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تنطلق فكرة هذا املقال من نزعة فضولية تطمح 
للكشف عن النسق العجائيب مبختلف جتلياته 

ٔامحد ( الشلكية واملوضوعاتية، عند الروايئ اللييب 
اختفت ( ، ففي مجموعته القصصية  )ٕابراهمي الفقيه

حتتل السخرية السوداء فضاء ) النجوم فأين ٔانت
واسعا كحبكة فنية لرؤية العامل ورمسه yلتحوالت 
واملسوخ، ولع� السـياق العجائيب ا�ي يطرح ملف 
املوا�ة بني سلطة الواقع ورحابة املتخيل، وهو 

تكثيف : مسار اختاره الاكتب لوظيفتني ٔاساسـيتني
  . ا�ال� ومضاعفة �ستناكر

  : اللكامت املفتاحية
 الفانتاستيك/ داءالسخرية السو / حبكة العجائيب 

  

Abstract : 
The idea of this article starts from a 

curious tendency to discover the pattern 

of the fantastic in its different formal and 

thematic manifestations in the works of 

the Libyan novelist Ahmed Ibrahim  

Elfagih. In his collection of stories (Stars 

Eclipsed, Where Are you Then), there is 

an extensive use of black satire as an 

artistic plot through which the world is 

perceived in its transformation and 

degeneration. This might be the fantastic 

pattern which can deal with the 

confrontation between the authority of the 

real and the flexibility of the imaginary. 

This is a trajectory which has been chosen 

by the author to achieve mainly two 

functions: the contestation of meaning 

and the multiplication of repulsion 

keywords : The plot of the fantastic/ 

black satire/ the fantastic  
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

يبقى اخلطاب الّرسدي مالذا فسـيحا يفتح لٕالنسان هوامش للتّعبري ّمعا خيتلج يف نفسه 
من ٔاحاسيس و هواجس تؤّرقه عىل اّ�وام، هوامش تنـزاح به من قلق واقعه املعيش ٕاىل 

ن أالسـئ¦ الّيت يطرªا yسـمترار، هذه رحابة عوامل متَخي§¦، قد يرى فهيا ٕاجاyت ع
إالجاyت الّيت قد تثري يف نفوس متلقّهيا الّرتّدد و�ستناكر ٔاكرث ّمما تؤنسهم وتواسـهيم، ما 
مغ من ٔاّهنا يف حقيقهتا ما يه ٕاّال  دامت تبدو غريبة عهنم يف ٔاشاكلها ومضاميهنا عىل الر§

ن تعّدد زواÀ اكن والّزمان، ¿هيك عترمجة ّواعية لهواجس مشرتكة ختتلف yختالف امل
يف كنف هذا التصور سـنحاول اكتشاف الكتابة املتشـبعة بروح  النّظر و�شـتغال

الفانتاستيك وÆٔهنا مغامرة واسـتجالء للبقاÀ والهوامش واملسكوت عنه من خالل مناذج من 
، "تفت النجوماخ " يف مجموعته القصصية " ٔامحد ٕابراهمي الفقيه" الشطحات للاكتب اللييب 

الغريب ٔاو / العجيب(وليك يكتسب حبثنا رشعية مهنجية وجب ٕابراز جتليات مصطلح  
بني قيود املعجم وتشوش �سـتعامل ؟ وكيف متظهرت هذه التمية ٔاو ) الفانتاستيك

املوضوعة يف البنية القصصية عند ٔامحد الفقيه وهو يسائل ختوم الواقع من خالل منحى 
  .املاوراء

        ) ) ) ) الوصف و�ضطرابالوصف و�ضطرابالوصف و�ضطرابالوصف و�ضطراب: ( : ( : ( : ( طلحطلحطلحطلحبناء املصبناء املصبناء املصبناء املص
مكصطلح ٔاديب لوصف أالحداث فوق طبيعية، ويه معربة من ) جعائيب( تسـتعمل لكمة 
�جنلزيية، ٕاال ٔان هذا املصطلح ) Fantastic(ٔاو ) Fantastique(اللكمة الفرنسـية

فنجد مثال مج¦ من املفردات تتعدد اسـتعامالهتا من yحث : يشهد اضطراy يف �سـتعامل
العجيب، الغريب، العجائيب، الغرائيب، الفانتاستييك، ( آخر قد حنيص بعضا مهنا كـٕاىل 

ولك هذه املصطلحات تشلك صبغة فنية وجاملية وفق متطلبات القص وفنيات ) واخلواريق
� مفهومية تدور وقد بني الباحث عبد احلي العباس يف دراسة جادة لك حماو. و�ة النظر

أالمر يعزى ٕاىل الغموض ا�ي ينسحب عىل و�ات النظر  ، ويرى ٔانحول هذا املصطلح
املقدمة ملفهوم مصطلح الفانتاستيك، ورمبا يف اعتقاد¿ ٔان التصور النقدي مل يصل ٕاىل 
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مسـتوى دراسة هذه الظاهرة اليت تشلك طفرة جديدة يف الكتابة الرواية املعارصة، مما 
 îصنف العجيب والغريب وهو : ات رضبني من املصطلح" يؤكد تداول هذا املفهوم يف ف

اسـتعامل عريب، وصنف الفانتاستييك وهو اسـتعامل غريب، ؤاما سوى الصنفني فالظاهر ٔان 
  .1"تداوð يسعى ٕاىل ٔان يكون مرادفا

بأنه تردد اكئن ال :" الفانتاستيك"ويف نطاق التصور الغريب يعرف تودوروف  •
 2"ق طبيعيةيعرف سوى القوانني الطبيعية أمام حادث ð صبغة فو 

فيعتربه فوىض ومتزيق ¿مج عن اقتحام ملا هو خمالف للمألوف :" ٔاما روò اكيوا •
ٕانه قطيعة �نسجام الكوين، ٕانه ... وتقريبا غري احملمتل يف العامل احلقيقي املألوف 

 3"املسـتحيل االٓيت ٕاىل املفاجأة
يرتبط مبجال واحد يف ضوء هذا �ضطراب يف حتديد املفهوم، لكون ٔان الفانتاستيك ال 

بل يرضب جبذوره يف حقول �نرثوبولوجيا، ترحج كفة اختيار مصطلح من لك صنف 
" تودوروف" وترك االٓخر، فقد آثر الصديق بوعالم مصطلح العجائيب حني ترمج كتاب 

، ٕاال ٔان الباحث  محمد برادة حني قدم لتî الرتمجة اسـتعمل 4)مدخل ٕاىل أالدب العجائيب(
وهذا ما يثري فكرة " العجائيب" ومل يسـتعمل مفردة ) Fantastique(سـية اللكمة الفرن 

