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 نشأة وتطور القصت القصرية يف ليبيا
                                                                       

 د. سمية البذير ضه 
 جامعة الزاوية -كمية اآلداب

 
 تقديم:

الفشية، فاختمصت  ببدبب الجيل باألسالي ؛خةمتعثِّ  بجأت القرة في ليبيا بجاية
ىحه العثخات كانت ميسة لتصػيخ  بالخػاشخ لعجـ ثقافتيع وضخوفيع الدياسية، إال أف  

 .القرة القريخة
و فغ متأخخُا مقارنة بالبالد العخبية، وىحا ال يعشي أن   ضيخ الفغ القرري في ليبياو 

ومشيا حكاية  ،مة في الحكاياتور متسثِّ كانت لو جحسا وإن   ،ا كسا ىػ متجاوؿوافج إليش
نيا اإلغخيق في كتاباتيع عمى أرض ليبيا في سخت وجخمة، )كيبيػس( الميبي التي دو  
 وألف ليمة وليمة كػنيا أقخب إلى الخخافة. ،مع استبعاد قرز الديخ

شدبة شذأة القرة في ليبيا، وىحه الدشة ميسة ليدت باللـ بجاية ?9@8 عاـ دجِّ وحُ 
سا بالشدبة إلى الثقافة العخبية عسػمًا، فقج حطيت إلى تأريخ الثقافة الميبية وحدب، وإن  

نتيجة لمحجث الدياسي الحي أشاح  ؛ىحه الدشة بالعجيج مغ األحجاث الفكخية والفشية
خت الصاقة الثقافية في شكل عجد ىائل مغ الحسيج، وتفج   بدمصة الدمصاف عبج

 .(1)الرحف السحمية
مغ تصػر القرة بذكميا الحجيث، ويخجع  ومع ىحا كانت ىشاؾ ضخوؼ حّجت

الدبب إلى عجـ استقخار الحياة االقترادية واالجتساعية، ولكغ مع محاربة االستعسار 
اإليصالي، والحخب العالسية األولى، شػىج نزػج لفشػف الجراما في مرخ مدخح 

بييغ الحيغ درسػا في الجامعات رواية، قرة قريخة، فياجخ الكثيخ مغ الذباب المي
في صحفيا، فعادوا بخؤية ججيجة، وساىسػا في إرساء  بكتاباتيعالسرخية، وشاركػا 
 دعائع القرة الميبية.
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والتعبيخ عغ مذاكل  ،ومغ ثع ولج فكخ ججيج يحاوؿ تجاوز التشاقزات الميبية
ؿ اإلصالح فكانت األفكار تجور حػ  ،الػاقع الميبي وإيجاد الحمػؿ الػاقعية ليا

أوؿ حيغ صجرت  ـ<>@8االجتساعي وعغ الفقخ، واستسخ ىحا الحاؿ حتى سشة
و)نفػس حائخة( لعبج القادر  ،)القرز القػمي( لدعيسة الباروني Aمجسػعتيغ ىسا

 وس.بػىخ  
 تبع.يػ السشيج التاريخي السعتسج عمى الدخد والت  فا السشيج الحي اعتسجت عميو أم  

ت عمى التصػر خالؿ فتخات تاريخية مخ   ت فيياعتسجفقج ا ا تقديسات البحث أم  
 مت في الشقاط التاليةAوتسث   ،بالحجث الدياسي بيا البالد، فارتبصت

 اإلندان الميبي؟رت القرة الميبية الحديثة عن كيف عب   -أولا 
شبيعة و  ،يذخح ذلظ الشاقج الميبي كامل السقيػر في دراستو عغ القرة الميبية

وال يتشاوؿ الحياة  ،ي المحطة اآلنيةيمبِّ  ،حتياجو إلى فغ سخيع التجاوؿػمي واالكفاح الي
 ،د معطع اآلداب والفشػف بصػليا وعخضيا، فجعل مغ عشرخ المحطة شابعًا يسيِّ 

