكسعاية " 

... 

 باىي ياىي يا كلد الفاسدة !-
                                                           

(1) 
 62نفسه, ص  

(2) 
 63نفسه, ص  
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كممات قبيحة .. كانت دائمان تمتصؽ بأمو حتى النسكة كف دائمان يشرف إليو كيقمف في غير حياء 

 ىذه الكممة ..

 .(1)لـ يكف يصدؽ ىذا الكبلـ فيك يحب أمو   كيراىا جميمة " ك 

في قصة "الصندكؽ األخضر" لممقيكر كذلؾ  استخدـ القاص تقنية االسترجاع ككسيمة لمتعريؼ 

بشخصيات القصة  كالكلكج مباشرة في مكضكعيا  فالصراع المحتدـ داخؿ نفس محمكد  كحيرت 

كفاة سالـ  لـ يكف يعرؼ المتمقي سببو إال بالعكدة إلى   كالتفكير في كيفية إعالة أسرتو  بعد 

الكراء  كالحديث عف الدكر الذم كاف يقكـ بو سالـ في عائمتو بعد تحممو المسؤكلية بعد كفاة 

كالده  فقد ظيرت براعة المقيكر  في استخداـ ىذه التقنية حتى ال يشعر القارئ بالتشتت عند 

 قراءة القصة .

ليمتيا أسير في دكاف ) عثماف ( إلى جكار البيت ككاف الجميع يمعبكف يقكؿ الراكم:" كنت  

الكرؽ كيبتسمكف كقد ألقيت إلى جكارىـ الحاجات الصغيرة استعدادان لمعيد... في آخر تمؾ الميمة 

منذ خمس سنكات ابتسمت كأنا أدلؼ إلى الحجرة كعينام تممعاف في حمرة مف شدة السير ... 

 قمت دكف اعتناء

 كؿ عاـ كأنتـ بخير 

 فرفعت العجكز نظرىا في  ككانت جنكنيا تحتضف نظرة غريبة فييا انكسار قمبيا لتقكؿ:

 (2)سالـ عطؿ يا محمكد " -

كاعتمد يكسؼ الشريؼ  في قصة الجدار  اعتمد القاص في بعض األحياف عمى تقنية 

لتكضيح أم لبس يحدث  االسترجاع  عف طريؽ العكدة بالسرد إلى ما قبؿ زمف الحكي كالتذكر 

 في تسمسؿ الحدث .
                                                           

(1) 
   36-33كامل المقهور, مرجع سابق,ص

(2) 
   137-136-135نفسه ص
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يقكؿ سميماف كشبلؼ: " يكسؼ الشريؼ في ) الجدار ( يريد أف يكضح بأف اختبلؼ المستكل 

االجتماعي يكلد في النفس نكعان مف عدـ الثقة   كاالرتياح .. انتقاؿ مفتاح مف شارعو القديـ إلى 

مف الزمف ... إنو انتقاؿ شكمي في  " مدينة الحدائؽ " أثر في نفكس مف عاشرىـ مدة طكيمة

 (1)الظاىر .. لكنو يغمؼ انتقاالن داخميان أعمؽ " 

يقكؿ الراكم:" حدث ذلؾ منذ شيكر .. عندما بدأ عممو بكظيفتو الجديدة كعندما سكت عمى   

 (2)شيء ما حدث في المصمحة التي يعمؿ بيا ككافأه المدير بترقيتو إلى الدرجة كالثالثة "  

 مفتاح  عف طريؽ الذكريات حياتو مع أىؿ الحي  كصديقو " مستمر انشاؼ " .كيسترجع 

يقكؿ الراكم:" تذكر أياـ الدراسة االبتدائية.. خمس سنكات كىما يجمساف في مقعد كاحد .. كأياـ 

 .(3) كاف مفتاح يتزعـ عصابة األطفاؿ لمسطك عمى دكاف الحاج " 

كالعكدة إلى الكراء في قصة سمطانة  فقد افتتح القصة  كيستخدـ  أحمد إبراىيـ الفقيو  االسترجاع 

 باالسترجاع إلى ما قبؿ زمف األحدات.

يقكؿ الراكم:" ما حدث مساء أمس لسي خميؿ العجكز ... لـ يعد خافيان عمى أحد مف أىؿ البمدة 

"(4) 

" مف " فبتقنية االسترجاع  يقدـ القاص زمنا يتقدـ زمف القصة األساسي  كىك زكاج " سي خميؿ 

 سمطانة " ليتذكر كيؼ كاف حاؿ سمطانة قبؿ زكاجو منيا   يقكؿ الراكم:.

 " ىذه المرأة التي انتشميا مف حياة بائسة داخؿ ككخ ال تجد فيو الفراش كال الغطاء ...

                                                           
(1) 

   24سلٌمان كشالف, كتابات لٌبٌة, مرجع سابق,ص
(2) 

   78ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق, ص
(3) 

  81نفسه, ص 
(4) 

   171د إبراهٌم الفقٌه, مرجع سابق,صأحم
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ثـ أليس ىي التي تقضي الميالي الشتكية الباردة الطكيمة مع كالدىا بيف الشعاب كاألدكية كالبرارم 

كأتى ىك لينتشميا مف ىذا البؤس  لتعيش كأم امرأة معززة مكرمة "  ....جذكر حمفاء بحثان عف 
(1). 

كاستخدـ  الفقيو  االسترجاع  عف طريؽ السرد بأسمكب الرسائؿ  ليكتب لحبيبتو عف حالو  كىك 

ليقدمو يريد أف يصطاد قمران مف ليمة إبريمية رائعة  ىذا القمر يسحبو مف الخيكط الناعمة الفضية 

ليا ىدية  كيسترسؿ في كصؼ القـ   فيك متكىج  خصب  جميؿ  حمك  ممفكؼ بغبلئؿ رقيقة 

مف أشكاؽ العاشؽ   كىيامو .يقكؿ الراكم:" حبيبتي .. سأحكي لؾ في ىذه الرسالة القصيرة  

 كيؼ تأتي لي ذات مرة ...

ىي أف أرتدم مبلبس  كاف ذلؾ في منتصؼ ليمة إبريمية رائعة عندما راكدتني يا حبيبتي فكرة

 .(2)كأضع قدمي في الحذاء   كاخرج في رحمة صيد ال لكي أصطاد " 

كيسترجع " خميفة التكبالي " في مقارنة بيف الماضي كالحاضر  فيك عندما يبدأ قصتو ساعة 

غضب  بسرد مشاحنة زكجية  يراكح بيف حاضره  كماضيو  فيك في طمبو لممصالحة مف زكجتو 

ؼ لنا القصة عف تضارب في مشاعر الراكم  بيف اإلحساس بالذنب  كعاطفة الغاضبة منو  تكش

الحناف  كالحب . فعندما يجئ لمفراش يتممس زكجتو  يجد الفراش خاليان فيذكر أمو .يقكؿ الراكم: 

" كانت أمي تماـ أسفؿ السرير عندما تغضب مف أبي .. ربما فعمت ىي ذلؾ .. كخطكت بأمؿ 

 .(3).. كلكنيا لـ تكف ىناؾ " كاهو ك نظرت تحت السرير

                                                           
(1) 

 173نفسه, ص  
(2) 

   213نفسه, ص
(3) 

  338خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 
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ثـ يتذكر بحسرة  كأسؼ  المحظات التي عاشيا مع زكجتو  في كد كحناف  كضيعتيا 

يقكؿ الراكم: " كابتسمت يا ليا مف فاتنة تقكؿ كؿ شيء ببسمة .. تعتذر ..  –لحظة غضب 

 .(1)كتؤنب .. تصالح كتشاجر .. بنفس الشفتيف فمع ذلؾ ما أعظـ قكتيا "  

   

 :  االستباق

يمجأ السارد إلى االستباؽ في القصة  لمحاكلة كسر الترتيب الخطي لمزمف  فيقدـ أحداثان 

عمى أخرل  مشيران إلى حدكثيا سمفان  كىي تقنية تسيـ في تسريع السرد  تستخدـ في الدراما 

 لتمرير فترة مف الزمف  كقكليـ  بعد مركر أسبكع  أك سنة  أك سنكات..

ستباقات  التأكيبلت المستقبمية  كاألحبلـ  كالرؤل  كأحيانان تتحكؿ التأكيبلت كمف أنكاع اال

المستقبمية إلى ىكاجس  قابمة لبلمتداد  كالتأكيؿ  منفتحة عمى الـز  في ىذه الحالة يخرج الزمف 

 (2)في القصة  عف زمف القص  ليصبح مستمران لما بعد نياية القصة 

كىناؾ نكع مف االستباؽ ال يتضمف االستمرار ك ىك استباؽ داخمي  يشمؿ أحداث القصة قبؿ   

بعد ساعة  كمثؿ ككاف ذلؾ يحدث  –النياية  كتدؿ عميو دالئؿ لفظية مثؿ : يحدث بعد قميؿ 

 كىـ مازالكا ...   كمثؿ بينما يحدث ... كاف ذلؾ قد حدث .

في بنية السرد  إذ أنو يعكض حذؼ في القصة  كلبلستباؽ كظائؼ القصة مثؿ  سد النقص 

سيككف بعد قميؿ  كالكظيفة الثانية يكرر مسبقان أحداثان سردية سكؼ تأتي  كقد يستعيف الكاتب 

الراكم الكشؼ  يكظؼبالخرافات لتحقيؽ االستباؽ مثؿ قراءة الكؼ  قراءة الفنجاف  كأحيانان 

 أك الشيخ . الصكفي لممستقبؿ  حينما يستعيف بشخصية الفقيو 

                                                           
(1) 

 339نفسه , ص  
(2) 

 . 117 – 116ٌنظر , عبد المنعم زكرٌا , مرجع سابق  
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إف فائدة االستباقات تطكر بنية الحكاية   دكف الحاجة إلى اإلفصاح المباشر  عف األحداث 

 (1)المعقدة  ألنيا في حقيقة األمر يستعيف بالقارئ ليعيد تأكيؿ ىذه األحداث المعقدة 

القصيرة  كفي القصص الميبية  المقترحة لمدراسة لـ يستخدـ الكتاب ىذه إال قميبلن؛ ألف القصة  

 بطبيعتيا تختمؼ عف الراكية؛ ألنيا تمتقط حادثة معينة  أك فكرة كاحدة يعبر عنيا بكممات قميمة 

في قصة تمرد يستخدـ التكبالي  االستباؽ  ليعكض نقصان في سرد أحداث القصة  نتيجة الصراع 

 الدائر داخؿ شخصية بطؿ القصة " المراىؽ " المتمرد عمى سمطة مف ىك أكبر منو .

  (2)يقكؿ الراكم: " كمضت األياـ كاالستبداد يزداد .. استبداد أخيو .. استبداد أمو كتعسفيا " 

يقكؿ كشبلؼ في تحميمو لقصة تمرد "الكاتب لـ يكضح لنا كيؼ سافرك ترؾ أسرتو كال عائؿ ليا 

  كشبلؼ ىنا يتحدث عف األخ األكبر  الذم رجع مف السفر  كاستمـ (3)سكل أخيو الصغير" 

مكاف أخيو األصغر  كأصبح كؿ شيء ممكا لو  مما كلد لدل االبف " المراىؽ "  صراعان داخميا  

 جعمو يعمف الثكرة كالتمرد عمى أخيو األكبر المتسمط في نظره 

اشتياقنا لمصراع .. لمتحدم ..  " كقضى أسبكعان عمى ىذا الحاؿ .. يتعذب كيضطرب ك يزداد

 . (4)لممقاكمة  " 

كقد عمؿ التكبالي عمى إشراؾ القارئ في القصة  حيث في قصة" تمرد يترؾ الكاتب نيايتيا 

 .(5)مفتكحة لكي يتصكر القارئ ما يحمك لو مف خاتمة ليا "   

  الشفاء مف السحر  كفي قصة " الفقيو " استعاف التكبالي بشخصية الفقيو   االستشراؽ  المستقبؿ

 أك العيف تمؾ األمر التي طالما اشغمت أذىاف الناس .

                                                           
(1)

 121.-119 – 118ٌنظر , عبد المنعم زكرٌا , مرجع سابق 
   

(2) 
  12خلٌفة التكبالً , مرجع سابق , ص

(3) 
  35سلٌمان كشالف, كتابات لٌبٌة,مرجع سابق, ص

(4) 
  12خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص

(5) 
 34سلٌمان كشالف,,, ص 
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حيث استعاف " أحمد " " الزكج " بالفقيو   لعبلج ابنة زكجتو  التي أصابيا المرض فجأة كلـ تفمح 

 معيا أدكية األطباء . 

 معمؿ ...قبض الفقيو النقكد في يده كاستمذ بممسيا ثـ قاـ يجمع معداتو كيتييأ ل      "  

 .  (1)قائبلن: إنو سيتمكف بعكف ال كقدرتو في شفاء المريضة  كقير العفريت الكافر  المتجبر " 

يطرح التكبالي قضية  " الفقيو " المحتاؿ  بكؿ جرأة   كاشفان بيا عف السمبيات التي يعاني منيا 

طكات مميئة بالجرأة المجتمع الميبي حيث " كانت خطكات " خميفة التكبالي " في مجاؿ القصة خ

الجرأة في اختيار المكضكعات الحساسة   كمحاكلة معالجتيا ... فالكاتب مف حيث ارتباطو 

بكاقعو نجده مشدكدان بخيط دقيؽ   لكنو متيف .. خيط صنعتو استمراريتو في معالجة قضايا 

 (2)مجتمعو كمحاكلة اإلدالء فييا برأيو "  

"األياـ الثبلثة "كذلؾ لتعكيض الحذؼ  في القصة فنراه يكثر كاستخدـ الفقيو  االستباؽ في قصة 

ثمف  –كاف ال يرل القرية إال مف ىذا الجانب  –مف مصطمحات " أحيانان كاف يستغرقيا صمت 

انتيى  –كفي اليـك التالي  –لك أف ىذا المشكار في التجكؿ عبر األرض الخضراء ال ينتيي 

 (3)الىثان". عقرب الثكاني في اليد يجرم –االجتماع 

كيمجأ كاتب القصة القصيرة أحيانان إلى إيقاؼ زمف السرد عف طريؽ  الكصؼ  أك الحكار  "حيث 

 .(4)تتكقؼ الحركة الزمنية ليقدـ  الراكم  كصفان لمبلمح المكاف أك رسمان لمشخصية "  

 

 

 

                                                           
(1) 

 45خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 
(2) 

 31سلٌمان كشالف, مرجع سابق, ص  
(3) 

 127-123-122أحمد إبراهٌم الفقٌه, مرجع سابق, ص  
(4) 

 318. شعبان عرفات , رؤٌة الواقع فً الرواٌة المصرٌة الجدٌدة , مرجع سابق , ص 
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 : الوصف

حكي يتضمف حيث يعمؿ الكصؼ عمى إبطاء السرد  يقكؿ جيرار جينت: " كؿ             

سكاء بطريقة متداخمة أك بنسب شديدة التغير أصنافا مف التشخيص لؤلعماؿ أك أحداثا تككف ما 

يكصؼ بالتحديد ىذا مف جية   كيتضمف مف جية أخرل تشخيصا ألشياء أك ألشخاص  ىك ما 

كيختمؼ الكصؼ في القصة العربية  حيث يقصد الكاتب إلى  (1)ندعكه في يكمنا ىذا كصفا"

قصدان   فتصير القصة مادة أدبية فنية بحتة  ال عبلقة ليا بأم كظيفة أخرل  يظير  الكصؼ

ىذا عند نجيب محفكظ في مصر  كسييؿ إدريس في لبناف  ككذلؾ الحاؿ في القصة الميبية   

فإننا نجد " أحمد إبراىيـ الفقيو " يصنؼ قصصان بذاتيا ألجؿ الكصؼ األدبي  الفني  يختمؼ 

العربية   حيث يقصد الكاتب إلى الكصؼ قصدان   فتصير لديو القصة مادة الكصؼ في القصة 

أدبية فنية بحتة  ال عبلقة ليا بأم كظيفة أخرل  يظير ىذا عند نجيب محفكظ في مصر  

كسييؿ إدريس في لبناف  ككذلؾ الحاؿ في القصة الميبية   فإننا نجد " أحمد إبراىيـ الفقيو " 

كصؼ األدبي  الفني  منيا قصتو " اختفت النجكـ فأيف أنت" يصنؼ قصصان بذاتيا ألجؿ ال

اعتمد الكصؼ أساسان لبنيتيا القصصية  حتى إنو لك حذفنا الكصؼ ألصبحت القصة ممغاة  تبدأ 

 (2)القصة بكصؼ مجمس شراب  فيصؼ القمر بقكلو :" القمر يكاد يككف شمسان "

كيصؼ األرض الخبلء  فيي " ليكو كبير   صالة لمرقص  ممؾ يحكـ نصؼ العالـ ... اآلف في 

غيبة الحراس كالحاشية ال بد أف يستمتع الممؾ بانفراده  كيتحرر قميبلن مف القيكد  كالمراسـ  

  ثـ يسترسؿ في كصؼ امرأة تسممت إلى البيك الممكي  (3)كاألقنعة  ليرفض في تيكر  كمجكف " 

 (4)مت تراكده كاقتضى ىذا الكصؼ صفحة كاممة كظ

                                                           
(1) 

 56جٌرار جٌنت, خطاب الحكاٌة, مرجع سابق, ص 
(2) 

   5أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص
(3) 

 5نفسه, ص  
(4) 

 6نفسه, ص  
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ثـ أصبحت ىذه المرأة ممكة  ترفع رأسيا في عنجيية  ككبرياء  ىذا الكبرياء تحكؿ إلى طكفاف  

 (1)كصكاعؽ  كزالزؿ كاقتضى منو ىذا الكصؼ صفحة أخرل . 

رت فيو كانتيت القصة في الصفحة األخيرة إلى تحكؿ الممؾ المرعكب مف تمؾ المرأة التي أثا

الصكاعؽ كالزكابع  إلى رجؿ متعب  مرىؽ  تكتفو األساطير  كالخرافات حكؿ معاني األنكثة   

" الكصؼ .(2)كالرجكلة  كالشجاعة  كالفركسية  كؿ ذلؾ ينداح مف أغنية شعبية في مجمس شراب 

ث الذم يظير في بدايات القصص ليتيح الفرصة لمقارئ أف يعرؼ أيف ستدكر األحداث ثـ ما يمب

 (3)أف ينسيا المكاف ليغرقا في دكامة األحداث" -معا -القاص كالمتمقي

ينساب الكصؼ في قصة " األياـ الثبلثة " " لمفقيو " عبر طريؽ زراعي تمفو زكبعة خفيفة مف 

الغبار  حكلو حقكؿ أخرل تختمط فييا صفرة السنابؿ  مع خضرة البقكؿ  كالبرسيـ كتنتشر ىنا  

كاألثؿ  كالسرك  تمتد ىذه الحقكؿ في حرية تامة  يتكجيا األفؽ البعيد     كىناؾ  أشجار التكت

ممكنان متكىجان  عميو غبلالت مف السحب الرمادية الخفيفة . شمس الصباح تطؿ كبرتقالة إالىية 

كبيرة مف برتقاؿ الجنة  الذم يصنع ميرجانان يقع بيف الشريط الذم تنحني فيو السماء لتعانؽ كجو 

 (4)ر  المبمؿ بقطرات الندل.  األرض األخض

ىذه لكحة المشيد القصص  أما صكت المشيد فيك صكت نسيـ الصباح  الذم تسرم أنفاسو 

بيف األفناف الخضراء  كصكت نزؽ طفكلي يمعب بأكراؽ األشجار  لكف ىذا الصكت العاشؽ 

كدد بمغة المتسمؿ بيف السنابؿ العابث بالسيارة البيضاء  ىك خفيؼ لذيذ ىامس  مكشكش  يت

دقيقة  ميذبة  ناعمة  لغة سرية خفية ال يفيما اإلنساف  كىكذا يسترسؿ الكصؼ في القصة حتى 

نجح في  -سبعة أشخاص  -عمى الرغـ مف تعدد شخصيات القصة البالغ عددىـ   نيايتيا

                                                           
(1) 

 7نفسه, ص  
(2) 

   9ٌنظر, نفسه, ص
(3) 

   247م, ص 19991األولى \المركز الثقافً العربً, بٌروت, ط  -حمٌد الحمدانً, بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً
(4) 

   117ٌنظر,نفسه,ص
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التكفيؽ بيف تعدد شخصيات القصة  كالكصؼ  مستفيدان مرة مف قدرتو عمى كصؼ محاسف المرأة 
( .1) 

 كانت ميركلة .. كسمراء ... –" كمتاىما جميمتاف .. فإحداىما اآلنسة سعاد 

أما الثانية فقد كانت السبعة عشر ربيعان ترسـ عمى كؿ سنتيمتر مف جسميا المتناسؽ الرشيؽ 

رقيقة  حمكة كؿ شيء فييا رقيؽ قكاميا  خصرىا  عنقيا  األسمت الناعـ  أسنانيا ك كانت صغيرة  

 .(2)أسناف بديعة ... "التي تسفر عف 

ا  كراكيان .  كمستفيدان مرة أخرل مف لغتو الشعرية التي ىي مكىبة يتميز بيا كاتبان ليبيان  قاصن

" كانت رائحة األرض تفكح كتتصاعد مف حكليا  في القرية فقط بعكس المدينة  جك الغيط 

طعما كنكية لذيذة  كالحقؿ .. يشعر اإلنساف بمعنى األرض بأف ليا لكنا  كليا رائحة كليا

 (3)يستشعرىا عمى لسانو " 

كذلؾ يعتمد خميفة التكبالي  عمى الكصؼ لمبناء  القصصي لديو  فبيف كؿ جممة كجممة في 

 قصة "تمرد" نجد كصفان  فيك يتكئ عمى الكصؼ ؛ألجؿ صياغة الحبكة القصصية لديو .