و املفردة الفرنسـية المتيزي بني املصطلحني، ونلفي الباحث  شعيب حليفي مييل هو االٓخر حن
يبقى رهني  ، بي� الباحث كامل ٔابو ديب5"شعرية الرواية الفانتاستيكية"يف  كتابه 

ائيب والعامل الغرائيب يف كتاب العظمة وفن الرسد أالدب العج"املصطلحني يف كتابه 
  .6"العريب

وتبىن الروايئ اجلزائري واسيين أالعرج  ثالثة مصطلحات رئيسة يف مقاð عن  •
مقاربته النقدية اعمتدت نظرية  عىل الرمغ من ٔان 7"التناص/ التأويل/ العجائبية "
تفتح جماال ٔارحب فاختار عدة اسـتعامالت ال تقف عند حد معني بل " تودوروف"

ٔاما ) l’étrange(والغر ائيب يقابل) Fantastique(من مثل العجائيب يقابل 
 . )merveilleux(مصطلح اخلواريق فيقاب�
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بني ) merveilleux(حث هامش صاحل فقد تأرحج تصوره ملصطلح أاما الب •
وغري خاف  8العجيب اخلالب والساحر املدهش عندما ترمج كتاب  محمد ٔاركون

العجائيب موجود يف �نسان ومرتبط " مره سـياق محمد ٔاركون يف كون ما يض
 y"9خللق والوجود فهو يشء موجود يتعذر تبسـيطه

دون ) العجائيب( ٔاما الباحث لؤي عيل خليل فقد اسـتقر اختياره عىل مصطلح  •
نظرا ٔالنه من املصطلحات ) Fantastique(غريه من املصطلحات يف مقابل 

ٔان " جعائبية النرث احلاكيئ" ملفهوم املقصود وخلص يف كتابهأالقدر تعبريا عن ا
مصطلح العجائيب  من املفاهمي العصية عىل التحديد، مفنذ ٔان حاول تودوروف 

   10".التقعيد ð اعتوره ا�ارسون yٕالضافة وإاللغاء من لك �ة
و ٔان يثبت تداول هذا المك الهائل من املصطلحات ٕاىل التدفق املصطلحي الغريب، ويبد

مساحة هذا املفهوم دفعت yلباحثني ٕاىل اختيار املقابل الغريب جتنبا للتداخل بقطع النظر 
عن خلفياته املعرفية وإاليديولوجية، غري ٔان هذا ال ينفي ما متلكه املدو¿ت الرتاثية العربية، 

تعين يف اللغة العربية ) العجيب(املعامج العربية لوجد¿ مفردة  ولو شئنا �حتاكم ٕاىل
 ما نصه التايل) جعب(ل، فقد ورد يف لسان العرب مادة املدهش من القول ٔاو الفع

فهو الغامض من ) الغريب(ما يرد عليك لق¦ اعتياده، ٔاما ٕاناكر : العجب والعجب"
  ."ال�م

يعزى هذا التشويش يف �سـتعامل ٕاىل طبيعة املصطلح من �ة وٕاىل ٔاسـباب ذاتية 
سوف نسـتعمل ) جعائيب( داخل، ولكننا بسبب شـيوع لكمة وموضوعية يه لغز هذا الت

مفا يه السـبل املوص¦ لتوضيح ما نعلقه . هذه اللكمة دون جتاوزات عىل مسـتوى التطبيق
عىل هذا املصطلح من تصورات تنهتـي ٕاىل حرية ٔاكرث من انهتاهئا ٕاىل ٕاقرار؟  مل يبق ٔامامنا 

  .يار تتبع جذوره يف الرتاث العريبٕاال خ 
        :  :  :  :  لعجائيب يف الرتاث العريبلعجائيب يف الرتاث العريبلعجائيب يف الرتاث العريبلعجائيب يف الرتاث العريبجذور اجذور اجذور اجذور ا

اشـمتل أالدب العريب عىل كثري من القصص اليت تدخل يف دائرة العجائيب واخلواريق، 
ويه جزء يف نسـيج الرتاث العريب ا�ي ترجع جيناته ٕاىل العرص اجلاهيل، ويتجىل ذا# 
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 يف مظاهر متعددة من ٔامهها عالقة الشعراء yجلن والشـياطني، وهذا ٔاقرب مثال يقر
بوجود جذور للفانتاستيك يف ا&ي¦ العربية، فقد عقد ٔابو زيد القريش yy اكمال لهذه 

ؤاورد عددا من ٔاسامء ) شـياطني الشعراء(دمته مجلهرة ٔاشعار العرب ٔاسامه املسأ� يف مق
هبيد بن الصالدم صاحب عبيد، ومدرك بن وامغ صاحب : الشـياطني املشهورين مثل

  11".ىش، والفظ بن الحظ صاحب امرئ القيسالمكيت، ومسحل صاحب أالع
ومن ٔابرز املصنفات اليت متنح ٔاماكنية تقيص ظاهرة الفانتاستيك جند رسا� التوابع 
والزوابع البن شهيد أالندليس ويه تصور رح¦ ٕاىل وادي اجلن جتشم عناءها ٔاy عامر 

ا بذ# جين .بع ð ليلقى توابع الشعراء والكتاب وينال مهنم ٕاجازة النظم واخلطابة، متخذ
فاكن يتصور ð ويطري به عىل منت جواده، متنقال بني شعراء العهد " زهري بن منري" امسه

اجلاهيل والعبايس، ويدخل هذا الصنف من الكتابة مضن دائرة العجائيب واخلواريق ا�ي ال 
  .ميكن وقوعه ٔاو تصديقه البتة

طفيف، فهـي تتخذ من " � بن شهيدرسا"فٕان متزيها عن " للمعري" غفران ٔاما رسا� ال
العوامل املرئية والالمرئية معراجا احتذاه املعري واسـتعار ٕاطاره وتركيبه من خالل ما تواتر 

وٕاذا اكنت  12"من قصة إالرساء واملعراج، ليطرح نقده الفكري وا�يين وأالديب و�ج2عي
ريق املعري اكن العامل االٓخر قاده ٕاىل وادي اجلن وط" ابن شهيد"رحلهتام  جمازية فٕان طريق 

يعين االٓخرة، وٕان توافقا يف الطواف عىل الشعراء وعقد جمالس أالدب واملناظرة، وقد 
ٔانسـنة احليوا¿ت :" هنلت هذه النصوص من تمية العجائيب يف عنارص عدة مهنا مثال

  .ألوفةوهذا ما خيالف طبيعهتا امل 13"وامجلادات فتصبح اكئنات عاق¦ تمتزي yلسحر والبيان
يف تراثنا العريب، لتتضمن يه أالخرى )  لكي¦ ودمنة(و) ٔالف لي¦ ولي¦( أيت حاكÀت مث ت