عغ تاريخ السجاىجيغ مغ يـػ  واالخترار، والحكايات لع تكغ تحكىويصبعيا بالدخعة 
د مغ غ أو يـػ محج  خ عغ مػقف معي  تعبِّ وفاتيع، بل كانت الحكاية حتى مػلجىع 

 .(2)حياتو، أو لحطة استذياده
وليذ عمى أيجي السقيسيغ  ،والتججيج في األدب الميبي تع عمى أيجي مياجخي ليبيا

 .(3)بيا، واقترخ أثخ ىؤالء عمى التقميج ال التججيج واإلنذاء
ساعية ة واجتوبعج االستقالؿ ضيخت أحداب سياسية، وضيخت دعػات سياسي

 ىحه الشساذج البصػلية.بالتقاط القاص الميبي ، محجودة الدمغ
في عذخيغ سشة ما فقجتو ليبيا شيمة قخوف مغ يشذئػف وأخح قراصػ ليبيا "

الرمة وثيق ، قرري وفيخسخت أسػاؽ األدب بإنتاج غؽ، فوالتسد  د والتبج  الزياع 
 .(4)بحياة الذعب الميبي وبكفاحو ونزالو مغ أجل مدتقبل أفزل
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 القرة القريرة في ليبيا: ثانياا: نذأة
ـ عشجما كانت ?9@8بجايات ضيػر القرة في ليبيا كانت سشة  ىشاؾ مغ يخى أف  

ليبيا والية عثسانية حيغ سسح الباب العالي لمػاليات التابعة لو بإصجار صحف محمية 
باإلضافة  البجر الكامل( –األسج اإلسالمي  –أبػقذة  –العرخ الججيج  –)الكذاؼ 

ي إلى الرجور بعج احتجاب داـ عذخة أعػاـ، نذخت فييا إلى عػدة صحيفة التخقِّ 
فشذخت صحيفة )السخصاد( قرة بعشػاف )ليمة ُأنذ مجيػلة( التي  ،بعس القرز

كاف الفقخ  رىا، ثع قرة )لػالرحيفة ومحخِّ باعتباره صاحب  ،فيا محسػد بغ مػسىأل  
يا ندبت ألحسج الفداشػي، وغمب عمى ىحه لكش   ،وىي مجيػلة السؤلف ،رجاًل لقتمتو(

 .(5)القرز الدجع عمى اعتباره العشرخ الفشي الحي ساد فتخة الحكع العثساني
إرىاصات أولية لمقرة القريخة في شكل مقاالت  جولكغ ىحه القرز تع

 قررية.
يا في ليبيا لع ن  أة، فوالقرة القريخة والخواية إذا ضيخت متأخخة في البالد العخبي

بو األدب الميبي قبل االستقالؿ مغ  تطيخ إال بعج ذلظ بدشيغ؛ والدبب ىػ ما مخ  
بدبب الديصخة العثسانية فأصبحت تمظ الفتخة فتخة مطمسة في  ،انصػاء عمى الشفذ

 .(6)تاريخ األدب الميبي إذ شسدت بػادر الشيزة األدبية
وزاد األمخ سػءًا  ،يات في فتخة الحكع العثسانيوبالتالي لع تكغ لمقرة القريخة بجا

االستعسار اإليصالي الحي شسذ معالع الثقافة في بالدنا ففخض عميشا العدلة، وأوقف 
ا دفعيع إلى الكتابة بأسساء مدتعارة خػفًا مغ إصجار الرحف وحارب الكّتاب مس  

اسة التخاث العخبي ا دفعيع إلى در خ عغ رأيو، مس  الدمصة التي تصارد كل أديب يعبِّ 
ىحا التخاث مغ  والسيسا إذ عخؼ ما يحتػي  ،بذغف، ومع ىحا لع يدمسػا مغ الدجغ

األدب الميبي لع يبق عمى جسػده، بل واكب حخكة التصػر بعج  ف  إال أ ،رمػز سياسية
والحي  ،ر الفكخي والتصػر الحي شخأ عمى األدب العالسيليدايخ التحخ   ؛استقالؿ البالد