ان كثيران .. صكتو أضحى غميظان " دخؿ البيت بسبلسة .. كقؼ خجبلن كمرتبكان .. كاف تغير تغيير 

فيو بحة   كشعره بدا غزيران   كأحمؾ مف قبؿ   كخصمة منو تيدلت عمى جبينو فأكسبتو زكارن   

كىيبة .. كاف قد كبر كأصبح رجبلن   كتغيرت عيناه لـ تعكدا كما كانت .. كشفتاه تدلتا  كقد نبت 

 .(4)فكقيا شعر أخضر  جعمو قبيحان  كمنفران " 

ثـ ينتقؿ مف ىذا الكصؼ الحسي الظاىرم  إلى كصؼ معنكم فيقكؿ " كاف فكره الصغير يشتعؿ  

كقمبو المراىؽ يتقد .. تتصارع فيو مشاعر شتى .. مشاعر الحب .. كالفرح .. بعكدة أخيو  

                                                           
(1) 

   118ٌنظر, أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص 
(2) 

 118نفسه, ص  
(3) 

 125نفسه, ,, ص  
(4)
 7خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص 
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كمشاعر الغيرة  كالكره ..التي تبثيا فيو ذكريات أيامو الغابرة ذكريات المنفرد الديكتاتكرية .. 

ندما كاف يحكـ يفرض .. يفعؿ ما يريد .. كيأمر بما يريد .. ال أحد يعترض طريقو   كال أحد ع

يستطيع أف يرفض أمره  إال أـ ضعيفة .. كأخت أضعؼ  ىك كفيؿ بيما  يرغميما عمى ما ال 

 (1)يريداف  كيفرض عمييما إرادتو  كسيطرتو  ككاف يجد في طكلو  كقكتو خير معيف "  

ىذا في قصصو األخرل   مثؿ قصة حناف   حيث تبدأ القصة بقكلو  –التكبالي  –كيطرد كصفو 

" الحزف يطفك عمى كجيو .. كالتعب يأخذ بخناقو ... رجبله متيبستاف مف فرط التعب ... كال 

يطاكعو قمبو عمى الجمكس دائمان ينيض كعندما تقؼ بجانبو امرأة أك شيخ ىـر  أك حتى طفؿ  

 .(2)" فيك عمى كؿ حاؿ سينيض 

ثـ ينتقؿ مف ىذا الكصؼ الحسي  إلى كصؼ معنكم فيقكؿ :" عشرات الخكاطر كاألفكار تحكـ 

في جك السيارة  تختمط بالعرؽ  كمختمؼ الركائح البشرية   ركائح الفقر  عمى كج تتراقص 

.. المبلمح ألؼ مرة في الدقيقة .. تخترع في كؿ ثانية تعبيران جديدان تمتقط اإلشارات مف الداخؿ 

 (3)كتقكـ بتنفيذ الشكؿ المرغكب كأنيا أجيزة الكتركنية " 

يسترسؿ التكبالي في الكصؼ إلى نياية القصة  فيقكؿ: " رجع " سي عمي" إلى مكتبو كبقى ىك 

كحيدان في الممر الضيؽ الذم يكاد يككف مظممان .. كلكنو تمالؾ نفسو كسار يغمره شعكر باليناء 

 ألف غدكة ليس عطمة..

ى دكاف قريب يشترم الرطب .. كيتخذ سمتو نحك البيت فعسى أف يككف " فتحي " أسرع إل

 (4)مستيقظان "

                                                           
(1) 

  8صنفسه,  
(2) 

 218نفسه, ص  
(3) 

 218نفسه, ص  
(4) 

 223نفسه, ص  
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كيتحكؿ الكصؼ عند عبد ال القكيرم  ككامؿ حسف المقيكر  مف الكصؼ ألجؿ المتعة الفنية  

إلى كصؼ لمزماف كالمكاف أحيانان  كلمشخصيات أحيانان أخرل  ككنيا مف أىـ عناصر القصة 

القصيرة  فيصبح الكصؼ ىنا مساندان ألحداث القصة  ال ينفصؿ عف الحدث بأم حاؿ الميبية 

مف األحكاؿ  فيك مكمؿ لمحدث في قصة نسيج الظبلـ  لعبد ال القكيرم  نرل نمكذجان لكصؼ 

 الزماف حيث يبدأ القصة بقكلو : 

 (1)" تداخمت خيكط الميؿ لتنسج ليا خيمة مف ظبلـ تمفيا "

 مساندان لمحدث خبلؿ القصة كميا حتى نيايتيا   فينيي الكاتب القصة بقكلو: كيمتد ىذا الزمف

" التفت خيكط الظبلـ منسكجة في إتقاف تصنع خيمة ييبط نسيجيا ركيدان ركيدان ليغطي جسديف 

 (2)ممتصقيف تشمميما رعدة كاحدة "  

كفي قصة " االتياـ " لمقكيرم كذلؾ نرل نمكذجان لكصؼ المكاف   الذم يستيؿ بو   

الكاتب القصة فيقكؿ كاصفان الغرفة التي جرت فييا أحداث  كىي عبارة عف حجرة في مركز 

 الشرطة يقكؿ القاص :

 ؿ " حيطاف الغرفة ممساء . الشقكؽ كثيرة الشقكؽ.. لك طمبكا منو أف يدليـ عمى السبب سيفع

 

 (3)فيك يعرفو  لقد أخبره " عرفو " أف السبب يرجع إلى أساس البناء  فالبناء غير سيمـ".  

  

كىكذا يمؼ المكاف الحدث في نياية القصة كيدعمو  معبران عما يحدث أثناء التحقيقات في جرائـ 

 القتؿ ..

                                                           
(1) 

 95عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,ص  
(2) 

   115نفسه, ص
(3) 

   119نفسه, , ص
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اصفان شكارعيا كنسائيا كعندما أراد القكيرم أف ينقمنا إلى مجتمع المدينة  كاف الكصؼ ىك أداتو ك 

الكجكه ك البلتي يختمفف عف نساء القرية  أك الريؼ  فمف الجرد الفراشية إلى الكعكب العالية  

"  :  المكشكفة فيقكؿ في كصؼ نساء المدينة في قصتو" لحظات مف الغربة" فيقكؿ ك السافرة   

ظافة . الرصيؼ لو لمعانو الشارع ينتيي إلى مفترؽ يختمط فيو بشارع آخر أشد ن –البيكت عالية 

الجديد . النساء ذكات الكعكب يكثرف   ألقى بنظراتو إلى كاحدة فخاؼ عيناىا مفتكحتاف كالفنجاف 

  ساقاىا ممتداف كالفأس أنفيا كأنو أنؼ طاككس . ألكاف فستانيا تضايؽ عينيو أحس كأف شيئان 

 دفعو إلى مكاف آخر فيتؼ 

 (1) أىذه ىي المدينة !! " -           

إف الكاقعية في كصؼ عبدال القكيرم تتجمى  في قصصو بمجمميا  فالكصؼ فييا ال ينفؾ 

ينفصؿ عف الحدث  كحتى عندما كصؼ شخصية المرأة في المدينة ساؽ ىذا الكصؼ مف خبلؿ 

األحداث  كبذلؾ يككف لكاقعية الكصؼ في القصة الميبية القصيرة مككنا أساسيا في تككيف السرد  

 تريث عندىا الحدث  كاستبطأ . حتى كلك

كعند كامؿ حسف المقيكر  تكظؼ تقنية السرد الكصؼ كما ىك الحاؿ عند القكيرم  حيث يككف 

 الكصؼ مكمبلن لمحدث.

في قصة " الميبلد " يبدأ المقيكر القصة بكصؼ المكاف كالزماف معان  حيث يقكؿ بعد بضعة 

 أسطر استغرقيا في كصؼ الككشة كالريس يقكؿ :

" منذ أكثر مف أسبكع ك أنا أعيش في ىذا القمؽ الكبير  فعندما تركت البيت كانت زينكبة ممدة  

 (2)فكؽ المقداد تتمخض األلـ " 

                                                           
(1) 

  114عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, مرجع سابق, ص 
(2) 

 85كامل المقهور, مرجع سابق, ص  
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كصؼ لممكاف  كقد اختمطا بمشاعر  مصطفى  حتى ك كتستمر القصة بيف كصؼ لمزماف   

 (1)تنتيي أحداث القصة  بمجيء الصغير مستقببلن الحياة  

فالميبلد ىك الزمف  كىك عنكاف القصة  كيكظؼ نفسو في البنية السردية لمقصة   مصاحبان 

كصؼ المكاف مرة ) الككشة (  ككصؼ مشاعر الشخصية ) مصطفى ( مرة أخرل  . كيمتد 

مف بداية القصة  ;كصؼ المكاف في قصة الطريؽ مككنان ركنان أساسيان في البنية السردية لمقصة 

ريؽ في نقطة تمتقي فييا السماء باألرض حتى النياية حيث يمتد الطريؽ بيف حيث تمتد الط –

 (2)شخير يزداد كنـك يسيطر عمى السيادة  

فيشرح المقيكر مشاعر شخصيات القصة مف خبلؿ كصؼ المكاف  كىكذا يصبح الكصؼ  

ر كالحدث  ك انطباعات المشاعر  مف أىـ أساسيات البنية السردية  في قصص كامؿ المقيك 

.كفي كصؼ شخصية عاشكر  في قصة تحمؿ االسـ نفسو  عاشكر  يككف الكصؼ عند 

 المقيكر أيضان مككنان أساسيان في بنية السرد؛ ألف عاشكرا ىك الدافع األساسي كراء أحداث القصة 

" كاف ذلؾ في آخر النيار ك الشمس حمراء تقطر بالدـ  ك عاشكر كاقؼ في أكؿ الطابكر 

كاف الضابط ينظر إليو مف فتحة خيمتو  كفي عينيو تشؼ كخكؼ   كصدره لمجنكد .. ك

ظمو يرتعش عمى التراب كعندما انطمؽ الرصاص  انكفأ كجو ك كالترجماف مختبئ كراء الخيمة  

 (3)عاشكر عمى التراب  كغاصت جبيتو السمراء في األرض 

ب  عند إف شخصية عاشكر في القصة ىي التي كلدت دافع المكاجية ضد العدك المغتص

 شخصية القصة الرئيسة ) الراكم ( .

 

                                                           
(1) 

   95ٌنظر, كامل المقهور, ص
(2) 

   16ٌنظر,نفسه, ص
(3) 

  155نفسه, ص 
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 الحوار :

ذا حدث أف استمر زمف الحدث مف     يسيـ الحكار في إيقاؼ الزمف لبرىة قصيرة  كا 

 خبلؿ الحكار  فإنو يعمؿ عمى إبطاء التكتر السردم لمقصة .

أخرل يغيب فتنحك القصة إلى استخداـ الحكار  كالمشاىد في بنيتيا السردية أحيانان  كأحيانان 

الحكار كميان في القصة  كقد يعتمد بعض القصاصيف عمى الحكار في التركيبة السردية لمقصة 

بكامميا كما ىك الحاؿ عند عبدال القكيرم  في أغمب قصصو  في ىذه الحاؿ تصبح القصة 

 تتراكح بيف المسرحية  كالقصة .

 (1)ىي كممتي كممة كحدة " -: " في قصتو "زكجة مف  مصراتو"  تبدأ القصة بحكار يقكؿ فيو 

كيمتد الحكار صفحتيف أخرييف  يتداكؿ فييا النقاش بيف األب ك ابنو حكؿ الزكاج مف ابنة عمو  

 أصبحت أكثر حداثة .ك كتناقش القصة عادات ليبية قديمة لـ تعد مناسبة  في دنيا تغيرت  

 لكف لـ أرىا منذ الصغر.  - 

 ئبلن :ك كأنما سمع صكت أمو يعاتبو متسا

 كىؿ عرفني أبكؾ ؟ -

 كحسب نفسو يرد عمييا مستيزئان .  -

 (2)ك ىؿ عرؼ جدم جدتي ؟ ك ىؿ عرؼ جد جدم جدة جدتي ؟ "  

 

يمتد الحكار في قصة "االتياـ" مف الصفحة الثانية لمقصة  لتسع صفحات متتالية حتى تنتيي ك  

 القصة  يشمؿ الحكار بالتالي القصة كميا.

 قاؿ المحقؽ : -" 
                                                           

(1) 
   131عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,مرجع سابق, ص 

(2) 
 132نفسه, ص   
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 لـ قتمتو ؟ - 

 أنا ... ال.. لـ أقتمو -

 كجدت في المكاف بعد الحادث بنصؼ ساعة ... -

 فماذا كنت تصنع ىناؾ ؟ -

 كنت أتمشى -

 (1)في مثؿ ىذا ذلؾ المكاف النائي ..."  -          

 

كيستخدـ خميفة التكبالي أسمكب المراكحة بيف السرد مرة  كالحكار مرة أخرل في قصة جشع  

 (2)مازاؿ كاحد بس ... ىيا .. ىيا .."  -يتجمى ىذا األسمكب بكضكح "

حيث يصكر لنا القاص  معاناة الشخصية في محطة نقؿ الركاب  تمؾ الشخصية التي لـ يعطيا 

 مشاعر  كأحاسيس  أثناء معاناتو في المحطة  كداخؿ الحافمة .اسمان لكنو بيف ما ينتابيا مف 

لى الرجؿ في الخارج فقمت متكرمان بغباء:  "لـ أفيـ كبلـ السائؽ رغـ أني كنت أنظر إليو كا 

 خميو يركب .. -

 فأرعد السائؽ بحنؽ ىزني ...

 قمنا ممنكع -

 ثـ أردؼ بعد لحظات كأنما يعاقبني ..

 تدفع ثبلثيف قرش .. -

 تعدت لصكتو الخافت المصمـ:قمت مقدار 

 (1)ليش يا خكم " -
                                                           

(1) 
   121عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر, مرجع سابق, ص

(2) 
 224خلٌفة التكبالً, مرجع سابق,ص  
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قصة مف مدينتي "في قصة السكر" متناكالن  14كذلؾ يفعؿ المقيكر في مجمكعتو القصصية 

مكضكع شراء المستعمر ألراضي الفبلحيف مقابؿ مبالغ مف الماؿ  كاالنتقاؿ لمعيش في المدينة 

يأتي الرد معقبان عميو  ثـ يأتي الحكار  لبناء سكر عمى معسكرىـ .حيث تبدأ القصة بالحكار  ثـ

مرة أخرل بعد فقرة قصيرة مف السرد جاعبلن التكتر السردم أكثر ىدكءان  ثـ يأتي السرد مستخدمان 

الكصؼ في شرح الحكار كىكذا حتى تنتيي القصة بانحبلؿ عقدة السرد  حيث ينحني االستعمار 

 في انيزاـ أـ قطعة أرض صغيرة .

 ا مسعكد.نشريمؾ كسكة .. ك نسكنك في المدينة .. ك .. ك نبك فمكس ي  -" 

كانت عيناه تممعاف كيده الصغيرة تمعب في األرض كقمبو يدؽ في خفكت  كالحظكظ السكداء 

 فكؽ جبيتو كتحت عينيو تعمؽ في قمبي .. ككاف يقكؿ :

 (2)يمعف بك الفمكس "  -

القاص خميفة التكبالي  في بعض كىذا األسمكب في المراكحة بيف السرد كالحكار  يستخدمو 

قصصو مثؿ قصة لحظة تأـز  حيث يكتب سطران حكاريان  كيسرع السرد أحيانان أخرل  كىكذا 

 تمضي القصة بيف ىدكء الحكار الزمني  كسرعة التكتر السردم فيقكؿ :

 (3)" خمي الكلد ما تضرباش "  

 ثـ يعقب عميو بأسطر فردية   يجعؿ التكتر السردم حادان .

قمتيا بعفكية كحنؽ .. كاف لي الحؽ في منعو مف الضرب .. كنت خارجان لتكم مف المستشفى  "

 (4)حيث كضعت زكجتي طفبلن ميتان "  

                                                                                                                                                                      
(1) 

 229-228نفسه, ص  
(2) 

   81كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
(3) 

 196خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص  
(4) 

 196نفسه, ص  
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كفي قصة "العجز" كذلؾ  يراكح التكبالي بيف الحكار كالسرد   فبعد كؿ سطران أك سطريف 

حكار في مفارقة مع السرد حكارييف يعقب عمييما بأسطر سردية   كفي كثير مف األحياف يضع ال

 يقكؿ : 

 انتيى كؿ شيء ...  -"

 نعـ.. انتيي...-

 (1) ككنا قببلن قد تماسكنا "  . 

كعند يكسؼ الشريؼ  في مجمكعة الجدار  اعتمد الكاتب في أغمب قصصو عمى السرد في  

الي نقؿ الحدث  إال ما يرد أحيانان عمى لساف بعض الشخصيات  ففي قصة فرتكنة الزكج االتك

 الذم يكمؿ يكمو إما نائمان أك أماـ الدكاف  كيعتمد في حياتو عمى زكجتو الغنية.

" ثـ قالت  في صكت أهقرب إلى الكشكشة  كلكنو أخذ يرتفع مع كؿ كممة تخرج مف 

شفتييا .. فطكرؾ يا فرتكنة  يا راجؿ امشي دكر عمي معيشتؾ .. شير ما تطمعش مف 

 . (2)الحكش"

يكسؼ الشريؼ  في قصة "الطريؽ" إلى " حكار النفس " المكنكلكج الداخمي  كيتحكؿ الحكار عند 

 فيتحكؿ مف حكار بيف الشخصيات  إلى حكار الشخصية مع ذاتيا .

" األمنيات التي كثيرا ما داعبت خيالو تكتسح تفكيره فتستحيؿ إلى لكعة مرة تبعث في كيانو 

ا ؟ رغـ أنيا صغيرة كتافية ؟ ىؿ سيبقى قائدان ليذه سؤاالن أبديان : لماذا لـ تتحقؽ األمنيات .. لماذ

العربة .. يجرىا خمفو مف مشرؽ الشمس إلى مغربيا آخر يكـ مف عمره .. لماذا ؟ ىؿ فعؿ شيئان 

 .(3)يستحؽ كؿ ىذا العقاب"

                                                           
(1) 

 157نفسه, ص  
(2) 

 . 21ٌوسف الشرٌف ,  الجدار , ص 
(3) 

 .44نفسه,  ص 
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 :السرد والحوار والمغة

 :أوال السرد

ى لغة مكتكبة  بما أف السرد تحكيؿ الحدث مف صكرتو الكاقعية أك المتخيمة  إل    

يحاكؿ الكاتب فييا إيياـ المتمقي بحقيقة ما يقرأه  ففيو "تتحرؾ األحداث  تكصؼ الشخصيات  

كالعممية السردية ال تقكـ إال مف خبلؿ راكو يقدـ العمؿ األدبي بصكر متعددة (1)كيرسـ المكاف"

"  (2)"فميس ىناؾ قص شفيي أك كتابي دكف راكو

يقة شخصية الراكم  فذكر أحد النقاد "أف الراكم ىك صاحب كأختمؼ الميتمكف بالسرد في حق

غير أف ىذا ليس شرطان  فقد يككف  (3)النص  كأنو يمعب الدكر الذم يمعبو الفاعؿ في الجممة"

الراكم "كؿ ما في القصة مف عناصر فنية مثؿ المغة كالكصؼ... يجب أف يككف في خدمة 

ص ال نستطيع فصميا عف البناء  فكؿ العناصر الحدث فيذه العناصر التي تككف النسيج القصي

 (4)مجتمعة تيدؼ إلى تصكير حدث لو بداية  كسط  كنياية"

شخصان أخر مثؿ إحدل الشخصيات  أك يككف النص عبارة عف رسائؿ  كأحيانان يككف تداعيات 

حرة  فتككف القصة أشبو بالخاطرة  كمنيـ مف جعمو "الصكت غير المسمكع الذم يقكـ بتكصيؿ 

ذلؾ الصكت الخفي الذم تنتظـ بو عممية السرد  كيصنع جسران مف  (5)ادة الركاية إلى المتمقي"م

التكاصؿ بيف السارد كالمسركد لو  كذلؾ نرل مف النقاد مف يفرؽ بيف شخصيتي الكاتب كالراكم 

 (7)قصتو"أما الكاتب فيك مف يستخدميا "ليكشؼ بيا العالـ (6)"فالراكم ىك كسيمة  أك أداة تقنية"

                                                           
(1) 

 .219القاهرة ص –م / مكتبة اآلداب 2115عرفات, رؤٌة الواقع فً الرواٌة المصرٌة الجدٌدة, ط األولى شعبان  
(2) 

 .89م دار النشر للجامعات ص1996طه وادي, الرواٌة السٌاسٌة, ط األولى  
(3) 

 .161ص , مرجع سابق,اٌفلٌن ٌارد 
(4) 

 .93رشاد رشدي, فن القصة القصٌرة , مرجع سابق,ص 
(5) 

محمد كمال عبد العلٌم سرحان,الراوي فً القصة العربٌة. ٌوسف السباعً نموذجاً, بحث مقدم على شبكة المعلومات, تارٌخ  

 م.2113 .9111الدخول الثالثاء 
(6) 

 .89, ط الثانٌة, دار الفارابً صٌمنى العٌد, تقنٌات السرد الروائً فً ضوء المنهج البنٌوي 
(7) 

 .89ص نفسه, 
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فيظير الراكم بأشكاؿ متعددة. كفي القصص الميبية القصيرة  التي نقكـ بدراستيا  استخدـ الكتاب 

 ضمائر الحاضر  كضمائر الغائب  كأحيانا الغائبة.

