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اإله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

الدي الكرميني حفظهما هللا ورعامها
إىل و ّ

إىل زوجيت وأوالدي درب الوفاء وسراج األمل

معلمي جازاهم هللا خريا
إىل كل
ّ

أهدي هذا العمل
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شكر وعرفان

أتقدم ابلشكر اجلزيل ،والعرفان الكبري إىل أستاذي الفاضل املشرف على هذا البحث

أ .د بريهمات عيسى

تفضل به من نصائح وتوجيهات .
على ما ّ

له مين كل التقدير واالحرتام على سعة صدره ومجيل صربه.

جزاه هللا تعاىل خري اجلزاء.

أتوجه ابلشكر واالمتنان إىل األساتذة احملرتمني أعضاء جلنة املناقشة الذين
كما ّ
تكرموا بقراءة هذا البحث .وسامهوا بتوجيهاهتم الثّمينة وآرائهم القيّمة يف إثرائه
ّ
وتقييمه.
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م ـق ــدمـ ــة:
يصبو هذا البحث إىل قراءة أعمال"إبراهيم الكوين" الروائية ،من خالل حماولة تتبّع خمتلف التيمات
العجائبية املتعلقة بعامل الصحراء العجيب ،اليت وظّفتها نصوص هذه الرواايت ،واليت جتلت يف كل بنياهتا؛
بنية الشخصيات ،وبنية املكان والزمان ،وبنية األحداث ،وبنية اللغة .مقتصرين يف دراستنا هذه على ما
يتّصل بـ "العجائبية" ،حمور دراستنا .وذلك ابالعتماد على املنهج املوضوعايت ،الذي يتيح لنا املعاجلة
املوضوعاتية لنصوص "الكوين" السردية.
هذا املنهج اإلجرائي ميكننا من حصر املوضوعات املهيمنة والفرعية ذات الصلة بـ ـ "أساطري الصحراء"
و"ميتولوجيا الطوارق" ،وبيان دالالهتا ورموزها ،وإظهار عبقرية نسيجها وبنياهتا من خالل هذا التوظيف
املكثّف واملرّكز لعامل الصحراء ابلذات ،أبسلوب إبداعي تغلب عليه الطبوع الفانتاستيكية والعجائبية
واألسطورية .حماولة من الروائي للكشف عن الرتاث الصحراوي بوصفه وسيلة وظفها وأثث هبا" ،إبراهيم
مكوانته الثقافية واألسطورية،ابالعتماد على النص الروائي ذاته.
الكوين"فضاء رواايته والوقوف على ّ
واملالحظ أنه على الرغم من بروز ظاهرة توظيف العجائيب يف الرواايت العربية ـ على كثرهتا ـ بشكل الفت،
من خالل استغالل فضاء الصحراء الشاسع ،والولوج إىل عوامله السحرية ،وشخصياته الغرائبية ،وأمكنته
فوق الطبيعية  .إال أننا وجدان عبقرية "الكوين" املتفردة يف هذا املضمار  ،متزج بصناعة فنية فائقة ،ما هو
طبيعي مبا هو غري طبيعي (عجائيب ـ فانتاستيكي) .وأن الدراسات النقدية اليت تناولت ظاهرة الكتابة
الروائية عند "الكوين" ،املتمثلة يف صناعة وإبداع العجيب والغريب الصحراوي .دفعتنا إىل تلمس الطريق يف
هذا املنحى األسلويب املتميّز .هلذا السبب وغريه وقع اختياران على هذه الرواايت ،مثل رابعية "اخلسوف"،

الزؤان"" ،الدنيا ّأايم ثالثة"" ،التّرب"" ،القفص"" ،من أنت أيها
"اجملوس" جبزأيها" ،السحرة" ،جبزأيها" ،فْتنة ُ
املالك؟"" ،بـَُّر اخلَْيـتَعور" ...للبحث يف تيماهتا ،ابعتبارها أبرز الرواايت اليت وظّفت اللون العجائيب بشكل

لعل ج ّدة وقلة هذه الدراسات النقدية ،يعود إىل أن
جلي ومرّكز ،والذي ّأهلها لتحقيق النجاح والذيوع .و ّ
األدب العجائيب هو مبحث من املباحث اجلديدة يف النقد العريب ،كما كان جديدا يف السرد العريب

احلديث أيضا.
حيث حظيت الصحراء ابهتمام آخر ،إنه اهتمام الروائيني ،الذين هدفوا إىل إبراز مجال هذه الطبيعة
العذراء ،وبيان عجائبية عاملها الساحر ،فتناولوها يف أعماهلم السردية ،واختذوها فضاء لرواايهتم ،ومنهم من
استأثر موضوع الصحراء جل أعماهلم .هؤالء الروائيون ـ أو روائيو الصحراء ،وهم الذين اختذوا الصحراء
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موضوعا لرواايهتم ،كما فعل روائيو املدينة ،الذين جعلوا املدينة موضوع رواايهتم ـ وإن التقوا يف موضوع
الصحراء ،إال أن نسبة تناوهلم لعامل الصحراء كانت متفاوتة؛ فمنهم من تناوهلا يف عمل روائي واحد ،أو يف
عملني روائيني ،نذكر منهم ،الروائية "مريال الطحاوي" يف روايتيها "الباذجنانة الزرقاء" و"اخلباء" ،والروائي
غسان كنفاين" يف روايتيه "ما تبقى لكم" و"رجال يف
"صربي موسى" يف روايته "فساد األمكنة" .و" ّ
الشمس" ،و"رجاء العامل" بروايتها "سيدي وحدانة" ،و"حممد العشري" يف "نبع الذهب" و"تفاحة

الصحراء" .و"حممود السعدي" يف رواية "ح ّدث أبو هريرة قال"..و"السد"  ،ورواية "ريح اجلنوب" و"هناية
األمس" لـ"عبد احلميد بن هدوقة" ،و"احلبيب السايح" يف "تلك احملبة" و"متاسخت" ،الروائية املغرتبة
"مليكة مقدم" ،يف "املمنوعة" ( )L'interditeاليت ترمجها عن الفرنسية "حممد ساري"...
ومن هؤالء الروائيني الذين أكثروا من توظيف عامل الصحراء يف رواايهتم ،يربز امسان المعان مها؛ "عبد
الرمحن منيف" ،من خالل مخاسية "مدن امللح" (التيه ـ األخدود ـ تقاسيم الليل والنهار ـ املنبت ـ ابدية
الظلمات) ،و"إبراهيم الكوين"ـ الذي أوقف رواايته كلِّّها على فضاء الصحراء.
وتتأسس إشكالية موضوع هذه الدراسة ،على مجلة من األسئلة اليت برزت خالل قراءيت لعدد من رواايت
"إبراهيم الكوين" منذ سنوات ،فوجدت أهنا تشرتك كلها يف نقطتني ابرزتني مها :األوىل ،اشرتاك هذه
الرواايت يف توظيف الفضاء الصحراوي وعوامله الساحرة ،والتطرق إىل عوامل فوق طبيعية ،مستلهمة
من"أساطري الصحراء" ،و"ميثولوجيا الطوارق" .والثانية ،أ ّن هذه الرواايت تتقاطع يف توظيف هذا الفضاء
الصحراوي ،ابستخدام اللون العجائيب .فاملكون العجائيب يف سرد "الكوين" ،ظاهر جلي ،بل هو عنصر
جوهري تقوم عليه بنيات كل رواايته.
وقد طفق هذا البحث يطرح أسئلته من فرضية مبدئية ،وهي أ ّن اعتماد "إبراهيم الكوين" على اللّون
العجائيب يف كل رواايته ،لوصف عامل الصحراء ،املمتد جغرافيا من الصحراء الليبية ،وأجزاء من صحراء
عرضا هزليا ملشاهد
اجلزائر وموريتانيا ،والتناول احلصري لسكاهنا من الطوارق ،ما كان عمال عبَثيا ،وال ْ
رمسها الروائي ابلكلمات .ال .وإمنا من املؤكد أ ّن عمله هذا ،كان عن وعي ،وقصد أيضا ،يريد من ورائه أن
يبلغ أهدافا ،وحيقق غاايت .ومن هذه الفرضية ،برزت مجلة من األسئلة ما فتئت تتحفز ابستمرارُ ،ملِّ َّحة
على ضرورة إجياد أجوبة هلا من خالل سريورة هذا البحث ،من قبيل:
ـ كيف صور الروائي "الكوين" الصحراء؟ .وكيف أثر موضوعات الصحراء الغريبة العجيبة على اخلطاب
الروائي هلذه النصوص؟
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جمرد
ـ هل تع ّددت مدلوالت فضاء الصحراء و ّ
تنوع توظيفه يف كل رواية من رواايت "الكوين"؟ .أم هي ّ
مكررة ،على اعتبار أ ّن هذه الرواايت تشرتك يف الفضاء (صحراء) ،والشخصيات (جمتمع
موضوعات ّ
الطوارق)؟.

ـ مث ما هي الدالالت املتعددة اليت يوحي هبا شكل ومضمون نصوص "إبراهيم الكوين" الروائية من التوظيف
مرة ـ على فضاء الصحراء اخليايل ،وعوامله العجائبية ابلذات؟ .أكان ذلك بدافع أنساين
املرّكز ـ يف كل ّ
وذايت ،لتعريف اآلخرين بعامل الصحراء ،من خالل استعمال العجيب والغريب واخلارق للمألوف ،لِّلفت
االنتباه إىل هذا العامل املغيَّب!؟ .أم أ ّن هذا الرتكيز ،وهذا االستعمال ،كان هبدف االحتفاء بعامل الطوارق،
يعج ابلغرائب
وإبراز تراثه ،وإماطة اللثام عن حياة هذا امللثم من طوارق الصحراء ،واإلفصاح عن عامل ّ
والعجائب ،بواسطة اللغة ،ليبقى ما بقيت اللغة ،وما بقيت الصحراء؟.

ـ هل تطورت عناصر الرواية (السرد ،السارد ،املسرود له ،الشخصيات ،الفضاء ،اللغة) بفعل الغريب
متخض ذلك عن بنية فنية جديدة ،وشخصيات وفضاءات ابداعية متميزة؟
العجيب وتيمة الصحراء ؟.وهل ّ
هذه الرواية كيف حققت جنسا روائيا عربيا أصل الرواية لعربية وميزها عن نظرية الرواية العاملية؟.
ـ إن اعتماد هذه الرواايت الواضح على تقنية السرد العجائيب ،املعتمد على األساطري واخليال ،يدعو إىل
عم إذا كان قد وجد الروائي يف هذا األسلوب وسيلة مناسبة ،مت ِّّكنه من إظهار عامل الصحراء
التساؤل ّ
املهمش إبداعيا ،بصورة ختييلية إبداعية .أم إن هذه التقنية يف حقيقتها ما كانت إالّ هبدف تدوين تراث
ّ
قبائل الطوارق املادي والثقايف ،وتسجيل األحداث التارخيية اليت اجرتحها جمتمع الطوارق وأبطاله عرب

لعل الروائي"الكوين" ،يدرك أن مهمة تسجيل األحداث التارخيية ،وكتابة الرتاث هي من مهمة
القرون.و ّ
يسجلها أبحداث روائية عجائبية متميّزة؟.
املؤرخ واالنثروبولوجي،وليست من مهمة املبدع األديب،لذلك راح ّ
ّ
ـ وهل هذا التوظيف التخييلي العجائيب ،الذي كان سبيله استخدام اخليال اجملنّح ،م ّكن هذه النصوص
السردية من ربط وعجن األحداث الواقعية ابخليالية والعجائبية ،وابلتايل أاتح اجملال أيضا للروائي أن يقول
صور ما ال يُتصور .أو ما هو يف واقع األمر إال وسيلة تساعد النص الروائي على طرح
ما ال يُقال ،وي ّ
بث ما يريد من أفكار وآراء وخيال؟.
األسئلة احملرية واحملرجة والعجيبة وعلى ّ
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يبني درجة اخلوف الكبرية ّمّا
ـ وهل اعتماد نصوص هذه الرواايت على عامل الصحراء دون غريه ،هو مؤ ّشرّ ،

من خماطر طبيعية وبشرية ،هت ّدد كينونته ،وتؤدي إىل ختريبه وإفساده ،مث إىل انداثره واضمحالله احلتمي؟.
وهل توظيف العجائيب هبذا الشكل املكثّف من قبل الروائي هذا الروائي ،هو أسلوب إبداعي إلحداث
الدعاية السياحية ،وإبراز روعة ومجال وعظمة وإدهاش عامل الصحراء بواسطة إعمال اخليال الومهي وما فوق
الطبيعي؟.
ومن املهم جدا التذكري هنا ،أبن طبيعة النصوص "الكوين" الروائية املقرتحة هلذا البحث ،املرتكزة على
جذور الرتاث العريب من جهة ،وطبيعة اجلنس "العجائيب" ،من جهة اثنية ،دفعتنا العتماد "املنهج
املوضوعايت" طريقة حبث ،ووسيلة تنقيب عن املوضوعات البارزة اليت وظف فيها "الكوين" العجائيب أو
الفانتاستيك .على اعتبار أن املقاربة املوضوعاتية تعترب من أهم املقارابت النقدية يف معاجلة النصوص
األدبية؛ فهي اليت تعيننا على إبراز التيمات األساسية ،اليت تبدو ظاهرة إبحلاح ،بواسطة تكرارها واطّرادها،
واملتواجدة بشكل مهيمن يف رواايت "إبراهيم الكوين".
إن هذه النصوص العجائبية تتالءم مع املنهج املوضوعايت ،وتستجيب لطروحاته ،فهو حيفل ابلنص ويهتم

ابملتلقي .فكثري هم النقاد الذين تتبعوا سبيل هذا املنهج ،ونقبوا عن املوضوعات املهيمنة يف النصوص اليت
درسوها ،وكشفوا عن تيماهتا ،أمثال "بيار ريشار" و"روالن ابرت".
تبين آلية املعاجلة املوضوعاتية ،سيساعدان يف حصر موضوعات العجائيب يف هذه املتون الروائية ،وتعِّيننا
ف ّ
على تفسري مدلوالهتا بصورة طبيعية ،ألحداث فوق طبيعية .ألن العجائيب قائم على "الرتدد" و"احلرية" اليت
تنتاب القارئ والشخصية الروائية ،إزاء تفسري واقعي طبيعي ،وأتويل خيايل غري طبيعي لألحداث املروية.
فباتّباعنا اخلطوات املنهجية اليت يسلكها الناقد املوضوعايت ،واليت وضعها "تودوروف" ،م ّكنتنا من اجلمع
بني املالءمة الوصفية اإلحصائية ،والعملية التأويلية التفسريية ،بواسطة جرد املوضوعات وتصنيفها ،واليت
ساعدتنا على الغوص يف أعماق هذه النصوص السردية.
وهذا اإلجراء هو من صم يم ما يهدف إليه هذا البحث ،الذي حياول الكشف عن توظيف املوضوعات
ذات الطابع العجائيب ،املستمدة من خميال "إبراهيم الكوين" ،الذي أضفى على مستوى خطابه الروائي
التميز واجلاذبية ،حبيث جعله حمل عناية املتلقي العريب والعاملي .ذلك أن مسألة "املخيال" الذي ينهض
أهم القضااي اليت لفتت نظري يف أعماله السردية.
عليه البناء الروائي عند "الكوين" ،كان من ّ
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فعلى ما يبدو ،فإن نسيج املخيال يبقى هو األهم يف اإلبداع السردي عامة؛ ويكاد يكون هو املؤشر األهم
الدال على طبيعة الصناعة الروائية لدى هذا الروائي .أل ّن القارئ لرواايت "إبراهيم الكوين" خصوصا ،يلفي
نفسه يف مواجهة عدد ضخم من احملكيات ،اليت متتح من الرتاث الشعيب ،واألساطري واخلرافات ،والعالقات
العجيبة بني اإلنسان والطبيعة ،والطقوس الصوفية والدينية واالجتماعيةّ ،ما جيعل القارئ يقرأ هذه الرواايت
ويعيد النظر فيما يقرأ.
ومهما يقال عن مزااي أي منهج نقدي وجناعته ،فإن املمارسة النقدية يف النهاية ـ كما يرى ريشارـ هي ال
تعدو أن تكون "ّمارسة انطباعية" على ضوء منهج خاص يعتمده الناقد وسيلة إللقاء املزيد من الضوء على
معني ،ولكنها يف النهاية
العملية اإلبداعية .فهو يؤكد أن العملية النقدية ال بد هلا يف البدء أن تنصاع ملنهج ّ

هي عودةٌ إىل الذاتية وّمارسةٌ انطباعية حرة .وعنصر "الذاتية" ظاهر يف النقد املوضوعايت ،إذ إبمكان أي
يوجه قراءته حبسب حدسه اخلاص ،الختيار املوضوعات املهيمنة يف اإلنتاج األديب واملوضوعة
انقد أن ّ
املتفرعة عنها ،فيربزها ويشرحها ،مثل ما أ ّكد ذلك "دانييل برجيز".
وحلصر هذه التيمات العجائبية ،ال ينبغي االكتفاء ابلعملية اإلحصائية ،اليت تعتمد على ظاهرة رصد تكرار
األلفاظ اليت حتيل إىل موضوعة بعينها ،ولكن جيب التعويل أيضا ،لكشف هذه املوضوعات العجائبية على
ما يدعوه برجيز بـ "القيمة االسرتاتيجية" للموضوع .هذه "القيمة االسرتاتيجية" اختذ ُهتا ُمعينا يل يف هذه
الدراسة ،للوقوف على موضوعة عامل الصحراء العجائيب ،اليت وظفها "إبراهيم الكوين" يف كل متونه الروائية.
ألهنا كانت مبثابة البوتقة اليت انبثقت منها ابقي املوضوعات األخرى .واليت ضمنها الروائي كل حكاايته
السردية ،انطالقا من العالقة العجيبة اليت تربطه ابملسرود عنه ،واملسرود له .وهلذا جاءت حكاايت
رواايت"الكوين"زاخرة ابلعجائبية،هذه العالقة كانت هي أحد املفاهيم اهلامة يف النقد املوضوعايت.
ولإلحاطة مبوضوع هذه الدراسة ،وقصد الوصول إىل إجاابت على األسئلة السابقة الذكر ،اليت فرضتها
إشكالية البحث ،رأينا أن نتّبع خطة للبحث مؤلفة من مقدمة ،ومدخل ،ومخسة فصول ،وخامتة .وهي
مفصلة كاآليت:
ّ
ـ مقدمة :وقد ضمناها تصوران للبحثِّ ،
وذكر هواجسه ،وطرح أسئلتهّ ،مثلة يف كون نصوص "الكوين" ال
ّ

ميكن أن تنتج من فراغ ،بل ال بد لنصوص هبذا املنحى (العجائيب) أن تنطوي على قدر كبري من املقاصد

واألهداف.
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ـ املدخل التمهيدي :وتطرق فيه احلديث إىل تعريف العجيب الغريب .مث الكالم عن اجلذور املعرفية
للعجائيب .ومدى وكيفية توظيف هذا العجيب والغريب يف الرتاث السردي العريب .وبيان روافده الغربية يف
حتوالت الرواية العربية ،من حيث املوضوع ،فهي قد توجهت من رواية املدينة إىل رواية
الرواية الغربية .و ّ
الريف والصحراء؛ ومن اجلانب الفين االنتقال من غلبة الوصف والتّقرير على أسلوب الرواية ،إىل توظيف
احلكي الغرائيب والعجائيب واألسطوري والفانتاستيكي يف السرد العريب احلديث ،وإبراز أعمال الروائي
"إبراهيم الكوين" كنموذج واضح هلذا التحول.
الفصل األول :عجائبية خطاب العتبات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين :وتضمن قراءة عتباتية لرواايت
هامة يستكشف هبا الدارس جماهيل النصوص،
جمسات ّ
"إبراهيم الكوين" ،على اعتبار أن "العتبات" ّ
وموجهات قرائية تساعد الباحث على الوقوف على كنه هذه النصوص السردية ،وبيان ّميّزاهتا ،وإبراز
ّ

دالالهتا املختلفة .ولذلك فقد متّ يف هذا الفصل احلديث عن العتبات النصية اخلارجية (خارج املنت) .مث
العتبات النصية الداخلية (داخل املنت) .وختِّم هذا الفصل ابلتطرق إىل عجائبية العتبات النصية يف رواايت
"إبراهيم الكوين".
الفصل الثاين :الشخصيات العجائبية يف رواايت إبراهيم الكوين :بيّنت فيه عالقة األسطورة ابلشخصيات
العجائبية يف رواايت "إبراهيم الكوين" ،مث عطفت احلديث عن أمناط الشخصيات العجائبية يف هذه
الرواايت (الشخصيات العجائبية البشرية "أهل اخلالء" ،وشخصيات عجائبية فوق طبيعية "أهل اخلفاء"،
وشخصيات عجائبية من عناصر الطبيعة الصحراوية.)..
الفصل الثالث :عجائبية املكان والزمان يف رواايت "إبراهيم الكوين" :ومتّ فيه استنباط وحتليل أنواع األمكنة
اليت تناولتها رواايت "إبراهيم الكوين" ،واليت ال خترج عن فضاء الصحراء؛ مثل الفضاء املرجعي (الفضاء

اجلغرايف  ،)L'espace géographiqueوالفضاء التخييلي ،والفضاء العجائيب ،وبيان عجائبية
الطبيعة الصحراوية على ضوء ما تناولته هذه الرواايت .مث االنتقال إىل احلديث عن عجائبية البنية الزمنية يف
هذه الرواايت ،والرتكيز على ثنائية املكان والزمان فيها.
ـ الفصل الرابع :عجائبية األحداث السردية يف رواايت "إبراهيم الكوين" :رصدان فيه األحداث العجائبية اليت
قامت هبا شخصيات من أهل اخلالء (أهل الصحراء) .واألفعال العجائبية اليت صدرت عن أهل اخلفاء
(ملة اجلن واألشباح) .مث بيان األفعال والشرائع والطقوس الصحراوية العجائبية ،وبيان غرائبية األحداث
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ذات الطابع الثقايف ،مثل ،عجائبية األحلان واألشعار الطارقية ،اليت يتفرد هبا تراث الصحراء .وكذا التكلم
عن عجائبية العواطف واألخالق اليت يتّصف هبا أهل الصحراء.
الفصل اخلامس :املعجم اللغوي السردي ومواصفات التعجيب يف نصوص إبراهيم الكوين الروائية :وتضمن
احلديث عن السارد وأنواعه ومواصفاته العجائبية واألسطورية .مث البحث يف طبيعة املسرود يف رواايت
"الكوين" ،واليت من أبرزها االنتقال من الوصف الواقعي إىل الوصف العجائيب .واالنتقال إىل البحث يف
املسرود له وبيان أنواعه وتقنيات تقدميه يف رواايت "الكوين" .مث التعريج على املعجم اللغوي العجائيب
واحلقول الداللية يف هذه الرواايت ،والرتكيز على ظاهرة التعدد اللساين ،والتناص الديين واالقتباس من ألفاظ
وأسلوب القرآن الكرمي ،اليت أكثر الروائي "الكوين" من توظيفها يف نصوصه .واما فيما تعلّق ابحلقول
الداللية ،اقصران احلديث على ظاهرة األمساء؛ أمساء األماكن ،وأمساء الشخصيات ،اخلاصة ابلصحراء
وأهلها من الطوارق ،ملا هلا من دالالت عجائبية.
توصل إليها هذا البحث ،واليت هلا عالقة وثيقة
اخلامتة :واليت مت الرتكيز فيها على تسجيل أهم النتائج اليت ّ

بعنوان هذه األطروحة وموضوعها.

وجتدر اإلشارة هنا إىل األعمال والبحوث السابقة اليت أفدت منها كثريا يف هذه الدراسة ،وأذكر منها:
ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،املركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء ،املغرب ط.7111 /0
ـ صالح صاحل ،الرواية العربية والصحراء ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،سورية ،د ط.0991/
ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،مركز النشر
اجلامعي ،تونس،ط.7107/0
ـ حلسن كرومي ،العابر وهاجس البحث يف أدب إبراهيم الكوين ،جملة اخلطاب ،منشورات خمرب حتليل
اخلطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد الرابع جانفي  ،7119دار األمل للطباعة والنشر
والتوزيع ،مدوحة ـ تيزي وزو ،اجلزائر.
ـ آمنة حممد طويل ،عتبات النص الروائي يف رواية اجملوس إلبراهيم الكوين :العنوان ـ الغالف ـ املقتبسات،
اجمللة اجلامعة ،العدد السادس عشر ،اجمللد الثالث ،ليبيا ،يوليو.7102/
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ـ طانية حطاب ،إبراهيم الكوين ومشروعه السردي من طوق الصحراء إىل إشعاع العاملية ،جملة رؤى فكرية،
العدد الرابع ،أوت  ،7101جامعة سوق أهراس.
ويف األخري أوجه شكري مقرتان آبايت االحرتام إىل األستاذ املشرف الربوفسور "بريهمات عيسى" ،الذي
فتعهده ابلتصويب والتصحيح والتوجيه القيّم ،إىل أن اشت ّد عوده،
رعى هذا العمل مذ أن كان فسيالّ ،
أتوجه ابلشكل اجلزيل
واستوى على سوقه ،وقد آن أوا ُن ينعه وحصاده .فله مين كل الشكر واالمتنان .كما ّ
إىل كل من ساندين على إجناز هذه الدراسة ،سواء من م ّدين ابملراجع ،أومن أعطاين معلومة ،أو نبّهين إىل
وجه ّإيل نقدا ،وأرشدين إىل األصوب واألحسن .فجزى هللا اجلميع خري اجلزاء.
فكرة مهمة ،أو ّ
هللاَ نسأل التوفيق والسداد.
ال ـ ـمـ ـدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

ـ  0ـ تعريف العجيب الغريب.
ـ  7ـ الروافد الغربية للغريب العجيب يف الرواية الغربية.
ـ  3ـ توظيف العجيب والغريب يف الرتاث السردي العريب.
ـ  2ـ الرواية الفنية العربية ومسار توظيف الغريب والعجيب.
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مــدخــل:
ـ  0ـ تعريف العجيب الغريب:
ال جرم أن وضع تعريف دقيق ملصطلح "العجائيب" ،قصد متييزه عن املصطلحات القريبة منه كـ"الغريب"
و"العجيب" و"الفانتازي" ،ليس عمال هينا على اإلطالق ،ألن الباحثني اختلفوا يف حتديد مفهوم هذه
املصطلحات ،وذهبوا هبا مذاهب شىت .ولكن من املهم التنبيه هنا ،إىل أ ّن بعض النقاد حاولوا وضع فروق
بني "العجيب" و"الغريب" .بينما خالف "تودوروف" وغريه من النقاد هذا الرأي ،ويرى أن ال فروق جوهرية
بني املصطلحني يف كتابه "مدخل إىل األدب العجائيب" يف عنوانه الفرعي " L’étrange et le
 ."merveilleuxولذلك توخيا لالختصار والدقة سأعترب لفظة "عجيب" و"غريب" ذات داللة
واحدة.
وما جتب اإلشارة إليه بداية هو أن مصطلح "فنطازاي" ،تعود أصوله إىل العهد اليوانين القدمي ،وقد «ترمجه
عن السراينية "إسحاق بن حنني»( .)1بينما "قسطا بن لوقا" ترجم هذا املفهوم بلفظة التخيل
 .)2(fantaisieوقد اعرتف الباحث"محيد اإلدريسي" أبن مصطلح الفانتاستيك «ال ميكن ضبطه وحصره
يف نسق حتديدي واضح ،نظرا لتنوع أشكاله وأنواعه .لذا ميكن القول ،إن طريقة العمل جتريبية ،تنقاد إىل
االتصال ابلنصوص مباشرة لتأمل وتبصر مبناها ومعانيها»( .)3ليخلُص من خالل تنقيبه عن جذور
العجائيب عند اليوانن ـ إىل أن فالسفة اليوانن مل أيتوا على ذكر كلمة العجائيب «على الرغم من أهنم كانوا
أول من أاثر أسئلة حول طبيعة الفكر والواقع وحقيقة الوجود والعقل ..وأكدوا بوجود عاملني؛ عامل العقل
وعامل احلس ،عامل احلقيقة املثلى وعامل الظواهر الناقصة .واختزلت هذه الرؤية الفلسفية يف العالقة بنظرية
األدب يف مبدإ احملاكاة»(.)4
ويبدو أن النقاد الغربيني ،يضعون العجائيب إبزاء مصطلح الوهم واخليال ،ويُقصد به كل عمل فين وأديب،
يقرتب من اخليال ،وينأى عن الواقع .وإذا فإن احلكاية العجائبية ،أو احلكاية الومهية ،بتعبري "جمدي وهبة"،

 1ـ حسني عالم ،العجائيب يف األدب ،من منظور شعرية السرد ،منشورات االختالف ،ط ،7101 /0ص.21
 2ـ عاطف جودة نصر ،اخليال مفهوماته و وظائفه ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د ط ،0922 ،ص .10
 3ـ محيد اإلدريسي ،السرد الفانتاستيكي يف الرواية العربية احلديثة ،البنية والداللة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة حممد األول ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،وجدة ،شعبة اللغة العربية وآداهبا ، 7113/7117 ،ص .02
 4ـ م ن ،ص .71
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يفسرها .إهنا تتمايز عن احلكاية اخلرافية
هي سرد ألحداث خيالية غري واقعية ،ليس ابستطاعة العقل أن ّ
عرب عن رؤية الناس للعامل.
اليت ميكن تفسريها من خالل الرموز واإلحياءات اليت تُ ّ
أما تعريف الناقد املغريب "سعيد علوش" الذي أورده يف معجمه األديب ،يبدو «أبنه مأخوذ عن
تودوروف»( .)1فالعجائيب يف رأيه « شكل من أشكال القص ،تعرتض فيه الشخصيات ،بقوانني جديدة،
تعارض قوانني الواقع التجرييب»( .)2أما مصطلح الفانتاستيك الذي يقابله ابلعجائيب ،فهو الذي «يقع بني
(اخلارق) و(الغريب) حمتفظا برتدد البطل بني االختبارين كما حيدد ذلك "تودوروف"»(.)3
أما يف املعجم الفلسفي لـ"مجيل صليبا" فقد جعل مقابل هذا املصطلح اللفظة الفرنسية  .surnaturelإذ
يعرفه أبنه «كل ما خالف العادة فهو خارق ،والفرق بينه وبني املعجز ،أ ّن املعجز يقارن التحدي ،واخلارق
ال يقارنه .ويطلق اخلارق على ما خيرق نظام الطبيعة ،كاملعجزات والكرامات واإلرهاصات ،فهي خارقة
للنظام الطبيعي املعلوم»(.)4
فاخلارق ما كان مناقضا للواقع املألوف االعتيادي ،واملدهش ببعض الظواهر فوق طبيعية إبزاء ما هو
طبيعي ،اليت خترق العقل ،وتدهش احلواس ،أمثال كرامات األولياء ،وأعمال السحرة ،واملشي على سطح
املاء ،وطريان األجسام يف اهلواء ...هذا اخلارق الذي يقوم على حتدي املتلقي ،وإثبات عجزه عن أن أييت
مبثل هذا العمل .هلذا فإن «اخلارق قد يطلق على ما جياوز قدرة اإلنسان  ،préternaturelال على ما
جياور نظام الطبيعة ،كقدرة بعض األفراد على االتصال بعامل الغيب ،أو قدرهتم على قراءة األفكار ،أو
اتصافهم بسرعة الكشف واإلهلام .وقد مسيت هذه األمور ابخلوارق ،جملاوزهتا قدرة اإلنسان ،ال جملاوزهتا قدرة
اآلهلة»( .)5كما قد تدل لفظة اخلارق على ما خيرق قدرة اإلنسان املألوفة واالعتيادية،كمعرفة بعض األسرار
حتري اإلدراك ،وتستعصي على الفهم.
اليت ختفى عن البشر ،أو القيام ببعض األعمال اليت ّ
ـ  7ـ الروافد الغربية للغريب العجيب يف الرواية الغربية:

 1ـ حممد تنفو ،النص العجائيب ،مائة ليلة وليلة أمنوذجا ،دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع،سورية،ط ،7101 /0ص .33
 2ـ حممد علوش ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناين بريوت ،لبنان ،ط  ،0923 /0ص . 021
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتينية ،دارالكتاب اللبناين ،بريوت ،ط ،0920 /0ج ،0ابب اخلاء،
ص .303
 5ـ م ن ،ص ن .
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تعود اهتمامات الغرب األوىل ابلفانتاستيك حسب الناقد "شعيب حليفي" إىل أواخر القرن الثامن عشر
وبداية القرن التاسع عشر ،وجتلى هذا االهتمام يف «يف األدب الفرنسي واألجنلو ساكسوين مرورا ابلرواية
القوطية ،وأعمال "إدجار اآلن بو"  ،Poeو"لوفكرافت" يف بداية القرن املاضي ،وصوال إىل أعمال حديثة
ساهم فيها أدابء أمريكا الالتينية ،بشكل كبري ،وأضفوا على الفانتاستيك زمخا جديدا ،وحتوالت مهمة»(.)1
وينبغي اإلشارة هنا إىل أ ّن التيار الرومانسي يعزي ظهور العجائيب إىل الروائي األملاين "هوفمان" ،وربْط هذا
اجلنس هبذا الروائي مل يكن حمض صدفة ،وإمنا مت اختياره عن قصد ،ألن أعماله تستجيب لكل املتطلبات
اجلمالية واالقتصادية يف فرنسا منذ  . 0279لقد عثر دعاة الرومنسية يف شخص "هوفمان" على مرجعيتهم
وهويتهم( ، )2واختذوه سندا هلم يف أتسيس رؤية خاصة لبطل منبوذ يف عامل ال يفهمه ،غري أنه يف إمكانه أن
يلج عاملا آخر فوق طبيعي متعال عن العامل األرضي العادي(.)3
وأكد هذا املذهب على أن جلنس العجائيب أصوال قدمية تتمثل يف "الرواية القوطية" أو الرواية السوداء ،اليت
برزت أواخر القرن  ،02خاصة يف األدب اإلجنليزي ،عرب «أعمال كل من ( Leurisرواية الراهب
 ،)0293و( Radcliff Annأسرار أدولفو ...)0292كانت تعتمد مجلة من اإلجراءات املثرية:
قصور مسكونة ابألرواح ،مقابر ،رهبان خميفون ،رؤى مفاجئة لكائنات شريرة وشيطانية من مجيع
األصناف ،وعندما صدرت احلكاايت العجائبية هلوفمان ابلفرنسية سنة ُ 0279د ّق آخر مسمار يف نعش

الرواية القوطية»(.)4

وبناء على ما تقدم ،فإن العجائيب الذي تلج عامله الرواايت اإلبداعية ،ال يبدو مناقضا للواقع ،كما يف رأى
الرومانسيني .وكل ما يف األمر أنه حياول تشييد عامل من اخلوف والدهشة داخل العامل الواقعي املنظم ،القائم
على معايري العقل ،بواسطة طرح موضوعة مستغلقة عن الفهم ،ومستجلبة للدهشة والرتدد.
فال صدام إذا بني الواقعي الطبيعي ،وبني الالواقعي فوق الطبيعي ،وإمنا الثاين يعتمد على األول يف وجوده
« فهو صدام ال يلغي ،بقدر ما جيعل الواحد حيتوي اآلخر ،ويبدده يف داخله ،فعالمة العجائيب كحدث

 1ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية  ،دار األمان ،الرابط ،املغرب ،ط ،7119 /0ص .73
 2ـ ينظر :حممد تنفو ،النص العجائيب ،مائة ليلة وليلة أمنوذجا ،م س ،ص .12
 3ـ ينظر :جول مالريو ،هل يوجد الفانتاستيك ابعتباره جنسا أدبيا؟ ،تر :حممد آيت لعميم ،نقال عن :حممد تنفو ،النص العجائيب ،مائة ليلة
وليلة أمنوذجا ،م س  ،ص ن.
 4ـ ينظر :م ن ،هامش ص ـ ص  11ـ .12
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فوق طبيعي يف تواصل مع ما هو واقعي ،كأشكال ج ّد معقدة ،قد سبب خلطا يف االعتقاد ابنفصام

العالقة»(.)1

أما الناقد البنيوي العجائيب الفرنسي "تزفيتان تودوروف" ،الذي أجنز كتابه املهم عن األدب العجائيب
"مدخل إىل األدب العجائيب" ،الذي أكد فيه على ما للخطاب العجائيب من خصائص حمددة ،وبنية يف
احلكي معينة ،ألن العجائيب ـ يف نظره ـ يغري نظرتنا لألشياء ،ويغري حالتنا أيضا ،ألنه يهدف إىل إزالة تلك
النظرة التبسيطية الفاصلة بني الواقع والالواقع ،بني املرئي والالمرئي(.)2
فبعد أن استند "تودوروف" على تعاريف سابقة ،وتفحص نصوصا سردية كالسيكية تنتمي إىل القرنني
التاسع عشر والعشرين ،خلص إىل أنه لكي يتحقق العجائيب ال بد من أن حيدث "الرتدد" أو "احلرية" ـ
بتعب ري القزويين ـ اليت تعرتي القارئ الذي ال يعرف غري القوانني الطبيعية إزاء واقعة غري مألوفة .ذلك أ ّن
العجائيب يقيم عالقة مباشرة بني الشخصيات الروائية واألحداث والقارئ ،هذا األخري الذي يعرتيه
اإلحساس بصعوبة إجياد تفسري واضح لألحداث .ليجد نفسه أمام اعتبارين؛ إما أن يعترب هذه
الشخصيات واقعية ،ولكنها تتعرض ألحداث أو ظواهر فوق طبيعية .وإال فإن هذه األحداث ستبقي يف
نفسه ذلك الرتدد واحلرية لعدم وجود تفسري منطقي هلا .فإذا تسىن للقارئ إجياد تفسري لألحداث،
وإرجاعها إىل قوانني طبيعية أو فوق طبيعية ،وميكنها أن تقبل تفسريا عقالنيا وفق انموس الواقع ،هنا
يتالشى العجائيب ليفسح اجملال للغريب .أما إذا قرر قبوهلا كما هي عليه ووضع قوانني جديدة للطبيعة ،فإن
النص ذاته يدخل جنس العجيب( .)3وعلى القارئ أذن أن حيذر هنا أتويل األحداث ،القائم على القراءة
السطحية للمنت العجائيب ،ألن القراءة التأويلية « تتعامل مع الظاهرة العجيبة ،على أهنا تقع داخل نص
أديب ،ومن هنا ينتقل القارئ من السؤال عن األحداث الغريبة ،إىل السؤال حول النص ،ومن هنا يتهدد
الفانتاستيك يف وجوده داخل النص»(.)4
ـ  3ـ توظيف العجيب والغريب يف الرتاث السردي العريب:

 1ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،م س ،ص .27
 2ـ تزفيتان تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب ،تقدمي حممد برادة ،ترمجة الصديق بوعالم ،دار الكالم ،الرابط ،ط ،0993 /0ص .13
 3ـ تزفيتان تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب ،تقدمي حممد برادة ،م س ،ص .23

 4ـ حممد عز الدين التازي ،عجائبية احملكي يف القصة القصرية املغربية ،جملة بصمات ،جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،7
ع ،0991 /0ص .31
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إذا ما عدان إىل مصنفات العرب القدامى األدبية منها أو الدينية ،فإننا جندها قد تضمنت الكثري من
الصور واألحداث والشخصيات العجائبية .وقد وقع اختياران على جمموعة متنوعة من هذه املؤلفات؛ ألهنا
تشكل ـ حسب رأينا ـ صورة من الصور اهلامة والشاملة ملصادر العجائيب يف الثقافة العربية .وألهنا تُربز
آليات التفكري والتخييل العريب ،اليت تش ّكل البنية الذهنية العربية يف العهود املاضية ،مع التأكيد على أن
حضور الفانتاستيك كجنس أديب أببعاده الداللية والفلسفية يف احلكاايت العربية الرتاثية أو يف السرد الروائي
العريب القدمي مل يكن له حضور ابرز ،وإمنا «ما تشتمل عليه النصوص السردية العربية من ظواهر تتعاىل عن
الطبيعة ينتمي إىل مفهوم اخلارق وما يتعلق به .ولذلك فالكتابة الفانطستكية ابملفهوم الغريب غري موجودة
يف االنتاج األديب القدمي»(.)1
من هذه املصنفات جند ،كتب التاريخ واجلغرافيا ،اليت أوالها العرب عناية فائقة منذ القدمي .لذلك تعترب
أخبار العامل اإلسالمي،
مصدرا هاما من مصادر الثقافة العربية اإلسالمية ،بل واإلنسانية مجعاء .ألن فيها َ
تعرف عليها العرب قدميا ،وألهنا مؤلفات موثوق يف صدقها وموضوعيتها.
وأخبار البلدان اليت ّ

القراء،
اهتم العرب كثريا بـ "فن التاريخ" ،ألنه العلم الذي يتضمن علوما أخرى هامة ،فبحثوا فيه عن « ّ
ف ّ
املفسرين ،واحمل ّدثني ،وسري الصحابة والتابعني ،وطبقات اجملتهدين ،وطبقات النحاة ،واحلكماء واألطباء،
و ّ

وأخبار األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وأخبار املغازي ،وحكاايت الصاحلني ،ومسامرة امللوك من القصص

واألخبار ،واملواعظ والعرب واألمثال ،وغرائب األقاليم ،وعجائب البلدان ،ومنه كتب احملاضرات ،ومفاكهة
اخللفاء ،وسلوان املطاع ،وحماضرات الراغب»(.)2
كما صنف العرب القدامى يف معرفة أحوال الناس وبلداهنم ،وثقافاهتم ،وعاداهتم وصنائعهم ،وأنساهبم
ووفياهتم ،وحددوا موضوع التاريخ يف أحوال األشخاص املاضية من األنبياء واألولياء والعلماء واحلكماء
والشعراء وامللوك والسالطني والقصص واألخبار واملواعظ والعرب واألمثال ،وغرائب األقاليم وعجائب

 1ـ عبد احلي العباس ،بناء املصطلح (العجيب والغريب واخلارق والفانطستيك) بني قيود املعجم وقلق االستعمال ، ،املطبعة والوراقة الوطنية،
مراكش ،املغرب ،ط ،7112/0ص ـ ص  003ـ .002

 2ـ عبد الرمحن بن حسن اجلربيت ،عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ،اجلزء األول ،حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن ،مطبعة دار الكتب املصرية
ابلقاهرة ،طبعة بوالق  ،0992ص .13
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البلدان( .)1وجعلوا املبتغى منه الوقوف على األحوال املاضية ،كيف كانت وكيف صارت ،والفائدة من
ذلك أخذ العرب واملواعظ من تلك الصروف املتبدلة واألمم البائدة(.)2
ومن هاته املصنّفات ،نذكر "املسالك واملمالك"( )3لصاحبه "ابن خردذابة" ( 713ـ721هـ) ،والذي يُعترب
وصف الطرق ،وتعيني
أول مؤلف يصلنا عنه ،مصنف يف موضوع اجلغرافيا الوصفية .والذي جاء فيه
ُ

وبني عجائب تضاريس األرض ،وعجائب البنيان ،ووقف
املسافات الفاصلة بني األقاليم والبلدان واملدنّ ،
وصف ملا شاهده يف "البحر الشرقي
مليا عند العجائب والغرائب اليت رآها يف رحالته ،واليت ومن بينها
ٌ

سجل ما رأى من أعاجيب فيه ،منها أنه رأى العنرب «خيرج منه ..وفيه مسك طول
الكبري" ،مثال ،الذي ّ
السمكة مائة ذراع ،ومائتا ابع ُخياف منها على السفن فتنقره بضرب ..يطري ،وجوهه كوجوه البوم  ..وفيه

مسك طول السمكة عشرون ذراعا ويف جوفها مثلها ،ويف األخرى مثلها إىل أربع مسكات .وفيه سالحف
استدارة السلحفاة عشرون ذراعا ،ويف بطنها مقدار ألف بيضة ..وفيه مسك على خلقة البقر ،تلد وترضع
 ..ومسك على خلقة اجلمل.)4(»..
ويف موضع آخر من هذا الكتاب ،يتحدث عن عجائب جزيرة "الرامي" ،وهي أرض بعد سرنديب يقول
واصفا سكان هذه اجلزيرة «..وهبا انس عراة يف غياض ،ال يُفهم كالمهم ألنه صفري ،وهم صغار،
يستوحشون من الناس .طول اإلنسان منه أربعة أشبار ..شعر رؤوسهم زغب أمحر ،ويتسلقون على
األشجار أبيديهم ،من غري أن يضعوا أرجلهم عليها ..ويف البحر انس بيض يلحقون املراكب سباحة
يشرحوهنم تشرحيا.)5(»...
واملركب يف سرعة الريح ...وجزيرة فيها انس سود مغلغلون أيكلون الناس أحياءّ ،
ويف مواضع أخرى يتكلم عن "عجائب استحالة املياه" ،و"عجائب اجلبال"(.)6

وتكون العامل ،وذ َكر عامل اجلن ،وخ ْلق النسناس ،الذي قال عنه:
كما حتدث عن عمر الدنيا وبداية اخللق ّ

أنه «كمثل نصف اإلنسان ،بيد واحدة ورجل واحدة .)7(» ..كما ذكر أمة "الواق واق" ،وخرب "األهنار
األربعة" اليت خترج من أصل اجلنة .وحتدث عن اتريخ األمم القدمية ،واألزمان السالفة .وعن ّمالك الرتك
1ـ للتوسع ينظر :م ن ،ص ـ ص  2ـ .01
 2ـ ينظر :م ن ،ص ـ ص  0ـ . 7
 3ـ عبيد هللا بن عبد هللا بن خرداذبة ،املسالك واملمالك ،دار صادر ،بريوت ،مطبعة بريل.0229/
 4ـ م ن ،ص.10
 5ـ م ن ،ص .13
 6ـ ينظر :م ن  ،ص . 027
 7ـ عبيد هللا بن عبد هللا بن خرداذبة ،املسالك واملمالك ،م س ،ص .32
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والروم والصني والفرس وخراسان واألندلس .ونقل قصص األنبياء ونسلهم ،وسري امللوك وعاداهتم ،وأخبار
الكهان العرب ...ومن العجائب اليت ذكرها ،بنات املاء ،وجزيرة النساء ،وجزائر الكافور ،وخرب أيجوج
ومأجوج ،وذكر اجلن وأجناسهم وقبائلهم ،وعجائب مصر يف بناء األهرامات والسحر والكهانة...
ومواضيع أخرى ضاعت من هذا الكتاب ،واليت أشار إليها "املسعودي" يف مقدمة كتابه "مروج الذهب
ومعادن اجلوهر" ،إذ ذكر عناوين ألبواب ال نعثر عليها يف هذا الكتاب.
كاتب عريب آخر هو "مطهر بن طاهر املقدسي"( 333ـ  391هـ) ،والذي يعترب أحد كبار اجلغرافيني
الذين عرفتهم البشرية قاطبة( .)1ومن أهم مؤلفاته "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم" ،و"كتاب البدء
والتاريخ" .هذا املصنّف األخري الذي مجع فيه الكثري عن أخبار «مبتدإ اخللق ومنتهاه ،مث ما يتبعه من
قصص األنبياء عليهم السالم ،وأخبار األمم واألجيال وتواريخ امللوك ذوي األخطار من العرب والعجم ،وما
بعد من الكوائن والفنت
روي من أمر اخللفاء من ُلدن قيام الساعة إىل زماننا هذا ...وما ُحكي أنه واقع من ُ

والعجائب بني يدي الساعة ،)2(»...وموضوعات أخرى منها؛ رواايت أخبار اخللق ،والعمران ،واألقاليم
واملمالك ،وفتوحات املسلمني.)3(...
وقد اشتمل كتاب "املقدسي" هذا على الكثري من العجائب والغرائب ،متعلقة أبخبار األرض ،والسماء،
واخللق ،واألداين ...فقد بني هذا ِّ
العامل املواعظ والعرب اليت ميكن أن تُستخلص من هذه القصص العجائبية
ّ
ملما يزيد املرء
اليت بثّها يف كتابه ،بقوله« :فهذه القصص ما تولع هبا العوام ،ويتنافسون فيه ،ولعمري إنه ّ
صحت فما خ ْلقها على هللا بعزيز ،وإن
بصرية يف دينه ،وتعظيما لقدرة ربه ،وحتريا يف عجائب خلقه ،فإن ّ

صاص  ،فكلها متثيل وتشبيه ،وهللا أعلم»(. )4
مل يكن من اخرتاع أهل الكتاب ،وتزوير ال ُق ّ

كتاب آخر ،هو "حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب" أليب حامد الغرانطي( ،)5الذي احتوى على خليط من
الرواايت واألخبار املتعلقة بوصف الكون والفضاء (الكوزموغرافيا) ،ووصف األرض (اجليوغرافيا) والتاريخ،
وأدب الرحلة .إنه منوذج لكتاب حوى معلومات متنوعة من جغرافية واترخيية شكلت ذخرية الرتاث العريب،
يف موضوعة "العجائيب" خاصة.
 1ـ ينظر :ا غناطيوس كراتشكوفسكي ،اتريخ األدب اجلغرايف العريب ،القسم األول ،ترمجة صالح الدين عثمان هاشم ،اختيار اإلدارة الثقافية يف
جامعة الدول العربية ،د ط ،د ت .ص . 772
 2ـ مطهر بن طاهر املقدسي ،كتاب البدء و التاريخ ،اجلزء األول ،مكتبة الثقافة الدينية ،د ط ،د ت ،ص .11
 3ـ ينظر :م ن ،ص ـ ص  1ـ .2
 4ـ م ن ،اجلزء الثاين ،ص .31
 5ـ أبو حامد الغرانطي ،حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب ،حتقيق إمساعيل العريب ،دار اآلفاق اجلديدة ،ط.0993/0
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فإذا ما ألقينا نظرة على موضوعات هذا الكتاب العجائبية ،سنجد أهنا بدأت بذكر الدنيا ووصف األرض
يعج فيها من
وسكاهنا ،من إنسها وجنها ،و وصف عجائب البلدان وغرائب البنيان ،ومدينة النحاس ،وما ّ

الغرائب .ومدينة النساء ،والبحار وعجائبها ،وصف احلفائر والقبور ،وذكر عجائب حمتوايهتا ومدخرات
مواتها ...وصف يتيح للعجائيب أن يربز جبالء ،ألنه وصف لظواهر عجيبة ،ومثرية غري مألوفة ،يف حياة
الناس .غري أن إيراد هذا األوصاف العجيبة مل يكن هبدف إحداث اإلاثرة وحتقيق اللذة فحسب .بل األمر
يتجاوز ذلك إىل االنتقال ابلقارئ إىل التأمل يف تلك العجائب ،والتفكر يف أمر املوت واحلياة .ذلك أ ّن
هيمنة النظرة الدينية الواضحة على ذهن املؤلف ،أظهرت غرضه من إيراد هذه األوصاف العجيبة.
كتاب "عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات" لزكرايء بن حممد بن حممود القزويين ( 113ـ 127هـ)(،)1
يع ّد هذا املصنف منوذجا فارقا للكتب املتخصصة يف العجائيب ،هذه القيمة العلمية اليت وقف عليه
"كراتشوفسكي" دعته إىل االعرتاف هبذا املصنف ،وع ّده أهم أثر أنتجه كاتب عريب يف العصور الوسطى

()2

يف هذا النوع العجائيب.
يتكلم "القزويين" عن نفسه يف مقدمة هذا الكتاب ،مبينا سبب ولوعه ابلنظر يف عجائب املخلوقات ،قائال
علي ببعد الدار والوطن ومفارقة األهل والسكن أقبلت على مطالعة الكتب..
«إنه لـ ّما حكم هللا تعاىل ّ
وكنت مشغوفا ابلنظر يف عجائب صنع هللا تعاىل يف مصنوعاته وغرايب إبداعه يف مبدعاته  .)3(»..مث
ي ِّ
فصح منذ البداية عن مراده الذي يروم بلوغه من مؤلفه هذا ،وهو «النظر ..يف املعقوالت والنظر يف
ُ
احملسوسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها لتظهر له حقايقها فإهنا سبب اللذات الدنيوية والسعادات
اظر فيها ازداد من هللا تعاىل هداية ويقينا ونورا وحتقيقا ..ويرى يف كل شيء من
األخروية ..وكلما أمعن النّ ُ
العجب ما يعجز عن ذكر بعضه ولو ذكر طرفا منه لغريه ألنكره . )4(»..إذا كان "القزويين" على وعي أبن
العجائيب ميكن أن يُتخذ وسيلة للرتفيه والرتويح يف الدنيا ،ويف اآلن نفسه ميكن اختاذه وسيلة للوعظ واهلداية
لنيل السعادة يف اآلخرة أيضا.