عغ  ليبيا لع تكغ بحكع "مػقعيا الجغخافي وواقعيا التاريخي مشعدلةً  ساعج عمى ذلظ أف  
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وعغ أوروبا إذ شيجت مػانييا حخكة واسعة، وكانت مجنيا مخاكد  ،الذخؽ والغخب
 .(7)ومحصات تجارية ىامة"

ي ويأخح بالشطخيات الحجيثة ف ،يدايخ ركب الحزارة العخبية فاستصاع عبخ فتخة أفْ 
 واألفكار، والزياء التي عادت إلى ،األدب، وضيخت السجالت األدبية مثل الخائج

ـ؛ @9@8ل أي قرة ليبية حتى عاـ يا لع تدجِّ ـ ولكش  @8@8الرجور مغ ججيج عاـ 
ـ صجرت مجمة )ليبيا >:@8إذ نذخت قرة بعشػاف )أنِت( بإمزاء )عمي( وفي عاـ 

بتذجيع أحسج  ،بالسجمة وىي )ليمة زفاؼ(ونذخ )وىبي البػري( أوؿ قرة  ،رة(السرػ  
ىا أحسج إبخاهيع الفقيو أوؿ قرة قريخة في ليبيا، ثع نذخ سبع وعج   ،رفيق السيجوي 
 .(8)قرز قريخة

فأقجـ ما  ،د بجاية القرة القريخة بسفيػميا الحجيثنحجِّ  وكاف مغ الرعب أفْ 
رة( سمدمة مغ القرز القادر القط( في مجمة )ليبيا السرػ  ل إليو الجكتػر)عبجتػص  

ـ بعشػاف )قػتاف( ثع نذخت قرتو )زوجة >:@8لػىبي البػري نذخت عاـ 
ـ( ثع نذخ قرتو )الحبية ?:@8ـ، ونذخت قرتو، )تبكيت الزسيخ =:@8األب(

 .(9)ـ@:@8السجيػلة( 
 وىحه القرز كانت أقخب إلى السقالة القررية مشيا إلى القرة القريخة.

وىػ أسمػب الخسائل  ،في فغ القرة القريخة وعخؼ البػري بعشرخ التمريق
الستبادلة بيغ شخريات قررو متأثخًا بقرة )زيشب( لسحسج هيكل إذا اسع )زيشب( 

 ر في قرز البػري.يتكخ  
وقرتو )الحبيبة السجيػلة( كانت مغ أنزج القرز التي كتبيا البػري بزسيخ 

كل االنفعاالت  وسار في ىحه القرة عمى الحجث الستراعج، مع رصج ،الستكمع
 ،و كتب قرتو أثشاء دراستو بسرخق في الػاقع، والدبب أن  والسذاعخ التي ال تتحق  

فزاًل  ة،فكانت العادات والتقاليج تحـخ الحب، فكانت قررو ذات شابع يأس وكآب
لو قرز ضمت مخصػشات، ولع تشذخ مشيا إال قرة )رابحة( التي  عمى أف  

 ـ.9;@8لتي كتبيا وقرة بائع الحميب ا ?:@8كتبيا
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جه الجكتػر )خميفة التميدي( إذ وىحه القرز كانت بجايات مزصخبة، وىحا ما أك  
ب بيا بيغ االعتخاؼ والحكاية والديخة الحاتية، يخى كػنيا "شابعًا عاشفيًا ذاتيًا يقخ  

 .(10)وتديصخ فييا مذكمة السخأة سيصخة تكاد تكػف تامة"
 قخب إلى السقالة القرية وذلظ لدببيغAيا أوالسالحظ عمى قرز البػري أن  

ؿ الفاجع في حياة اإلنداف مغ الدعادة واألمل مة في التحػ  الشدعة القجرية الستسثِّ  -8
 إلى الذقاء واليأس.