بنية جعائبية من خالل وصف عامل فوق طبيعي داخل عامل مألوف بطريقة جتعل املتلقي 
مرتددا بني تفسريين لٔالحداث وهذا هو لب املفارقة، فلقد ٔاثرت يف أالعامل الفرنسـية 

ومل ينج من حسرها حىت عباقرة " كت ٔاجياال اكم¦ من أالدyء واملفكرينالكربى ومل
 CHAUVINبيبليوغرافيا ( التنوير، ويكفي ٕالقاء نظرة رسيعة عىل املوسوعات املتخصصة 

لٕالطالع عىل الكتاب وأالدyء ا�ين تأثروا هبا وخصوصا مغامراهتا العجيبة ؤاجواهئا : مثال 
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ال ختلو من جعائب وغرائب " ر غنميي هالل ٔان هذه احلاكÀتوقد ذك 14"أالسطورية الفاتنة
تî البيئات وأالقوام ويه اليت صدرت عن ميثولوجيا  15"غلفها اخليال بصوره املتعددة

ا�ي خيتلف yختالف  16"اويذ والفكر أالسطوري والعجائيببعامل السحر والتع" زاخرة
  .أالقوام ومعتقداهتم

يت أوردها  كامل ٔابو ديب عىل مقاس هذه إالشاكلية لغاية وهنا نقدم املالحظة الهامة ال
ٕان النص اخلواريق ميارس فعل ٕابداع مغامر : "ٔالسـئ¦ وحتريك السواكن، فيقولزرع ا
ٕانه يرسد اخلارق املتخيل بوصفه توثيقا للسحري والواقعي يف لعبة رص¿ اليوم : مذهل

رها ٕاليه يف النصف الثاين من القرن بغباوة نتعلمها من غابرÀل غارسـيا ماركزي وننسب ابتاك
  .17"العرشين ويه عريقة يف الكتابة إالبداعية العربية

مث تأيت املؤلفات الصوفية يف الرتاث العريب، ولعلها اجلانب الرثي للعديد من القصص  
يف مقابل معجزات أالنبياء، وقد ) الكرامات(رسدت ٔاحداA ملغزة ٔاطلق علهيا  العجائبية

" الفتوحات املكية"  القشريية yلعديد من هذه القصص، كام جند كتاب حفلت الرسا�
ا�ي هو االٓخر يعطينا وصفا جعائبيا لعوامل عليا تدرج فهيا ابن عريب للوصول ٕاىل املطلق، 

 إالمتاع" فيهوقد متخض عن هذا مفهوم وحدة الوجود، كام جند ٔاy حيان التوحيدي يف مؤل 
نظرا خلرقها : مع العمل ٔان هذه الكتابة تعد عىل الهامش 18"املقابسات"وكذا " واملؤانسة

املألوف ولقوانني الطبيعة املعتادة، ومرة ٔاخرى نورد املالحظة الثانية املقتبسة من  الباحث 
قد سـبق فكرة أالدب العجائيب عند تودوروف من " حسر سايم يبني فهيا ٔان ابن عريب 

" ٔامام طبيعة اخلطاب، خصوصا يف فصل  اليت تربك القارئ) احلقيقة الكشفية( خالل 
  .فالصور الواردة يف هذا النص ال تنمتي ٕاىل عامل احلقيقة 19"أالرض اليت من مخرية طينة آدم

ويذكر شعيب حليفي ٔان توظيف العجائيب يف نصوص املتخيل الرسدي العريب ميكن 
  :تأطريه يف اجتاهني

رغبة ) لسانية ؤاسلوبية وموضوعاتية( فةاجتاه سî ٔافق العجائيب املثقل yلتلوينات ا&تل .1
 )جنيب حمفوظ، الطاهر وطار، امليلودي شغموم( يف التجريب والتنويع مثل 
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مسار آخر اختار العجائيب كخطاب فين لرؤية العامل ورمسه yلتحوالت واملسوخ مواكبا  .2
ٔامحد سلمي براكت، جامل الغيطاين، : (العريب يف اكفة املسـتوÀت مثللتحوالت اFمتع 

 20)الفقيه
من خالل هذين �جتاهني تطور املسار الرسدي بني مشاريع متنافسة ٔاحيا¿ ومتالقية 
ٔاحيا¿ ٔاخرى وهو يتناول ا�ات والتارخي والهوية و�نسالخ احلضاري لمترير �نتقادات 

حيرض العجائيب يف نصوص روائية عربية حمدودة "الالذعة والساخرة من ٔانظمة احلمك ولهذا 
ومل يكن من  21"نرص وبنية yعتباره ٔاسلوy آخر يف التعبري ورؤية تستند عىل تصوركع 

العبث ٔان تتغذى النصوص الروائية العربية من أالفق العجائيب، ٕاكحدى حيل الكتابة 
إالبداعية من دون ٔان يشلك حس �غرتاب بعدا من ٔابعاد فقدان الهوية شديد الشـبه 

 Fلنسق الثقايف والفكري يف اy تتحمك يف مصريه، ومك يف متع العريب ا�ي ال زالت أالسطورة
  .ليل ض هذا من ت 

ؤالن املتخيل الرسدي العريب هو ٔافق مفتوح يسـتدعي املمنوع واحملظور والسـيايس 
وا�يين، قد يكون من املفيد اختاذه تعرجات منسقة مبتانة مثلام هو الشأن يف احلاكÀت 

عزى yاله2م جعيات ا&تلفة، وهذه مسأ� ٔاساسـية ينبغي ٔان تالرتاثية املتعددة املصادر واملر 
قصد ٕابراز أالصناف امجلالية والشعرية والعجائبية يف الكتابة العربية،  من قبل االٔاكدميني

مكسحوق جاميل يطرح ملف املوا�ة " تمية الفانتاستيك" ٕاذ ترد  وخصوصا حقل التجريب
ث عىل التساؤل حول متظهرات العجائيب بني هامش الواقع واملتخيل، وهو ما يبع

  السطحية والعميقة؟
        ::::متظهرات العجائيبمتظهرات العجائيبمتظهرات العجائيبمتظهرات العجائيب

اليت " تمية العجائيب" تبدو بعض النصوص الرسدية املعارصة جماال خصبا الشـتغال 
تساعد عىل تصعيد جذوة الرؤية، وهذا ما مينح للك حاكية لعبهتا والJة اليت تقرر 

غموض والتجيل يف صنف هذا اخلطاب العجيب، ٔاجزاءها، وٕاذا رمنا اسـتقصاء بواطن ال
فٕاننا سـنجد ٔاربعة مواضيع ٔاساسـية تشـتغل عىل خلخ¦ اجلانب املألوف والطبيعي، وقد 