تعرض "القزويين" يف كتابه هذا إىل شرح معىن "العجب"ـ وهذا دليل على أن "العجيب" حاضر وبوعي
عرفه أبنه «حرية ْتعرض لإلنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو
مقصود عند املصنفني العرب ـ الذي ّ
 1ـ زكراي بن حممود القزويين ،عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،دار اآلفاق اجلديدة ،ط. 0922 ،7
 2ـ أغناطيوس كراتشكوفسكي ،اتريخ األدب اجلغرايف ،القسم األول ،م س ،ص .317
 3ـ زكراي بن حممود القزويين ،عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،م س ،املقدمة ،ص أ.
 4ـ م ن ،ص .12
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عن معرفة كيفية أتثريه فيه»( .)1وضرب لذلك مثال ،كالذي تعرتيه احلرية من رؤية خلية من صنع حنل مل
يشاهده من قبل ،فإن عرف أن هذا من عمل النحل ،ازدادت حريته من دقة عمل هذا احليوان الصغري.
هذه احلرية تصاحب اإلنسان يف بداية حياته لفقدان التجربة ،وال تتب ّدد إال بعد مرور سنني من عمره؛ حني
تتّسع مداركه ،وتتطور جتاربه ،وتته ّذب حمسوساته .وإذا ،فاحلرية أو الدهشة عند "القزويين" منشؤها الرؤية
املباغتة؛ كرؤية حيوان غريب ،أو نبات اندر ،أو فعل خارق للعادات(. )2

أما كتاب "خريدة العجائب وفريدة الغرائب" لسراج الدين أيب حفص عمر بن الوردي( ،)3فقد حوى مجلة
من املعارف القيمة ،املتعلقة أبخبار األرض وأقطارها والبلدان وهيآهتا ،والبحار واخللجان واجلزائر واآلاثر
وعجائب االعتبار ،ومشاهري األهنار واجلبال الشواهق الكبار ،واألحجار واملعادن واجلواهر والنبااتت،
واحليواانت ،وخواص مجيع املذكورات ،واملالحم ،واملعارك ،واحلكاايت العربية وعجائبها(.)4
ففي هذا الكتاب ،تنوعت الرواايت واألخبار الواردة؛ ما بني احلقيقي ،واخليايل ،والتارخيي ،واألسطوري،
واألديب ،واجلغرايف ..يف أسلوب فين أنيق ،مجع بني املتعة والفائدة .كما تنوعت موارد الكاتب اليت استقى
منها معرفت ه؛ فكان أن هنل من معني القرآن الكرمي ،ابعتباره ينبوع احلكمة الداعي إىل التدبر يف عجائب
صنع هللا ،وغرائب قدرته ،بواسطة بسط اآلايت اليت حتيل إىل عجائب شىت ،كبداية اخللق ،وصفة العرش،
والنار اليت خترج من قعر عدن وخروج الدابة ،وس ّد أيجوج مأجوج ويوم القيامة ...وهي عجائب يراد هبا
لعل "ابن الوردي"
العربة والتنبيه واالتّعاظ .غري أن هذا املصنّف مل خيل من أخبار واهية تفتقر إىل التوثيق ،و ّ

جاء هبا إرضاء جلمهور القراء ،وتكريسا ملقتضيات النص الثقايف ذي البعد الرمزي .كما اعتمد على
معلومات ذات مصدر اترخيي وجغرايف وخيايل أسطوري .فال شك إذن أن «القصد اجلماعي للثقافة املنتجة
واملستهلكة هلذه احلكاايت هو اإلغراب والدعوة إىل التعجب»(.)5
ومن املؤلفات العربية األخرى ذات الطابع العجائيب ،نذكر "رسالة التوابع والزوابع" لـ"ابن شهيد
األندلسي"(ت 271ه) ،اليت تُصور رحلة خيالية قام هبا ابن شهيد إىل وادي اجلن ،ليلتقي مع الشعراء
والكتاب وتوابعهما من نقاد اجلن( .)6و"رسالة الغفران" لـ "أيب العالء املعري"(ت 393هـ) ،وهي تروي

 1ـ م ن ،ص .13
 2ـ ينظر :زكراي بن حممود القزويين ،عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،م س ،ص .13
 3ـ سراج الدين عمر بن الوردي،خريدة العجائب وفريدة الغرائب،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر،د ط/شهر ذي احلجة 0320ه.
 4ـ ينظر :م ن ،الصفحة الغالف األوىل.
 5ـ عزيز العظمة ،العرب والربابرة ،املسلمون واحلضارات األخرى ،رايض الريس للكتب والنشر ،لندن ـ قربص ،د ط ،د ت ،ص .020
 6ـ ينظر :ابن شهيد األندلسي ،رسالة التوابع والزوابع ،حتقيق :بطرس البستاين ،دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ط.0991/2
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صور فيها "املعري" أن األديب "ابن القارح" قام برحلة إىل العامل اآلخر ،عامل اجلنة والنار.
قصة خيالية تَ َّ
فهااتن الرسالتان رائداتن يف جنس األدب العجائيب .وأتيت قصص ألف ليلة وليلة ،وكليلة ودمنة يف مقدمة
هذا اجلنس األديب اخليايل يف تراثنا العريب ،ملا فيها من مسات وأحداث فوق طبيعية تدرجها يف خانة
العجائيب ابمتياز.
يتبني لنا ّما سبق ،أ ّن تراثنا العريب يشتمل على قصص كثرية متميزة هلا سيمات احلكي العجائيب ،قد
إذن ّ
متت ّد جذورها األوىل إىل العصر اجلاهلي؛ مثل حكاايت عالقة اجلاهليني ابجلن والشياطني ،وابألخص
الشعراء منهم .هاته الرابطة كان هلا أثر كبري يف حياهتم ،فنسبوا إليها كثريا من القصص ،اليت تفسر عجزهم
عن إدراك بعض الظواهر اليت تظهر هلم فال جيدون تفسريا هلا ،فكان لديهم اعتقاد راسخ بوجود عالقة بني
قول الشعر ووحي الشياطني ،لكل شاعر قرين من اجلن أيخذ عنه الشعر .هلذا خصص "أبو زيد حممد
القرشي" يف كتابه "مجهرة أشعار العرب" فصال مساه «يف قول اجلن الشعر على ألسنة الشعراء»( ،)1ذكر
جمموعة من أمساء شياطني الشعراء املشهورين ،على غرار :هبيد بن الصالدم صاحب عبيد ،ومدرك بن
واغم صاحب الكميت ،ومسحل صاحب األعشى ،والفظ بن الحظ صاحب امرئ القيس ،وهاذر بن
ماهر صاحب النابغة الذبياين؛ وأورد حوارات جرت بني الشعراء وقرانئهم من اجلن وتفاخروا بفضلهم
عليهم(.)2
خنلص من عرض هذه املؤلفات التارخيية واجلغرافية العربية ،إىل أهنا اُعتربت مصدرا هاما من مصادر اجلنس
العجائيب يف الثقافة العربية ،ابلرغم من أن تلك القصص العجائبية ،املندسة يف تضاعيف هذه املصنفات،مل
يكن اهلدف منها املبالغة والتهويل لتحقيق العجائبية .ولكن كان هدف املؤرخ أو اجلغرايف تقدمي املواعظ
والعرب ،ومحل القارئ على اكتشاف عظمة الكون ،والتفكر فيه ،لبيان عظمة هللا تعاىل وقدرته املطلقة.
إن هذا االجتاه "اإلغرايب" قد بلغ غايته يف كتب العجائب اليت جتاوزت حكاايهتا وأخبارها حدود املنطق
والعلم أحياان إىل اجلنوح إىل ختوم األسطورة واخلرافة ،لتغدو بذلك مصدرا رئيسا ،وذخرية أساسية ميتح منها
العجائيب يف الثقافة العربية اإلسالمية.

 1ـ ينظر :أبو زيد القرشي .مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،الباب األول ،الفصل الرابع ،تح :حممد علي البجادي ،هنضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط ،د ت ،ص ـ ص  22ـ .13
 2ـ ينظر :م ن ،ص ـ ص ن.

~~22

ومن هذا الكالم السابق يتضح أن العجائيب يف الثقافة العربية اإلسالمية ،كان يقوم على املشافهة ،ليتحول
بعد ذلك إىل شكل الكتابة والتدوين ،هذه الكتابة اليت ّأمدت اخلزانة العربية مبادة ضخمة مألت بطون
كتب العجائب والغرائب .رغم أن هذه الكتب العجائبية تنبئ عن مشاهد غري معتادة يف األحداث اليومية
للناس ،إال أن هلا طابعا موسوعيا؛ الحتوائها على معارف متنوعة يف الدين والتاريخ واجلغرافيا وعلوم
الطبيعة ،واألرض ،والكومسوغرافيا ،وأدب الرحالت ...األمر الذي مسح بتوسع جمال اهتماماهتا ،لذلك فقد
غلب عليها مسة «التخريف واخلرافة ...التحدث بغرائب املوجودات ،تبعا لطريقة كل منهم يف النظر إىل
هذه الغرائب وفهمها ،ومقدار ما له من العلم هبا ،أو من العلم على اإلطالق»(.)1

ـ  2ـ الرواية الفنية العربية ومسار توظيف الغريب والعجيب:
شهدت الرواية العربية احلديثة مجلة من التّحوالت ،بداية من منتصف القرن العشرين ،بعدما ظلت النظرة
الواقعية أو الطبيعية هتيمن على النصوص السردية العربية مدة طويلة من الزمن ،وذلك ابالستناد إىل
« عناصر احلكي الذايت ،وإقصاء الراوي العليم ،واالهتمام بتعدد األصوات بعيدا عن هيمنة املنظور
()2
حوالت ،مت ّكن السرد العريب من أن ينعتق
الت
هذه
فب
،
املونولوجي (األحادي الصوت) للمؤلف أو الراوي»
ّ

من هيمنة اجلانب الوصفي والتقريري ،الذي طال أمده.

ومن بني هذه التغريات احلادثة يف الرواية العربية احلديثة ،نزوعها صوب ختطي الواقع واملنطقي والالمعقول،
وجتاوزه وانتهاكه ،وذلك ابالعتماد على أسطرة الواقع ،أو «الوجود األسطوري اخلارق»( ،)3بتوظيف
احلكي الغرائيب والعجائيب واألسطوري والفانتاستيك ،يف السرد العريب احلديث .وهي الظاهرة اليت تعتزم هذه
الدراسة معاجلتها ـ وحماولة الوقوف على كنهها ،بتتبع دالالت هذا التوظيف ،ومعرفة دور هذا النمط
التحول الطارئ على الرواية العربية ألزمها «أن تلوذ بسلطة التّخييل
العجائيب يف الرواية العربية احلديثة .هذا ّ
وتتدثّر إبيهابه ،علّها تتم ّكن من مقاومة كل ما يته ّدد جوهر احلياة واحلرية»(.)4

 1ـ حسني فوزي ،حديث السندابد القدمي ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان ،د ط ،0922 ،ص ـ ص  32ـ . 33
 2ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،دار املدى للثقافة والنشر ،دمشق ،سورية ،ط ،7112 ،0ص.23
 3ـ حممد الغرايف ،بالغة السرد يف امليثولوجيا العربية القدمية "إرم ذات العماد" منوذجا ،جملة الرافد ،تصدر عن دائرة الثقافة اإلعالم ،الشارقة،
عدد  ،023مارس ،7107 /ص .32

 4ـ عبد القادر عواد ،العجائيب يف الرواية العربية املعاصرة ،آليات السرد والتشكيل ،أطروحة دكتوراه يف النقد املعاصر ،قسم اللغة العربية وآداهبا،
جامعة وهران 7100 ،ـ  ،7107ص .12
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وهبذا التّوجه اجلديد الذي سلكته الرواية احلديثة ،توشك سيطرة التوجه الواقعي يف الرواية العربية على
التقهقر ،بعدما أوغلت يف توظيف الواقعية مبختلف اجتاهاهتا سنني عديدة .حىت وصل األمر ببعض
الروائيني إىل حد النقل احلريف ،أو الفوتوغرايف للواقع .متقيدين بصرامة املنهج الواقعي ،هذا املنهج الذي
«ظل أمينا للواقع اخلارجي ،وللمرجع التارخيي واالجتماعي ،ولذا فكلما كانت تربز مظاهر لتجاوز جدل
الواقع ،أو حماولة خرقه ببعد غرائيب أو سحري أو مكشوف ،كانت سرعان ما تنكفئ»(.)1
ولكن منذ ستينيات القرن املاضي ،بدأ عهد سيطرة السرد الواقعي العريب تنحسر شيئا فشيئا ،فاسحة
الطريق لربوز أمناط سردية جديدة ،منها ما تتسم بـ «الغرائبية والفنطازية يف السرد العريب منذ الستينات
حتديدا ،وتعمقت هذه الظاهرة خالل العقدين األخريين بصورة ملموسة ،حىت ابت املظهر الغرائيب
والفنطازي من مالمح السرد العريب احلديث»( .)2وهبذا فقد ش ّكل هذا التّحول الطارئ على الرواية العربية
بروز نسقني سرديـني متباينني يتمثالن يف «نسق تقليدي يرهتن إىل منجز سابق عليه ِّ ٍ
اآليل
َْ
ُ
ُ َ
ومفرط يف نقله ّ
التحرر من األعراف اجلمالية اليت أرساها الشكل الروائي الوافد ،مثّ التأصيل
عن الواقع ،وآخر حياول ّ

ألعراف مجالية روائية عربية»(.)3

وما جيب التنبيه إليه هنا ،هو أنه ال ينبغي أن يُفهم من هذا الكالم ،أن توظيف العجيب والغريب يف السرد
العريب احلديث ،يعين إقصاء السرد الواقعي ،أو القضاء عليه متاما ،ذلك أن أكثر تعاريف الرواية تداوال هو

ذلك التعريف الذي يربطها ابلواقع والتخييل ،فهي يف أحد وجوهها «بنية زمنية متخيّلة خاصة ،داخل البنية

احلدثية الواقعية ..أو هي اتريخ متخيَّل داخل التاريخ املوضوعي»( .)4بل إن اخلطاب الروائي العجائيب يْنبين

على الواقع واخليال معا ،وتالزم احلقيقة والوهم يف اآلن ذاته .فالسرد العجائيب يف الرواية العربية احلديثة برز
للعيان «جنبا إىل جنب مع املظاهر الواقعية للسرد ويتداخل معها ،حىت نشأ لون من اجلدل اخلفي بني
البنية الواقعية مبا فيها من احرتام للمرجع اخلارجي وملنطق األحداث والبنية الغرائبية اليت تتجاوز املرجع
اخلارجي وتشيّد فضاء قائما على التخييل ،وخرق البنية املنطقية للخطاب السردي ذاته»(.)5

 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص ـ ص  23ـ .21
 2ـ م ن ،ص .21
 3ـ نضال الصاحل ،النـزوع األسـطوري يف الرواية العربية املعاصرة ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،7110 /ص .11
 4ـ حممد أمني العامل ،الرواية بني زمنيتها وزمنها مقاربة ،مبدئية عامة ،جملة فصول ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،اجمللد الثاين عشر ،العدد
األول ،ربيع  ،0993ص .03
 5ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .21
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وإذا ما حبثنا عن دواعي ظهور السرد العجائيب أو الفانتاستيكي يف الرواية العربية ،جند من بينها ،أن
عسر عليهم تسجيل ما تعانيه األمة العربية من مشاكل وحمن ،وما تكابده من
الروائيني العرب ْ
احملدثني ملا ُ

معاانة ومهوم ،ابستخدام آليات السرد الواقعية القدمية ،جلأوا إىل توظيف منط السرد العجائيب والغرائيب،

وذلك يف حماولة منهم لـ «مواجهة حالة القهر اإلنساين الالمعقول عن طريق توظيف اخليال واخرتاق سكون
سطح الواقعي»( .)1لتدارك حركة اجملتمع املتسارعة ،ومسايرة احلياة املعاصرة اليت اتّسمت ابلتعقيد اليت
دفعت الروائيني العرب املعاصرين إىل «البحث عن ملجأ أمني جيدون فيه البساطة واحلريّة ..ويرجعون به إىل

()2
التوجه التخييلي الذي سلكه بعض
وهذا
.
الصحراء املمتدةّ ،ملكة األعرايب اليت ال ينازعه فيها منازع»
ّ
الروائيني العرب هو ما مساه "حممد القاضي" بـ "أدب اهلروب" ( )Littérature d'évasionأو األدب

املستجلب (.)3()Littérature éxotique
العصر بغيتَه يف الرواية" ،فقد وجد الروائي العريب ضالته
جد
"و َ
وانطالقا من مقولة "جنيب حمفوظ" القائلة َ
ُ
ليصوب عربه سهام نقده الالذع ألحداث الواقع،
يف الرواية العجائبية أيضا ،حني استثمر السرد العجائيبّ ،
ويزوده ابجلرأة
املليء ابألوجاع ،واملثقل ابآلهات واهلموم .كما أن العجائيب يسعف الروائي ،وميده ابلشجاعة ّ

كي يستطيع مواجهة معضالت احلياة ،وحت ّدايت الواقع؛ ومن مثة فإن توظيف العجائيب حيرر السرد الروائي
العريب من«الراتبة والتقليدية والفوتوغرافية واآللية ،ويكسبه املزيد من الشفافية والرهافة والفنية»( .)4والروائي

املق تدر الواعي ،هو ذاك الذي يواكب التحوالت احلاصلة يف جمتمعه ،ومل يشهد اجملتمع العريب تغريات
تغريا
وتبدالت منذ قرون طويلة ،كالذي حيصل له اليوم فلم «يكن يوما يف اترخيه الطويل أكثر انزايحا وأش ّد ّ

ّما كان عليه يف السنني اخلمسني األخرية»(.)5

لقد بزغ جنم السرد العجائيب يف الرواية العربية منذ سبعينيات القرن املاضي ،على يد ثلة من الروائيني ،على
شاكلة :نذير العظمة ،أمحد يوسف داوود ،هاين الراهب ،وليد إخالصي ،حليم بركات ،عبد الرمحن منيف،
غسان كنفاين ،رجاء العامل ،حممد العشري ،عبد الرمحن منيف ،وإبراهيم
مريال الطحاوي ،صربي موسىّ ،
الكوين ...وغريهم.

 1ـ م ن ،ص.22
 2ـ حممد القاضي،اخلرب يف األدب العريب،دراسة يف السردية العربية ،كلية اآلداب،منوبة ،تونس ،ودار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط،0992/0
ص .131
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .22
 5ـ جربا إبراهيم جربا ،زمن الرواية ،جملة فصول ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،اجمللد الثاين عشر ،العدد األول ،ربيع  ،0993ص .00
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أما من حيث الفضاء الرواية العربية ،فإنه ما يلفت النظر حقا ،هو أهنا بعدما كان تركيزها على فضاء
املدينة ،وعلى ما يتعلق هبذا العامل املديين ،وربطه ابإلنسان العريب .ميّمت وجهها شطر "الواحة" ،وهي
املرادف للمدينة عند "إبراهيم الكوين" ،فجعلتها مسرحا جلراين أحداثها ،وحتركات شخوصها .وعلى الرغم
من أ ّن أراضي الوطن العريب يف معظمها صحراء ـ وهو أمر يدعو إىل الدهشة ـ ذاك "الفردوس الضائع"،
بتعبري "الكوين" .فعلى الرغم من شساعة الصحراء ،وامتداد أفقها ،وسحر عواملها ،وعجائبية طقوس أهلها،
ظلت الصحراء آمادا طويلة متخفية عن األنظار ،متدثرة بلثام اخلفاء ،حتجب مفاتن اإلغواء الساحرة.
عكس املدينة ،اليت حينما متارس فعل اإلغواء ،يتداعى هلا الروائيون ،من املشرق واملغرب.
وظل احلال هكذا ،إىل أن ظهر ثلة من الروائيني ّاجتهوا صوب الريف أو الصحراء ،ذلك املكان املرتامي
األطراف ،ذلك العامل الفردوسي املسكون أبرواح أهل اخلالء ،واملمسوس أبشباح أهل اخلفاء .ذاك الفضاء
يعج ابألسرار واجلمال والسحر واألساطري ،املليء ابلعوامل الغريبة والعجيبة ،حيث يتعايش اإلنس
الذي ّ
واجلن ،فيتزاورون ويتزاوجون .لقد محل هؤال ء الروائيون على عاتقهم مهمة إنقاذ هذا العامل البكر من
الضياع ،وصون هذا اإلرث الثقايف والروحي من االنداثر ،ومحايته من التالشي.
وبفضل جمهودات هؤالء الروائيني ،الذين وظّفوا فضاء الصحراء يف جمال اإلبداع السردي ،بدأت (الصحراء)
تتغلغل يف فضاءات التخييل اإلبداعي .وأييت على رأس هؤالء الروائي اللييب "إبراهيم الكوين" ،الذي يعود
له الفضل يف حتويل الرواية العربية من وجهتها ِّ
املدينيّة ،إىل وجهتها الريفية أو الصحراوية .وهبذا يكون
حرر الرواية العربية من إسار فضاء املدينة ،حيث األمكنة الضيقة ،واملدى احملدود ،حبواجز
"الكوين" قد ّ
البيوت واألزقة واحلارات ..لتسبح يف فضاء األمكنة الرحبة ،واملنفتحة ،واملتفلتة عن كل احلدود والقيود.

فعامل الصحراء يف رواايت "الكوين" هو نقيض عامل املدينة ،املختلف عنه يف نسيجه االجتماعي والسياسي
عرض حياة سكاهنا إىل
واجلغرايف .ففي نظر "الكوين" أن وجود املدينة (الواحة) يه ّدد كيان الصحراء ويُ ّ
العقاب وحلول البالء ،ألهنا «كيان يُكبّل انطالقة البدوي ،يهدده ابالمنساخ .هكذا تتمرأى املدينة (ألفراد)
يتشبثون بتضاريس صحرائهم وحياولون االنعتاق من خالل بداوهتم .فحني حتضر املدينة تغيب الصحراء،

ويغيب معها الوطن احلقيقي ،ال كتكوين جغرايف فحسب ،وإمنا كقيمة إنسانية»(.)1
هذه الرابطة احلميمة بني الصحراء والروائي "إبراهيم الكوين" ،كانت األساس الذي شيّد عليه "الكوين"
سرده الروائي ،وكان أاثث هذا السرد ،من توظيف أساطري وخوارق الصحراء ،وميتولوجيا الطوارق
1ـ سعد البازعي ،ثقافة الصحراء ،دراسات يف أدب اجلزيرة العربية املعاصر ،شركة العبيكان للطباعة ،الرايض ،ط  ،0990/7ص .33
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جل منها وما دق ،حىت غدت رواايته أترخيا للصحراء الكربى؛ فيذكر جباهلا ووهادها،
وطقوسهم ،ما ّ
ويسمي قبائلها وأبطاهلا ،وخيلّد رجاهلا ونساءها ،ويسجل غزواهتا ومعاركها ،ويربز تراثها وعاداهتا ،ويع ّدد
طقوسها ودايانهتا ،ويرتمن أبشعارها وحلوهنا.
هبذا فإن "الكوين" يويل اهتماما كبريا ابلصحراء ومتعلقات الصحراء وسكاهنا من إنس وجان وحيوان ،بل
وحيتفي بذلك يف عامله الروائي أّميا احتفاء .إنه اهتمام ٍ
عارف بعواملها ،واحتفاءُ ابن من أبنائها .لذلك ال
ُ
غرابة يف أن نرى ذلك التصوير الدقيق للصحراء يف كل أحواهلا وتقلباهتا؛ حني يعرتيها جنون الغضب ،إذا
ما سلط عليها "القبلي" سوط عذابه ،مبعاونة "اجلالّد األبدي" الشمس احلارقة .وحني هدوئها وسكوهنا،
وعندما تصفو وهتادن ،فتمنح أماهنا وعطفها ،ولكن يف كلتا احلالني احلذر من غدرها ودوراهنا مطلوب..
يصور "الكوين" كل هذا يف ومضات أسطورية ،تظهر حينا ،وختتفي حينا ،لتظهر مرة أخرى .كما تبدو
شخصيات الصحراء يف الرواية دائمة احلركة ،يف رحلتها األبدية ،ال يستقر هلا قرار ،فكل ما جيب عليها
القيام به ،هو محل زادها من املاء واألكل واحلكاايت الصحراوية ،أينما حلّت وارحتلت.
ينصب أيضا
وما يهمنا يف نصوص "إبراهيم الكوين" السردية هاته ،ليس مضموهنا فحسب ،بل اهتمامنا
ّ
على معرفة طريقة الروائي يف نسج هذه البىن التخييلية الصحراوية حصرا؛ أي كيفيات ودالالت ومرامي
توظيف هذه احلموالت الثقافية واالجتماعية واألنرتوبولوجية والدينية ،املرتبط حتديدا بعامل الصحراء ،فقد
وتغىن ابلقيم واملثل السائدة بينهم ،كما رصد حياة
تعرض لعادات أهل الصحراء وأعرافهم وتقاليدهمّ ،
« ّ
الطوارق خباصة ،وحياة البدو بعامة؛ فصور طريقة عيشهم يف تلك البيئة القاسية ،وسعى إىل إبراز مسات
جمتمع الطوارق يف حله وترحاله»( .)1هذا ما ترنو إليه نفس الكاتب إىل بلوغه بواسطة التمثيل السردي،
عما هو شعوري ألجل ما رمزي مرجعي .ولوصول "الكوين" إىل غاايته،
ابعتباره أداة فنية قادرة على التعبري ّ
يلجأ إىل مصادره الفكرية والثقافية ،املتشكلة أصال من ثقافته الطارقية األصيلة ،مث يستعني مبا اطّلع عليه

من اآلداب العاملية وثقافات الشعوب املختلفة ،إلحداث التجانس بني ما هو واقعي َح ْريف ،وما هو ختييلي

أسطوري عجائيب .ذلك أن عامل النص السردي الذي ينشئه "الكوين" ال يبلغ حد التطابق احلريف مع عامل
الواقع.

 1ـ أمحد حممد الشياليب ،القضااي االجتماعية يف الرواية الليبية ( 0910ـ  )0993دراسة يف املضمون والرؤية واإليديولوجية ،دار ومكتبة الشعب،
مصراتة ،ليبيا ،ط ،7113 /0ص .011
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وعلى الرغم من أن "إبراهيم الكوين" انتقل إىل أورواب واستقر هبا ،إال أنه كان انتقاله انتقاال جسداي ،بينما
بقيت روحه وعواطفه منجذبة حنو عامله الصحراوي اخلالد ،حيث ريح "القبلي" ورمال الصحراء الطاهرة،
اليت مل تدنسها أرجل األغراب .هذه الصحراء اليت قال عنها يف إعجاب ظاهر «الربية كفراغ مفتوح وعا ٍر،
وجماور لسماء عارية أيضا ،تتشبّه ابلسماء ،وحتمل سيماء اخلفاء حيث يسكن هللا .الربية ،هي املعنية
ابألمر ،هي أرض امليعاد احلقيقية ،ألهنا مسكونة ابهلل ،وألهنا رديف احلرية»( .)1تلك هي صحراء "الكوين"
الكربى ،بروحها وروعتها وعجائبيتها ،فهي اليت طاملا كان يدعوها ابسم "احلرم" أو "املعبد" الذي مل ِّحيد
عنه قيد أمنلة يف رواايته.
إهنا البداوة واألصالة املتجذرة يف الذات الصحراوية ل ـ "الكوين"؛ أرض ليبيا والدة ،وحياة ،ونشأة ،وانتماء.
إهنا الصحراء الراسخة يف وجدانه ويف ضمريه ،واليت إن انفصل عنها جسداي ،فقد حرص على أن يبقى
مشدودا إليها ،متّصال هبا .وبذلك يكون قد استعاض عامله الواقعي بعامل حلمي ،من خالل كتابته عن
الصحراء ،لتصري كمعادل حلمي للواقع الذي عايشه فرتة من حياته املاضية .لذلك جند "الكوين" يلجأ يف
مرة يف رواايته إىل «خلق عوامل جديدة تـُ َؤِّّمن (للذات) احلرية والكرامة ،وكل ما من شأنه حتقيق الذات
كل ّ
وتقريرها»( .)2ويؤكد الروائي "الكوين" هذا املعىن ابلذات ،حني أاثر مسألة أمهية اخليال أو احللم ابلنسبة إىل
املبدع ،ألنه بواسطته يتم ّكن من أن « ُحي ّول الواقع الصارم إىل مادة إبداعية طيّعة ....وميضي بعيدا يف خلق
عامله ،إذا استطاع أن يقنعنا بوجود هذا العامل املاورائي ،فإنه قد ح ّقق غاية الفن ...السر األول إذن هو
نفي املرئي يف الالمرئي ،إعدام الواقع بوسيلة احللم ،إلغاء املكان الوجودي البارد يف ّملكة أسطورية بال
شطآن ،وال وجود»(. )3
هذه الوشائج اليت جتذب "إبراهيم الكوين" إىل الصحراء ،واليت سعى هو من جهته إىل متتينها ،حينما
استشعر أبن بعض خيوطها بدأت تتفلت ،بداعي هجرته اجلسدية ،وابتعاده عنها .ولإلبقاء على تلك
العالقات اليت تصله مبكان طفولته ،الذي يعرفه معرفة جيدة ،هذا املكان الذي هجره كبريا ،ولكنه مل يفارق
ذاكرته ،فاختذ من اللغة وسيلة طيّعة وانجعة ،لتعينه على استعادة ما افتقده من هذا "املكان الضائع" .إ ْذ ال

 1ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،نصوص ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،0992 / 0ص .012
 2ـ علي محود السمحي ،داخل آزال خارج صنعاء ،دراسة خلطاب املدينة يف الشعر اليمين احلديث ،إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء،
 ،7112ص .92
 3ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص ـ ص  23ـ .22
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ميكن متثيل هذا العامل إال آبلة اللغة ،ملا هلا من «سلطة معرفية( ،و) السلطة هي إقناع اآلخرين بواسطة
اللغة»(.)1
وجيب التنويه هنا ،وحنن نتكلم عن اللغة ،إىل أ ّن الكتابة عن موضوعة الصحراء ـ وهي ظاهرة إبداعية برزت
اهلني والبسيط على اإلطالق .ملا لفضاء الصحراء من خصوصيات متيزه عن فضاء
متأخرة ـ ليست ابألمر ّ
وطلسم مل حيظ ابمتالك رموزه ،إال جمموعة من األدابء والكتاب ،الذين هم سليلو تلك
سر
ٌ
املدينة ،فهي « ٌ
املناطق من العامل العريب ،الذي شكلت فيه الصحراء جزءا كبريا ومهما من اجلغرافيا العامة ،إضافة إىل متيّزها
برتاث ثقايف ورمزي من نوعية خاصة ،ترفض كل ثقافة جديدة طارئة ،حتاول التغيري أو تسعى إليه»(.)2

وهلذا ،وابلنظر إىل تركيز الروائي "الكوين" على الفضاء الصحراوي الوحيد ،واملشرتك بني كل رواايته ،فإن
ألعماله ـ اليت سنحاول يف هذه الدراسة استشراف عاملها الروائي العجائيب ـ خاصية جديدة على مستوى
الكتابة السردية العربية؛ هذه امليزة جعلته حمط اهتمام بعض النقاد والدارسني واملرتمجني .هذا الرتكيز الالفت
على فضاء الصحراء ،على ما يبدو للوهلة األوىل ،أن الروائي يهدف إىل استعادة إنسانية اإلنسان اليت
سلبها فضاء املدينة أو "الواحة" بتعبري "الكوين" .ابلعودة إىل عالقة اإلنسان بعناصر الطبيعة األوىل البدائية،
إىل األرض ،واجلبال ،والرمال ،والنبااتت ،واحليواانت ،والشموس احلارقة ،ورايح القبلي القوية ،واملاء الكنز،
وعوامل "أهل اخلالء" ،وأشباح "أهل اخلفاء" ،وقبائل الطوارق البادية والبائدة ،وأساطريها املوغلة يف اإللغاز،
حيوهلا إىل شخوص روائية ،تتحرك وتتكلم
وعقائدها الضاربة يف القدم ..هذه العناصر يستنطقها "الكوين" و ّ

وحتس. !..

غري أ ّن هناك ثلّة من النقاد واملهتمني بفضاء الرواية العربية ،وجهوا سهام نقدهم إىل "إبراهيم الكوين"
بدعوى أن فضاء رواايته ـ على كثرهتا ـ رهني فضاء الصحراء ،بكل مكوانته الطبيعية ،ومحوالته الثقافية،
والذي تكرر يف كل رواايته إىل حد امللل ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،اهتامه ابالحنياز إىل موطنه
الصحراوي ،وإىل أهله الطوارق .واغفاله لعناصر أخرى هامة يف حياته ،واليت منها حياته اليت قضاها يف
الغربة (أورواب) ،بعيدا عن وطنه األم ،ولعل السنني اليت قضاها يف مكان االغرتاب ،أكثر من السنني اليت
قضاها يف مكان امليالد.

 1ـ حسني مخري ،فضاء املتخيل ،دراسة أدبية ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،ط ،7110 /0ص .03
 2ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية "اجملوس إلبراهيم الكوين أمنوذجا" ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان،ط ، 7100/0ص.02
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وابلفعل ،فإننا نرى أثر انتماء "إبراهيم الكوين" إىل جمتمع الطوارق جليا واضحا ،ويبدو ذلك يف سرده
الروائي ،حني يتكلم عن أهل الصحراء وعاداهتم وأمناط تفكريهم ،ويبني ما أيتون وما يدعون بدقة متناهية،
فإن وصفه وصف عارف عليم بشؤوهنا ،ووصف خبري بدقائق حياهتا .هلذا نلمس يف هذه الرواايت تشعب
التأويالت ،وتعدد االفرتاضات ،الناجم عن اجلهل بعامل الصحراء ومنط احلياة فيه ،وكذلك بسبب منط اللغة
التأملي ،وإىل توظيف
اليت يكتب هبا "إبراهيم الكوين" ،اليت يغلب عليها الطابع الفكري والفلسفي و ّ
الوصف العجائيب املرصود يف كل هذه الرواايت.
ذلك أ ّن الوصف العجائيب يتطلب الدقة الشديدة يف توصيف األشياء ،وهذا ما يلح عليه الناقد "شعيب
حليفي" حينما قال أبن للحكي العجائيب عدة مستوايت ،غري أ ّن «طرقها متقاربة ،خصوصا ملـّا يتعلق
األمر بوصف أشياء فوق طبيعية تتطلب دقة شديدة ،فهناك طريقة يندمج منها الوصف مبجموع نص
واسع ،وأخرى ميثل فيها وحدة مفككة تعمل داخليا وتضمن متاسكها ،ومها طريقتان حتققان وجودا فعليا
يف الرواية»(. )1
نقاد "إبراهيم الكوين" على أنه أهم روائي عريب وظّف العجائيب يف جل رواايته ،متمثال
ومع ذلك فقد اتّفق ُ

يف توصيف خوارق حياة الطوارق وعادا هتم ،وميتولوجيا الصحراء وأساطريها ،حىت صار له منهج يعرف به.
وهو مسلك يصعب على كثري من الروائيني السري فيه ،ما مل يكن املبدع مسلحا ابملعرفة الدقيقة لعامل

الصحراء ،ومطّلعا على أدق تفاصيل بيئتها .وقد أتتّى ذلك لـ "إبراهيم الكوين" ،األمر الذي ساعده على
ولوج عا مل الرواية من ابب السرد العجائيب املعقد ،الذي يتطلب اطالعا واسعا على ثقافات العامل ،ومعرفة
أساطريها وخوارقها .ابإلضافة إىل استفادته من «اطالعه على الثقافات والكتاابت الروائية الوافدة من
اخلارج ،وتفهم إىل حد كبري ،وبوعي متقن نوعية الفن الذي يكتب»(. )2
واملطلع على رواايت "الكوين" ليلحظ بوضوح ،أتثره ابلثقافات األجنبية املليئة بسمات العجائيب من جهة،
واعتماده على املوروث الثقايف احمللي ،املستمد من تراث الثقافات العربية والشرقية عموما ،من جهة أخرى.
فيسقط كل هذه احلمولة الثقافية على أساطري الصحراء ،وخوارق الطوارق ،ليوظفها توظيفا رائعا يف أعماله
السردية ،بلغة فاتنة ّميزة ،قل نظريها يف لغة روائية أخرى ،أتخذ بلب القارئ .حىت غدت هاته الرواايت

 1ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،دار احلرف للنشر والتوزيع ،املغرب ،ط  ، 7112 /7ص .027
2ـ جريدي سامي ،الرواية النسائية السعودية خطاب املرأة وتشكيل السرد ،مؤسسة االنتشار العريب ،لبنان ،ط ،7112 /0ص .02
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منفتحة على التأويل ،وهذه إحدى ميزات "النص املنغلق" ـ بتعبري إيكو ـ فانغالق النص جيعله «ينفتح على
كل احتماالت التفسري ...ويقبل كل أتويل حمتمل»(.)1
فاللون العجائيب يسري يف كل رواايت "إبراهيم الكوين" ،من بداية النص الروائي إىل هنايته ،وهي امليزة اليت
تالئم النصوص اليت تقحم الفانتاستيك يف سردها ،فمن «اخلطإ االدعاء أبن العجائيب ال ميكنه أن يوجد
سوى يف جزء من األثر ،فهناك من النصوص ما حيافظ على االلتباس حىت النهايةّ ،ما يعين كذلك أبعد ..
حىت إذا أُغلق الكتاب استمر االلتباس»(.)2
ويتجلى الوصف العجائيب يف نصوص "الكوين" ،عندما يسرد أحدااث وهيئات يتجاوز هبا الواقع ،وال ختضع
ملنطق العقل ،كوصف القدرات اخلارقة ألنسان أو مجاد ،وحتول األشياء وتشكلها؛ اإلنسي يبدو يف بدن
جين ،واجلين حيل يف بدن احليوان ،والعصا تتشكل يف صورة حية ضخمة ،واإلله يبدو يف صورة الودان...
ومجيع هذه التوصيفات تندرج ضمن النص العجائيب اخلالص.
وابلتايل فإن إقحام "إبراهيم الكوين" فانتاستيك الصحراء يف رواايته ،مل يكن اعتباطيا ،ولكنه توظيف
مقصود ،يتخطى به عامل الواقع ،ويسبح يف عامل الغرائب واملستحيل؛ ألنه استخدم عناصر يعاينها يف
يوصفها من وراء تلك العوامل العجيبة.
الواقع ،ولكنه ال يتسىن له إال أن ّ
فتوظيف السرد العجائيب يف النص الروائي ،أييت بغرض إيضاح مواضع الغموض ،وبيان دواعي السرد
"االبتدائي" وتفسريه ألن « األحداث الثانية اليت ال خترج عن صميم أحداث السرد االبتدائي ،تفسر األشياء
يف عبثيتها بشكل دقيق ال مباشر ،وتعطي دفعة جديدة للسرد األول ،كي يتح ّدد أكثر ،وتكون منافذه
مشرعة على املتخيل حبرية فادحة .هذه السردية بني الوجه األول والثاين ،تنتعش يف الفانتاستيك ،كما
انتعشت يف احملكي العجائيب القدمي»( .)3إذ يغلب على نصوص "إبراهيم الكوين" الروائية الغرابة واألسطورة،
فيبين عليها متواليات حكائية ،إىل حد أهنا تُنسي القارئ يف كثري من الرواايت احلكاايت األساسية .إنه
يتعمد اإليغال يف الوصف السردي املرتكز على العجائيب واخلرايف واألسطوري الصحراوي املوغل يف القدم،
ليجعل من راتبة الفعل إخصااب ،ومن مجود املكان حركة وحيوية ،فتدب الروح يف النص ،ويتحرر من قيود
املكان والزمان والشخصيات.
 1ـ خالد الرفاعي ،الرواية النسائية السعودية قراءة يف التاريخ واملوضوع والقضية والفن ،النادي األديب ابلرايض ،ط ،7119/0ص . 321
 2ـ تزفيتان تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب ،م س ،ص.12
 3ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،م س ،ص .072
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ويذهب الناقد "شعيب حليفي" إىل أن للسرد العجائيب وظيفة أخرى ،غري الوظيفة التفسريية ،وهي إبراز
العالقة املوضوعاتية (التيماتية) ،سواء ابالتفاق مع السرد األساس املوجود يف النص الروائي أو ابالختالف
معه ،حني قال إن «أحداث السرد االبتدائي ختتلف عن أحداث السرد الثاين اليت جتيء حمايثة لتعطي رؤية
خمتلفة وأكثر عمقا لألحداث االبتدائية ،فتهيء جوانب احلدث البؤري ،إ ْن أبحداث قريبة أو بعيدة
تتساوق واحلدث األول كي تنسج عليه حكاايت متدده وتشحذ مداه مبا يعطيه نفسا لالستمرارية»(.)1

يبدو أن "إبراهيم الكوين" بتوظيفه الفانتازاي الصحراوية حصراي ،مبا تشتمل عليه من عوامل غريبة وعجيبة،
ليظهر أبن عامل الصحراء ،ليس عاملا عاداي .وأن احلياة فيه ليست سطحية ضحلة ،ال إاثرة فيها .ولذلك
فإن املناظر الطبيعية يف السرد الروائي الفانتازي ليست ديكورا جامدا ،أو خلفية جتري فيها أحداث الرواية،
فحسب ،بل هذه املناظر تلعب «يف كل من الفانتازاي واخليال العلمي دورا مهما ،جيعلها أكرب من أن تكون
خلفية لألحداث فقط ،فدورها يساوي دور الشخصيات الرئيسية .حيث إن اإلطار هو الذي قد حيدد
احلبكة ،واحلبكة هي اليت قد حتدد اإلطار ،وترتبط احلالتان ،وبصفة خاصة بقصص الفانتازاي واخليال
العلمي»(.)2
صور أحدااث
فال غرابة إذا ،أ ْن جند ذلك االنفتاح السردي الكوين ـ نسبة إىل الروائي ـ على عوامل ختييلية ،تُ ّ
فوق طبيعية ،مستم ّدة من عامل األسطورة أو من العامل القدسي ،أو من عامل الغرائز العجيبة ،اليت هلا

صالت ـ طبعا ـ بعامل الطوارق املألوف ،الذي يعج ابلعجائب والغرائب ،واملليء ابلسحر والتعاويذ والتمائم،
اليت يلجأ إليها أهل اخلالء ،لتفسري ما يقع هلم من أحداث ،وما حيل هبم من بالء ،والكتشاف "النبوءة" ـ
العراف أو الساحر أو الكاهن ،لتفادي ما قد يصيبهم يف املستقبل.
نبوءة اخلري أو الشرـ من فم ّ
وأما شأن هذا اللون اخليايل يف أدبنا العريب عموما ،فاألمر خيتلف ،إذ هناك أعمال ضئيلة ابملقارنة أبورواب،
ونلحظ بدايت «كتابة اخليال العلمي يف األدب العريب (كانت) مسرحية قبل أن تكون قصصية
وروائية»( ،)3من خالل املسرحيات اليت كانت تُبث يف اإلذاعات العربية ،كمسرحيات عز الدين عيسى ما
بني  0927و ، 0933منها "عجلة األايم" ،و"بنورة األمرية املسحورة" ،و"فراشة احللم" ،و"قصة ماء"،
و"رجل من املاضي" ...ومثل "توفيق احلكيم" املطّلع على آداب الغرب ،كانت أوىل مسرحياته "لو عرف
الشباب"( ،)0931مث مسرحية "رحلة إىل الغد" .وجمموعة قصص "أرين هللا" و"يف سنة املليون" و"االخرتاع
 1ـ م ن ،ص .079

 2ـ ليزا توتلى ،فن كتابة الفانتازاي واخليال العلمي ،ترمجة كمال الدين حسني ،الدار املصرية اللبنانية ،ط ،7112 ،0ص 19
 3ـ بوشوشة بن مجعة ،اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ،املغاربية للطباعة والنشر ،ط ،0999 /0ص .302

~~32

العجيب" يف( . )0933ونلحظ «أ ّن هذه الكتاابت اليت استخدم فيها املوضوعات العلمية التقليدية،

واليت حتمل مسات الرايدة ،هي أقرب إىل الفانتازاي منها إىل اخليال العلمي»( ،)1ومادام األمر كذلك تعد فرتة
ستينيات القرن املاضي بداية االنطالقة للرواية العلمية العربية ،إذ ظهر أدابء ختصصوا يف هذا النوع األديب،
وبدا وعيهم ابلكتابة فيه واضحا ،نذكر منهم مصطفى حممود بروايته "العنكبوت"(  ،)0912و"رجل حتت

الصفر"( )0912و«مها روايتان حاول الكاتب فيهما االستفادة من دراسته يف علوم الطب كي يصوغ هبا
عامله وشخوصه»( .)2و"طالب عمران" بروايته "العابرون خلف الشمس" ( )0922و"روبوت سعيد
جدا" ،و"كوكب األحالم"( .)0922و"هناد شريف" الذي بدأ بـ "قاهر الزمان" ( ،)0927هذا الروائي
الذي «يقوم عامله الروائي على مثاليات املدينة الفاضلة وأحالمها ،واليت ال جيعلها معزولة عن الواقع بل
وثيقة الصلة به ،وهو يزاوج بني اخليال العلمي والراهن يف تصور املستقبل الذي يبقى هاجسه األساسي،
وهو ميارس هذا النمط من األدب»( .)3وميكن إضافة كوكبة أخرى من الروائيني الذين كتبوا يف منط اخليال
العلمي على غرار" :هناد شريف" يف مسرحية "أحزان السيد املكرر" .و"حممد احلبايب" برواية "إكسري
احلياة"( ، )0922و"عبد السالم البقايل" بـ"الطوفان األزرق" ( ، )0921و"يوسف القويري" "مفكرة
رجل مل يولد"( ، )0911و"مجال عبد امللك" بـ "األجواد األسود" ( ،)0992و"طيبة اإلبراهيمي" برواايهتا
"الرجل املتعدد" و"اإلنسان الباهت"( ،)0990و"القرية السرية" و"الكوكب ساسون" (.)7113
ومن النصوص الروائية العربية اليت نزع كتّبها إىل العجائبية  ،نذكر منهم" :نبيل فاروق" يف "أشعة املوت"،
"مدينة األعماق"" ،جنون طائرة"" ،غزاة الفضاء"" ،منطقة الرعب" ..ورواايت "مجال الغيطاين"" ،وقائع
حارة الزعفراين" و"كتاب التجليات" و"خطط الغيطاين" و"الزيين بركات" و"الزويل" ...و "صنع هللا
إبراهيم" يف "اللجنة" و"تلك الرائحة" ،و"يوسف القعيد" يف "شكاوي املصري الفصيح" و"حيدث يف مصر
اآلن" و"احلرب يف بر مصر" و"بلد احملبوب" و"سناء الشعالن" يف رواية "أعشقين" ،و"الطاهر وطار" يف
"احلوات والقصر" ،و"اجلياليل خالّص"" ،محائم الشفق" ،و"هاين الراهب" "ألف ليلة وليلتان" ،و"سليم
بركات" برواايت "فقهاء الظالم" و"أرواح هندسية" و"الريش" و"معسكرات األبد" و"الفلكيون يف ثالاثء
املوت" و"الفلكيون يف أربعاء املوت" ،و"إلياس خوري" بـ "مدينة الرايح" ،و"أبواب املدينة" ،و"ميلودي
شغموم" برواية "عني الفرس" ،و"الضلع واجلزيرة" .و"مبارك ربيع" برواية "بدر زمانه" ،و"حممد عز الدين
 1ـ م ن ،ص ـ ص  302ـ .303
 2ـ م ن ،ص .301
 3ـ م ن ،ص .301
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التازي" بـ "رحيل البحر" ،و"مهاوي احللم .و"حممد اهلرادي" بـ "أحالم بقرة" ،و"حممد األشعري" "جنوب
الروح" ،و"عبد هللا العروي" "أوراق"...
وهبذا النزر القليل من الكتاب العرب يف جمال اخليال العلمي ،جيعلنا نعرتف أبن «العالقة تبدو هزيلة بني
كتّاب الرواية العرب وأدب اخليال العلمي ،ابعتبار رصيد هذا النمط من الكتابة إذا ما قورن برصيد الرواية

العربية من النصوص»( .)1ورمبا يرجع هذا الرصيد الضئيل إىل صعوبة الكتابة يف هذا النمط التخييلي وإىل
عدم اهتمام و«استخفاف القراء ودور النشر هبذا النوع من األدب»( ،)2من جهة ،ومن جهة أخرى قد
نعزي قلة الكتاب العرب يف هذا النوع إىل أنه «منط كتابة مستحدث يف األدب العريب ،وفد عليه من
الغرب يف العقد الرابع من القرن العشرين .فكان غريبا عن الذهنية السائدة يف اجملتمعات العربية»(.)3
وعلى أية حال ،فإن كتاب رواية اخليال العلمي يف األدب العريب احلديث ال يزالون حياولون ويعيدون
احملاولة ،وهي ما زالت يف بداايهتا ،وما ظهر من هذه األعمال حل ّد ما زال يتّسم ابلسطحية و«ابلتقريرية
واملباشرةّ ،ما ّقرهبا من املقالة ،وقلّص من أدبيتها ،فضال عن ضعف شخوصها ،إقناعا وبناها الفنية
وأشكاهلا ،وغلبة التعريب واالقتباس من أعمال أجنبية منها ،وهو ما يعلل تكرر األفكار يف كثري من
النصوص الروائية»(.)4
وعلى صعيد عالقة النقد العريب ابللون العجائيب ،فنالحظ أن أغلبهم استم ّد مصطلحاته وأفكاره من النقد
الغريب .فنجد من الباحثني ،مثل "شعيب حليفي"" ،اخلامسة عالوي"" ،مجيل محداوي"" ،جمدي وهبة"...
من اكتفى بنقل تعارف النقاد وتصدى لتعريبها أو قبوهلا بلفظها األجنيب ،وبعضهم راح يقارن العجائيب
حبقول أدبية أخرى يف ميدان األدب العجائيب متامخة للفانتاستيك على غرار حقل األسطورة ،ال يسعنا
اجملال هنا للتفصيل فيها ،ولكن نكتفي ابإلشارة إليها من ابب العلم هبا .من هذه احلقول نذكر :السرايلية
"مذهب ما فوق الواقعية"(، )Surréalisme( )5الواقعية السحرية أو الواقعية اخليالية ( Magical
 ،)réalismeامليلودراما ( ،)Mélodrameالغروتسك ( )Grotesqueوالذي ميدانه الفن الزخريف
« الذي يصور أشكاال بشرية وحيوانية غريبة ،خمتلطة بكائنات خيالية ورسوم أوراق نباتية .األمر الذي يوحي
 1ـ بوشوشة بن مجعة ،اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ،م س ،ص .302
 2ـ زينب عساف ،أدب اخليال العلمي ،ملاذا ال يتسلى الكتاب العرب؟ متاح على الشبكة .www.syrinstory.com
 3ـ بوشوشة بن مجعة ،اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ،م س ،ص .302
 4ـ م ن ،ص ـ ص  302ـ .302

 5ـ ينظر:دندي حممد إمساعيل ،السرايلية والشعر العريب احلديث ،جملة املعرفة ،وزارة الثقافة السورية ،السنة السادسة والثالثون،ع  ،219تشرين
األول (أكتوبر) ،0929 ،ص .22
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بشعور من البشاعة أو السخرية من توليفة ال ختضع لقواعد املمكن وال لتصورات العقل»( ،)1األوتوبيا
( )Utopiqueأوالـ "المكان"( ،)2أو"خري مكان"( )3اإلسكاتولوجيا ( ،)L'eschatologieمصطلح
يعين "علم اآلخرة أو األخروايت"( ،)4الباراسيكولوجيا ( ،)Parapsychologieأو ما وراء علم النفس،
جمسدة مبلكات ال تزال غري معروفة
وهو مصطلح يطلق على «الظواهر من الطراز العقلي ،اليت تعترب كأهنا ّ
كفاية ،وال يزال وجودها ابلذات موضع شك مثل التخاطر ،الكهانة ..إخل»( ،)5علم السحر والتنجيم(،)6

األسطورة(.)7
ويبقى أن أقول ،إن انشغال هذه الدراسة األساس ،هو حصر التيمات العجائبية يف رواايت "إبراهيم
الكوين"  ،والوقوف على أنواعها ،ومعرفة دورها يف توجيه أحداث املنت احلكائي ،وبيان كيفية بناء املخيال
الروائي يف هذه النصوص ،املعتمدة أساسا على فضاء الصحراء ،والذي يشعر فيه املتلقي بغرائبية
األحداث ،اليت ال جيد هلا تفسريا واضحا .هذه الغرابة ،وهذه الدهشة ،جتعل القارئ والباحث يطرح
التساؤالت عن ماهية هذا املخيال ،وعن كيفية آدائه .لعل هذه التساؤالت متيط اللثام عن قدرة هذا
املخيال يف تشييد واقع مواز ،هو واقع الكتابة الروائية ،املتعالية على حرفية الواقع املـُشاهد ومطابقته .هذه

اإلجاابت احملتملة ه ي اليت جتعل قراءات النصوص متعددة ،وأتويل موضوعاهتا متباينة ،وعدم االكتفاء
بقراءة واحدة ،أو االقتصار على أتويل معني .وهذا ما تذهب إليه النظرايت احلديثة من أن «القراءة
الوحيدة اجلديّة للنصوص هي قراءة خاطئة ،والوجود الوحيد للنصوص يكمن يف سلسلة األجوبة اليت تثريها
القراء ابملعىن»(.)8
 ..فالنص هو نزهة يقوم فيها املؤلف بوضع الكلمات ليأيت ّ

وهلذا فإن أساس هذه الدراسة تقوم على حماولة تتبع أثر هذه املكوانت البنيوية ،اليت أثّثت املخيال الروائي
الصحراوي .ذلك أن النسبة العالية لسلطة الرواية متتح من شرعية وحضور املتخيل ،ألن طبيعة سلطة
التخييل ـ كما يقول "حممد برادة" هي «سلطة مضادة ملا هو قائم ومستقر ،هي إعادة توليف العالئق
 1ـ جمدي وهبة ،معجم مصطلحات األدب ،إجنليزي ـ فرنسي ـ عريب ،م س ،ص .710
 2ـ م ن ،ص .329
 3ـ انصر احلاين ،املصطلح يف األدب الغريب ،منشورات املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،0912 ،ص .031
 4ـ سعيد جالل الدين ،معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية ،دار اجلنوب للنشر ،تونس ،0992 ،ص .22
 5ـ أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،م ،7تعريب خليل أمحد خليل ،إشراف أمحد عويدات ،منشورات عويدات ،بريوت ـ ابريس ط/0
 ،7110ص.217
 6ـ للتوسع ينظر :اخلامسة عالوي ،العجائبية يف الرواية اجلزائرية ،دار التنوير ،اجلزائر ،د ط ،7103 /ص ـ ص  29ـ .031
 7ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،م س ،ص .17
 8ـ أمبريطو إيكو ،التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ،ترمجة سعيد بنكراد ،املركز الثقايف العريب ،ط  ،7111 /1ص.77
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واألشياء وإمكاانت الفعل ،لتخفف عنا وطأة اإلحساس أبن ما نعيشه حمتوم وهنائي ،والتخييل ال يوجد
حيث نتوقع ،إنه متسلّل ابستمرار ..ليمارس أتثريه وسحره ...والرواية اليت تتوسل ابلتخييل ،هي أيضا
شكل تعبريي الستعادة ما يبدو منتهيا ،مندثرا مع الزمن ،زائال بتالشي األمكنة واحليوان.)1( »..
وبتعبري آخر ،ميكننا القول ،إن الروائي العريب "إبراهيم الكوين" قد جنح يف خلق عامل روائي خاص ،يتماهى
فيها الواقعي ابألسطوري ،واحلقيقي ابخليايل ،هذا التمازج أاتح للروائي التحرر من الوصف املألوف
لألشياء ،والتحلل من الصيغ النمطية املتبعة يف التأليف؛ وجبملة أخرى ،لقد أبدع "الكوين" رواية ما ميكن
تعرف عليها ال مباليا»(.)2
أن يُقال عنها أهنا «ال ميكن أن ترتك القارئ الذي ّ

 1ـ حممد برادة ،تعلمت مبكرا اإلصغاء ألسئلة الرواية ،سلطة الرواية العربية ،جملة أخبار األدب ،عدد  ،120ماي  ،7111ص .72

 2ـ دميرتي ميكولسكي ،تعليقه حول رواية " نزيف احلجر" ،اليت ترمجها بنفسه ،ونشرها يف جملة سفيت املوسكوفية (ملحق برواية نزيف
احلجر) ،ص.033
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الفصل األول

خطاب العتبات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين وعجائبيتها
ـ  0ـ متهيد.
ـ  7ـ العتبات النصية اخلارجية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  7ـ  0ـ عتبة الغالف يف رواايت "إبراهيم الكوين".
ـ  7ـ  7ـ عتب ــة اسم املؤلف.
ـ  7ـ  3ـ عتبة العنوان يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  7ـ  2ـ عتبة الصورة األيقونة يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  7ـ  3ـ عتبة املقدمات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  3ـ العتبات النصية الداخلية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ عتبة االقتباسات النصية أو التصديرات ( )Les épigraphesيف رواايت الكوين.
ـ  3ـ  7ـ العناوين الفرعية (.)Les sous titres
ـ  3ـ  3ـ البنية الرتكيبية للعناوين الفرعية يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  3ـ  2ـ عتبة اهلوامش يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  2ـ عجائبية العتبات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين.
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ـ  0ـ متهيد:
قبل الولوج إىل مضامني رواايت "إبراهيم الكوين" ،وتتبّع املوضوعات العجائبية ذات الصلة مبيثولوجيا
الطوارق ،وأساطري الصحراء ،ال مناص من أن نبدأ من البداايت ،من العتبات النصيّة هلذه الرواايت ،من

تلك النصوص اللغوية واأليقونية اليت تسبق املتون أو اليت حتيط هبا أو اليت تلحقها ،ابعتبارها نصوصا موازية

للمنت  ، paratexteتضطلع بوظيفة هامة تقوم على املكاشفة ،والتبشري مبضامني هذه املتون ،ابعتبارها
بنيات لغوية وأيقونية دالة ،فهي نصوص موحيةٌ مبضامني النصوص ومعلنةٌ عن شكلها ومفصحةٌ عن نوعها.