كػف، وما ىػ كائغ بالفعل، وبيغ ي الرخاع بيغ السثاؿ والػاقع، بيغ ما يشبغي أفْ  -9
تغييخ فاجع، قج تكػف ىحه بيت اإلنداف ببقائو، وما تفخضو عميو الطخوؼ مغ تث

 و تقاليج السجتسع.ط قاىخ مغ قبل العادات أة أو ندوة عاشفية، أو تدم  الطخوؼ قجري
 ثالثاا: تطهر القرة القريرة في ليبيا: -3

كانت مالزمة يػميا الحجيث، حيث بجاية القرة القريخة بسفـ 9>@8تسثل سشة 
يج "مػاىب شابة ساىست لمطخوؼ االجتساعية والدياسية في ليبيا، فطيخت عمى 

مداىسة فاعمة في مجاؿ الثقافة واألدب، بعزيع كاف مياجخًا في مرخ وسػريا 
وبخجػع ىؤالء وأولئظ ازدىخت  ،وتػنذ، وبعزيع كاف يداوؿ تعميسو في ىحه البمجاف

الحياة الثقافية في القصخ بذباب يسمؤه الحساس، وتفيس مشو الَغْيخة عمى وششو 
 ع )عمى مرصفى السرخاتي( الحي يقػؿ عغ القرة في ليبياA، ومغ بيشي(11)وأمتو"

خة لجى األدباء الميبييغ، فتاريخ ليبيا القجيع وتاريخيا ماتيا مػجػدة متػفِّ جسيع مقػِّ  "إف  
مية، وتاريخ كفاحيا قيا البحخي في عيج األسخة القخمانالعخبي اإلسالمي وتاريخ تفػ 

زاخخة وحافمة بسػضػعات قررية  ضج االستعسار اإليصالي، كل ذلظ مادة حية
 .(12)مثيخة"

ويخى )بذيخ الياشسي( أف القرة في الخسديشات "اتدست بتمقائية التعبيخ، وعفػية 
الحجث وبداشتو واستشباط دالالت الشسػذج اإلنداني في حياتو اليػمية، وكانت ىحه 

كميا وتجسع حيثيات ش ،د القيسة الفشية لمقرة القريخةىي السعاييخ التي تحجِّ 
 .(13)ومزسػنيا"
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 القادر أبػىخوس( صجرت أوؿ مجسػعة قررية لمقاص )عبج <>@8في عاـ 
Aعالج فييا مذكمة الفخاغ العاشفي بيغ الخجل والسخأة في  ،)نفػس حائخة(بعشػاف

 السجتسع الميبي فتخة الخسديشات والدتيشات مغ ىحا القخف.
بدبب االنفتاح عمى  ؛قفدة في مجاؿ القرة الميبية يسثلا أدب الدتيشيات فأم  

الثقافة العخبية والعالسية، وبدبب التأثخ بالتيارات األدبية عغ شخيق الكتب والسجالت، 
فتخة الخسديشيات  عمى أف   وعغ شخيق البعثات التي تقػـ بيا الجامعة الميبية، فزالً 

جتساعية في العالع العخبي ومرخ والدتيشيات ىي فتخة اليقطة الثػرية والدياسية واال
ر الػششي، وانتعذت دعػات ليبيا مترمة بيا، إذ ضيخت حخكات التحخ   خاصة؛ ألف  

التو، العجالة االجتساعية، فكانت األندب لمتعبيخ عغ ىسـػ اإلنداف السعاصخ وتحػ  
خت البحػث التي قاـ بيا الميبيػف في الجامعات والسعاىج السرخية في بث كسا أث  

 الػعي الفكخي بيغ أبشاء ليبيا.
 ،ـ أصجر )عمي مرصفى السرخاتي( ثالث مجسػعات قررية9=@8ففي سشة 

A ـ @=@8فشة مغ رماد( و)ح، ـ :=@8)الذخاع السسدؽ( ، ـ:=@8)مخساؿ( وىي
في شخيق تصػر القرة الميبية  ماً خاتي تقج  رمرصفى الس ل قرز عميوتسثِّ 