بناء عىل مدونة من ٔالف لي¦ ولي¦ تتشابه يف مناخات الرسد، وخترتق " تودوروف"وحضها 
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نون الطبيعي عىل جسف الالمريئ وتمتث� يف فضاءات احلمل والعجيب ،قد تتفق مع القا
  .سبيل اFاز وقد ختتلف معه

، ا�ي يطال  22Métamorphoseنقصد بذ# عنرص �متساخ  والتحول  
رٔاس واحد : خشصيات النصوص فيخر�ا من طبيعهتا املعهودة لتصبح يه لغز احلاكية مثال 

خم بأجسام متعددة، ٔاو جسم وحيد برؤوس عدة متباينة، ٔاو تعدد أاليدي وأالرجل ٔاو تض
بعض أالعضاء من جسم الاكئن ٔاو ٔانسـنة بعض امجلادات من جحر وجشر، ويف بعض 

الغييب، : يرصد العجائيب من منظور تTيت  يف ٔاربعة موضوعات كربى يه" احلاالت 
  .23"اخلارق، املسخ والتحول، �ختفاء

ها شلكت هذه التTت كثافة بصور خمتلفة يف النصوص الروائية والقصصية العربية قدمي 
وحديهثا، حيث ركز ٔاحصاهبا عىل  اخلطاب العجيب بشلك الفت لالنتباه، والاكتب اللييب 

اليت صدرت عام 24" اختفت النجوم فأين ٔانت" يف مجموعته القصصية " أمحد الفقيهأمحد الفقيهأمحد الفقيهأمحد الفقيه" 
، سعى جاهدا لضغط رموزه يف مجل قلي¦ جتلب �نتباه بتفاعلها داخل اخلطاب 1974

ن الواقع وتعريه وتندد بضحالته، فتتضخم الهواجس بني العاملني ويف عنفها املعلن، تسخر م
فتتبخر حمسوسـية العامل املألوف وتتحول ٕاىل رؤÀ جعائبية ميكن ) احلقيقي والقصيص( 

  . ضغطها وقلهبا كام يف أالحالم
هبذه الطاقة أالثريية املطاطية القاب¦ لالنعاكس والتجسـمي والتاليش، تأيت عوامل ٔامحد 

ويه مثق¦ yلكوابيس املزجعة، ليس من yب احلمل ا�ي يطوف يف خواطر¿ يف الفقيه 
فأبطال القصة ال يعتربون هذه احلا� " النوم، بل يه رؤية من معق إالحساس yلهامش

ٔازمة عارضة بل يعتربوهنا حا� طبيعية ينبغي ٔان تدوم ويكيفون حياهتم تبعا ملبدٔا دواYا 
يزمع ٔامحد الفقيه ٔان شفرة " جل ا�ي مل يشاهد يف حياته هنراالر "، ففي قصة 25"واسـمترارها

املشهد يف هذه القصة وجه من وجوه الواقع احملسوس، حىت وٕان اكنت من كواليس 
الالوعي، فالشاب بطل القصة وهو جالس يف مقهـى  يطلب لنفسه فنجان قهوة قد 

ارات، وتصور أن الشارارات، وتصور أن الشارارات، وتصور أن الشارارات، وتصور أن الشارعععع    أشعل لفافة تبأشعل لفافة تبأشعل لفافة تبأشعل لفافة تبغغغغ ونظر حاملا ٕاىل الشار ونظر حاملا ٕاىل الشار ونظر حاملا ٕاىل الشار ونظر حاملا ٕاىل الشارعععع ا�ي امت ا�ي امت ا�ي امت ا�ي امتالالالٔال ٔ ٔ ٔ هبهبهبهبدير السـيدير السـيدير السـيدير السـي"
" قد حتول هنرا وأرقد حتول هنرا وأرقد حتول هنرا وأرقد حتول هنرا وأر....ل السـيارات حتولت ٕاىل قوارب حتمل عشاقا ومتل السـيارات حتولت ٕاىل قوارب حتمل عشاقا ومتل السـيارات حتولت ٕاىل قوارب حتمل عشاقا ومتل السـيارات حتولت ٕاىل قوارب حتمل عشاقا ومتيضيضيضيض مع التيار ببط مع التيار ببط مع التيار ببط مع التيار ببطئئئئ
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ورٔاى نفسه ٔانه واحد من هؤالء العشاق ينتظر عروسه حتت ظل جشرة، لكن ) 50:ص(
ى ا�ي جاء يضع جبواره فنجان القهوةى ا�ي جاء يضع جبواره فنجان القهوةى ا�ي جاء يضع جبواره فنجان القهوةى ا�ي جاء يضع جبواره فنجان القهوة" هذه الشجرة   """"صارت عىل الفور عامل املقهصارت عىل الفور عامل املقهصارت عىل الفور عامل املقهصارت عىل الفور عامل املقهــــ

 ) .50:ص(
قد يؤدي هذا التجسـمي العجائيب يف املقطع املذكور سلفا ٕاىل دفعنا لالبتسام، ولكنه يف 
القصة خيدم غرضا آخر هو تصوير احلياة بأرسها يف بيئة حصراوية جدyء، وهذا لكه ال يدل 
فقط عىل ٔان احلا� املوصوفة مشخصة يف ذهن املؤلف، بل يتعدى ذ# ٕاىل مادة التعبري 

جعل امجلادات تسـتحيل ٕاىل ٔارواح وأالرواح تتحول ٕاىل جامدات ميتة ٔاو اخلطاب ا�ي 
غري قاب¦ لالنبعاث يف ظروف يسعى من خاللها املؤلف ٕاىل جتسـيد الواقع وتقليصه يف 

  .رؤية فنتاستيكية
يميميميم، فهات ، فهات ، فهات ، فهات يليليليل بدل الزوجة هنرا بدل الزوجة هنرا بدل الزوجة هنرا بدل الزوجة هنرإان " ويف وقفة ٔاخرى خياطب ٔامه حضحضحضحضك ك ك ك …………    كنت حقا أكنت حقا أكنت حقا أكنت حقا أ

يف حياهتا هنرا؟ لكن ايف حياهتا هنرا؟ لكن ايف حياهتا هنرا؟ لكن ايف حياهتا هنرا؟ لكن امجلمجلمجلمجلل ا�ي ل ا�ي ل ا�ي ل ا�ي جيجيجيجيلس جبواره يرشب لس جبواره يرشب لس جبواره يرشب لس جبواره يرشب     ما ذنب امرأة مل تشاهدما ذنب امرأة مل تشاهدما ذنب امرأة مل تشاهدما ذنب امرأة مل تشاهد…………    يف ريف ريف ريف رAAAAء ء ء ء 
القهوة مد عنقه وفتح شارy مفلوقا ٕاىل نصفني مبتسام، وتساءل بلغة االقهوة مد عنقه وفتح شارy مفلوقا ٕاىل نصفني مبتسام، وتساءل بلغة االقهوة مد عنقه وفتح شارy مفلوقا ٕاىل نصفني مبتسام، وتساءل بلغة االقهوة مد عنقه وفتح شارy مفلوقا ٕاىل نصفني مبتسام، وتساءل بلغة امجلمجلمجلمجلال ٕان اكن احلديث ال ٕان اكن احلديث ال ٕان اكن احلديث ال ٕان اكن احلديث 