 الراوي بضمير أنا : )المتكمم(

يقكـ بطؿ القصة  بسرد كقائعيا مثاؿ عمى ذلؾ قصة أربطكا أحزمة المقاعد  ألحمد     

الفقيو  حيث يبدأ القصة بضمير المتكمـ  يقكؿ الراكم: "أنا ذاىب ألرتاح  في عركقي يجرم دـ 

 (1)بارد متخثر كمياه المستنقعات  قطعت تذكرة سفرم  ككقفت عمى سبللـ الطائرة"

مقعد  -أنا فكؽ السحاب  -أعجبني  -أنشر -اكم لضمائر المتكمـ مثؿ كيستمر استخداـ الر 

بجكارم. كقد أعتمد القاص في ىذه القصة  أسمكب السرد مع غياب تاـ لمحكار  كعادة أغمب 

كيتَّاب القصة الذيف اىتمكا بالكاقعية التسجيمية  فيككف القاص كأنو يركم حدثان كقع معو فعبلن  

ب ممتع  حتى عندما جاكرتو تمؾ األجنبية التي ال يعرؼ لغتيا  كال لكنو قدـ القصة في أسمك 

تعرؼ لغتو استخدما لغة العيكف  تمؾ المغة التي ال تحتاج إلى قامكس  كال إلى معرفة مسبقة 

بالمغات  ألنيا لغة المشاعر كالنفس اإلنسانية  فالتعبير بمغة العيكف كمبلمح الكجو  كاحدة في 

 زف  كاالبتسامة بأنكاعيا  كالفرح  كالحب...كؿ لغات العالـ  كالح

ككذلؾ في قصة "جرعة ماء" لمكاتب نفسو  يقكؿ الراكم: "أقترب الرجؿ.. كاف كاضحان 

 .(2)أنو قادـ في اتجاىي.. تحفزت لممعركة.. كمددت يدم إلى البندقية.. كفتحت جياز األماف"

ف كاف السرد  ىك األكثر استخداما في القصة. لكف ىذه المرة تخمؿ الحكار  تتابع السرد  كا 

قصة  14كيستخدـ كامؿ المقيكر  السرد  بضمير المتكمـ في كؿ قصصو كميا   في مجمكعتو 

مف مدينتي  كمنيا "أنا أذكر دائمان يكمان مف أياـ الغارات كانت زكجتي تطبخ لنا مكركنة"  "ككانت 

                                                           
(1) 

 .71مجموعات قصصٌة, مرجع سابق, ص 3براهٌم الفقٌه, أحمد ا 
(2) 

 .84صنفسه ,  
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القصة  فالراكم ىك بطؿ القصة  كىك  كىكذا إلى نياية (1" )جارتنا"  "مدت امرأتي"  "كنت ابتسـ

 الشخصية الرئيسية فييا.

كفي قصة "الصندكؽ األخضر" لمكاتب نفسو  يجرم السرد كذلؾ بضمير المتكمـ  يقكؿ 

الراكم: "كاف ذلؾ منذ خمس سنكات كسالـ يعكلنا جميعان أنا ككالدتي  كأخي الصغير " "نفس 

"لـ أكف أصدؽ"  "كنت ليمتيا"  "لـ يكف في المحظات المؤلمة التي عشتيا منذ خمس سنكات"  

   ك يتخمؿ السرد بعضا مف مقاطع الحكار  الذم جرل بيف الشخصيات.(2)دارنا"

كىذا النكع مف السرد نجده في قصة "األقداـ العارية" ليكسؼ الشريؼ  "أنا أعمـ مقدار 

أحشائي" "بعثكا خكفيـ"  "الخكؼ كلد معي عندما كلدت"  " إف صرخة مكتكمة تكشؾ أف تمزؽ 

 (3)إليَّ مندكبيـ "

ككذلؾ استخداـ يكسؼ الشريؼ  نفس النكع في قصة "العذاب" "فكجئت بالحاج عمر يندفع إلى 

 .(4) مكتبي كالمجنكف" "اىتز كياني"

كفي قصة "مكظؼ جديد" لخميفة التكبالي  يبدأ القصة بمقدمة سردية كذلؾ  غمب السرد عمى 

 الحكار فييا.

ك كاستخدمو  (5) بسرعة"  "مشيت في الممر"  "كقفت حائران"  "يجب أف أقدـ نفسي""ركبت الدرج 

أيضا  في قصة "األصبع المجركح" في قصة  فكاف الراكم ىك العريس  الذم يتمرد عمى 

العادات كالتقاليد  كيسخر مف المجتمع  بحيمة بسيطة  سبؽ كتحثنا عنيا في فصكؿ سابقة.كمف 

 أمثمة ذلؾ  قكؿ الراكم:

                                                           
(1) 

 .45 –44 –43ص مرجع سابق, قصة من مدٌنتً, 14كامل المقهور,  
(2) 

 .137 –136 –135صنفسه,  
(3) 

 .51ٌوسف الشرٌف األقدام العارٌة, ص 
(4) 

 .63ص نفسه, 
(5) 

 .28سابق, صخلٌفة التكبالً, المجموعة الكاملة, مرجع  
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"الصراخ يتعالى  كغناء يشبو النكاح  يطرؽ أذني المتكترتيف تبعث الصمع في رأسي  

 .(1) كيزيد في ضيقي"  "منذ أف خطيت كاألياـ تمضي"  "أظؿ أسير منكس الرأس"

كمف القصص التي أستعمؿ فييا ىذا النكع مف السرد  قصة جشع  لمتكبالي التي بدأىا بالحكار  

ىذا الصكت ىك لسائؽ الحافمة الكاقفة في  (2) د... كاحد بس... ىيا ىيا"يقكؿ الراكم:"ما زاؿ كاح

المحطة  بعد ذلؾ يستمر القاص في سرد القصة عمى لساف بطميا   حيث يختفي الكاتب  خمؼ 

الشخصية التي تركم الحدث  يقكؿ الراكم: "انحنيت عمى أقرب سيادة إلي... كأرسمت نظرات 

كيستمر سرد القصة يتخمميا أجزاء مف الحكار  لكف السرد ىك  (3)فضكلية"  "أجابني السائؽ"

 العنصر الغالب  كقد ساعد عمى تطكير األحداث كالكصكؿ بيا إلى النياية.يقكؿ الراكم:

"شممني لحظتيا شعكر ىائؿ بالحزف كاد يكقؼ نبض قمبي  حتى أنني استحببت ليد 

 (4)الرجؿ كىي تسحبني عمى الخارج"

تخدـ الطريقة ذاتيا في السرد بضمير المتكمـ فنراه يبدأ القصة  بقكؿ:"رف كفي قصة "الغركر" اس

جرس المنبو.. فأيقظني رنينو الخافت.. كلكني بقيت ميمكمان في السرير"  "آه كـ مف تجارب 

 .(5")خضتيا لكحدم"  "أقـك ألغتسؿ كخيالي الجامح يسبؽ الزمف

بدأ سرد قصتو بػ قكلو:"ليؿ حالؾ السكاد.. كمف النماذج كذلؾ قصة "طريد" لبشير الياشمي حيث ي

يخيـ عميو ستار مف السككف كالكجكـ.. ككقع قدميَّ عمى األرض.. كأنا أىيـ في األزمة.. كتارة 

 (6) بعد أخرل أقع في معركة مع الكبلب الضالة"

                                                           
(1) 

 .113 – 112 – 111ص  خلٌفة التكبالً , 
(2) 

 . 224, صنفسه 
(3) 

 .224نفسه, ص 
(4) 

 .231, , صنفسه 
(5) 

 .287–286نفسه, ص 
(6) 

 .29ص مرجع سابق,بشٌر الهاشمً, أحزان عمً الدوكالً, 
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فاستخدـ القاص ضمير المتكمـ  في سرد أحداث كقعت في الماضي مف أمثمة ذلؾ : "كقع قدمي 

أدفع" "كانت تفزعني حقان  كأنحني إلى األرض  أمد  –أجد  -أمد يدم  -تفزعني  -ا أىيـ أن -

 (1)بيدم  أنقب في التراب عساني أجد قطعان مف الحجارة  أدفع بيا عائمة الكبلب"

ففي كؿ النماذج السابقة جاءت القصة بطريقة السرد الذاتي  كاستخداـ ضمير المتكمـ "كعمى 

نما يرينا الشخصية مف  لساف بطؿ مف أبطاؿ القصة  ككأف الكاتب ال دخؿ لو بما يجرم  كا 

 (2) خبلؿ عيني الشخصية"

 :و:ضمير الغائب ى (3)الراوي العميم

 (4) كقد يطمؽ عميو الراكم الخارجي كىنا "يركم الركائي بضمير الغائب )ىك("    

كاستخداـ اإلسقاط كفي ىذا األسمكب يممؾ الكاتب مساحة أكبر لمتنقؿ بيف الشخصيات  

 البصرم  أك السمعي في نقؿ األحداث  كمف أمثمة ذلؾ في القصة الميبية  المختارة لمدراسة.

منيـ أحمد إبراىيـ الفقيو  في قصة اختفت النجكـ  استخدـ بعض الكتاب ىذا النكع مف السرد 

فالضمير في عادت   (5)عادت إلى الذاكرة" فأيف أنت  بعد مقدمة سردية بدأىا  يقكؿ الراكم:"

يعكد عمى ذاكرة بطؿ القصة الذم يركم لنا الراكم قصتو  فسرعاف ما يكضح ذلؾ بتحديد ىكيتو 

 .(6)"قد تنبو فجأة إلى أنو مكىكب في الغناء  كأف لصكتو جماالن خاصان لـ يكتشفو إال المحظة"

الذم اتبعو الفقيو في كيستمر الراكم في سرد قصتو التي غاب عنيا الحكار تمامان  ىذا األسمكب 

فصارت القصة أشبو بالحكاية. كىذا األسمكب عيرؼ  أغمب قصص المجمكعات  قيد الدراسة.

 عند العرب قديمان  مثؿ حكايات شيرزاد  كالسندباد البحرم.

                                                           
(1) 

 .29ص نفسه, 
(2) 

 .163اٌفلٌن ٌارد, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .95عند ٌمنً العٌد ٌسمى )الكاتب الذي ٌعرف كل شئ أو كلً المعرفة( ص 
(4) 

 .96صنفسه , 
(5) 

 .5مجموعات قصصٌة, ص 3أحمد الفقٌه,  
(6) 

 .5ص,نفسه 
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فنرل الفقيو ينقمنا مع ىذه الشخصية أينما تحركت  بؿ كيصكر لنا حتى ما يخمتج داخميا  فيك 

شيء يبرر حضكره كمعرفتو بكؿ ما يركم سكل أنو الكاتب  لذا فمف يعرؼ كؿ شيء "كال 

فنراه يقكؿ: "تصكر عمى الفكر أف ىذه األرض الخبلء بيك  (1)الطبيعي أف يعرؼ كؿ شيء"

 .(2)كبير  صالة رقص"

كبما أف ىذا النكع  يجعؿ الراكم عميما  فإنو يفسر كؿ شيء  فينيي القصة بمقطع سردم يقكؿ 

 فيو :

يى كؿ شيء  كسكاء كاف ما حدث حممان أك حقيقة  سكاء تمؾ التي خرجت لمقائو "لقد انت

في ضكء القمر أنثى حقيقية مف دنيانا  أك ركحان ىائمة في الفضاء مف عالـ آخر  أك أنيا جنية 

 .(3)خرجت مف قصر كالدىا الممؾ كجاءت إليو..."

 كاكتشافات عبد ال ابف استخدمو كذلؾ في  قصة كفاة بائعة الماء  كسمطانة  كالعذاب

 عبد ال  كالجراد  كاألياـ الثبلثة.

كاستخدـ التكبالي األسمكب نفسو في قصة  انقدممؾ أختي سعاد حيث يبدأ الراكم بمقدمة سردية  

يستيميا بالفعؿ الماضي بقكلو: "كانت تريد أف تعبر الشارع  ككاف ىك يقؼ في الجية المقابمة  

 (4)أسيا"كقد غمزتو  كأكمأت لو بر 

كيستمر في سرد أحداث القصة  كاصفان كؿ ما يقع عميو بصره  أكيسترقو سمعو  لكف 

دكف أف نبلحظ أم تدخؿ منو لتفسير ما يحدث  عمى الرغـ مف سيطرة السرد  عمى القصة  إال 

                                                           
(1) 

 .97ٌمنً العٌد, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .5أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص 
(3) 

 .9ص مرجع سابق, الفقٌه,أحم 
(4) 

 .125صخلٌفة التكبالً, مرجع سابق,  
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كقد أتاح استخداـ ضمير الغائب "لمسارد  أنيا لـ تخؿ مف الحكارات القصيرة بيف الحيف كاآلخر 

 (1)تفاء خمؼ الشخصيات كاألحداث  يحركيا بحيادية كدكف تدخؿ"االخ

حيث  كقد استخدـ التكبالي  ىذه الطريقة في أكثر مف قصة كمنيا قصة كبلـ الناس 

بدأىا بالسرد مستخدمان الزمف الماضي يقكؿ الراكم: "منذ أياـ كغبللة سكداء تحكـ فكؽ محيط 

 (2)حياتو"

بالحاضر "أما اليـك  كقطرات ثقيمة مف الماء بدأت تتساقط  ثـ في الفقرة التالية يطالعنا 

 كعمى ىذا المنكاؿ تمضي أحداث القصة.(3)حكلو تبممو كتؤذيو"

كفي قصة" العمؿ.. أكالن" استخداـ التكبالي ىذا األسمكب  يقكؿ الراكم: "عندما رجع كجد 

كنما استخداـ لمحكار  يقكؿ   كقد استخدـ القاص أسمكب السرد  د(4)كجيان جديدان يجمس في مكتبو"

الراكم: "خرج مف حجرة المدير.. غائـ المبلمح مربد الكجو.. كخطا عمى الرصيؼ منكس 

 (5)الرأس"

مف النماذج السابقة  يتضح لنا أف القاص  شارؾ في األحداث كذلؾ عف طريؽ 

قصة أشبو متابعتيا  كسماع أحاديثيا كىناؾ بعض منيا تغاضى فييا القاص عف الحكار فكانت ال

 بالحكايا أك المقالة  عالج مف خبلليا قضايا اجتماعية أك سياسية.

كاستخدـ بشير الياشمي ىذا األسمكب  في عدة قصص منيا: الدنيا فييا خير  كالحمـ 

الكبير  كنياركـ سعيد  كالحياة تجرىا عربة  كسالمة  كنكر العيف  كحكاية عمي الحاج  تعيش 

ااألزرؽ  خالتي رقية  لعبة الصيد كالغزاؿ  كمسعكد  كغيرىا  إذ  يافرج  ككرقة دمغة  كالباب

استخدـ ىذا األسمكب في أغمب قصصو  في المجمكعات الثبلث. منيا قكؿ الراكم في قصة  
                                                           

(1) 
 .351شعبان عرفات, مرجع سابق, ص 

(2) 
 .163صخلٌفة التكبالً, مرجع سابق, 

(3) 
 .163ص نفسه,  

(4) 
 .311–296صنفسه,  

(5) 
 .311–296صنفسه,   
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 بعباءتوعندما نيض الحاج إبراىيـ مف نكمو كلؼ جسده  حكاية عمي الحاج:" كاف الكقت صباحا

  كجاء في قصة الكسعاية يقكؿ الراكم:" اىي (1)التي يناـ فييا"الثقيمة  كأجاؿ بناظريو في الزريبة 

القفة جيا أمي.. كألقى بيا عمى عتبة المطبخ كعاد فركميا بقدمو عندما كانت تندلؽ مف مكانيا 

فكؽ العتبة فاستكانت إلى الحائط في ىدكء..كاستدار ىك عمى عقبيو في قفزة سريعة كىك يصرخ 

 (2)بلص" أىي القفة كخ-في الكقت نفسو

  

 (3) السرد بطريقة الرسائل :

ف كانت ىذه       كىناؾ طريقة أخرل استخدميا بعض الكيتَّاب كىي طريقة الرسائؿ  كا 

الطريقة في تمؾ الفترة قميمة جدان حيث يستعمؿ الكاتب طريقة الرسائؿ في معالجة المشكمة التي 

 تعاني منيا الشخصيات.

الميظمـ"  لممقيكر   لـ يكف السر بطريقة الراسائؿ لكنو  كمف أمثمة ذلؾ قصة "الممر 

تطرؽ إلى ىذا األسمكب في جزء منو يقكؿ الراكم:"كاف اليكـ شاقان كمتعبان كبجكار صندكؽ 

 (4)الخطابات مددت عيني في تعب أبحث عف شيء جديد عف خبر"

غيرة"  "في آخر خطاب أحسست بكحشة أخي كىك يكتب إليِّ كنت أتصكر ابتسامتو الص

"قاؿ لي في آخر خطاب أنني كحشتو.. كأف شارعنا المترب تمطخو األمطار في فصؿ الشتاء.. 

 .(5)كأنيـ جميعان يجمسكف في آخر الميؿ يشربكف الشام كيدخنكف"

                                                           
(1) 

 61مجموعات قصصٌة, مرجع سابق, ص3بشٌر الهاشمً,  
(2) 

 .171نفسه, ص 
(3) 

 .164ص مرجع سابق, ,ٌنظر اٌفلٌن ٌارد 
(4) 

 .167ص , مرجع سابقالمقهوركامل  
(5) 

 .171 –169صنفسه, 
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طريقة في سرد  الرسائؿلكف الفقيو  في قصة "ذات ليمة أبريمية رائعة" اعتمد أسمكب  

يبتي.. سأحكي لؾ في ىذه الرسالة القصيرة كيؼ تأتي لي ذات "حب يقكؿ الراكم: القصة بالكامؿ 

 (1)مرة.. أف أنتصر عمى القمر"

الراكم  في نقؿ أشكاقو إلى محبكبتو  كما يختمجو مف ذكريات  كفي النياية يختـ  كيستمر

 (2)"كحتى نمتقي لؾ حبي.." ىذه الرسالة  بقكلو:

 تقيت نماذجي مف قصصيـ. كىي طريقة ال نجدىا عند الكتاب اآلخريف الذيف اس

 :ثانيا الحوار

لكؿ فف مف الفنكف أداتو الخاصة التي يقدـ بيا فنو  كالمعركؼ أف أداة األدب  ىي           

المغة  سكاء أكاف شعران أـ نثران  كحيث إننا ىنا ندرس القصة القصيرة  فإف المغة ىي األداة التي 

  يستعمميا الكاتب في تصكير القصة كما فييا مف أحداث  كشخصيات  كمكاف  كزماف  كحكار

كقد اختمفت اآلراء حكؿ ماىية المغة التي عمى الكاتب استخداميا  فمنيـ مف أيد الكتابة بالميجة 

العامية  باعتبار أنيا األقرب لمكاقعية  كمنيـ مف رأل أف تككف بالفصحى  كىناؾ صكت ثالث  

 يرل أف تككف المغة تتكسط بيف الفصحى كالعامية  فتككف سيمة ميسرة  يسيؿ فيميا دكنما

غمكض  كفي ىذا الجزء سندرس الحكار باعتباره  "عنصران ميمان.. فيك الذم يعطييا الركح  

ككذلؾ "ىك تمثيؿ لمتبادؿ الشفيي  كىذا التمثيؿ يفترض عرض كبلـ  (3)كيمنحيا الحياة"

 .(4)الشخصيات بحرفيتو"

                                                           
(1) 

 .213صمرجع سابق, أحمد الفقٌه,  
(2) 

 .215, صنفسه  
(3) 

 .233شعبان عرفات, مرجع سابق ص 
(4) 

 .79ص مرجع سابق, مصطلحات نقدٌة, 
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يعي فيك ال يختمؼ عف باقي العناصر المككنة لمقصة   مف ناحية األىمية  "كمف الطب

 (1)أف يؤدم غاية فنية إلى جانب السرد"

غير أننا في القصص القصيرة قيد الدراسة  نرل بعضان منيا لـ يستعمؿ الكاتب فييا 

عنصر الحكار بؿ جاءت القصة عبارة عف خبر يركم  أشبو بالحكاية  كمنيا ما طغى السرد 

با  نادران  كىناؾ مف  استخدمو مف بداية القصة. كما أف لغة فييا عمى الحكار  فجاء الحكار مقتضن

عاميا غير مفيـك حتى ألبناء  الحكار تنكعت بيف العامية كالفصحى  كفي بعض   جاء الحكار

البمد الكاحد  فيناؾ قصص استخدـ فييا بعض األلفاظ التي يستعمميا الميبيكف  في المنطقة 

مصطمحاتو التي تميزه  كىناؾ مف  الغربية  قد ال تككف معركفة في المنطقة الشرقية  فمكؿ منيـ

 أستخدـ الميجة المصرية  بعد انفتاح ليبيا عمى الثقافات  كالدكؿ المجاكرة لميبيا.