االجتساعية وشخقيا باب التعبيخ عغ ىسـػ الخجل القريخة، في اىتساماتيا الدياسية و 
 .(14)ط وترػيخىا الرادؽ لمػاقع الميبيالميبي البدي

ل عشج خميفة التكبالي الحي "بجأ كتابو القرة القريخة قج تسث  فجيل الدتيشيات ا أم  
ال تديج عغ ثساني سشػات  ،وقج كتب أربعيغ قرة خالؿ فتخة قريخة ،ـ?>@8في عاـ

بالحذ اإلنداني  تد تسي  ررو بشقجىا السجتسع الميبي، كسا دت قوتسي   .(15)مغ عسخه"
 و)الكخامة(. ،ف ججيج(والبعج عغ الرخخات الخصابية، ومغ إنتاجو )مػض  

الحي  ـ،<>@8ا كامل حدغ السقيػر الحي بجأ كتاباتو في أواخخ الخسديشياتأم  
، س إلى أدب الجعػةنقمة كبيخة مغ أدب الخف جكتب قرة)األمذ السسذػؽ( التي تع

 .(16)أدب القزيةإلى  ، ثع إلى تغييخ الػاقع ثع



 

 م0100يونيو  التاسعالعدد                           054                                  مجلت رواق الحكمت

 البشير ضو نشأة وتطور القصت القصيرة في ليبيا                                                     د.سميت

خ فييا عغ مذاكل التي يعبِّ  ،)البحخ ال ماء فيو( ا أحسج الفقيو الحي أنتج قرةأم  و  
د الترػيخ والشقج واالحتجاج إلى التمػيح وىسـػ اإلنداف الميبي، واالنتقاؿ مغ مجخ  

ـ فشيًا الحيغ يقػدوف تيارىا الستقجِّ  ،الثالثبسدتقبل أفزل، فزاًل عغ شباب الجيل 
وبذيخ الياشسي، ويػسف إدريذ، ىؤالء  ،ومػضػعيًا، مغ أمثاؿ يػسف الذخيف

تيا سػاء في مجال   ،جسيعًا يكتبػف ويشذخوف عغ شخيق وزارة اإلعالـ والثقافة الميبية
اب ز الجػائد لمكت  وتخرِّ  ،أو في الكتب التي ترجرىا عمى نفقتيا ،األدبية

، ىحا الجيل ىػ جيل الشزج الفشي والدياسي، وذلظ بدبب انفتاح ىحا (17)والذعخاء
 ،الجيل عمى العالع الخارجي عغ شخيق الخحالت والجراسة والعسل العخبي واألوروبي

رت القرة القريخة عمى يج األمخ الحي أسيع في نزج معارفيع وتجاربيع، فتصػ  
 مات، وال شخوح وال تعميقات.دابق فال مقجِّ إذ تفادت كل عيػب الجيل ال ،ىؤالء

ازدىار الرحافة وانتذار وسائل الشذخ، التي تقـػ بشذخ إنتاج في ذلظ ساعجىع 
ضت لو مغ مرادرة، وقج اىتع جيل الدتيشيات بالقزايا ا تعخ  س  ماألدباء عمى الخغع 

غ حقػقيع الحي مشعيع م ،فقجوه تحت وشأة االستعسار ماضػا الدياسية، وذلظ ليعػِّ 
 والتعبيخ عغ آرائيع.

وعجد  ;>8بمغ عجد القرز  ،ـ9999حتى نياية عاـ  <>@8ومغ عاـ 
عسخ  ( قاصًا، ومغ ىشا نعمع أف  8<اصيغ الحيغ أصجروا القرز السصبػعة)القر  

 القرة القريخة الفشي قريخ ججًا في ليبيا.
القػيخي، يػسف هللا القػيخي، يػسف  اب القرة القريخةA عبجأشيخ كت  ومغ 

عمي مرصفى السرخاتي،  ،الذخيف، أحسج الفقيو، خميفة التكبالي، كامل السقيػر
مػا السخحمة الخربة لشسػ فغ القرة وتأسيدو في ليبيا، وتصػر أدواتو ىؤالء مغ شك  