يف هذا املقطع الصغري يلجأ ٔامحد الفقيه ٕاىل بناء العجائيب من ) 52:ص" ( …………مو�ا ٕاليهمو�ا ٕاليهمو�ا ٕاليهمو�ا ٕاليه
ال املدهشة جتعلنا نستشف مأساة والتحول لكن من قفزات اخلي"  �متساخ" خالل 

بطل " غريغوري" البطل ا�ي يعيش تصحرا نفسـيا جع� يتقوقع عىل نفسه كام حدث ل 
اكفاك حي� ٔاحس yالغرتاب انقلب ٕاىل رصصار خضم، فالبطل يرى لك مر.دي املقهـى مه 

حلا� ٕابل خضمة يف غدو ورواح حتتيس القهوة يف نشوة عابرة ويشعر هو yلتقزز من هذه ا
هو الفرد الهو الفرد الهو الفرد الهو الفرد الببببرشي الوحيد يف بيرشي الوحيد يف بيرشي الوحيد يف بيرشي الوحيد يف بيئئئئة ينقلب الناس فهيا ٕاىل ة ينقلب الناس فهيا ٕاىل ة ينقلب الناس فهيا ٕاىل ة ينقلب الناس فهيا ٕاىل " فيفر مع الرحي هارy ويرى نفسه 

تî يه املفارقة من حيث ٔاهنا تصورات ؤاحالم طال عهدها yلصمت لتأيت الكتابة  26"ٕابلٕابلٕابلٕابل
  .فتحررها 

وملا اكن عندما نفتقد القمي يف اFمتع فٕان الروح رسعان ما تزتعزع لفساد القمية وضياعها، 
أالمر عىل هذه الشالكة فقد دفع ٔامحد الفقيه ٕاىل ٕاخراج ٔابناء بيئته بأمكلهم ٕاىل طور 

نقرٔا هذه السطور اليت اسـتحالت . الالمعقول  ليك حيتفظ لبط� الشاب مبالمح إالنسانية
منذ أول يوم رأى فيه ابنة جار منذ أول يوم رأى فيه ابنة جار منذ أول يوم رأى فيه ابنة جار منذ أول يوم رأى فيه ابنة جار هلهلهلهلم يشـتغل م يشـتغل م يشـتغل م يشـتغل " ٕاىل ظلامت رابضة يف قيعان النفس ال ترمي
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تطل من خلف ضفة الباب وتبتسم ð، يوتطل من خلف ضفة الباب وتبتسم ð، يوتطل من خلف ضفة الباب وتبتسم ð، يوتطل من خلف ضفة الباب وتبتسم ð، يوYYYYا ظن ٔالول وه¦ أن مجيع أالهنار يف ا ظن ٔالول وه¦ أن مجيع أالهنار يف ا ظن ٔالول وه¦ أن مجيع أالهنار يف ا ظن ٔالول وه¦ أن مجيع أالهنار يف     yلبقا�yلبقا�yلبقا�yلبقا�
ا�نيا قد خبأت منابعها يف بيت هذا اجلار، لكن ذا�نيا قد خبأت منابعها يف بيت هذا اجلار، لكن ذا�نيا قد خبأت منابعها يف بيت هذا اجلار، لكن ذا�نيا قد خبأت منابعها يف بيت هذا اجلار، لكن ذ#### مل يدم طويال، ففي اليوم التا مل يدم طويال، ففي اليوم التا مل يدم طويال، ففي اليوم التا مل يدم طويال، ففي اليوم التايليليليل دقوا  دقوا  دقوا  دقوا 
لها وتدا يف لها وتدا يف لها وتدا يف لها وتدا يف حصحصحصحصن البيت وعقاy لها وضعوا يف عنقها حبال وربطوها ٕاليه واكن أن حتولت ن البيت وعقاy لها وضعوا يف عنقها حبال وربطوها ٕاليه واكن أن حتولت ن البيت وعقاy لها وضعوا يف عنقها حبال وربطوها ٕاليه واكن أن حتولت ن البيت وعقاy لها وضعوا يف عنقها حبال وربطوها ٕاليه واكن أن حتولت 

شاة، ما أن يأيت املساء حشاة، ما أن يأيت املساء حشاة، ما أن يأيت املساء حشاة، ما أن يأيت املساء حىتىتىتىت ترسل  ترسل  ترسل  ترسل ثثثثغاء حزينا يزرغاء حزينا يزرغاء حزينا يزرغاء حزينا يزرعععع الوحشة يف ليل  الوحشة يف ليل  الوحشة يف ليل  الوحشة يف ليل البنت عىل الفور ٕاىل البنت عىل الفور ٕاىل البنت عىل الفور ٕاىل البنت عىل الفور ٕاىل 
املدينة، وصار يدراملدينة، وصار يدراملدينة، وصار يدراملدينة، وصار يدركككك أن لك هذه البيوت اليت تلتصق yٔالرض يف خمتلف أحياء املدينة  أن لك هذه البيوت اليت تلتصق yٔالرض يف خمتلف أحياء املدينة  أن لك هذه البيوت اليت تلتصق yٔالرض يف خمتلف أحياء املدينة  أن لك هذه البيوت اليت تلتصق yٔالرض يف خمتلف أحياء املدينة 

  ) .54:ص" ( تتحول yلليل ٕاىل حظائرتتحول yلليل ٕاىل حظائرتتحول yلليل ٕاىل حظائرتتحول yلليل ٕاىل حظائر
هبذه الرؤية �نتقادية والساخرة حياول ٔامحد الفقيه أن يلون متخي� مبا يتناسب 

العجائيب املتجاوز للحدود واملواصفات، وذ# من ٔاجل تأجيج اخلطاب وتعميق  ومواضيع
مشاربه خالقا نفقا آخر يف ٔافق النسق إالبداعي ا�ي تنقلب فيه إالنسانية ٕاىل هبميية ٔالهنا 