كما إننا ال نيمؿ فائدة الحكار فػ"ميمة الحكار.. ليست أف يركم ما حدث ألشخاص  

لكشؼ عف فيك "يساعد في ا (2)كلكف ميمتو أف يجعميـ يعيشكف في حكادثيـ أمامنا مباشرة"

 كسنكرد ىنا أمثمة لكؿ ما سبؽ  مف القصة. (3)األحداث كالشخصيات"

فعند أحمد إبراىيـ الفقيو  غاب الحكار كميان في قصة اختفت النجكـ إلى أيف   لكنو استخدـ فييا  

   يقكؿ الراكم:(4)حديث النفس أك ما يعرؼ  "بالمكنكلكج الداخمي"

عندما جاءت إليو  ألـ تكف األغنية تحكي عف النجكـ التي "فجأة تذكر شيئان  لقد كاف يغني 

اختفت كالحبيبة التي ضربت لحبيبيا مكعدان كلـ تأت  أتككف ىي بذاتيا البطمة التي تخاطبيا 

 (5)األغنية جاءت تمامان في مكعدىا كتنفيذان لمعيد الذم قطعتو عمى نفسيا"

                                                           
(1) 

 .187اٌفلٌن ٌارد, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .188عن طرٌق اٌفلٌن ٌارد صنقال  , 149توفٌق الحكٌم, فن اآلدب, ص  
(3) 

 .188ص,, اٌفلٌن ٌارد,  
(4) 

 .137صمرجع سابق, عبد المالك مرتاض, نظرٌة الرواٌة,  
(5) 

 .8صمرجع سابق, الفقٌه, أحمد 
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أقرب إلى المقالة السياسية  رمز فييا  كذلؾ في قصتو "نافخ الرماد" غاب الحكار كميان  كىي

 الكاتب إلى الثكرة  كمطالبة الناس بالحرية   يقكؿ الراكم:

"خطاىـ تيز األرض تحت قدمي بعنؼ.. البد أف الميمة لـ تنتو حقان.. البد أف الذم جاء لـ 

نياران يكف صباحان حقيقيان  كال شمسان حقيقية  البد أف ىناؾ صباح آخر كشمس أخرل  كأف ىناؾ 

 (1)حقيقيان لـ يأت بعد"

يقكؿ الراكم: "صرت أكذب  بمثؿ  -أم حديث النفس-كاستخدمو كذلؾ في قصة "كذبة" 

ما آكؿ كأشرب كأتنفس  أكذب كأكذب كأكذب  كال أجد منعة كال سعادة إال في الكذب  ال أتمعتـ 

 (2)كذبان" كال أضطرب  كأحس بالخجؿ إال عندما أجد نفسي مضطران ألف أقكؿ شيئان ليس

كعند يكسؼ الشريؼ  غاب الحكار كميان في قصة  األقداـ العارية  التي طرح فييا 

 .يقكؿ الراكم: الكاتب قضيتو البحث عف الحقكؽ  كالتمرد  كالثكرة عمى الظمـ  كالقير

 "إف العرؽ يبمؿ كؿ مسارب جسدم  إف السيجارة سقطت أكثر مف مرة مف يدم          

 .(3)المرتعشة" 

صراخيـ يمزؽ شراييني  ..أنا خائؼ.. أنا خائؼ.. أريد أف أصرخ فقدت القدرة عمى كؿ "

 .(4)شيء"

كعند كامؿ المقيكر  لـ يغب الحكار  فقد استخدمو القاص في قصص المجمكعة كميا.في قصة 

 فيقكؿ:" "الطريؽ" أكؿ قصص المجمكعة  يطالعنا بالحكار

 الدخاف كمؿ يا خميفة. -

 ا( كنشركا..تكا نكصمكا )أجدابي -

                                                           
(1) 

 .113ص, نفسه  
(2) 

 .38, صنفسه, , 
(3) 

 .51صاألقدام العارٌة, مرجع سابق, ٌوسف الشرٌف,  
(4) 

 .56صنفسه,   
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 مف بنغازم.  الدقيؽ غالي في طرابمس.. الـز انعبي كرىبة -

 (1)عندؾ حؽ.. لكف كرىبة الخضرة زعما كصمت" -

فمف خبلؿ حكار الشخصيات  طرح الكاتب فكرتو   التي اىتمت بقضايا اإلنساف البسيط 

الكادحة  التي  عف مشكمة غبلء السمع  في إشارة إلى الظمـ الكاقع عمى الطبقات الكادح  فعبركا

تعاني في سبيؿ الحصكؿ عمى لقمة العيش  كىذه مف الخصائص التي تميز الحكار في القصة  

 (2)"فالحكار يساعد في الكشؼ عف األحداث كالشخصيات"

كمف أمثمة ذلؾ أيضان الحكار في قصة "األصبع المجركح" لمتكبالي  حيث أف أسيـ 

تناكؿ القاص  مشكمة اجتماعية نعاني منيا في  حيث الحكار في كشؼ أحداث القصة  كتطكرىا 

 مجتمعاتنا العربية  سبؽ الحديث عنيا في البحث  يقكؿ الراكم ناقبل الحكار بيف األـ كابنيا:"

 لكف يا أمي بنت عـ سعدكف تمشي لممدرسة .... -

 لكف يا أمي أنا مازلت.. ك .. -

 أنت صرت عزكتي يا كليدم.. ما شاء ال  -

... بنت كيؼ... كيؼ الغزالة... األدب.. الطاعة...  نشبحياكال لك كاف غير  -

 (3)طكؿ النيار... تنظؼ البيت تغسؿ الحكايج مصيرة البيت مثؿ الشمعة"

ف كانت مقتضبة.  كيستمر في سرد األحداث مكضحان فكرتو بمقاطع مف الحكار كا 

عمى زكجتو  فكاف مف تمؾ الحكارات  ماكرد عمى لساف صديقو  بعد خركجو إلييـ  بعد دخكلو 

يتحرج الكتاب في الحديث عنيا   حتى في  مقطعا حكاريا كاحدا  لكنو يرمز لمشكمة اجتماعية 

                                                           
 .كرهبة فً اللهجة اللٌبٌة.تعنً سٌارة 

(1) 
 .8-7صنفسه , ,, 

(2) 
 .188اٌفلٌن ٌارد, مرجع سابق, ص 

 .تراها, وردت بلهجة المنطقة الغربٌة, فً لٌبٌا 
(3) 

 114-115صمرجع سابق,التكبالً,  
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كىك ظاىرة "()ىذه القصة لـ نجد ليا ذكرا إال في ىذا الحكار القصير  كىي مشكمة التصفيح

البكارة  كتقكـ قديمة منتشرة  في المجتمعات العربية بأسماء مختمفة  يظف أنيا تحمي مف فض 

 العممية مف قبؿ امرأة مختصة بالتصفيح"

 ينقؿ الراكم ىذا الحكار : 

 "تمقفني رفاقي يتسألكف في فضكؿ كضكضاء.

 كشنك لقيتيا مصفحة؟... آه شنك ناجحيف؟ -

 (1)" يا ساتر.. إف شاءال... مش -

  حيث كضع الكاتب عبء طرح ىذه القضية  عمى الشخصيات كأظيرىا  مف خبلؿ الحكار

 ككأنو يعفي نفسو مف المسؤكلية.

كما إف المبلحظ في الحكار أف أغمب كيتَّاب القصة القصيرة  قؿ تناكلو بالميجة العامية  

كذلؾ إلقناع المتمقي بكاقعية القصة  في تصكرىـ أف الكاقعية ىي تسجيؿ لمكاقع كما ىك  كما 

اس يثرثركف باستمرار  كلكف يقكؿ تشار لزمكرغاف "إف الحكار الحياتي لو مظير سطحي  فالن

 (2)ىذه الثرثرة المألكفة تخمك مف الفنية"

 إذف فالحكار في القصة يجب أف يككف فنيان  كأال يككف بحجة الكاقعية  نقبلن حرفيان لمكاقع.

عف الحكار في قصص نجيب محفكظ :"عمى الكاتب أال يعد  -ايفميف يارد-كتقكؿ 

عمى ألسنة الشخكص في الحياة الكاقعية  بؿ يككف تمثيبلن  الحكار القصصي نقبلن حرفيان لما يدكر

 .(3)سريعان لما يجرم في الحياة بيف الشخكص  حتى يشعر القارئ بصدقو"

                                                           
()  .,وٌكوبٌدٌا , شبكة المعلومات العامة 

(1) 
 .111ص مرجع سابق, التكبالً, 

(2) 
 .188, ص(,مرجع سابق, 268–267ص تشار لزمورغان, الكاتب وعالمهنقال عن اٌفلٌن ٌارد, ) 

(3) 
 .189صنفسه 
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قصة مف  14ك استخدـ الكاتب   كامؿ المقيكر الحكار العامي  في قصص مجمكعة 

القصة طالبا   إال في آخر قصتيف  حيث  استخدـ الميجة المصرية  عندما جعؿ بطؿ  يمدينت

كمف الحكارات  يدرس في مصر  كاستخدـ الفصحى  عندما جعؿ البطؿ يعيش في دكلة أركبية 

 العامية قصة الخائفكف  يقكؿ الراكم ناقبل الحكار بيف شخصيات القصة:" 

 بكم... بكم -

 ىا شف فيو... -

 .(1)جعت مش حاؿ ىذا" بكم أنا -

يتخمؿ الحكار مقاطع سردية  استخدـ فييا القاص المغة الفصحى  كعندما يأتي إلى 

 يعكد لمغة العامية  مثؿ " الحكار

 بكم أنا جيعاف -

 يا ال يا مرا.. يزيؾ مف الدكاكم الفارغة  -

 .(2)نيار أحرؼ.. قكليمي راجمؾ قاعد" -

 

القصة بالحكار كمف أمثمة ذلؾ كذلؾ قصة "آخر حمقة" لممقيكر  يطالعنا مف بداية 

 العامي  باستخداـ حديث النفس  العركؼ بالمكنكلكج الداخمي فيقكؿ:

 (3)"ال يمعف ىا ذاؾ اليكـ.. يمعني أنا.. كأبكم كأجدكدم"

 كيستمر في نقؿ أحداث القصة بيف سرد فصيح كحكار عامي  إلى نياية القصة.

 كمف قصة الصندكؽ األخضر لمكاتب نفسو.نكرد جزءا مف الحكار "

                                                           
(1) 

 .45صكامل المقهور, مرجع سابق, 
(2) 

 .49-48نفسه, ص 
(3) 

 .121نفسه ,ص  
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 كيف سالـ يا محمكد  -

 في البحر -

 (1)"يخدـ حتى فالعيد؟ الحكؿ ال -

 ما تبتش " –ما تعطمش  –كألفاظ أخرل عامية  قد التيفيـ إال في ليبيا "مبحبحة 

كيستخدـ القكيرم األسمكب نفسو  كما في قصة "البنت كبرت" يقكؿ الراكم في نقمو 

 لمحكار الذم دار بيف األـ كابنيا مثؿ:"

 كبرت.. ما عاد تظير بره الحكش.البنت  -

 (2)ىيو.. يا كلد بنتؾ تركقب.. رد بالؾ ىو" -

 كاستخدـ الكاتب نفسو ذلؾ في قصة "صقيع تحت الجميد " الحكار العامي  في مثؿ:"

 يا لطيؼ يا كليدم..-

 ىكؼ -

 بكم -

 شنك صار يا كلد -

 (3)بكم عمى دفني.. طيحني عمى كجيي" -

كاستخدـ أحمد إبراىيـ الفقيو الحكار العامي  في بعض قصصو التي غاب الحكارعمى أكثرىا   

ف استخدمو  فإنو يككف بالفصحى  لكنو في قصة كفاة بائعة الماء  كفي قصة سمطانة  استخدـ  كا 

 الميجة العامية في الحكار فيطالعنا  بو مف بداية قصة "كفاة بائعة الماء" فيقكؿ:"

 اسمعتكش؟السبلـ.. م -

                                                           
(1) 

 .136نفسه , ص 
(2) 

 .61عبد هللا القوٌري,العٌد فً األرض,مرجع سابق, ص 
(3) 

 .49نفسه , ص 
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 عميكـ السبلـ.. إف شاء ال خير -

 أمي سعيدة  -

 خيرىا -

 (1)خبلص.. طمعت في عقميا كخشت.. اليـك الصبح أمي سعيدة صابيا ما صابيا" -

كفي قصة "سمطانة" عندما ذىب زكج سمطانة السترجاعيا مف بيت أىميا  بعد أف اتيميا 

 كسمطانة:" بالخياية  كطمقيا  يقكؿ الراكم   في الحكار بيف الزكج 

 ىك أنا مازاؿ عندم بيت -

 ال يا سمطانة اعتبرم كأنو ما كاف شي. -

 ىيا اإلىانة عندؾ سيمة ليذه الدرجة. -

 ىي صحيح إىانة بس ماكنش قصدم  -

 (2)العيش كالممح المي كميناه مع بعض" -

لى جانب استخداـ الميجة العامية الميبية في القصة القصيرة  ىناؾ مف استخداـ الميجة   كا 

المصرية كنرل ذلؾ عند القكيرم  قد يرجع سبب ذلؾ  أف القكيرم عاش فترة طكيمة بدكلة مصر 

 العربية  ففي قصة أحزاف صغيرة  يخمط بيف الميجة الميبية كالمصرية في الحكارمثؿ: 

 مرة طمبت منؾ.. تسمع كبلمي..يا كلد.. كـ  -

 (3)يا بكم ماعممتش حاجة" -

ككذلؾ في قصة "نعمة"  التي يشير اسميا الذم لـ يكف معركفا  في ليبيا  عمى عكس ما في 

 مصر فيك مف األسماء المشيكرة  فاستخدـ في الحكار الميجة المصرية  "

                                                           
 .ماذا أصابها, أو مما مشكلتها , وهنا وردت بلهجة القاص حٌث إنه من المنطقة الغربٌة فً لٌبٌا 

(1) 
 .166أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص

(2) 
 .175نفسه, ص  

(3) 
 .29فً األرض,مرجع سابق, صعبد هللا القوٌري, العٌد  
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 باه نخرج معاؾ -

 ال أنا مشغكؿ.. أنا عندم عمؿ -

 أعمؿ معاؾ -

 رم ال تقد -

 أقدر كال يا بابا -

 صحيح -

 صحيح -

 (1)"بابا نمشي ىناؾ نمعب معاىـ"

استخدـ ىذا الخميط  في قصة فمة  كىي أيضا اسـ فتاة  كىك غير متعارؼ عميو في 

 ليبيا " 

 يا بنية ..أسمعي -

 نعـ -

 أنت دايما تيجي ىنا -

 أيكة -

 (2)طيب" -

 

الثبلثة" عندما نقؿ حكاران عف  ككذلؾ استخدـ  أحمد الفقيو  الميجة المصرية في قصة  "األياـ

 شخصية مصرية فتكمـ بميجتيا  يقكؿ:

 (1)" ال يسممؾ.. ده أنتـ المي مشرفيف بمدنا.. حضرة األستاذ مف أم بمد عربي"
                                                           

(1) 
 54نفسه, ص

(2) 
 58نفسه,,,, ص 
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ككمما كاف الحكار خاصان بتمؾ الفتاة المصرية جاء الحكار بميجتيا  "كأنا كماف يا 

 (2)بشير"

عند كامؿ المقيكر في قصة "انشراح" يقكؿ الراكم في نقؿ  ككذلؾ نرل استخداـ الميجة المصرية

 الحكار:"

 رايح فيف النيارده -

 انت لسو صاحي.. أنا كماما نصحي بادرم.. قبؿ بابا... -

 أنت ماخرجتش النيارده.. اماؿ فيف الشيككالتو؟ -

 كانًت زعبلنو ليو؟ -

 (3)سعيده يا عمي.. أكعى تنسى" -

 

الكيتَّاب يحاكؿ أف يقنعنا بكاقعية القصة  كأنيا حدثت ففي النماذج السابقة  نرل كبل مف 

في الكاقع باستخداـ الحكار العامي  أك بميجات أخرل عاش القاص فترة في الببلد التي 

ف كانت القصة القصيرة تختمؼ عف الركاية في استخداـ الحكار؛ ذلؾ ألف القصة  تستعمميا  كا 

الحدث بطريقة فنية  ترسؿ رسالة معينة إلى  تعبر عف لحظة يمتقطيا القاص  يحاكؿ فييا نقؿ

القارئ  يككف التكثيؼ ىك السمة المميزة ليا  ليذا فيعد الحكار مف أصعب التقنيات التي تكاجو 

القاص  لما لو مف أىمية في تكضيح األحداث  كنقؿ مشاعر الشخكص كخصائصيـ التي 

 تتحدث.

                                                                                                                                                                      
(1) 

 .121أحمدالفقٌه, مرجع سابق, ص 
(2) 

 .127نفسه,  ,, ص 
(3) 

 .164-159كامل المقهور, مرجع سابق, ص 
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غمكض  كالتعقيد  بحيث تككف لغة كعمى الكاتب  أف يحاكؿ تطكيع المغة  كيبتعد عف ال

القصة كاضحة لدل كؿ مف يقرأىا  حتى لك كاف مف خارج القطر الكاحد  كالكتابة بمغة كضيعة 

أحيانان  يفقد القصة ىدفيا  ألنو أحيانان يصعب فيميا حتى في القطر الكاحد  كعندىا نككف قد 

د آخر غير البمد الذم كتبت حكمنا عمييا بالمحدكدية  حيث أنيا لف تككف مفيكمة في أم بم

فيو.كليذا يمجأ الكاتب غالبا  لمسيطرة عمى لغتو كتطكيعيا  حتى تناسب القصة الفنية  كيفيميا 

 القارئ في أم قطر كاف  محافظا بذلؾ عمى الكحدة المغكية ليذا الفف.

 ثالثا المغة: 

مشاعرىـ  كأحاسيسيـ  المغة ىي كسيؿ التكاصؿ بيف الناس  يعبركف بيا عف                  

كمطالبيـ في الحياة اليكمية  غير أنيا عند األديب  تختمؼ عف لغة الحياة اليكمية ؛ ألنيا تحمؿ 

ىمـك اإلنساف  كعكاطفو  فيعبر عنيا بطريقة تؤثر في الناس  حيث يمتقط حدثا جرل في الكاقع 

 لكنو ينقمو بشكؿ أدبي راؽ   يحكلو مف مجرد خبر إلى فف.

لمغة مف أديب آلخر فقد يتناكلكف المكضكع نفسو  لكف كؿ كاحد منيـ يقدمو حسب كتختمؼ ا

ثقافتو  كمعجمو المغكم  كقدرتو عمى التركيب  ليذا يختمؼ النتاج مف أديب  آلخر مف حيث 

الحسف  كالردمء  كىذه ميمو الناقد  حيث يقـك بدراسة العمؿ األدبي  بعد تفكيكو  كالتمحيص 

 فيو ليحكـ عميو .

ككتاب الكاقعية سخركا امكاناتيـ ليعبركا بيا عف قضاياىـ الكاقعية  كمف ىذه الظكاىر  ازدكاجية 

المغة  بيف العامية  كالفصحى  كاإلخطاء اإلمبلئية كالمغكية  ككرد بعض الكممات غير العربية  

 ككذلؾ  استخدمكا الظكاىر األسمكبية مثؿ  المفارقة  كالتشبيو  كالتناص.
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 المغة بين العامية، والفصحى:  ازدواجية

في فيـ لمكاقعية أنيا نقؿ لمكاقع كما ىك  استخدـ كتاب القصة القصيرة التي عنيت       

بالكاقعية  المغة العامية في الحكار  باعتبار أنيا تيتـ بفئة الناس البسطاء  فمف غير المعقكؿ أف 

مف كاقعيتيا  يتكمـ الفبلح البسيط  أك المرأة غير المتعممة   لغة راقية فصحية  مما يفقدىا الكثير 

  (1)كىناؾ مف دعا إلى استعماؿ لغة تككف  كسطا بيف الفصحى  كالعامية. 

إف كاقعية النص ترتبط _في المقاـ األكؿ_ بشخكص العمؿ األدبي  كالبيئة الطبيعية  

كاالجتماعية  كالقاص يمتقط نماذجو مف بيئة معينة حيث تمثؿ فييا كؿ شرائح المجتمع  فييا 

األمي  كفييا الصغير  كالكبير  كفييا المرأة األمية  كفييا المتعممة  مما يترتب المتعمـ  كفييا 

عميو اختبلفا في طبائعيا  كثقافاتيا  ليذا كاف الصكت المنادم بكسطية المغة  ىك األنسب 

الستعمالو في حكارات القصة؛ ألف استخداـ العامية يحـر النص مف الذيكع  كاالنتشار بيف أبناء 

كاحد؛ الختبلؼ الميجات فيما بينيا  إضافة إلى جعميا محدكدة االنتشار  في الدكؿ القطر ال

العربية األخرل  فعدـ فيـ الكممات يفقد النص التتابع  كاالنسجاـ  كالربط  األمر الذم يجعؿ 

 المتمقي ينفر مف قراءة القصة.

ذا استخدـ القاص المغة الفصحى الراقية  فكيؼ يقتنع بحكار يجريو ص بي  أك أمي  كا 

يستخدـ فييا لغة الفيمسكؼ  أك العالـ  كىذا يفقد كاقعيتو   كفي أغمب القصص القصيرة استخدـ 

الكتاب الحكار العامي  كمنيـ مف جعمو خميطا بيف الميجة الميبية  كالمصرية  كما في قصص 

 فكانت أقرب  عبد ال القكيرم .ففي قصة "الزيت كالتمر" استخدـ القكيرم   لغة ال تكمؼ فييا

إلى العامة  في بعض الكممات التي تستعمؿ في الميجة الميبية مثؿ: "السانية"  "نسيبنا"  "ىذا 

                                                           
(1 )

العامة للكتاب,  ٌنظر, حامد أحمد محمد الشٌمً, القصة القصٌرة فً أدب ٌوسف جوهر دراسات فً خصائص األسلوب, الهٌأة المصرٌة 
 .77178م,ص2111
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  (1)حاؿ الدنيا" 

ككذلؾ في قصتو "الرجؿ كالحمامة" استخدـ المغة نفسيا  كفي قصة مكضع شؾ  ككمبي 

 .(2)كؿ "ككه عمينا "الصغير  لـ يستعمؿ العامية إال في مكضع كاحد عندما كانت المرأة تكل

كفي قصة "ألعف الشيطاف يا حاج" لـ يستعمؿ العامية  عمى الرغـ مف أف العنكاف كاف بالميجة 

العامية  كاتبع األسمكب نفسو في قصة حبات التمر  جاء الحكار فصيحا إال في مكضعيف  عرج 

  كجاء الحكار في (3)قؾ "فييما إلى العامية  كقكلو:" ىيا ..مع السبلمة يا كليدم"  "ىيا اربح طري

قصة "زكجة مف مصراتو" عمى لساف األـ ركيكا  ال ىك عامي  كالىك فصيح  فتقكؿ البنيا 

عندما طمب رؤية عركسو قبؿ الزفاؼ :"تراىا.. يا رسكؿ ال .لـ تعد تتحشـ. ألـ أقؿ أنؾ 

 .(4)تغيرت.. يا كلدم ىذه قسمتؾ كنصيبؾ بنت عمؾ تنزليا مف فكؽ فرس" 

ي قصة "العيد في األرض" استخدـ الميجة المصرية  مثؿ قكلو في بعض مف قصص لكنو ف

  "بابا نمشي ىناؾ ..أ لعب معاىـ (6) "يا بكم ما عممتش حاجة"(5)المجمكعة:  "يا كلد ياشقي"

 .(9) "يكفي نشكفيا كؿ يـك كفاية تكا" (8)  أنت دايما تيجي ىنا "(7)"

مدينتي  الميجة العامية في أغمب قصصو  نكرد بعضا قصة مف 14كاستخدـ المقيكر  في 

  "يا سبلـ ىذه الطاسة (11)  "تكا نكصمكا اجدابيا كنشركا"(10)منيا:" الدخاف كمؿ  يا خميفة "

  كفي قصة (14)  ياال يا مرا.. يزيؾ مف الدكاكم الفارغة "(13) "عبلش ما ركحتش"(12)الخمسطاش"

حكار بالميجة المصرية  كىي محاكلة مف الكاتب "إنشراح" مف المجمكعة نفسيا يمجأ إلى ال
                                                           

(1 )
 21عبد هللا القوٌري,ا لزٌت والتمر, مرجع سابق,ص 

 

(2)
52نفسه, ص

 

(3)
91,صعبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,مرجع سابق

 

(4)
135_133ص, نفسه,

 

(5)
6صعبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض, مرجع سابق,ن

 

(6)
29ص نفسه,

 

(7) 
   55نفسه, ص

(8)
 نفسه,

 

(9)
59ص,نفسه

 

(10)
7قصة من مدٌنتً, مرجع سابق, ص 14كامل المقهور,

 

(11)
7,ص  نفسه,

 

(12)
21ص نفسه,

 

(13)
25ص, نفسه,

 

(14)
48ص, نفسه,
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إلييامنا بكاقعية قصصو  السيما ىذه القصة التي جرت أحداثيا في مصر  حيث كاف بطؿ 

القصة يدرس ىناؾ  فالعنكاف مثؿ اسما مصريا؛ ألنو غير متعارؼ عميو في ليبيا  مف أمثمة ذلؾ 

.  أديني ثبلثة (2). أنا كماما نصحى بدرم". "انت لسو صاحي.(1)في الحكار:"رايح فيف النيارده"  

 . (3)ثبلثة صاغ عايز اشترم شيككالتو"

لكنو عندما اختار بطبل يعيش في دكلة غير عربية  استعمؿ المغة الفصحى في الحكا  باعتبار 

كتتعايش مع أشخاص غير  أف الميجة العامية التتناسب مع شخصية تعيش في دكلة أجنبية 

في المجمكعة المعنكنة   بالممر المظمـ  التي صكر فييا القاص  عرب  كىذا كاف في آخر قصة

حياة شاب ليبي يدرس في الخارج  كيصاحب امرأة اسميا فرنسكاز  فكاف الحكار بالمغة الفصحى 

  "افتح بسرعة يا عزيزم.. معي خطاب (4)  مثؿ قكلو:" إنو يشبيؾ كثيرا ..لكنو أجمؿ منؾ "

  "قابمت (7)س ىناؾ مف جديد الخنازير إنيـ يعيدكف نفس األخبار""لي( 6)."سكؼ أقرأ الجريدة"(5)"

 .(8)"قابمت اليـك جاف كىي تسمـ عميؾ" 

كاستخدـ يكسؼ الشريؼ الميجة العامية في الحكار العامي   فاستعمؿ الميجة الخاصة بو ألىؿ 

 غرب ليبيا  حيث إف ىناؾ اختبلفا بيف الميجات في ليبيا  فميجة أىؿ الشرؽ تختمؼ عف ليجة

أىؿ الغرب الميبي  بؿ إف ىناؾ اختبلفا بيف أفراد المنطقة الكاحدة  فأىؿ بنغازم تختمؼ ليجتيـ 

عف أىؿ درنة  كطبرؽ  كىذا يجعؿ مف القصة أحيانا صعبة الفيـ حتى في القطر الكاحد  كمف 

 .كقد(9)نماذج الشريؼ في ذلؾ ليجة غرب ليبيا مثؿ :" أنت شككف ياعمي  "خيرىا ايدؾ مربكطة"

افتقرت أغمب قصص الشريؼ إلى الحكار؛ ألنو اعتمد عمى تقنية السرد في نقؿ  .كقد(9)مربكطة"

                                                           
(1)

159,صعبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض, مرجع سابق,
 

(2)
161ص,نفسه

 

(3)
164ص نفسه,

 

(4)
171ص نفسه,

 

(5)
173ص نفسه,

 

(6)
181ص نفسه,

 

(7)
181ص, نفسه

 

(8)
178ص نفسه,

 

(9)
 31ٌوسف الشرٌف ,األقدام العارٌة, مرجع سابق, ص
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الحدث  لكنو عندما يتطرؽ لمحكار يستعمؿ العامية  عمى خبلؼ السرد الذم التـز فيو بالفصحى  

 كيعتمد األسمكب نفسو في مجمكعة الجدار

ماتعرفكش الطريؽ  ."طريؽ يممي(2)."أمشي ألعب مع صغارؾ"(1)مثؿ :"عبل ش يبكني نرحؿ " 

"(3). 