 .(18)الفشية
 
 
 



 

 م0100يونيو  التاسعالعدد                           055                                  مجلت رواق الحكمت

 البشير ضو نشأة وتطور القصت القصيرة في ليبيا                                                     د.سميت

 :في ليبيا مراحل تطهر القرةرابعاا: 
 مخاحل حتى أصبحت ناضجة. ت القرة بثالثةمخ  

A مخحمة السذافية التي اعتسجت عمى السحاكاة، فجاءت القرة المرحمة األولىػ 8
ويخجع ذلظ إلى الجيل باألساليب الفشية، واختالط  ؛مزصخبة مغ الشاحية الفشية

واعتسجت عمى الحكايات الذعبية والخخافات ػاشخ بالقرة فكانت األعساؿ ساذجة، الخ
مية التي تػاجو اإلنداف سػاء مغ أجل التي يدخدىا كبار الدغ، وعمى األحجاث اليػ 

 أو مغ أجل لقسة العير. ،وششو
ناتو مغ البػتقة العامة "تاريخ القرة الميبية يتخح مكػِّ  ومغ خالؿ التتبع يتزح أف  

ة دالالت قائسة ي  ة، ولع تكغ لو في بجايات تكػيشو ألمحخكة األدبية في ليبيا برفة عام
د بيا، وكاف الفقيو وفق السخاحل والطخوؼ التي تتسي   دسا مالمحيا تتحج  وإن   ،بحاتيا

عغ الدمف الرالح،  ويدتسج مغ قرز األوليغ عبخاً  ،والذيخ السدغ يحكي السػاعظ
وكانت الحكايات الذعبية واألساشيخ بكل ما يستمكو األدب الذعبي مغ زخخفة الخياؿ، 

 .(19)وبجعة الحػادث"
تجاوز األدباء في ىحه السخحمة عغ سمبيات حيث : مخحمة الشسػ المرحمة الثانية:ـ 2

السخحمة الدابقة مغ خزػع لمقػلبة المغػية التي تصغى فييا التخاكيب المغػية عمى 
لع يتجاوزوا سمبيات السخحمة الدابقة  فْ إفزاًل عغ ضحالة الفكخة، و  ،الذكل والسحتػى 

 كميا.
يع الفشي القرري، ومغ سسات أدبائيا وعي :مخحمة االزدىار المرحمة الثالثة:ـ 3

ل ىحه ويسثِّ  ،وسعييع وراء التججيج والتصػيخ واالبتكار ،وانفتاحيع عمى الثقافات األخخى 
 السخحمة أحسج إبخاهيع الفقيو.

 .القرة في بنغازي خامداا: 
وعمى أفػاه العجائد فغمب عمييا شابع  ،قج نذأت القرة في البػادي واألرياؼل

 Aعمى أربع مدتػيات كانتو  ،الحكاية والخخافة الذعبية
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)أحسيجه بغ الدمصاف( و)شيء بغ شيء(، و)أـ بديدي(  ذجوونسػ  Aالمدتهى األولأػ 
 وقرز الياللية وسيختو وأبصاليا. ،و)الشز أنريز(

مع صجور مجمة ليبيا  :>@8ـ إلى سشة 8>@8بجأ مغ سشة ي :ب ـ المدتهى الثاني
ميا )شخيف السافتي( ويسثِّ  ،السرػرة، فشذخت فييا قرز كانت أقخب إلى الخػاشخ

 و)محسػد الدعجاوية( و)محسػد هيسر( و)جبخيل الحاسي(.
ف صجور مجمة ليبيا عجـ االىتساـ بكتابة القرة نتيجة لتػق   قج سبق ىحا السدتػى و 

بدبب ضخوؼ الحخب العالسية الثانية، فزاًل  ؛رة، ورحيل الشاس عغ السجيشةالسرػ  
 ا جعميع ييتسػف بالذعخ.ية التي سادت البالد مس  عغ العػامل الدياسية واالجتساع

وشالب الخويعي،  ،)أحسج العشيدي( ويػسف الجلشدي موويسثِّ  :مدتهى الثالثالج ـ 
اب العخب والغخب أمثاؿ وأحسج البيخة وقج تأثخ ىؤالء بكت   ،ومفتاح الديج الذخيف

ىسشغػاي  ،وديدتػفكيالحميع، وشيكػؼ،  ومحسػد صجقي، ودمحم عبج ،محسػد تيسػر
 وغيخىع.