  .ختلت عن ٔامسى خصوصيهتا ويه القمية
  

س اليت تعيش يف وحنن نعتقد ٔان أمحد الفقيه حياول ٔان يطال ما هو فاتر وyرد يف النفو 
ماكهنا اكلطحالب ال ميزي بعضها عن البعض االٓخر، ورمبا هذا النازع هو ا�ي جعل ٔابطال 
قصته يتحولون ٕاىل ٕابل، فهذه السحابة الثقي¦ من الfٓبة يف جممتع رتيب يقتل الطموح 
والعنفوان اكنت جوهر هذا النص القصيص ا�ي ذوب لك أهل البgة يف قوالب فصاروا 

ني، مل يشذ عهنم ٕاال شاب واحد هو بطل الرواية ا�ي ٔاحس yالغرتاب، وقد يصح م2ثل
الزمع ٔان هذا البطل وضع يف حمك بني النفيس واخلسيس فٕاما ٔان يسرتد كرامته املهدورة 

  .ٕاكنسان، وٕاال سوف تسـهتلكه  حصراء احلياة املادية الرتيبة فينقلب مجال كغريه
لكن جيب علينا يف هذا " الرؤية العجائبية قائال وقد علق حمي ا�ين صبحي عىل هذه 

املقام ٔان نكون شديدي �حتياط، فهذا ال2ثل ا�ي يراه الاكتب ال يقترص عىل بيئة فقرية 
حصراوية خيمي علهيا اجلهل وتتحمك هبا التقاليد وٕامنا هو متاثل ٔابعد من ذ# يشمل الطبقة 

لك هؤالء يفرتض هبم ٔان يشلكوا حركة التنوير  ...املثقفة والطبقة الغنية والطبقة ا&تصة
  .27"والتحرر يف جممتعهم يقعون حضاÀ  متاثل قاتل يفقدمه مالحمهم الفردية
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ٕان اخلطاب العجيب هو المنط إالجعازي واملثري للعجب، فهو يتجاوز حدود الواقع 
ة الرتيب ما بني الكشف وإالظهار وبني الرشود، ولهذا يصبح النص بنية اسفنجي

وغالبا ما اكن هذا أالدب يتقنع مبالمح " المتصاص صدمات وٕاحباطات الواقع املعيش،
ٕاقامة توازن بينه وبني  -كام فعلت اFمتعات أالوىل -ٔاسطورية حاول إالنسان من خاللها

فشخصية البطل يف  28"نفسه من �ة وبينه وبني اFمتع ا�ي ينمتي ٕاليه من �ة Aنية
حتيل ٕاىل عامل يغذيه الهذÀن و�سـهتامات، " رجل من زمن أالساطري" قصته املعنونة بـ 

وعرب اللغة يفرز ٔامحد الفقيه عاملا خليطا من العجيب والسخرية ٔاشـبه yملعجزة ٔاو الكرامة، 
يف عنرب املواليد اجلدد اكتشف املمرضون وجود طفل زائد عن العدد، يف عنرب املواليد اجلدد اكتشف املمرضون وجود طفل زائد عن العدد، يف عنرب املواليد اجلدد اكتشف املمرضون وجود طفل زائد عن العدد، يف عنرب املواليد اجلدد اكتشف املمرضون وجود طفل زائد عن العدد، " لنقرٔا هذه الفقرة 

فال بد من حتقيق يف املوضوفال بد من حتقيق يف املوضوفال بد من حتقيق يف املوضوفال بد من حتقيق يف املوضوعععع يشمل لك العاملني  يشمل لك العاملني  يشمل لك العاملني  يشمل لك العاملني ... ... ... ... دفاتردفاتردفاتردفاترمهمهمهمهال عهد به ومل يأت ð ذكر يف ال عهد به ومل يأت ð ذكر يف ال عهد به ومل يأت ð ذكر يف ال عهد به ومل يأت ð ذكر يف 
  ) 72: ص(  29"هبهبهبهبذا القسمذا القسمذا القسمذا القسم

وتتواصل معليات البحث عن حقيقة هذا املولود الغريب وجفأة تتوقف معلية التحري 
ساقاه وذراعاه وأصابع ساقاه وذراعاه وأصابع ساقاه وذراعاه وأصابع ساقاه وذراعاه وأصابع ... ... ... ... فقد بدأ الطفل يفقد بدأ الطفل يفقد بدأ الطفل يفقد بدأ الطفل يمنمنمنمنو بشلك غريب و بشلك غريب و بشلك غريب و بشلك غريب " بسبب حدث فوق طبيعي 

تتتتمنمنمنمنو وتكرب وتطول وتريب عضالت ويو وتكرب وتطول وتريب عضالت ويو وتكرب وتطول وتريب عضالت ويو وتكرب وتطول وتريب عضالت ويمنمنمنمنو فوقها الشعر يف و فوقها الشعر يف و فوقها الشعر يف و فوقها الشعر يف يديه وقدميه ومالمح و�ه لكها يديه وقدميه ومالمح و�ه لكها يديه وقدميه ومالمح و�ه لكها يديه وقدميه ومالمح و�ه لكها 

مضت ساعات فٕاذا yلطفل ا�ي اكن قطعة ضئي¦ من مضت ساعات فٕاذا yلطفل ا�ي اكن قطعة ضئي¦ من مضت ساعات فٕاذا yلطفل ا�ي اكن قطعة ضئي¦ من مضت ساعات فٕاذا yلطفل ا�ي اكن قطعة ضئي¦ من ... ... ... ... مشهد Æٔنه احلمشهد Æٔنه احلمشهد Æٔنه احلمشهد Æٔنه احلململململ أو الاكبوس  أو الاكبوس  أو الاكبوس  أو الاكبوس 
  ).73: ص"(اللحم االٓداللحم االٓداللحم االٓداللحم االٓديميميميم يسـتوي أمام أعيهنم  يسـتوي أمام أعيهنم  يسـتوي أمام أعيهنم  يسـتوي أمام أعيهنم جفجفجفجفأة رجال باكمل هيأة رجال باكمل هيأة رجال باكمل هيأة رجال باكمل هيئئئئتهتهتهته

ف عن مسحة يعكس املقطع التايل مج¦ من املقاصد اليت ٔارش¿ ٕالهيا سلفا، ٕاذ ٔانه يكش
اكفاكوية تو� الاكبوس والعجيب شيئا فشيئا، فالطفل خيرتق طبيعة الزمن احلقيقي ليكرب 
يف وقت وجزي جدا حتت ٔانظار املمرضني والهيئات الرمسية، اليت حرضت لتشاهد هذه 