 .(4)" ياسر تاكؿ كتشرب زم الثكر"

 كىكذا إلى  آخر قصة في المجمكعة  كمما أكرد فقرة حكارية كانت بالميجة العامية.

كاستعمؿ بشير الياشمي الحكار العامي في قصصو مف ذلؾ: "الجاىمة ما تعرفش الحاجة نمقكىا 

"ال ما يسعدنيش .. أنا  (5)أكثر مف أقداميـ" في كقت الضيؽ .. كىذا حاؿ النساكيف مايشبحكش

.فالحكارات قصيرة ككانت (6)طيبت الغداء .. كأنا عمي تطييب العشاء كأنت اغسؿ الطنجرة "

بالعامية   حتى في السر أحيانا يستخدـ العامية مثؿ كصفو ليذا المشيد:"كمف خمؼ عالة الشام 

.ككذلؾ قكلو:" كؿ الناس ليا ىكايات كىذا (7) كالبراد الفاير  صفؽ عاشكر بيديو في عنؼ"

لى ىذا الحد كالمسألة بسيطة تماما ..كالحكاية كميا مزاج كرغبة"  .(8)طبعا.. عالعيف..كالراس.. كا 

أما القاص أحمد إبراىيـ الفقيو فقد التـز الحكار بالمغة الفصحى في معظـ قصصو   كلـ يخرج 

بائعة الماء  كاألياـ الثبلثة كلعؿ مبلبسات القصة عف ىذا االلتزاـ إال قصة الككشة كقصة كفاة 

فرضت عميو ىذا االتجاه  حيث كانت شخكص القصة مف أقطار عربية مختمفة  فنقؿ ما كاف 

يدكربينيـ مف حكار بميجة القطر الذم تنتمي إليو الشخصية.يقكؿ الراكم:" كانت السيارة مميئة 

..المغربي يقكؿ (9)تابعة لمركز تدريب دكلي" بالركاب   كميـ مف دكؿ عربية مختمفة فالسيارة

                                                           
(1)

31ٌوسف الشرٌف, الجدار,ص
 

(2)
33ص نفسه,

 

(3)
39ص نفسه,

 

(4)
126ص نفسه,

 

(5)
6بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق,,ص

 

(6)
11ص,نفسه

 

(7)
71ص,نفسه

 

(8)
81ص نفسه,

 

(9)
117مجموعات قصصٌة, مرجع سابق,ص3أحمد الفقٌه, 
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. كعندما ترد التحية مف خبلؿ ليجتيا نعرؼ أنيا مصرية (1)لرفيقتو:" أىبل شرفتكنا كآش األحكاؿ" 

.كمف أمثمة قصة الككشة قكلو:" ما تخافش (2)مصرية :"ال يسممؾ .. دا انتـ المي مشرفيف بمدنا "

.ككذلؾ في بائعة الماء الحكار العامي اف (3)عميؾ" يا فتكحو يا كلدم  باباؾ ما يخدـ انكاف مش

مبلئما لشخصية خالتي سعيدة   يقكؿ الراكم عمى لسانيا:" ابعدكا عميا .. خمكني في حالي .. 

.كتميزت لغة (4)منصكر كلدم ينادم عميا يبيني انجيو.. ابعدكا عميا بنمشي لكلدم منصكر "

تحتاج إلى معجـ لفؾ طبلسميا   كال ينحدر بالعامية الفقيو الفصحى بأنيا لغة راقية   كسيمة ال 

 فتصبح صعبة الفيـ حتى بيف أفراد القطر الكاحد.

أما التكبالي فقد التـز في قصصو الحكار العامي   ماعدا قصة كجو الجريمة    التي جرت 

اقع أحداثيا خارج ليبيا   كتناكؿ فييا شخصيات أجنبية  فكانت المغة الفصحى حتى تتناسب مع ك 

الشخصيات   فمف غير المقبكؿ أف يتحدث األجنبي بمغة الشارع الميبي  أك أف يتخاطب الميبي 

مع األجنبي بميجتو العامية  يقكؿ الراكم مصكرا حديثا جرل بيف الشاب العربي كالمرأة األجنبية 

 :" اتركني يجب أف أذىب 

 _ال..ال.. أنا أحبؾ دعيني اذىب معؾ

 أرجكؾ دعني _كلكف ال ..ذلؾ ال يمكف

 _لماذا ال يمكنؾ ؟أنا أحبؾ لماذا؟

 .(5)_أرجكؾ .. ال أستطيع إف طفمي يناماف كال أستطيع "

.  برم امشي ممحي أنتي (6)كمف أمثمة استخداـ العامية مايمي:" لقيتيا في حكش سقيفتو طكيمة "

                                                           
(1)

121نفسه, ص
 

(2)
  121,ص  نفسه

 

(3)
162,صأحمد الفقٌه ,مرجع سابق,

 

(4)
071ص,نفسه

 

(5)
56خلفة التكبالً ,المجموعة الكاملة ,مرجع سابق ,ص

 

(6)
99نفسهص
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  (.1)كياىا" 

ىي األقرب لتمثيؿ الكاقعية  إلى أف العامية  فاستخداـ الكتاب لمعامية راجع مف كجية نظرىـ 

 كىي األنسب لمتعبير عف الكاقع الذم يعيشكف فيو.

 األخطاء اإلمالئية والمغوية :

بما أف أداة الكاتب ىي المغة  كجب عميو أف ال ييمؿ مقكماتيا األساسية مف صحة المفظ : 

ال يخمي الكاتب  كتابة  كمكقعا  كأسمكبا. كاألخطاء اإلمبلئية قد تككف بسبب الطباعة  لكف ىذا

مف المسؤكلية  خاصة تمؾ التي تمت طباعتيا في حياتو  كفي مجمكعة القصص المختارة 

لمدراسة لـ تخؿ مجمكعة مف األخطاء  كتابة كلغة   كأكثر األخطاء اإلمبلئية تمثمت في اىماؿ 

ردت ىمزتي القطع  كالكصؿ  نرل ذلؾ في مجمكعة الجدار  كاألقداـ العارية ليسكؼ الشريؼ ك 

"إنطمؽ أحد (. 3" )"أـ انو تعكد أف يمر منيا   (.2")بكثرة نذكر منيا: "سمعت احدل جاراتيا" 

 .(.5) "يصفع السيد ابنو ابراىيـ"  (. 4")األطفاؿ يجرم 

كيستمر إىماؿ الشريؼ  لميمزة إلى آخر قصص مجمكعة األقداـ العارية  مف أمثمة ذلؾ مايمي: 

"اماـ المركز"   "اصبح الحزف غضبا  "استند الى الحائط كىدأت   تكاثرت اسئمتيـ."اف يسبقيـ"

   (.7)  "انا ل كانا اليو راجعكف" (6)انفاسو"

مجمكعات 3كذلؾ ييمؿ بشير الياشمي اليمزة في مجمكعة في مجمكعة الناس كالدنيا  كفي 

  "اعتدنا اف نمتقي تحت  (.8) قصصية  مف أمثمة ذلؾ:" انما مكضع الغرابة اف يقفزكا اليو قفزا"

                                                           
(1)

211ص نفسه,
 

(2)
10ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق,ص

 

(3)
61ص نفسه,

 

(4)
75ص نفسه,

 

(5)
191نفسه, ص

 

(6)
111ص نفسه,

 

(7)
61ص نفسه,

 

(8)
11بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا, مرجع سابق, ص
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  "لعميا ىي االخرل تناجي ذكرياتيا ..اياـ اف كانت ىذه البئر الميجكرة تيتز (.1")شجرة التكت..

  (.3") "كاذا ما حدث كضحؾ... ثـ رآني كاف كجيو يتجيـ   في صمت (.2")طربا ..

.كتكمـ بعد اف ىدأت    "حشرجة متأففة احدثيا احدىـ ..(.4")"مر مف أماـ دكاف احمد السنفاز"  

 .(.5) ىدأت انفاسو"

اليمزة في بعض القصص لكف ليست بكثرة  كمف أمثمة ذلؾ ما  كذلؾ أىمؿ  أحمد إبراىيـ الفقيو 

  "البد انيا امريكية كانت تزكر اقارب ليا .مجمكعات قصصية  :" انا ذاىب الرتاح3جاء في 

في كتابة اليمزة المتكسطة فيؾ كممة   كيقع الفقيو   في الخطأ الشائع ."نظرت الييا ".في ليبيا

ك ككذلؾ في كتابة اليمزة بيف ألفيف مثؿ : "نعمتـ (.  6")مسؤكؿ مثؿ :" "انو ليس مسئكال 

    ىذه األخطاء تتكرر في أغمب قصص المجمكعة .(.7")مساءا

 لميمزة  كمف أمثمة ذلؾ إىماؿكما كقع التكبالي في األخطاء نفسيا في المجمكعة الكاممة  مف 

 " (.9)   كانتبو الى نفسو.. فاذا الحديث يجرم عائميا مرحا" (.8")مايمي: "كانت اختو قد ابمغتو

 "احسست باأللـ رغـ شعكرم بانني مذنب كاردت اف ارد (.10) قضى اسبكعا عمى ىذا الحاؿ"

  كيتكرر ذلؾ في قصص المجمكعة كميا.(.11")عميو .. كاف اصفعو بكبرياء

القصيرة مف بعض األخطاء المغكية  مف ذلؾ ما جاء في قصص الفقيو لـ تخؿ أيضا  القصة 

مجمكعات قصصية   نكرد بعضا منيا :"أف لي شعر أجعد"  "سأعرؼ كيؼ أكسر عنادىا 3في 
                                                           

(1)
23صنفسه ,

 

 23نفسه, ص (2)

 97مجموعات قصصٌة, مرجع سابق, ص3بشٌر الهاشمً,(3)

 بشٌر الهاشمً, مرجع سابق, (4)

 214,ص,نفسه, (5)

 77أحمد الفقٌه,, مرجع سابق ص(6)

 211ص ,نفسه, , (7)

 7خلٌفة التكبالً, مرجع سابق,ص (8)

  8ص,نفسه, , (9)

 12ص ,نفسه, , (10)

 25ص ,نفسه, , (11)
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ككبرياءىا"  لكنني لـ ارتاح الى نظراتيا"كؿ ما اريو مساحة جديدة تزيد عف ثبلث أصابع"  " كنت 

" أما عف الفريؽ فقد كاف   ة"  " نجتاز إحدل المطبات اليكائية"مستنقع صغير يفكح بركائو الكريي

    " ترل كيؼ "   " بأف لو لكف (.1)" يختمي بإحدل أركاف البيت"  يضـ ثبلثة رجاؿ كامرأتاف"

 " كأحس نفسو كائف ضعيؼ كصغير (.3")  " استعد اللتقاط ما تيمس بو شفتييا(.2")يفعؿ المحبيف

 (.4")كصغير كىف

   (..5) تي كردت عند القكيرم نذكر منيا ما يمي:" لـ ير منو استعداد لتقبميا"كمف األخطاء ال

   " لك لـ (.8")   "في الحادية عشر ليبل(.7")  "كقد رجع إلى خمسة عشر سنة(.6") "كمما خطى

  "كلكف نظراتو تائية(.10)  "أنت كلدم كالتنسى أمؾ" (.9") لـ يغسمكنيا كيكتفكنيا في المستشفى

 (.12") اء ال " انش(.11")

عمى الرغـ مف كثرة األخطاء اإلمبلئية عند الشريؼ  إال أف األخطاء المغكية قميمة  نذكر منيا ما 

  "لجاز (.14)" كبقيت في رداءىا القطني القديـ"  (13)يمي: "عاد مسرع الخطى كأنو في سباؽ"

تكراره لكمما في قكلو:"  ككذلؾ في (.16)"ال يستثني مف ذلؾ شيء" . (.15) لنا أف نقكؿ أف شيئا"

 .(.17) كمما ازدادت فترة الصمت كمما ازداد عذابو"

                                                           
 123نفسه, ص(1)

 125نفسه, ص(2)

 127نفسه, ص(3)

 128نفسه, ص(4)

 128نفسه, ص(5)

 111نفسه, ص(6)

 29نفسه, ص(7)

 121نفسه, ص(8)

 146نفسه,ص(9)

 29نفسه, ص(10)

 115نفسه, ص(11)

 72نفسه, ص(12)

 67ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة,ص(13)

 74صنفسه, (14)

 79ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق,ص(15)

 112, ص,نفسه, (16)

 77, ص ,نفسه, (17)
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كما كردت بعض األخطاء عند التكبالي ؼ مجمكعتو الكاممة نذكر منيا :" إف شاء ال تككف 

  "ال أتحمؿ (2 ) " يحممكف كئكسيـ "(1)خير..فرد عمييا زكجيا يطمئنيا _ما يككف إال خير"

 . (4)حت عجكزة كبيرة "  "أمي أصب(3)مسئكلية"

كخكفا مف االطالة لـ أقـ بتصكيب األخطاء   بؿ اكتفيت باإلشارة إلييا فقط   كفي العنكاف التالي 

 سنقدـ لؤللفاظ غير العربية  كالقديمة  التي استخدمت في بعض القصص.

 : الكممات غير العربية، والقديمة

لتأثر الميبييف بمغات المستعمريف  كردت في بعض القصص كممات غير عربية  كيرجع ذلؾ 

كأصحاب القكاعد العسكرية  لكنيا غير كثيرة نذكر منيا ماكرد عند القكيرم:"السقكطرم" " 

.ككردت بكثرة عند كامؿ المقيكر نذكر منيا :"البكلماف" " السبيتار   (5)الزنقة" " التميفكف "

" " الفرميي مي  "الريفككدجك"  "البارزاف  "التنينتي"  "سنيكره"  "فاكينك  "ككانتككداش لي"  "شالـك

"الكريكه"  "أمكرم ميك"  "المقني"  "البكرط" " السرجنتي"  يكانديك"  "السناكي" إضافة لؤلسماء 

 (6)بعض الشخصيات األجنبية التي كردت في بعض القصص "فرانسكاز"  "جاف". 

  "البكلتايك  "فرتكنة  كذلؾ استخدـ يكسؼ الشريؼ كممات غير عربية منيا"" الكاكالير"

 .(7)"الكارطكف  "البافرة"  "ماريكتشا "

كما كردت أيضا عند بشير الياشمي منيا:"بكركا ميزيريا  "السيكارك  "الحكذم  "مكنتجمرم  

 .(1)"دنكرؾ  "ماريكتشا  "فكرتي" 

                                                           
(1)

45 خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص
 

(2)
47ص,, نفسه,

 

(3)
191ص,, نفسه,

 

(4)
115ص,, نفسه,

 

(5)
143,الزٌت والتمر,ص21_19عبد هللا القوٌري ,العٌد فً األرض, ص

 

(6)
178-167-151-129-128-126-114-94-81-62-61-51-28-24-22-11-7سابق,صكامل المقهور, مرجع 

 

(7)
81_78ٌوسف الشرٌف,األقدام العارٌة,ص

 ,
_85_63_43_16الجدار,ص
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ي لـ فالتكبال (2)كمما كرد عند التكبالي :"كامبك"  كأسماء شخصيات مثؿ :"ميممر"  "كارؿ"  

يستعمؿ كممات غير عربية إال نادرا  ككذلؾ أحمد الفقية  عمى الرغـ مف معرفتيما بتمؾ المغات  

أما المقيكر فقد كاف أكثر تأثرا بالكاقعية الطبيعية التي تعتني بتصكير الكاقع كما ىـ  كلما كانت 

نع  كالكرش  كيسيطر مدينة طرابمس في ذلؾ الكقت بيا جالية أجنبية كبيرة تمتمؾ المزارع  كالمصا

 أفرادىا عمى التجارة  كانت لغتيـ تجد ركاجا في التعامؿ اليكمي كليذا استخدميا المقيكر بكثرة .

 التشبيو  كالمفارقة  كالتناص. كمف الظكاىر األسمكبية التي استخدميا كتاب القصة القصيرة 

 التشبيو:

القصيرة  كىك عقد مقارنة بيف شيئيف في مف أكثر األساليب الببلغية التي استعمميا كتاب القصة 

يقكؿ ابف رشيؽ العمدة عنو ىك:" صفة الشيء بما قاربو  صفة مشتركة بينيما  أك عدة صفات.

كشاكمو مف جية كاحدة أك جيات كثيرة  ال مف جميع جياتو  ألنو لك ناسبو مناسبة كمية لكاف 

بيو الشيء بالشيء مف جية الصكرة . كيقكؿ عنو الجرجاني في أسرار الببلغة :" تش  (3)إياه"

كالشكؿ .. كالتشبيو مف جية المكف ..كالتشبيو مف جية الييئة.. ككذا كؿ تشبيو جمع بيف شيئيف 

 كبما أف التشبييات كثيرة سنعرض بعضا منيا :تشبيو القاص عبد (4)فيما يدخؿ تحت الحكاس"

ندما طالب االبف األصغر بحقو في ال القكيرم لفترة السككف التي حدثت بيف األـ كأبنائيا  ع

  كقرر بيع حصتو مف األرض كالذىاب إلى المدينة بقكلو :" مرت فترة حادة الميراث

 كشبو طكؿ األياـ بصكرة ممتقطة مف الكاقع كىي المئذنة حيث قاؿ:" األياـ طكيمة (.5)كالسكيف"

                                                                                                                                                                      
(1)

86-85-39-21-21بشٌر الهاشمً ,الناس والدنٌا, ص
 

(2)
65-62-22خلٌفة التكبالً , مرجع سابق,

 

(3)
محاسن الشعر وأدبه, ونقده, وحققه وعلق على حواشٌه محمد محً الدٌن عبد الحمٌد, الحسن بن رشٌق القٌروانً األزدي, العمدة فً 

256م,ص1963الثالثة,ٌونٌو\مطبعة السعادة مصر ,ط
 

(4)
عبد القاهر الجرجانً, أسرار البالغة فً علم البٌان, السٌد رشٌد رضى, دار المعرفة للطباعة والنشر_بٌروت لبنان, 

71-71الثانٌة,ص\ط
 

(5)
15الزٌت والتمر, ص القوٌري, عبد هللا
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دكف أف يذكر لنا سبب       كفي قصتو ألعف الشيطاف ياحاج شبو غضب الحاج  (.1")كالمئذنة" 

   كعبر القاص كذلؾ عف (.2)غضبو  بقكلو:" احتنقت عيناه  كانفمتت منيا نظرات كالشظايا" 

قيمة الكممة كشبييا تارة بالطيف    كتارة أخرل بالذىب  فقاؿ:" الكممة ميزاف. كالرجؿ بكممتو. 