 فأتاحت ،وزاد مغ تصػر القرة في ىحه السخحمة اىتساـ اإلذاعة الميبية بالقرة
اب فخصة إذاعة نتاجيع عمى اليػاء، كسا ساعجىع االلتداـ األدبي بالػاقعية الميبية لمكت  

لسعاجع ا ت لغةإلى التصػر الدخيع نتيجة االلتداـ بسذاكل الجساىيخ الميبية، لحلظ تخص  
وكتبت بمغة حياتية سيمة، ودخل الحػار القرة الميبية كسحاولة لرجؽ التجخبة 

 .(20)الفشية
ـ وما يمييا 8=@8تسثل في بجاية الدتيشيات مغ القخف العذخيغي :د ـ المدتهى الرابع

يا فتخة ن  أوالسيسا  ،بيا، وتشطيع مدابقات فييا اً كبيخ  اً مغ سشػات، وقج شيج اىتسام
الشفط، وندوح الشاس مغ القخى إلى السجف، فزاًل عغ البعثات  بدبب ضيػرانتعاش 

 الخارجية.
الغالب عمى التخاث  وفي العسـػ اتجو األدباء الميبيػف نحػ القرة القريخة؛ ألف  

باإلضافة إلى فتخات  ،شةوثة( التي تحكي مػقف أو تعبخ عغ لحطة معي  الذعبي )الحج  
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يا تبعث القرز الذعبية لديػلة حفطيا، وعجـ تجويشيا؛ وألن  الكفاح التي تتجاوؿ فييا 
 .(21)وتحثيع عمى الكفاح، فيي بسثابة التخفيو عغ الشفذ ،فييع الستعة

وعميو فالقرة القريخة في األدب الميبي ىي امتجاد لمخخافة الذعبية والحكايات 
 القرة في فتخة العيج اإليصالي. بالتي ليا دور أساسي في غيا

 ة:الخاتم
 ا سبق نرل إلى الشتائج التاليةAمس  

الفشية فاختمصت  باألساليبخة بدبب الجيل بجأت القرة القريخة في ليبيا متعثِّ  -8
القريخة،  ىحه العثخات كانت ميسة لتصػر القرة بالخػاشخ نطخًا لعجـ ثقافتيع، إال أف  

الذعب وىسػميع  خ عغ معاناةكسا ساعج االلتداـ بالػاقعية إلى تصػر تمظ القرة لتعبِّ 
 .ت بحلظ لغة السعاجعفجخل الحػار وتخص  

وصمت القرة الميبية القريخة إلى مخحمة مغ الشزج بدبب ازدىار الرحافة،  -9
مغ أبخز مخاحل اليقطة القػمية وانتذار وسائل الشذخ فزاًل عغ معاصختيا لسخحمة 

 الجتساعية.ر الػششي، وانتعاش دعػات العجالة اوضيػر حخكات التحخ   ،والػششية
ت الػاقعية الميبية في خ عغ الحات، ثع تجم  بجايات القرز الميبية روماندية تعبِّ  -:

 بػخيط، وكامل السقيػر، وأحسج إبخاهيع هللا رمزاف عبجو كتابات يػسف الذخيف، 
 الفقيو.

وثة( السعتسجة عمى الغالب عمييا )الحج   اب إلى القرة القريخة؛ ألف  اتجو الكتّ  -;
 .الذعبي، فكانت امتجادًا لمخخافة الذعبية والحكايةالقرز 
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 :ومراجعه ههامش البحث
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