ويدرج الباحثون ،ومنهم النّاقد الفرنسي "جريار جينيت" ،G.Genetيف كتابه "عتبات"(seuils)1
( ،)0922جمموعة من األيقوانت النصية اليت تشكل يف جمموعها العتبات ،وهي :عنوان املنت الرئيس،
والعنوان الفرعي ،والعناوين الداخلية ،واسم املؤلّف ،والصور األيقونة ،ودار النشر ،واإلهداء واالقتباسات،
واملقدمات ،وامللحقات ،واهلوامش ،واملالحظات،وكلمات الغالف،والفهرس،والتنبيهات ،والتقدمي ،والتوثيق.
هذه العتبات املتنوعة ،تعترب جسورا يَعرب هبا القارئ إىل دهاليز النص ،واكتشاف معماريته ،والتعرف على

الدال واإلغراء أيضا؛ فهي مؤ ّشر ٌّ
دال على مضمون الرواية ،من جهة ،وتقوم بفعل
بنائه .تقوم بوظيفة ّ
ٌ
النداء املغري ،واإلحياء الفاتن ،لولوج عامل النص واكتشاف جماهيله ،واإلمساك خبيوطه العريضة ،اليت مت ّكن
القارئ من فهم حمتوى النص ،وتتبّع موضوعاته ،من جهة أخرى .وإمياان من "ج.جينيت" أبمهية العتبات يف

تبليغ هذه الرسالة ،وإيصال هذه املقصدايت إىل القارئ املتلقي ،فقد اندى أبعلى صوته ،يف كتاابته أن

"احذروا العتبات"!.
وما دامت هلذه العتبات كل هذه األمهية ،اليت تساعد على فهم مضمون النص ،وتصور مراميه اليت يصبو
إىل حتقيقها ،فعلينا أن نطرح هذا السؤال املتعلق برواايت "الكوين" ،هل هذه العتبات النصية اليت تشتمل
عليها نصوص "إبراهيم الكوين" متثّل مفاتيح قرائية تُعني القارئ على فهم حمتوى الرواايت ،واكتشاف
مقاصد الكاتب من خالل توظيف التيمات العجائبية املتعلقة أبساطري الصحراء وميتولوجيا الطوارق؟ .أم
أهنا ال تعدو كوهنا أتثيثات ديكورية اعتباطية ،ال متت للمنت وال ملضمونه وال للمؤلف بصلة؟.
نسجله كمالحظة عامة ،هي أن العتبات النصية يف رواايت "إبراهيم الكوين" قد ش ّكلت
وما ميكن أن ّ
ظاهرة ابرزة ،ومسة ابدية للعيان ،ابلنظر إىل احتوائها على كم كبري من العتبات يف نصوصه الروائية ،فقد رّكز
عول عليها كثريا ،حني محّلها مهمة بيان مقاصده ،وإظهار مراميه ،الفلسفية
عليها الروائي ،أو ابألحرى ّ
 1ـ ينظر :عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت ،ط.7112 /0
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وتشوه هوية
والوطنية واالجتماعية و ّ
الرتاثية ،وتبليغ انشغاالته وقلقه من املخاطر اليت هت ّدد طبيعة الصحراءّ ،
الطوارق ،الذين يعيشون يف هتميش فضيع ،وإقصاء مريع.

اتم أبمهية تعالق العتبات مع النص املنت ،ومؤمن إمياان راسخا
ومن هنا ،يبدو أ ّن "الكوين" كان على وع ٍي ٍّ
بال انتمائيتها ،فهي كما يقول هنري ميرتان «إنه ال وجود لشيء حمايد يف الرواية»( ،)1فاستغلّها أحسن

ختري هلا عناوين وصورا ورموزا وأشكاال وألواان حتيل كلها على عامل الصحراء ،األمر الذي
استغالل ،عندما ّ

حبق مفاتيح قرائية ،تساعد على ولوج عامل النص ،وحلقة واصلة بني اخلارج املرتكز على تراث
جعلها ٍّ
صي ،فال يوجد شيء يف النص اعتباطا ،فخطاب
الطوارق وعوامل الصحراء العجائبية ،وبني ال ّداخل النّ ّ

احلاف
النص
ّ
املدونة متهيدا ،وتوضيحا ،وربطا لعالقات فاعلة بني ّ
العتبات يقوم «بدور وظائفي مع ّ
نص ّ
النص املنت»( .)2فكل العتبات املوازية للنص هلا مرامي وأهداف تدور كلها حول النص ،ذلك أ ّن مجيع
و ّ
ومتأسسا على
مكوانت العتبات من «أشكال وألوان وأيقوانت وعالمات وعناوين سيكون مقصودا يف ذاته ّ
قصدية مسبقة اشتغل عليها الكاتب (هي) عالمات على املضمون»(.)3

ـ  7ـ العتبات النصية اخلارجية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  7ـ  0ـ عتبة الغالف يف رواايت "إبراهيم الكوين":
إ ّن الغالف ـ الذي يطلق عليه "محيد حلمداين" اسم "املظهر اخلارجي للرواية" يف قوله« :ميكن اعتبار
العناوين وأمساء املؤلفني وكل اإلشارات املوجودة يف الغالف األمامي داخلة يف تشكيل املظهر اخلارجي
()4

للرواية»

ـهو أول عتبة جتذب اهتمام القارئ ،فهو يشتمل على عناصر هامة ،جتتمع كلها وتتضافر

لتُعطي دالالت معينة ،يُشيّد عليها النص مقصديته ،من جهة ،وإلغراء القارئ كي يقتين هذا النص دون
غريه ،من جهة اثنية؛ وهي اسم املؤلِّّف ،والعنوان ،وصورة الغالف ،والتّجنيس .وما نلحظه على أغلفة
رواايت "الكوين" أهنا طافحة ابلدالالت واملقاصد ،اليت تدور كلها حول فضاء "الصحراء" العجائيب.
فواجهة الصفحة األوىل يف كل أغلفة رواايت "إبراهيم الكوين" ،مكتنزة ابخلطوط والصور واأللوان ،تتقاطع
كلها يف اإلحالة على تيمة أساسية هي تيمة "الصحراء" ،فهي كلها مستم ّدة من مكوانهتا ،املادية منها
 1ـ عبد املالك أشهبون ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،سورية ،ط ،7119 /0ص .33
2ـ زهرة سعدالّوي،أساطري ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،مركز النشر اجلامعي ،منوبة ،تونس ،ط ،7107 /0ص.001
 3ـ هشام حممد عبد هللا ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،دراسة يف املسكوت عنه ،جملة دايىل ،العدد السابع واألربعون/
 ،7101ص .113
 4ـ محيد حلميداين،بنية النص السردي(من منظور النقد األديب)،املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت،لبنان،ط،0990/0ص.11
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وغري املادية ،احلقيقية واألسطورية ،الواقعية والعجائبية ،الطبيعية وفوق الطبيعية .ولذلك جاءت تشكيالت
تعج به من عوامل عجائبية
ملكوانت التيمة اليت حتيل عليها ،وهي "الصحراء" ،مبا ّ
مكوانت األغلفة مطابقة ّ
ّ

مكوانت
مكوان من ّ
ساحرة .وهلذا اعترب بعض النقاد أ ّن مجل َة األلوان والرسومات يف ح ّد ذاهتا ،تُعترب « ّ
السابق ابلالّحق بغاية التوضيح ،وأتكيد ّقوة العالقة بني
خطاب العتبات الذي يربط اخلارج ابلداخل ،أو ّ

النّص احلاف ومنت الرواية .)1(»..فكثرة العناوين والصور وأيقوانهتا وعالماهتا املهيمنة كانت مبثابة السور
ِّ
يدل على حرص الروائي "الكوين" ورغبته اجلاحمة يف
السردي .وهذا ّ
الذي ش ّكل سوارا حييط بعامل الصحراء ّ
سرداي ،وإعادة إظهار الصحراء ،بعدما مت تغييبها حقيقة وواقعا.
إظهار ما تزخر به عوامل الصحراء ّ
وإ ّن أول ما يصادف القارئ يف أغلفة هذه الرواايت ،هو التعيني اجلنسي املثبت يف أعلى صفحة الغالف،
أو يف أسفلها أحياان ،فنجد ذكرا لنوع النص "رواية"  NOVELأو "نصوص" ،أو "سرية" أو
القارئ على توطني نفسه ،وأتطري أفق
"حوارات"" ،قصص ـ أساطري" ..تساعد هذه
امللفوظات التجنيسيةُ
َ
ُ
يتوخاها من أتليف هذا النص .لينخرط
انتظاره ،وتسييج مقاصد املنت املقروء ،ومالمسة مرامي املؤلف اليت ّ

حتت إغراء هذه العناوين ،يف التساؤل عن ِّّ
سر تركيز "الكوين" يف حديثه عن عامل الصحراء حصرا ،وعن
جمتمع الطوارق ابلذات دون غريه من اجملتمعات اإلنسانية؟ .وهبذا يصري الغالف طُعما يقذفه املؤلف أمام
انظري املتلقي ،ليشرع يف رحلة االكتشاف عن مضامني تلك النصوص ،والبحث عن اإلجاابت لألسئلة
اليت تثريها أغلفة هذه الرواايت والنصوص ،بواسطة االنكباب على القراءة املتأنيّة الفاحصة.
وما ميكن أن خنرج به من مسح عناوين أغلفة نصوص "إبراهيم الكوين" ،والصور األيقونة املثبّتة على واجهة

الغالف ،واليت حتتوي غالبيتها على صور لرسومات فناين ما قبل التاريخ ،وألوان الغالف املوزعة بني

األبيض ،وهو الغالب ،واألزرق والرمادي والبنفسجي واألخضر ،واألصفر الذهيب ،املتماهي مع لون رمال
الصحراء املرتامية ،ولون أشعة الشمس اخلالدة ،تنضح كلها بدالالت جلية ،هي أهنا حتيل كلها على هيمنة
موضوعة الصحراء ،وجمتمع الطوارق .وهي التيمة اليت أنزهلا "الكوين" منزلة القداسة ،واليت حرص كل
املهمش فيها ،من خالل هذه النصوص .فأغلفة
احلرص على إظهارها ،وإبراز املسكوت عنها ،وجتلية ّ
رواايت "الكوين" مبا حتتويه من عتبات ،تكاد جتتمع يف كوهنا تنبئ عن «ثقافة تتح ّكم وتفرض حضورها

 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .30
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يتأسس عليها النص الروائي ،وهي
على الكاتب من عتباته إىل متنه ،وهذه املؤ ّشرات تتماهى مع الثيمة اليت ّ
احلديث عن اجملتمع والثقافة اليت اشتغل على أتكيدها الكوين يف معظم نتاجه الروائي»(.)1

وّما تق ّدم تبدو أمهية الغالف يف نصوص "الكوين" ذات قيمة كبرية ،ألنه العتبة األوىل اليت يلج منها القارئ
داليل،
إىل النص ،وأول واجهة تقابل القارئ قبيل البدء يف خوض غمار القراءة ،وألنه يُعتربالفضاءالنصيّوال ي

أي قار ٍئ أو ابحث أن يتجاوزه ،أو يتجاهله .أل ّن له دوره الكبري يف مقاربة النصوص،
الذياليستطيع ُّ
والغوص يف أعماقها ،والوقوف عن كثب على مضامينها وأبعادها ودالالهتا .فالقراءة احلديثة ،تقتضي أنه ال
متأمال النصوص املوازية له ،واليت هي العتبات،
ميكن البدء يف قراءة املنت ،مامل يقف القارئ قبل كل شيءّ ،

تبني رؤية الكاتب،
أل ّن هذه النصوص املصاحبة للمنت ،هي مفاتيح قرائية ضرورية ،تساعد القارئ على ُّ
ورسم احلدود املؤطّرة لتخوم النص.
يعرب عن رؤية املبدع ،إزاء املكان ،ورؤيته الفلسفية حنو
ومن هنا تبدو قيمة الغالف الداللية ،حيث أنه ّ
الكون والعامل .وتتأ ّكد هذه القيمة ابألخص ،بعد تطور صناعة الطباعة يف وقتنا احلاضر ،واعتمادها على
التقنيات الرقمية والكومبيوتر ،اليت زادت من أمهيّة العنونة ،وصار العنوان ميارس وظيفة إغرائية أبيسر طريق،

إللزام القارئ والباحث على اختيار هذه النصوص وقراءهتا .ولذلك ،فقد ابتت وقفة املتلقي عند العنوان،

وقراءته ،والتّأمل يف حمتوايته ،مهمة ج ّدا ،ألهنا تساعده على فهم النص ،ومعرفة مضمونه.
ـ  7ـ  7ـ عتب ــة اسم املؤلف:
اسم املؤلف املثبّت يف أغلفة هذه الرواايت ،العائم يف حبر الكثبان الرملية ،والسابح يف فضاء الرسومات
احلجرية املثبتة على الغالف ،هو أول عتبة نصية لغوية تسرتعي نظر املتلقي ،إنه اسم "إبراهيم الكوين"
مكتوب خبط كبري واضح ،أبلوان خمتلفة؛ أمحر ،أزرق ،بين ،أخضر ،أسود .وذلك هبدف استجالب نظر
القارئ ،ولفت انتباهه ،وتقدمي إجابة له على سؤاله الضمين األول ،من القائل؟ .ولدفعه إىل االنتقال إىل
التفكري يف حمتوى عنوان الرواية ،ومن مثة التطلع إىل ماذا يقول؟ .وقد تُعني معرفة اسم الكاتب على اختاذ
قرار اقتناء الكتاب من عدمه ،وخاصة إذا كان املؤلف مشهورا يف ختصصه.

 1ـ هشام حممد عبد هللا ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،م س ،ص .121
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وما يلفت االنتباه حقا ،هو ورود خطوط اسم "إبراهيم الكوين" مصبوغة ابللون األمحر ،أو البين املائل إىل
احلُمرة يف الغالب .ولعل يف ذلك إحياء من املؤلف بذلك التّماهي بني ذاته وبني عامل الصحراء الذي يغلب

الرمليّ ،متزجا بلون أشعة جالد الصحراء اخلالد "الشمس".
عليه اللون األمحر ّ

ومن هنا ،كان اسم املؤلِّّف عتبة مفيدة جدا للقارئ ،فهي تقوم بوظيفة «اإلاثرة واجلدية واملصداقية واختمار
الرتّدد يف شراء الكتاب»( ،)1ولذلك ع ّدها "ج.جينينت" من ضمن «العناصر
الرأيّ ،ما يساعد على حسم ّ
املهمة .فال ميكننا جتاهله أو جماوزته ألنه العالمة الفارقة بني كاتب وآخر»( .)2وما دام "إبراهيم
املناصيّة ّ
ص ّدرت به ،وثـُبِّّت
الكوين" هو املالك احلصري هلذا اإلبداع األديب ،املتمثل يف هذه النصوص الروائية ،فقد ُ

امسه عليها ،اترة يف أعلى الصفحة ،إىل جهة اليسار ،وهو الغالب ،واترة يف األسفل ،وهو القليل ،واترة

أخرى يف الوسط ،وهو األقل .مع العلم أن تغيري مكان وضع اسم املؤلف على غالف الرواايت ،يتبعه تغيري
يطرأ على انطباعات القارئ وإحياءاته ،ومواقفه من املنت ،ذلك أن «وضع االسم يف أعلى الصفحة ال يعطي
االنطباع نفسه الذي يعطيه وضعه يف األسفل ،لذلك غلب تقدمي األمساء يف معظم الكتب الصادرة حديثا
يف األعلى»( .)3وأل ّن وضع االسم يف أعلى الصفحة ،هو أكثر بروزا ،والدليل على حضور الكاتب،
وشهرته وذيوعه ،وأيسر لنظر القارئ ،وأقصر طريق جللب انتباهه ،فقد حرص "الكوين" على وضع امسه
جل رواايته.
أعلى الغالف يف ّ
وقد ُخ َّ
لتدل على صاحب هذه
ط اسم املؤلف "إبراهيم الكوين" خبطوط خمتلفة غليظة مجيلة وكبريةّ .
النصوص ،ومن مثّة يُعترب تسجيل اسم املؤلف على واجهة الغالف ،مبثابة دعوة للقارئ لشراء هذا الكتاب

ومطالعته .فاسم املؤلّف ،عتبة حامسة يف عملية التسويق والشراء ،خاصة ابلنسبة إىل النّاشر؛ فكلما كان
اسم املؤلف معروفا ومشهورا ،كلما زادت أرابحه ،وتضاعفت مداخيله ،والعكس صحيح.
ومن هنا ،تبدو العالقة جلية بني اسم املؤلف "إبراهيم الكوين" وبني كتلة العناوين اليت قامست االسم ،يف
كوهنا منصبّة على فضاء الصحراء ،ومتساوقة مع مقاصد املؤلف .ولذلك أمجعت آراء النّقاد املطّلعني على

أعمال "الكوين" ،على أنه وإن كان قد ساهم مع كثري من األدابء والروائيني يف توظيف الرتاث العريب ،أو

مع روائيي الصحراء ،أي الذين اختذوا الصحراء موضوعا لرواايهتم ،مثل "عبد الرمحن منيف" ،من خالل
 1ـ يوسف اإلدريسي ،عتبات النص يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعاصر ،الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت ،لبنان،ط،7103 /0
ص ـ ص  003ـ .002
 2ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،م س ،ص .13
3ـ حسن حممد محاد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية ،حبث يف مناذج خمتارة ،اهليئة املصرية للكتاب ،مصر ،د ط ،0992 /ص .11
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مخاسية "مدن امللح" ،إال أنه متيز عن هؤالء يف تفرِّده خباصية « ِّ
تناول أساطري الصحراء وما توحي به من
ّ
ّ
تغن ابحلريّة ،قيمة إنسانية خالدة ،صاغها يف نطاق ٍّ
ٍّ
ائي متميّز»( .)1وهلذا يؤّكد "الكوين" يف مواضع
فن رو ٍّ

عما ال يراه ،وال يصف موجودات
كثرية من رواايته أن غاية الفن الذي جيدر ابلكاتب بلوغه هو أن يكتب ّ
الواقع احلسية ،عن طريق االستعانة ابحللم «الذي حيول الواقع الصارم إىل مادة إبداعية طي ٍ
عة ...فإذا
ّ
ّ
ّ
ّ
استطاع أن يقنعنا بوجود هذا العامل املاورائي ،فإنه قد ح ّقق غاية الفن.)2(»..

وهلذا ،فإنه ميكننا القول ،أبنه إذا كانت هذه الرواايت هي اليت ارتقت ابسم "إبراهيم الكوين" املثبت على
أغلفتها يف البداية ،إىل منازل الكتّاب العامليني املرموقني ،بشهادة كبار النّقاد ،أمثال الناقد األمريكي "روجر
أآلن" ،والناقدة السويسرية "فريدولني فورغر" ،والناقد العراقي "ايسني نُصري" ،والناقد األملاين "فريدريخ
شترين" ..وغريهم كثري ،فإن اسم "إبراهيم الكوين" الذي صار عالمة فارقة يف عامل األدب والفكر ،هو
القراء عليها واقتنائها ،هذا
الذي أصبح ،بعد ذلك ،سببا يف شراء هذه الرواايت ورواجها ،وإقبال مجهور ّ
االسم (إبراهيم الكوين) الذي غدا ذائع الصيت ،هو الذي منح هذه النصوص الروائية قيمتها الفنيّة
واألدبية ،وساهم يف نشرها والرتويج هلا.

ـ  7ـ  3ـ عتبة العنوان يف رواايت إبراهيم الكوين:
للعنوان يف أي عمل إبداعي أمهية قصوى ،فهو يعترب اثين عتبات النص أمهية ،بعد اسم املؤلف ،لكونه ميثّل

()3
تبشر
اسرتاتيجية قرائية ذات قيمة كبرية ،فهو ابلنسبة للنص «واجهته اإلعالمية»  ،واإلشهارية أيضا ،اليت ّ

وتدل عليه ،ولذلك فإن للعنوان عالقة مباشرة ابلنص والقارئ معا .فإذا كان العنوان عبارة
مبضمون النص ّ
ويبني بعض إشراقاتهِّ .إذ
عن سؤال ،فإ ّن املنت الروائي هو جوابه ،الذي يكشف جوانب من خفاايهّ ،
العنوان يع ّد «عتبة قرائية ،وعنصرا من العناصر املوازية اليت تُسهم يف تلقي النصوص ،وفهمها ،وأتويلها»(.)4
ابلنص ،والرتويج له ،لتحقيق الكثري من اإلقبال وابلتايل حتصيل الكثري من
ألنه يقوم بوظيفة تعريف القارئ
ّ
العائدات املاديّة.

 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .37
 2ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،نصوص ،م س ،ص .22
 3ـ شعيب حليفي ،هوية العالمات ،يف العتبات وبناء التأويل ،دار الثقافة ،مؤسسة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط/0يناير،7113
ص .00
 4ـ حممد ابزي ،العنوان يف الثقافة العربية ،التشكيل ومسالك التأويل ،دار األمان ،الرابط ،املغرب ،ط ،7107 /0ص .03
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وإذا أمعنّا النظر يف العناوين اليت اختارها "إبراهيم الكوين" لرواايته ،ووضعنا تيبولوجية (تصنيفا) هلا ،فإننا
جند أ ّن هلا دالالت حتيل على مضمون املنت الروائي ،إذ أنّه ملتصق ابلنصوص الروائية ،وحي ّدد تيمتها
املركزية ،اليت تدور حول املكان الصحراوي .ميتزج فيها البعد املرجعي ابلبعد اإلحيائي ،وختتلط فيها خيوط
تنم هذه العناوين عن رؤية املؤلف لعامل الصحراء ،وطبيعة جمتمع الطوارق،
احلقيقة ابلرمزي والعجائيب .كما ّ

وتكشف عن ارتباطه الشديد ابملكان الذي ميثّل له جتربة شخصية ،وثيقة الصلة بذاكرته وأحاسيسه ،حبكم
الوالدة واملنشإ واالنتماء .ألن الكاتب أدرج عناوين هلا عالقة حبياته الشخصية ،وسريته الذاتية ،من
السرى"" ،وطين صحراء كربى"" ،يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا"،
قبيل"صحرائي الكربى"" ،عدوس ُّ
"وطن الرؤى السماوية".
فعناوين رواايت "الكوين"توحي ،أبنّه ّاختذ من الصحراء "طلال" يستنطقه ،ويبكي عنده وعليه ،كما بكى
الرامسة .على اعتبار أ ّن املكان يف رواايت "الكوين"
الشاعر اجلاهلي قدميا على األطالل ال ّدارسة ،والداير ّ

هو أيضا شخصية روائية هلا سطوهتا يف النص ،وهلا سلطتها على الشخوص واألحداث والقص ،فالصحراء

وإن كانت مستها يف الواقع الصمت والكآبة ،فإ ّن آاثرها صاخبة وذات حيوية وفاعلية.
ويتيح لنا هذا االستنتاج أن نقول ،أب ّن الكاتب كان على وعي ،حينما كان يضع تلك العناوين ،أل ّن من

وظيفة العنوان أ ْن «يُظهر معىن النص ومعىن األشياء احمليطة به»( )1أيضا .وهلذا نلمس يف نصوص "الكوين"

ا لسردية ،ذلك الصوت األحادي (املونولوجي) للكاتب ،والذي يعتمد على رؤية الروائي الذاتية إزاء
التحوالت احلاصلة يف عامل الصحراء اليوم ،ومقاومة عوامل اهلدم والتخريب والتهميش واإلمهال اليت هتدد
الطبيعة الصحراوية.
نسجل مالحظة هنا على عناوين هذه الرواايت ،وهي أ ّن الروائي "إبراهيم الكوين" مل يستخدم العناوين
ّ
الدالة على الزمن ،كما أنه مل يُدرج العناوين احمليلة على أمساء األبطال والفرسان ،مثلما جرت عليه العادة

عند ُكتّاب رواية املدينة .بل جند يف هذه الرواايت هيمنة العناوين الرتاثية والفضائية اخلاصة بعوامل الصحراء،
لعل قصد الروائي من وراء ذلك ،كان ربط حاضر الصحراء املتأزم
اليت ّ
تشخص املكانّ ،
وجتسد الواقع،و ّ
مباضيها املشرق.
وقد يكون من املهم هنا ،اإلشارة إىل أن عناوين رواايت "الكوين" ال تكتفي ابلعنوان لإلحالة على املكون
املكاين الصحراوي فحسب ،بل متت ّد الداللة على املكان إىل النصوص املقتبسة ،واملطالع األوىل للرواايت،
 1ـ شعيب حليفي ،هوية العالمات ،م س ،ص .07
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كتأكيد على صلة الروائي املتينة مع املكان الصحراوي .ففي نصوص "صحرائي الكربى" ،مثال ،حييلنا
الروائي إىل عنوان ،جاء وسطا بني العنوان الرئيس وبني مطلع املنت الروائي؛ وكلها جيمعها الرتكيز التام على
وطن ،صحرائي
املكون املكاين  .فالعنوان الرئيس هو "صحرائي الكربى" ،والعنوان الوسيط هو «صحرائي ٌ
استعارة»( ،)1ومطلع املنت السردي بدأ ابلتّكلّم عن الصحراء «يف البدء كانت الصحراء أرضا ك ُك ّل أرض.

يف البدء كانت الصحراء بستاان ككل مكان يف األرض .كانت بستاان ال خيتلف كثريا عن البستان ِّ
اجملاور
ّ

أجيال اخللق اسم "الفردوس"»( .)2ويف قصص وأساطري"وطن الرؤى السماوية" ،جند
َطلقت عليه ُ
الذي أ ْ
ارتباطا واضحا بني العنوان ،وبني النص املقتبس لـ"روبرت موزيل" وهو«لقد كانت الصحراء دائما وطن
الرؤى السماوية»( ،)3حبيث صار العنوان عبارة جمتزأة من قول "روبرت" ،مث ملـّا ننتقل إىل مطلع املنت
الروائي ،نلفي الكاتب يتكلم عن الصحراء أيضا ،حني يقول« :استمرت الصحراء تتم ّدد وتتباعد طوال
األفق.)4(»...
السفر.العراء الفسيح ،القاسي،األبدي،يلد يف هنايته أفقا لئيما .واألفق يلد،بعد مسريَ ،
ّ

وابإلضافة إىل أ ّن عناوين الرواايت حتيل إىل املضامني ،للفت انتباه القارئ ،وحتفيز املتلقي،وتشويقه لقراءة
املضمون،فإن هلا مسة اخرى طاغية ،وهي السمة العجائبية اليت تصاحب هاته العناوين .فهي عناوين صادمة
للقارئ ،وخمالفة ألفق انتظاره ،ومفاجئة ومغرية يف اآلن ذاته .ألهنا ليست ابلعناوين املألوفة لدى القارئ
املعاصر .فهي مأخوذة من البيئة الصحراوية ،ومستم ّدة من أساطريها املوغلة يف القدم ،ابلرغم من أهنا تثري
مسائل حديثة ،هلا عالقة ابلطبيعة الصحراوية ،على شاكلة عنوان "واو الصغرى"" ،رسول السماوات
السبع"" ،الربّة احلجرية"" ،السحرة"" ،اجملوس"" ،خريف الدرويش"" ،فتنة الزؤان""،بـَّر اخليتعور"" ،نزيف
احلجر"" ،البحث عن املكان الضائع"" ،الترب""،من أساطري الصحراء"" ،نداء ما كان بعيدا"" ،وطن الرؤى
وجلي ،أتيت مباشرة حتت
السماوية"" ،يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا" ..وكلها مثبتة خبط غليظ ابرز ّ
اسم املؤلف "إبراهيم الكوين" ،وجماورة له.
فهي عناوين فانتاستيكية ،مثرية للتعجيب واحلرية!ـ حتيل مجيعها على أمكنة الصحراء ،وتدل على انسجام
الروائي مع مقاصد نصوصه الروائية ،وتشهد أيضا على انسجام هذه النصوص مع التيمة املركزية املبئِّرة،
وهي عجائبية عامل الصحراء ،اليت كانت حمل انشغال كل من الناص والنصوص .فالعنوانعند "الكوين" ينطبق
 1ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .13
 2ـ م ن ،ص. 12

 3ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،قصص وأساطري ،اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ،ط  ،7112 /3ص.13
 4ـ م ن ،ص .12
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عليه توصيف "عبد الفتاح كيليطو" «مليء ابلوعودمثقل ابلذكرايت .إنه ينظر إىل جهتني متعارضتني،
املستقبل واملاضي ،ما سيكون وما كان .فهو شوق إىل ما سيحدث وحنني إىل ما فات»(.)1
وتُ ِّ
ظهر هذه العناوين ،من انحية أخرى ،وعي النّاص "إبراهيم الكوين" ،أبمهية العنوان،الذي تُعرف به التيمة
املقصودة يف النص ،ومينح إمكانية أتويل حمتواه أيضا أبسلوبه املثري واجل ّذاب .والسمة الغالبة على عناوين
رواايت "الكوين"،هي هيمنة األمساء احمليلة على املكان الصحراوي ،واالحتفاء بعامل الصحراء العجيب
املادي والثقايف ،ولكأمنا يريد املؤلف من خالهلا اإلعالن عن قصديته الكلية أو اجلزئية ،واليت من ضمنها
جراء ما تتعرض
االحتفاء ابلفضاء الزماين واملكاين لعامل الصحراء ،والرتويج له ،والتعبري عن األسى واألسف ّ
له طبيعة الصحراء ،من استنز ٍ
اف خلرياهتا ،وختر ٍ
ٍ
وهتميش ملآثرها ،األمر الذي جنم عنه ،اهنيار يف
يب آلاثرها،
وحتول النظر يف مفهوم ال ُـمثل واملبادئ ،والنداء أبعلى الصوت بضرورة إعادة االعتبار هلذا للمكان.
القيمّ ،

كما عكست هذه العناوين املرتبطة ابلصحراء وأشيائها ،اإلحساس ابلغربة املكانية للروائي "الكوين" ،وهو

يف وطن هجرته األورويب ،اجلديد واملختلف ،واستعادة وطنه ولو ُحلُميا ،عن طريق تثبيت هذه العناوين
جل رواايته ،اليت جاءت على وترية واحدة.
على أغلفة ّ
وعناوين رواايت "الكوين" ،هي عناوين ذات صبغة سيميائية أيضا ،ألهنا مرفوقة دوما بصور ورسومات
طاسيلية قدمية ،تتموضع خلف العنوان مباشرة .وت ُكون العناوين هبذه امليزة ،قد زاوجت بني العنوان اللغوي،
املؤلَّف من احلروف ،وبني العنوان البصري ،الذي حتيل إليه تلك الصور املثبّتة على ظهر غالف الرواايت.
فعناوين رواايت "الكوين" هبذه الصفات ،هي عناوين جمازية استعارية ،ألهنا مؤسسة على املتخيّل ،ولذلك

وحيري حبسب املعرفة اليت خيلقها»( .)2ألهنا
فالقارئ إزاءها «تتلبّسه احلرية والرتدد ..ألن العنوان يفاجئّ ،
ابملكون املكاين الصحراوي،ذلك العامل العجيب الذي جيهل كثري من القراء العرب حقيقته
عناوين حتتفي
ّ
وسحره.فهي عناوين تتقاطع يف املكون املكاين ،الذي يش ّكلفي هذه الرواايت «أمهية ذات دالالت
قصوى ..حيث املكان هو املسرح الذي ستنطلق منه األحداث»(.)3
ومن جهة اللغة ،فإن هذه العناوين متتاز ابلكثافة اللغوية ،لإلحاطة ابملعىن املراد ،واستفاء الفكرة املقصودة؛
املرّكزة أساسا على عامل الصحراء .ومنه جيوز لنا أن نطلق على عناوين هاته الرواايت صفة العناوين امللتزمة،
 1ـ عبد الفتاح كيليطو ،الغائب ،دراسة يف مقامة للحريري ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،7112 /3ص .79
 2ـ شعيب حليفي ،هوية العالمات ،م س ،ص .70
 3ـ م ن ،ص .31
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ابلنص الذي يُ ِّ
عنونُه»( ،)1أو العناوين احلقيقية ،يف مقابل "العناوين املزيّفة" أو املخادعة ،ألهنا
أي «االلتزام
ّ

تعرب بصورة مباشرة عن موضوعة النص ،وتكاد حت ّدد موضوع الرواية وبيئتها املكانية .إهنا عناوين جديدة
ّ
متماسة مع حداثة العنوان ،حينما
إذا ،ألهنا عناوين متباينة عن العناوين الكالسيكية املباشرة ،ولكنها
ّ
مبكوانته األسطورية والعجائبية تيمة.
ارتبطت بفضاء الصحراء ختييليا ،و ّ

كما نالحظ على عناوين رواايت "الكوين" أيضا ،تراكم حروفها ،وتداخل مجلها من قبيل" :من أنت أيها
ِّ
الزَؤان"،
املالك؟"" ،بـَُّر اخلَْيتعُور"ُ ،
روح أم ٍم يف نزيف ذاكرٍة"" ،وطين صحراء كربى"" ،فتنة ُ
السَرى ُ
"ع ُ
دو ُ
س ُ

"نداء ما كان بعيدا"" ،وطن الرؤى السماوية"" ،يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا"" ،فرسان األحالم
القتيلة"" ،نزيف احلجر"" ،نزيف الروح"" ،البحث عن املكان الضائع"" ،اخلروج األول إىل وطن الرؤى
السماوية"" ،جنوب غرب طروادة جنوب شرق قرطاجة" ..فهذا التكثيف ملفردات العنوان ،وتوايل حروفه،
يُدلّل على القلق واخلوف الذي جيتاح الروائي ،ذلك أ ّن «تراكم احلروف وتداخلها يؤ ّشر على عنف الكتابة

()2
وعنف ،حرية وحسرة ،قوامه
قلق ٌ
وأخطبوطيتها ،إذ حييل على احلساسية العنيفة اليت انْكتَ ْ
بت هبا الرواية» ٌ .

اخلوف على واقع الصحراء ومستقبلها ،من إفساد أمكنتها الساحرة ،وتشويه عاملها اجلميل ،وانداثر آاثرها

اخلالدة ،والزهد يف تراثها التليد .وعنف آخر موجه إىل الذات أيضا ،لعل منشأه ،إحساس الروائي
ابلقصور ،وشعور ابلذنب ،عندما هجر وطن الرؤى السماوية ،وطن املولد واملنشأ ،واستبدله بوطن خمتلف
ابرد غريب.
انتباهنا ،من الناحية البنيوية
وإذا ما ألقينا نظرة ماسحة لكل عناوين رواايت "إبراهيم الكوين" ،سيلفت َ
اللغوية ،أهنا تتكون إما من أمساء مفردة (السحرة ،اجملوس ،البئر ،الواحة ،الورم) ،أو من مجل إمسية (الربة
احلجرية ،فتنة الزؤان ،واو الصغرى ،الدنيا أايم ثالثة ،)..أو شبه مجلة "من أساطري الصحراء"" ،يف مكان
املعني للزمان .إذن ،نالحظ غلبة العناوين اإلمسية
نسكنه" ،وال نكاد نعثر على توظيف لفعل من األفعالّ ،
على العناوين الفعلية ،حبيث قمنا إبحصاء ما يقارب السبعني مؤلفا لـ"إبراهيم الكوين" ما بني رواايت،

وقصص ،ونصوص ،فوجدان أن عناوينها كلها مؤلفة من مجل امسية ،أو اسم مفرد ،وهو الغالب ،ومل أعثر
إال على عنوان واحد جاء مجلة فعلية ،املتمثل يف امللحمة الروائية ،ذات األجزاء الثالثة ،وهي ِّ
"سأسُّر أبمري
خلالّين الفصول".

 1ـ م ن ،ص .37
 2ـ أمحد فرشوخ ،مجالية النص الروائي ،مقارنة حتليلية لرواية"لعبة النسيان"،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرابط،ط ،0991/0ص .02
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وتدل كثافة األمساء هنا هلذه العناوين ،عن وجود صراع نفسي ذايت يتجلّى يف خوف الروائي ،وما يساوره
يتعرض هلا حميط الصحراء
من قلق وهواجس على طبيعة الصحراء وتراثها ،بسبب الظروف الصعبة اليت ّ
الصر ِّاع الدائر بني ذات (املبدع) والعامل احمليط هبا»( ،)1ورفض كل
«وتكشف هذه الغلبة أو السيطرة َ
نوع ّ
املمارسات ِّّ
املشوهة لعامل الصحراء اجلميل .األمر الذي يسمح لنا ابلقول ،أب ّن عناوين رواايت "الكوين"
توحي ابلدميومة واالستمرارية ،وعدم التوقف واالنقطاع ،يف املطالبة حبماية الصحراء ،واالعتناء بسكاهنا من

ثام.
وجهها اللّ ُ
املهمشة ،املتوارية عن مسرح احلياة ،كما يواري َ
الطوارق ،تلك الفئة املقهورةّ ،
لعل انتماء "الكوين" للصحراء وطنا ،وللطوارق عرقا ،رأى أنه من واجبه أن يتحدث ابسم الصحراء،
و ّ
وجيعل من نفسه نصريا للصحراويني ،يقف إىل جانبهم يف كل األحوال .مؤّكدا بذلك عل انتمائه الذي ال
ومعربا عن قلقه وحريته اليت تعرتيه اجتاه تدهور عامل الصحراء ،واملمارسات غري
خيفيه جملتمع الطوارقّ ،
شوه طبيعتها العذراء ،بدعوى حتسني االقتصاد والتم ّدن .ذلك
األخالقية اليت تستنزف خريات الصحراء ،وتُ ّ
يدل على«اإلمساك جبوهر املدلول دون العرض الذي يَ ِّشي به الفعل»( .)2وما
أنه من مدلوالت االسم أنه ّ
دام الروائي يعرف أبن الزمن منذ بدء اخلليقة هو نفسه ،مل يطرأ عليه أي تغيري ،حبذف يوم منه ،أو زايدة
يوجه صراعه مع عامل املوجودات ال مع الزمن .ولكن الذي يعنيه "الكوين" ،هو أن التغيري
يوم فيه ،فهو ّ
يطال عامل املوجودات يف الصحراء ،اليت راعه ما حلقها من فساد وتشويه «أرغمته على الصراع طمعا منه يف
تغيريها ،أو على األقل إزاحتها لبعض الوقت عن طريقه»(.)3
كما نالحظ على عناوين هذه الرواايت ،وجود التناص الذايت بينها ،حبيث نلمح ذلك التّقارب ال ّداليل بني
مكررة مببناها
ملفوظات عناوين الرواايت ،واحنصارها يف معىن الصحراء وأشيائها ومستلزماهتا ،وكأهنا عناوين ّ

وتناصهاُ ،متجليّة يف تراكم وتكرار لفظة "الصحراء" ،أو
ومعناها .األمر الذي جنم عنه ،تشاكل العناوين
ّ
األلفاظ ال يت حتيل إىل معىن املكان الصحراوي؛ من قبيل "وطين صحراء كربى"" ،الصحراء الكربى"" ،يف

"بر
مكان نسكنه" ،"..أساطري الصحراء"" ،وطن الرؤى السماوية"" ،املكان الضائع"" ،البئر"" ،الواحة"ّ ،
اخليتعور" ...
ويتعمد ذلك اإلصرار ،هبدف لفت االنتباه ،وترسيخ هذه
لعل الروائي "الكوين" كان يقصد ذلك التكرارّ ،
و ّ
التيمة يف ذهن القارئ ،أبن التيمة الرئيسة اليت تتناوهلا الرواايت ،هي الصحراء وما يتعلّق ابلصحراء .كأنه

 1ـ عبد القادر رحيمِّ ،علم العنونة ،دراسة تطبيقية ،دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر ،دمشق ،سوراي ،ط ،7101 /0ص .023
 2ـ أمحد فرشوخ ،مجالية النص الروائي ،مقارنة حتليلية لرواية"لعبة النسيان" ،م س ،ص ـ ص 73ـ .72
 3ـ عبد القادر رحيمِّ ،علم العنونة ،دراسة تطبيقية ،م س ،ص .022
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يريد أن ينقش تيمة الصحراء وتراثها واترخيها وبطوالهتا ،كما نقشت تلك الرسوم املعروضة على عتبة
غالف هاته الرواايت .وهذا مقصد واضح ،بُنيت عليه الداللة الواضحة واملباشرة للمكون اللفظي هلذه
العناوين ،واليت تنأى عن االنزايح ِّ
املوهم ،واالستعارة امللتبسة.
فإذا كان العنوان من حيث بنيته اللغوية داالّ ،فإنه من حيث محولته الثقافية والسيكولوجية ،هو مدلول
احململ بذاكرة الروائي ورؤاه وإسقاطاته وأحالمه وختيالته إزاء مكان
أيضا .مدلول على منت الروايةّ ،
الصحراءّ .اختذها (العناوين) الروائي سالحا يقاوم به النسيان ،وأداة خياتل هبا الذاكرة و«يراوغها وفق مبدإ
امتالك اللّذة واجتناب األمل»( ،)1وهبذا يغدو العنوان عند "الكوين" ،أببعاده الثالثية؛ البعد الواقعي ،والبعد
بقي على االتصال والتواصل
االستعاري اجملازي ،والبعد األسطوري العجائيب ،وسيلة السرتجاع الذاكرة ،ليُ َ
ابلوطن األم ،بواسطة رسم احلروف ،اليت متثل داالي حاضرا ملدلول غائب ،يتأسس على تيمة بؤرية وحيدة،
هي عامل "الصحراء" .هذه النتيجة ،جتعلنا نقول أبن عناوين"الكوين" ،مرتبطة أشد االرتباط ابملضمون العام
وتشع بضوئها على حمتوايت الغرفة وأاثثها.
لرواايته ،فهي مبثابة"الثراي"،بتعبري "ديريدا" اليت تطرد العتمةّ ،
وهبذا ،تظهر صفة الغرائبية على هذه العناوين يف جتليات احلنني إىل الصحراء ،كمكون مكاين مرتبط بذاكرة
الروائي ووجدانه ،ألهنا متتلك شحنة عاطفية تصدم القارئ ،وتكسر «أفق التوقّع لديه وجيعل من الالّّمكن

ّمكنا ومن املستحيل معقوال»( .)2إهنا عناوين ذات قصدية ،يريد الروائي من خالهلا أن حييي أجماد أهل
الصحراء ،ويُعيد للصحراء دورها الرايدي اهلام الذي كانت تقوم به يف العهود القدمية ،فقد كانت موطن
األنبياء ،ومهبط الرساالت ،ومركز انطالق الفكر واحلكمة ،وانتشار األخالق السامية واملبادئ واملثل العليا.
وهلذا ميكن اعتبار عناوين رواايت "الكوين" من منط العنوان الذايت ( ،)subjectalأو العنوان املوضوعايت
عني موضوع النص
( ،)Thématiqueحسب تعبري "جينيت" ،ألهنا من منط العنوان الذي «يُ ِّّ
دده»(. )3وهلذا كله ،فقد أوىل "الكوين" ـ من خالل عتبة عناوين رواايته ـ املكان أمهية قصوى ،على
ُ
وحي ّ

املتموج .لقد اكتفى ابلزمن الصحراوي الثابت املمتد ،للداللة على أ ّن فضاء
حساب الزمن املتحرك ّ
الصحراء كلٌّ متماثل ،وأ ّن ظروف أهل الصحراء كلها متشاهبة يف كثري من جوانبها وظروفها .فعمد إىل
االحتفاء ابملكان ،و ْأوالَه «قيمة مركزية وبعدا دالليا وإحيائيا حامسني»(.)4

 1ـ أمحد فرشوخ ،مجالية النص الروائي ،م س ،ص .73
 2ـ عبد القادر رحيمِّ ،علم العنونة ،دراسة تطبيقية ،م س.722 ،

 3ـ يوسف اإلدريسي ،عتبات النص يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعاصر ،م س ،ص.12
 4ـ م ن ،ص .93
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وخنلص من كل ما تقدم ،إىل أ ّن عناوين رواايت "الكوين" ،هي عناوين املكان ابمتياز ،ألهنا حتيل على
نصا موازاي ،وواجهة للنص املنت .والعناوين ذات الداللة املكانية ،أو ما
البنية املكانية مباشرة ،فصارت ّ
يسمى "العنوان املكان" ابتت مسة ظاهرة ،حيث صار الكتّاب يوظفوهنا يف نصوصهم ،حىت كادت تكون
مسة جديدة َومست عناوين الرواايت احلديثة .فقد أظهرت حرص "الكوين" على جعل املكان الصحراوي
بؤرة موضوعات رواايته ،انطالقا من عتبة العنوان النصية .فغلبة العناوين ذات البعد املكاين ،أ ّكدت سلطة
املكان الصحراوي ،وسطوة الرتاث الطّارقي األصيل على الروائي .فقد عملتهذه العناوين على «أتصيل هذا
مكوانته وما
الرتاث ،لغة وانتماء وهويّة .وهي ّ
ائي يغري املتل ّقي بتقليب ّ
مادة صاغها الكوين يف عمل رو ٍّ
تتضمنه من مجالية أدبية مل يعهدها يف الرواية املدينيّة»(.)1
ّ
إ ّن ارتباط العنوان ابملكان الواقعي ،داللة على ارتباط الكاتب ابملكان التارخيي أيضا ،الذي صار ُحلما،
بعد مغادرته له ،واالرحتال إىل أورواب ،إىل مكان خيتلف كل االختالف عن وطنه الصحراء ،إنّه يعتمد يف
اسرتجاع املكان ،على خمزون ذاكرته ،فيح ّققه جتربة شعورية ،ويعيد انتاجه نصوصا لغوية ختييلية ،يضفي
يربر أ ّن عناوين رواايت "الكوين" ميتزج فيها األسطوري
عليها ملساأتسطوريةوخيالية تضمن حتقيقه .وهذا ما ّ

ابلرمزي ابلعجائيب ،ابعتبارها تدور حول « حماولة استعادة اجلنة املفقودة أو إقامة املدينة األرضية (مدينة
السعادة) ،املعادلة للفردوس الضائع بفعل خطيئة اجلد األكرب للبشر وهو مندام»(.)2
وبناء على هذه النتيجة ،وهي عالقة العناوين ابملكان الصحراوي ابلذات ،دون غريه ،واحمليلة إليه ،فإن من
املهم الوقوف عندها ،ألهنا تعترب مفاتيح قرائية تساعد القارئ والدارس على فك شفرة النصوص ،وتيسري

املتشعبة.
قراءهتا ،وتتبّع دروهبا الوعرة ،واكتشاف دهاليزها ّ
ومن انحية أخرى ،فإ ّن مدلوالت عناوين هذه الرواايت امللتصقة ابملكون املكاين حصرا ،القائمة على

تصورا ،فإهنا «تشمل الوظيفة املرجعية املبئرة للموضوع»( .)3ألهنا
مؤثثات الفضاء الصحراوي،إ ْن واقعا ،وإ ْن ُّ
تصورية ،تُتيح له االقرتاب من موضوع هذه النصوص األساس ،وهو
تزود القارئ مبؤشرات معرفية ،وأنساق ُّ
ّ

موضوع الصحراء ،وإن تعددت جوانب تناول الروائي هلذا املكان يف كل رواية .فقد أصبح القارئ يعرف

أب ّن"الكوين" يرّكز على مكان الصحراء ،وبقي عليه أن ينتقل إىل اكتشاف تلك اجلوانب واملستوايت اليت
 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .12
 2ـ آمنة حممد طويل ،عتبات النص الروائي يف رواية اجملوس إلبراهيم الكوين :العنوان ـ الغالف ـ املقتبسات ،اجمللة اجلامعة ،العدد السادس عشر،
اجمللد الثالث ،ليبيا ،يوليو ،7102 /ص .33
 3ـ أمحد فرشوخ ،مجالية النص الروائي ،م س،ص .77
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يطرقها الروائي يف كل رواية من رواايته ،اليت هلا عالقة هبذا املكان النواة .لقد متحورت دالالت العناوين
على منطقة الصحراء ،وعلى حضارهتا اليت متت ّد إىل آالف السنني ،وعلى شعب الطوارق الضارب يف
املكون املكاين يف نظر "الكوين" هو حديث عن «هوية مفقودة جملتمع الرببر
القدم .إذن ،فاحلديث عن ّ
الذي القى صنوفا من التهميش قروان طويلة»(.)1
كما حتيل هذه العناوين إىل شعرية منحصرة يف املكان ،الذي ميتزج فيه الواقع ابخليال ،واحلقيقي
ابألسطوري ،والعادي ابلعجائيب .إ ْذ تعترب مفردة ِّ
مكان "الصحراء" وفضائه ،وحدة داللية مركزية يف كل
نصوص الرواايت ،تدل على تعلّق الروائي "الكوين" ابملكان الصحراوي احملدود ،واتّصاله به بواسطة
النصوص السردية ،ليجعل منه أيقونة رمزية خالدة .كما تدل على إعجاب الروائي ابملكون املكاين
الصحراوي ،إىل درجة جعلته يلجأ إىل إعادة كتابتها يف عناوين رواايته ،إ ْن لفظا ،وإن معىن.
ـ  7ـ  2ـ عتبة الصورة األيقونة يف رواايت إبراهيم الكوين:
ملونة ،ولوحات لرسومات قدمية مثبّتة على
يتميّز غالف رواايت "إبراهيم الكوين" بوجود صور صحراوية ّ
كل أغلفة رواايته ،وكل هاته الصور املوجودة على غالف هذه الرواايت ،ملتصقة أشد االلتصاق ابملكان
ّ
وحميلة عليه .فكلها مبثوثة على واجهة األغلفة للتعبري عن هذا املكان ،ومعلنة
الصحراوي ،ومتعالقة معهُ ،

عن مضمون النصوص السردية ،إلثراء دالالت نصيّة وشعرية خاصة ابملكان الصحراوي ابلذات .وذلك
ظاهر من خالل «تساوق مسار الرواية مع مسار الصور املرفقة قد ولّد استثمارا جيّدا لعنصر املكان املغلق
برمته»( .)2وبذلك تُع ّد هذه الصور األيقونة ،مفتاحا قرائيا آخر ،يساعد القارئ على
واملنعزل يف العمل ّ
حصر املضمون وإمكانية أتويل أحداث هذه النصوص السردية.

وأل ّن صورة الغالف هي أيضا تقوم بوظيفة تروجيية للعمل األديب ،فإ ّن الروائي "الكوين" قد رّكز عليها تركيزا

أي عمل من أعماله اإلبداعية الكثرية؛ سواء أكانت نصوصا سردية أو
عاليا ،حبيث أنه مل يستغن عنها يف ِّّ

ائي
قصصية ،أو حىت الدراسات واألحباث اليت ألّفها ،اليت تتح ّدث عن موضوعة "الصحراء" .فكأن الرو َّ
يريد هبذا الرتكيز ،وهذا احلضور الالّفت للصور (الصحراوية) ،إبالغ رسالة عن عامل الصحراء ،وجمتمع
الطوارق ،وإبراز مهومه وآالمه وآماله ،يف حماولة منه إلخراجه من دائرة التهميش .ودعوة اآلخر الستكشاف

هذا الفضاء املثري للدهشة ،وأ ّن الصحراء املنسية واقعا ،هي حاضرة إبداعا ،من جهة .ومن جهة أخرى،
 1ـ هشام حممد عبد هللا ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،دراسة يف املسكوت عنه ،م س ،ص .122
 2ـ معجب العدواين ،تشكيل املكان وظالل العتبات ،منشورات النادي األديب الثقايف ،ج ّدة ،اململكة السعودية ،ط ،7117 /0ص.21
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تعكس شعور الروائي إزاء الصحراء ،فهي تُربز مدى احلب الكبري الذي يكنّه الروائي ملوطن والدته ،ومرتع
طفولته ،وأرض أابئه وأجداده من الطوارق .ولذلك كانت صورة الغالف يف هذه الرواايت أيقوانت دالّة
يعج ابلسحر والدهشة والعجائبية.
ورامزة إىل هذا العامل الفسيح الذي ّ
وكل هذه الصور متتح م ِّ
شاهدها من لوحات فنية تشكيلية لرسومات حجرية صحراوية ،جتد إشارة هلا يف
َ
الورقة الداخلية بعد العنوان مباشرة ،هبذه العبارة "لوحة الغالف :لفناين ما قبل التاريخ" ،اليت عُثر عليها يف

مناطق صحراوية عديدة كـ "الطاسيلي" ،و"أزجر" ،و"اتدرارت" ..وكلها أماكن صحراوية يف ليبيا ،اليت

الرحالة اإلجنليزي "بربيان" سنة 0932م ،وأعاد "هنري لوت" اكتشافها من جديد العام
اكتشفها ّ
()1
ِّ
أغلفة بعض الرواايت أيضا ،رموزا صحراوية
صور
0931م ،يف منطقة اتسيلي بليبيا  .كما حتتوي ُ
مقدسة ،مثلما هو احلال يف غالف رواية "بر اخليتعور" ،حيث جند صورة لعالمة الربّة "اتنيت" ،إهلة
اخلصب والنماء ،متجلية يف املثلثات املقدسة.