ىي تمفح كجو الطفؿ الصغير    كشبو أنفاس زكج األـ ك (.3")الكبلـ الكثير كالطيف كالقميؿ كالذىب

   (4)ابف زكجتو بقكلو :" انفتح أنفو عف زفير ساخف كالنار لفح كجيي المرتفع إليو في استغاثة"

ككرر التشبيو نفسو أكثر مف مرة في القصة نفسيا  فيك يؤكد قسكة زكج األـ  مع ابف زكجتو 

ائؿ النقؿ المختمفة  كاتجاه .كمع التطكر الذم حدث بعد ظيكر النفط  كانتشار السيارات  ككس

كىنا القكيرم  الكتاب لمتعبير عف الكاقع  فكاف مف الطبيعي  أف يذكرىا بعضيـ في قصصو 

لـ يعد ييتـ كثيرا بأصكات السيارات  تمر في  يشبو السيارات في سرعتيا  بالشيب .فيقكؿ:"

التي تعرض ليا كىك  ابةاإلص  كشبو المرأة كىي تعالج زكجيا  مف أثر (.5")الشارع كأنيا الشيب

  كاستعمؿ (6) بقكلو:" ىي كالنحمة  ما إف تبتعد عف الغرفة حتى تعكد مسرعة" كىك يسرؽ 

في شحكبو كاصفراره فقاؿ  بالميمكنةالتشبيو المعركؼ في ليبيا  عندما يشبيكف كجو المريض 

   (.7) مشبيا الرجؿ المصاب الذم تداكيو زكجتو:" كجيو مصفر كالميمكنة" 

الرجؿ الغريب اليائـ عمى كجيو في الشكارع بالغريؽ مف شدة حزنو   كيأسو  فيقكؿ:" كشبو 

 كشبو الطفمة نعمة بالحمامة  في سيرىا كقفزىا  فيقكؿ:"مثؿ (.8) كالغريؽ المشرؼ عمى اإلنتياء"

 فيقكؿ:"مثؿ حمامة تسير عمى األرض في ىدكء  ثـ تقفز بيف لحظة كأخرل قفزات صغيرة .. 

                                                           
(1)

11,ص,نفسه, 
 

(2)
77ص,, نفسه,

 

(3)
79ص ,, نفسه,

 

(4)
91-88ص,,نفسه,

 

(5)
112عبد هللا القوٌري, الزٌت والتمر,ص

 

(6)
151ص,,نفسه, 

 

(7)
151ص,,نفسه, 

 

(8)
115ص,,نفسه, 
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كقع كممات العجكز البنيا في قصة البنت كبرت   عمى مسامع البنت   كشبو (.1") قفزت نعمة

بعد بمكغيا   كحجبيا داخؿ البيت  كأنيا قطع مف ثمج  أك كالجمرات  فيقكؿ:" كممات كثيرة 

.كممات أحست بيا  اليابسة  كمف شفتي ابنيا ..كالدىا. أخرل تناثرت فيما بيف شفتي العجكز

 استعمؿ القكيرم (.2)  ثـ تصير كجمرات تتناثر أماـ عينييا" كقطع مف الثمج تتساقط في أذنييا

تشبييات كثيرة  فبل تكاد تخمك قصة منو  كتشبيياتو أغمبيا مأخكذة مف الكاقع  فقد شبو الشاب 

الذم أجبره كالد عمى الزكاج مف ابنة عمو  تماشيا مع األعراؼ   كالتقاليد ببرسيـ التمر الذم 

كأحس بنفسو كبرسيـ التمر يخضع لحبؿ قكم  يمسؾ الحبؿ فيقكؿ:"يتحرؾ حسب ما يريده الذم 

  كشبو  ذكريات الرجؿ المحرـك مف حناف األـ كاألب  عمى الرغـ مف كجكدىما عمى (3")يحـز بو

عمى قيد الحياة  كلـ يبيف القاص ىؿ أممو مطمقة أـ ال  فيقكؿ:" بقيت ذكرياتو كشيء صمب 

الحناف إال اسمو فقد سمع كثيرا  فمـ تكف أمو تممؾ كعنيد تمكج داخؿ ذىنو لـ يكف يعرؼ مف 

 (.4")حنانا كلـ يكف أبكه يممؾ شيئا ليعطيو

  فشبو خديجة زكجة فرتكنة بعدما تبلشت ثكرة ركاستخدـ يكسؼ الشريؼ التشيبو فيمجمكعة الجدا

 غضبيا كىي تحاكؿ أف تكقظو  فيقكؿ:"لكنيا عندما كصمت إلليو كقفت عند رأسو تبلشت ثكرتيا

كشبو أذف فرتكنة ذات الشعر الميمؿ بقكلو:" أدنت فميا (.5) كأصبحت كعجمة فرغ ىكاؤىا فجأة"

 (.6)مف اسطكانة أذنو التي كانت أشبو ببيت العنكبكت بالشعيرات الطكيمة النامية عمى جدرانيا"

 كشبو فرحة فرتكنة بعد خركج خديجة إلى بيت جارتيا  بقكلو:" لـ تكد خديجة تختفي عف كجيو

  كشبو زىرة أـ فكزية في قصة البنت (.7)حتى قفز في خفة كالبيمكاف كأتى بحركات صبيانية"

                                                           
(1)

76ص,,نفسه, 
 

(2)
61ص,,نفسه, 

 

(3)
135ص,, نفسه, 

 

(4)
53األرض, صعبد هللا القوٌري, العٌد فً 

 

(5)
18ٌوسف الشرٌف, الجدار,ص

 

(6)
21ص,, نفسه, 

 

(7)
25ص ,,نفسه,
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كبرت عندما اندست في فراشيا  تريد أف تخبر زكجيا عف العريس المتقدـ لفكزية  بقكلو:" اندست 

زىرة تحت الفراش بجانب زكجيا كالتصقت بو كحيكاف أليؼ تمييدا الستشارتو في المكضكع الذم 

كشبو قمؽ كالد فكزية عندما راقب ابنتو في الشارع  كرآىا تسير بجانب شاب يحمؿ (.1")يرىا أياماح

حقيبتيا  كبينيما حديث طكيؿ  بقكلو :" بدأت دقات قمبو تصؿ إلى أذنيو كالمطارؽ تحطمو مف 

زمف كفي قصة الجدار شبو الطفؿ الذم شاىد مفتاحا  الغائب عف الشارع لفترة مف ال (.2")الداخؿ

  شبو حاؿ مفتاح عندما تجمع عميو أىؿ (.3)بقكلو:" كالقذيفة انطمؽ أحد األطفاؿ يجرم صائحا" 

أىؿ الحي  كلـ يسألكه عف شيء  بقكلو :" كاف مفتاح خبلليا ينصير كالحديد ككمما ازدادت فترة 

يبيع كفي قصة عميكه شبو جسد عميكه الضعيؼ  ذلؾ الصبي الذم (  4")الصمت كمما ازداد عذابو

يبيع الصحؼ؛ حتى يستطيع دفع أجرة البراكة التي يقطنيا مع أمو كأختو الصغيرة  فيقكؿ:" كبدا 

  (.5) يجرم كيدفع بجسده الصغير .. فكاف يمكح كالشبح في غبشة الفجر.. يختفي لحظة ثـ يعكد"

(5.)  

  في مجمكعة األقداـ العارية  يقدـ مشيد تجمع أىؿ الحي أماـ باب ركفي قصة الباب األخض

المرأة التي أرادكا طردىا بعد أف شاع في الحي  أنيا امرأة سيئة السمعة  مستعمبل  ريكمة م

التشبيو في قكلو:" اندفع أكثر مف رجؿ عندما صدرت كراء الباب حركة كراء الباب كتبلشت 

كالسراب  أثارت الحاج حسف فاندفع كالعاصفة كصكتو يتابع ضربات يده العنيفة عمى الباب" 
و  الرجؿ الذم  ظف أف ىناؾ مف يطارده  الناس الذيف يسيركف في الشارع   ىـ أيضا    كشب(6)

أيضا يريدكف االنقضاض عميو  ىذه الكساكس تجمعت في رأسو كىك يركض ىاربا ممف ظف 

                                                           
(1)

67ص ,,نفسه,
 

(2)
71ٌوسف الشرٌف , الجدار, ص

 

(3)
 75,ه, ص,نفسه , 

 

(4)
77,ص,نفسه,  

 

(5)
127,ص,نفسه,

 

(6)
88ٌوسف الشرٌف, األقدام العارٌة, مرجع سابق,ص
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أنيـ يطمبكنو  فشبو الناس بقكلو:" التفت يمينا يمينا كشماال كرأل الناس يسيركف في شكارع 

 (.1) بيسة في أقفاصيا"المدينة كحيكانات مفترسة ح

في قصة  مجمكعات قصصية التشبيو بكثرة 3كاستخدـ الفقيو في لغة قصصو القصيرة  في 

البحر الماء فيو شبو الراكم حالتو عندما المس ذراع جارتو األجنبية بقكلو:" سرت مف ذراعيا 

تد ليا يد إلى كتفي إلى جسدم كأحسست بدمي يتحرر مف ثقمو كتختره يركض كجياد برية لـ تم

   كشبو شفتي الرجؿ الذم أضناه العطش  كطمب جرعة ماء بقكلو:" الكؿ مرة (2) سائس" 

  كشبو صفير الرياح كالعاصفة الشديدة في (.3) ادركت اف شفتيو مشققتاف كأرض عطشى.."

قصة الذئاب  بعكاء الذئاب المرعب فقاؿ:" ككانت العاصفة مف حكلو كأنيا مميكف ذئب تنبح 

  كشبو صكت الذئب  الصغير  الجائع  الذم قدـ لو عثماف الغكؿ  قطعة مف الخبز (4) كتعكم" 

بصكت القذيفة فقاؿ:" كقبؿ أف يسبؿ رمكش عينيو ليناـ قميبل سمعو  الخبز  في القصة نفسيا  "

  كشبو عثماف الغكؿ في نحافتو (.5)ينطمؽ كأنو قذيفة. عكاء ذئب قريب عكاء طكيؿ ممدكد"  

رة المعركقة  فقاؿ:" ككاف عثماف الغكؿ يقؼ يابسا معركقا أصفركشجرة كضعؼ جسده  بالشج

  كفي قصة "الطاحكنة" شبو إيقاع الطاحكنة المنتظـ بدقات قمب اإلنساف (6) جفت عركقيا" 

السميـ حيث قاؿ:"ترتفع دقات الطاحكنة في جك البمدة اليادئ الرزيف في إيقاع سريع كمنتظـ 

  (.7)دما يككف سميما. معافى البدف كالركح كالحكاس الخمس" كرتيب كدقات قمب اإلنساف عن

كشبو ذىكؿ أىؿ القرية بالتماثيؿ  بعد سماعيـ دقات  الطاحكنة  بعد كفاة _عبد العاؿ _صاحب 

الطاحكنة  كتكقؼ دقاتيا بعد ذلؾ  لكف االبف الذم يرمز لممستقبؿ في القصة  يكمؿ دكر كالده  

                                                           
(1)

113,ص,نفسه, 
 

(2)
74مجموعات قصصٌة , مرجع سابق,ص3أحمد إبراهٌم الفقٌه, 

 

(3)
85ص,,نفسه,

 

(4)
91, ص,, نفسه

 

(5)
91ص,, نفسه,

 

(6)
93ص,, نفسه,

 

(7)
95ص,, نفسه,
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و:" كانكا يقفكف كالتماثيؿ يفرككف أعينيـ كينظركف إلى بعضيـ كيشغؿ الطاحكنة مف جديد  بقكل

  كفي قصة األياـ الثبلثة   شبو  سرياف النسيـ في الحقكؿ (1) في اندىاش كعدـ تصديؽ" 

الخضراء الممتدة عمى جانبي الطريؽ  بالعاشؽ الذم يتسمؿ خمسة لمقاء محبكبتو  فقاؿ:" يمرؽ 

  كشبو الشمس في اشراقيا (.2)كعاشؽ يسعى لمقاء حبيبتو"  في خفة بيف سنابؿ الحنطة.. متسمبل

  كشبو (3)كلكنيا  بالبرتقالة فقاؿ:" كشمس الصباح تطؿ  ذىبية مشرقة  كبرتقالة اليية كبيرة" 

قرص الشمس  كىك يختفي خمؼ األفؽ بالجمر في  احمراره  فيقكؿ:" لكف النصؼ كاصؿ 

  كشبو ( 4)اختفاءه  بقى مجردالجانب األعمى الصغير كقطعة صغيرة مف الجمر تحرؽ األفؽ" 

مناضد مقيى  السفينة المميئة بالحركؽ  بالجركح المتفرقة  فالقاص عكس الحالة الشعكرية لمبطؿ 

غادرة حبيبتو األجنبية السفينة  فأصبح يرل األشياء بشعة  كمقززة حيث يقكؿ:" إف مناضد بعد م

  ففي قصة البحر ال ماء فيو يتجاكز (.5) المقيى مميئة بحركؽ صغيرة باتت كالجركح المتقرحة" 

يتجاكز الفقيو  الفكاصؿ التي تفصؿ بيف الناس ليرنك إلى عالـ كاحد  يختفي فيو كؿ ما يفرؽ بيف 

 . البشر

كشبو حاؿ سي خميؿ في قصة سمطانة  عندما طمؽ سمطانة  كاتيميا بالخيانة  بحاؿ المرأة التي 

  (.6)فاجأىا المخاض فقاؿ:" ناـ البارحة يتقمب عمى الكميـ الميترم  كامرأة تعاني آالـ المخاض" 
  كشبو صرخة عامر النمركد في ثكرتو  كغضبو  الرافض اتيامو بقتؿ أمو التي ماتت عند (.6)

كالدتو فكاف نحسا عمييا كما كانكا ينعتكنو  فكانت الصرخة التي الزمتو بكممة "لماذا" فشبييا   

بصرير األبكاب الحديدية القديمة  كبتمزؽ لحـ بشرم   كعكاء الكبلب الشرسة فقاؿ:" كصرير 

                                                           
(1)

112صالمرلجع السابق, نفسه,
 

(2)
117ص,, نفسه,

 

(3)
117ص,, نفسه,

 

(4)
147,صأحمد الفقٌه,مرجع سابق,

 

(5)
168ص,, نفسه,

 

(6)
171ص,, نفسه,
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كبلب أبكاب الخزائف الحديدية القديمة الميجكرة" " كأنيا صكت شرائح لحـ بشرم يتمزؽ"  "كعكاء 

.كفي قصة الطحالب التي تحدث فييا عف المظاىرات  المطالبة باالستقبلؿ  فشبو  (1) شرسة" 

جمكع المتظاىريف مف أطفاؿ   كنساء  كرجاؿ  القادميف مف كؿ شارع  كزقاؽ  بالركافد  التي 

تتجمع في مصب كاحد  فقاؿ:" مضى كككبنا الصغير .. سنداح عبر األرض كالرافد الذم 

مع مع ركافد أخرل كثيرة ليخمؽ المكقؼ الزاحؼ الكبير. الذم يجتاح السدكد. كيصنع يصب كيتج

 (2)التاريخ. كيطكح بعيدا بأعداء اإلنساف" 

كاستخدـ خميفة التكبالي التشبيو في مجمكعتو الكاممة  في قصة "مشاعر ىرمة " شبو السماء بعد 

قطع لتكه.. كلذا بدت السماء شاحبة المكف المطر  كتمبد الغيكـ  بالرماد  فقاؿ:" كاف المطر قد ان

  ر  كشبو الشاب الذم يسرؽ الماؿ مف أمو ؛ حتى ينفقيا عمى الخم(3)تشبو رماد نار حطب .." 

كىك راجع يترنح مف تأثير الخمر يترنح  بالبقرة المريضة فقاؿ:" ماذا تقكؿ لو عندما يرجع.. 

  كشبو المكظؼ الذم طرد مف عممو  (4)  عندما يمشي إلى البيت يجر نفسو كالبقرة المريضة"

بالمراىؽ الذم تركتو حبيبتو فقاؿ:" لكف الرب الذم ال يناـ رأؼ بحالي.. كأرسمو إلي.. كاف جالسا 

كشبو   (5) أماـ النقابة عندما مررت بو حزينا بائسا مكمـك الفؤاد كأنني مراىؽ ىجرتو حبيبتو" 

ة التي يجرييا المكظؼ لمباحثيف عف العمؿ  فقاؿ:" كاف الكبلـ بالقذيفة  عندما قدـ صكرة لممقابم

 كشبو بطؿ قصة الدـ عندما  (6) السؤاؿ يشحف قكة في داخمو .. لكي ينطمؽ مف فمو كالقذيفة" 

تذكر طفكلتو  بالحمامة الكديعة  فقاؿ:" عندما كنت طفبل.. كنت ألعب في الشارع.. خفيفا ال 

 كشبو حالة الرجؿ (7) اخرا بالحيكية.. بريئا كحمامة كديعة"أتحمؿ  مسئكلية كال ىمكما .. رشيقا ز 

                                                           
(1)

187-185-184ص ,, نفسه,
 

(2)
212سابق,صا ل مرجعال نفسه, 

 

(3)
15خلٌفة التكبالً,مرجع سابق, ص

 

(4)
91ص,, نفسه,

 

(5)
154ص,, نفسه,

 

(6)
161ص,, نفسه,

 

(7)
191ص,, نفسه,
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الرجؿ الذم ظف أنو مطارد  بسبب مغازلتو ابنة الجيراف  بالطريدة الغبية عندما قاؿ:" كانت 

سحنتو ككامؿ ىيئتو الراكضة.. كافية لكي تشؿ قكام.. كتفرغ المياه في ركبي.. فأقع في مكاني 

   كفي قصة الحادث الذم كقع  شبو الشمس بامرأة  (1) كريدة غبية انتظر حتفي عمى يديو"

جميمة تستحـ فيقاؿ:" فاجأتو الشمس .. فارتعدت ركبتاه .. ككاد أف يرتد إلى الخمؼ .. كما لك 

  كشبو السيارات في سرعتيا بالخيكؿ فيقاؿ: (2) كانت الشمس امرأة رائعة الجماؿ تستحـ عارية" 

 كخيكؿ جيدة كسبت السباؽ.. كلكنيا لـ تتعب بعد"  "انتشرت السيارات تشخر في عجمة كتأفؼ

 شبو الطفؿ الذم ظير فجأة أماـ سائؽ السيارة  بالعفريت  فقاؿ :" لمحت سيارة آتية مف (3)

بعيد.. انتظرت حتى تمر السيارة لكي أعبر الشارع لكف الطفؿ المنحكس .. فجأة قفز كالعفريت 

تحكي قصة الغيرة بيف النساء  حيث تزكجت   كفي قصة "معركة "التي  (4)لعبر الطريؽ" 

خديجة كتركت تعميميا  بينما استمرت رقية في الدراسة  كخطبت لسالـ  فكانت خديجة  تغار مف 

رقية كتتحيف الفرص  إلغاظتيا فشبو القاص غضب رقية  كردت فعميا بالنمرة  كشبو لساف 

ليائجة استيقضت في عركقيا.. كؿ خديجة الجارح بالخنجر  فيقكؿ:" كقفت ىناؾ تزفر كالنمرة ا

 (5) الذكريات كالمكاقؼ المخجمة التي كرطتيا فييا خديجة ..بمسانيا الدلؽ الحاد كالخنجر" 

اعتمد الكتاب عمى التشبييات  المأخكذة مف الكاقع  فكانت بسيطة كسيمة  كالغرض منيا التعبير 

 ف.عمى الحالة الشعكرية  لمشخصيات  كليست المفاضمة بيف شيئي

 المفارقة: )المقابمة _التضاد(

                                                           
(1)

219ص,, نفسه,
 

(2)
212ص,, نفسه,

 

(3)
224ص,, نفسه,

 

(4)
249ص,, نفسه,

 

(5)
335ص اخلٌفة التكبالً,مرجع سابق, 
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كتعرؼ بالمقابمة  كالتضاد  يقكؿ عنيا يكسؼ جكىر في دراستو لمقصة القصيرة في أدب يكسؼ 

جكىر:" كسيمة عرفيا النقد القديـ كعبر عنيا بمصطمحات مف مثؿ :الطباؽ كالتطبيؽ  كالمقابمة  

لكاتب تكظيفو بشكؿ صحيح في كيحكـ عمى جكدة ىذا ألسمكب؛ إذا استطاع ا( 1) كالمطابقة" 

  (2) السياؽ الذم يحتاجو النص.

كتعد المقابمة المفظية  أك التقابؿ المعجمي   كمقابمة الحدث مف األساليب الببلغية التي 

 استخدميا كتاب القصة الكاقعية في ليبيا . 

 : التقابل المعجمي

ىك المعركؼ ببلغيا  بالجمع بيف الشيء كضده  كمف أمثمة ذلؾ عند القكيرم                  

في قصة الزمف  عندما تحدث عف المرأة التي يتقدـ بيا العمر  كتصبح عجكزا  كفي ىذه القصة 

نيا العجكز لـ يكف لدييا أبناء لكنيا  ربت أحد أقربائيا لـ يحدد القاص صمة القرابة لكنو  بيف أ

كانت تيتـ بو كابنيا لكنيا عندما كبرت  أىمميا كلـ يعد يسػأؿ عنيا فصكر القاص لقاء الشاب 

بالعجكز بعد فترة غياب  مستعمبل المقابمة إلظيار تحسرىا  يقكؿ الراكم:" كاف الزمف رحمة 

طكيمة. ىي ال تدرؾ أكثر مف أف الزمف خطكة قصيرة.. خطاىا ىك . أما ىي فما زالت تنتظر 

  كاستخدـ الطباؽ في كصفو العجكز (3) كانيا. خاؼ مف السككت. أما ىي فقد انتظرت الكبلـ"م

قائبل :" اسكدت عركؽ جفنييا كازداد التصاؽ سكاد عينييا بالركنيف كباف بياض العينيف محمرا 

:    كاستعمؿ  المقابمة في الحكار الذم دار بيف المرأة العجكز  كالشاب يقكؿ الراكم (4) قميبل"

. كفي حديثو عف  بيت الرجؿ في قصة (5)"_أنت نسيتني ال يسامحؾ.. كلكنني دائما أتذكرؾ" 

                                                           
(1)

33سابق,صحامد أحمد الشٌمً , مرجع 
 

(2)
37,ص,,ٌنظر,

 

(3)
34عبد هللا القوٌري , الزٌت والتمر, مرجع سابق,ص

 

(4)
27ص, ,نفسه,

 

(5)
28,نفسه, ص
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الرجؿ كالحمامة استعمؿ المفارقة  عند كصفو الباب  فقاؿ:" الباب يميؿ مستندا عمى الحائط فيك 

   كاستخدميا كذلؾ عندما بيف األكقات التي يطعـ فييا حماماتو(1)نصؼ مغمؽ كنصؼ مفتكح" 

  كاستخدميا في كصفو لمحماـ بيف (2) فقاؿ:" نت أنزليـ كؿ صباح.. ككؿ مساء ألطعميـ" 

  كفي قصة العف الشيطاف (3) ذككر كاناث فقاؿ:" كاف الذكر رماديا أما األنثى فكانت بيضاء"

ياحاج التي لـ تكف كاضحة المضمكف غير أف الحاج كما ذكر الراكم كممتو كاحدة  استخدـ 

ابمة في كصفو الكبلـ عمى لساف الحاج فقاؿ:" الكممة ميزاف الرجؿ .. كالرجؿ بكممتو. القاص المق

 . (4) الكبلـ الكثير كالطيف كالكبلـ القميؿ كالذىب"

كفي قصتة "لـ يكلد" في مجمكعة العيد في األرض  استخدـ المفارقة في كصؼ ما يدكرفي ذىف 

كحيدا   في غرفة فكؽ أحد المنازؿ  يعيش الشخصية الرئيسة في القصة الذم يعيش مع أحبلمو 

مع حممو الذم ال يفارقو ليبل  كال نيارا  يحمـ ببيت كزكجة  كطفؿ مف صمبو يترقب كالدتو  في 

حممو الذم يأمؿ أف يتحقؽ  يقكؿ الراكم:" الحقيقة أف ىذا االحساس بدأ يستكلي عميو تماما .. 