فرشعوا يلهجون �yعاء و�سـتغفار فرشعوا يلهجون �yعاء و�سـتغفار فرشعوا يلهجون �yعاء و�سـتغفار فرشعوا يلهجون �yعاء و�سـتغفار " املعجزة اليت ظنوا ٔاهنا عالمة من عالمات الساعة 
مغمغمغمغي عليه وهو يرى الطفل ي عليه وهو يرى الطفل ي عليه وهو يرى الطفل ي عليه وهو يرى الطفل ... ... ... ... دتني دتني دتني دتني وذكر الشهاوذكر الشهاوذكر الشهاوذكر الشها وعدد من النساء والرجال اهنار يبيك وآخر أوعدد من النساء والرجال اهنار يبيك وآخر أوعدد من النساء والرجال اهنار يبيك وآخر أوعدد من النساء والرجال اهنار يبيك وآخر أ

التفت شامال والتفت شامال والتفت شامال والتفت شامال وميميميميينا وأطلق صيحة Æٔهنا الزئري فتجمدوا يف ٔاماكهنم رعبا ينا وأطلق صيحة Æٔهنا الزئري فتجمدوا يف ٔاماكهنم رعبا ينا وأطلق صيحة Æٔهنا الزئري فتجمدوا يف ٔاماكهنم رعبا ينا وأطلق صيحة Æٔهنا الزئري فتجمدوا يف ٔاماكهنم رعبا ... ... ... ... رجال يقف ٔامارجال يقف ٔامارجال يقف ٔامارجال يقف ٔاماYYYYم م م م 
تهندوا تهندوا تهندوا تهندوا     أين الشهادةأين الشهادةأين الشهادةأين الشهادة: : : : وظنوا أنه سيبدأ عىل الفور وظنوا أنه سيبدأ عىل الفور وظنوا أنه سيبدأ عىل الفور وظنوا أنه سيبدأ عىل الفور خبخبخبخبنقهم فردا فردا، ٕاال أنه فاجأنقهم فردا فردا، ٕاال أنه فاجأنقهم فردا فردا، ٕاال أنه فاجأنقهم فردا فردا، ٕاال أنه فاجأمهمهمهمه قائال  قائال  قائال  قائال ... ... ... ... 

ولعلنا ) 74:ص(" اح عندما رأوه رجال مثلهم يبحث عن شهادة يؤمن اح عندما رأوه رجال مثلهم يبحث عن شهادة يؤمن اح عندما رأوه رجال مثلهم يبحث عن شهادة يؤمن اح عندما رأوه رجال مثلهم يبحث عن شهادة يؤمن هبهبهبهبا لقمة عيشها لقمة عيشها لقمة عيشها لقمة عيشهيف ارتييف ارتييف ارتييف ارتي
ندرك وظيفة هذه الصورة الاكرياكتورية املرسومة يف هذا املقبوس، فالاكتب يتجه صوب 
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العجائيب ٕالبراز رؤية انتقادية مرتبطة بقضاÀ تكتنف روح ا�عابة واحلبكة الظريفة، مث تأيت 
الرجل "ن تواري الاكتب داخل هذا البطل مما يسمح yلقول بأ  املفارقة اجلوهرية،

ٔاعطى لJاكرة سلطة اخلرق الزمين وتكسري اللحظات املأزومة، وهو ما " أالسطوري
هرول عدد مهنم وأحرض من فوره شهادة جامعية علهيا هرول عدد مهنم وأحرض من فوره شهادة جامعية علهيا هرول عدد مهنم وأحرض من فوره شهادة جامعية علهيا هرول عدد مهنم وأحرض من فوره شهادة جامعية علهيا " سنتوقف عنده يف هذه الفقرة 

طواها دومنا اعتناء ورطواها دومنا اعتناء ورطواها دومنا اعتناء ورطواها دومنا اعتناء ورىمىمىمىم    هبهبهبهبا يف ا يف ا يف ا يف أالختام والطوابع والتوقيعات، اسـتأالختام والطوابع والتوقيعات، اسـتأالختام والطوابع والتوقيعات، اسـتأالختام والطوابع والتوقيعات، اسـتململململ الشهادة يف نفور و  الشهادة يف نفور و  الشهادة يف نفور و  الشهادة يف نفور و 
لكنه قال يف لهجة متتللكنه قال يف لهجة متتللكنه قال يف لهجة متتللكنه قال يف لهجة متتلئئئئ تربما  تربما  تربما  تربما ... ... ... ... جيبه جيبه جيبه جيبه مثمثمثمث التفت شامال و التفت شامال و التفت شامال و التفت شامال وميميميميينا مرة أخرى Æٔنه يفتقد شيينا مرة أخرى Æٔنه يفتقد شيينا مرة أخرى Æٔنه يفتقد شيينا مرة أخرى Æٔنه يفتقد شيئئئئا ا ا ا 

        ....ووووخسخسخسخسطا أمل حترضوا الزوجة بعد؟طا أمل حترضوا الزوجة بعد؟طا أمل حترضوا الزوجة بعد؟طا أمل حترضوا الزوجة بعد؟
ذهبوا ذهبوا ذهبوا ذهبوا YYYYرولني وأحرضوا الزوجة فعقد علهيا حبضوررولني وأحرضوا الزوجة فعقد علهيا حبضوررولني وأحرضوا الزوجة فعقد علهيا حبضوررولني وأحرضوا الزوجة فعقد علهيا حبضورمهمهمهمه، وضع يده يف خ، وضع يده يف خ، وضع يده يف خ، وضع يده يف خرصرصرصرصها وقال ها وقال ها وقال ها وقال 

  .)75:ص" (أين القرض ٕاذن ؟أين القرض ٕاذن ؟أين القرض ٕاذن ؟أين القرض ٕاذن ؟: : : : بلهجته االٓمرة بلهجته االٓمرة بلهجته االٓمرة بلهجته االٓمرة 
يتصل أالمر يف وجه من الوجوه بظاهرة اختيار هذه العبارة اليت  تبث يف مضموهنا 
احملفوف yملزالق تفسريات تكتسب صفة العجائبية والبغته، معىن ذ# ٔان هذه امللفوظات 
تعكس عاملا انسحقت فيه نفسـية الاكئن، حىت yتت مشوهة تفرز ٔامراضا متعددة، هذا 

ا�ي يرفضه عىل لسان " ة قوية وقاسـية النربة عىل ٔامحد الفقيهأالزمة ميارس سلط/ الواقع
البطل، وهنا يربز هاجس العجائيب كرغبة يف معرفة العامل، فاملبدع  يزنوي بعيدا ويتالىش 
Àئسا من ٕاجياد طرق للتعايش مع جممتعه وحميطه، وتزداد احلاجة ٕاىل مثل هذه احليل لكام 

وارى خلف بنية جعائبية فنية وÆٔن العامل نسـيه ٔاو اشـتدت الضغوطات عىل املبدع ولهذا ت
هرولوا ٕاىل هرولوا ٕاىل هرولوا ٕاىل هرولوا ٕاىل " تناساه، ويواصل خطاب احلاكية يف تصعيد تدرجيي لبناء صورة هتمكية 