يعج به من أساطري
حتيل هذه الصور املأخوذة من رسومات الصحراء على عامل الصحراء العجيب ،وما ّ
صحراوية عجائبية ،وميتولوجيا الطوارق الغرائبية .وهلذا فإن صور غالف هذه الرواايت ،هي أيقوانت ،ألهنا
تلمح إليه ،فعالقة املشاهبة هذه ،كفيلة
صور ،وبني املوضوع الذي ّ
تنهض على صلة التماثل بني املشهد ال ُـم ّ

أبن توسم أبهنا أيقوانت دالة داللة مباشرة على التيمة اليت ختوض فيها نصوص "إبراهيم الكوين" السردية

احلديث.
َ
إن الصور املثبتة على أغلفة رواايت "الكوين" ،من انحية أخرى ،هي رسائل بصرية متضافرة ،حتمل يف
ثناايها مجلة من الدالالت احملتملة ،متّخذة من الشكل واللون والظل والضوء لغة .وهي بال شك متورطة يف
املعىن العام الذي ختوض فيه نصوص هذه الرواايت ،ومرتبطة أشد االرتباط مبقاصد الروائي وأهدافه .وما
يعزز إحالة الصور التشكيلية هذه ،املثبتة على الغالف ،على تناول موضوعة عامل الصحراء ،بسياقاهتا
ّ
املكون لعناوين الرواايت ،الذي
الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ هو ذلك التشكيل احلرويف ّ

ويعزز اخنراطها يف الكالم عن الصحراء.
يوطّد مقاصد مشاهد هذه الصورّ ،

وما يالحظ على مشاهد صور أغلفة رواايت "إبراهيم الكوين" ،اليت «تعكس يف بعض املشاهد أدوات
صيد ووسائل نقل قدمية ،وحيواانت يف حالة فرار من جور اإلنسان وظلمه ،)2(»..أهنا حتمل أنساقا داللية
 1ـ ينظر :هشام حممد عبد هللا ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،م س ،ص .722
 2ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص.32
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هلا صلة وطيدة مبوضوعة طبيعة الصحراء ،ألهنا مأخوذة من رسومات حجرية صحراوية ،منقوشة على ألواح
اجلبال احلجرية ،ويف كهوف جبل "أكاكوس" الرهيب ،ومغارات جبل"ايدينان"املسحور .وإ ّن
إصرار"الكوين"على تثبيت صور ألشخاص وحيواانت وكائنات عجيبة ،وأدوات اإلنسان الصحراوي القدمي،
وصبغها بلون الرمل الصحراوي ،وأحياان بلون "تفتست" األمحر ،هو إصرار منه على متانة الروابط بينه وبني
ورفض لضياع الذاكرة ،ومقاومة آلفة النسيان.
الصحراء ،وطنه الكبري ،املكان الذي يسكنهٌ ،
هذه اللوحات الصحراوية املكتنزة برسومات ما قبل التاريخ ،الزمت كل مؤلفات "إبراهيم الكوين" ،ومل خيل
منها غالف من أغلفة أعماله الروائية ،وقد أحاطها هبالة من القداسة عندما اعتربها أصل الطقوس الدينية
جل اللّوحات املكتشفة ،ال يف منطقة "اتسيلي"
عند أهل الصحراء القدامى ،حينما قال أبن « ّ
وحدها،ولكن يف"اتدرارت" و"مساك" أيضا ،مل تُكتشف إالّ يف جدران مثل املغاور ،فإن اليقني سيتضاعف
الرفيع مل يولد إال كطقس ديين ،مثله يف ذلك مثل كل ٍّ
فن حقيقي»(.)1
أب ّن هذا ّ
الفن الصحراوي ّ

وإ ّن صور اللوحات الفنية املثبّتة على غالف هذه الرواايت ،على الرغم من أهنا تبدو ابهتة ،ومبعثرة ،رمبا
لقدمها ،ألهنا تعود إىل ذلك الزمن البعيد ،املوغل يف القدم ،تلك النقوش والرسوم يف «مغاور الصحراء
()2
ٍ
لتعرضها للتلف بفعل عوامل
الكربى اليت ترجع إىل عهود تزيد على اإلحدى عشر ألف عام . »...ورمبا ّ
الطبيعة واإلنسان.إال أهنا حتكي يف صمت "نزيف احلجر" ،اليت ترمز إىل نزيف طبيعة الصحراء وأشيائها.
وتنبئ أيضا عن "نزيف الروح" ،اليت ما هي إالّ نزيف روح الروائي "الكوين" ذاته ،املسكون هبوس الشوق
واملعاانة واخلوف والقلق ،على عامل الصحراء العجيب ،الذي يوشك أن يضيع ،كما ضاعت "واو" الفردوس
املفقود ،وكما ضاع "آهني" الكتاب املقدس أيضا .وهلذا السبب ،فقد رّكز على تلك اللوحات الفنية اليت
نقشتها أانمل إنسان ما قبل التاريخ ،ولكنها ما زالت ماثلة إىل اآلن ،رغم تقادم عهدها .فكذلك يريد
رسخ فضاء الصحراء وتراث الصحراويني ،ليبقى كما بقيت هذه الرسومات القدمية .إهنا رواايت
الروائي أن يُ ّ

حتضر فيها الصحراء ،ويُستدعى فيها جمتمعات الطوارق ،اليت غابت واقعا.
ُ

إالّ أن تشاكل صور الغالف ،وألواهنا ،يف هذه الرواايت ،وانسجامها مع خطوط وحروف العناوين اللغوية،
بني التصوير والكتابة ،يعطي إحياء ،بوجود التعايش املستمر بني الكاتب ووطنه ،ولو كان ذلك عن طريق
احلُلم ،وعلى ما ختتزنه ذاكرته الطفولية .إال أنه من املهم هنا ،تسجيل مالحظة على هذه الصور األيقونة،
 1ـ إبراهيم الكوين ،بيان يف لغة الالهوت ،موسوعة البيان ،ج ،0منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واالعالم ،ط ،7110 /0ص.022

 2ـ إبراهيم الكوين ،بيان يف لغة الالهوت ،لغز الطوارق يكشف لغزي الفراعنة وسومر ،املقدمة يف انموس العقل البدئي ،ج ،2منشورات اللجنة
الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ،إدارة الكتاب والنشر ،ليبيا ،ط ،7112 /7ص.039
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وهي أ ّن حمتوايهتا متشاهبة ،فهي تربز صورا لشخصيات إنسانية صحراوية ،وألبسة وأقنعة قدمية ،وحيواانت
خمتلفة ،وأدوات صيد بدائية ،وعرابت جترها حيواانت ..وكلها تعود إىل رسومات حجرية ما قبل التاريخ.
ولذلك ميكن اعتبارها رسائل بصرية أيقونية ،غري قابلة للتقطيع ،تعمل على ربط مكامن الروائي الداخلية،
وما جييش يف صدره من مشاعر وذكرايت ،إزاء وطنه الصحراء .إهنا وإن كانت صورا ملشاهد صحراوية ،إالّ
أ ّن الروائي استدعى من خالهلا صورا أسطورية عجائبية ،جعلها متّكأ ليربز للقارئ مدى أمهية أرض
الصحراء ومجاهلا .وابملوازاة مع هذا ،يُظهر مبلغ هواجسه ومنتهى خوفه املستمر على واقع رسومات
الزحف التكنولوجي على هذه األماكن قد يُه ّدد تلك الرسوم ابلتّالشي»(.)1
الصحراء ومستقبلها،ذلك أ ّن« ّ
ومن هنا ميكن أن نقول إن هذه الصور املثبّتة على غالف الرواايت ،ال حتيل إىل مضمون املنت السردي،

إال يف اإلطار العام ،الذي ينبئ على أن هذه النصوص ال خترج عن فضاء الصحراء ،أما املضمون فهي ال

حتيل إليه ،مثلما تقوم به وظيفة بنية العنوان اللغوية ،اليت تربط القارئ مبوضوعة الرواية ،وابلزاوية اليت
ستتناوهلا ،من هذا الفضاء الصحراوي الثري .وإالّ فمن غري املعقول أن تكون لصور هذه الرواايت داللة
تبشريية ،أو دعائية ملوضوع النص الروائي ،لسبب بسيط ،هو تشابه حمتوايهتا .فكأن وضع هذه الصور على
الغالف ،كان هبدف القيام بوظيفة دعائية وتروجيية وسياحية لرتاث الصحراء ككل الضارب يف القدم.
والنتيجة ،هي أن هذه الصور املوضوعة على غالف رواايت "الكوين" ،متثل اإلطار العام الذي تدور حوله
الرواايت ،وليس هلا عالقة ابملوضوع اجلزئي الذي تتكلم عنه كل رواية على حدا.
ومن خالل تركيز "الكوين" على العناوين ذات البعد املكاين ،وهو الصحراء ،نستشف أن الكاتب يويل
أمهية ابلغة للعنوان اللغوي ،ويتّخذه اسرتاتيجية ،ووسيلة للتأثري على القارئ .فبْنية عناوين رواايت "الكوين"
املكون املكاين ،إال أهنما يتباينان يف الداللة على
اللغوية تتعالق مع حمتوى الصور ،من حيث الداللة على ّ

املكون الزماين .إذ العناوين اللغوية حتيل على الزمن احلاضر ،بينما الصور األيقونة حتيل على الزمن املاضي،
ّ
ٍ
لرسومات لفناين ما قبل التاريخ ،اليت اُكتشفت يف صحراء "اتدرارت" بليبيا.
مشاهد
ابلنظر إىل الرتكيز على
َ
فهذا "الفضاء التارخيي" يقوم بدور حضاري وكما يقوم أيضا بدوٍر «توثيقي ،ميَ ّكن املتلقي من قراءة
املاضي ،والوقوف عند خصوصيّاته ،كأن يربط املاضي (زمن األسالف) ابحلاضر (زمن الطوارق اليوم)»(.)2

 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .20
 2ـ م ن ،ص .23

~~54

هذا التباين الزماين بني داللة العنوان والصورةَ ،عمل الروائي "الكوين" على التقريب بينهما ،أو على األقل

تقاطعهما ،ابستعمال العناوين ذات السمة العجائبية والغرائبية ،اليت حتمل كثريا من الشحنات الوجدانية

والنفسية اليت حتيل إىل املكان الصحراوي "احملراب املق ّدس" ،ابلرغم من تعدد األزمنة ،لتشابه احلقل
املعجمي بينها ،واليت تلتقي كلها يف اإلحالة على فضاء الصحراء ،والولوج إىل رحاب فضائه الشاسع.
فالصور املرسومة على غالف هذه الرواايت ،واحملفورة على أخاديد "دار األسالف" ،كما يدعوها
رسائل ورموزا ،شأهنا شأن امللفوظات اللغوية ،فهي وإن كانت لغة بصرية ،إال أ ّهنا ذات
"الكوين" ،حتمل
َ
صرح أبن األسالف عندما خلّفوا هذه الرسوم
دالالت ترميزية ،يفصح "الكوين" عن بعض مراميها حني ّ

وتصوراهتم الدينية فحسب ،ولكن
العجيبة و ّ
احملرية ،احملفورة يف جدران الكهوف «ال ليح ّدثوان عن رؤاهم ّ
حتول
ليورثوا
األخالف رسالة تقول إهنم ُوِّجدوا يوما ،وحياهتم يف ذلك الزمن البعيد مل تكن ومها (وهو ٌّ
َ
ّ
ظن ّ
داء ُّميتا ال يين يفرتس إنسان اليوم)»(.)1كما هلا وظيفة أخرى ،وهي أهنا ِّ
تشي مبضمون النص ،الذي له
دوما ابملكان ،بكل ما يشتمل عليه من سياقات اجتماعيةوثقافيةواقتصادية وسياسية .فهي صور
عالقة ْ
تؤرخ لفضاء الصحراء ،ولسكانه من الطوارق ،وابلتايل يغدو "الكوين" ،كاتب هذه الرواايت «كاتبا لرواية
ّ

صحراوية أسطورية مدهشة ،خيتلط فيها الواقع ابألساطري»(.)2

نالحظ هنا أن الروائي "الكوين" ال يكتفي بتثبيت العنوان الرئيس ،يف كثري من رواايته ،بل يدعّمه بعناوين

مدعمة لداللته ،ولكن كلها هلا
فرعية ،وصوٍر للطبيعة الصحراوية الضاربة يف القدم ،تكون شارحة له أو ّ
عالقة ابملكون املكاين الصحراوي ،وكأن "الكوين" كان بصدد تدوين "ملحمة" الصحراء ،لذلك فإن هذه
العرافني ،وأشواق
العناوين تتقاطع فيها «األساطري املوروثة ،وتعاليم األسالف ،بتأمالت احلكماء ،والشيوخ و ّ

الباحثني عن هللا ،واحلرية .)3(»..ومعرفة الدارس أو القارئ ،أبن الروائي يرّكز اهتمامه على املكون املكاين،
وتشعباته
قد تساعده هذه الصور األيقونة على «فك رموز النّص ،وتسهيل مأمورية الدخول يف أغواره ّ

الوعرة»(.)4

 1ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .92
 2ـ آمنة حممد طويل ،عتبات النص الروائي يف رواية اجملوس إلبراهيم الكوين ،م س ،ص .32
3ـ م ن ،ص ـ ص  32ـ .33

 4ـ مجيل محداوي ،السيميوطيقا والعنونة ،جملة عامل الفكر ،تصدر عن اجمللس للثقافة والفنون واألدب ،الكويت ،اجمللد  ،73عدد  ،13يناير/
مارس  ،0992ص .91

~~55

وتبدو الوظيفة األسطورية املكانية ذات البعد العجائيب جليّة أيضا ،يف مضمون هذه الصور املثبتة على
أغلفة رواايت "الكوين " ،من خالل حرص الروائي على إبراز تلك الرسومات اخليالية القدمية ،والنأي عن
يعج فيها من شركات ومدن ومصانع ،مثال .،ولذلك نالحظ انزايح
إظهار صور حديثة للصحراء ،وما ّ
الروائي «عن هذه األبعاد الفيزايئية احمل ّددة مرتكزا على تغليب اجلانب األسطوري»( .)1وهذا ما نلمسه يف
سائر رواايته ،حبيث ينطلق "الكوين" من الفضاء احملسوس ،ولكنه ما يلبث أن يتجاوزه إىل عوامل خيالية
أسطورية غارقة يف العجائيب والغرائيب.
ـ  7ـ  3ـ عتبة املقدمات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ٍ
اخلطاب املق ّدمايت هو ٌّ ٍ
حمكي عن
نص مواز للمنت ،ويكون إما يف بداية النص أو يف هنايته .وهو مبثابة قول ٍّ

النص ،فهو يعضد العمل اإلبداعي ويسانده ،يف بيان املوضوعة األساسية ،وبعض مرامي املنت .فاملقدمات

يسميها "ابن عبد ربّه" ،واليت تقوم
املسجلة يف كتب رواايت "الكوين" هي مبثابة البُ ُسط،
أو"الفرش" ،كما ّ
ُ

بوظيفة إرشاد القارئ وتوجيه فكره إىل وجهة حي ّددها املؤلف سلفا ،والوشاية مبا يرمي إليه النص املنت .فهي
ِّ
الصيت.
املتمرسون ،وأرابب دور النشر الذائعة ّ
عبارة عن توقيعات ّ
يسجلها الكتّاب املرموقون ،والنقاد ّ
ويف كل األحوال ،فإن خطاب املقدمات الصادر عن هؤالء ،يع ّد شهادة اعرتاف ِّّ
بسمو إنتاج الكاتب،
وعلو كعبه يف الكتابة ،وحسن أسلوبه ،وشرف لفظهِّ ،
ورفعة مضمونه ،ومن مثة حصول القبول لدى فئة
القراء .وميكن اعتبار النص املقدمايت أيضا ،مبثابة إضاءات حلدود موضوعة النص وزواايها
واسعة من ّ
املتع ّددة ،على اعتبار أن اخلطاب املقدمايت يتّسم ابلرتكيز والتّلخيص وال ّدقة ،وبيان طول ابع األديب يف ما
حث ضمين للقارئ كي يُقبل على
أبدع ،فهو أشبه بعرض موجز مرّكز للكاتب ومضمون الكتاب ،وفيه ّ
اقتناء هذا الكتاب وقراءة هذا املكتوب.
وخطاب املقدمة هو أيضا مبثابة شهادة تزكية للكاتب والكتاب ،تُعني القارئ على بناء الثقة ،واستمالته،
وأن يقع هذا املؤلَّف يف قلبه موقعا حسنا .كما تساهم املقدمات يف جتلية رؤى الكاتب ،وتثوير أفكار
النص ،ومالمسة مراميه ،من خالل تركيز خطاب املقدمة على إظهار أمهية هذا النص الروائي ،من خالل
يتفرد هبا هذا النص ،وإبراز ما يشتمل عليه من مضامني وقيم وأفكار
اإلشارة إىل ما حيتويه من مسات ّ
سامية ،وبيان مدى حاجة اجملتمع هلا ،يف حياهتم اليت يعيشوهنا يف العصر احلاضر .األمر الذي يثري فضول
وتذوقه ،على اعتبار أن اخلطاب
القارئ ،فيُـ ْقدم على اقتناء هذا العمل اإلبداعي،
وينكب على قراءته ّ
ّ
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موجه حنو النص واملتلقي معا ،إنه خطاب يقوم بتقدمي النص وصاحب النص إىل
املقدمايت خطاب ّ
القارئ ،فهو خطاب معريف توصيلي وتواصلي أيضا.
ِّ
ونصه ،األمر الذي يُعني
ومن هنا تكمن أمهية اخلطاب املقدمايت ،إذ يضطلع بوظيفة معرفية حول الكاتب ّ
وفك شفراته ،وسرب أغواره .ويقي القارئ من شطط
القارئ على تصور مقاربة مشولية ملضمون النصّ ،
فيؤمن بذلك قراءة جيّدة للقارئ ،ألنه
التأويل للنص ،ويكفيه مشقة التهومي والبحث عن مراميه وقيمهّ ،
يقوم ببيان أمهية موضوعة النص ،وتفعيل فضول القارئ ،والتأثري عليه.
وملا كان هذا النوع من اخلطاب هبذه األمهية ،على اعتبار أنه خطاب معريف تواصلي ،ألنه يق ّدم معلومات
عن النص وصاحب النص؛ تؤطر النص ،وتربز مكانة النّاص ،فيعطي بذلك قيمة إضافية هلما .فقد أولته
الدراسات النقدية واألدبية احلديثة عناية فائقة ،وتناولته ابلدراسة والبحث ،وحاولت إظهار أمهيته ووظيفته،
موجهٌ حنو العمل اإلبداعي واملتلقي ،ابلرغم من أنه (اخلطاب املقدمايت) ليس ُم ِّلزما ،كما هو
ألنه ٌّ
نص ّ
احلال ابلنسبة إىل العنوان أو اسم املؤلف ،أو جنس االنتاج األديب.
مستهل األثر األديب ،أو يف هنايته ،فقد أييت سابقا أو اتبعا له ،ويف رواايت"إبراهيم
وأييت خطاب املقدمة يف
ّ

الكوين" نالحظ أن هذه اخلطاابجتاءت كلّها الحقة للمنت الروائي ،خمتوم هبا النص ،يف غالف الصفحة
األخرية ،وهي صادرة عن كتّاب ومفكرين وفالسفة من خمتلف البيئات وشىت احلضارات .ولذلك تباينت

نصوص هذه املقدمات يف بنياهتا وأساليبها ودالالهتا وطوهلا وقصرها؛ إال أ ّن ما يربطها ـ على الرغم من
عرف ابألثر األديب ،وتربطه ابلقارئ ،فهي مت ّد املتلقي مبعلومات عن
تباعدها الظاهري ـ هو أهنا نصوص تُ ّ
النص وصاحب النص ،وتعينه على االطّالع على أسباب ومناسبة إنتاج هذا النص ،وبيان تيماته املركزية
يتم من خالل إحياءاهتا التلميحية اترة وإحاالهتا التصرحيية اترة
اليت يسعى املؤلف إىل معاجلتها؛ وكل ذلك ّ
أخرى ،مشيدة حبكمة املؤلِّّف وفلسفته ،املنبعثة من احلضارات العريقة اليت برزت يف أرجاء الصحراء عرب
آالف السنني.
إ ّن خطاب املق ّدمات هبذه السمات هو هام جدا ،سواء أكان وجوده يف أول أو آخر املنت الروائي ،ألنه
وتلمس أهم مفاصله ،وهو يتغلل رويدا رويدا يف ردهات النص ،األمر
يسهل على القارئ ولوج عامل النصُّ ،
ّ

الذي يتيح له املناعة من تسرب اللبس إىل ذهنه ،وحيميه من االحنراف عن مقاصد النص ومرامي الكاتب.

ومن هنا نرى أنه ابلرغم من عدم إلزامية وجود خطاب املقدمات يف العمل األديب ،إال أن وجوده أفضل من
االتصال بني النص واملتلقي
عدمه ،ألن وجوده فيه مصلحة تنفع القارئ خاصة ،ألنه ابختصار جيعل عالقة ّ
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لعل إدراك "اجلاحظ"
قائمة ،واضحة ،يسريةّ ،
ويسهل عليه التفاعل مع مضمون النص وفهم مقاصده .و ّ
ألمهية خطاب املقدمة هو الذي جعله يثبّت يف كتابه "احليوان" يف ابب "وجوب العناية بتنقيح املؤلفات"
مقولته«فإن البتداء الكالم فِّتنة وعُ ْجبا»( .)1تلك الفتنة والعُجب اليت حيدثها خطاب املقدمة يف نفس
القارئ ،جتعله يُقبل على قراءة العمل األديب ،وال يرتكه حىت يصل إىل آخر كلمة فيه.
فوجود خطاب املقدمة يف األثر األديب دليل على أ ّن هذا العمل جيّد ،بشهادة كبار النقاد والكتاب
وتزكيتهم له ،ألهنم ل ّـما اطّلعوا عليه ،وقفوا على أمهيته وفائدته ،ورأوا أ ّن على القراء مشاركة هذه الفائدة
معهم .فخطاب املقدمة هو مبثابة شهادة تزكية ،واعرتاف ودعوةِّّ ،مّن هلم ابع طويل يف الكتابة والتأليف
والنقد ،أبن هذا العمل جيّد ،وأ ّن مؤلِّّفه من الكتاب املرموقني الذين هلم مكانتهم وامسهم بني كبار األدابء
وجد القارئ امسا من هذه األمساء الالّمعة يف عامل الفكر واألدبّ ،من سامهوا
واملف ّكرين املتميّزين .فإذا ما َ
طمئن إىل أن اإلقدام على قراءة هذا النص،
يف وضع مقدمة لكتاب ما ،فإنه يستأنس هبذه التزكية ،ويَ ّ
جمرد مضيعة للوقت ،أو ْحم َظ تسلية عابرة،
وختصيص وقت له لقراءته ،هو عمل يعود عليه ابلنفع ،وليس ّ
ووٍّد بني
ولذة زائلة .ومن هنا نقف على مدى أمهيّة خطاب املقدمة ،ابعتباره مدخال ّ
مهما ،يُقيم عالقة ثقة ُ
النص ومتلقيه ،ويضمن للعمل اإلبداعي تفاعله مع شرائح خمتلفة من القراء ،وابلتايل ُحي ّقق خلوده

واستمراره.
ويف خطاب املقدمات املوجود يف رواايت "الكوين" ،حاول أصحابه من املفكرين والنّقاد واألدابء والناشرين،
مالمسة عامل النصوص الروائية للروائي ،بصورة مقتضبة أحياان ،وبطريقة فيها إسهاب أحياان أخرى ،حاولوا
أن يربزوا فيها رايدة هذا الكاتب يف عامل الرواية العربية والعاملية ،وأشادوا بنصوصه السردية اليت احنصر
فضاؤها يف عامل الصحراء ،ومساته الرتاثية.
ومن املثري لالنتباه ح ّقا ،هو عدم وجود خطاب مقدمايت ذايت ،أي من أتليف الروائي "الكوين" نفسه ،وإمنا
ما نعثر عليه ،إمنا هو من قبيل اخلطاب املقدمايت الغريي؛ أي هي وجهات نظر بعض كبار الكتاب
وسجلوها على أعمال "الكوين" السردية .ولعل
أبدوها ّ
واألدابء والفالسفة وأصحاب أشهر دور النشرْ ،
خلو اخلطاب املقدمايت الذايت من هذه الرواايت ،عائد إىل خشية املؤلف من التأثري على القارئ،
تربير ّ
ابحل ّد من تصوراته ،والتشويش على قراءاته للنصوص ،وذلك بفرض رؤية الروائي اخلاصة جتاه أي نص
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القراء منه،
روائي .ويف هذا التوجيه،
ٌ
تضييق على القارئ ،واغتيال للعمل األديب،الذي يؤدي إىل نفور ّ
وعزوفهم عنه.
لعل إدراك "الكوين " خطورة خطاب املقدمة ،جعله حيجم على تصدير أو اختتام عمله الروائي أبي
و ّ
فضل أن يُتيح للقارئ حرية تشكيل رؤيته اخلاصة إزاء كل نص روائي من نصوصه
خطاب توجيهي .بل ّ

الكثرية ،من خالل قراءته هو ،ليَحدث التفاعل ،وحي ّقق التّجاوب بني النص والقارئ .ولعلمه أيضا ،أبن
يتبىن موقفا مل تبلوره
ّ
يوجه به رؤية املتلقي ،وجيعله ّ
تدخل املؤلف يف عمله األديب ،هو عمل تضليلي وخمادعّ ،
قراءته اخلاصة للنص ،ومل ينشأ من قناعته اليت يستم ّدها من مضمون املنت .يف حني قد تكون املقدمة

الغريية ،أكثر فائدة ،خاصة إ ْن كانت صادرة من أديب أريب ،أو فيلسوف حكيم ،أو انقد حاذق ،ألهنا
تصطبغ بقدر كبري من املوضوعية ،إزاء النص خاصة ،وابلتايل فهي تعني القارئ على ولوج عامل النص
خبطى واثقة رزينة.
وما يالحظ على خطاب املقدمات يف أعمال "إبراهيم الكوين" اليت متوضعت كلها يف آخر املنت ،مسجلة
يف الصفحة الرابعة ،وهي صفحة الغالف األخرية ،أ ّن نصوصها متنوعة ،ومصادرها خمتلفة؛ فمنها ما كان
جمتزأ من نصوص "الكوين" الروائية ،كما يف رواية "مراثي أوليس (املريد)" ،ويف نصوص "صحرائي الكربى"،
اليت اقتطف منها الناشر مقوالت مقتضبة من نص للكوين "وشوشة الكائنات" ص .023كما يف "وطين
صحراء كربى" ،ورواية "السحرة" اجلزء األول ،و"خريف الدرويش" .ويف رواية "الورم" اليت اُ ِّ
قتطف منها نص
نصه« :هذه هي القطعة السريّة املخبّأة يف لفافة اجللد اليت يسعى
من الرواية موجود يف ص ، 97وهذا ّ
ليسرتدها منه كما ُسلخت جلود سلف كثريين لتزداد العطيّة وزان واخللعة ُمسكا .بلى.
الرسول لسلخ جلده
ّ
سيسلخ زابنية الرسول جلده كما تُسلخ الشاة بعد ذحبها مع فارق غريب هو أ ّن الشاة ال تُسلخ إالّ بعد

يتحمل سلخا بال ذبح! بلى ،بلى .الرسول سيعود خائبا ،ولن جيد حرجا يف أن
الذبح ،أما هو فعليه أن ّ
ُجياهر برفض االلتماس .إنّه يعرف ذلك سلفا حىت إنه مل يستمهله القصاص إالّ أيسا ،ورمبا لكسب ٍ
وقت
ّ
جير
مكرس للبحث عن خمرج من املأزق ،ألنّه ال ينوي أن يذهب طوعا ليق ّدم رقبته كاخلروف للجالّد كي ّ
ّ
عليها نصله ،بل كان األمر سيكون أهون لو اقتضى األمر تقدمي الرقبة ،أل ّن عليه أن خيضع لقصاص

يهمها أن تُسلخ
ّ
الرقبة عكس الشاة اليت ال ّ
يتوجب عليه مبقتضاه أن يرضى ابستقطاع جلده مع استبقاء ّ
()1
شريطة أن تُذبح قبل أن تُسلخ» .
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يلخص موضوعة النص السردي يف رواية
فقد رأى الناشر أن هذا النص "املقدمة" املقتطع من املنت الروائيّ ،

"الورم" ،والذي يدور فيه احلديث عن اخلُلعة اليت استحالت إىل كائن غريب ،مث إىل داء عضال ،حينما
صارت ملتصقة جبلد احلاكم "أسااني" ،فقد متاهت مع اجللد ،والتحمت ببدن احلاكم ،وسبّب له ذلك أملا
فظيعا ،وحزان ابلغا ،وتعبا مضنيا ،فلم يهنأ مبنصبه يوما .وملا كثرت أخطاؤه ،وتعاظمت جرائره ،وتوالت

يسرتد اخلُلعة اجللدية منه ،ويعزله عن احلكم ،وملـّا أىب عمد إىل انتزاعها منه انتزاعا.
جرائمهّ ،قرر ّ
الزعيم أن ّ
ولتنفيذ حكمه ،أوفد الزعيم للحاكم "أسااني" رسله ،ليبلّغوه بقرار احلاكم العام ،ولكنه رفض التخلي عن

اخللعة العجيبة ،وأىب تنفيذ قرار سيّده! .فأقبل رسل الزعيم على افتكاك اخللعة وانتزاعها منه ابلقوة ،ولو
أدى األمر إىل سلخ جلده حيّا!.
هذا النص املقدمايت يكاد ُجيمل مضمون النص الروائي يف رواية "الورم" ،فهو يرمز إىل أن الرواية تعاجل قضية
احلكم والسلطة ،وهتافت الكثريين على اعتالء س ّدة احلكم ،وهم ليسوا أهال هلا ،فتتحول السلطة يف أيديهم
جورهم،
إىل تسلّط ،وتستحيل القوانني يف أيديهم إىل أدوات قمع وظلم ّ
ائمهم ،وينتشر ُ
وجترب ،فتكثر جر ُ
ظلمهم ،وينتهجون كل الطرق الشرعية وغري الشرعية لتثبيت كراسيهم ،والبقاء على عروشهم ،ولو
ويعم ُ
ّ

أدى األمر إىل إابدة كل الناس!.

ويف رواايت أخرى لـ"الكوين" ،فقد د ِّون يف خطاب املقدمة آراء ٍ
نقاد ٍ
عرب وغربيني ،كالذي جنده يف رواية
ُّ

السماوية" ،حيث أهنما اشرتكتا يف اخلطاب نفسه ،فقد
"واو الصغرى" ،وقصص وأساطري "وطن الرؤى ّ
مكونة من مخسة آراء نقدية حول أعمال الروائي
ُد ّون على غالفهما نفس مقوالت اخلطاب ،واليت هي ّ
"الكوين"؛ نذكر منها ما قاله الناقد األمريكي "روجر آالن" املقتطف من دراسة جديدة له املعنونة بـ:
"ثالث أصوات يف أدب مشال إفريقيا"« :يف رواايت الكوين يصري القيظ والريح واجلوع والعطش من
كالودان واملعز واإلبل ،كمجاز إلمكاانت
الثوابت ،سلطة الطبيعة تنهض أمامنا ،إىل جانب حيواانت ّ
استمرار الوجود يف مواجهة طبيعة متقلبة املزاج على حنو أبدي»( .)1أما النص الثاين فهو للناقدة السويسرية
ان"صوت هامٌّ وفريد يف األدب العريب" الذي نشرته يف صحيفة "نيولوتزرنر زايتونغ"،
"فريدولني فورغر" ،بعنو
ٌ

ليلم مشل شتات واسع جتتمع فيه تقاليد األسالف ،واألساطري
وجاء فيه« :ينطلق الكوين يف أعماله الروائية ّ
صورات الدينية (من قرآنية وإجنيلية) وصوال إىل إرث رموز اآلداب األوروبية القدمية ،إىل جانب
احملليّة ،والتّ ّ

 1ـ ينظر :صفحة الغالف األخرية ،من رواية "واو الصغرى" ،وقصص وأساطري "وطن الرؤى السماوية" إلبراهيم الكوين.
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صورات
إحياءات األدب العريب ،حيث يقوم بتوظيف عناصر واقعية ٍ
مبناح رمزية،مازجا العناصر السورايلية ابلتّ ّ

اخلرافية واحلكائية واألسطورة»(.)1

أما النص النقدي اآلخر فهو للناقد العراقي "ايسني نُصري" ،اجملتزأ من دراسة له املوسومة بـ "نزيف احلجر:
دراما الصحراء الذاتية" ،وّما جاء فيه «يف فضاء واسع كالصحراء ،ويف أمكنتها البؤرية (الصخرة ،اهلاوية)
متفرقة ع ّدة ،ال ينمو إالّ اإلحساس ابلعزلة والفرديّة ...ففي الرواية الكثري من الدالئل اليت تشري إىل
أمكنة ّ
أ ّن الشخصيات حتاول ،من خالل وجودها الفردي وعزلتها يف الصحراء ،أن ترتبط ابألرض ارتباطا ِّرمحيّا
أشبه ما يكون االرتباط ابلعودة إىل كهفية زمنية ـ مكانية ،أي أ ّن الشخصيات انفصلت عن األم األوىل ،مث
الرحم ،أعين الطبيعة ،وهذه العودة ابلضرورة عودة
السرد ،العودة إىل ذلك ّ
حاولت ،من خالل ّ
سيكولوجية»( . )2أما النص التايل فهو لألكادميي املصري "أشرف عيسى" ،من دراسة له بعنوان
"كرونوتوب الصحراء ،يف قصة "نذر البتول" .والذي قال فيه إ ّن «مفهوم اإللكسرتوفوبيا يف األدب العاملي
ظ ابملباين والس ّكان واألسواق .إ ّن اختناق "اتزيد يرت" يف
مرتبط بشكل أساسي ابملكان احلضري املكت ّ
الصحراء الواسعة يشبه إىل ح ّد كبري حالة االختناق نفسها اليت تُصيب أبطال رواية "بولسيس" جليمس
ٍ
قصة الكوين صحراوي
جويس .و"الغريب" أللبري كامو ،و"القيظ" ليوسف الشاروين .مع فارق أ ّن الفراغ يف ّ
واسعّ ،أما يف قصص الشاروين وجويس وكامو فهو فراغ حضري»(.)3
أما يف رواية "بر اخليتعور" نالحظ يف آخر صفحة الغالف وجود خطاب مقدمايت ،وهو عبارة عن آراء
نقدية لنقاد أوربيني ،وانقد واحد عريب ،هذه النصوص مكتوبة ابللون األبيض ،على خلفية سوداء ،ويف
زي الطوارق التقليدي؛ عمامة
األعلى إىل اليمني صورة الروائي "إبراهيم الكوين" ،بشاربة العريض ،يرتدي ّ
نصا للناقد
كبرية ّ
لف هبا رأسه ووجهه الذي ال يظهر منه إال الشارب والعينان .ونذكر من هذه اخلطاابتّ ،
السويسري "هاينز هوغ" يف جملّة "موسكيتو" السويسرية ،يزّكي فيه أعمال الكاتب "الكوين" ،حني قال:

«رواايت إبراهيم الكوين تعبري إبداعي رفيع عن الصحراء ( )...واهتمامه ابلسؤال الوجودي أييت يف مستوى
القراء يستطيعون أن يدركوه حىت
ّ
يتفوق فيه على أولئك الذين كتبوا عن الصحراء ،ويعكس جانبا ما كان ّ

لو زاروا الصحراء»(.)4

 1ـ ينظر :صفحة الغالف األخرية ،من رواية "واو الصغرى" ،وقصص وأساطري "وطن الرؤى السماوية" إلبراهيم الكوين..
 2ـ ينظر :م ن.
 3ـ ينظر :م ن.
 4ينظر :صفحة الغالف األخرية ،من رواية "بر اخليتعور".
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صا مقدماتيا آخر للناقدة السويسرية "بريسكا فورير" املنشور يف صحيفة سويسرية تسمى "بريز
كما جند ن ي
ِّ
ثمن اختياره املكان الصحراوي فضاء إلبداعاته ،وتبدي
زايتونغ" تُشيد فيه أبعمال الروائي "الكوين" ،وتُ ّ
إعجاهبا بسعة ثقافته احمللية الصحراوية ،والعاملية ،املتعددة املصادر واملختلفة املشارب ،فقالت« :عُرف
الكوين كروائي اختار الصحراء ساحة ألدبه ،وهي صحراء ال يعرف العرب أنفسهم عنها الشيء الكثري،
مادة ألدب عاملي له سيماء
فوظّف التقاليد العربية القدمية ،واستعار أساطري اإلجنيل وقصصه ليجعل منها ّ

احلداثة»(.)1

نص مقدمايت يف آخر صفحة من رواية "بر اخليتعور" ،فقد
أما الناقد املصري "شكري عيّاد" ،الذي ُد ِّّون له ٌّ
وبني املوضوعة األساس اليت يعاجلها يف رواايته ،وهي موضوعة املكان
أعلى من شأن ثقافة هذا الروائيّ ،
نصه «إبراهيم الكوين مث ّقف صحراوي
"الصحراء" ،وعالقته هبموم اإلنسان املعاصر وقضاايه ،فقد جاء ما ّ

قادم من أعمال الصحراء
مشغول مبحنة اإلنسان ،وألنّه يعيش العصر فإنسان العصر هو موضوعه ،وألنه ٌ
الكربى ،حيث كل شيء كما ترَكْته الطبيعة منذ عشرة آالف سنة ،فهو ميلك تلك الرؤية الفريدة اليت تضع

نسميه (ثقافة) يف مستوى زمين واحد»(.)2
كل ما ّ
كل أحداث التاريخ ،و ّ

وقد نعثر على خطاابت مقدماتية أخرى ،ليس هلا مؤلف معلوم ،تنطوي على كثري من اإلشادة ابلروائي،
وبيان أمهية رواايته ،وإظهار روعة أسلوبه ،وما يكتسبه من خربات فنية ،ووصف عامل رواايته الصحراوي
ابلغرابة والعجائبية والفرادة واجلِّ ّدة ،بتوظيف األساطري الصحراوية ،وتراث األسالف ،وتعاليم احلكماء ...
تنم على أن مؤلّفها هو الناشر نفسه ،وضعها لغرض جتاري وتسويقي حبت.
وهي كلها صفات إشهاريةّ ،
وما ميكن أن نستخلصه من مالحظة على هذه النصوص املقدمات ،هي أهنا وإن اختلفت مشارب
أعلت من شأهنا،
قائليها ،وتع ّددت ثقافاهتم ،إال أهنا رّكزت على اإلشادة أبعمال "الكوين" الروائية ،و ْ

وقارنتها ابألعمال العاملية لكبار الروائيني يف العامل .وكل هذه الشهادات ،يسري أتثريها إىل القارئ ،فيُـ ْقدم

على قراءة هذه الرواايت ،ليكتشف بنفسه صدق هذه اآلراء ،ومدى تطابقها مع اإلشادة هبذه النصوص

والرتويج هلا.
ـ  3ـ العتبات النصية الداخلية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ عتبة االقتباسات النصية أو التصديرات ( )Les épigraphesيف رواايت الكوين:
 1ـ ينظر :صفحة الغالف األخرية ،من رواية "بر اخليتعور".
 2ينظر :م ن.
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إ ّن أكثر ما يش ّد االنتباه ،ويثري االهتمام يف عتبات رواايت"الكوين" ،هو كثرة النصوص املقتبسة اليت تظهر
يف كل هاته الرواايت .وهلذه النصوص املقتبسة عدة تسميّات؛ فهي استشهادات،ونصوص افتتاحية،
و"العرب نصيّة" حسب تعبري "ج.جينيت" ...ومعىن النص املقتبس هو «احلضور اللغوي
وعبارات تنبيهيةَ ،
لنص يف نص آخر»( .)1فهي عبارة عن نصوص منتقاة ،صغرية توجيهية ،حتيط ابلنص األصلي ،تُثبّت هذه
النصوص االفتتاحية يف الصفحات األوىل للكتاب؛ يف بداية النص ،أو بداية كل فصل .توضع ليستعني هبا
املؤلف على بيان املقاصد العامة للمنت ،ولوقاية القارئ من االنصراف عن األهداف واملرامي اليت يصبو
نص ينم
بنص أو ّ
عرف أيضا أبهنا «تركيب لغوي يقوم على االقتباس أو االستشهاد ٍّ
الكاتب إىل حتقيقها .وتُ ّ

عن ثقافة معينة أو مصاغ صياغة تتّكئ على ُمعطى ّ ٍ
معني من معطيات تلك الثقافة»(.)2

وتقوم هذه االقتباسات النصية بوظيفة اإلحالة على مضمون النص ،والتّلميح إىل الفكرة األساسية اليت
وملمحة إىل مقصده العام ،حسب تعبري
يتناوهلا .فاالقتباسة دليل إىل النص ،وحميلة إىل موضوعته املهيمنةّ ،

"جينيت" .فالقصدية من وضع هذه النصوص موجودة ابلفعل ،ألن «وضع هذه النصوص ال خيلو من

قصدية على مستوى ترشيد القارئ وتنبيهه إىل بعض النقاط العالقة (يف الرواية) ..وبذلك يذ ّكره ببعض

خضم النص»( .)3وهلذا يشبهها كثري من
قضاايها ،وينثر يف طريقه بعض اإلضاءات اخلافتة قبل ولوجه
ّ
النقاد ابملصابيح املتدلية يف سقف النص ،أو املفاتيح املعلقة يف جداره( .)4وهي ابلرغم من استقاللية معناها
ويعضد
عن النص
دعم هبا مقصده ُ
املستشهد هبا ،واختالف سياقاهتا عنه ،إال أ ّن املؤلف أييت هبا ّأوال ،ليُ ّ
َ
هبا رؤيته.
والنصوص املقتبسة أو "النصوص املالحق" ،حسب تعبري "ج.جينيت" ،موجودة بشكل الفت يف نصوص
"الكوين"ّ ،اختذها وسيلة لتأطري نصوصه ،وكي تـُ َوِّّجه هبا املتلقي النّبيه ،لتعينه على تشكيل تصور يقارب به
حمتوى النص ،ورسم مؤشرات ُحتيل على مقاصد الكاتب ،اليت يشتمل عليها النص السردي املركزي .ذلك
نصها األصلي ،وإمنا هي يف حقيقة األمر «عالمات
جمرد عبارات اُجتُ ِّزئت من ّ
أ ّن النص املقتبس ،ليس ّ
رهن بنجاح النص احلاضن يف خلق جمال حيوي زاخر ،بني
وإشارات موحيّة ،خصيبة اآلفاق ،وذلك ٌ

 1ـ عبد املالك أشهبون ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،م س ،ص .023
 2ـ جاسم حممد جاسم ،العتبات النصية يف شعر عبد الوهاب البيايت ونزار قباين ،أطروحة دكتوراه ،جامعة املوصل ، 2008/ص .037
 3ـ عبد املالك أشهبون ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،م س ،ص ـ ص  022ـ .029

 4ـ ينظر :عبد اجمليد بن البحري ،قراءة يف عتبات النص النقدي ،حبث يف بالغة التصدير"حمنة الشعر" ،لنزار شقرون ،منوذجا ،جملة احلياة
الثقافية ،وزارة الثقافة التونسية ،عدد  ،7113 /012ص .023
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رحلة من منابتها األصلية وبني النصوص احلاضنة»( .)1وابلرغم من كثرة هذه النصوص
النصوص ال ُـم ّ
املقتبسة ،اليت أوردها "إبراهيم الكوين" يف أعماله الروائية ،إال أهنا ما كانت عبئا ثقيال على النص ،وما
تعسفيا ،بل هلا من األمهية ما ال ميكن االستغناء عنها ،إذا ما أردان
كانت تراكمات نصية ُمقحمة إقحاما ّ
يرمز إليه من دالالت.
أتطري مضمون النص ،وفهم ما ُ

وقد ح َفلت نصوص "الكوين" الروائية ،بعتبة االقتباس ،بل واحتفت هبا أيضا ،حبيث حرص املؤلف على
تثبيتها يف ّأول النص ،ويف بداية الفصول ،والقصص ،إذا كانت الرواية تتألف من جمموعة قصص .فهي
موجودة على نطاق واسع يف ثنااي هذه الرواايت .وقد جاءت نصوص هذه االقتباسات االفتتاحية ،خمتلفة
ومتنوعة املصادر أيضا؛ فهي جمتزأة من نصوص أشهر الكتب وأبرز املؤلفني ،منها
يف الطول والقصرّ ،
لكن حقوهلا متباينة؛ منها الدينية ،والفلسفية ،والتارخيية ،واألسطورية،
ٌ
نصوص مق ّدسة ،ومتعالية ،و ّ
والتأملية ،واإلنسانية ،ولكنها جتتمع يف كوهنا نصوص «غنيّة مبراجعها ،غزيرة إبحياءاهتا ،وعميقة
مبعانيها»(.)2

كما أن هذه النصوص املقتبسة ،متباينة األزمنة أيضا ،فمنها ما هو مقتبس من القرآن الكرمي ،مثل هذه
حي﴾( .)3ومنها ما هو مأخوذ من نصوص العهد القدمي ،كالنص الذي
اآلية ﴿وجعلنا من املاء كل شيء ٍّ
اقتبسه "الكوين" يف رواية "اجملوس" اجلزء األول ،من كتاب العهد القدمي ـ سفر "اجلامعة" ،والذي جاء

فيه«:الريح تذهب إىل اجلنوب وتدور إىل الشمال .تذهب دائرة دوراان وإىل مدارها ترجع الريح»( .)4أو من
الكتب الدينية كاإلجنيل،مثال،على شاكلة النص الذي أورده "الكوين" يف رواية"اجملوس"اجلزء األول ،املقتبس
نصه ّ «:إايكم واألنبياء ال َك َذبة ،أيتونكم بثياب احلِّ ْمالن وهم ذائب خاطفة»(.)5
من
ّ
إجنيل"مىت" ،والذي ّ
مهد هبا ألقسام رواايته وفصوهلا ،أيّد هبا
ومن علماء الغرب ومف ّكريهم ،اقتبس"الكوين"كثريا من أقواهلمّ ،
مقاصده ،وأوحى هبا إىل مضامني نصوصه السردية .نذكر منهم ،املؤرخ اليوانين "هريودوت" ،الذي اقتبس
له هذا النص من كتاب "التاريخ" ،الكتاب الرابع ،موليومينا ،ص « :022على مسافة عشرة أايم أخرى
من بالد اجلرمنت ،جند واحة أخرى ذات نبع .ابجلوار تعيش قبيلة ِّاب ْسم "آاترانت" .وهم قوم ال يتّخذون
 1ـ عبد املالك أشهبون ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،م س ،ص.022
 2ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .21
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت ،ط ،0997 /7ص .013
 4ـ ينظر :م ن ،ص .12
 5ـ ينظر :م ن ،ص .09
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ألنفسهم أمساء .حيملون امسا عاما هو "آاترانت" أما األفراد فال أمساء هلم»( .)1وهناك اقتباسات أخرى
نصا من كتابه "التحليل النفسي
ألشهر املفكرين اإلنسانيني ،مثل "أريك فروم" الذي اجتزأ له الروائي ّ
مؤسسوها بعيدا عن مصر .قادوا اإلنسان إىل الصحراء ..ولكن
كل الدايانتّ ،
وال ّدين"« :هذا حدث يف ّ

فجروه إىل الوراء ،حنو مصر جديدة ،برغم أهنم أطلقوا على األخرية أرض
جاء قادةٌ آخرون وعادوا ّ
()2
النص من كتاب "األفكار"« :كيف؟ .أال
ائي هذا َّ
اقتبس له الرو ُّ
امليعاد»  .ومثل "بليز ابسكال" ،الذي َ
السماء والطري برهان على وجود هللا؟»(.)3
تقول إن ّ

ِّ
شهد "الكوين" بنصوص من أقوال الفالسفة واملفكرين العرب أيضا ،مثل "ابن خلدون" ،الذي
كما استَ َ
()4
نصا لـ "األصفهاين" ،الذي اقتبسه الروائي من كتابه
نصا طويال اجتزأه من "املقدمة" .كما جند ّ
أورد له ّ
وصف املرء نفسه»( .)5ولإلمام "كمال الدين الدمريي" ،الذي اِّقتَـبَس
العجز
ُ
أعجز ْ
"األغاين" وهو« :إ ّن َ
النص «اخليتعور هو كل شيء ال يدوم على حالة واحدة،
من كتابه الشهري "حياة احليوان الكربى" هذا ّ
احلر ،كنسج العنكبوت (( .)...ويف موضع آخر)
كالسراب ،وكالذي ينزل من الكوي يف ش ّدة ّ
ويضمحل ّ
ّ
قيل هو الدنيا الذاهبة»(.)6

التصوف العرب ومفكريهم نصوصا كثرية ،على شاكلة الصويف "أيب يزيد
واقتبس "الكوين" أيضا من علماء ّ

كل موقف يَعرض
طيفور البسطامي" ،الذي استَشهد له هبذا النص«:أوقَفين ّ
احلق بني يديه ألف موقف؛ يف ّ
علي اململكة ،فأقول :ال أريدها .فقال يل يف آخر املوقف :اي أاب يزيد! أتريد؟ .فقلت :أريد أالّ أريد»(.)7
ّ

ومل يغفل الروائي "الكوين" االستشهاد بنصوص من ثقافة وحضارة الطوارق أيضا؛ من أشعار وأساطري
وقصص تراثية عجائبية قدمية ،مكتوبة بلغة الطوارق "متاهق" ،اليت انلت شهرة بني قبائل الطوارق ،وتناقلتها
األجيال تلو األجيال ،مثل هذا النص املقتبس من قصيدة لشاعر جمهول من شعراء الطوارق:
كراس
«ال ّدنيا نـ ـ تزيد يرات ّ
 1ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،بر اخليتعور ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،0999 /7ص .13
 2ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .003
 3ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ،ليبيا ،ط ،7112 /3ص .13
4
السحرة ،اجلزء األول ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،0992 /0ص .13
ـ ينظر :إبراهيم الكوينّ ،
5
السرى ،روح أمم يف نزيف ذاكرة ،اجلزء األول ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط،7107 /0
ـ ينظر :إبراهيم الكوينُ ،عدوس ُ
ص .13
 6ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،بر اخليتعور ،م س ،ص .13
 7ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،7111 /0ص.12
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ود يسيقيم أر ايدينان غاس
وساس كود يرى آضو يغال ايس
أد كومبت سابده تكراس فوآلس»(.)1
وكمثل هذا النص الذي اقتبسه "الكوين" من أسطورة للطوارق ،اليت تتح ّدث فيه عن أنواع "واو"« :واحات
"واو" يف الصحراء ثالث .واو الكبرية ،واو الناموس ،واو حريرة .واو األخرية واحة مفقودة .ال يَعثر عليها

إالّ التّائهون الذين فقدوا األمل يف النجاة .تسقي العطشان والضائع وال تُنقذ إالّ من أشرف على املوت.
وجيمع أولئك احملظوظون الذين فَتحت هلم أبواهبا ومتتّعوا فيها ابلضيافة والعطااي والبهجة أهنم مل يروا يف
ُ
حممال بكن ٍز يغنيه عن الناس واحلاجة
إنس إال وخرج منها ّ
األحالم مدينة تفوقها مجاال أو ثراء .مل يدخلها ٌ
إىل أن ميوت.)2(»...
ِّ
صرا ،فمنها ما تتألف من مجلة واحدة ،ومجلتني ،كما يف رواية "السحرة"
هذه االقتباسات املتباينة طوال وق َ
اجلزء الثاين ،فقد ورد حتت عنوان "العنز" هذا االقتباس «بعي ٌد ما كان بعيدا ،والعميق العميق من

جيده»( )3املصدر "سفر اجلامعة( .)4(")2:72ويف نفس الصفحة ،وضع املؤلف اقتباسا قصريا آخر ،أخذه
فتدالّ ،أنّ يف العامل جواهر
من رسائل إخوان الصفاء «...ومها خفيّتا الذات ،وظاهرات التأثري يف الفلكُ ،
()5
نصا طويال ،نثرا أو شعرا.
لطيفة خفيّات الذوات ،ظاهرات التأثريات»  ،ومنها ما كان ّ
هذه االقتباسات الثرية ،قد مشلت حضارات إنسانية خمتلفة عرفتها البشرية قدميا وحديثا ،حمليّا وعامليّا ،مت

اختيارها من قبل الروائي "الكوين" نفسه ،عن وعي وقصد .وهذا يعطيها أمهية كربى ،ويكسبها مصداقية
أكرب ،يف أهنا مالئمة ملضمون النصوص الروائية اليت احتضنتها .فيستأنس هبا القارئ ،ويتّخذها مستندا
يساعده على تتبع مقاصد الكاتب ،ومضمون النص .ومن هنا تنبع أمهية هذه االستشهادات ،ألهنا
 1ـ اي دنيا ُخلقت للصرب واخلداع
يتحمل عبئك سوى جبل "ايدينان"
ال ّ
وحده ال يعبأ حبصار الريح
وال يقيم وزان لعمامة الغبار ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص وهامش ص .29
 2ـ ينظر :م ن ،ص .23
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،0993 /0ص .13
 4ـ ينظر :م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص ن.
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ُوضعت بقرار من صاحب النص نفسه ،بعناية وتركيز ،بعد أن اطّلع على كثري من الكتب ،فوجد أن هذا

االقتباس ابلذات ،هو األنسب ملوضوع هذه الرواية ابلذات دون غريها .فإذا كان الروائي هو أعلم الناس