ؿ  كال يقدر عمى االبتعاد عنو ليبل  عندما يمفو تماما اليجد منو مفرا في النيار. في زحمة العم

 "   كيستخدـ يكسؼ الشريؼ (5)السككف في غرفتو احساس كاف باىتا. يزداد اشراقا يكما بعد يـك

المفارقة المفظية في قصصو مثؿ قكلو في كصؼ خديجة زكجة فرتكنة  المرأة البدينة  التي تفتقر 

بالقرب مف فرتكنة كتتحدث معو :" جمست خديجة   فيقكؿ عنيا عندما تجمس فلكؿ صفات الحس

  كفي قصة الرحيؿ  استخدـ المفارقة عندما بدأ الراكم في (6)بجانبو  كارتفع صدرىا كانخفض" 

الحديث عف نفسو قبؿ أف يبدأ في سرد قصة عثماف الشخصية الرئيسة في القصة  يقكؿ أنا لـ 

                                                           
(1)

34صا, نفسه,
 

(2)
35ص, ,نفسه,

 

(3)
38ص, نفسه,

 

(4)
79ص, ,نفسه,

 

(5)
5عبد هللا القوٌري, العٌد فً األرض, ص

 

(6)
19ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق, ص
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أتمؽ تعميما كال حتى في المدرسة االبتدائية  ككؿ محصكلي ىك ثقافة شخصية أساسيا تاب 

 (1)ثكاب كالعقاب  كضركرة حفظ القرآف " الشيخ مصباح الذم اضطرتني نظرية أبي عف ال

كيستخدميا كذلؾ عندما يحكي عف شخصية عثماف  الذم ينعتو أىؿ الشارع بالحرايمي؛ ألنو 

غير معركؼ النسب مبينا طيبتو  كحبو لو  فيقكؿ:" بقدر ما كانت كراىيتيـ نحكه تتضاعؼ 

ريب   الذم يعرؼ كؿ خبايا   كيستخدـ المفارقة  كفي قكلو عف عطية الغ(2).يزداد حبو لو" 

 .(3)الشارع يقكؿ عنو:" عرؼ كؿ خبايا البيكت يحدثؾ عف كؿ صغيرة ككبيرة ميما بعدت" 

كيقؿ استخداـ بشير الياشمي لممفارقة في قصصو  إال في بعض منيا  في قصة "الدنيا فييا 

نبرة غنائي  حبيتيا خير" يقكؿ:" بينما انيمؾ سالـ في اشعاؿ النار في المكقد   مصاحبا حركاتو ب

  كفي نفس القصة عندما أراد سالـ الذىاب (4" )كحبيت مف يبييا .. ككرىت كؿ مف قالي خمييا

إلى مكتب العمؿ ؛باحثا عف كظيفة  استخدـ القاص المفارقة في الحديث الذم جرل بيف سالـ 

سى: كصديقو عيسى  يقكؿ القاص:" تكا نمشي  لمكتب العمؿ كنحصؿ خدمة.. كيقاطعو عي

 . (5)ماتحصمش .._ عبلش؟  .. ألنؾ بتمشي فاضي مش ممياف" 

كاستخدـ أحمد إبراىيـ الفقيو المفارقة المفظية في قصصو  في قصة "اربطكا أحزمة المقاعد" 

عندما تحدث عف جارتو األجنبية الجالسة بجكاره في الطائرة  فقاؿ:" فتحت مسافة جديدة بيننا .. 

  كفي قصة (6) فقد كاف سيبل أف أغطي المساحة األكلى"  مساحة ستككف أكثر صعكبة ..

جرعة ماء يستيؿ القصة بالمفارقة   في الحديث عف الرجؿ الذم كاد أف يمكت عطشا  فيقكؿ:" 

  كعندما عرؼ الرجؿ عف (7)في غبشة المساء رأيتو .. شبح رجؿ ترتفع بو األرض كتنخفض" 
                                                           

(1)
29ص,, نفسه, 

 

(2)
31ٌوسف الشرٌف الجدار,ص

 

(3)
36ص,, نفسه, 

 

(4)
18بشٌر الهاشمً, الناس والدنٌا , مرجع سابق, ص

 

(5)
21ص,, نفسه, 

 

(6)
مجموعات قصصٌة, مرجع سابق, ص3أحمد الفقٌه,

72 

(7)
84ص ,, نفسه, 
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انني.. رجؿ ال ينتمي إلى شيء .. ال اسـ لي.. نفسو استخدـ المفارقة كذلؾ فقاؿ:" كما ترل 

 .  (1)حينا شرقاكم  كحينا غرباكم"

كيستخدـ أحمد الفقيو المفارقة المفظية في قصة "الطاحكنة" عندما أجرل مقابمة بيف الميؿ كالنيار 

 مصكرا حالة الطاحكنة فييما  فيقكؿ:" الطاحكنة ال تذؽ طعـ الراحة إال عندما يأتي الميؿ بسكاده

كأحزانو ككبلبو الضالة  ساعتيا فقط يصمت قمبيا عف الخفقاف كتكؼ رحاىا عف الدكراف كتيدأ 

عضبلتيا الحديدية عف الحركة  كتستغرقيا نكمة طكيمة عميقة أما النيار بصباحو كظييرتو في 

  كفي قصة القمر األحمر عندما شبب منصكر (2)أبدا تيدر تمكؾ حبكب الشعير ك الحنطة" 

ند  في أحد أفراح القرية  فصارت حديث الناس  التي بدأت تردد األغنية   كالتي بسببيا تغنيو بي

قتمت ىند؛ ألف الحب جريمة  فقاؿ:" ليمتيا انتيى الفرح مبكرا.. كما أفاؽ منصكر إلى نفسو إال 

كقد تحكلت األغنية مف فمو إلى أفكاه الجميع  كما إف جاء الصباح حتى مؤلت األغنية القرية" 
  ككذلؾ في قصة نافخ الرماد استخدـ المفارقة عمى طكؿ السرد  فالقصة كانت ترمز بالنيار (3)

بالنيار لمثكرة   كالميؿ يرمز لمظمـ  فكرر المفارقة أكثر مف مرة نذكر منيا: "عندما طالت أياـ 

بقاءم في ظبلـ الكيؼ تصكرت أف ما بقي في النيار  قد قتمكه كتصكرت أف الدنيا قد أصبحت 

ينتيي"  " تكشفت أمامي في قاع الكيؼ حقيقة الميؿ كالنيار" " كتخيمت في ذلؾ الكيؼ  ليبل ال

كيؼ حكلكا النيار ليبل"  " لكف النيار ما يمبث أف جاء.. كمما انتشر رماد الميؿ " بدليؿ انيـ 

يخافكف الميؿ.. كيختبئكف منو داخؿ بيكتيـ ثـ يخرجكف يبلقكف النيار  " إذا انتصر الميؿ عمى 

 .(4)لنيار"ا

                                                           
(1)

87ص,, نفسه, 
 

(2)
95صنفسه, ,,,

 

(3)
117,صنفسه, ,,

 

(4)
112_111-111وأحمد الفقٌه, مرجع سابق,
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كفي قصة "البحر ال ماء فيو "يستخدـ المفارقة في الحديث عف الراكم عندما غادرت المرأة 

األجنبية  التي تعمؽ بيا السفينة  فقاؿ:" ىك في المقيى يمتفت حكلو شماال .. كيمينا.. باحثا 

عبد    كفي قصة الككشة عند حديثو عمى(1)عنيا . كأنو ال يصدؽ أنيا ليست في السفينة" 

العاؿ  صاحب الككشة الذم ينتظر مكلكده  بعد طكؿ غياب  كيتعب مف أجؿ لقمة عيشو  

فعندما يناـ كؿ شيء في القرية  حتى العسس  يككف ىك مستيقظا  يجيز الخبز ألىؿ القرية   

يقكؿ الراكم:" الطنيف يمؤل رأسو.. النعاس يثقؿ جعينيو.. جفكنو تنطبؽ كتتفتح بيف لحظة كأخرل" 
  كفي حديثو عف أمي سعيدة في قصة كفاة بائعة الماء   عندما أصيبت المرأة بالجنكف  (2)

بعدما تركيا ابنيا كحيدة  كلـ يعد   يقكؿ:" كبلـ كثير ليس لو معنى  كال يفيـ منو شيء الميـ إال 

فمف   كيستخدـ المفارقة في قصة اكتشافات عبد ال بف عبد ال  (3)أف المرأة العجكز تصابت"  

 . (4)اكتشافاتو قكلو:" إف العقبلء الكحيديف في ىذا العالـ ىـ المجانيف" 

كيستخدـ خميفة التكبالي المفارقة المفظية في قصة تمرد  التي تحكي عف شعكر المراىؽ  بأنو 

مضطيد  بعد عكدة شقيقو األكبر فيقكؿ:" انتبو إلى نفسو .. فإذا الحديث يجرم عائميا مرحا .. 

ذا أخكه يمازحو  كيتناسى الماضي كالحاضر"     كاستخدـ المفارقة في قصة كجو الجريمة  (5)كا 

عندما تحدث عف ركاد البار  فيقكؿ:" كانت عجكزا عجفاء تجمس إلى البار  برفقو امرأة شابة 

  كاستخدميا في حديثو عف المكظؼ في قصة مف (6)فييا كؿ شيء مف األنكثة كطراكة الجسد" 

أجؿ اآلخريف  فيذكر التكقيت الذم يذىب فيو المكظؼ لمعمؿ  بقكلو:" قدمت إلى العمؿ صباح 

  كفي قصة عصاة المعمـ عندما تحدث عف الحاج (7)العادة.. ال مبكرا كال متأخرا" اليـك ك

                                                           
(1)

148ص,, نفسه, 
 

(2)
164ص,,  نفسه, 

 

(3)
167ص,,  نفسه, 

 

(4)
, نفسه, 

168 

(5)
8خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص

 

(6)
47ص نفسه, ,

 

(7)
154صخلٌفة التكبالً, مرجع سابق, 
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مصطفى  الذم يشيد لو الجميع بالخمؽ الحسف  لكال صفة )الحمؽ(  شدة الغضب  كعدـ تحكمو 

في تصرفاتو عند مكاجيتو أم طارئ  فقد كاف مياب الجانب يقكؿ عنو الراكم:" الحاج مصطفى 

يس ألنو مجـر كالعياذ بالو بؿ ىك عمى النقيض.. إنساف يصـك رمضاف رجؿ مرىكب الجانب ل

في (   1)كيقيـ الصبلة .. فكيؼ يككف إذا رجؿ مثؿ ىذا مرىكب الجانب يخافو الصغير كالكبير" 

القصة نفسيا يستخدـ المفارقة  في أكثر مف مكقؼ  فعندما ضرب معمـ المدرسة ابف الحاج 

سيصب جاـ غضبو عميو  كخافكا مف المحاؽ بو إلى المدرسة   مصطفى  تكقع أىؿ الشارع   أنو

منتظريف األخبار التي ستصميـ عما حدث  يقكؿ الراكم:" عمى كؿ حاؿ فإف الخبر سيأتييـ طاؿ 

كفي قصة الحادث الذم كقع  يستخدـ المفارقة في كصفو لمسيارات في (  2)الكقت أـ قصر" 

ئة كمسرعة.. فخمة كىزيمة ..قديمة كجديدة إال أنيا الشارع فيقكؿ:" كتكالت السيارات تمر بطي

  كاستخدميا كذلؾ عند كصفو لمرجؿ العجكز بائع الحميب  الذم صدمتو ( 3)جميعا متحركة" 

السيارة  فيقكؿ:" رأل السيارة تنزلؽ مندفعة عمى عجبلتيا المشدكدة كتصدـ الرجؿ العجكز.. 

أكاني الحميب.. كانسكب السائؿ األبيض يغمر فيتدحرج مع دراجتو التي التكت.. بينما تطكحت 

 .(4)الشارع.. كأنما ليغطي سكاده" 

فاستخداـ المفارقة المفظية في القصة  كاف لخدمة الفكرة التي يقدما القاص  فقد ابتعدكا عف 

األلفاظ الغريبة التي تحتاج لممعجـ  بؿ كانت مأخكذة مف الكاقع  مف لغة الحياة اليكمية   ابتعدت 

يقكؿ عز الديف إسماعيؿ عف المغة التي ىي أداة الكاتب:" الكاتب  أللفاظ المبتذلة  كالركية عف ا

                                                           
(1)

211,ص,نفسه,  
 

(2)
213,ص,نفسه,  

 

(3)
,ص,نفسه,  

215 

(4)
217,ص,نفسه,  
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فبل يجعؿ  الناجح يراعي مستكيات شخكصو الفكرية  إلى جانب مراعاتو لمغة ىذه الشخصيات 

 .( 1)شخصية بسيطة تنطؽ بالحكمة كتتحدث حديث الخبير المجرب " 

 مفارقة الحدث:

كظؼ بعض الكتاب مفارقة الحدث  كىي تقنية أسمكبية أقكل مف المفارقة المفظية  يعرفيا الشيمي 

بقكلو:" تتصارع األحداث  كيقابؿ بعضيا بعضا  كتبدأ الشخكص متقابمة الرغبات  متعارضة 

الفيكـ .. فينتج عف ىذه األمكر كغيرىا مفارقة بيف ما كانت تتكقعو الشخصية  كما جرل بو 

كمف أمثمة ذلؾ في القصة الميبية القصيرة  قصة الرحيؿ ليكسؼ الشريؼ  قصة ( 2)ع فعبل" الكاق

عثماف المعركؼ في الشارع بعثماف الحرايمي  لكف راكم القصة كىك صديؽ عثماف  لديو 

إحساس عميؽ أف عثماف ليس مكا يدعكف  كيحاكؿ جاىدا أف يقنعيـ بذلؾ  لكف الذم كاف يقؼ 

فقيو سميماف  الذم يكره عثماف  كيطالبو دائما بالرحيؿ عف الشارع  كيستمر لو بالمرصاد ىك ال

القاص في سرد الحدث  إلى أف يصؿ إلى ذركة الحدث  حيث يحترؽ دكاف سميما  كالكؿ يصرخ 

أف الفقيو بالداخؿ  فيقـك عثماف بالدخكؿ كسط النيراف محاكال انقاذه  كيختفي عثماف فيدخؿ 

جثة ىامدة  كعندما يريد أف يعيد الكرة مف جديد لينقذ الفقيو  إذ بصكت الراكم إلنقاذه فيجده 

  فمـ ذلؾ الصكت إال صكت الفقيو  الذم ( 3)يصيح مف خمفو "الدكاف راح.. دكاني ضاعت" 

 ظف عثماف أنو بالداخؿ  كضحى بحياتو مف أجمو.

يا رجاؿ الحي  كفي قصتو "الباب األخضر" التي تحكي قصة مريكمة المرأة التي يتردد عمي

فيطالب الناس بطردىا مف الشارع  كيقرركف كسر الباب الذم يحكؿ بينيـ كبينيا  كيقكد ىؤالء 

الناس الحاج حسف  كفي أثناء ثكرتو كغضبو عمى مريكمة  كحثو عمى كسر الباب  كالقاص 
                                                           

(1)
235م, ص1976, 6وفنونه ,دار الفكر العربً, ط عز الدٌن إسماعٌل ألدب

 

(2)
49حامد أحمد الشٌمً, مرجع سابق,ص

 

(3)
36ٌوسف الشرٌف, الجدار, مرجع سابق,ص
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مستمر في سرد األحداث  فجأة يتكقؼ الحاج متسمرا في مكانو  باحثا عف شيء ما في جيب 

)فرممتو(  عندىا يستخدـ القاص تقنية االسترجاع  حيث يسترجع الشيخ حسف تفاصيؿ الميمة 

الماضية  كيؼ خرج مف بيتو كذىب متسمبل إلى بيت مريكمة تحت جنح الظبلـ  لحظات رعب 

عاشيا الحاج حسف  باحثا عف مسبحتيا لتي نسييا في بيت مريكمة  عندىا ظيرت مريكمة 

ح لو بشيء في يدىا  كنادت عميو  كسط ذىكؿ أىؿ الشارع يقكؿ القاص:" كاتجيت إليو  كىي تمك 

المحظة تصبح دىكرا. كىك يرل يدىا تيتز كتتبلعب بالمسبحة كأنيا تكشؾ أف ترمييا في كجيو" 
. كفي قصتو الرجؿ اآلخر  التي تناكؿ فييا شخصية عاشكر الذم يذكب كسط الزحاـ؛ خكفا ( 1)

بصخرم القسمات  كالذم يتطاير الشرر مف عينيو  ىك ال يعرؼ  مف مطاردة الرجؿ الذم نعتو

الرجؿ   كال لماذا يطارده  في أثناء ذلؾ بدأت اليكاجس تتسارع في ذىنو عساه  ماذا فعؿ   كما 

الذنب الذم اقترفو  لكنو لـ يتذكر شيئا  كيستمر الراكم في سرد الحدث  إلى أف يمتقي الراكم  

نت المفاجأة أف انزاح كغير اتجاىو عف عاشكر  فعرؼ أنو ال بالرجؿ صخرم القسمات  ككا

يطارده  يقكؿ الراكم:" اقترب خطكة .. خطكتيف .. لـ يصدؽ عينيو فقد انحرؼ )الرجؿ اآلخر( 

 .(2)عنو كابتعد بعينيو المتيف كاف يطؿ منيما فزع شديد إلى اتجاه آخر" 

"حيث تبدأ القصة بحكار  يدعك فيو كيستخدـ خميؼ التكبالي  مفارقة الحدث في قصة "الثمف

  بعدىا تبدأ المطاردة عندما (3)الناس بمطاردة شخص ما  " امسؾ قدامؾ .. يا ناس شدكه" 

ينطمؽ الراكم رجميو لميكاء  منطمقا كصاركخ أمريكي كما نعتو القاص  كمع مركر الحدث  بدأ 

ىك يعرؼ  لتي كاف يغازليا في عرض األحداث في ذىنو  كظف أف مف يطاردكنو ىـ أىؿ الفتاة ا

أف الحب محـر  كأف الشرؼ خطير  كتمضي المحظات مسرعة إلى أف يصؿ بنا القاص  إلى 

                                                           
(1)

94ٌوسف الشرٌف ,األقدام العارٌة, مرجع سابق,ص
 

(2)
114,ص, نفسه 

 

(3)
217خلٌفة التكبالً, مرجع سابق,ص
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نياية القصة كالمفاجأة أنو لـ يكف ىك المطارد  يقكؿ القاص:" قبؿ أف أعي تماما أنو ىك المص 

اركة في صفعو  لكال المطارد.. كأف اآلخريف لـ يككنكا يريدكنني .. حتى تقدمت منو.. أكد المش

أف قكام الخائرة لـ تطاكعني.. فتيالكت عمى الرصيؼ أردد في حرقة حتى الجماؿ .. ما كاف 

  كلـ يكثر الكتاب مف مفارقة الحدث  ألف القصة القصيرة (1)يستحؽ كؿ الرعب الذم عانيتو" 

 تعتمد عمى التشكيؽ  كالمفاجأة  كاالقناع.

 التناص:

فات ليذا المصطمح عبر عنو الجرجاني في أسرار الببلغة  تحت تعددت المسميات  كالتعري

مسمى "في االتفاؽ في األخذ كالسرقة كاالستمداد كاالستعاف"  كعرفو بقكلو:" اعمـ أف الشاعريف 

إذا اتفقا لـ يخؿ ذلؾ مف أف يككف في الغرض عمى الجممة كالعمـك أك في كجو الداللة عمى 

مرتاض :"النص األدبي ذك كجكد شرعي مستقؿ عف مؤلفو إلى    كيقكؿ عبد المالؾ (2) الغرض".

حد بعيد عمى الرغـ مف أنو ينتمي إليو  فالنص األدبي بالقياس إلى مبدعو يشبو النطفة التي 

تقذؼ في الرحـ فينشأ عنيا كجكد بيكلكجي  لكف الكليد عمى شرعيتو البيكلكجية كالكراثية ال يحمؿ 

  كيقكؿ عنو الشيمي في دراستو (3)ية كالجسدية كالفكرية"  بالضركرة كؿ خصائص أبيو النفس

  داخؿ إطار نصي كاحد  رألدب يكسؼ جكىر التناص:" عبلقة حضكر متزامف لنصيف أك أكث

سكاء حرفيا كتنصيصيا أك باإلشارة  كما في االستشياد  أك التضميف  كأف يستشيد الكاتب ببيت 

  كيعرؼ بأنو" مصطمح نقدم يقصد بو كجكد تشابو (4)مف الشعر القديـ  أك بآيات مف القرآف" 

  فقد تعددت المسميات مف تناص  كاقتباس  (5)بيف نص كآخر  أك بيف عدة نصكص" 

                                                           
(1)

211خلٌفة التكبالً, مرجع سابق,ص
 

(2)
293القاهر الجرجانً, مرجع سابق, صعبد 

 

(3)
م, شبكة المعلومات 1981_1981عبد المالك مرتاض, النص األدبً من أٌن وإلى أٌن ,محاضرات ألقٌت فً جامعة الجزائر سنة 

العامة 
. 