املاملاملاملرصرصرصرصف ف ف ف حيحيحيحيرضون ð قرضا، جاء القرض وفتح احلقيبة ليطمرضون ð قرضا، جاء القرض وفتح احلقيبة ليطمرضون ð قرضا، جاء القرض وفتح احلقيبة ليطمرضون ð قرضا، جاء القرض وفتح احلقيبة ليطمنئنئنئنئ ٕاىل مكية النقود، أعاد قفلها  ٕاىل مكية النقود، أعاد قفلها  ٕاىل مكية النقود، أعاد قفلها  ٕاىل مكية النقود، أعاد قفلها 
        هل السـيارة جاهزة االٓن؟هل السـيارة جاهزة االٓن؟هل السـيارة جاهزة االٓن؟هل السـيارة جاهزة االٓن؟    وقد النت لهجته قليالوقد النت لهجته قليالوقد النت لهجته قليالوقد النت لهجته قليال

وضعوها أمام املستشفى وجاءوا يسلمونه وضعوها أمام املستشفى وجاءوا يسلمونه وضعوها أمام املستشفى وجاءوا يسلمونه وضعوها أمام املستشفى وجاءوا يسلمونه ... ... ... ... ائق حائق حائق حائق حىتىتىتىت جاءت السـيارة  جاءت السـيارة  جاءت السـيارة  جاءت السـيارة مل متمل متمل متمل متضضضض دق دق دق دق
اكن الرجل قد وضع املفاتيح يف جيبه وأخذ حقيبة املال يف يده وسار يقود اكن الرجل قد وضع املفاتيح يف جيبه وأخذ حقيبة املال يف يده وسار يقود اكن الرجل قد وضع املفاتيح يف جيبه وأخذ حقيبة املال يف يده وسار يقود اكن الرجل قد وضع املفاتيح يف جيبه وأخذ حقيبة املال يف يده وسار يقود ... ... ... ... املفاتيحاملفاتيحاملفاتيحاملفاتيح

أدار احملرأدار احملرأدار احملرأدار احملركككك اندفعت السـيارة ٕاىل أالمام قليال  اندفعت السـيارة ٕاىل أالمام قليال  اندفعت السـيارة ٕاىل أالمام قليال  اندفعت السـيارة ٕاىل أالمام قليال مثمثمثمث    ... ... ... ... زوجته وزوجته وزوجته وزوجته ومهمهمهمه يتبعونه ح يتبعونه ح يتبعونه ح يتبعونه حىتىتىتىت صعد السـيارة صعد السـيارة صعد السـيارة صعد السـيارة
زت أالبنية والعامرات، حزت أالبنية والعامرات، حزت أالبنية والعامرات، حزت أالبنية والعامرات، حىتىتىتىت اختفى  اختفى  اختفى  اختفى هبهبهبهبا خلف السحب، ا خلف السحب، ا خلف السحب، ا خلف السحب، جفجفجفجفأة أخذت ترتفع وترتفع حأة أخذت ترتفع وترتفع حأة أخذت ترتفع وترتفع حأة أخذت ترتفع وترتفع حىتىتىتىت جتاو  جتاو  جتاو  جتاو 

  ) . 75:ص( """"انانانانرصرصرصرصفوا بعد ذفوا بعد ذفوا بعد ذفوا بعد ذ#### يف هدوء Æٔهنم يشاهدون عرضا مرسحيا يف هدوء Æٔهنم يشاهدون عرضا مرسحيا يف هدوء Æٔهنم يشاهدون عرضا مرسحيا يف هدوء Æٔهنم يشاهدون عرضا مرسحيا
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ليس عبثا  يف هذا السـياق أن يكون ٔامحد الفقيه قد غرف هذا النسـيج القصيص من 
هيوىل الغامض، بل معد ٕاىل توشـية هذه أالحداث خبيط رفيع من الواقع املادي ا�ي 

ويه طموح طالئع اFمتع، نعم ) الشهادة، املرٔاة، القرض، السـيارة( خزتð يف ٔاقطابه أالربعةا
من و�ة نظر موضوعية يه مطالب مرشوعة لكن ما ٔاراد املبدع توصي� هو هل هذا 
مبلغ أالجيال؟، فلو تقصينا هذه املقطوعة �نتقادية العجائبية فٕاننا جند صورة قامتة تنفي 

رجل مل يشاهد يف "ٔافراد اFمتع من جيل الشـباب العريب، فٕان اكن يف قصته  ٔاي متايز بني
رٔاى امتساخ الناس ٕاىل ٕابل شنيعة، فٕانه يف هذه القصة يسـتمكل رؤيته " حياته هنرا

 sموعة القصصية املتلونة توFالساخرة اليت جتعلنا يف حرية ٔامام هذا النص، فهل هذه ا
منيل ٕاىل �عتقاد بأن هذه الرؤية . ملسـتقبل الغامضبغموض املسـتقبل الواحض ووضوح ا

العجائبية يه انعاكس للمثقف العريب، جيل الطالئع yخلصوص، ٔالن لك ما كتبه يف قصة 
ٔاصبح من قبيل يومياتنا املعارصة، ٕاهنا رؤية جعيبة مكنت "  رجل من زمن أالساطري" 

حبدس فين عظمي، فرتك  القاص اللييب ٔامحد الفقيه  من اكتشاف حقيقة جيل الشـباب
جبيل مياكنييك ال   -ٔادبيا -بصمة درامية  ال يسمل املقبل علهيا ٕاال وفيه مهنا ندوب، ٕانه يتنبأ 

 . بفقدان الطموح املسـتقبيل" يعرف للقمي مدخال وال خمرجا مربمج 
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        الهــوامالهــوامالهــوامالهــوامــــش واملراجـــــعش واملراجـــــعش واملراجـــــعش واملراجـــــع
                                                                        

 28جنوب طرابلس الغرب بليبيا يف " مزده" اكتب لييب و� بقرية : ٔامحد ٕابراهمي الفقيه - *
درس يف طرابلس والقاهرة ولندن، وحصل عىل شهادة ا�كتوراه يف  1942ديسمرب 

ديث من قسم ا�راسات الرشعية جبامعة ٔادنربة عن أالدب القصيص يف أالدب العريب احل
 )اربطوا ٔاحزمة املقاعد( و)البحر ال ماء فيه( ليبيا، ٔاصدر عدة مجموعات قصصية مهنا 

ويه لكها حتمل الطابع اللييب اخلالص، رمبا ) اختفت النجوم فأين ٔانت(و) هند واملنصور(و
ع اللييب يف صدمته مع رÀح  التطور �نعتاق من يكون هذا الاكتب قد ترمج هوس اFمت
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