مبضمون روايته ،فهو أعرف الناس أيضا مبقاصده اليت يروم حتقيقها من خالل هذا النص الروائي أو ذاك.
وقد تنوعت مصادر اق تباسات "الكوين" حبيث أننا إذا مجعناها سنحصل على قائمة هائلة من الكتب
مىت ...وجنمع نصوصا
وال ُكتّاب؛ كالقرآن الكرمي ،وسفر اجلامعة ،وسفر األمثال ،وسفر التكوين ،وإجنيل ّ
هائلة ألشهر العلماء واملف ّكرين الذين برزوا يف خمتلف احلضارات ،وعرب خمتلف األزمنة ،كالشعراء واحلكماء
العرب ،مثل ،زهري بن أيب سلمى ،عمر بن أيب ربيعة ،ابن عريب ،إخوان الصفاء ،أيب يزيد البسطامي،
اجلاحظ ،ابن خلدون ،األصفهاين ،كمال الدين ال ّدمريي...وكالنصوص املقتبسة من آاثر صحراوية قدمية
ضاربة يف القدم ،مثل":آهني" ،كتاب الصحراويني القدامى الضائع ، ،وأساطري الطوارق ،ومنها املصادر
احلديثة كذلك ،مثل :أمربتو إيكو ،بَالد ،غوته ،جان جاك روسو ،وليم فوكنر ...ومنها النصوص املقتبسة

للروائي ذاته ،من أتليفه هو .وابلتايل نالحظ هذا ال َك ّم اهلائل من التنوع يف مصادر هذه االقتباسات ،اليت
مشلت جل حضارات العامل ،املتعاقبة عرب العصور .وهذا ينبئ عن سعة اطّالع الروائي على ثقافات العامل،

يسر له سبل تناول هذه االقتباسات من مضا ّهنا األصلية.
لعل اتقانه للغات كثرية ّ
و ّ
ومهما اختلفت مصادر هذه االقتباسات؛ أسطورية كانت أو دينية أو ميتافيزيقية( ،)1ومهما تنوعت يف
ورؤى ،وآراء ،من مصادر قدمية
بنياهتا وتراكيبها ،ما بني أبيات من الشعر ،وحكم مأثورة ،وتنبيهاتُ ،
وحديثة ،إال أهنا جتتمع كلّها يف أتدية وظيفة أساسية هامة ،هي إكمال توصيل الرسالة اليت بدأهتا عتبة
العنوان ألهنا «تضيء بعض جوانب املوضوع ،وجتيب على جزء من األسئلة اليت أاثرها العنوان يف ذهن
املتلقي»( .)2ذلك أنّه من وظيفة االقتباسات مساعدة القارئ على الرتكيز على موضوعة املنت احملورية،
ومتكينه من ولوج دهاليز النص ،واكتشاف جماهيله .وهذا ما يدفعه إىل قلب الصفحة وقراءة مضمون
الكتاب.
لعل من بني األسباب ا ليت جعلت الروائي "الكوين" حيرص على وضع هذه االستشهادات واالقتباسات،
و ّ

القراء.
يف نصوصه الروائية ،عائد إىل وعي الكاتب بصعوبة أسلوبه يف الكتابة ،الذي قد ال يروق لكثري من ّ
مكوانت عامل الصحراء ،وما تزخر به طبيعته ،وليس له سابق معرفة
وألن القارئ املفرتض جيهل كثريا عن ّ
 1للتوسع أكثر :ينظر :زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص ـ ص  22ـ .011
 2ـ يوسف اإلدريسي ،عتبات النص ،م س  ،ص .22
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أبحداثه وشخوصه العجائبية واألسطورية .وحىت وإن كان لديه بعض املعارف عن هذا العامل العجيب ،فإ ّن
هذه املعلومات قد ال مت ّكنه من التّفاعل مع النص .فهذه االقتباسات تضع يف يد القارئ مصابيح قرائية
يستأنس هبا أثناء رحلته يف عامل الرواية العجائيب ،ومت ّكنه من «تقريب املسار الفين للروائي من القارئ
املفرتض»( . )1وبذلك يضمن الكاتب ،استمالة القارئ ،واستدراجه لالنكباب على رواايته ،وعدم نفوره من
هذه النصوص ،أو تل ّقيها ابالستهجان والرفض .وهذا له أتثريه السليب البالغ األثر على املؤلَّف واملؤلِّّف.
وهلذا فإن تدخل الكاتب هبذا االقتباس مهم للغاية ألنه «يعيد ذلك التواصل اخلفي بني القارئ والكاتب
لدرء سوء تفاهم ،أو قطيعة قد حتصل بني الطرفني»(.)2
وهكذا ،نلحظ أ ّن هذه اخلطاابت التوجيهية ،واالستشهادات االفتتاحية ،اليت أوردها "الكوين" يف مستهل
للصدفة ،وإمنا
حمض تدبيج للنص الروائي ،أو عمال خاضعا ّ
النصوص ومبتدأ الفصول السردية ،مل تكن َ
صنع من
كانت مبثابة وصفة الدواء  ،اليت ّ
تبني اهلدف من تناوله ،وكيفية استعماله ،كي يبلغ الغاية اليت ُ
املتناصة ،هي عبارة
أجلها .أو هي مبثابة خارطة طريق ،يتّبعها القارئ يف رحلة قراءة النص .فهذه النصوص
ّ

عما َحت ّجب
عن «لوحة وصفية تستضمر إحياءات خفيّة
ّ
تستحث املتلقي على مقاربتها بعمق بغية الكشف ّ

منها وما ظهر»(.)3

وابلنظر إىل كثافة هذه االقتباسات يف رواايت "الكوين" ،فإن ذلك يُؤّكد على أن إقحامها يف بداية الرواايت
ويف ثناايها،مل يكن عمال اعتباطيا ،أو لغرض مجايل ،أو هبدف إظهار الكاتب غزارة ثقافته ،وسعة اطّالعه.
ولكن وجودها كان لتأدية وظيفة مقصودة ،تكمن يف إجالء بعض غوامض العنوان ،ومضامني النصوص،
وفك بعض رموزها وجماهيلها ،خاصة وأ ّن هذه الرواايت تتكلم عن عامل
وتيسري ولوج القارئ هلذه الرواايتّ ،
ومسمياته ،وأماكنه ،وشخوصه ،وأحداثه ،اليت مل أيلفها القارئ العريب العادي ،واليت
الصحراء بكل مكوانته ّ

جيهل عنها الكثري ،ذلك أ ّن النص التمهيدي يقوم يف عمومه «بوظيفة فاعلة فيهيّئ نفسيا املتلقي ل َـما ُخيفيه
ِّ
املدونة»(.)4
حل اإللغاز الذي يوغل فيه ّ
املنت من معان وأبعاد ،ويُعني على ّ
ـ  3ـ  7ـ العناوين الفرعية (:)Les sous titres
حصر النقاد العناوين يف ثالثة أنواع ابرزة ،بغض النظر عن تنوع النصوص ووظائفها ،وهي:
 1ـ عبد املالك أشهبون ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،م س ،ص .022
 2ـ م ن ،ص .029

 3ـ م ن ،ص .090
 4زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .010
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ـ العنوان احلقيقي (الرئيس) :)Titre principale( :وهو عتبة خارجية تتصدر واجهة الغالف ،وهو
أول ما يواجه القارئ ،وقد تقدم احلديث عنه.
ـ العنوان الثانوي ( :)second titreأو ما يدعوه بعض النقاد ابلعنوان املزيّف ( ،)Faux titreوهو
العنوان املثبت «أبحد العناصر الطباعية ،أو اإلمالئية ليدل على وجهته»( .)1ووظيفته أنه يضطلع بتعضيد
ومفسرا له .إما عن طريق تثبيت ملفوظات تدعيمية ،من مثل "الوقائع املفقودة من
العنوان الرئيس شارحا ّ
سرية اجملوس ،الربّة احلجرية ونصوص أخرى"" ،اخلسوف رابعية روائية" .أو ألفاظ تكشف عن جنس املنت؛

كاأللفاظ اليت جندها يف نصوص "الكوين" واليت تلي العنوان الرئيس مباشرة؛ من مثل مؤشر "رواية" اليت

نقرأها بعد عنوان رواايت "بر اخليتعور" ،و"مراثي أوليس"" ،اجملوس" ...أو كلمة "قصص وأساطري" ،مثل
اليت نعثر عليها حتت عنوان "وطن الرؤى السماوية"" ،خريف الدرويش"" ،الصحف األوىل" .أو كلمة
"قصص" فقط ،اليت نالحظها بعد هذه العناوين "جرعة دم"" ،شجرة الرمت"" ،ديوان النثر الربي" ،ولفظة
"نصوص" ،اليت جندها بعد هذه العناوين "صحرائي الكربى"" ،ديوان الرب والبحر"" ،نزيف الروح" .ولفظة
بسم اخلِّياط"" ،صحف إبراهيم"" ،هكذا أتملت الكاهنة
"متون" ،اليت جندها بعد عنوان "ثوب مل يُدنّس ّ
ميم". ...
نالحظ أن عناوين نصوص "الكوين" تنوعت تركيبتها اللفظية ،غري أهنا احنصرت يف شكلني أساسيني مها،
عنوان أساسي  +عنوان اثنوي  .وعنوان أساسي  +عنوان جنسي (.)2()indication générique
وتبقى عناية املبدعني القصوى ،يف رأي "ج.جينيت" ابلعنوان األصلي ،ألمهيته القصوى ،فهو عنصر هام ال
ميكن االستغناء عنه ،يف حني ميكن االستغناء عن العناوين الثانوية األخرى.
ـ العنوان الفرعي:)Sous titre( :
وهي تلك العناوين احملاذية للمنت ،أو اليت تثبّت داخله ،كاليت جندها يف عناوين الفصول ،واألقسام
واألجزاء ،اليت وظّفها "إبراهيم الكوين" يف الكثري من رواايته ،هبدف اإلمعان يف اإليضاح ،ومساعدة القارئ
على ربط أجزاء احلكاية ،وتيسري الولوج إىل عاملها التخييلي،وابلتايل ضمان متابعة القارئ ألحداث الرواية،
واإلمساك أبهم خيوطها السردية .فـهذه العناوين الفرعية يف الغالب تنسجم مع العنوان الرئيس ،بغية تسهيل
عملية قراءة النص وأتويله وتفكيك شفراته والوقوف على بعض دالالته .ذلك أن من وظائف العناوين
 1ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،م س ،ص .12
2
ـ ينظر :م ن ،ص .86
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الفرعية متكني املتلقي «من ربط العالقة بني العناوين الداخلية وفصوهلا من جهة ،والعناوين الداخلية وعنواهنا
الرئيسي من جهة أخرى»(.)1
ميكن أن نسجل مالحظة هامة هنا ،هي أن الروائي "الكوين" غالبا ما يدعم العنوان الرئيس ،بعناوين فرعية،
سواء منها اليت تس بق املنت الروائي ،أو اليت وضعها يف بداية أقسام وأجزاء النص الروائي .كمثل العناوين
الفرعية املوجودة يف رواية "القفص" ،واليت منها" :مولد الرتفاس"" ،نذر البتول"" ،طائر النحس الذهيب"،
"الفزاعة" اليت قسمها الروائي إىل أجزاء كل جزء
"السيل"" ،النبوءة"" ،السلطان"" ،القفص" .أو يف رواية ّ
حيمل عنواان فرعيا يوحي ابملوضوع الذي يريد الكاتب أن يتحدث عنه .فنجد هذه العناوين" :الفال"،
"الفزاعة"" ،العطااي"" ،الشرائع"" ،العماء"" ،وانتهيط"" ،الوابء"" ،الغزوات"" ،احلسناء"،
"النبوءة"ّ ،
"الصنم"" ،القرابن" .وعلى نفس املنوال جاءت رواايت" :صحرائي الكربى"" ،أنوبيس"" ،الربّة احلجرية"،

"مراثي أوليس (ال ُـمريد)"" ،يعقوب وأبناؤه"" ،واو الصغرى"" ،اجملوس" (ج+0ج...)7

وابلرغم من أ ّن تثبيت العناوين الفرعية يف العمل الروائي ـ كما صرح به "جريار جينيت" ـ ليس ضروراي مثل
العنوان الرئيس ألهنا أدىن مقروئية منه ،وإمنا «تتح ّدد مبدى اطّالع اجلمهور فعال على النص /الكتاب ،أو
تص ّفح وقراءة فهرس موضوعاته ابعتبارهم من يرسل إليهم /يُعنون هلم النص ،واملنخرطون فعال يف
قراءته»( .)2إال أنين أُؤكد هنا ،على أن وجود هذه العناوين الفرعية الداخلية يف رواايت "الكوين" كانت
ضرورية للغاية ،بل وإلزامية يف كثري من املواضع ،وذلك ابلنظر إىل خصوصية املواضيع املتشعبة اليت خيوض
فيها الروائي ،وهي مواضيع متعلقة بعامل الصحراء العجائيب ،ومبيتولوجيا الطوارق اخلارقة ،املمعنة يف التخييل
واألساطري ،األمر الذي يُ ْش ِّكل الفهم على القارئ العادي  ،أو الذي ليست له معلومات عن هذا العامل
صرح "جينيت" أبن العناوين الداخلية غري ضرورية وليست إلزامية ،فهو
الصحراوي العجيب .ولذلك عندما ّ
قد استدرك هذا احلكم العام ابستثناء عندما قال ...« :إالّ ما كانت حتتاج إىل ِّ
تبيان أجزائها وفصوهلا
ومباحثها ،فتوضع هذه العناوين لزايدة اإليضاح ،وتوجيه القارئ املستهدف .)3(»...فوظيفة اإليضاح
وتوجيه القارئ ،هي من الوظائف اهلامة اليت اضطلعت هبا العناوين الفرعية يف هذه النصوص "الكونية".
وابلفعل ،فإن العناوين الداخلية يف رواايت "إبراهيم الكوين" ،وإن كانت ال ترقى يف منزلتها اإلشهارية إىل
العناوين الرئيسة ،إال أن هلا وظيفة هامة جدا يف مساعدة القارئ على تفسري هذه املتون السردية وأتويلها،
 1ـ م ن ،ص .071

 2ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،م س ،ص .073
 3ـ م ن ،ص ن .

~~71

وتكثيف دالالهتا .كما أهنا تقوم بوظيفة الربط بني فصول الرواية ،وابلتايل تيسري عملية القراءة على القارئ،
وضمان متابعة القراءة والقبض على أهم خيوط املوضوع ،خاصة يف نوع هذه الرواايت اليت يتّسم أسلوهبا
ابلتعقيد واإلحياء واإلشارة وكثافة الدالالت.
لعل الروائي "الكوين" يدرك أمهية وظيفة هذه العناوين الداخلية يف مثل هذا النوع من الرواايت ،ابعتبارها
و ّ

«بىن سطحية هي عناوين واصفة /شارحة ( )méta-titresلعنواهنا الرئيسي كبنية عميقة ،فهي أجوبة
مؤجلة لسؤال كينونة العنوان الرئيسي ،لتحقق بذلك العالقة التواصلية بني العناوين (الداخلية والرئيسية)
والنص ابنِّية سيناريوهات حمتملة لفهمه»( . )1وهلذا الغرض ،فقد وضع الروائي هذه العناوين بداية كل فصل
وأول كل قسم ،مستقلة عن العنوان األساس .وزاد أن أتبعها بعد ذلك أيضا ،بتثبيتها يف قائمة املوضوعات،
آخر املنت ،وهو مكاهنا الطبيعي ،ذلك أل ّن «الفهرس يُع ّد عند "جينيت" كأداة تذكريية وتنبيهية يف جهاز
العنونة»(.)2

وإ ّن املطّلع على العناوين الداخلية املنتشرة بصورة مكثّفة يف ثنااي هذه الرواايت ،ليجد أهنا عناوين عجائبية،
ألهنا غري مألوفة ،سواء يف صيغتها اللغوية أو يف دالالهتا املعنوية احملتملة ،وما حتمله من أبعاد نفسية
وشعورية موحية ،تلج ابلقارئ يف عامل سحري مليء ابلغرائيب والعجائيب ،على شاكلة العناوين الفرعية يف
رواية "اجملوس"" :القبلي"" ،واو"" ،بنو آوى"" ،حلمة األرض"" ،واو األرض و واو السماء"" ..اللثام"،
"آمغار"" ،دايسبورا"" ،الكفن" .أو كالعناوين الفرعية يف رواية "واو الصغرى"" :أهل السماء"" ،النبوءة"،
"سر املدية"" ،القرابن"" ،واو الصغرى" .وكما يف
"اخلروج"" ،اإلكليل"" ،اخلليفة"" ،طري اخلفاء املزدوج"ّ ،
رواية "الربة احلجرية"" :صفحة من كتاب الصحراء"" ،العهن املسموم"" ،الزعيم يتأمل اجلمجمة"" ،ايدكران
يف ضافة بين آوى"" ،الشبح"" ،إله احلجر" ...وهناك رواايت أخرى اشتملت على عناوين داخلية ،وأخرى
مقسمة إىل مقاطع مثل رواية "الترب" ،تشتمل على اثنني وثالثني مقطعا ،ورواية "يعقوب وأبناؤه"
جاءت ّ
قسمها "الكوين" إىل ثالثة أقسام ،وكل قسم حيتوي على مقاطع مرقمة متفاوتة العدد ...وهذا الشكل
اليت ّ
يتماشى ـ حسب "جينيت" مع «الرواية اجلديدة ،خاصة اليت تكون بعض فصوهلا مرقمة أو حتمل عنواان أو

أحرفا أجبدية إىل غري ذلك من التقنيات الكتابية اجلديدة»(.)3
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وحنن هنا بصدد نوع من العناوين الفرعية املعقدة ،إذا ما أخذان يف احلسبان أننا نبحث يف جمموعة كبرية من
الرواايت (رواايت الكوين) ،وليس بصدد دراسة كتاب واحد أو رواية واحدة ،فلو كان األمر كذلك لكان
األمر يسريا ،حبيث أنّ «األجهزة العنوانية األكثر بساطة (هي) اليت هتتم بكتاب واحد ،إالّ أهنا ستصبح

أكثر تعقيدا إذا كنا أمام مصنّفات أو كتب ذات أجزاء أو جملدات ،فستأخذ نظاما عنوانيا مغايرا»(.)1

ولذلك نالحظ على أن الروائي "الكوين" استعمل ثالثة أشكال من أنظمة العنونة؛ شكل حافظ فيه الروائي
معني من األقسام ،بذكر لفظة
على العنوان الرئيس أو األصلي ،واكتفى بتقسيم أجزاء الرواية إىل عدد ّ
"القسم األول"" ،القسم الثاين"" ،القسم الثالث" ..وهكذا ،مثل ما جنده يف رواية "يعقوب وأبناؤه" اليت
وقسم منت الرواية إىل ثالثة أقسام ،دون وضع عناوين فرعية هلا.
أبقى فيها الروائي على العنوان األساسيّ ،

وكما يف رواية "الترب" اليت جاء مْتنها مقسما إىل اثنني وثالثني جزء ،كل جزء له رقم ،يبدأ من رقم"،"0

مقسمة إىل أجزاء أو أقسام ،إالّ أهنا احتفظت ابلعنوان
وينتهي برقم " ."37فهذه الرواايت رغم أهنا ّ
الرئيس.
وهناك نظام عنونة آخر اتّبعه "الكوين" يف بعض رواايته ،حيث مل ُحيافظ فيه على العنوان األساسي ،وإمنا

خاص به؛ مثل ما نعثر عليه يف رواايت "اجملوس" جبزأيها ،فقد
استقل كل جزء من أجزاء الرواية بعنوان ٍّ
ّ
قسمها املؤلف إىل أربعة أقسام؛ منها قسمان يف اجلزء األول ،وقسمان يف اجلزء الثاين .وقد تضمن كل قسم
ّ
جمموعة من العناوين الفرعية متباينة العدد(.)2وأما رواية "واو الصغرى" ،اليت تضمنت عناوين فرعية مثل

"أهل السماء"" ،النبوءة"" ،اخلروج" ...فنالحظ أن كل جزء من أجزائها مت تقسيمه هو اآلخر إىل أجزاء
ابعتماد األرقام ( 0ـ  7ـ .)... 3
أما يف رواية "أنوبيس" ،فقد اتّبع فيها املؤلف نظام عنوان اجملموعة ،وهو ما أطلق عليه "جينيت" مصطلح
"العناوين الفوقية" ( .)sur titresويف هذا النوع من العنونة تكون فيه «األجزاء ذات عناوين خمتلفة
وجيمعها عنوان واحد وهو عنوان اجملموعة»( .)3حيث تضمنت هذه الرواية أربعة أجزاء معنونة ،لكل جزء
منها عنوانه اخلاص ،مثل اجلزء األول جاء حتت عنوان "أخبار زمان املهد" ،تضمن عدة عناوين منها0 :ـ
الرواح ...أما اجلزء الثاين فكان عنوانه "أخبار زمن الوجد" ،واحتوى على عدة
الشروق ـ  7ـ الضحى .ـ  3ـ ّ

عناوين ،من ها "البكور"" ،اهلاجرة"" ،العصر" ...وكذلك احلال يف اجلزء الثالث املعنون بـ "أخبار زمان
 1ـ م ن ،ص .12
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اللّحد" ،الذي اشتمل على هذه العناوين "الغدوة"" ،الظهرية"" ،العصر" ...أما اجلزء الرابع فجاء حتت
عنوان "وصااي أنوبيس"،وهي عبارة عن أقوال فيها وعظ وحكم ونصائح ،هي خالصة جتارب سنني طويلة.
ولكن كل هذه التقسيمات العنوانية أبنواعها املوجودة يف رواايت "إبراهيم الكوين" حتيل على دالالت
عجائبية فوق طبيعية ،مل يعهدها القارئ العريب ،سواء يف رواايت املدينة أو رواايت الريف بعد ذلك .فهذه
العناوين مل يضعها الروائي بصورة اعتباطية ،بل محّلها دالالت اجتماعية وحضارية وشعورية ونفسية ودينية،

متعلقة كلها بعامل الصحراء وحياة جمتمع الطوارق .ذلك أن من وظيفة هذه العناوين والتفريعات

والتقسيمات الداخلية هي "الوظيفة الوصفية" اليت أ ّكد عليها "جينيت" ،يف قوله أبن هذه الوظيفة
األساسية «متكننا من ربط العالقة بني العناوين الداخلية وفصوهلا ،من جهة ،والعناوين الداخلية وعنواهنا
الرئيسي من جهة أخرى.)1(»...
وترسخه،
ومن هنا ّ
نتبني أمهية العناوين الفرعية يف هذه املتون الروائية ،اليت حتيل إىل العنوان األصليّ ،
وتضمن التواصل مع متلقي النص ،وتقارب أفق انتظاره ،ألهنا تساعده على القبض على الدالالت ولو
بصورة جزئية ،على اعتبار أ ّن هلا صلة وثيقة تربط ما بينها وبني العنوان األصلي ،وما بينها وبني املنت
احلكائي ككل ،الذي ال خيرج عن فضاء الصحراء العجيب ،ومبادئه العليا ومثله السامية ،ويف مقدمتها
نشدان احلرية ،واالنعتاق من كل قيد؛ فمثلما العنوان اسم دال على ِّ
الكتاب ،فإن العناوين الفرعية اسم دال
أيضا على األجزاء واألقسام والفصول ،فهذه الداللة ،داللة االسم على ال ُـمسمى ،هي ما يدعوها "جينيت"
بوظيفة "املطابقة" ( ،)identificationأي املطابقة بني العناوين ونصوصها(.)2

وهلذا ،نؤكد مرة أخرى ،على أمهية وجود العناوين الداخلية يف املنت احلكائي يف رواايت "الكوين" ،ألهنا
املوجه للقارئ وللقراءة ،حنو مقاربة املوضوعة األساس ،وضمان عدم تشعب أتويالت القارئ
تقوم بدور ّ
للنصوص ،إذ «العنوان الفرعي يُقلّل من هذه االحتماالت التأويلية ،بوظيفته اإلخبارية ...وميأل الفراغات
الداللية.)3(»..

فمن احملتمل جدا أن توقعنا عناوين رواايت "الكوين" األساسية يف الوهم ،ويعرتيها نوع من الغموض،
ابلنظر إىل خصوصيتها املتعلقة حصراي بعامل الصحراء وحياة الطوارق؛ ولنأخذ عنوان رواية "اجملوس" ،على
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سبيل املثال .فمن هم اجملوس؟ هل هذا العنوان يتعلق بداينة؟ أم بسلوك اجتماعي؟ .هل موضوع الرواية
يتكلم عن عقيدة وداينة وطقوس طائفة «عبدة النريان القائلني أ ّن للعامل أصلني :نور وظلمة...وقيل:اجملوس

يف األصل النجوس لتديّنهم ابستعمال النّجاسات»()1؟ .أم املقصود ابجملوس أصناف أخرى من الناس؟.

الردة"" ،بنو آوى"" ،الرؤاي"" ،حلمة
غري أن املطّلع على العناوين الداخلية الفرعية للروايةّ ،من قبيل "أهل ّ

األرض"" ،السوار الذهيب"" ،الزعيم"...يتّضح لنا َمن يقصد الروائي بعنوان "اجملوس" ،وهم الذين مجعهم
"الكوين" يف هذه العبارة املنقولة عن الناموس الصحراوي الضائع ،الذي قال« :إن اجملوسي ليس من عبد

()2
تتجه الرواية إىل تكريس فكرة أساسية جتمع
هللا يف حجر ولكن َم ْن أشرك يف حبّه الذهب»  .ومن هنا ّ

بني العناوين الفرعية فيما بينها ،من جهة .وتربط فيما بينها وبني العنوان الرئيس "اجملوس" ،من جهة

أخرى .هذه الفكرة تقوم على حترمي الترب على أهل الصحراء ،ومنع التعامل ابلذهب ألنه معدن منحوس،
حل .ودعّم الروائي فكرته هاته ،ابللجوء إىل وصااي "آهني" ،وتعاليم
جيلب األحزان واخلراب حيثما ّ
األسالف القائلة «إن الذهب إذا برق يف أرض ،عميت روح أصحاهبا وفقد الناس اهلداية والصواب .يسهل
سفح ال ّدم احمل ّرم ولن تقف نفس اآلمث عند ح ٍّد»( .)3ومقولة اثنية تقولَ « :من أراد أن ميتلك الذهب تنازل
عن كل شيء .هذا أول الشروط»( .)4وأخرى اثلثة فحواها« :الدرس األول الذي يتلقاه الطفل من أمه
عندما يبدأ يف تعلم الكالم واحلياة أنه جاء إىل الصحراء ضيفا على اجلن ،وعليه أن يراعي تقاليدهم وال
املفضل .امتالكه اعتداء على ح ّقهم وخرق للعهد
ميس ّمتلكاهتم حىت يعود إىل اجملهول .والذهب معدهنم ّ
ّ

املربم بني الصحراويني وأهل اخلفاء»( .)5و«أ ْن تقطع يدك أفضل من أن متت ّد إىل الكنوز»(.)6

كل الصحراويني النبالء
واملقصود ابلكنوز هنا ،هو السعي وراء امتالك الذهب ،فقد هنى "آهني" املقدس ّ
عن التعامل ابلذهب ،وكنز "الترب" .ألنه معدن اآلاثم والشرور ،جيلب األحزان والضياع واخلراب للصحراء.
الرباق املخادع ،وإمنا أوجب القصاص أيضا على كل من ال
ومل يكتف "آهني" ابلتحذير من هذا املعدن ّ
ميتثل هلذا الناموس ،وقضى ع لى من يريد امتالك الذهب أن يتنازل عن كل شيء .وكل شيء هنا ،تعين
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التنازل عما هو أغلى من الذهب ،وهو العِّرض والشرف ،وفقدان احلياة الكرمية ،والعيش عيشة الذل والعار
واهلوان.
حجته.
ومل يكتف "الكوين" أبقاويل األسالف املق ّدسة ،بل استدعى األحداث األسطورية أيضا لتقوية ّ

حل بـ "تينبكتو" ألن أهلها تعاملوا مبعدن الذهب ،فاحتلها اجملوس ،عبدة الكنوز .فها هو
كاخلراب الذي ّ

زعيم تينبكتو "أورغ" ،وقع يف إمث اللهث وراء الترب ،فارهتَن املدينة املق ّدسة كلّها للمجوس ،مقابل حفنة من
املعدن املنحوس ،مث تنازل عن األرض والعِّرض ،ومسح لعبّاد األواثن مبمارسة شعائرهم يف مدينة العلم
مدمر مظلم «مزج بني الليل والنهار يف قطعة واحدة من الظلمة استمرت
فحل ابملدينة إعصار ّ
واإلميانّ .

()1
حل مبدينتهم املق ّدسة من
أايما»  .فأصاب الناس حزن عميق ،وكآبة قاتلة ،وأتمل الشيوخ ملا رأوا ما ّ
خراب ودمار ،وما كان منهم إال أن «علّقوا السبب يف رقبة "أورغ" الذي رهنها للمجوس مقابل أن يتل ّقى

()2
القوم سبب الوفاة إىل الغم واحلزن واهلم الذي
الزعيمَ ،
املعدن املنحوس»  .وبعد مرور أايم مات ّ
وعَزى ُ
حل ابملدينة ،اليت صارت ملوثة بيد اإلمث ،بسبب قبوله تلك
اعرتاه ،من هول ما رأى من الدمار الذي ّ
ِّ
رهن املدينة
جرأه على خمالفة تعاليم "آهني" املق ّدس! .فالذهب املنحوس َ
اهلدية اآلمثة ،وجشعه الذي ّ
الفاضلة "تينبكتو" للمجوس .وتعاليم "آهني" املفقود ال تتسامح مع كل مستهني هبذا التحذير .لذلك

تناقلت األجيال عرب الزمن وصية أخرى آلهني تقول« :إ ّن الذهب إذا برق يف أرض ،عميت روح أصحاهبا،

()3
احملرمة ،وعاث الناس يف األرض فسادا ،وكثرت
وفقد الناس اهلداية و ّ
الصواب»  ،ألنّه بسببه سالت الدماء ّ

وعم الظلم والطغيان .ليخلص الروائي بعد هذا العرض الطويل عن معدن "الذهب" إىل نتيجة
اآلاثمّ ،
مفادها أن الذهب "أكرب كذبة" ،فـ «ما هو الذهب إن مل يكن أكرب كذبة يف اتريخ الصحراء ،يلمع

كالسراب وال جيلب سوى النحس»(.)4
ومن خالل هذه العناوين الفرعية ،ميكن أن تتبلور يف ذهن القارئ فكرةٌ واضحة عن مقصود الروائي
"الكوين" من لفظة "اجملوس" ،فليس موضوع الرواية احلديث عن طائفة عبدة األواثن والنريان ،ولكن
الزهاد النبالء .ألن الصحراوي النبيل
املقصود هم عبدة الكنوز والذهب والترب ،وهم ليسوا من أهل الصحراء ّ
مرتجال ،ويكتفي جبرعة ماء ،وبثمرة ترفاس ،وحيلم
يتحلّى ابلصرب والتأين والقناعة؛ الذي يقطع الصحراء ّ

 1ـ م ن ،اجلزء األول ،م س ،ص .037
 2ـ م ن ،ص ن .

 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .22
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ابلعبور إىل "واو" الفردوس .بينما اجملوس ،هم من فئة النساء اللعوابت الكاذابت ،ومن ملة السحرة
الطماعني الذين يفنون أعمارهم يلهثون وراء البحث عن الترب ،وال يقبضون يف النهاية إال على
و ّ
الكهان ،و ّ

سراب الصحراء ،ذلك أن الواحد من هؤالء ختاطبه الصحراء مته ّكمة «تق ّد ْم إذا أردت أن تنال الترب! ها

..ها .)1(»...يغريه الطمع فيتقدم ،فيندلق السراب من حتت قدميه «يتق ّدم لريتوي فيبتعد السراب .جيري..
فريكض األفق إىل ما ال هناية .يقفز يف اهلواء ليحصل على الترب فيمسك ابهلواء الفارغ وذرات الرمل»(.)2

شك يف أن هلذه العناوين الفرعية مبختلف أشكاهلا ،الواردة يف رواايت
ومن هذا املثال ،يتّضح أنه ما من ّ
"الكوين" أمهية اسرتاتيجية ،تتجلى خصوصا يف الوظيفة اإلخبارية واإلجنازية والتواصلية والتداولية ،مبا حتيل
إليه من معاين ودالالت .ومن املفيد هنا ،االستعانة خبطاطة العملية التواصلية لـ "رومان ايكبسون" املؤلّفة
من املرسل ،والرسالة ،واملرسل إليه .ونسقطها على العنونة يف هذه الرواايت ،فتكون اخلطاطة التواصلية هبذا
الشكلِّ :
املرسل وهو (ال ُـم ِّ
عنون /الروائي) ،والرسالة وهي هنا (العنوان /العناوين الفرعية) ،واملرسل إليه وهو
(املعنون له /املتلقي /القارئ).
َ
أ ـ الـم ِّ
رسل أو ِّ
املعنون :وهو واضع العنوان ،وهو هنا الروائي "إبراهيم الكوين" ،وقد يكون للناشر دور يف
ُ
وضع العنوان الرئيس ،مبشاورته لغ رض إغرائي ،جتاري ،تروجيي .ولكن من املستبعد أن يتدخل أي أحد من
حميط الكاتب مبا فيهم الناشر يف وضع العناوين الفرعية ،ألهنا خاصة إببداع الكاتب وحده.
ب ـ الرسالة أو عناوين الرواية :وهي مجلة العناوين الفرعية اليت تضمنتها متون رواايت "الكوين" ،إذ ال بد
أن يكون هلا مقاصد تريد أن تبلغها ،وأهداف ترمي الوصول إليها.
عنون له :وهم جمموع ّقراء هذه الرواايت ،الذين يطّلعون ابلضرورة على ما احتوت عليه
ج ـ املرسل إليه أو املـُ َ

هذه املدوانت من عناوين فرعية ،فواضع العنوان أو العناوين ال ب ّد أنه يستهدف فئة معيّنة من املتلقني،
عني َمن يرسل إليهم هذه العناوين ،ذلك أل ّن واضع العنوان يعي أبنه أداة ختاطب « ُخياطب به بصراي
ويُ ّ

وإشهاراي الكثري من الناس فيتلقونه لين ُقلوه بدورهم إىل اآلخرين ،وهبذا فهم يُ ْس ِّهمون يف دورته التواصلية
والتداولية»( .)3وهذا ما يثبت متانة العالقة بني العناوين ومضمون أجزاء املنت وبني مضمون الرواية ككل،
وعالقة كل هذا ابملرسل إليه ،يف قيام هذه العناوين بدور التفسري والتأويل ،وتقريب حمتوى املضمون
 1ـ م ن ،ص .30

 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص ،م س ،ص .23
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للقارئ ،ومساعدته على مقاربة مرامي النص ومقاصده ،على اعتبار أن هذه العناوين ،يف حقيقتها ،ما هي
إال ملفوظات استعارية ذات وظائف داللية وتداولية ،ورمزية وإغرائية أيضا ،اليت تلعب «دورا تداوليا
لتحريك وتنشيط تلقيات القارئ وسيناريوهاته ِّ
القرائية»(.)1
غري أ ّن الوظيفة األساسية للعنوان هي الوظيفة التعيينية ،أي تعيني مضمون املنت ،وتقريبه إىل مدارك
القارئ ،وإذا كانت هذه الوظيفة هامة يف كل العناوين ،فهي يف مثل نصوص رواايت "الكوين" أهم
وضرورية جدا ،ابلنظر إىل صعوبة أسلوهبا ،وغرابة مضموهنا ،وعجائبية أحداثها ،وجهل املتلقي بفضاء
الصحراء العجيب الذي جعله "الكوين" مسرحا لكل أحداث رواايتهُ ،خيرب عنه للمتلقي ،ويكشف له عن
أسراره .وهلذا ميكن أن نصنّف هذه العناوين الفرعية اليت وظّفها "الكوين" أبهنا من نوع العناوين "اإلخبارية"
( )titres rhématiquesبتعبري "ليو هويك" ،أو العناوين"املوضوعية"(،)titres objectaux
حسب "جينيت".
ـ  3ـ  3ـ البنية الرتكيبية للعناوين الفرعية يف رواايت إبراهيم الكوين:
وأما من الناحية الرتكيبية للعناوين الداخلية يف رواايت "الكوين" ،فقد تراوحت بني العناوين الواردة كلمة
مفردة ،وبني الواردة مجلة إمسية ،أو فعلية ،أو شبه مجلة .ونقصد ابلبنية الرتكيبية هنا هو "النحو" ،الذي
ندرس من خالله القوانني اإلعرابية اليت «يُعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريها»(.)2

وذلك هبدف استنباط الدالالت من الرتكيب النحوي ،ذلك أ ّن آتلف اجلانب النحوي اإلعرايب مع اجلانب
األدائي اإلجنازي يولِّّد« مجالية مبدعة متاما ال تنحصر يف جمرد التشكيل ولكنها تسحب داللتها على بنية
النص إذ تضيء مواقف فاعلي اللغة .)3(»..وبعد اطالعنا على عدد كبري من عناوين رواايت "الكوين"،
الحظنا أن الروائي وظّف مجلة من العناوين الفرعية مبختلف الرتاكيب النحوية ،وهي:
أ ـ العناوين املفردة املعرفة أبحد أنواع املعرفة:
الزعيم ـ الشَّكوة ـ احليّة ـ اللّثام ـ القبلي ـ الرسول ـ الدرويش ـ
ـ املعرفة بـ "ألـ" التعريف :مثل :العبور ـ الشبح ـ ّ

النبوءة ـ اخلروج ـ اإلكليل ـ اخلليفة ـ العاشق ـ النسيان ـ الغراب ـ القرابن ـ الشرائع ـ الصنم ـ الواحة ـ الربزخ ـ

الرب ـ الكنز ـ الرحيل ـ الورم ـ الناووس ...
املعبد ـ الوصية ـ الكيان ـ ّ
 1ـ م ن ،ص .21

 2ـ علي الشريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،7111 /0ص .739
 3ـ حممد فكري اجلزار ،لسانيات االختالف ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،ط ،0993 /0ص .717
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العلَمية :آمغار ـ اتفاوت ـ "واو" الصغرى ـ وانتهيط ـ أوليس ...
ـ َ
الترب ـ إله احلجر ـ شرائع األرض وشرائع السماء ـ سر ِّ
ـ املعرف ابإلضافة :ـ سر ِّ
الظمأ ـ شيخ الطريقة ـ طائر
ّ
ّ

ِّ
ِّ
األرض و "واو" السماء ("واو" مبعىن اجلنة ـ الفردوس) ـ أهل
األرض ـ "واو"
الفردوس ـ بنو آوى ـ حلمة
ِّ
ِّ
مسقط الرأس ـ ذاكرة الوادي ـ جتربة التيه ـ طائر النحس الذهيب ـ صحراء املهد،
سر املدية ـ وصااي
السماء ـ ّ
ِّ
السماوية ـ النخلة تصلي ألجل قاتلها ـ أان الطرقي ..ـ
وصحراء احللم ـ أكلة حلوم البشر ـ وطن الرؤى
ب ـ العناوين الفرعية الواردة مجلة وشبه مجلة:

ـ مجلة فعلية" :لن يُشبع ابن آدم إال الرتاب" وهي قليلة يف ما اطلعت عليه من رواايت "الكوين".
وطن،
ـ مجلة إمسية :الزعيم يتأمل اجلمجمة ـ ايدكران يف ضيافة بين آوى ـ طريُ اخلفاء
املزدوج ـ صحرائي ٌ
ُ
صحرائي استعارة ـ الصحراء ال تريد أن تتكلم ـ احلنني إىل الرواية ...
ـ شبه مجلة :يف معىن العراء ـ إىل أين أيها البدوي؟ ..
وما نستخلصه من الرتكيبة اللغوية هلذه العناوين الفرعية ،هو هيمنة العناوين الفرعية من نوع األمساء املفردة
املعرفة بـ "ألـ" ،أبنواعها؛ اجلنسية واالستغراقية ،والعهدية بقسميها؛ العهد الذكري ،والعهد الذهين ،مث تليها
أنواع املعرفة األخرى ،كالعلمية واإلضافة .مث العناوين املؤلفة من اجلمل اإلمسية ،مث شبه مجلة.
وتدل كثرة العناوين االمسية املعرفة ،على جنوح الكاتب إىل التبسيط والتوضيح ،وعيا منه أبن خصوصية
ّ
ليبدي للقارئ أيضا ،من خالل
موضوعات نصوص هذه الرواايت يكتنفها الغموض ويعرتيها اإلهبام .و َ
املعرفة ،أبنه على معرفة اتمة بعامل الصحراء العجيب ،فيكون حمل ثقة القارئ ،ذلك
استعمال هذه األمساء ّ

املسمى ،وأ ّن عالقة محيمة تش ّد األول إىل الثاين ،وقد يُفهم من ذلك اإلطالق،
أن «االسم معروف لدى ّ
وعدم التقيّد بزمن وال حبدث معيّنني»(.)1

ولذلك فإن الوظيفة اهلامة اليت أدهتا تراكيب هذه العناوين ،كانت الوظيفة التعيِّينيّة واإلخبارية ،ألهنا دلت
على مسمياهتا ،وكشفت عن مضامينها ،ذات الصلة بعامل الصحراء العجيب ،وتقاليد الطوارق ولغتهم

"متاهق" ،وثقافاهتم الطارقية الضاربة يف القدم .ويظهر ذلك جليا يف العناوين الفرعية ذات الداللة على
طبيعة الصحراء ،وحياة أهل الصحراء ،على اعتبار أن هذه العناوين هي رموز وعالمات وتيمات أيضا ،من
 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .31
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"الودان"" ،وانتهيط"" ،واو"" ،اتفاوت"" ،النخلة تصلي" ،"..احلية"" ،اللثام"" ،الواحة"،
مثل "آمغار"ّ ،
"سر الظمأ""،يف معىن العراء""،طائر الفردوس""،مولد الرتفاس"" ،واو األرض" و"واو السماء"...
ومتنوعة أيضا؛ منها ما هو واقعي ،ومنها
ومتفرعة ّ
وما نالحظه على هذه العناوين الفرعية ،أهنا كانت كثرية ّ

ما هو أسطوري عجائيب ،لذلك جاءت محّالة أوجه ،إ ْذ جند هناك «حضور مدلويل هلذه العناوين ال خيرج
عن ثالثة ،املدلول الواقعي ،واملدلول األسطوري ،واملدلول االستعاري»( .)1حبيث أن بعضها استعمل
استعماال ختييليا ،ولكنها تدل على الواقع الصحراوي ،ذلك أ ّن اِّلْتقاء املدلول االستعاري ابملدلول الواقعي،
ينتج عنه حتقق البعد العجائيب والفانتاستيكي ،من مثل "اللثام"" ،الواحة"" ،النخلة تصلي لقاتلها"،
بعضها اآلخر حييل إىل مفاهيم ورموز ثقافية
ّ
"الودان"" ،شيخ الطريقة"" ،مولد الرتفاس" ...يف حني أن َ
الردة"" ،واو"" ،امليعاد"،
وأسطورية ودينية ،خاصة بعامل الطوارق ،من مثل "وصااي أنوبيس"" ،أهل ّ

"الرؤاي""،الدرويش""،النبوءة""،الشرائع"" ،شرائع األرض وشرائع السماء"" ،الربزخ"" ،اخلطيئة"" ،اخلالص"،
التنوع يف مداليل العناوين الفرعية ذات السمة االستعارية اليت وظّفها "إبراهيم
ِّّ
"الشعر"" ،اللّحون" . ...هذا ّ
"الشعرية" عند الكوين ابتداء ابلعناوين وانتهاء بتوظيف
الكوين" جنم عنها تعميق «"الصورة األدبية" ،أو ِّّ

األسطورة»( ،)2األمر الذي أدى إىل انفتاح هذه النصوص الروائية على مجلة من التأويالت وابلتايل تقبُّل
خمتلف القراءات.
وخنلص من هذا التحليل املق ّدم ،إىل أ ّن وضع هذه العناوين الفرعية من قبل الروائي "الكوين" مل يكن
اعتباطيا ،وإمنا كان وضعها مدروسا بعناية ،ابلنظر إىل الوظائف اهلامة اليت ّأدهتا يف املتون الروائية؛ كالوظيفة

التعيينية واإلخبارية والوصفية ،عالوة على الوظيفة اجلمالية واإلغرائية .وهي وظائف خدمت النصوص،

واملؤلف ،والقارئ ،كلٌّ حسب موقعه .فهذه العناوين كانت اجلسر الرابط بني هذه األقطاب الثالثة ،ألهنا
وخترب عنه خصوصا إذا علمنا أهنا حتمل ظاهرا مغراي ومعىن جمازاي يستكشفه
متهد للنص املنت ُ
كانت « ّ
ابلشكل»(.)3
ال ّدارس كلّما تدبّر املعىن وربطه ّ
وهذا البعد اإلغرائي التأثريي حرص عليه الروائي "الكوين" أّميا ٍ
حرص ،وذلك من خالل التوظيف املكثف
وفرع هبا املتون الروائية ،بغرض «ش ّد انتباه القارئ وتوجيهه والتأثري فيه.
قسم وصنّف ّ
للعنوانني الفرعية ،اليت ّ

 1ـ م ن ،ص .32

 2ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .39
 3ـ م ن ،ص ـ ص  12ـ .13
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()1
ٍ
شك يف أن هذه العناوين
وهو جمهود كبري ّ
الروائي»  .ألنه ما من ّ
يدل على صنعة وتفنُّ ٍن يف احلكي ّ

الفرعية هلا ارتباط وثيق مبضمون النص الروائي ،وإن كان يبدو عليها ظاهراي عدم الرتتيب والتتّابع املنطقي،

ولكنها عناوين تؤول حتما إىل موضوع الرواية العام ،وتتّصل به اتصاال كبريا .فما العناوين الفرعية يف هاته
تصب يف النهر.
الرواايت ،إال مبثابة األجزاء اليت تؤلف الكل ،واألعضاء اليت يُبىن هبا اجلسم ،واجلداول اليت ّ
ـ  3ـ  2ـ عتبة اهلوامش يف رواايت إبراهيم الكوين:
لقد أكثر "الكوين" من اإلحاالت واهلوامش واملالحظات اليت ثبّتها يف أسفل صفحات رواايته ،كلّما
استدعت احلاجة إىل التعريف بشخصية من شخصيات الطوارق ،أو شرح مضمون أسطورة من أساطري
الصحراء اجملهولة ،أو ترمجة نص من تراث الطوارق كتبه بلغة الطوارق "متاهق" .وقد خالف "الكوين" هبذا
تعود عليه القارئ من قلة اهلوامش يف الرواايت ،وانعدامها يف رواايت أخرى.
املسلك ما ّ
مضطرا إىل وضع هذه اإلحاالت ،وذلك ملساعدة القارئ على فهم ما َغ ُمض عليه يف
لعل "الكوين" كان
ّ
و ّ

القراء ليست لديهم معرفة بعامل الصحراء ،وجيهلون
بعض منعطفات املتون السردية ،لعلمه أبن كثريا من ّ
أساطري الصحراء وتراثها ،وشخصياهتا ،وأحداثها العجيبة ،وليس لديهم إملام بلغة الطوارق "متاهق" .ولوال
تدخل املؤلف هبذه اهلوامش شرحا وتعليقا ،لوقع القارئ يف لَْبس واضطراب ،وملا مت ّكن من تتبع مسرية
احلكاايت العجائبية اليت تضمنتها النصوص .خاصة عندما يُقحم "الكوين" يف رواايته ملفوظات رمزية

فأىن للقارئ أن يفهم مضموهنا ،لو مل
وأسطورية ،خاصة ابلصحراء ،وحينما يوظّف مقاطع من لغة "متاهق"ّ ،
يتول الروائي بنفسه ترمجة هذه النصوص على اهلامش ،ولو مل يفعل ذلك ،ملا متكن القارئ من متابعة قراءة
ّ

هذه الرواايت(.)2
فالروائي كان على وعي إذا ابلصعوبة اليت يتل ّقاها القارئ الجتياز مضامني هذه النصوص ،ولذلك أتْبع
ٍ
بكم كبري من العناوين الفرعية ،وزاد أ ْن حرص على تعريف بعض املصطلحات،
العناوين الرئيسةّ ،
واألساطري ،والشخصيات الصحراوية ،يف اهلوامش ،اليت تزيح كثريا من الغموض الذي يكتنف العنوان،

 1ـ م ن ،ص .27
 2ـ ينظر على سبيل املثال :هوامش رواايت :الترب( 02إحالة) ،نزيف احلجر( 12إحاالت) ،اجملوس(ج 07( 0إحالة) ،منها ( )00هتميشا
ترمجة للغة الطوارق "متاهق" .و ج 70( 7هتميشا) ،منها ( )01إحاالت ترمجة لكلمات بلغة "متاهق" ما جمموعه ( )33إحالة)) .السحرة
(ج 002( 0هتميشا) ،و ج 13( 7هتميشا) ما جمموعه (023إحالة)) ،الفزاعة ( 17إحالتان) ،واو الصغرى ( 03إحالة) جلها ترمجة للغة
"متاهق"). ...
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ويعرتي مضمون النص .فهذه اهلوامش ،هي أداة ووسيلة ّاختذها الروائي ملساعدة القارئ وتوجيه قراءته،
ومتكينه من أن يَدلف دهاليز النص ،ويقيم عالقة آتلف بني النّص املقروء والقارئ.
للتوسع يف شرح الغامض ،وتفسري املنغلق ،وتبسيط
إن وضع هذه اهلوامش اليت استغلّها الروائي "الكوين" ّ
املع ّقد ،وتقريب املعىن البعيد ،هو نوع من املثاقفة أيضا ،ألهنا حتيل على مواضيع وتيمات كثرية متباينة ،هلا
أثر كبري يف إثراء الرصيد اللغوي للقارئ أو الباحث مبفردات جديدة ،ومعاين مستحدثة ،سواء تعلّق األمر
بلغة "متاهق" أو معارف علمية واترخيية وحضارية أخرى عاملية .ومن انحية أخرى ،فإهنا حتيل كذلك على
تراث ضخم من األساطري واألمكن ة الصحراوية ،والعادات والتقاليد اخلاصة ابلصحراويني ،واليت مل يكن
ليتعرف عليها القارئ ،لوال وجود هذه اهلوامش اليت مت ّكنه من اإلحاطة ابملوضوع ،فيضمن الروائي فهم
ّ
وتسرب امللل إىل نفسه ،واستثقال األسلوب عليه ،األمر الذي
القارئّ ،
وحيصنه من التباس املعاين عليهّ ،
يؤدي إىل عزوفه عن االستمرار يف القراءة ،والنفور من النص واملؤلِّّف.
إن هذه اهلوامش اليت اعتمدها هذا الروائي ،هي مبثابة معلومات إضافية ،خارجة عن منت النص الروائي،
يثري هبا رصيد القارئ املعريف ،من جهة ،ويضيئ هبا املناطق املعتمة يف نص من النصوص ،من جهة أخرى.
ومن هنا تبدو أمهية هذه اهلوامش ،اليت يظهر أن املؤلف كان على وعي اتم أبمهيتها يف توضيح مضمرات
القراء معرفته،
النص ،ألن نصوصه اعتمدت على املكون الصحراوي حصرا ،وهو عامل مل يتسن لكثري من ّ

واالطالع على خصائصه اليت متيّزه عن فضاء املدينة املعروف ،مثال.

مهمته اليت يريد أن ينجزها
وإن اهتمام الروائي ابللجوء إىل اهلوامش يف كل مرة ،لدليل على وعيه التام ،أبن ّ

مبكوانته املكانية والزمانية
من وراء هذا العمل اإلبداعي ،تنحصر مبحاولة تعريف اآلخر بعامل الصحراء ،و ّ
عجمي ودور
واحلضارية ،ألن أمهية هذه اهلوامش تنبع من كوهنا «تعمل على توجيه املتلقي وتنهض بدور ُم ّ
املتخصص ..انفذة على عامل الصحراء الكربى ،مبوقها اجلغرايف،
حضاري وأديب ،وتفتح أمام املتلقي ،غري
ّ
وفرتات اترخيها ،وما ح ّققته من جهد معريف يف بناء احلضارة اإلنسانية»(.)1
وإ ّن هذا احلرص ينبئ عن عشق "الكوين" للمكان الصحراوي الساحر ،ومعرفته الدقيقة به .ولذلك نرى أن
القراء هبذا العامل
الروائي قد أحسن توظيف هذه العتبة النصية ،واستغلّها أحسن استغالل ،لتعريف مجهور ّ
املنسي ،عامل الطوارق ،واطّالعه على لغته اليت كادت تندثر (لغة متاهق) ،وذلك بتعمد استعماله ملفردات

تنوعت هذه املفردات لتشمل
بلغة "متاهق" ،وشرحها يف اهلامش بلغة املنت الروائي ،وهي اللغة العربية .وقد ّ
 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .012
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حقوال داللية عدة ،ابتداء من أشياء الصحراء ،إىل أمساء األعالم واألماكن ،إىل التعريف بلغة الطوارق
وآداهبم وفنوهنم ،كاألشعار ،واملالحم ،واألساطري ،والغناء ،واللحون ،واآلالت املوسيقية ،كـ "أمزاد"
و"هتيجالت" ،و"آجولل" ..وانتهاء ابلتعريف أبعالم الصوفية ورجاهلا ،والطرق الدينية املنتشرة يف ربوع
الصحراء ،وبيان بعضا من آرائهم وأفكارهم.
وميكن أن نستنتج هنا ،أن هذه اهلوامش ،ابعتبارها نصوصا موازية للمنت ،وعتبة ضرورية إلضاءة النص ،قد
استغلها الروائي "الكوين" ،كوسيلة من وسائل الدعاية واإلشهار لرتاث الصحراء ،ولغة الطوارق ،ألنه كان
إبمكانه أن يكتب نصوص رواايته ،ويستنطق شخصياهتا ،بلغة املنت الروائي ،بدل اعتماد لغة "متاهق" ،فال
()1
ولكن اعتماد "الكوين" لغة الطوارق ،وإقحامها يف املنت الرائي ،واحلرص على
يضطر للشرح يف اهلامش ّ .