(4)
94حامد الشٌمً ,مرجع سابق,ص

 

(5)
تدٌات البالغة والنقد_البالغة العربٌة اقتباس أم وٌكبٌدٌا الموسوعة الحرة , منتدى شبكة الفصٌح_قسم علوم اللغة العربٌة من
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ف لـ تكف كثيرة  مثؿ التناص الديني   كتضميف  كاستعممو بعض الكتاب  في قصصيـ  كا 

ف عاصرىـ  كتناص كمع غيره مم كتناص الشعر كاألمثاؿ كالحكـ  كتناص الكاتب مع نفسو 

 األغاني العربية  كالميبية.

مف أمثمة التناص الديني  ما جاء عند بشير الياشمي في قصة كرقة دمغة  التي تسرد حكاية 

  كضيؽ الحاؿ  تضطره الظركؼ لبيع أثاث مكتبو المتكاضع ركاتب عمكمي  يعاني مف الفق

 تأثرا بقكلو تعالى:" كال  (1)عممكف"لسداد ديكنو  مف ذلؾ قكؿ الراكم :" كيرزقكـ مف حيث ال ت

 ()يرزؽ مف يشاء بغير حساب" 

كاستخدمو التكبالي في قصة "انقدممؾ أختي سعاد" عندما شبو حالة فتحي  الشاب الذم يحب 

سعاد  صكر مشيتو كىك كاثؽ مف نفسو بعد أف عرؼ أف سعاد  تبادلو المشاعر نفسيا  بحاؿ 

كجؿ_  فقاؿ:" مشيتو الكاثقة الفخكرة كانت تبدك كالمشية التي  سيدنا مكسى عندما كممو ال _عز

تأثرا بقكلو تعالى:" ككمـ ال  (  2)البد أف يككف "مكسى" الكميـ قد مشاىا بعد أف خاطبو اإللو" 

 ()مكسى تكميما" 

كيستخدـ التناص في قصة "غربة "التي تحكي قصة شاب بديف  يتعرض بيتو لميدـ بقرار مف   

الحككمة  فيذىب باحثا ألىمو عف بيت آخر  فيتعرض لمكاقؼ متعددة مف الناس مما جعمو يشعر 

بالتكجس في التعامؿ معيـ  يقكؿ الراكم:" كدكف أف أتعظ بما سبؽ مف عبلقاتي المينية 

                                                                                                                                                                      
م2114\12\6تناص,تارٌخ الدخول 

 

(1)
65بشٌر الهاشمً ,مرجع سابق, ص

 

()  ,212البقرة, اآلٌة  
(2)

127التكبالً, مرجع سابق, ص
 

() ,164النساء,اآلٌة  
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  تأثرا بقكلو تعالى "فأكجس في  (1)ؾ فقد أتكجس خيفة مف الناس.. كأبعد عنيـ"المؤلمة.. لذل

 ()نفسو خيفة مكسى"

كاستخدمو كذلؾ أحمد إبراىيـ الفقيو في قصة "األياـ الثبلثة " كىك يتحدث عف المركج  التي يمر 

المركج :"  منيا الفريؽ متعدد الجنسيات  التابع لمتدريب عمى تنمية المجتمعات  فقاؿ عف تمؾ

تأثرا بقكلو تعالى:"قاؿ  (2)يمرؽ في خفة بيف سنابؿ الحنطة التي اشتعمت رؤكسيا بمكف الذىب" 

 .()رب إني كىف العظـ مني كاشتعؿ الرأس شيبا" 

 تناص الشعر واألمثال والحكم: 

في "قصة البنت كبرت" ليكسؼ الشريؼ  يصؼ القاص مشية فكزية كىي ذاىبة إلى مدرستيا 

 كىذا أشبو  (3)كرنا بكصؼ األعشى ليريرة  حيث قاؿ: "كانت فكزية تمشي اليكينا"بكصؼ يذ

 بقكؿ األعشى :

 "كدع ىريرة إف الركب مرتحؿ...........................كىؿ تطيؽ كداعا أييا الرجؿ

 (4)غراء فرعاء مصقكؿ عكارضيا ............. تمشي اليكينا كما يمشي الكجي الكحؿ"

نراه عند التكبالي في كصفو لمشية بطؿ القصة الذم ىرب مف القرية  إلى المدينة  كىناؾ  

اشتغؿ في أحد البيكت  كحدثت قصة حب بينو  كبيف صاحبة المنزؿ  كعندما فاجأه زكجيا فر 

ىاربا  كعندما تيقف مف عدـ قدرة الزكج عمى المحاؽ بو  ألنو _ أم البطؿ_ يمتمؾ  الخفة 

                                                           
(1)

523ص التكبالً, مرجع سابق, 
 

()  ,67طه,اآلٌة 
(2)

 117أحمد الفقٌه,مرجع سابق,ص
 

() ,4مرٌم, اآلٌة  
(3) 

 ٌوسف الشرٌف,الجدار,ص  
(4) 

  162م,ص1969, األدب الجاهلً,دار المعارف,لبنان,1لجنة من األساتذة باألقطار العربٌة, الموجز فً األدب العربً وتارٌخه, 



264 
 

ندىا بدأ يمشي ببطء : يقكؿ الراكم:" ببطء كنشكة رحت أخفؼ سرعتي .. حتى كالرشاقة  ع

    (1)صرت أمشي مشيا كئيدا"

 كىذا يذكرنا بقكؿ الزباء:

 .(2)"ما لمجماؿ مشييا كئيدا......................... أجندال يحممف أـ حديدا"

 مف دخؿ  عض قصصو:"كمف األمثمة  كالحكـ  التي استعاف بيا بعضيـ  قكؿ التكبالي في ب

  كقكلو عند خديجة زكجة فرتكنة" مقطكعة (4)  كقكلو : " حتى القطكس تخبش" (3)فيما ال يعنيو"

 (5)مف شجرة"

 . (6)كقكؿ بشير الياشمي كاصفا الديف " زم ما قالكا ىـ بالميؿ كشر في النيار"

 (7)كيؼ آكؿ كتفؾ الناعـ"كقكؿ أحمد إبراىيـ الفقيو  " تغسؿ فمؾ بماء الزىر"  كقكلو :" سأعرؼ 

 (9)  "ضيؼ العرب ثبلث أياـ" (8)  كقكلو :" براءة الذيب مف دـ يكسؼ" (7)الناعـ"

 :تناص الكاتب مع نفسو ومع معاصريو 

كيكثر ذلؾ عند بشير الياشمي  حيث يكرر المقطع ذاتو في أكثر مف قصة                    

حيث ذكرىا في قصة الحياة  ( 10)مثاؿ ذلؾ قكلو:" كألقى ببقايا المضغة مف فمو إلى األرض " 

                                                           
(1) 

   261خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص
(2) 

ورد البٌت فً شواهد, مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب,تألٌف ابن هشام األنصاري, تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد,المكتبة 

   667الثانً, ص\م,ج1995العصرٌة, 
(3) 

 227خلٌفة التكبالً, مرجع سابق, ص  
(4) 

 239نفسه, ,,ص   
(5) 

  22نفسه, ,, ص 
(6) 

 68بشٌر الهاشمً,مرجع سابق,   
(7) 

  22أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص  
(8) 

 121نفسه, ,, ص   
(9) 

 118نفسه, ,, ص  
(10) 

   42بشٌر الهاشمً,الناس والدنٌا, مرجع سابق, 
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 (1)كىك يقذؼ إلى تراب الشارع برذاذ مف فمو مف بقايا مضغة كاف يمككيا" تجرىا عربة  كقكلو:"

 ي قصة "الباب األزرؽ." ف

كىناؾ تناص بيف الكاتب  كغيره مف المعاصريف مثؿ تناص العناكيف كمنيا  قصة البنت كبرت 

حيث كرد ىذا العنكاف عند عبد ال القكيرم  في مجمكعة العيد في األرض  كعند يكسؼ 

 الشريؼ  في مجمكعة الجدار.

كالدنيا  ك"حكاية عف الحب "ليكسؼ  كقصة "حكاية حب "عند بشير الياشمي في مجمكعة الناس

الشريؼ في مجمكعة الجدار  كبيف عبد ال القكيرم في قصو العيد في األرض  التي تحمؿ 

 عنكاف المجمكعة نفسيا  كبيف خميفة التكبالي كقصة فرحة العيد في مجمكعتو الكاممة.

 تناص األغاني العربية والميبية:

في  االنفتاح عمى مصر  كتأثر المثقفيف بالفنكف المصريةمتمثبل في األغاني المصرية  بعد 

النصكص  فكردت أغاف مصرية  مف ذلؾ ما كرد بكثرة عند بشير الياشمي مثاؿ" ال أنت قمبي 

  "مف غير نار يا  (4)  " أيامي المي راحكا"(3)    "بفكر في المي ناسيني "(2) كال أسأؿ عنؾ"

  كمف األغاني الميبية قكلو:" (6)أنت كبس المي حبيبي"  "  (5)جارحني كال آه منؾ يا جارحني"

  ككذلؾ قكلو" نكر العيف كالجكبة  (7)حبيتيا كحبيت مف يبييا .. ككرىت كؿ مف قالي خمييا"

 . (1)   قكلو" ارتاح القمب كالخاطر تينى" (8)بعيدة"

                                                           
(1) 

  69نفسه , ,, ص 
(2) 

 11بشٌر الهاشمً, ,, ص  
(3) 

 61نفسه , ص  
(4) 

 83نفسه, ,ص   
(5) 

 198نفسه, ,ص  
(6) 

  71نفسه, ,ص  
(7) 

 18نفسه,  ص   
(8) 

 57نفسه,  ص  
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   كاألغاني (2)كاستخدـ أحمد إبراىيـ الفقيو األغاني في بعض قصصو مثؿ "زركني كؿ سنة مرة"

  ك"احني نحاربكا كالغير بينا .. بينا عمى ببلدنا كال (3)الميبية مثؿ" رمش العيف في قمبي  رماني" 

  " لياـ يا لياـ ..  (5)  ك" يا قمر يا عالي .. في العالي .. سافرم كتعالي.. كتعالي" (4)ما كلينا"

كقكلو"  ( 6)أكقات تزىى بييـ لياـ.. يا لياـ  "يا لياـ لياـ  يا عالـ عمى ما فييـ.. أكقات نحزنكا ك 

 .(7)أىي جت .. أىي جت بخبلخيميا رنت"

كىناؾ مف الكتاب مف ابتعد عف استخداـ التناص  كاكتفى بمعجمو المغكم الذم يعبر عف ثقافتو  

كلغتو الخاصة لكف المشترؾ عندىـ جميعا  ىك سيكلة المغة التي استخدمكىا في قصصيـ  

ف كاف بعضيـ  يستخدـ ألفاظا عامية  كابتعادىـ  عف األلفاظ الغريبة  كالفصحى المعقدة  كا 

 استقى منيا الكاتب ىذه األلفاظ. تحتاج في فيميا العكدة إلى أىؿ البيئة التي

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

(1) 
 55نفسه, ,ص  

(2) 
   124أحمد الفقٌه, مرجع سابق, ص

(3)
 125نفسه, ص  

(4) 
  158نفسه,  ص 

(5) 
  158نفسه, ص 

(6) 
  163نفسه,  ص 

(7) 
  171نفسه,  ص 
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 الخاتمة                                     

كىي أنكاع منيا: الكاقعية معناىا الفني عف المعنى المغكم  الكاقعية اتجاه أدبي ال يكاد يختمؼ 

النقدية  كالطبيعية  كاالشتراكية التي  كاف في الكطف العربي إحساس بالتحرج مف تسميتيا 

كقد تأخر األدباء الميبيكف عف ركب غيرىـ مف  -في ذلؾ الكقت بالشيكعية–الرتباط االشتراكية 

كاقعية  كترعرعت شعرا كنثرا  فكاف لمصحافة دكر بارز في الدكؿ العربية التي ظيرت فييا ال

أم الصحافة الفضؿ في ظيكر القصة القصيرة  حيث أسيمت –المناداة بالكاقعية  كما كاف ليا 

المعارؾ األدبية  المتمثمة في المقاالت التي تحدثت عف القصة  كحثت عمى أف تتجو إلى الكاقع 

يط كالتعبير عف ىمكمو  فكاف اىتماـ كتاب القصة القصيرة المحمي  كتيتـ بمشاكؿ اإلنساف البس

في خمسينيات  كستينيات القرف الماضي بالكاقعية  كعبركا عف اإلنساف باعتبار القصة تعبر عف 

اإلنساف نفسو  فعبركا عف قضاياىا االجتماعية  كاالقتصادية  كالسياسية  فظيرت القصص التي 

بالبطالة  كالعماؿ  كصكرت كذلؾ  رفض االستعمار  صكرت  الفقر  كسكء الحاؿ  فاىتمت 

كرفض القكاعد األجنبية  كالتمرد عمييـ  كمقاكمتيـ  كالثكرة لنيؿ الحرية المنشكدة  إلى جانب 

اىتماميـ بالعادات كالتقاليد التي كانت سائدة آنذاؾ  كعادات الزكاج كالطبلؽ  كالحب المحـر  

لزفاؼ  كما تناكلت قضية المرأة مف حيث حقيا في التعميـ  كعدـ رؤية المرأة لزكجيا إال ليمة ا

كخركجيا لمعمؿ  لـ تغفؿ القصة الكاقعية تناكؿ العبلج عف طريؽ الفقيو الذم يدعي الكرع  

كالتقكل  كنتيجة الرتباط الكاتب باالتجاه الكاقعي جعمو يتناكؿ التطكرات التي حدثت في المجتمع  

ليجرة مف القرية إلى المدينة  كمنيا بدأ انفتاح اإلنساف الميبي عمى بعد ظيكر النفط  كمف أبرزىا ا

العالـ الخارجي  عندما يتيح لو الجانب المادم أف يسافر لمسياحة  أ ك لمسياحة  فعبركا عف ذلؾ 

بمغة بسيطة اقتربت في أغمب القصص مف لغة الحياة اليكمية  خاصة لغة الحكار الذم جاء في 

تخدمكا التشبييات بكثرة  كالتكرار في المقاطع  كالجمؿ  لكنيـ لـ يكثركا مف أغمبو عاميا  كما اس
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االقتباسات الدينية  كال األمثاؿ كالحكـ  كىناؾ مف القصص مف تناكلت األغاني الميبية  

كالمصرية؛ نتيجة لتأثرىـ بالثقافة المصرية بعد االنفتاح عمى دكؿ الجكار كخاصة مصر. كذلؾ 

ة باألخطاء اإلمبلئية  أما مف حيث االتجاه فكاف معظميـ يركف أف الكاقعية  لـ ييتـ كتاب القص

نسخ لمكاقع كما ىك  لكف مع تطكر الكعي عندىـ كجدنا أف المفيكـ الجديد الذم عرؼ بالكاقعية 

الجديدة  تحاشيا لمكاقعية االشتراكية  حيث اىتمت الدراسة بمدل تأثير الكاقعية في النتاج األدبي 

رة التي بدأ صداىا يسمع في المقاالت التي طالبت باالىتماـ باإلنساف كمشاكمو  كاالبتعاد في الفت

عف الخياؿ الذم كاف سائدا قبؿ ذلؾ مع تيار الركمانسية  فقد اختمؼ التعبير عف الكاقعية مف 

كاتب لآلخر كؿ حسب ثقافتو  كرؤيتو الفكرية  لكنيـ جميعا أسيمكا في إثراء ىذا االتجاه  في 

القصة الميبية القصيرة كعبركا عف كثير مف المشاكؿ التي يطرحيا الكاقع  كميدكا الطريؽ لمف 

جاء بعدىـ  بؿ ألنفسيـ لك تتبعنا نتاج مف بي منيـ عمى قيد الحياة  ك استمر في الكتابة 

يا  لكجدنا أف ىذا االتجاه قد بدأ ينضج كيعبر عنو  ال كتسجيؿ لمكاقع الحقيقي  بؿ كرؤيا فنية ل

 خصائصيا كمميزاتيا. 

  

 وخمصت الَدراسة إلى النتائج اآلتية:

 لـ يختمؼ مفيـك الكاقعية عند كؿ مف الغرب كالعرب كمنيـ الميبيكف. .1

تعد قضايا المرأة  كالسمكؾ اإلنساني مف أىـ القضايا االجتماعية التي عالجتيا الكاقعية  .2

 في القصة الميبية.

قتصادية التي عالجتيا الكاقعية في القصة الميبية تعد قضية الفقر مف أىـ القضايا اال .3

 القصيرة.



269 
 

تعد قضية االستعمار  كالدعكة إلى الثكرة مف أىـ القضايا السياسية التي عالجتيا الكاقعية  .4

 في القصة الميبية .

سايرت القصة القصيرة الكاقعية في ليبيا السمات الفنية لمقصة القصيرة في الكطف  .5

 العربي.

قصص الميبية القصيرة باستخداـ الميجة المحمية  لبعض الكممات التي تميزت بعض ال .6

 اليفيميا إال ابف بيئتو.

 اختمؼ التعبير عف الكاقعية مف كاتب آلخر كؿ حسب ثقافتو  كرؤيتو الفكرية. .7

 كالجمؿ.   كالتكرار في المقاطع  الميبية القصيرة بكثرة التشبيياتاتسمت القصة  .8

 القصيرة في ليبيا بعض األغاني الميبية  كاألغاني المصرية.استخدـ بعض كتاب القصة  .9

 تأثرت القصة الميبية الكاقعية بالثقافة المصرية  بعد االنفتاح خاصة..10
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 200لقصكر الثقافة  يكليك 
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 يمني العيد

لبناف  ط الثانية -.تقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج النبكم  دار الفارابي بيركت48   

 ـ.1999

 يوسف القويري

.مدخؿ إلى قضية المرأة كفصكؿ أخرل  منشكرات المجنة الشعبية العامة لمثقافة 49          

 ـ.2006األكلى  \كاإلعبلف ط 

 

 المراجع المترجمة

 

 جيرالد برنس 

 .368.المصطمح السردم  ترعايد خزندار  المشركع القكمي لمترجمة  العدد 50

 جيرار جينت 

 ـ.1987.خطاب الحكاية  تر مجمكعة المجمس األعمى لمثقافة القاىرة  51

 رينيو ويمك 

ـ1987فبراير\10.مفاىيـ نقدية  ترجمة د. محمد عصفكر  عالـ المعرفة 52           

 ـ.1984ك.ر 
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 الدوريات

 

    ـ.1958.  2.  30جريدة طرابمس الغرب 

   ـ.1959. يناير .  8جريدة طرابمس الغرب 

   ـ1959.  1.  15جريدة طرابمس الغرب 

  ـ1987 – 37 – 36العدد  10مجمة الفصكؿ األربعة السنة 

  ـ 1965  السنة الثانية ديسمبر 13مجمة الركاد  العدد 

 ( السنة الراب12مجمة الثقافة العربية العدد ) عة ديسمبر

 ـ 1977

  ( سنة 18مجمة الدعكة اإلسبلمية  العدد)ـ.2001 

 

 مراجع شبكة المعمومات )األنترنت(

  المذىب الكاقعي نبذة مختصرة برؤية منصفة  تاريخ الدخكؿ

 ـ2013\4\12

  .كيكبيديا المعمكمات العامة  التصفيح 

 )حسيف بكلص. عف مقاؿ )حسيف المركه كالمنيج الكاقعي. 
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Abstract 

 

      This study aimed to identify and address realism in the Libyan short story from 

1957 to 1969. 

The short story occupies a prominent place in literature, despite its late appearance in 

Libya because of the historical conditions experienced by the Libyan people and the 

attempt to blur the Arab identity. These and other factors contributed to delaying the 

Libyan story from the intellectual and cultural renaissance witnessed by the Arab 

world. In the modern era, Libya has opened up to the Arab world and has been 

influenced by its intellectual and literary currents and such of that, the real school of 

poetry and prose, where a stream emerged depicting the manifestations of poverty and 

life. Such of those, the realistic school of poetry and prose, where a stream emerged 

depicting the manifestations of poverty and the daily life of peoples and attention to 

their problems which is the trend of realism. Therefore, this study has been presented 

to observe the real Libyan story and analyzed it technically. 

Among the reasons for choosing this study are the following: 

1. Highlighting a distinct literature from Libyan literature which is the short 

factual story. 

2. The rare of studies on this literatureز 

3. Enriching the Arabic library with such studiesز 

 

The objectives of the study can be summarized in the following 

1. Statement of the concept of realism among writers in the Western world, in the 

Arab world, and in Libya. 

2. Statement of issues dealt with in the Libyan real story. 

3. Analysis and technical study of the Libyan real story,  based on the most 

important sources of the authors of the groups of stories. Such authors are: 

Ahmed Ibrahim al-Faqih, Khalifa al-Takbali, Abdullah al-Quwairi, Ali 

Mustafa al-Misrati, Kamel al-Maqhour, Youssef al-Sharif, Yusuf al-Delansi 

and Bashir al-Hashemi. 

 

The study is based on the analytical descriptive approach, where I describe and 

analyze the story analytically, and then the judgments are concluded.  
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This study consists of an introduction, three chapters and a conclusion.  In the 

introduction, the subject was discussed and its importance.  

Chapter 1 concentrates on the concept of realism, and it consists of three sections: (1) 

Realism in the West, (2) Realism among the Arabs and (3) Realism in Libya. 

Chapter 2 deals with factual issues and consists of three sections: (1) Social Issues, (2) 

economic issues and (3) Political issues. 

Chapter 3 aims to study the story technically and it consists of three sections: (1) 

personal and event, (2) time and place, and (3) narrative, dialogue and language. 

Conclusion: The main findings of the study, where it is proven by sources and 

references 

During my preparation of this study, I have encountered many difficulties, such as: 

1. The country has been subjected to painful events, in addition to the exodus 

from my house, the burning of the contents of my house, and loss of books 

and references. 

2. The lack of sources on the topic under study. 

Finally, I would like to express my sincere thanks and appreciation to Professor Awad 

Mohammed Saleh, who oversaw the preparation of this research and entrusted it with 

his knowledge and generosity. Where I touched the kindness of the Father and the 

humility of the Scientist, and the accuracy of the directions, and ask God to bless him. 

Also, I would like to express my sincere thanks and appreciation to the members of 

the discussion committee: Prof. Dr. Abdel-Gawad Abbas and Prof. Dr. Abdel-

Matloub El-Tabouli, for  accepting the discussion of the research and their efforts in 

its reading it. I am sure that their comments and guidance will have a great impact on 

the message and its improvements. 

 

Last but not least, I thank everyone who helped me in my search. God bless them. 
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