لينم على أن له قصدية من وراء ذلك؛ فمن جهة ،حي ّقق له التهميش التعريف برتاث ولغة
ترمجتهاّ ،
الصحراء ،وتزويد املطّلع على هذه النصوص مبعلومات ثقافية جديدة ،عن األساطري ،األشعار واآلداب،
مستمرا مع القارئ.
واألمثال واحلكم ،لفئة من الناس .،ومن جهة أخرى ،حي ّقق بقاء التواصل
ّ

لقد وظّف"الكوين" عتبة اهلوامش توظيفا براغماتيّا ،و ّاختذها مطيّة لإلفصاح عن الكثري من النوااي
واملضمرات ،وبث العديد من اآلراء واألفكار اليت يروم توصيلها إىل القارئ .ومن هنا ،تبدو أمهية عتبة
التهميش يف هذه النصوص الروائية ،حبيث وجد الروائي يف ذلك سندا ،ينفذ منه إىل إبراز تراث الطوارق،
وإحياء مواته ،ومتكني الناس من االطّالع عليه ،ونقله من احملليّة الضيّقة إىل العاملية الرحبة .وقد أ ّكد "جريار

جينات" على أمهية احلواشي واهلوامش يف جتلية مناطق الظل يف املنت ،حيث قال «...هلذا كلّه جند احلواشي

املرتددة اليت يقع فيها املناص ،ألهنا تقع
أهم عناصر املناص ،ألهنا تُظهر لنا جبالء تلك املنطقة ّ
واهلوامش من ّ

بني ال ّداخل واخلارج (النص)»(.)2

ولو حاولنا تصنيف هذه اإلحاالت واهلوامش ،اليت ميّزت أسلوب الروائي "الكوين" ،ومتيّزت هبا نصوصه
الروائية ،لوجدان أهنا حتتوي على معلومات كثرية ،ومعارف خمتلفة ،ذات الصلة بشىت العلوم؛ كاألدب،
واللغة ،والدين ،والتاريخ ،واجلغرافيا ،واألساطري ،وشىت فنون الثقافة واحلضارة اإلنسانية ،كانت يف خدمة
النص "اجلامع" .وهذا التنّوع يف مصادر الثقافة الذي تشي به هذه اإلحاالت لدليل قوي على مدى سعة
ّ

اطّالع هذا األديب على ثقافات العامل ،والثقافة الصحراوية احمللية أيضا .ومبعرفته مبختلف فنون العلوم
 1ـ ينظر مثال ،إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص  ،29وص  ،072وص  ،737وص .722
 2ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،م س ،ص .030
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اإلنسانية العاملية ،كاألدب والفلسفة والتاريخ والثقافة .هذا التنوع الذي استدعاه الروائي ووظّفه يف كثري من
ودونه ابللسان العريب ،مسح له أبن حيوز الفضل يف «إغناء اإلرث اإلنساين ،وإثبات ال ّذات،
رواايتهّ ،
وأتصيل اإلبداع الروائي حول الصحراء ،مكتواب ابللغة العربية»(.)1
ـ  2ـ عجائبية العتبات النصية يف رواايت إبراهيم الكوين:
يتجلّى العجائيب يف عتبات رواايت "إبراهيم الكوين" يف اجتماعها على االحتفاء ابملكون الزماين واملكاين
لتيمة الصحراء حصرا ،ولعل ذلك االهتمام كان بغرض توليد العجائيب ،ومضاعفة ِّ
االدهاش لدى القارئ ،
ّ
الرتدد عنده ،من خالل ربط الواقع ابخليال واألساطري وامليثولوجيا واخلوارق ،اليت حتيل إليها هاته
وزايدة توتر ّ
العتبات .ونالحظ ذلك يف تعددت بنيات عتبة العناوين اللغوية ،بينما األيقونة املصاحبة له ،جاءت صورها

تعرض مشهدا صحراواي واحدا تقريباّ ،مثّال يف الرسومات احلجرية لفناين ما قبل التاريخ ،وقد يكون ذلك
ِّ
مكسرا للحدود بني
بقصد «تكثيف إدهاش مضاعف يف صيغة ّ
التحول الزمين وانقالابته ،فيجيء خارقا ّ
املاضي واآليت ،مؤسسا للحرية والتعجيب»(.)2
إ ّن مأتى وسم العجائيب يف عتبات رواايت "الكوين" عموما ،واإلحالة على الغريب والعجيب ،كان من
توظيف شخصيات إنسية وحيوانية وجنيّة ومجاد ،الذي يعود إىل مرحلة موغلة يف القدم ،منذ بدء التّكوين،

العَرافة ،وتتناول
منذ أزمنة البداايت .حينما تستحضر ملة اجلن ،وتتح ّدث عن حرفة السحر وال َكهانة و َ
التنقيب عن النبااتت األسطورية الصحراوية ،كنبتة "آسيار" و"الكمإ" و"الطلح" و"النّخيل" ...بصورة ميتزج
فيها الواقع ابخليال ،واملمكن ابملستحيل .فال غرابة إذن من أن جند عناوين عجائبية ّتوج هبا "إبراهيم
الرمت"" ،نزيف احلجر"،
"السحرة"" ،اجملوس"" ،شجرة ّ
الكوين" نصوص رواايته ،من قبيل" :نداء الوقواق"ّ ،

"الوقائع املفقودة من سرية اجملوس""،البئر""،الواحة"" ،بر اخليتعور"" ،واو الصغرى"" ،عشب الليل"" ،فتنة

الرب"" ،قابيل ..أين أخوك هابيل؟"....
الزؤان"" ،الناموس"" ،أنوبيس"" ،مراثي أوليس"" ،ملكوت طفلة ّ

وهلذا ،فإن عتبات النص يف هذه الرواايت تربز جانبا مهما من العناصر املؤطّرة ملضمون الرواية ،والطريقة
اليت يتح ّقق هبا البناء العجائيب والتخييلي للمنت احلكائي أيضا.
وتتّسم هذه العتبات املبثوثة يف رواايت "إبراهيم الكوين" يف كوهنا جتمع بني الواقعي املعقول ،واخلارق
الفانتاستيكي الالمعقول .فمن خالل صياغاهتا اللغوية ،وما حتيل عليه من معاين جديدة غري مألوفة ،تنم
 1ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .001
 2ـ شعيب حليفي ،هوية العالمات يف العتبات وبناء التّأويل ،م س.092 ،
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يتطرق إىل احلديث عن قوى غيبية خرافية خارقة للمألوف ،هلا من
على أ ّن مضمون هذه النصوص ّ
الصفات ما ليس للشخوص البشرية ،كأن يتعايش اجلن واإلنس يف الصحراء ،اترة متعاونني ،واترة ينشب
بينهم العداء والعراك واحلروب .وكما أن بعض شخوص هذه الرواايت خترتق األمكنة واألزمنة ،فال تسري
وتستمر عرب أزمنة خمتلفة طويلة.
عليها نواميس الفناء ،ألن حياهتا وما تقوم به من أحداث متت ّد
ّ
ومن هنا فإن رواايت "إبراهيم الكوين" ،ذات قيمة كبرية ،وأمهية ابلغة ،ابلنظر إىل عتباهتا النصيّة ،اليت
كشفت عن قيم عجائبية وفنية ومجالية وداللية ،كان هلا دور ابرز يف زايدة نسبة اإلدهاش واإلاثرة يف نفس
املتلقي .فهذه العتبات ،هلا وظيفة إحيائية وإغرائية يف اآلن ذاته ،األمر الذي جنم عنه انسجامها مع املتون
الروائية ،لتفصح يف النهاية عن املقصد العام الذي يروم الكاتب بلوغه ،وهو إماطة اللثام عن عامل الصحراء،
وما يزخر به من طبيعة ساحرة ،وتراث ثري ،والتعريف ابلطوارق وظروف حياهتم ،والدعوة إىل االلتفات
إليهم ،وإصالح أحواهلم ومعيشتهم .وهذا املقصد ،يُربز مدى وعي الروائي أبمهية عتبات النص ،وأهنا خري

القراء ،ولذلك اعتىن ببنياهتا ومكوانهتا وبدالالهتا اليت يريد الكاتب
وسيلة لتوصيل أهدافه ،وإبراز أفكاره إىل ّ

أن تبلّغها إىل الناس.

املتعمد الواضح من قبل الروائي ـ من خالل العتبات ـ على
ونستطيع أن نكتشف بسهولة ،ذلك الرتكيز ّ
ومكوهنا الزماين واملكاين ،فلم يكن هذا االختيار حمض صدفة ،أو أنه خيلو من القصدية
الصحراء،
ّ
والتواطؤ ،فليس هذا الرتكيز يف كل الرواايت بريئا ،وإمنا كان «يروم إبالغ رسالة معيّنة إىل املتل ّقي ،يتضافر

الشكل واحملتوى يف إيصاهلا»( .)1فالعتبات اخلارجية ،تتعاضد مع العتبات الداخلية ،لتؤطّر موضوعة املنت
الروائي يف هناية املطاف ،واليت هي يف عمومها "الصحراء" ،ذلك أ ّن تصدير "الكوين" رواايته هبذه النصوص
املقتبسة «يؤكد على قضااي اشتغل عليها النص الروائي فيما بعد ّما جعل هذه املقدمة مفتاحا وتبئريا للنص
الالحق فالنص أخذ مسارا حكائيا ّمثال ابلفضاء احلاضر واملهيمن عليه من خالل حضور املكان/األمكنة
الزمان/الشخصية»(.)2
وهبذا التكثيف ،تغدو رواايت "الكوين" ،وكأن كل منت روائي هو حبد ذاته عتبة سابقة ،حتيل على منت
يكمله ويزيد عليه ،ابلنظر إىل اشرتاك هذه الرواايت يف موضوع مرجعي واحد .غري
روائي آخر الحق بهّ ،

نص يتناول جانبا معيّنا من جوانب هذا املوضوع األساس ،وهلذا ميكن اعتبار رواايت "الكوين"
أ ّن َّ
كل ٍّ
 1ـ يوسف اإلدريسي ،عتبات النص ،م س  ،ص .29
 2ـ هشام حمد عبد هللا ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،دراسة يف املسكوت عنه ،م س ،ص .197
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قائمة على التناص الداخلي ،التناص يف التيمة اليت تتكلم عنها الرواايت ،والتّناص يف الشخصيات
واألحداث ،حبيث كثريا ما جند أمساء متداولة يف عدد من النصوص ،وتكرارا لكثري من األحداث العجائبية.
وهذا جيعلنا نؤّكد أنه مهما تباينت عناوين هذه الرواايت ،واختلفت يف بنياهتا اللغوية ،إال أن مقصودها كان
واحدا ،واملكان املشار إليه هو ذاته .فهذه الرواايت تشرتك كلها يف أهنا تنتمي إىل "رواية الصحراء"
العجائبية ،وإىل "أدب الريف" ،يف مقابل "أدب املدينة" ،الذي ظل مهيمنا على الرواية العربية طيلة عقود
من الزمن.
ومن هذه النتيجة ،حيق لسائل أن يسأل عن سبب عودة "الكوين" إىل تناول موضوع سبق له أن تكلم فيه
لعل األمر يُعزى إىل تبين هذا الروائي النهوض مبشروع ثقايف شامل ،حيقق من خالله،
يف رواية سابقة؟ .و ّ
إضاءة عامل الصحراء ،والكشف عن أسراره ،وإظهار مزاايه ،وبيان الدور اهلام الذي يقوم به اقتصاداي
يتم تسليط الضوء أيضا على عتمات واقع الطوارق ،والكشف عن جوانب
واجتماعيا وثقافيا .ومن خاللهّ ،

من معاانهتم.

وهذا التنديد املستمر والتنبيه املتواصل من قبل الروائي يقتضي طَرق موضوع الصحراء والطوارق عدة مرات،
ليفي املوضوع ح ّقه،
وكأن الكالم مرة أو مرتني ال يكفي ،بل األمر عنده يستدعي احملاولة ،وتكرار احملاولةَ ،

وليتأ ّكد من أ ّن صوت الصحراء والصحراوين قد وصل إىل أبعد مدى .ويتأكد هذا اإلصرار خاصة ،بعد
اكتشاف الكثري من النفط والغاز ،والكثري من املعادن الثمينة ،يف أرض الصحراء ،اليت عرفت توافد كثري من
الشركات واجلنسيات ،مبعداهتا املتطورة ،وآالهتا الضخمة ،يف سباق حمموم ،لإلجهاز على ثرواهتا ،بشكل مل
يسبق له مثيل .األمر الذي اراتع له "الكوين" كثريا ،فكانت رواايته جرس إنذار يُنذر بوجود خطر يه ّدد
كيان الصحراء ورموز "ّملكة السر" ،الوطن السماوي الوحيد على األرض( .)1وهذا يقتضي ،معاودة التنبيه

والتحذير ،وتناول املوضوع يف كل مرة ،من جوانبه املتعددة ،اليت مل يتعرض هلا يف نصوصه السابقة ،أو مل
يرّكز عليها ابلشكل الكايف.
ومن خالل ما نلحظه من اختالف يف بنية العتبات وشكلها يف هذه الرواايت ،ومتيزها عن العتبات النصية
اليت نراها يف رواايت أخرى ،فهي وإن رّكزت على املكان الصحراوي ،إال أهنا تناولته من جانبه األسطوري
العجائيب ،أو ما ميكن تسميته ابلواقع املؤسطر ،أل ّن هذه العتبات تنبين على ما هو طبيعي عقالين ،وما هو
فوق طبيعي ال عقالين .ففي هذه العتبات تداخل بني ما هو ّمكن احلدوث ،وما هو غري ّمكن حدوثه،
 1ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .12
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وهي هبذه امليزات الغرائبية ،تنفتح على عامل األسطورة والعجائبية .وما على املتلقي ـ ابحثا كان أو قارائ ـ إالّ
تنم عن عامل
أن يتفاعل مع هذه العتبات،
ّ
وينكب على هاته النصوص السردية ابلقراءة واالستكشاف ،اليت ّ

أسطوري فانتاستيكي شيّده الروائي "الكوين" يف كل أعماله الروائية .وهي دعوة من الروائي إىل الناس ،كي
يلتفتوا إىل الطبيعة ،ويعودوا إليها ،ويُولوا عنايتهم إىل احلياة الروحية ،بكل خصائصها األسطورية والسحرية،

اليت تكاد ختنقها هيمنة املادة وسطوهتا .وهذه هي الفكرة األساس اليت تتمحور حوهلا مضامني أعمال

"إبراهيم الكوين" الروائية.
نتبني مدى اهتمام الروائي "الكوين" ابلعتبات النصية ،فهو خيتار العتبات بعناية كبرية ،ودقة
وّما تقدمّ ،
فائقة «هذا االعتناء م ّكن تلك العتبات من اكتساب بنية داللية منفتحة على مواضعات كتابة ختييلية
تش ّكل بؤرة احلكي وأساسه ،بدء بعنوان الرواية وما ترتبط به من احتماالت داللية تفتح للقارئ أفق
انتظار ...وانتهاء بكلمة الغالف املرتبطة بسياقات تداولية ال تنفصل عن نص وبرانمج احلكاية»(.)1
وميكننا القول أب ّن هلذه العتبات عالقة وثيقة ابلنص املنت .فقد كانت مبثابة املقدمات ،والتّمهيدات اليت
ٍ
خطاابت
تبشر ابلنص السردي ،املنفتح على شىت التأويالت وخمتلف القراءات .ولذلك تغدو هذه العتبات
ّ
اسرتاتيجية ،تُسفر عن مقصدية الكاتب ،املؤسسة على رؤية تبئريية حنو املكان "الصحراء" ،ماضيا وحاضرا،
مث مستقبال ،واستعادته من خمزون الذاكرة ،وختليصه من غياهب النسيان ،وأآلم التهميش ،والثورة على
الظلم .ونشدان احلب واالستقرار ،يف كنف عامل الصحراء الشاسع اجلميل.
كما نلحظ من انحية أخرى ،ذلك التّآلف بني دالالت العناوين ،ورمزية الصور ،املتعالقة بشكل متني مع
حيس به ،واللّذة اليت يشعر هبا،
مضمون النصوص السردية .األمر الذي يوفّر للقارئ ذلك االستمتاع الذي ّ
حينما يشرع يف اخرتاق متون رواايت "الكوين" السردية قرائيا .ذلك أن انكفاء عتبات هذه النصوص
الروائية على متالزمة املكان الصحراوي ابلذات ،قد ساعد املتلقي على فهم اإلطار العام الذي تدور حوله
هذه الرواايت ،الذي كشفه ذلك التبادل بني املكون املكاين ملضمون هاته النصوص ،والعتبات النصية
املوازية هلا ،ذات احلموالت الثقافية واالجتماعية واحلضارية اخلاصة ابلصحراء وسكاهنا من الطوارق.
فحني يستعيد الروائي"الكوين" فضاء الصحراء ،فإنه يستعيد معه سريته الذاتية ،ويسرتجع شطرا من حياته
أبدق تفاصيلها .وكل ذلك ال يتأتّى له إال
فتمثُل أمامه حياة قبيلته "الطوارق" ّ
املاضية اليت قضاها فيهْ ،
ابالستعانة بـما علق يف ذاكرته ،وبـاالعتماد على «احلُلُم الذي يصل الكاتب إىل عمقه من خالل وصف
 1ـ عبد الفتاح احلجمري ،عتبات النص :البنية والداللة ،منشورات شركة الرابطة ،الدار البيضاء ،ط ،0991 /0ص .02
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حممال بتلك املالمح األسطورية اليت هلا عالقة مباشرة به ،حيث
املكان ،والسيما ذلك املكان الذي يكون ّ
تبدو تلك األمكنة خمتلفة عن األخرى»(.)1

وخنلص من دراسة العتبات يف رواايت "إبراهيم الكوين" أيضا إىل أن الدراسة النقدية اليت تروم فهم النص
وأتويله ،مل تعد مقتصرة على منت النص ،فحسب .بل تع ّدته إىل األخذ بعني االعتبار ما حييط ابلنص ،أو
يسمى "عتبات النص"؛ من عنوان وصورة أيقونة ،والعناوين الفرعية واإلهداء والتقدمي ...هذه الدراسة
ما ّ
تساعد الناقد على قراءة جيدة للنصوص ،إبعطائه أدوات قرائية تعينه على االقرتاب من مقاصد النص،
والوقوف على أهم دالالته وأبرز أبعاده ،وأعمق معانيه.
تعج ابلعتبات النصية ،اليت حتاور ذهن القارئ ووجدانه .لذلك
واملالحظة البارزة يف هذه الرواايت ،أهنا ّ
أكثر "الكوين"من توظيف العناوين الفرعية ،ذات العالقة ابلعناوين الرئيسة ،وحرص على تثبيت الصور
َ
األيقونة على الصفحة األوىل ألغلفة الرواايت ،وذلك إلضاءة النصوص ،ولش ّد انتباه القارئ ،وتزويده

مبفاتيح يلج هبا عامل النصوص ،ومتكينه من توليد خمتلف الدالالت وفتح أفق انتظاره على شىت التأويالت،
جل متون "الكوين" الروائية .فهذه العتبات تقوم بدور الشرح والتشريح ،وإزالة
وجتلية الغموض الذي يكتنف ّ
االرتباك الذي يعرتي القارئ ،خاصة الذي ليس لديه معرفة مبنطقة الصحراء ،ومل يطّلع على عاملها

العجائيب ،ومل يلج حياة الطوارق امللثّمني ،فهي الواسطة الواصلة بني املبدع والنص والقارئ.
القراء ،ومعرفة أمهيته ،أو تعيني موضوعاته ،ما مل ننظر
ويف احلقيقة ال ميكن تقدمي ّ
نص من النصوص إىل ّ
النص كتااب يقرتح نفسه على قـُّرائه أو بصفة
إىل ّ
مناصه الذي حييط به .واملناص هنا هو «كل ما جيعل من ّ
عامة على مجهوره ...فهو البهو الذي يسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه.)2(»...

الفصل الثاين
الشخصيات العجائبية يف رواايت إبراهيم الكوين

 1ـ معجب العدواين ،تشكيل املكان وظالل العتبات ،م س ،ص .01
 2ـ عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينيت من النص إىل املناص ،م س ،ص .22
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ـ  0ـ أمناط الشخصيات العجائبية يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  7ـ شخصيات عجائبية من عناصر الطبيعة الصحراوية:
ـ  7ـ  0ـ الصحراء شخصية روائية.
ـ  7ـ  7ـ الصحراء تتكلّم.
الصحراء يفرح ويتأ ّمل وحيزن.
ـ  7ـ  3ـ كل شيء يف ّ
ـ  7ـ  2ـ عجائبية ريح "القبلي".
ـ  7ـ  3ـ شخصيات من عامل النبات:
الرمت املمسوسة.
ـ  7ـ  3ـ  0ـ شجرة ّ
ـ  7ـ  3ـ  7ـ النخلة األم املق ّدسة.
ـ  7ـ  3ـ  3ـ الطلحة مثال للتحمل والصرب.
ـ  3ـ الشخصيات العجائبية البشرية "أهل اخلالء" يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ شخصيات أسطورية صحراوية:
ـ  3ـ  0ـ  0ـ شخصية "اتنس وأطالنطس" أسطورة الطّوارق امللحمية.
ـ  3ـ  0ـ  7ـ أسطورة "وانتهيط" صاحب األاتن.
ـ  3ـ  0ـ  3ـ"أوخيّد" واملوت األسطوري.
السماويّة :السعادة وصفاء القلب ال الترب وال الذهب.
ـ  3ـ  0ـ  2ـ صاحب احلظوظ ّ
ـ  3ـ  0ـ  3ـ دمية الصحراء العجيبة.
ـ  3ـ  0ـ  1ـ الغريب الذي رمته العجاجة املومسية املشؤومة.
ـ  3ـ  0ـ  2ـ القزم آمخوك عاشق احلجارة.
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ـ  3ـ  0ـ  2ـ املرأة الصحراوية أثرية الصحراء ووصية "آهني املق ّدس".
ـ  3ـ  0ـ  9ـ ال ّدرويش والصداقة الغريبة.
س.
ـ  3ـ  0ـ  01ـ "آ ّكا" ّ
الرجل اخلُ ّ
ـ  3ـ  0ـ  00ـ قبائل زنوج حبرية "كوري".
ـ  3ـ  7ـ شخصيات السحرة والعرافني:
ـ  3ـ  7ـ  0ـ الساحر الوثين اجملوسي.
العرافة التباوية.
ـ3ـ7ـ7ـ ّ
ظل له.
ـ  3ـ  7ـ  3ـ ساحر األدغال :اخلصم الذي ال ّ
العراف "مهمدو" وخلطة استنزال املطر.
ـ3ـ7ـ2ـ ّ
عراف "تنبكتو" قرابني "أمناي" وقراءة "إيدي" جنمة الكلب.
ـ3ـ7ـ3ـ ّ
العراف وحتطيم النصب اجملوسي وفك التميمة الوثنية.
ـ3ـ7ـ1ـ ّ
ـ  2ـ شخصيات عجائبية فوق طبيعية "أهل اخلفاء" يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  2ـ  0ـ شخصيات من عامل األشباح:
السماوية العجيبة.
ـ  2ـ  0ـ  0ـ الشبح وقدرة القمة ّ
مزار.
ـ  2ـ  0ـ  7ـ شبح الغسق آسر ّ
ـ  2ـ  7ـ شخصيات من عامل اجلن:
الصحراء.
ـ  2ـ  7ـ  0ـ اجلن وأساطري ّ
ـ  2ـ  7ـ  7ـ موطن اجلن واألشباح:
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  0ـ اجلن أصل سكان الصحراء.
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ـ  2ـ  7ـ  7ـ  7ـ نداء اجلن "الصحراء وطننا".
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  3ـ الرماد معسكر اجلن.
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  2ـ األرض اليت ارتوت بدماء اإلنس مرتع اجلن.
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  3ـ مناجم امللح السحرية معاقل اجلن واألثل ّملكة أهل اخلفاء.

ـ  0ـ أمناط الشخصيات العجائبية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ال بد من التنبيه بداية إىل أنه ال وجود لشخصيات روائية خارج اللغة السردية ،كما يقول أصحاب املنهج
البنيوي ،ومنهم "تودوروف" ،الذي يرى أبن ماهية الشخصية يف أي رواية ،هي ماهية لسانية ،أي
أي مدى متانة العالقة بني الشخص والشخصية،
شخصيات ورقية .ولكن ال ينبغي أن حيجب عنا هذا الر ُ

وأي إنكار لوجود «أية عالقة بني الشخصية والشخص يصبح أمرا ال معىن له :وذلك أ ّن الشخصيات متثّل

يتم طبقا لصياغات خاصة ابلتخيّل»( .)1وهلذا يويل املشتغلون ابلسرد
األشخاص فعال ،ولكن ذلك ّ

 1ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية) ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط ،0991/0ص .703
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أهم ُمكون من مكوانت العمل احلكائي ،ابعتبارها «متثّل
الشخصية الروائية أمهية قصوى ،فهم يعتربوهنا َّ
العنصر احليوي الذي يضطلع مبختلف األفعال اليت ترتابط وتتكامل يف جمرى احلكي»(.)1
ويؤكد الناقد "شعيب حليفي" على أمهية دراسة بنية الشخصية يف الرواية الفانتاستيكية ،ألهنا متثل
احملور«الذ ي منه ينطلق احلدث الفوق طبيعي وعليه يقع ،أي أهنا إحدى املكوانت األساسية يف حتديد
الفانتاستيك من خالل املميزات اخلالفية ،واملتجلية يف األوصاف والسلوك النسيب واملادي واألفعال
()2
توجه النقد السردي إىل االهتمام بدراسة الشخصية مع
املتجسدة انطالقا من احلركات واألقوال»  .وهلذا ّ

بداية بروز الدراسات البنيوية حول مفهوم الشخصية،بعدما كانت الدراسات السابقة ال تعريها كبري اهتمام.

وعليه ،ميكن القول هنا ،أبننا نالحظ ذلك التماهي بني شخص "إبراهيم الكوين" الروائي ،وبني
يفسر حضور منط "الشخصيات املرجعية" ( personnages
الشخصيات الروائية يف رواايته .وهذا ما ّ
 )référentielsـ حسب تصنيفية "فيليب هامون" للشخصيات الروائية ـ اليت وظّفها "إبراهيم الكوين" يف
جل رواايت .وهي من نوع الشخصيات التارخيية واألسطورية واجملازية واالجتماعية( .)3ومن املؤّكد أنّ هذه
األصناف من الشخصيات الروائية ،جتلب معها محولة ثقافية معيّنة ،هي هنا ثقافة الطوارق ،وحضارة
الصحراء الضاربة يف القدم ،وهذا النوع من الشخصيات مبا يتّسم به من هذه الصفات ،فإنه ميكن اعتبارها
شخصيات انطقة ابسم املؤلف ،ومعربة عن وجهة نظره وأفكاره.
وال ّدليل على هذه احلمولة الثقافية اليت تشري إليها هذه الشخصيات املرجعية ،تلك األمساء اليت حتملها ،إذ
نالحظ أ ّن األمساء اليت أطلقها "الكوين" على هذه الشخصيات ،هي ذات خلفية ثقافية وإيديولوجية،
تنتمي إىل عامل الصحراء ،وجمتمع الطوارق؛ من مثل "غوما"" ،مهمدو"" ،جبارين"" ،بورو"" ،مندام"،
ودان"" ،تريزازت"" ،إيبجي" ...وال جرم أن االسم يعطي الشخصية ميزهتا وداللتها
"وانتهيط"" ،آمغار"" ،ال ّ

اخلاصة هبا .فهذه األمساء اليت وسم هبا "الكوين" أغلب شخصياته ،ميكن تصنيفها ،أبهنا أمساء تقليدية،

عتيقة ،بدوية صحراوية خاصة وخالصة.
ومن املهم أن نؤكد على أ ّن وضع اسم لشخصية روائية ما من قبل الروائي ،ال يوضع بشكل جزايف ،بل
البد أنه خيضع لتمحيص فكر الكاتب ورقابته ،قبل أن يتم وضع هذا االسم هلذه الشخصية .ومن هنا فإن
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،0992 /0ص.22
 2ـ شعيب حليفي ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،م س ،ص .092
 3ـ ينظر:حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي(الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية) ،م س ،ص ـ ص  701ـ .702
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"الكوين"مل ينظر إىل الشخصية ككيان مستقل ،قائم بذاته ،وإمنا نظر إليها يف العالقة بينها وبني دورها يف
الرواية ،وارتباطها مع م رجعيتها الفكرية واالجتماعية واحلضارية يف عامل الصحراء وجمتمع الطوارق ،ابلقدر
الذي يضمن االنسجام بني عامل الرواية وعامل الواقع ،األمر الذي «يضفي على الرواية طابعا إنسانيا قلّما
حتققه هلا العناصر األخرى»(.)1
وأشري هنا ،إىل أين اعتمدت املصطلحات اليت أوجدها "فيليب هامون" ،عند تصنيفه للشخصية الروائية،
من نوع الشخصيات املرجعية .وهي األنواع اليت نعثر عليها يف رواايت "الكوين" ،واليت تستجيب لتثوير
تيمة العجائيب يف فواعل هذه الشخصيات .فنذكر مصطلح "الشخصيات االجتماعية" للداللة على
الشخصيات البشرية ،ونستعمل مصطلحي "الشخصيات التارخيية"و"الشخصيات األسطورية" عند احلديث
عن العجائبية األسطورية املستدعية من اتريخ الصحراء واملستوحاة من أساطري الطوارق .ومصطلح
"الشخصيات اجملازية" ،عند الكالم عن شخصيات فوق طبيعية ،كاجلن واألشباح ،أو احلديث عن
شخصيات معنوية ،أنزهلا "الكوين" منزلة الشخصيات الفاعلة ،تنتمي إىل عامل النبات واحليوان واجلماد ،مبا
صوت يُسمع ،ومشاعر وأحاسيس تنبض ،وكالم تعرب به عند
خلع عليها من صفات إنسانية ،فصار هلا
ُ
الودان...
الفرح أو احلزن ..من مثل :اجلن واألشباح ،الصحراء ،النخلة ،الطلحة ،ريح القبليّ ،
فالشخصيات يف رواايت "الكوين" هي من صنف الشخصيات اليت ميكن إدراكها ،كالشخصيات
"املرجعية" ،املستم ّدة من حقب اترخيية خمتلفة ،من مثل "اتنس"" ،أطالنتس"" ،وانتهيط"" ،مندام"...
والشخصيات "التخييلية" ،كعامل اجلن واألشباح ،وهي شخصيات "مدركة" ،أسهم خيال املؤلف يف
أجيادها ،وإعطائها مالمح واقعية ،لكنّه اختلقها ختيِّيليا لدواعي حكائية .وصنف آخر من الشخصيات
متداخل مع هذين النوعني هي الشخصيات "العجائبية" ،أو شخصيات "التّوهم" ،إذ ال يوجد حاجز
فاصل بني هذه األنواع الثالثة ،ذلك أن «الشخصية املرجعية القابل إدراكها جندها كلّما تقدمنا يف
يل إىل النوع القابل للتمثيل والتّوهم .وهكذا دواليك .تتداخل الشخصيات ،وتتعدد
تشخيصها وحتليلها ْأم َ

مالحمها . )2(»..وسوف نستعمل نوعي الشخصيات "املرجعية" و"التارخيية" ،اليت هلا تداخل يف املالمح
واألفعال مع نوع الشخصيات "العجائبية" ،وذلك بقصد حتديد عوامل هذه الشخصيات وخصوصياهتا،
وإبراز األفعال العجائبية اليت اضطلعت هبا.

 1ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي(الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية)،م س ،ص .371
 2ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .93
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ـ  7ـ شخصيات عجائبية من عناصر الطبيعة الصحراوية:
ـ  7ـ  0ـ الصحراء شخصية روائية:
ـ  7ـ  7ـ الصحراء تتكلّم:
موضوعة الصحراء تيمة مهيمنة يف كل رواايت "إبراهيم الكوين"؛ وحضورها السردي املكثف قوي يف هذه
الرواايت ،ليس بوصفها فضاء له قدسيته وفرادته وغرائبيته وحسب ،ولكن تتع ّداها بوصفها شخصيات
روائية تتكلم وتفكر وتعرب ،تتأمل وتشكو وحتاور ،صوت يتحدث وحيكي ،وعني ترى وتصف ،ومل يعد
املكان عند "الكوين" هو املسرح «الذي جتري فيه املغامرة احملكية ،ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة يف
()1
جل صفاته ومزاايه ،بل تتجاوز اإلنسان ،لتشمل توظيف
تلك املغامرة نفسها»  .متتح من اإلنسان ّ
املتحركة ،وكائناهتا وحيواانهتا وعواملها اخلفية ،فتفصح عن
العناصر املميزة للطبيعة الصحراوية ،اجلامدة منها و ّ

مكنوانهتا وأبعادها ورموزها؛ ومتيط اللثام عن أساطريها ووصااي األسالف وتعاويذهم وطقوسهم .ذلك أ ّن
عناصر الطبيعة تلعب « يف كل من الفانتازاي واخليال العلمي دورا مهما ،جيعلها أكرب من أن تكون خلفية
لألحداث فقط ،فدورها يساوي دور الشخصيات الرئيسية .حيث إن اإلطار هو الذي قد حيدد احلبكة،
واحلبكة هي اليت قد حتدد اإلطار ،وترتبط احلالتان ،وبصفة خاصة بقصص الفانتازاي واخليال العلمي»(.)2
تعرب عن هواجسها وخترب عن جتارهبا ،وتفصح عن
ويعمد الروائي "الكوين" إىل استنطاق الصحراء ،وجعلها ّ

خرباهتا ،املرتاكمة عرب آالف السنني .وهلذا ميكننا القول إن هذا الروائي استطاع «أنسنة الصحراء ،حبيث
أصبح هلا وجود إنساين من خالل املزااي اليت ِّ
يس ُمها الراوي هبا»(.)3
ومع ذلك فإن الفضاء الصحراوي ،يبدو مكاان مألوفا ملن يعيش فيه ،ودأب على رؤيته «يبدو لديهم خاليا
يتم التّعامل معه من خالل عيون هؤالء األبناء الذين أصبحوا جزء
من عناصر اجلمال واإلدهاش ،حني ّ
منه»( . )4ولكن هذه النظرة مغايرة متاما ابلنسبة إىل من يراها ألول وهلة ،حيث «تصبح الصحراء مكاان
 1ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .72
2ـ ليزا توتلى ،فن كتابة الفانتازاي واخليال العلمي ،م س ،ص .19

 3ـ وليد بن محد الذهلي ،مجالية الصحراء يف الرواية العربية ،دار جرير ،للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ، 7103 /0ص .032
 4ـ صالح صاحل ،الرواية العربية والصحراء ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،سورية ،د ط ،0991/ص .093
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مرة» ( .)1وقد اعتمد الروائي "إبراهيم الكوين"
شديد اإلاثرة بصرّاي وذهنيّا ونفسيّا ،حني يراها اإلنسان ّأول ّ
توظيف إاثرة «ال ّدهشة البصرية األوىل إىل حدودها القصوى»( )2ابالستناد إىل عنصر الغرائبية والعجائبية،
وأسطرة املكان الصحراوي ،حلمل القارئ على اإلقبال على هذا العامل الساحر.

الصحراء يفرح ويتأ ّمل وحيزن:
ـ  7ـ  3ـ كل شيء يف ّ
عمد"إبراهيم الكوين" يف رواايته الصحراوية إىل نقل املكان الصحراوي من وضعية السكون اخلالد ،وراتبة
مشهده ،إىل وضعية احلركة والديناميكية .يرى الروائي أ ّن نقل الطبيعة الصحراوية من السكون إىل احلركة،
فعالة وجمدية إلخراج املكان من مستواه املسطّح و«من سلبيته املعتادة ،ومنحه مقادير أكرب من
طريقة ّ
الدينامية والفعالية ،وجعله واحدا من املصادر الرئيسة لصنع اجلمال الفين يف الرواية ،وعامال مينحها
اخلصوصية والقيمة»( .)3وتقنية حتريك املكان الصحراوي ،اعتمدها كثري من الروائيني ،الذين كانت
الصحراء موضعا لرواايهتم.
يعج فيه من سكان
متحرك ،مبا ّ
ورغم ما يبدو على الفضاء الصحراوي من السكون ،فإنه يف احلقيقة فضاء ّ
املتحركة .ففي رواايت "الكوين" جند الريح تتكلم،
وكائنات ،وحيواانت ،وحىت عناصر الطبيعة اجلامدة و ّ
والطلح يتأمل ،والنخلة تنطق ابحلكمة ،والسراب اللّعوب يغري .وهلذا فإن أغلب ال ُكتّاب الروائيني تعاملوا مع

كل حلظة ،عامل
متحركا ،فهي بتعبري عبد الرمحن منيف« ّ
تتغري كل حلظةّ ،
تتكون يف ّ
الصحراء ابعتبارها مكاان ّ

املستمر»(.)4
يف مرحلة التّكوين
ّ

ولقد اعتمد "الكوين" لتحريك املكان الصحراوي على احللم ،وعلى خمزون الذاكرة ،وعلى ما شاهده يف
طفولته يف عامل الصحراء ،مث على عنصر الغرائبية والعجائبية الذي أضفاه على عامل طفولته وشبابه .ومن
ميزات املكان الصحراوي أنه «متمتّع أساسا مبقادير كبرية من العناصر الغريبة والعجائبية»( .)5هذا الفضاء
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ صالح صاحل ،الرواية العربية والصحراء ،م س ،ص .710

 4ـ عبد الرمحن منيف ،مدن امللح ،تقاسيم الليل والنهار ،مطبعة العلم ،دمشق ،ط ،0929 /7ص .12
 5ـ صالح صاحل ،الرواية العربية والصحراء ،م س ،ص .799

~~94

الذي يتيح أمام املبدع الباب م ْشرعا لبناء عامل التخييل ،ففانتاستيكية املكان تكون دوما «دافعا رئيسا

لصنع التّخييل الروائي»(.)1

فبواسطة مزج املبدع بني عامل الوقائع وعامل التخييل ،أو ما يسمى ابلعجائبية الواقعية ،ينفتح أمامه عامل
الصحراء العجائيب املنغلق على ذاته ،ابلرغم من أ ّن ظاهره يوحي ابالنفتاح والتم ّدد واالتّساع .فخيال املبدع
املقتدر هو الذي جيعل «العجائبية الواقعية النائية يف مكان ٍ
انء ،من أطراف الصحراء ..النائية ،تظل مغلقة
على ذاهتا ،وتظل أسريَة أنيِّها ،ما مل ُحي ّقق هلا الفن تواصلها اجلمايل ـ الثقايف مع البشر»(.)2
ولذلك ارتكز "الكوين" ـ يف كل رواايته ـ على عنصر التخييل ،الذي يتيح له استدعاء عجائبية األمكنة،
وتوظيف رموزها األسطورية ،يف تناغم اتم ،ولكن ابالستناد إىل عامل الصحراء الواقعي .وكان "الكوين" على
وعي أبمهية التخييل ،ولذلك نلحظ حرصه الشديد على توظيف العناصر األسطورية املكانية واإلنسانية ،يف
أبعادها العجائبية ،املنتمية إىل عامل الصحراء .واليت تتمظهر يف مناذج من الصور البانورامية لفضاء الصحراء
العجيب .فيصور «رماهلا املتحركة وحوافها اجلهنمية ،وجباهلا الشبحية اخلرافية ..وكهوفه وصخوره ،واألفاعي
املؤلفة الفائرة من جحور األرض»(.)3
ويزيد الروائي ،فيدخل خبياله الكهوف العجيبة واملغارات الغريبة ،ويلج عامل األشباح واجلن ،يصف ّمارساهتم
الغريبة .ومييط اللثام عن تراث الصحراويني الفولكلوري ،فيصف جممل الظروف واألحداث العجيبة،
واألمكنة اليت سامهت يف خلقها وتكوينها .وين ّقب عن الطقوس الغريبة اليت ميارسوهنا عند األضرحة
والقبور ،واليت ترتافق مع أدعية التعاويذ ومههمات التمائم ،واملتزامن مع حداء اجملذوبني ،وغناء اجلنيّات
احلسان ،و وصف النساء املتسربالت يف أحلفتهن السوداء ،الطائفات أبشجار النخيل املق ّدسة ،وانتهاء
بذكر أفعال السحرة والعرافني العجائبية..
لقد اعتمد "الكوين" يف أنسنة املكان على إعطائه دور الفاعلية ،فأصبح له يف رواايته دور كبري يف تشكيل
الشخصيات وتكوين األحداث ومأل املكان .فاملكان الصحراوي خري معني للمبدع يف صنع اندهاش
القارئ إزاء الشخصيات الروائية ،وتعميق أتثرياته الفجائعية املتوترة ،واالرجتاف بنشوة الشوق ملعرفة مآل

 1ـ م ن ،ص ن.

2ـ م ن ،ص ن.
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الشخصيات وسريورة األحداث .وزايدة يف التشويق ولصنع األحداث التخييلية ،يعود "الكوين" إىل إنسان
وزمان واتريخ الصحراء املوغل يف القدم ،عن طريق استجالب أساطري الصحراء القدمية.
لقد لقيت هذه البنية السردية السحرية والعجائبية صدى طيبا يف رواايت "الكوين" ،وغدت بنية متتص
معطيات الواقع ومتناقضات العصر ،وتعيد انتاج املشهد الصحراوي بطريقة جديدة مبتكرة ،حتمل الكثري
من الرموز والدالالت واإلحياءات ،وجتيد االختباء وراء أقنعة الفانتازاي واألسطورة واخلرافة وغريها ..لقد
خاض "الكوين" جلّة حبر الصحراء ،والتقط الكثري من ُدرره وعجائبه .عالوة على التعبري ابلسرد العجائيب
الذي هو تعبري عما يف الواقع من تناقضات وصراعات يعجز اإلنسان عن مواجهتها وحسمها لصاحله.
أتمل وتدبر بني
عندئذ يزحزح يف تعبريه األديب هذه الصراعات واملتناقضات إىل عامل اخليال ليضعها موضع ّ

يدي املتلقي.

ولذلك ،فال غرابة إذا وجدان كل شيء يف الصحراء ينطق ويتأمل وحيزن ويفرح ،ال فرق بني أنسان وحيوان
ومجاد! .فها هي أم "أخنوخن" بلهجة حادة وحزينة ،جتيب ابنها كلما سأهلا عن إحساس احلطب وهو
حىت األرض اخلرساء .حىت
يستعر يف النار فتقول" :وماذا تظن؟كل شيء يف الصحراء يتأ ّمل ويفرحّ .
بول وتُ ّردد األحلا َن يف
السهل ،عندما تَقرع الطّ َ
الرمل .أال تستمع إىل ّ
احلجارة .حىت ّ
ذرات ّ
ذرات الرمل يف ّ

نظر كم تبدو ايئسة
اللّيايل؟ إهنا تفعل ذلك احتفاال ابلنّسيم ّ
حر النّهار .اُ ْ
الشمايل ،وفرحا ابخلالص من ّ
وشقيّة يف منتصف النّهار .إهنا تفتح صدرها وتتع ّذب يف صمتّ .إهنا تستسلم للقدر ،وال تشكو أبدا.

غين وترقص ابللّيل"(.)1وهلذا ،ال وجود لشيء
ولكن التّسليم ابلقدر يف النّهار ،ال مينعها من أن تفرح ،وتُ ّ
ظل يعكسه ،وأثر آخر يدل عليه .ففي النهار «تتن ّكر األشياء وتبدو
أحادي يف الصحراء ،فلكل شيء ّ
وإايها
ُمساملة ووديعةّ ،أما ليال فتُزيح مظهرها اخلادع ،وتكشف عن وجهها
السري كمخلوقات تربطنا ّ
ّ
الظل ويُزيح النّقاب عن األشياء امللثّمة هنارا ،لنجد أ ّن ما
عالقات قرىب ال تنتبه هلا هنارا .حتت القمر يزحف ّ
ٍ
أخ لنا دون أ ْن ندري»(.)2
املوُؤود ٌ
جمرد شاة ،هي ّأمنا اليت ماتت ،وجنينها ْ
اعتقدانه ّ

ونصوص "الكوين" السردية من هذا القبيل ،تعتمد على أنسنة عناصر الصحراء« ،مثل الرايح واملطر
الروح اإلنسانيّة
اهتمت النصوص السردية ّ
السيل والصخر و ّ
الضباب ..وهذه شخوص ال ـ إنسانية ّ
ببث ّ
و ّ

1
السماويّة ،م س ،ص .30
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ

 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ط/0
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فيها بنوع من التّعاطف الصويف الذي يقرتب(..من) "راوي حبل الوريد" أي الراوي الذي يستبطن وعي
األشياء اجلامدة ويستنطقها لتحيا وتُف ّكر وتتكلّم»(.)1

ـ  7ـ  2ـ عجائبية ريح "القبلي":
يوظف "الكوين" يف رواايته ،ابستعمال تقنية القص العجائيب ،عناصر الطبيعة املتصفة ابجلمود أو احلركة
وتتوسل ..فاحلجر ،واملاء ،والشجر،
حتتج وتروي ،تفرح وتتأ ّمل ،تشكو ّ
وكأهنا شخوص روائية ،تتكلم وحتسّ ،
والقبلي ..كما اإلنسان سواء بسواء .هذه األوصاف اليت خلعها "الكوين" على اجلمادات ،جعلت هلا روحا

تسري يف أبداهنا ،وصارت هلا حياة خاصة ،وحركة دؤوبة ،هلا أتثريها يف عامل الصحراء الفسيح .وقد يبالغ
"الكوين" يف أنسنة الطبيعة الصحراوية حني يرفع من «درجة التخييل اجملازي إىل حدود متطرفة( ،يضيع)
فيها عنصر التخييل اجملازي بضياع طرف االستعارة ،فيصبح املكان ذا روح حني انطلقت فيه الروح..
وأصبح من حلم ودم (وعظام) ..وتزداد حياة املكان توترا وإنسانية حينما يتم أتنيثه واحتكاره ل َفورات احلب
واالشتهاء ..ويتجاوز املكان إمكانية البشر على االحتفاظ أبرواحهم طويال ،بينما روح املكان أزلية
خالدة»(.)2
فقد وصف "الكوين" ريح "القبلي" ،وهو أحد عناصر الطبيعة الصحراوية ،أب ّن له القدرة على الكالم
توىل القبلي نفخ الدخان .رتّل
كأي شخص يعيش يف الصحراء فقال« :تصاعد الدخانّ .
وتالوة التعاويذِّّ ،
استمر القبلي يتلو تعاويذه اخلفيّة
القبلي متيمة أخرى .متتم أبمساء سحرية أخرى .متادى الدخان وتكاثف.
ّ
ابلسر .وتنادى لنجدته اجلن.)3(»..
القدمية.أقدم تعويذة عرفتها الصحراء .فهرعت إليه اآلهلة ّ
ويف رواية "فتنة الزؤان" يستنطق "الكوين" الريح ،ففي رأيه ،ليس الكالم مسة خاصة ابإلنسان يف الصحراء،
ولكن تشاركه فيها أمم أخرى ،وكائنات أخرى يف الصحراء ،هلا لغتها هي أيضا .ولكنها لغة أخرى ،لغة
اإلحياء ،واجملاز ،لغة مل تقلها العبارة ،ومل ينطق هبا احلرف ،إهنا لغة القول اخلفي ،تومئ ابلسر ،وتشري إليه.
وملا للغة اإلمياء من ميزات ،تفوق لغة البشر أحياان ،صار اإلنسان نفسه حياول تقليد لغة الطبيعة يف
يتسمع كائنات
الصحراء ،وحياول فهم ما ترمز إليه .فها هو "إميريي" يهيم وحيدا يف بطن الوادي ،حاول أن ّ

ندي شجي ،خيالطه وجع وأنني .ليكتشف حينئذ
تتكلم،مل جيد سوى "القبلي" ،يتلو رسالة الريح ،بلحن ّ
 1ـ م ن ،ص .072
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ويغين ،ويفشي األسرار ،وحيمل النبوءات ،ويقول شعرا أيضا! .فقال واصفا إايه:
أ ّن القبلي كائن يتكلمّ ،
سر
غين ،دون الكائنات األخرى ،وخيتلس احلروف من جدران ّ
«القبلي كائن يروق له أن يُ ّ
الصلد ليُفشي ّ
التّمائم ،وجييء إىل القبائل ابلنّبوءات من اجملهول ،ويقول شعرا شجيّا ،ولكنّه ،وبرغم هذه اخلصال النّبيلة،
كائن ال ٍ
مبال .أل ّن الالمباالة شرط ال ب ّد أن يتحلّى به كل كائن جاور األبديّة ،وصار جزءا من ّملكة
اخللود»(.)1
يصور الروائي "الكوين" شخصية "القبلي" يف صورة اجلالد ،احلاكم املتسلّط ،اجلبّار .أيمر
ويف موضع آخرّ ،

جنده جبلد الصحراء ،فيطيعوه .يقول يف ذلك« :خرج اجلالّد األبدي من القمقم السماوي واستوى على
عرشه يف قلب الفضاء .أمر جنده فجلدوا بدن الصحراء العاري بسياط من انر ،منفذين طقوس قصاص
خالد كتبه القدر على جبني الصحراء منذ مخسني ألف عام»(.)2
ـ  7ـ  3ـ شخصيات من عامل النبات:
الرمت املمسوسة:
ـ  7ـ  3ـ  0ـ شجرة ّ
يستعري "الكوين" صفات بشرية وخيلعها على عناصر الطبيعة الصحراوية ـ كما سبق ذكره ـ فتتحول إىل
حتس وتع ّرب ،مثلها مثل أي إنسان .فقد وصف الروائي هنا،
كائنات هلا قلب وعقل ولسان وإحساسّ ،
مس اجلن ،هلا حياء العذارى ،تشتهي،
شجرة الرمت ،أبوصاف بشرية؛ فهي ّ
معرضة ـ كما اإلنسان ـ إىل ّ

تنتشي ،وتصاب ابلوجد .هلا صوت ـ كاإلنسان ـ تنوح ،وتولول .هلا ضفائر ـ كما املرأة ـ ترقص ،تعشق،

يح ،ويشت ّد القبلي،
تغين .وقد أمجل "إبراهيم الكوين" كل هذه األوصاف يف هذه الفقرة« :ما إن يَ ّ
الر ُ
هب ّ

احلارة ابحرتاس،
مس .تتململ يف البداية حبياء العذارى ،تتمايل ابرتياب.تستقبل األنفاس ّ
حىت يُصيب ّ
الرمتة ٌ

ُّ
حترث
مثّ تنتشي
تتمرغ يف تراب الواديُ .
وتستبد هبا روح الوجد .يستيقظ فيها ٌ
خفي .تولول .تنوحّ .
مارد ّ
ابلزهريات البيضاء .هترع حنو الرسول بظمإ البتول ،تُراقص اإلله اخلفي ِّ
بشوق
األرض جبدائل شعرها املضفور ُّ
ّ
ّ
ٍ ٍ
ٍ
شجي .يستقيم النّغم .ينتظم اللّحن يف أغنيّ ِّة
عذراءَ ،وجنون عاشقة جنيّةّ .
يتحول النّحيب احلزين إىل حلن ّ
شج ٍن فاجعة»(.)3

1
الزؤان ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،0993 /0ص ـ ص  97ـ .93
ـ إبراهيم الكوين ،فتنةُ ُ
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يستحيل حلن الريح وغناء القبلي إىل سنفونية راقصة ،تسمعها الرمتة ،فتلتقط اللحن ،فيستبد هبا احلنني
رددت األغنية»( .)1على عزف ريح القبلي اجلنويب،
«تدرك الرسالة املخفية يف األغنية .غمغمت ابللّحنّ .
وهن بق ّدها امليّاد املمشوق ،ورقصت جبنون ،وراحت
املوال املوجع؛ ومتايلت يف ْ
غنّت الرمتة اجملنونة حلن ّ
«جتر على الرتاب الرمض ضفائر منمنمة بزهري ٍ
ات صغريةٍ ،نقيّة ..تسدل الضفائر على ق ّدها النَّبيل..و..
ّ
ّ
غين»(.)2
تُ ّ

تكف عن الغناء ،غنّت أغنية رسالة املعشوق،
رقصت الرمتة املسلوبة بريح اجلذب طويال ،وغنّت كثريا ،مل ّ

مث بكت طويال ،استب ّد هبا الوجد! .ول ّـما شخصت ببصرها إىل قمة اجلبل ،أتملته مليّا مث «مللمت جدائلها
السماء .أعجبتها قامته املاردة ،ورأته
املطرزة ّ
مرةٍ .كان عاليا ُ
ابلزهور ،فرأت اجلبل ألول ّ
ّ
ومكابرا وقريبا من ّ
السماء»( .)3أغواها اكتشاف سر اجلبل ،وأغوهتا نظرتُه العلوية .غادرت مكاهنا يف الوادي ،مث
هبيّا وقريبا من ّ
الغض،
زحفت ببطء ،وتسلّقت املرتفع بصعوبة ،أحدثت حجارة اجلبل احلادة جروحا غائرة يف جسدها ّ

لكنها عاندت ،كابرت ،قاومت ،صربت ،حىت بلغت القمة أخريا ،و«انفصلت عن حضيض األسافل..
صبت ق ّدها اخلجول إىل أعلى .مت ّددت يف الفضاء .مت ّددت ومت ّددت ،حىت غابت يف فراغ
رفعت رأسها ،ونَ َ
السر .عرفت ملاذا يبدو اجلبل مهيبا ،ومكابرا ،وهبيّا»(.)4
السماء .أدركت ّ
ّ

وعند أعلى القمة املكابرة ،ويف هيأة عجائبيةّ ،اختذت الرمتة املسحورة ضفائرها أواترا عزفت هبا حلنا شجنيا،
مث شرعت تغين أُغنيتها القدمية احلزينة .ساعتها رأت الرمتة اجملذوبة ،أهنا كلما واصلت الغناء «اشت ّدت زرقة
اجلبل يرتفع مع استمرار األغنيّة .وكلّما ارتفع اجلبل،
السماء .ارتفع اجلبل قامة أخرى .مضت تُ ّ
غين ،مضى ُ

السماء زرقة وهباء واتّساعا»( .)5مكثت الرمتة الوحيدة هناك ،يف القمة ،آثرت جماورة اجلبل
كلما ازدادت ّ
إىل األبد.
للزهاد والعابرين ،ومهوى أفئدة الباحثني عن "واو"،
ومنذ تلك احلادثة ،صارت هذه الرمتة املعتزلة ،مزارا ّ
املوصل إليها ،إال أهنم «صعدوا اجلبل ليستظلّوا بظلّها،
حيجون إليها يف كل موسم ،رغم وعورة املسلك ّ
ّ

متسحوا جبدائلها وبكوا طويال»( .)6فصارت تلك
حتسسوا قوامها املمدود ،قطفوا زهورها وصنعوا منها خبوراّ .
ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،خريف الدرويش ،م س ،ص .79
 2ـ م ن ،ص .31
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص .30
 5ـ م ن ،ص ن.
 6ـ م ن ،ص ن.
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الشجرة املمسوسة ،الوحيدة ،عالمة ترشد العابرين ،ووليّا أتتيها القبائل يف املواسم ،تنحر هلا القرابني ،وتوىف

عندها النذور!.

ـ  7ـ  3ـ  7ـ النخلة األم املق ّدسة:
مكرما من األولياء الصاحلني ،أيتون إليها ابهلدااي
يق ّدس أهل الصحراء النخلة ،ويعتربوهنا أما مقدسة ،ووليا ّ

والقرابني ،لنيل رضاها ،وطلب إنزال الشفاء على مرضى األجسام والنفوس ،وإلدرار مثرها الذي تقوم عليه

سجل "الكوين" جانبا من احتفاء الصحراويني هبذه الشجرة املقدسة ،حينما
حياهتم وحياة أنعامهم .وقد ّ
ذكر مدى اهتمام قبائل الصحراء ابلنخلة ابعتبارها رمزا للنبل والعطاء والشموخ والصرب .فيذكر أن أحد
شيوخ القبائل الصحراوية يدعى "غوما" مل يشأ مفارقة خنلته اليت عاش معها عمرا طويال ،ابلرغم من أهنا مل
يبق منها إال األنقاض! .فقد كان ال يطيب له اجللوس إال عندما يستند إىل جذعها ،وال يهنأ ابلقيلولة إال
القبليتان ابهلدهدة واحلنان»(.)1
إذا استظل «حتت رأسها املقطوع ،الذي ال تبخل عليه النّخلتان ْ
أس النخلة املقطوع ،فرأى فيه
أتمل الشيخ "غوما" احلكيم
َ
مشهد احنناء النخلتني اجملاورتني على اجلذع ،ور َ

الرمحة .وقال يف نفسه إ ّن الطبيعة أكفأُ من
أروع خصال النخل املقدس ،وشاهد «أنبل مشاعر األمومة و ّ
احلب»( .)2يتأمل هذا املشهد العجيب كل يوم ويعيد ،وما يزال تفكريه منبهرا «يف
البشر يف التّعبري عن ّ
()3
األم
جذع
لتمنعا
،
املعجزة اليت جتعل النّخلتان املتقاطعتان تنحنيان يف جالل ،ابكيتانُ ،مسدلتا األعراف
ّ
اجملرد من اجلريد حماولة مستميتة
السقوط إىل األرض وحتيطا هناية الساق عند الرأس املقطوع ّ
املق ّدسة من ّ

إليقافه على قدميه وبعث احلياة فيه من جديد»( . )4قرأ الشيخ هذا املشهد احلزين ،وأتمله جيدا أبحاسيسه

تتفوق
وعواطفه ،واستنتج أن الصحراء مبدعة يف رسم املشاهد ،وابرعة يف بعث الرموز واإلشارات ،وبذلك ّ
الصحراء على أبرع الشاعرات ،وأبلغ احلكماء.

يسجل الروائي "الكوين" مشهدا لنخلة (األم املقدسة) ،يرفعها الناس إىل درجة األولياء
ويف موضع آخرّ ،
ليتربكوا هبا ،ويسرتضوهنا لقضاء احلاجات ،يف مشهد عجائيب
والشهداء ،حبيث يقصدوهنا ويزوروهناّ ،
 1ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف  ،3أخبار الطوفان الثاين ،دار التنوير للطباعة النشر ،بريوت ،ط ،0990 /7ص .03
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ نقلت هذا القول للروائي كما هو ،على ما فيه من أخطاء .والصحيح هو "جتعل النخلتني املتقاطعتني ..ابكيتني" .ينظر :م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص .03
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مدهش .حيث يواصل "الكوين" إبراز مكانة النخلة املق ّدسة ،حني يقصدها الفالحون ،مصحوبني ابلراايت
معربين هبذا العمل عن مشاعر
البيضاء ،يربطون هبا رقبة النخلة وجذعها .تتملكهم الرهبة واإلجالل « ّ
ويؤهلها للدخول يف قافلة الشهداء واألولياء»(.)1
األسى والقداسة ومقدمني الربهان الذي يزّكي النخلةّ ،
ويذكر "الكوين" فئة من أهل الصحراء ،تؤمن أبن النخلة األم هي يف األصل كانت وليا صاحلا ،لذلك
مطوقا حبزام أبيض يُضفي
الساق املصروع للمشاهد ّ
أيتون إليها ،فيَطْلون جذعها املهيب مبادة اجلري «فيبدو ّ
()2
وهن
عليه مهابة األضرحة املقامة على قبور األولياء»  .ويتواصل املشهد العجائيب ،بقدوم الفالّحاتّ ،

الرحيمة أن
حيملن يف أيديهن مباخر البخور ،يطُفن حول اجلذع ،ويتمسحن به ابكيات «طالبات من ِّّ
األم ّ
أوالدهن من داء اجلدري والربص،
فريق قلبُه ،ويشفيهن من العقم ،أو يقي
هلن عند اخلالق العظيمّ ،
ّ
تشفع ّ

توسلن
طرف والطّمع
وحيميهن من كيد احلاسدات ،وآتمر العفاريت على
ببعضهن ،أ ْن ّ
ّ
ّ
ّ
حياهتن .وبلغ التّ ّ
شر الالّقيب(.)4(»)3
جثمان النّخلة ،أبن
يشحن أزو َ
اج ّ
ّ
هن ابلفحولة ،ويكفيهم ّ
يتبني أن للنخلة مكانة رفيعة ومقدسة يف
ومن هذا املشهد الطقوسي الذي ذكره "الكوين" عن قيمة النخلةّ ،

اجملتمع الصحراوي ،وتبدو أهنا شجرة غري عادية ،فهي «شجرة الكون ،شجرة القداسة ،اليت ترمز اترة إىل

احلياة ،واترة إىل احلكمة واخللود .والشجرة مق ّدسة ،يف األسطورة ،ألهنا ُجت ّسد التجربة ال ّدائمة لتجدُّد العامل

وانبعاثه ...واألسطورة العربية تعطي للشجرة دورا تبشرياي صرحيا ..كما تُعطي الشجرة دور املالذ القدسي

الناطق.)5(»..

وقد اهتم "الكوين" بنقل مشاهد تقديس الصحراويني للشجرة املباركة ،وهو اهتمام ينبع ّما رآه من مدى
تقدير أهل الصحراء للنخلة ،وينبع أيضا من عناية األسطورة العربية منذ القدمي ابلشجرة ،وإظهار الطقوس
الدينية اليت ميارسها العريب عندها .فقد ذكرت األساطري العربية أنّه كان «لك ّفار قريش ومن سواهم من
كل سنة ،فيعلّقون أسلحتهم عليها
العرب شجرة عظيمة خضراء ،يُقال هلا ذات أنواط ،يُعظّموهنا وأيتوهنا ّ
ويذحبون عندها ،ويعكفون عليها يوما»(.)6

 1ـ م ن ،ص .01
 2ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف  ،3أخبار الطوفان الثاين ،م س ،ص .01
3
تتحول إىل مخر بتعريضها للشمس .ينظر :إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،7الواحة ،م س ،ص .792
ـ الالقيب :عصارة النّخيل اليت ّ
 4ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،3أخبار الطوفان الثاين ،م س ،ص .01
 5ـ خليل أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط ،0921 /3ص .33
 6ـ م ن ،ص .73
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كما جاء يف بعض األساطري العربية ،أنه كان العرب منذ القدم يق ّدسون الشجر والنبات ،ولكن تبقى
شجرة النّخيل «املكانة األوىل يف احتفالية العرب ،إ ْذ أ ّن أهل جنران مثال ،كانوا يعبدون خنلة طويلة ويُقيمون
وابحلج إليها.)1(» ..كما عبد العرب خنالت
سنواي ،كما متيّز عرب اجلزيرة عموما بتعظيم األشجار
هلا عيدا ّ
ّ

"العزى" .وقد تواصلت عبادة الشجر وتقديسه حىت زماننا هذا املتأخر ،كما هو موجود يف مصر
تدعى ّ
ذكره عند عرب اجلاهلية ،حىت أواخر القرن التّاسع عشر ...وأهم النّبااتت اليت
«على النحو الذي ورد ُ
الضخمة وأجذاع النّخل( ...الشجرة اليت تُدعى الشيخة خضرة) ..لو رأوها،
يعتقدون فيها هي األشجار ّ

وتربكوا هبا ،وتركوا عليها أثرهم ُمعلّقا مبسمار.)2(»..
لقبّلوها ّ

لقد كانت الصحراء حكيمة ،عندما نظرت إىل النخلة بعني القداسة ،إذ ال ينبغي أن يُنظر إليها على أهنا

مصدر للرزق ،فقط .وإمنا هي اليت تص ّدت لغزو الرمال ،ومحت الواحات من االنداثر .لذلك كافأهتا
الصحراء أبن أعطتها متيمة احلياة ،وأمرت أهل الصحراء أن يق ّدسوها ،و«أن يعبدوها ويعرتفوا بقداستها
الزوال ..النّخلة هي الشجرة اليت
ألهنا العنصر الوحيد الذي يُقاوم زحف الرملة ،وحيمي الواحات من غُول ّ
سر احلياة يف الواحات»(.)3
اختارهتا الصحراء ومحّلتها ّ

ـ  7ـ  3ـ  3ـ الطلحة مثال للتحمل والصرب:
كما اختارت الصحراء الشجرة حلمل سر احلياة يف الصحراء ،مثلما فعلت مع النخلة ،وهو علة قدسيتها؛
فإن شجرة أخرى انلت قدرا من القداسة ملا تبديه من دور كبري يف حياة الصحراء والصحراويني .إذ هلذه
التحمل والصرب على العطش يف املراعي ،فحمت القطعان من اهلالك وأنقذت
الشجرة قدرة عجيبة «على ّ

التحمل والصرب ،واإليثار ،والبذل
الرعاة من املوت جوعا»(،)4إهنا شجرة الطلحة ،مضرب األمثال يف
ّ
ّ
واملبادرة إبنقاذ أهل الصحراء ومحايتهم من العطش واجلوع.

حتملها،
فقد تغنّت خبصائل هذه الشجرة الصبورة الشاعرات احلسناوات ،وجمّدت صربها ،وتباهت بقوة ّ
ِّ
عرض رأسها حلرارة اجلالد الصحراوي ،يف حني تفيء بظالهلا على كل من احتمى هبا طلبا
وأثَرهتا .إ ْذ أهنا تُ ّ

للنجدة من هليب الشمس «ال ختلو ملحمة واحدة من املالحم الشعرية الكثرية اليت تناقلتها أجيال

 1ـ م ن ،ص .21
 2ـ م ن ،ص .73

 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .032
 4ـ م ن ،ص ن .

~~112

سر احلياة يف
ّ
الصحراويني منذ القدم من أبيات متتدح الطّلح و ّ
متجد النّخل ،وتؤّكد أ ّن يف الشجرتني يكمن ّ

الصحراء»(.)1

وتوعدوا من أحلق هبا األذى
وهنى حكماء الصحراء و وصااي األسالف ،عن قطع شجرة الطلحّ ،
ابلقصاص ،وح ّذروا ،أنه إذا خلت الصحراء من نبات الطلح فعلى الصحراويني انتظار قيام القيامة «وال
يستطيع الصحراويون أن ينسوا ما توارثوه ،منذ األزل ،من نبوءات تقول إن زوال النّخل وانقطاع الطلح من

الساعة»(.)2
القارة هو العالمة على قيام ّ

ـ  3ـ الشخصيات العجائبية البشرية "أهل اخلالء" يف رواايت إبراهيم الكوين:
يُقصد ابلشخصية العجائبية ،تلك الشخصيات الروائية اليت تقوم أبدوار مهمة يف احلكاية ،ولكنها خمالفة ملا

هو مألوف يف الواقع والتجربة ،وتكمن عجائبيتها أيضا يف طريقة تكوينها وكيفية تش ّكلها ،مثل «اجلن
والساحر الذي أييت ابألعاجيب ،والويل الذي يطوي املسافات ،والذي يعود إىل احلياة بعد املوت ،يف
صورة طائر حي يُكلّم البطل ،واملخلوقات البحرية العجيبة ،واملمسوخات ،والغيالن .)3(»...وعند احلديث
عن الشخصيات العجائبية اليت ال ختلو منها رواية من رواايت "الكوين" ،حىت غدت حبق "ذخرية
العجائب العربية" على حد قول "سعيد يقطني" ،سنركز اهتمامنا على أهم األعمال اليت قاموا هبا ،واليت
توصف أبهنا أعمال عجائبية ،خارقة للمألوف .مثل الشخصيات األسطورية ،وشخصيات السحرة
والعرافني ،واألولياء والدراويش من اآلدميني ،وشخصيات عامل اجلن واألشباح ،وشخصيات من عامل الطبيعة
الصحراوية...
ـ  3ـ  0ـ شخصيات أسطورية صحراوية:
ـ  3ـ  0ـ  0ـ شخصية "اتنس وأطالنطس" أسطورة الطّوارق امللحمية:
يلجأ "إبراهيم الكوين" يف كل مرة إىل صحراء الطوارق ليجلب من حقبها الزمنية املوغلة يف القدم مزيدا من
األساطري .فكثريا ما يستدعي األساطري الصحراوية ليقيم عليها عامل رواايته ،وينسج منها األحداث السردية
العجائ بية ،ومنها خاصة أسطورة "اتنس وأطالنطس" ،اليت نعثر على بعض أحداثها يف اجلزء األول من
رواية "اجملوس" ،ويف الرواية األوىل "البئر"من رابعية اخلسوف ،بطالها األخوان "اتنس" و"أطالنتس".
 1ـ م ن ،ص ن .

 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .99
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صور جانبا من هذه األسطورة الصحراوية الشهرية
يف رواية "السحرة" نعثر على هذا املقطع احلواري ،الذي يُ ّ

«جاوبت (اتنس) األمري الذي صاح حني رأى وجهها الفتّان يف ماء الغدير :هذه احلسناء يل .سأقرتن

هبذه احلسناء حىت لو كانت ُحلُما ،رؤايَ ،ملَكا نزل من السماء" .)1(»..هذا املقطع من احلوار الذي دار
بني "اتنس" و"وانتهيط" جمتزأ من األسطورة الصحراوية (اتنس وأطالنطس) ذائعة الصيت ،واحملاورة اليت

املوجه لألمري الصحراوي كما
تلت هذا املقطع احلواري على امتداد ثالث صفحات حماكاة خلطاب اتنس ّ

يف األسطورة(.)2

ويتجلى توظيف الكوين ألسطورة "اتنس وأطالنطس" الصحراوية العجيبة يف رواية "اجملوس" ،حني أتى على
وضرهتا ،فقال« :حام موسى
ذكر الشخصيات العجائبية هلذه األسطورة ،وهي "موال ـ موال"  ،و"اتنس"ّ ،

ِّ
ضرِّة اتنس»( .)3فقد جاء يف هذه األسطورة ،أن الطائر الصغري
حول آمخاد كما حام "موال ـ موال" حول أ ُّم ّ

ضرة األمرية "اتنس" الشريرة ،تنهش قطعة اللحم الذي أهدهتا هلا األمرية
األسود "موال ـ موال" رأى أم ّ
"اتنس" هدية  ،ويف احلقيقة ما كان ذلك اللحم سوى بعض من جسد ابنتها ،وهي ال تعرف ذلك فرتجتها
السر ومل ُختربها
الضرة فكتمت "موال ـ موال" ّ
سرا" رفضت أم ّ
"موال ـ موال" قائلة« :أعطين قطعة ،أُعطيك ّ
أهنا إمنا أتكل حلم ابنتها الشريرة»(.)4
ويف رواية "البئر" ،يسرد "الكوين" أسطورة كاملة عن شخصية "اتنس" العجائبية ،واليت ترمز إىل «احلب
()5
يلحون عليها يف الطلب هبذه
حني
.
واجلمال يف ميثولوجيا الطوارقُ ،خياطبها فيها األهايل ويهتفون هبا»
ّ

العبارة « :اي اتنس! اكشفي عن وجهك ،وأضيئي لنا الليل البهيم .إننا نريد أن حنلب النوق على ضوء
وجهك الذي ينافس البدر!»( ، )6فتظهر "اتنس" مبعية "اتال" و"أماريس" كأهنا البدر املنري ،مث تقع "اتنس"
حمك خطري وصعب ،وهي عبارة عن «مجلة من االختبارات العصيبة اليت خترج منها مجيعا ،وتُثبت أهنا
حتت ّ
قادرة على االنبعاث والتّجدد الدوري ابستمرار .بل تبلغ مركزيتها القمرية ح ّدا أهنا حني متوت حيدث خلل

()7
وجن جنون الصحراء ،وارجتّت األرض من
يف نظام النجوم»  .فلما حانت هنايتها ،اختفى القمرّ ،
سجل "الكوين" هذه
األعاصري اهلوجاء ،وأظلم الكون ابلغبار ،وحزنت الكواكب حزان شديدا! .وقد ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .022
 2ـ ينظر :م ن  ،ص ـ ص  022ـ  .021وهامش ص .029
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص  .021وعلى اهلامش أيضا.
 4ـ م ن ،هامش ص .021
 5ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .31

 6ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،رابعية روائية 0 ،ـ البئر ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط 0990 /7ص.30
 7ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص ـ ص  31ـ .30
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األحداث األسطورية يف هذا املقطع «وعندما ماتت حدثت حركة غريبة يف نظام النّجوم ،وقادت الكواكب
املنجمون من أهل اخلربة
مرة كما يؤّكد ّ
يسمى بـ"اخلسوف" ّ
األخرى محلة ض ّد القمر .فحدث ما ّ
ألول ّ
احململة ابلغبار كنتيجة لصراع الكواكب بعد أربعني يوما بال
والعلم ،فهبّت األعاصري العاتية والعواصف ّ

انقطاع.)1(» ...

مهمة من أحداث هذه األسطورة الصحراوية املثرية عن
ويف رواية "الربة احلجرية" يسرد "الكوين"
َ
مشاهد ّ

حتول فيما بعد
الضرتني ،الذي ّ
شخصييت "اتنس" و"أطالنطس" ،مبيّنا يف البداية سبب نشوب اخلالف بني ّ

تستمر
الضرةِّ ،ومل حتتمل أن
ّ
قلب ّ
إىل حقد وانتقام دائم التوثّب .فبداية الصراع كانت «عندما هنشت الغرية َ
"اتنس" يف االستيالء على خمدع األمري وقلبه ،فاحتكمت إىل املكيدة .انتهزت فرصة غابت فيها "اتنس"،
فصممت أن تبدأ االنتقام من شقيقها املدلّل "أطالنطس"»(.)2
ّ
الضرة الشريرة هدفها ،استخدمت حيلة التّنكر ،وهي حيلة من حيل اجلن ،لبست ثياب
ولتبلغ هذه ّ
وتقمصت شخصيتها ،مث أتت األمري لتطلب منه طلبا غريبا أصابه ابلذهول! ،وهو أن خيلّصها من
"اتنس" ّ

أخيها "أطالنتس"! اندهش األمري من طلب األمرية (املزيّفة) ،لـَِّما يعلم من حب "اتنس" الشديد ألخيها
"أطالنتس"! .وهاله األمر أبن «تتن ّكر األخت ألخيها احملبوب فتأمر بنحره بعد أن اقتطعت من فخذها

()3
الضرة احلاقدة املتخفية يف هيئة
قطعة حلم يوما وافتدته هبا حىت ال تنحره الشقيّات اجلائعات»  .ولكن ّ
األمرية "اتنس" أحلّت يف طلبها وطلبت «من األمري أن خيلّصها من"أطالنطس" وأيمر رجاله بنحره»(.)4

وبعد اإلحلاح الشديد من األمرية املزيّفة املاكرة ،وتقدمي األعذار واحلجج ،بقصد التأثري على األمري حني
ّادعت أبهنا «تعبت من مزاج األخ املدلل ولن ترتاجع عن قرارها يف التخلص منه» ( .)5فما كان من األمري
إال أن رضخ أخريا إلحلاحها .فوضع طلبها موضع التنفيذ حني أمر رجاله أبن ُْحيضروا الشاب "أطالنطس"

ليبدأ تنفيذ رغبة األمرية إبنزال العقاب على أخيها .وملاّ أحضر اجلالّدون الشاب يف ساحة اإلعدام ،طلب

 1ـ إبراهيم الكوين ،البئر ،م س ،ص ـ ص  33ـ .31
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ونصوص أخرى ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط ،0997 /0ص ـ ص  002ـ .003
 3ـ م ن ،ص .003
 4ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ونصوص أخرى ،م س ،ص .003
 5ـ م ن ،ص ن.
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منهم أن حي ّققوا له أمنيته األخرية قبل إعدامه ،وكان له ذلك .ارتقى مرتفعا ،وصاح أبعلى صوته «اتنس ،اي
اتنس ،ها هو أخوك يُساق إىل املذبح»(.)1

كل الناس .غري أ ّن األخت الرحيمة كانت يف األسر يف
بلغ النداء مسمع األمرية األسرية "اتنس" كما مسعه ُّ
ردت على نداء أخيها بنداء آخر موجع مؤمل« :أطالنطس ،اي
بطن ذلك الوادي البعيد ،ابلرغم من ذلكّ ،
أطالنطس ،ماذا تستطيع اتنس أن تفعل إلنقاذ حبيبها أطالنطس إذا كان شعر رأسها مشدودا إىل جذع

الطلح ،وجسدها يرقد حتت صخرة»(.)2
مسع األمري ورجاله نداء األمرية "اتنس" احلقيقية ،فأسرعوا إىل مكان احتجازها ،واكتشفوا هناك املكيدة،
وعرفوا أ ّن الضرة الشريرة كانت وراء كل هذه املصائب اليت حاقت بتانس وأطالنطس .فخلّصوها من
قيدها ،وسلّم األمري الضرَة إىل "اتنس" ،لتفعل هبا ما تشاء .فأنزلت هبا العقاب الذي تستح ّقه ،حيث
«أتت جبملني ..ش ّدت ِّرجال إىل مجل ،و ِّّ
مجليهما
الرجل األخرى إىل اجلمل اآلخر .وسارا اجملنوانن وراء ْ
الضرة
ّ
الضرة إىل نصفني .مث قطّعت اتنس حلمها ووضعته يف قدر ،بعثت به هدية إىل أم ّ
فتمزقت ّ
الشريرة.)3(»..
هذه األسطورة الصحراوية املشهورة ،كانت مصدر إهلام كثري من الشخصيات الصحراوية كالعرافني
والدراويش .فصرخة "أطالنطس" الرهيبة نفسها اليت استعارهتا العرافة"تيميط"من هذه األسطورة ،فبعثت هبا
إىل معلّمها األول يف كانو عرب األثري « وكانت سببا يف القضاء على شيخ الطريقة ووضعت النهاية لسلطانه
على الصحراء»( . )4فكما أنقذت أطالنطس صرخته الرهيبة من اإلعدام احملقق؛ فهذه الصرخة املدوية من
العرافة أنقذهتا أيضا ،وختلصت بذلك من حبس الصحراء الذي فرضه عليها شيخ الطريقة الصارم.
ـ  3ـ  0ـ  7ـ أسطورة "وانتهيط" صاحب األاتن:
متضادة" ،هي ثنائية "اخلري والشر" ،الذي ميثل الصراع
يرتكز خطاب "الكوين" يف رواايته على "ثنائية
ّ
األزيل بني اهلداية والغواية .تلك الغواية اليت كان الشيطان الرجيم ابدئها ،عدو اإلنسان اللّدود منذ بدأ
اخلليقة .هذه الثنائية املتضاربة رّكز "الكوين" عليها كثريا؛ حني أوجد هلا شخصية "وانتهيط" أو "صاحب
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ م ن ،ص ـ ص  002ـ .003
 4ـ م ن ،ص .002
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األاتن" ،الذي يصفه بصاحب الكيد واملكر واخلديعة وال ّدهاء! .ألنه يستخدم الترب اللّ ّماع وسيلة إلغراء
اخللق ،فيلهثون وراءه ،وهم ال يشعرون أبنه يوردهم املهالك" .وانتهيط" يُعرف أباتنه البيضاء اليت ميتطيها،

اللماعة اليت هلا بريق التّرب كي يسحر الناس وأيخذهم ابلربيق .فيتدافع
ملوحا «ابملقتنيات ّ
يظهر يف كل جيل ّ

األغبياء وتركض وراءه األجيال .جتري وراءه األمم وتتبعه القبائل مأخوذة ابلربيق ،مسحورة ابلترب ،إىل أن

يرميهم يف اهلاوية .عندها ستنوح الصحراء وتبكي ضياع األبناء.)1(»..
جل املصائب واملكائد اليت حيكت يف الصحراء منذ
فـ "وانتهيط" ،هذه الشخصية العجائبية ،كان وراء ّ
القدمي ،ومنها « تلك املكيدة البشعة اليت دبرها هذا الداهية ليغوي ابن الزعيم الوحيد ويفنت بينه وبني
أبيه»( ،)2لذلك أطلقت عليه األجيال املتعاقبة اسم "صاحب االنتقام" و"صاحب الكيد".
ومن خالل هاته النعوت اليت خلعها "إبراهيم الكوين" على شخصية "وانتهيط" الفانتاستيكية ،يبدو أ ّن
املقصود بـها هو الشيطان الرجيم .فهو الذي قام بغواية اإلنسان ،وكان سببا يف طرده من اجلنة ،وخروجه
إىل األرض .ففي رواية اجملوس جبزأيها يشغُل "وانتهيط" جل صفحات الرواية على طوهلا ()0011
صفحة؛ سواء بتسجيل ذلك الصراع املرير بينه وبني بطلي الرواية (بورو ـ و ـ جبارين) ،أو بذكر الصراع
ابلزعيم أن ه ّدد رعيته،
األزيل بني "وانتهيط" والزعيم ،ابلتذكري ابخلالف القدمي بينهما .حيث بلغ األمر ّ
كل من استسلم لـ "وانتهيط" واشتكى من خداعه ،فيصدر قرارا صارما يقضي
وتوعّد ابلعذاب األليم َّ
ويتوعد كل من يتعامل معه أو يقع ضحية له ابلعقاب
بتحذير رعيّته من جن وإنس ،من هذا الداهيةّ ،
الشديد ،يف بيانه الشهري «لتعلم قبائل اجلن واإلنس منذ اليوم أن اخلصومة قد قامت بيين وبني "وانتهيط"،
فال أان منه وال هو مينِّ ،
ومن أفعاله أُعلن أين بريء.وإذا خدع أح َدكم وجاءين يشتكي فال سلوى له عندي
وال مواساة ،وإمنا العذاب املبني»( . )3إنه التهديد والوعيد ذاته الذي صدر عن هللا تعاىل ،لعباده الذين
عدوا ،وأن يكونوا منه على حذر.
يتّبعون إبليس اللعني ،الذي أمرهم أن يتّخذوه ّ
وتظهر قصة الغواية األسطورية يف رواايت "الكوين" عندما جاء على ذكر شخصية "وانتهيط" ،وغوايته لـ
"مندام" أو "آدم" ،حينما أورد الروائي قصة األرض اليت حزنت على دميتها اليت ابتدعْتها من األوحال ،من

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .20
 2ـ م ن ،ص .12
 3ـ م ن ،ص .12
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عجينة ا لطني ،واليت نفخ فيها الزعيم من نفسه ،فصارت متشي وتدب على قدمني .هذه الدمية اخلارقة
خطفها مارد من اجلن «وطار هبا إىل وطن الزعيم»(.)1
فلما رأى "وانتهيط" األرض تُـ َولول وتنوح ،وقد استب ّد هبا السقم والظمأ ،اقرتب من األم الثكلى ،وتظاهر

مترد دميتها .استغل
مبواساهتا و ّ
التودد إليها بعبارات ّ
منمقة خمادعة .فشكت له حاهلا ،وروت له قصة ّ
"وانتهيط" الفرصة ،واغتنم ضعف األم األرض ،وشدة حزهنا على ضياع ابنها املدلل اإلنسان ،فلجأ إىل
حيله ودهائه .وأنشأ يغري العداوة بني األرض والزعيم! .وأوعز هلا أبنه أعرف املخلوقات حبيل الزعيم ،وأنه
استوىل على الدمية (مندام) ملا "نفخ فيها" فصارت تتبعه .وملا سألته الصحراء التّعيسة عن املخرج أجاهبا:

«أستطيع أن أسرتجعها من اململكة ،ولكين ال أستطيع أن أدخل احلرم»( ..)2اعرتف هلا أبنه اختلف مع
الزعيم على أمر ما فطرده ،وأصدر أمرا إىل املردة أبن مينعوه من دخول حرم القمم .وهنا إشارة إىل التداخل
بني ما هو مساوي مقدس ،وما بني ما هو أسطوري خارق؛ إذ الشيطان الرجيم طُرد قبل أن يسكن آدم
وحرم هللا تعاىل عليه دخول اجلنة ،لرفضه السجود آلدم ملـّا خلقه من طني أول مرة.
وحواء اجلنةّ ،
وتتدرج أحداث هذه احلكاية املؤسطرة ،لتكشف أب ّن "وانتهيط" الداهية أقنع األرض أبن تصنع له بَ َدان،

يتّخذه قناعا ليتخ ّفى فيه ،وكان هذا القناع بدن احلية «خت ّفى "وانتهيط" يف بدن احلية وانطلق إىل "اترات".
تسلق القمم العمودية امللساء أبعجوبة ال يقدر إجنازها إال من خت ّفى يف بدن احلية ..اخرتق احلرم املعلق،
ووجد دمية الطني تسعى بني األحراش .)3(»..وهنا تبدأ خديعة وغواية "وانتهيط" لإلنسان اليت كانت سببا

حول بدن احلية الذي كان يتخفى
يف إخراجه من نعيم اجلنة! ،وأنزلته إىل أرض التيه والشقاء .وذلك حينما ّ
فيه إىل بدن حسناء فاتنة ،ألن "وانتهيط" اللئيم رأى «أ ّن بدن احلسناء هو أنسب األبدان الستدراج الدمية
الضالة واستعادهتا من منفاها يف الفضاء إىل صدر األم اليت صنعتها من أكوام الوحل وألواح الطني»(.)4

نالحظ هنا بروز التناص بني القصة القرآنية وبني ما أورده "الكوين" حول موضوع عصيان إبليس هلل تعاىل
وغوايته آلدم وإخراجه من اجلنة .اقتبس منها الروائي جل ما حوته من األحداث اليت سجلها القرآن الكرمي،
يبني للقارئ املغزى الذي يريد أن يصل إليه ،من
وقد حاول هبذا التناص ما بني املقدس واألسطورة  ،أن ّ
خالل توظيف ثنائية اخلري والشر ،اهلداية والضالل.

 1ـ م ن ،ص .331
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ومن انحية أخرى ،ميكن أن تنطبق األوصاف اليت نعت هبا الكوين "وانتهيط" ،صاحب األاتن ،على
الدجال" ،الذي سوف يظهر يف آخر الزمان ،يليب طلبات الناس ليفتنهم عن
مالمح شخصية "املسيح ّ
دينهم مقابل عبادته من دون هللا .فأفعاله وصفاته تكاد تكون متقاربة مع صفات "وانتهيط" الذي «أييت
اللماعة اليت هلا بريق التّرب كي يسحر الناس
إىل الصحراء ّمتطيا محارة بيضاء .يُ ّلوح للخلق ابملقتنيات ّ
وأيخذهم ابلربيق .فيتدافع األغبياء وتركض وراءه األجيال .جتري وراءه األمم وتتبعه القبائل مأخوذة ابلربيق،
مسحورة ابلترب ،إىل أن يرميهم يف اهلاوية .عندها ستنوح الصحراء وتبكي ضياع األبناء .)1(»..فاالثنان
اهلالك،وضر اخللق.
الدجال) يشرتكان يف كوهنما ميثالن الغواية واخلديعة،والرغبة يف اإلابدة و
(إبليس واملسيح ّ
ّ
ومن حق القارئ هنا ،أن يتساءل عن املساس ابملقدس من قبل املبدع ،وحماولة أسطرته وفق تراتبية جتعل من
هللا تعاىل (الزعيم) جمرد شخص عادي؛ تغيب عنه أشياءُ ،خيدعُ ،حيارب ،يُقاتل ،ميرض ،يضعف أحياان،

يُهزم يف أحيان أخرى ..فهو جيرده من القدسية ويصفه بصفات ال تنطبق إال على البشر ،الذين يعرتيهم
النقص وحيصدهم الفناء .والتفسري احملتمل هنا ،هو أ ّن "الكوين" حياول استعادة أساطري وثنية قدمية حفلت
هبا قبائل الصحراء قدميا.
وميكن اإلجابة عن هذا التساؤل ،أبن أسطرة املقدس ،وجعله مرتكزا ينطلق منه الروائي لنشر أفكاره،
وتوضيح مراميه ،هو حق ميارسه املبدع ،فمن «حق الروائي أن حيتفي بتمزيق وشاح التاريخ واالتكاءات
على هتميشات ال حصر هلا من الكتب املقدسة فيكل رواايته ..فهو مل أيت أبسطورة غري متداولة عامليا ..
وابلتايل يكون الزما أن نتأكد أن الكوين يتعمد أتريخ أساطري الصحراء من حكاايت شفهية موغلة يف
الوثنية إىل منت أسطوري مدون حتفل به رواايته وكتبه» ( .)2فـ "الكوين" يكشف حياة أهل الصحراء ،من
خالل الكشف عن أفكارهم ومعيشتهم ،وسحرهم وعلمهم وفنّهم ،ولكن ابالتصال ابملشهد األول،
واملكان األول ،والزمان األول ،زمن البداايت.
وملا كان "وانتهيط" رمزا لنزعة الشر ،ومناهضا لفضيلة اخلري ،فقد ظهر ذلك يف رواايت "الكوين" من خالل
أوضحها صفة االنتقام ،اليت دأب "وانتهيط" على توظيفها يف كل معامالته ،حىت
إيراد مجلة من الصفات؛
ُ
ُمسّي بـ "صاحب االنتقام" ،وزرع الفنت بني سكان الصحراء ،واستعمال أسلوب اخلداع واإلغواء ،ونصب
الشراك إليقاع الناس يف حبائله.

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .20
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فمن انتقامه تلك القصة العجائبية اليت أوردها "الكوين" إبسهاب يف رواية "الفزاعة" ،تلك القصة اليت نقلها
أهل الصحراء لكل األجيال ،حيث أ ّن "صاحب االنتقام" ابلرغم من أنه كان آخر من دخل ّملكة
الصحراء ،إال أنه تفوق على مجيع األهايل ابلسلطان والسحر واخلديعة واملكر .وملا راقب كل من كان يف
الود ابلنهار ،ويدبّرون املكائد يف
وجتسس على ما يقولون وما يفعلون ،رأى أسالفه يُظهرون ّ
اململكةّ ،
الظلمات ،سخر من عملهم هذا ،وصفهم «أب ّهنم صغار يلعبون ،ودمى جوفاء تلهو هبا الرايح.)1(»..
فحل يف ساحتهم وقت الظهرية،
عزم الداهية على النزول إىل هؤالء البلهاء ،ليل ّقنهم دروس احليلة واخلديعة؛ ّ
وجدهم على حالتهم تلك ،التظاهر إببداء أخالق واحملبة والعناق واإلكبار! .فأبلغهم كذاب أبنه رسول

الزعيم ،كلّفه أن يدعو اجلميع حلضور وليمة كبرية مل تعرفها الصحراء من قبل .ودون تفكري أو تريّث ،تسابق
ّ

الناس إىل حضور هذه الوليمة املزعومة .وحىت حينما اراتبوا يف أمره أول مرة ،مل يتكلموا عن مغزى الوليمة

لب الناس دعوته ،ورأى توافده على
ومناسبتها ،بل انقشوه يف جلام الدابة الذهيب اليت أتى عليها .وبعد أن ّ

اخللق لبهائه مثيال ،وأتى هلم
موائده ،استقبلهم أحسن استقبال ،و«أجلسهم ال ّداهية على بساط مل يـََر ُ
ٍ
اخللق أكثر منها ل ّذة ،وسقاهم شرااب غنّوا من فرط حالوته طراب.)2(»..
أبطعمة مل ي ُذق ُ
وبعد أن أكلوا فشبعوا ،وشربوا فارتووا ،وغنوا فطربوا ،وتعانقوا كما اعتادوا؛ رأى الداهية أن وقت احلساب
قد حان ،فوقف فيهم خطيبا بلسان الثأر ،وراح يذ ّكر كل واحد منهم أبفعاله الشنيعة؛ منهم صاحب
الغضب ،وصاحب احلسد ،وصاحب الكراهية .ووصف نفسه ابلربيء ،وحسبه فإن «األبرايء ال
كل أم ٍر إىل جمراه ،ألنه متيمة
ميوتون..حىت لو انتقموا ،أل ّن االنتقام هو النّاموس الذي مينع اخللل ،ويُعيد َّ

مستعارة من إرادة اخلفاء ال أهل اخلالء»( .)3فروح االنتقام اليت تسري يف عروق "وانتهيط" هي اليت صريته

الرهيب من حتت أبدان القوم،
خملوقا خالدا .وما إن أهنى خطابه االنتقامي ،حىت «سحب الداهية البساط ّ
فتساقط البلهاء يف ٍ
هاوية بال قاع»(.)4
ومنذ تلك احلادثة العجيبة ،خلعت األجيال والقبائل الصحراوية على "وانتهيط" لقب "صاحب االنتقام"
الزعيم ..كاان صديقني ..ولكنهما
و"صاحب الكيد" .فـالداهية وانتهيط «احرتف الفنت منذ اختلف مع ّ

1
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،0992 /0ص .072
ـ إبراهيم الكوينّ ،
الفزاعةّ ،
2
الفزاعة ،م س ،ص .073
ـ إبراهيم الكوينّ ،

 3ـ م ن ،ص .071
 4ـ م ن ،ص.072
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الزعيم ،فتح ّداه وانتهيط وأقسم أن
اختلفا يف أمر غامض ظل جمهوال حىت على النبالء واحلاشية ،فطرده ّ
ُخيّرب ّملكته»( ،)1هذا ما كانت تتداوله أجيال الصحراء منذ القدمي.
ومن الوسائل اليت استخدمها العدو اخلالد "وانتهيط" أيضا ،لنشر الفنت بني الناس ،هي اإلغواء ابلغناء
يرددونه« :إن طائر الفتنة
والتّحول ،وهذا ما دأب الكهنة حي ّذرون منه أهل الصحراء ،بقوهلم الذي كانوا ّ
العدو اخلالد "وانتهيط" فليحرتسوا ،وليتعلموا
ليس رسوال من رسل اخلفاء ،ولكنه مكيدة جديدة من مكائد ّ
التزام احلذر»( ، )2وذلك حينما ظهر ألهل النجوع طائر جمهول ،مجيل البدن ،يتقن اللحون البديعة،
واألنغام الشجية ،كائن مل يسبق ألحد أن رآه من قبل.
كرر الكهنة حتذيرهم لقومهم ،فقالوا هلم« :إن اللئيم القدمي أعجزه أن يُبيدهم ابملقتنيات ،وآمله أن أيخذهم
ّ
بسالح اإلغواء ،فابتدع حيلة الغناء ليفين أجرامهم  ..ويهلك أوطاهنم .ألنه اكتشف ضعفهم إزاء اللّحون،
وأدرك أن ال شيء يستطيع أن يفين أجسام اخللق مثل الغناء» ( .)3وأضافوا بلسان النذير أيضا ،أن ما هذا
املرة ،كما خت ّفى قبلها يف
الطائر اجملهول إال ظل الساحر اخلالد "وانتهيط" الذي «خت ّفى يف بدن طائر هذه ّ

أجرام احليّات ،واستعار صوت الطري ..ليسرقهم من أبداهنم ومن نفوسهم بسلطان الصوت .ألنه أدرك
ضعفهم الذي ورثوه عن أسالفهم إزاء الصوت ول ّذة الصوت.)4(»..
وككل مرة ،انقسم فيها الناس حول مسلك هذا الطائر وحقيقته ،فطعن أهل الشكوك يف حتذيرات
سري
الكهنة ،واهتموهم أبن هدفهم من وراء هذا اإلنذار هو حرمان أهل الصحراء من التمتع ابللحون اليت تُ ّ
عنهم يف هذا املكان القاسي ،رغم علمهم بعشق أهل اخلالء من أبناء الصحراء للّحون والغناء ،فهم «يرون
وحييون حياة أخرى ال
ما ال يستطيعون أن يروه إال ابلغناء ،ويسمعون ما ال يستطيعون مساعه إالّ ابلغناءْ ،

يستطيعون أن حييوها إالّ ابلغناء»(.)5

ومن أعمال "وانتهيط" ،هذه الشخصية األسطورية العجيبة ،لتعميق هوة العداوة والبغضاء بني الناس ،عمد
إىل استخدام وسيلة أخرى ،ال تقل خطورة عن وسائله القذرة الكثرية؛ إهنا وسيلة املسخ ،أو لعبة التحول.
تلك الوسيلة اليت ال منلك إالّ أن حنار يف تفسري حوادثها الفانتاستيكية الغرائبية اليت يُقدم الداهية "وانتهيط"
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص.12
 2ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .070
 3ـ م ن ،ص ـ ص  070ـ .077
 4ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .077
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وتلهفهم على املعادن النفيسة يف
على فعلها .حبيث ملا عرف شغف الباحثني عن الكنوز ابلذهب ُّ
ِّ
حلراسها من أهل اخلفاء بذبح األنعام،
الصحراء؛ وعلم أن شر َط أخذ هذه الكنوز ال يتم إال بتقدمي القرابني ّ
ِّ
أب هذا إىل تيس،
عمد الداهية إىل مسخ أقارب املن ّقبني عن هذه الكنوز وذويهم إىل أنعام وديعة «ميسخ َ

جبرها على
و َّأم ذلك إىل معزى ،وولد ذاك إىل َج ْد ٍّ
شقي قبل أن يضع يف أيديهم املدية وأيمرهم ّ
ي ٍّ
النحر»( .)1لقد أعماهم الداهية ،فجعلهم يُقبلون على ِّ
حنر أُسرهم وأقارهبم أبيديهم مقابل الفوز ابلكنوز،
وهم ال يشعرون ببشاعة ما يفعلون ،وملا يتفطّنون إىل ما أقدموا عليه من جرم فظيع ،يكون األوان قد فات.

العرافني والسحرة ،إنه أكرب السحرة ،إذ يتشكل يف كل
"وانتهيط" الشخصية الشريرة ،يتخفى أيضا يف هيئة ّ
اجللود ،حىت يف جلود األفاعي واحليات ،إ ّن تنكره هذا َشَرك يوقع به ضحاايه ،فهو موجود يف كل مكان،
فحيث ما ُوجد اإلنسان ُوجد هو أيضا ،حىت صار له قرين.

ـ  3ـ  0ـ  3ـ"أوخيّد" واملوت األسطوري:
وسجلها "الكوين" يف كثري
أسطورة أخرى من األساطري الصحراوية اليت احتفى هبا عامل الصحراء العجيبّ ،
من رواايته ،إهنا أسطورة بطلها "أوخيّد" .الذي حلقه العار حينما تنازل عن زوجته "أيور" وسلّم ابنه الوحيد

أحس "أوخيد" ابلذل ،والذل يف
إىل ذلك الرجل الغريب "دودو" اللئيم  .مقابل أ ّن ّ
يفك رهن مجله األبلقّ .
عرف الصحراء أقسى من املوت ،فحزن حزان شديدا ،وكابد أملا كبريا ،وشعر ابإلهانة لعنة تالحقه يف كل

مكان وزمان.
صمم على اسرتداد زوجته ،وإبطال شائعة بيع ِّعرضه وولده حبفنة من الترب،
يتحمل "أوخيّد" الوضعّ ،
وملاّ مل ّ

اليت أشاعها رجال "دودو" إبيعاز منه! .فعزم على الرحيل إىل الواحة حيث يقيم "دودو" سارق الزوجات.

وصادف ليلة وصوله إىل الواحة عرس "دودو" على زوجته .شرع يبحث عنه يف األحناء ،إىل أن عثر عليه يف
يصوب حنوه بندقيّته ،ومل
يتغسل ،ليهيئ نفسه كأي عريس .نظر إليه "أوخيّد" مليّا ،مث أنشأ ّ
عني الكرمة ّ
يشعر إبصبعه إال وهي تضغط على الزاند ،فخرجت الرصاصة ،غري أهنا مل تصبه ،ولكن الطلقة الثانية
اخرتقت رقبته ،فأردته قتيال.
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الذ "أوخيّد" جببل"احلساونة"( ،)1وجلأ إىل كهوفه املرتفعة .بينما انتشر ورثة القتيل يف الصحراء ،يطلبون الثأر

كووه ابلنار،
من قاتل "دودو" ،القتسام ثروته اليت خلّفها .وصلوا اجلبل فجرا ،قبضوا على اجلمل "األبلق"ْ ،
الكي
وأحرقوا جلده ،إلجبار "أوخيد" على االستسالم .اضطره صراخ "األبلق" وأنينهّ ،
وتوجعه من شدة ّ
ابلنار للخروج إىل طاليب رأسه ،مقابل أن يك ّفوا عن االستمرار يف حرق األبلق.
وملا ظفر به ورثة "دودو" اجلشعني ،سارعوا إىل التخلّص منه ،إلزاحة احلاجز الذي يفصلهم عن تركة
ضرهتا ،فقطّعوا أطراف جسمه «بربطه
"دودو" ،فرأوا أن يستلهموا طريقة األمرية "اتنس" عندما انتقمت من ّ
بني مجلني يسريان يف ّاجتاهني متعاكسني ،وهي الطريقة اليت انتقمت هبا "اتنس" من أعدائها .هم أيضا

()2
سجله "الكوين" يف آخر رواية "الترب":
يُهدونه املوت األسطوري ،املوت الذي يريده متاما»  .وهذا املشهد ّ

ضرهتا الشريرة؟" ..قيّدوا يديه ورجليه ابحلبال .جاؤوا
«قال رجل بدين" :أتعرفون كيف انتقمت اتنس من ّ
جبملني .ش ّدوا اليد اليمىن والرجل اليمىن إىل مجل ،وش ّدوا اليد األخرى والرجل اليسرى إىل اجلمل اآلخر.
االجتاه ال ُـمضاد ،وجد نفسه يف
السوط! ..قفز أحدهم حنو اليمني ،وقفز اآلخر يف ّ
السوط! ّ
صاح البدين :ـ ّ
الربزخ ..رأى الفردوس ،زغردت احلورايت ،وانحت اجلنّـيّات يف جبل احلساونة.)3(»..

وقد علّق "سعيد الغامني" على هناية شخصية "أوخيد" املأساوية ،أبن "أوخيّد" أراد أن ينجز عاملا خاصا
به ،وأسطورة خاصة به ،وذلك ع رب مسار حياته منذ البداية حينما هجر عشريته وآثر االنتساب إىل عامل
احليوان ّمثّال يف "األبلق" .وحينما مل يف ابلنذر الذي قطعه لويل الصحراء ،وحينما تنازل عن زوجته وابنه
للغريب وااللتحاق ابألبلق .لقد أراد أوخيّد «حتريك األشياء املق ّدسة عن أماكنها .ولكنّه ،من جهة أخرى،

جترأ
مل يستطع االنتماء إىل املدنّس .لقد حرص الراوي على عرض نظام العامل من وجهة نظر أوخيّد .وحني ّ
وطوح به .ويف النهاية انفجر به كالزلزال .إ ّن تقطيع
أوخيّد على حتريك املق ّدس ،تزلزل العامل ،انتفض ض ّده ّ
أوصال أوخيّد ،يف آخر األمر ،هو تقطيع أوصال للعامل ،الزلزال الذي أملّ بِّبَـْيت الظلمات ،ما دام هذا العامل
أو البيت ال أيتينا إالّ برؤيته هو»(.)4
السماويّة :السعادة وصفاء القلب ال الترب وال الذهب:
ـ  3ـ  0ـ  2ـ صاحب احلظوظ ّ
 1ـ جبل احلساونة :نسبة إىل قبيلة هبذا االسم ،سلسلة جبلية متت ّد من جنوب ليبيا عند هناية احلمادة احلمراء .ينظر :إبراهيم الكوين ،القفص،
دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت ،ط ،0997 /3هامش ص .07
 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .90
 3ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،رايض الريس للكتب والنشر ،لندن ،ط ،0991 /0ص .032
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .97
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يف رواية "الدنيا ّأايم ثالثة" حكاية أسطورة رجل عجيب ،يلقب بـ "صاحب احلظوظ" ،الذي ّاختذ الصحراء

عجب ،احتار يف شأنه العقالء والسحرة واحلكماء ،عندما رأوا أن كنوز
سكنا له .لقد كان يف أمره
ٌ
وعرضوا حياهتم للخطر من أجل
سر استخراجهاّ ،
الصحراء تسعى إليه ،وهم الذين أفنوا أعمارهم ليعرفوا ّ
امتالكها ،بينما هذا الرجل أتتيه الكنوز تسعى إليه ،فهذا ما ال يص ّدقه عاقل!.

تناقلت الدمهاء خربا مفاده أ ّن أمر الكنوز العجيب ،حدث عندما «استيقظ يوما فوجد السماء عارية
تتنزل وتقرتب ،حىت أيقن أهنا ستالمس البيداء ،فأغمض عينيه إجالال وفزعا ،ألنه أدرك مدى
محيمةّ ،
متخض عن
أحس ابلوجع الذي ينتظر صاحب قلب ّ
العسر الذي ختفيه البشارة ساعة اللقاء مع السماء ،و ّ

النّبوءة»( . )1وملا عاد من إغفاءة حلم اليقظة هذا ،وجد السماء قد عادت إىل مكاهنا ،انقبض قلبه لفراقها،
برغم بشارة النبوءة ،ولكن نشوة اللقاء سكنت قلبه إىل األبد.
وبعد هذا احللم ،أو البشارة ،أو النبوءة ،أو اإلهلام ،آثرته الصحراء على بقية اخللق ،إذ فتحت له قلبها
«لتهبه كنوزها من دون اخللق مجيعا»( .)2علّل بعضهم عطية الصحراء هلذا الرجل احملظوظ ،نظري كرمه
حيول احلجارة ذهبا ،ويزرع
وسخائه الذي اُشتهر به .وتنقل األسطورة ،أبن صاحب احلظوظ هذا «كان ّ
األرض نبتا وكأل وكمأ .أينما َوضع قدما :كانت كنوز الصحراء تسعى إىل يديه سعيا ،فيستخرج التّرب ليهبه

السبيل! »(.)3
للعابرين وأبناء القبائل وأصحاب ّ

أصبحت هذه الشخصية ثرية جدا ،حىت قيل إن الصحراء مل تشهد غنيا مثله ،على مدى عصورها القدمية.
والعجيب يف األمر ،أنه كان يعطي ما اجتمع لديه من أنعام وكنوز ،ويهب الناس كل ما ُوهب ،وال يُبقي
من على األغيار ابلكنوز
لديه منها شيئا ،ولكن «كلّما أعطى تضاعفت يف املراعي قطعانه ،وكلّما ّ

تسابقت إليه الكنوز»(.)4

حاول الرجل التّخلّص من هذه األموال والكنوز اليت حبته هبا الصحراء ،ول ّـما مل يستطع ،زهد يف تلك
الكنوز ،واعتزل دنيا الناس ،وانربى يستجدي اخلفاء ،جيهر بصوت حلوح «إنه ال يريد يف الصحراء شيئا غري
تسميه يف رطانتها سعادة»( .)5ال يريد من
شفاء القلب الذي ذاق طعمه يوما ،ومسع األمم الصحراوية ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،دار امللتقى للطباعة والنشر ،ط ،7111 /0ص .20
 2ـ م ن ،ص .27
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن  ،ص .27
 5ـ م ن ،ص ن.
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الدنيا شيئا سوى صفاء القلب ،الذي هو عنده «كنز ال يُنال إال بغسل اليد من كل ما امتلكت اليد»(.)1

رأى أن لنيل السعادة ال ب ّد من تقدمي القرابن ،وهو الزهد يف كل ما ميلك اإلنسان ،وليس يف بعض ما
ملكت يداك ،ألن صفاء القلب
امتلك .فقرابن السعادة «هو أن جتعل كل ما ملكت قرابان ،فتهب كل ما
ْ

كل ما ملكت اليد»(.)2
كنز ال يُنال إال بغسل اليد من ّ

زهد صاحب احلظوظ يف متاع الدنيا ،منع نفسه من أن هتفو حىت إىل أصغر املل ّذات ،إىل درجة أنه شوهد
جمردا حىت من
ميشىي يف العراء حايف القدمني ،حاسر الرأس ،عاري اجلسم ،ضامر البطن من ش ّدة اجلوعّ ،
التمائم واألحجبة! .فرماه الناس ابجلنون ،وقابلوا مسلكه هذا ابستخفاف وسخرية ،ابلرغم من أنه كان َحيرم

نفسه من التمتع مبلذات الدنيا ،ويهب غريه كل ما ميلك ،لقد كان يُرى يف اخلالء «حافيا ،عاراي ،ظامئا،
َ

الكف ،ويـَ ْقلب
وحيول الصلد سبائك من ذهب بلمسة
ّ
جائعا ،ليستخرج هلم من اجلوف كنوز الرتابءّ ،
الرمل تربا إبريزا ،ويقايض معادن البيداء ابلبضائع واحلبوب والغالل اليت حتملها القوافل القادمة من
كثبان ّ
الشمال أو العائدة من اجلنوب ليهبها ألبناء الصحراء»(.)3

وكعادة القوم ،سرعان ما يدب احلسد إىل قلوهبم ،ويسري اجلحود إىل ضمائرهم ،فناله من آذاهم الشيء
ِّ
وجرأوا عليه سفهاءهم فنعتوه أبرذل
الكثري .سخروا منه ،أهانوه ،مث سلّطوا عليه صبياهنم فرموه ابحلجارةّ ،
الصفقات ،وأطلقوا عليه أرذل األلقاب .حزن صاحب احلظوظ ملا بدر من القوم من جحود ونكران،
فقرر أن ميتلك املال،
وأغاضه ما أحلقوه به من أذى وظلم ،وقد كان صاحب إحسان ّ
وتفضل عليهم!ّ .
جيرب امتالك الكنوز!.
الذي يسعى إليه سعيا ،وأن مينع فضله عن اجلاحدين والناكرين للجميل ،وأن ّ
تقول األسطورة ،أبن صاحب احلظوظ ،قد صار «يف زمان يسري أثرى أثرايء الوطن الصحراوي كلّه»()4؛
القطعان ،العبيد ،الذهب ،احلسان ،األعوان ،اخلدم ،األتباع ...وبعبارة جامعة ،لقد امتلك الصحراء
أبكملها ،وصار َملِّكا عليها ،و«دانت لسلطانه القبائل ،وخضعت مللكه املمالك ،وابيعته أقصى أمم
األرض على البادية َملكا وحيدا»( .)5مدحه الشعراء ،وجمّده اخلطباء ،وغنّت ابمسه املغنيّات ،وكل َمن كانوا
يتوددون إليه،وال ينادونه إال ابسم اي "موالان"!.
يرمونه ابألمس ابجلنون،وجيحدون فضله ،صاروا اليوم ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،م س ،ص .23
 2ـ م ن ،ص .23
 3ـ م ن ،ص ـ ص  23ـ .22
 4ـ م ن ،ص .22
 5ـ م ن ،ص ن .
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نع
امتلك صاحب اإلحسان كل الكنوز ،إال كنزا واحدا ،هو كنز السعادة! .فمنذ أن قرر أن ميتلك ،وميتَ َ
عن السخاءّ ،فرت السعادة من قلبه،مل يشعر ابلراحة ،رغم أنه صار من أصحاب األمالك! .وظل على
هذه احلال ،حىت جاءه "رسول األبدية" ،ليأخذه يف رحلة أبدية ال رجوع منها .يقال إنه ذ ّكره مبا كان عليه
قبل االمتالك ،وعاتبه على ما بعد االمتالك ،فقال له «وِّهبت فوهبت ،واستبدلت فاُست ِّ
بدلت»(.)1
َ َ ُ
ُ َ َ َ

مرا ،وحزن حزان
عاد بذاكرته إىل الزمن األول ،زمن العطاء والسعادة واهلناء ،فأدرك خطأه .بكى بكاء ّ
الرحيل قد حان ،فخرج..
شديدا على السعادة اليت ضيّعها ،وملا أفاق كان األوان قد فات ،ألن «ميعاد ّ
فذهب ،ومل يعد إىل الوراء قط»( .)2وهلذا قيل إن السعادة واملال ال جيتمعان يف قلب واحد.

ـ  3ـ  0ـ  3ـ دمية الصحراء العجيبة:
اخليتعور" حوارا عجيبا جرى بني شخصيتني أسطورتني
دوهنا "إبراهيم الكوين" يف رواية "بـَُّر ْ
تكشف أسطورة ّ

مها "البطل" و"الشبح" ،كان احلديث يدور حول موضوع عجيب هو كيفية خلق "دمية الصحراء"

(اإلنسان) .ابدر الشبح ابحلوار ،يشرح جلليسه البطل ،عن حقيقة دمية الصحراء املدلّلة ،اليت تدعى
"إنسان" ،يف اسرتسال عجيب،كأنه يصف نقوشا مرسومة على جدار صخري.
وتربمت من العزلة القاتلة.
روى الشبح ،أنّه يف قدمي الزمان ،اشتكت الصحراء من حياة الوحدة املوحشةّ ،

وذات يوم ،دفعها امللل إىل القيام بعمل بغرض التسلية ،فماذا فعلت؟ .صنعت من تراب الوادي املبلل دمية
مدهشة! .وملا أتملتها أعجبتها كثريا ،ورأت أهنا ستكون املؤنس هلا يف وحدهتا ،ومسّتها "األنس" .وبعد أن
خربهتا م ّدة ،الحظت أ ّن على بدهنا عيبا ،وهو انكماش البدن ،واسرتخاء األعضاء .وإلقامة جسم الدمية
واستوائه ،صنعت له الصحراء من حجارة الوادي أعوادا ،وقالت هذه عظامه .ابتهجت األم هبيئة دميتها،
فأحبّتها «ألن احلجارة اليت مسيت عظاما ،أعطت البدن صالبة م ّكنته من االنتصاب»(.)3
أدخلت الدمية السرور على الصحراء ،وشغلتها عن حياة العزلة زمنا ،إىل أن جاء اليوم الذي الحظت أبن
بدن الدمية كان قاسيا وخشنا ،وذلك بفعل صالبة العظام املصنوعة من احلجر ،فف ّكرت يف حيلة جتعل
وخلقت له يف اجلسد مسالك جيري فيها كما جيري يف قنوات
هذا البدن َم ِّران فـ «أخذت من الينابيع ماء،
ْ

 1ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،م س ،ص .23
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .022
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األم على
وشعت الدمية بنضارة ،فأطلقت ُّ
األرض .جرى السلسبيل يف قنوات اجلسد ،فبطُل اليبسّ ،
السائل الذي وهب الوليد نضارة اسم "ال ّدم"» (.)1
ّ
حلَت الدمية يف عيين األم ،فالزمتها زمنا ،وكلما خربهتا أكثر ،رأت فيها نقصا جديدا ،فتسارع إىل إمتامه.
هذه املرة الحظت ميل الدمية إىل الكسل واخلمول والسكون ،فلم يعجبها ذلك ،فأتت بريح "القبلي"،
املعروف حبرارته .وسلّطته على بدن الدمية « نفثت يف الدمية أنفاس الصهد اجلنويب ،فاستزاد اجلسد حبرارة مل
وفر ليدب يف اخلالء ،يسعى يف الوطن على قدمني»(.)2
يعرفهاّ ،
تدب على األرض ،وبكت من شدة الفرح .ولكن فرح
غمرت الصحراء سعادة غامرة ،ل ّـما رأت دميتها ّ
مترد على أمه ،ملا أحس ابلدفء واحلرارة ،وصار يتنقل على قدميه .فتاقت
األم مل يدم طويال ،ألن وليدها ّ
نفس الوليد ،بعد أن عرب املسافات ،إىل الوطن ،من حيث أقبل"القبلي" ،فعزم على الرحيل و«انطلق

الوليد .انطلق حبثا عن الوطن ،ومضى يف السبيل بعيدا بعيدا ،فلم يدرك الوطن»( .)3مل يصل الوليد إىل
الفردوس الذي يبحث عنه ،ولكن وجد نفسه اتئها ،بني األم اليت هجرها ،وبني الوطن الذي لن يبلغه،
و«منذ ذلك اليوم صار التيه للدمية قدرا ،صار هلا قدرا خالدا»( .)4وعادت الصحراء وحيدة من جديد
كما كانت ّأول عهدها «تعاين الشوق املميت ،وتبكي الليايل حنينا»(.)5
ـ  3ـ  0ـ  1ـ الغريب الذي رمته العجاجة املومسية املشؤومة:
يف كثري من مفاصل هذه الرواايت ،يفاجئك صاحبها "إبراهيم الكوين" ،بشخصيات غريبة األطوار ،غرابء
حل
حيلون فجأة على أهل الصحراء ،أيتون يف هيئة أشباح ،أو فرسان ،أو سحرةّ ،
وعرافني ..فلم حيدث أن ّ
الرواة ،حىت صارت
ابلصحراء غريب «إالّ ومحل معه إىل القبيلة سرية ..أغرب تناقلتها األجيال وتن ّدر هبا ّ

األولني»(.)6
جزءا من أساطري ّ

من عجائبية سري الغرابء ،الذين ظهروا يف قبائل الصحراء ،ذلك الغريب ،الذي صارت سريته أسطورة
ويرددها املتسامرون يف الليايل .ألن هذا الغريب ،مل يظهر كما ظهر غريه؛
حيكيها احلكماء يف اجملالسّ ،
 1ـ م ن ،ص .029
 2ـ م ن  ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .029
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص ن.
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عرافا يتمتم ابلتعاويذ ،أو جمذواب يتلو األوراد ،وإمنا جاء هذا
فارسا على مجل ،أو درويشا عليه أمسال ،أو ّ
املخلوق راكبا عجاجة! .ظهر فجأة من بني العجاجة اجملنونة الثائرة ،رأت القبيلة شبحا خيرج من الغبار

اهلائج ،لقد «رمته إىل جنوع القبيلة عجاجة مومسية عاتية»(.)1
ابلرغم من أن أهل احلمادة يف الشمال ،كانوا قد ألِّفوا هبوب هذه الزوبعة اهلائجة كل موسم ،أتتيهم من
اجلن»( .)2ولكن مل سبق
انحية اجلنوب ،يروهنا «تزرع صحراء الشمال غبارا وأوبئة وعقارب وبعض أشباح ّ

حل موعد هجوم هذه
هلم أن رأوا من قبل ،أن هذه العجاجة اجملنونة ترمي أشباحا غرابءَ! .ولذلك كلما ّ
حيل يف قبائل الشمال الكآبة واحلزن ،ألهنم يعرفون أهنا ختلّف وراءها اخلراب ،واألمراض ،وكثريا
العجاجةّ ،

وجند
من اهللكى! .بل إ ّن «هذه العجاجة املومسية املشؤومة ال تدفع إىل املضارب ابألوبئة والغبار والعقارب ُ

اجلن فحسب ،ولكنها تفعل ما هو أسوأ عندما ُمتيت الكأل يف املراعي»(.)3ولذلك ،كلما حان موعد هذا
ّ

الشر اجملهول ،يواجهها السحرة إبعداد التّعاويذ ،فـ «حيرقون عظام األنعام وشعور األموات وأظافر
ّ
()4
األطفال»  .وتقوم العجائز حبمالت استباقية حلماية األخبية من جنون العاصفة ،ووقايتها من غدر
ومس جند اجلن.
العقاربّ ،
وبسبب الشؤم الفظيع الذي جتلبه هذه العجاجة املومسية كل عام ،وما ختلّفه من خراب مؤمل على النفوس،
وتوجسوا منه خيفة.
صار الناس ينظرون إىل وليد العجاجة هذا ،الرجل الغريب ،نظرة شك وارتيابّ ،
فناصبوه العداء ،كما فعلوا مع العقارب واحليات واهلوام واجلن واألرواح اليت نفثتها هذه العجاجة املشؤومة.
عدوا ،شبحا خفيّا ،ال خيتلف عن الغبار واألوبئة والعقارب وأشباح اجلن .فرتكوا
وهلذا ع ّدوه « ّ
الزعيم.)5(» ..
الصبيان يركضون وراءه ،ويرمجونه ابحلجارة .ومل يرتكوه إالّ عندما بلغ احلَرم ،ودخل خباء ّ
حل فجأة على القبيلة ،فبعد أن انل نصيبه
وتستمر األسطورة يف تتبع ملحمة هذا املخلوق الغريب ،الذي ّ

من احلجارة اليت رمجه هبا األوالد ،مل جيد ملجأ حيميه ،إال خباء زعيم القبيلة ،ارمتى بني قدميه ،يصرخ طالبا

ويردد «أان َمنَّا" مسّين "منَّا"(أي القحط أو اجلدب) ،ال حتاول أن تنعتين ابسم آخر أبدا ،اي
النجدة واحلماية ّ

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن .

4
الزؤان ،م س ،ص .72
ـ إبراهيم الكوين ،فتْنة ُ
 5ـ م ن ،ص ن.

~~118

جاللة الزعيم ،ألنه امسي احلقيقي»( .)1مث بدا منه سلوك غري مفهوم ،وال يليق بطريد يطلب األمان
واحلماية؛ إذ رفع قدميه يف وجه الزعيم ،مث أطلق ضحكة مدويّة ،كأهنا شقشقة بعري قريع! صار الكبار
والصغار يقلّدوهنا هت ّكما وسخرية.
حل ابلقبيلة رجل آخر غريب ،من جهة اجلنوب ،من حيث أسقطت العجاجة
وبعد مضي مدة قصريةّ ،
هذا املخلوق الغريب ،فأخرب أبن الغريب الالجئ كذب على اجلميع .فليس امسه "منّا" ،وإمنا امسه"آبـَغَْلغُول"

الضب)! .وهذا يعين الكثري ابلنسبة إىل هذه القبيلة اليت تق ّدس األمساء ،وترى أن كل اسم حيمل
(أي صغري
ّ
أسرارا ورموزا ودالالت ،وأن صفات الشخص وسلوكه ،أيخذها من االسم الذي حيمله .وتضرب القبيلة

حتل
على ذلك أمثلة ،تقول إهنا مل جتد شخصا يدعى "أخورهي" (الثعلب) ،ومل يتصف ابللّؤم واخلداع ،ومل ّ
وحل فيه الشؤم واخلراب .ولذلك اهتم الزعيم كثريا
"تيمرولْت" (األرنب) أبي مكان ،إال ّ
امرأة تدعى ْ

سر حامله.
ابلسؤال عن االسم قبل معرفة القبيلة ،ألنه يعلم أن االسم هو ّ

مث شوهد هذا الغريب بعد ذلك يعيش منعزال عن الناس ،ونقل عنه رواة ثقاة من أهل القبيلة ،أبنه ميارس
السحر ،واألغرب أنه مل يره أحد وهو انئم ،له قدرة عجيبة «على أالّ ينام ال الليل وال النّهار»( .)2وملا
حق الغريب أن ينام يف
جتاسر بعض الفضوليني ،وسألوه عن سر يقظته ،وعدم نومه أجاهبم «ليس من ّ
أرض األغراب! »(.)3
ـ  3ـ  0ـ  2ـ القزم آمخوك عاشق احلجارة:
يسجلها "إبراهيم الكوين" ،يف رواية "الربة احلجرية" ،حتت عنوان فرعي "أله
قصة أسطورية أخرى عجائبيةّ ،

احلجر" .تدور أحداثها حول شخصية خملوق غريب ،ذي طباع غريبة أيضا .فهو قصري جدا ،ال يكاد يرى

يعريه األشقياء بـ"القزم" ،يرمونه كل يوم بوابل من احلجارة ،كأنه حشرة!.
من ش ّدة القصر ،يدعى"آمخوك"ّ ،
بعضها يسقط دونه ،وبعضها تصيب وجهه فتجرحه ،وبعضها ترتك كدمات على أطرافه ،فينزف منها الدم.

يشك من أذاها قط! .بل كان يقوم حبركات غريبة ،تنم عن
والغريب أنه مل يكرتث يوما هلذه احلجارة! ،ومل ُ

اهلدوء ال االنفعال ،وعن االستسالم ال الدفاع عن نفسه .فرتاه يكفكف الدمع ،وميسح الدم ،وينحين

بويل صاحل.
فيتحسس بيده أجسام احلجارة املتناثرة حوله يف لني وحنانّ ،
ّ
يتربك هبا كأنه يتربك ٍّ
 1ـ م ن ،ص .73
 2ـ م ن ،ص .30
 3ـ م ن ،ص ن .
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واألغرب من ذلك ،أنه يعمد إىل هذه احلجارة املتساقطة ،يفرتش هلا ثوبه مث جيمعها فيه ،ويبتعد هبا عن
يكومها يف العراء الفسيح ،وخيفيها عن األنظار ،كأمنا خيفي كنزا مثينا ،مث يشرع يبين هبا مدان
املضاربّ .
كثرية! .كان يعشق احلجارة جبميع أشكاهلا وألواهنا وأنواعها ،وكان حبّه أكثر لنوع خاص من احلجارة اليت

يسميها «احلجارة السريّة اليت ختفي هللا!»( .)1وكان كلما رماه أحدهم هبذا النوع املقدس ـ حسبه ـ من
احلجارة ،يسارع إىل محله خبشوع ،يقبّله ابكيا ،مث يدخله يف جيبه بلطف ،فإذا دخل خباءَه ،انزوى يف زاوية

ٍ
وآخر .وقد ينشج بصوت
مظلمة ،مث أخرج «الكنز اإلهليّ .
يتأمله طويال ،وهو ميسح دموعه بني حني َ
مسموع إذا كان احلجر موحيا وغامضا ،ومأوى آلهلته السريّة»(.)2
يدسه يف جيبه ،وكلما
هذا "احلجر اإلهلي" ـ يف اعتقاد هذا القزم عاشق احلجارة ـ ْحيرم البناء به لقداستهّ ،

يظن أنه حيميه من أذى اجلن ،وينري له الطريق،
المست أانمله احلجر ،يشعر ابألمان واالطمئنان .كان ّ
جرب ذلك مرارا ،وكان قبل أن يكتشف هذا
كلما أرسلته أمه ليال جلارهتا ليأتيها ابمللح أو الكربيت .لقد ّ
بصورهم العجيبة
احلجر العجيب ،القى أذى كبريا على أيدي ملة اجلن ،كانوا يرعبونه يف الظلمات َّ

دم أسود غزير .يقطعون رؤوسهم أبنفسهم لريعبوه .أو ميشون رأسا على
«يفتحون أفواها كريهة ،يسيل منها ٌ
عقب ،أو مي ّدون قاماهتم يف الفضاء حىت تغيب يف السماء .يسقط قلبه إىل بطنه ،ويزحف الربد على
صدره ،ويُصيبه ال ّدوار»( .)3ويف كل مرة يرعبونه فيها ،يُغمى عليه قبل أن يصل إىل اخلباء ،فيقضي ليلته يف
العراء ،عرضة ملخاطر احليّات واهلوام والسباع.

فكونوا
ويف موقف آخر حصل له مع مردة اجلن ،حينما انفردوا به ذات ليلةّ ،
وعن هلم أن يستهزئوا بهّ ،
الضحك ،ولو مل يـُ ْغ َم عليه ملات
حوله دائرة ،وحبسوه فيها ،مث «طفقوا يدغدغونه حىت كاد ميوت من فرط ّ

ابلضحك»( .)4ولكنّه منذ أن اكتشف بنفسه حكمة متيمة هذا النوع من احلجر ،توقف عدوان اجلن،
ّ
وصار يعيش يف راحة وهدوء وأمان.
يعرضه لغضب
مل يتجاسر "آمخوك" على البناء هبذا النوع من احلجارة لسببني؛ أما األول ،فإ ّن البناء به ّ
جرب
"اآلهلة اخلفية" .وأما الثاين ،فخوفه من أن البناء به يُبطل مفعول التميمة ،فتعاود ّ
اجلن مهامجته .لقد ّ

السري ،وحينما تفقد
مرة ،عندما بىن بيتا حجراي ،وكان العمود الذي رفع به البناء من هذا احلجر
ّ
ذلك ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .030
 2ـ م ن ،ص .037

 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص ـ ص  030ـ .037
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البناء يف الصباح «وجد غزاال مسحورا يركن جبوار العمود ..أبصره ..فلم جيفل..مث ركض حىت اختفى»..
(.)1
صدقته ،وحكى ألقرانه فسخروا منه ورمجوه ابحلجارة ،وتساءل اجلميع يف
ح ّدث "آمخوك" َّأمه مبا رأى فما ّ

()2
يتعجب،
تعجب «ما الذي جيعل خملوقا هيّااب كالغزال أن
يطمئن لبنيان أقامه اإلنسان؟»  .أما هو فلم ّ
ّ
ّ

السري هو الذي جذهبا .لوال احلجر اإلهلي ملا جرؤ خملوق
اخلفي «السر يف احلجر .احلجر ّ
ألنه يعرف السر ّ
للشك أبن هذا البنيان هو بنيان
بري كالغزال على االقرتاب من وطن اإلنس»( .)3واقتنع مبا ال يدع جماال
ّ
ّ

ّمسوس ومق ّدس.

ولطاملا تساءل "آمخوك" بينه وبني نفسه عن السر الذي ختفيه هذه احلجارة املق ّدسة ،ولكنه مل يتوصل إىل
جواب شاف ،املهم عنده هو اقتناعه أب ّن هلذه احلجارة سرا كبريا وكفى ،لذلك فهو يُقبّلها ويعشقها،
وخيشاها! .فهو ال خيشى يف الصحراء إال شيئني اثنني ،اجلن وهذا النوع من احلجارة .يستبد به اخلشوع،
ويبلغ به اخلوف مداه ،كلما عثر على هذا النوع من احلجارة.
حدث للقزم "آمخوك" مرة حادثة عجيبة ،حينما ذهب يستجمع احلجر قبيل املغيب ،فعثر على حجر مل يره
َ
من قبل  ،أحس جتاهه ابلرهبة واجلالل واخلوف والسعادة .وفجأة رأى نفسه يف رحلة إىل اجملهول ،اليت
يتخل عن احلجر املوسوم ابلرموز السرية مث «اشتعل احلجر ابلنار وحرق
دامت دهرا طويال! .ولكنه مل ّ
يتخل عن احلجر ،عن الكنز ،عن السر»(.)4
أصابعه الصغرية .ركع على ركبتيه ومل ّ
وملا أعاده اجلن إىل األرض ،وجد نفسه حيتضن احلجر ،ويبكي .ميسك ابحلجر بشدة كأمنا «خياف أن
يهرب منه ويرتكه وحيدا يف الصحراء»( .)5وطفق يعدو يف اخلالء ،يبكي ويصرخ أبعلى صوته «هللا .إنه هللا.
لقد رأيت هللا! »( .)6ازداد تعلّق "آمخوك" ابحلجارة أكثر ،منذ تلك الرحلة العجيبة ،يعاملها كما يعامل
البشر ،بل بلغ اقتناعه إىل درجة جعله يعتقد أن احلجارة ت ْفضل البشر طيبة ونبال وسكينة وأماان! .ينظر
إليها نظر العاشق ملعشوقته.
 1ـ م ن ،ص .033
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص .031
 5ـ م ن ،ص ن.
 6ـ م ن ،ص ن .
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وسخر حياته للحجارة! .فاحرتف مهنة البناء ،وأدهش البنّائني،
القزم "آمخوك" الدراسة عند الفقيهّ ،
هجر ُ

كسر حجارة قط ،واعتربوها معجزة إهلية .رأوه حياور احلجر بصوت مسموع ،وهو بدوره ينقل
ألهنم مل يروه ّ
إليه أخبار األجداد ،من خالل الرموز واإلشارات ،حبّه للحجر علّمه فهم لغة احلجر .استدعاه السلطان
دس حجارته السريّة يف األسس ،وصنع
"أاني" ،وكلّفه بتشييد مدينة "واو" املباركة .فباشر العمل يف احلال « ّ

من متائمه النّفيسة أعمدة لبنيان املدينة املق ّدسة»( . )1أذهل البناء أهل "واو" ،فنال إعجاهبم وحاز على
ثنائهم .ورأوا يف هذا البناء اجلديد املدهش" ،و َاو" املفقود َة بُعثت من جديد.
ولكن حدث أمر آخر أحزن "آمخوك" العجيب ،وذلك عندما أمر السلطان أبن تق ّدم القرابن إىل هذه
املدينة اجلديدة ،لدفع األضرار عن "واو" املق ّدسة .وقد وقع اختيار القرابن على "آمغار" املق ّدس .ويف
آمغار اجلليل مشدودا حببل متني ،اقرتب منه ،فرأى الرجال يهيئون
الساحرَ ،
صباح يوم كئيب رأى البناءُ
ُ
الودان املهيب .انتابت "آمخوك" رجفة ،مث هوى على األرض يتلوى كمن شرب السم،
السكاكني لنحر ّ
لتوسالته ،فحملوا القزم إىل بيته،
توسل أبالّ يذحبوا القرابن حىت يقابل السلطان .ولكن ّ
اجلزارين مل يستجيبوا ّ

مث عادوا فأغمدوا السكني يف حنر آمغار!.

ليرتجاهم كي يرتيّثوا ،ولكنه رأى أمرا فظيعا ،رأى دم اإلله اجلبلي ينضح
عاد "آمخوك" إىل الرجال زاحفاّ ،
من رقبته ،ساعتها صرخ ودعا عليهم ،وقال هلم« :أكلتم حلم أخيكم اإلنسان ،وامت ّدت أايديكم إىل حلم
آهلة السماوات .فما أتعسكم .ما أشقاكم .ما أبشعكم!» (.)2مث سقط "آمخوك" مغشيا عليه ،عاند احلمى

أايما ،مث مات على إثرها! .بينما الودان الذبيح ،هنض حبركة سريعة ،وركض حنو اجلبل ،ورقبته تقطر دما.
وبعد مرور يومني خرج بنو آوى من اجلبل ،وهجموا على املدينة ،مبساعدة جيوش اجلن!.
ـ  3ـ  0ـ  2ـ املرأة الصحراوية أثرية الصحراء ووصية "آهني املق ّدس":
امللفت للنظر يف رواايت "الكوين" هو حضور شخصية املرأة الصحراوية بصورة مكثفة ،حبيث كان هلا دور
هام يف أحداث الرواايت ،كما كان هلا دور يف شىت نواحي احلياة القبلية واألسرية .وقد مت الرتكيز عليها
وإخضاعها لكثري من اإلضاءة والتحليل .وعمدت هذه الرواايت إىل إضافة بعض األمناط الغريبة العجائبية
للمرأة ،إلغناء املشهد السردي ،وشحنه مبسحة من التعجيب لإلاثرة البصرية والذهنية .وقد عمد "الكوين"

 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .012
 2ـ م ن ،ص .011
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إىل تقدمي املرأة الصحراوية مبظهر الغموض ،كالغموض الذي يغلف الصحراء ،والذي جيعل تفسري كثري من
أمور البدو الصامتني أمرا عصيّا.
إن للمرأة الصحراوية جاها وسلطة وقداسة ،مستعارة من كتاب "آهني" املق ّدس لدى الصحراويني ،ومن
تراث مقوالت األسالف .فلذلك ق ّدسها الرجل الصحراوي ،ورفعها إىل مستوى اآلهلة ،يركع هلا ويعبدها،
وع ّدها خملوقا مق ّدسا .وهذا واجب على الرجل إزاء املرأة الصحراوية ،كفله هلا العرف والتقاليد وشريعة
األسالف ،فـ « الواجب يقضي على الرجل الذي قرر أن يربط مصريه ابمرأة أن يهبها نفسه كلها ،أن
سخر هلا وجوده ،أن يركع هلا ،أن يعبدها ،أن حيوم حوهلا كما حتوم الفراشة حول النار.)1(»...
يُ ّ
وما أورده الروائي "الكوين" يف رواايته حول املرأة ،أ ّكد أن أهل الصحراء ،يولون املرأة احرتاما كبريا ،وقداسة
حث على احرتام املرأة الصحراوية ،وجاءت وصااي األسالف توصي
عظيمة ،ألن كتاب "آهني" املقدس ّ
إبجالهلا ،وحت ّذر من إهانتها .أل ّن املرأة الصحراوية حياة حقيقية ،ألنه ال معىن حلياة الصحراوي ،يف مكان
ال وجود فيه للمرأة ،ألنّ املرأة يف الصحراء متثّل االستمرار ،واالستئناس «املرأة ضمان ألي حياة يف

الصحراء ،ولو مل تكن كذلك ملا عبدها أجدادان ،وق ّدسها آابؤان»( .)2ولوالها النتهت احلياة يف الصحراء!.

انلت املرأة الصحراوية تلك املكانة املتميّزة يف اجملتمع الصحراوي ،ألهنا غلبت الرجال حبسن التّدبري ،وقهرت
بسر اإلرادة ،اليت كانت حمل ثناء من قِّبل أهل الصحراء .اعرتفوا هلا بفضلها يف بقائهم على قيد
الصحراء ّ
احلياة يف الصحراء لذلك «عبد الصحراويون املرأة ،وجعلوها وريثة هلم يف النسب واالسم واملرياث»(.)3
سرها؛ املرأة "واو" األرضية،
املرأة الصحراوية كنز جمهول ،سر غامض ،جياهد الرجل نفسه للبحث عن ّ
فردوس الصحراء ،ما دام الصحراوي مل يعثر على"واو" الفردوسية .هذه املواصفات اجلليلة هي «اليت جعلت
منها خملوقا مق ّدسا يف املاضي هي اليت ساعدهتا يف أن جتد حيلة تقاوم هبا أهوال اجلدب ،وتغلب اجلوع
وكربايء اآلابء»( . )4وهلذا ال ميكن للصحراوي أن يتصور الصحراء بدون املرأة ،كما ال ميكن له أن يطيق
يتسىن له أن يقتل الفراغ؟ .ولذلك
العيش بدون أن تكون يف حياته ،كيف له أن يقهر الوحشة؟ .بل كيف ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .721
2
الزؤان ،م س ،ص .21
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ

 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص .012
 4ـ م ن ،ص ـ ص  012ـ .019
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خصيصا من
كان يقول الصحراوي ألخيه إ ّن «النساء خملوقات سحرية ،حيواانت صغرية .ابتدعها هللا ّ
منهن؟»(.)1
هبن ونتمتّع
بوجودهن .فكيف تطيق حياة صحراوية خالية ّ
ّ
ضلوعنا كي نتسلّى ّ
الصحراوية دور فاعل يف شىت جماالت احلياة
ويتضح من قراءتنا جلل أعمال "الكوين" الروائية ،أن للمرأة ّ
العزة بني أهلها وذويها ،وترقى إىل
«فقد احتلّت من علو املنزلة واملكانة العالية ما جعلها ترفع أعالم ّ

مصاف اخللفاء واألمراء والقادة والوالّة ،ومن إليهم من كل ذي موقف مشهود وحممود»( .)2فقد حفلت
جسدت املواقف اليت قامت هبا املرأة ،وأبدعت فيها لدرجة «أهنا فاقت يف
هذه الرواايت ابحلكاايت اليت ّ
بعضها الرجل ،ولذلك ذاع صيت هذه النّماذج من النّساء ،وأصبحت مثار إعجاب»(.)3

وقد حرص الروائي "الكوين" على إبراز دور املرأة من جوانب خمتلفة ليؤكد ،أ ّن هذه النّماذج الروائية ،وإن
أختا،
أغرقت يف الفانتازاي ،فهي من إفراز الواقع الصحراوي الضارب يف القدم؛ فقد تكلّم عنها بصفتها ّأما و ْ

فتكرس نفسها لرتبية أبنائها
وزوجة ،وعاشقة «األم اليت ترقى عندها حاسة األمومة إىل أمسى ما ميكنّ ،
حم ّققة كياهنا فيهم ،وقد مجعت بني صفات الشجاعة واإلقدام والعبادة والدين واجلهاد يف سبيل هللاّ ،ما

الصاحلني»(.)4
ّأهلها ذلك لتكون من مصاف أولياء هللا ّ

عفواي ،وإمنا كان أمرا مقصودا،
صور "الكوين" املرأة ّ
الصحراوية يف صورة الق ّدسني «ذلك مل يكن أمرا ّ
لقد ّ

حمل واالستغناء»( .)5مل يذكر
يؤّكد مكانة املرأة ،وما ميكن أن تصل إليه من ّقوة ونقاء وقدرة على التّ ّ
صفاهتا املتميزة يف اجملتمع الصحراوي من خميال املبدع ،وإمنا نقل مكانة املرأة اليت حتتلها يف الواقع ،وذلك ملا

تفوقت هبا على الرجال يف الصحراء ،فقد قامت أبعمال جليلةّ ،أهلتها قدرة
لديها من قدرات خارقةّ ،
حتملها الفائقة ،إىل درجة أن ع ّدها الناس أهنا تُنتسب مللة اجلن .فقد أُنيط هبا «رعاية مصري القبيلة ،والعناية
ّ
عزهم ،ومحاية شؤوهنم وآماهلم من صروف ال ّدهر وعبث األقدار»(.)6
حبياة األفراد ،واحلرص على ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .001
 2ـ فاطمة صالح األعجم ،صورة املرأة يف املوروث الشعيب بني واقعية ألف ليلة وليلة و رومانسية السري الشعبية ،م س ،ص .27
 3ـ فاطمة صالح األعجم ،صورة املرأة يف املوروث الشعيب بني واقعية ألف ليلة وليلة و رومانسية السري الشعبية ،م س ،ص .92
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وألن املرأة الصحراوية وصية الناموس املق ّدس ،بل هي من وضعت وصااي هذا الناموس ،وأمانة األسالف،
املقدسة مل يطرأ عليها كثري تغيري يف حياة الصحراويني إىل اليوم .فما زالت السلطة تؤول إليها،
فإن مكانتها
ّ
وما زال السلطان يؤول إىل ولد املرأة وليس إىل الرجل ،وما زالت هذه هي داينة الصحراويني.

فإذا ما ُرزق الصحراوي أبنثى زغردت نساء القبيلة ثالث دفعات من الزغاريد ،عالمة على أن املولود أثىن،
يسمعها الرجال يف اخلباء البعيد فيفرحون ،يسمع األب تلك اإلشارة البهيجة ،فيبتهج هلا «األب والقبيلة

والسهل ورؤوس اجلبال .فمن غري األنثى أنق َذ نسل الصحراويني من االنقراض؟ َمن غري األنثى يف الصحراء

عامل ابلقداسة ،ويعبده الفرسان؟ ماذا تعين الصحراء إذا مل تستقبل بني احلني واآلخر
يستحق التبجيل ،ويُ َ
ِّ
ويروض وحشية الصحراء؟»(.)1
يهون قساوة القبلي ّ
عذراءَ .من غريُك ،أيتها العذراء ،يستطيع أن ّ
وتبقى األم الصحراوية ،حكيمة الصحراء ،ومتيمة احلياة ،والدرس اخلالد ،تقوم بدورها املق ّدس يف تنشئة
األجيال على وصااي األسالف ،وصية أم األمهات ،وتسهر على حتصينهم خبطاب التلقني .فها هي الفتاة
تتقرب منها ،تُلبسها الطرحة
احلسناء "تفاوت" ،ملا بلغت سن الرشد ،وجدت ج ّدهتا العجوز جبانبهاّ ،
الزرقاء ،عالمة على البلوغ ،فتحبِّسها إىل ركبتها يف خباء خاص ،وتتهيّأ لتُلقي على ابنتها أسرار احلياة،

رددت على مسامع ابنتها متائم جموسية ،لتحفظها من
وتنقل إليها نصائح عجوز حكيمة ،خربت احلياةّ .
األذى ،وينفتح أمامها ابب الرحلة اجلديدة ،فتظفر بزوج نبيل ،وّما قالته هلا «اكتيب يف قلبك ..أ ّن األنثى
ِّ
ِّ
بفمك تتكلمني ابلوصااي
وحتمني النَسل من االنقراض.
يف الصحراء هي احلياة .يف
جوفك تتلقني البذرة ْ
وتغين
وتنطقني ّ
ابلشرائع .بِّيَدك تْنقلني الرموز لألجيال ليتعلّموا منها "تيفيناغ" .تستطيعني ،اليوم ،أن تذهيب ّ
سر البقاء ،متيمة الصحراء»(.)2
وتعشقي وأتخذي من َر ُجلك ّ
وملا انتهت اجلدة من تالوة وصية األسالف املق ّدسة ،مسحت هلا ابخلروج من خباء االحتجابّ ،تولت األم

ابنتها ،وبدأت معها طقوسا أخرى ،علّمتها كيف تنقش رموز "اتنيت" املقدس حبروف "التيفيناغ" على
الثياب والنمارق والسروج ،لتعرف لغة العشق .مث تلت أمامها تعاليم وصية األسالف اخلالدة القائلة« :ال

الرجل ليحميها من نوائب الدهر ،ويهبها األمان من غدر الزمان ،ولكن كي تقتين من
تركض املرأة وراء ّ
سر هللا يف خلقه .فإن هجرها بعد
صلبه الذريّة .فإذا أدركته ،وانلت املبتغى ،فقد فازت يف احلياة ،وتل ّقت ّ
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حيق هلا أن حتزن ،ألن الرجل خملوق ابئس وضعيف ال يستطيع أن حيمي نفسه ،فهو أحوج خملوق
ذلك فال ّ

للعزاء»(.)1

هبذا جند أن األسطورة الصحراوية ،تعيد مشكلة املرأة ،إىل زمن حواء األصلي ،زمن البدء ،زمن الطهارة
األول .وهذا يعين أن قضية املرأة الصحراوية ،مل تكن يف يوم ما مشكلة اترخيية أو إنسانية ،ألهنا مل تتعرض
الضطهاد اجملتمع الذكوري الصحراوي ،ومل ينظر إليها نظرة دونية ،فلم تعرف الذل وال اهلوان .على العكس
من ذلك ،فقد عاشت املرأة الصحراوية ،جبالهلا وقدسيتها ،وانعكس ذلك على سلوكها ،وتفكريها ،وحسن
الصفحات يف شىت اجملاالت كالفروسية
تدبريها ،األمر الذي «جعلها تصل إىل أعلى املراتب ،وتُسطّر أنصع ّ

واألدب واحلكم وغري ذلك.)2(»..

ومن صور تبجيل اجملتمع الصحراوي للمرأة ،اليت ذكرها "الكوين" يف بعض رواايته ،أن القبيلة تعترب ابن املرأة
يتوىل السلطة فيها .بينما ترفض ابن الرجل،
هو االبن احلقيقي ،وابلتايل تقبَل انتماءه للقبيلة ،ويستطيع أن ّ
يسمونه ابن األغراب ،فريفضون اعتباره فردا من القبيلة،
الذي أجنبه من امرأة غريبة ،أو كانت ّأمه جمهولةّ ،

وحيرمون عليه استالم مقاليدها .تلك هي عقيدة الصحراويني ،اليت وجدوها منقوشة يف وصااي "آهني"
ّ
الزعيم
القدمية .هذه هي شريعة الصحراء اليت قضت أب ّن «القبيلةَ لن تقبل ابن األغراب ،حىت لو أراد ّ

الزعيم نفسه .هذه شريعةٌ ورثناها عن
ذلك ..االبن ابن ّأمه .االبن ميشي وراء ّأمه حىت لو كان ابن ّ
الزعيم»(.)3
األسالف ،ومل ْ
يبتدعها ّ
وسرها ،وقداستها مرتبطة بقداسة األرض .فقد جاء يف األسطورة
املرأة الصحراوية أثرية الصحراء ّ
يدب على قدميه ،أفلت منها،
الصحراوية ،أن األم (الصحراء) ملا ابتدعت دميتها (الرجل) ،بعد ما صار ّ
وتوجعت على فراق وليدها ،ومل جتد من يواسيها وخيفف
فافتقدته ،وصارت تعاين الوحدة .حزنت وانحت ّ

استقرت على صدرها،
عنها عذاهبا إال األنثى ،هي فقط «وحدها ركنت إىل األرض ،وسكنت إليها ،و ّ
اخلفي»(.)4
وعزهتا يف ُمصاهبا ،و ْ
ومسحت دموعهاّ ،
أنصتت هلمسها ِّّ
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السر الذي
فقربتها ،وكافأهتا أبن علّمتها ّ
أكربت األرض احلزينة صنيع ابنتها األنثى ،وشكرت هلا وفاءهاّ ،
السر هو ما يش ّدان إليها ..ما جيعل من املرأة
يش ّد الرجل وأيسره ،وأخربهتا أبهنا هي نفسها السر «هذا ّ

الرجال ،ابحلياء عندما جند أن ُفسنا هلا عبيدا وّماليك وأتباعا»(.)1
الكائن الوحيد الذي ال نشعر ،حنن ّ

تل ّقت األنثى الوصية من أمها األرض ،وحرصت أن تتّبع تعاليم األم يف كل عمل تُـ ْقدم عليه .نبّهتها أبن

تعمل جاهدة على ش ّد الرجل إىل األرض ،بوسيلة الرتحال  ،فالزمته يف كل أسفاره ،وحبيلة اإلجناب أيضا،
فأجنبت له توأما ،وساعدهتا يف حفر بئر «فانبتت هلا ّأمها زرعا وخنال ،ونبتت يف متاهة اخلالء أول واحة
وفخا ،لتقول له إن "واو" اليت انطلق حبثا عنها ،ليست وطنا مساواي ،ولكنّها فردوس
لتصنع للرجل أواتدا ّ

جتود به األرض»(.)2

عملت امل رأة بوصااي األم حىت أقنعت الرجل ،دمية األرض التائهة ،وقالت له ،إنه ال شيء حييا أو ينمو ،ما
ابلرتاب ،ابألسافل،
مل يلتصق ابألرض .ولكي جتربه على االقتناع بكالمها مت ّددت هي أرضا ،و«التحمت ّ
تم به الصحراء ،وترفض أن تبوح به ألحد ..فكانت املرأة ،بعد احليّةّ ،أول
ابلنّدى األبعدّ ،
ابلسر الذي تُ ْتم ُ

سر اخللق ..منذ ذلك اليوم صار احلضيض للمرأة
سر التّكوينّ ،
من عرف أ ّن االلتئام ملحمة األرضّ ،
أبداي ،وكانت لالستقرار نواة.)3(» ..
انموسا .صارت للقرين فراشا ّ
ومنذ ذلك العهد القدمي ،وضعت الصحراء املفتاح يف يد املرأة الصحراوية ،ألهنا كانت حكيمة ،بينما
الرجل كان أبلها جمنوان ،فبقدر ما كانت املرأة حترص على االلتصاق ابألرض (األم) ،بقدر ما كان الرجل
كل شيء خرج من تراب ،وإىل
يتوثّب للتيه واالنطالق «كانت األنثى تش ّده إىل األرض ش ّدا ،وتُذ ّكره أب ّن َّ
الرتاب يوما سوف يعود .قالت له "إيتكا تري كفت ،تقال ِّ
إيويْتـ َف ْل ْد»(.)4
ّ

ِّ
ناد الرجل وإصر ُاره ،كانت تلقى العنت وهي تش ّده إىل األرض ش ّدا ،غافلها مرة ،وضاع يف
أعيا األنثى ع ُ
رحلة التيه .فخلّت بينه وبني جنونه وتيهه ،وسلّمت هي أمرها إىل األرض .وجلأت إىل حضن أمها
الصحراء ،تشتكي هلا مهّها ،وتشكو العذاب الذي تعيش فيه بسبب الرجل .قالت هلا األم« :ما ميكث يف
أمره للرايح فسوف تذروه الرايح ..قالت هلا أيضا إن االسرتخاء ،أو
األرض يبقى ويكرب وحييا ،وما سلّم َ

بجلها النّواميس ..قالت هلا إن ما تفعله اآلن ليس
االستقرار أو البقاء ..هو تعويذة ستعبدها األجيال ،وتُ ّ
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السحري الذي سيطلبه اخللق ..ألن الصحراء ْأوفت ابلوعد ،ووضعت املفتاح يف يد
إال َْحنت هذا املفتاح ّ

املرأة»(.)1

قالت هلا أيضا أبن األنثى هي احلقيقة ،والباقي وهم ،وأن مصري التائه ،البد أن يؤول إليك ،فمهما اته يف
اخلالء الواسع ،فال بد أن جيد الطريق إليك ،ألن «املرأة هي املخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يعيد
الوحش إىل حظرية البشر»( .)2أ ّكدت هلا أبنه سيعود إليها راكعا ،مهزوما ،ابكيا ،وأوصتها ابلصرب.
وابلفعل ،فما هي إال أايم ،حىت صدقت نبوءة الصحراء « ذلك أن العابر البائس ،ما لبث أن عاد على
وهم ،والواحةُ املفقودةُ أُكذوبةٌ ،وال حقيق َة
عقبيه مهزوما ،فركع بني يدي األنثى ،وبكى ،وقال إ ّن العبور ٌ
السماء ،إالّ الصحراء ،إالّ األرض ،إالّ ربيبة الرتاب :املرأة»(.)3
حتت قبّة ّ
تقول األسطورة ،إنه منذ ذلك العهد ،أقسم الرجل أبغلظ األميان ،أن يطيع املرأة يف ما أتمر ،وأن أيخذ
عنها احلكم َة والوفاء لألرض ،اليت « جعلتها على قومها زعيمة ،يف يدها حكمة الكهانة مع سلطان
()4
نصب األسالف املرأة كاهنة على الصحراء ،وانلت من األرض احلكمة،
ّ
الزعامة»  .ومنذ تلك احلادثةّ ،

نصب أهل الصحراء كاهناهتم زعماء
والنبوءة ،تلك الصفات اليت ّأهلتها ألن تصري زعيمة الزعماء ،إ ْذ « ّ
تعاليم جليلةُ ،مسي
على قبائلهم ..كالكاهنة "آهني" اليت تولت حكم قبائل صحراء الشرق كلها ،وتركت َ
الكتاب الضائع "آهني" تيمنا ابمسها ،واعرتافا حبكمتها ...والكاهنة "تني هنان" اليت قادت قبائل الغرب إىل
ِّ
سيوف غُزاةٍ كادت تُبيدها»(.)5
ّبر األمان ،بعدما عانت األمم من

ـ  3ـ  0ـ  9ـ ال ّدرويش والصداقة الغريبة:
"الويل" اإلنسي بشكل الفت يف رواايت "الكوين" ،وهي شخصية ال تقل
حتضر شخصيّة الدرويش أو
ُ
ّ
عجائبية عن شخصيات اجلن ،وشخصيات السحرة والعرافني .وقد يكون هدف املؤلف من إقحام هذا
 1ـ م ن ،ص ن.
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النوع من الشخصيات ،هو إحداث نوع من االعتدال يف بناء األحداث ،حبيث أنه إذا « كان الساحر
يستعني بثقافته السحرية ،وخب ّدامه من اجلن ،فالويل يستعني مبا وصل إليه ،نتيجة العبادة والزهد.)1(»..
حرم على
كان "موسى" الزاهد املسكني ،يقتات من عمل يده ،كان الدرويش الوحيد يف الصحراء الذي ّ

نفسه قبول الصدقات من أهل الصحراء ،يكسب قوته من عمل يده ،ويتص ّدق مبا حيصل عليه على
ويتدرب
يروض املهاريّ ،
املساكني والعابرين .فمذ كان طفال ،احرتف الرعي ،وعندما صار فىت ايفعا كان ّ
على القتال ابلسيوف.
وشحت السماء ابملاء يف احلمادة ،انتقل الدرويش إىل مهنة
وملا اجتاحت "آزجر" اجملاعة ،وغزاها اجلفافّ ،

يتفضل به على اجلوعى واحملتاجني وعابري السبيل.
جلب احلطب ،يقايضه ابلتمر والشعري والقديد ،مث ّ
لكن الشيء العجيب الذي نقله عنه كل من رآه ،هو أنه كلما عاد أبكوام الشوك وأعواد احلطب ،جيهش
و ّ

ويتأوه من األمل ،ويتصبب منه العرق الغزير .يبكي بكاءَ ٍّأم ثكلى فقدت أبناءها ،أو أرملة دفنت
ابلبكاءّ ،

عائلها .بكاؤه ليس بسبب التعب ،أو شظف العيش ،أو قساوة احلياة ،أو قلة ذات اليد .وإمنا لسبب آخر

سيتكشف بعد حني!.
عجيب،
ّ
خطب ما!.
جربوا أنه إذا بكى الدرويش ،سيحل ابلصحراء
أهل الصحراء َ
ٌ
خيش ْون دموع الدراويش ،ألهنم ّ
فأل ٍ
ابألخص إذا كان الدرويش يتيما ،كحال
سوء ،يُنذر ابلبالء والويالت ،واألمر يتأكد
بكاء الدرويش ُ
ّ
"موسى" .تبكي لبكاء الدرويش مربيته الزجنية والنساء «فينثرن املاء البارد على قلوهبن للتخفيف من
رب أجران من آخرة دموع الدرويش! .ينزعن أيديهن من الصدور ويغرسنها
املصيبة .يُرددن نفس التميمة :اي ِّّ

يف الرتاب لدفن ِّّ
الشر»(.)2

ويف كل مرة تراه فيها مربّيته الزجنية قادما من بعيد ،هترع إليه مسرعة ،تشفق عليه ملا ترى قدميه احلافتني قد

أدمتهما احلجارة واحلرارة ،فتل ّفهما خبرقة من قماش ،مث تبكي شفقة عليه ورمحة به قائلة له« :ال أتت
تكسر الطلح؟»(.)3
ابحلطب إذا كنت ستبكي .ما حاجتك إىل احلطب إذا كنت ال تستطيع أن ّ

كان سبب بكاء الدرويش ،أنه يعترب األشجار مثل اإلنسان ،هلا روح وعظام وحلم ،وأ ّن كسر أغصاهنا ،هو
ابلضبط ككسر عظام اإلنسان ،هلا ُحرمتها أكان صاحبها حيّا أو ميّتا .ونزيف عروقأغصاهنا ،هو كنزيف
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .010
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .030
 3ـ م ن ،ص ن.
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عروق البشر ،وصوت أعواد احلطب يف النار ،كصوت اإلنسان الذي يصرخ من األمل .لذلك حينما يكسر
حمرم
الدويش املسكني أغصان الطلح يبكي ،ألنه يرى أ ّن قتل شجر الطلح ،كقتل ر ٍ
وح بشرية ،عمل ّ
ُكسر ضلوع األشجار كي
يستوجب القصاص! .لذلك كثريا ما يردد هذه العبارة اليت فيها إقرار ابلذنب «أ ّ

قتلت ثالث طلحات اليوم»(.)1
أُطعم انركم .أطفالكم يتدفّؤون بعظام مواتيُ .

دامت عالقة الدرويش "موسى" العجيبة ابلشجر حىت عندما تق ّدم به السنّ ،اختذ من الطلح واألثل
أصدقاء وأبناء! .جيالسهم ويستأنس ابحلديث إليهم ،وتراه يُ ّردد يف كل جلساته «أذكر أين كنت طلحة يف
()2
حرم على نفسه الصيد ،وأ ْكل اللحوم ،وهام
واد مهجور .فلماذا تدهشكم أبويت للطلحات؟»  .وزاد أن ّ

الودان ،وحيادث الطيور ،ويستأنس ابحليواانت.
يف فضاء الصحراء الشاسع ،يعتصم بقمم اجلبال ،يصادق ّ

وكثريا ما كان الدرويش يلوم نفسه ،عندما أقدم على مجع احلطب حينما كان ايفعا ،ومقايضته ابلشعري،
ميحوه البكاء ،ولو قضى عمره
إلنقاذ أهل الصحراء من خطر اجملاعة .اعترب أن ذلك العمل الشنيع لن َ
يبكي ندما .فذهب إىل الزعيم ،حيمل غصن طلحة خضراء ،يشكو له ما اقرتفت مجاله أبوالده .تضاحك
احتج ،فطمأنه الزعيم أبن مينع اإلبل من قضم أوالد
الزعيم ،وقابله اجمللس ابستهزاء .لكن الدرويش ّ
الدرويش!.
األخبية ،جيمع ما استطاع مجعه من األمسال واخلِّرق واألقمشة.
بعد ذلك طاف الدرويش "موسى" على كل ْ
وقر الربد يف الشتاء،
وطفق يُلبس الشجر هبا ،ليحميها من هليب جالّد النهار ،وسخونة القبلي يف الصيفّ ،

لقد «كسا كل األشجار وصنع هلا اللباس ليحميها من انر الشمس وصهد القبلي يف الصيف ،ويقيها شر
()3
رد عليهم بكالم
البحري يف الشتاء»  .استقبل الناس ما أقدم عليه الدرويش بعاصفة من السخرية ،ولكنه ّ

كنت طلحة وحيدة يف صحراء
عجيب ،حني قال هلم«:كم
عانيت من هؤالء األعداء عندما ُ
ُ
مهجورة!»( .)4مث يتلفظ بكالم ،ينم عن الشكوى ،والبكاء واألمل ،واإلحساس ابالنكسار والضعف«مل
حيسوا يب ،فكيف ال أرحم بدان كانت روحي حتتمي جبوفه عمرا كامال»(.)5
يرمحين الناس ألهنم مل ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .030
 2ـ م ن ،ص .032
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص .033
 5ـ م ن ،ص ن.
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حياول "الكوين" يف معرض حديثه عن شخصيات رواايته ،أن يضفي عليها بُعدا طقسيا رامزا ،وحيشد
لرمسها كثريا من الوسائل اليت مت ّكنه من جعلها مثرية وعجائبية شكليا وفكراي أيضا .هذا الرسم العجائيب
انجم عن إتقان الروائي احملكم يف رسم الشخصيات الصحراوية ،فهي أقرب إىل الذهنية والتجريد منها إىل
الوصف املادي اجلسماين ،حييطها بكثري من اإلتقان واحلفاوة البصرية ،األمر الذي جعلها تسهم يف تكوين
أطر مشهدية عجائبية ،غريبة األطوار وغريبة املظهر ،وغريبة التفكري والفعل معا ،كما رأينا ذلك يف
شخصية الدرويش "موسى".
س:
ـ  3ـ  0ـ  01ـ "آ ّكا" ّ
الرجل اخلُ ّ
اخلس خملوق من املخلوقات العجيبة ،وهو نوع من الكائنات املنتشرة يف الصحراءُ ،ولد نتيجة زواج إنسي
ّ

من جنيّة .فاخلس ،خملوق له صفات اإلنسان واجلان ،فأبوه إنسي و ّأمه جنيّة ،وهذا التعريف ينطبق على
رجل من أهل الصحراء يدعى"آ ّكا".

قصة "آ ّكا" العجائبية ،يف رواية "الربة احلجرية" ،عندما ظهر يف عرس "بوخا" .وللعرس يف الصحراء
تبدأ ّ
حل الويل والثبور على اجلميع! .بدأت
عادات وطقوس وتقاليدّ ،
الكل االلتزام هبا ،وإال ّ
يتوجب على ّ
شعائر العرس ،بغناء النسوة ابألحلان الصحراوية الشجنيّة ،ويف هذه األجواء االحتفالية ،ظهر "آ ّكا" يف هيئة

أكابر الطوارق ،بلباسه األزرق املهيب ،الذي يلبسه األعيان يف املناسبات اهلامة ،قال أبن مهمته اإلشراف

على "االحتجاب" وأنه القيّم عليه.
واالحتجاب هو مرحلة من مراحل طقوس الزواج عند الطوارق ،وهو املرحلة الوسطى بني مرحلتيني؛ مرحلة
احلبس مث االحتجاب مث مرحلة شعائر الوداع والتسليم .ويف مرحلة االحتجاب ،يتوارى العريس عن األنظار،
ميت له بصلة قرىب»( .)1الرجل القيم على "االحتجاب" ،يتوىل
حيرم عليه «رؤية اخلال و ّأم العروس وكل من ّ
ُ
مهمة حراسة العريس ،وحيرص على محاية خبائه من أذى اإلنس واجلن ،طيلة مدة الزفاف .الرجل الغامض
ّ
معني يعيش فيه ،ألنه يقضي حياته متن ّقال
قال أبن امسه "آ ّكا" ،أصله من اتدرارت .قال أبن ليس له مكان ّ

بني الكهوف واملغارات يف اجلبال.

أب من
خس « قالوا إنه ٌّ
بعض املشاركني يف طقوس الزواج ،أجزموا أبن هذا الشبح الغريب هو ٌّ
خس أجنبه ٌ

أهل اتدرارت من أم جنيّة»( .)2لـِّما الحظوا عليه من تصرفات غريبة ،ال يتصف هبا إال من كان له صلة
 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .07
 2ـ م ن ،ص ن.
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قرىب ابجلن .وملا مسع آ ّكا ما كان الناس يتهامسون به ،أ ّكد أبن األسالف مل يقطعوا يوما ِّصالهتم مع اجلن،
ومل ميتنعوا عن الزواج منهم!.
وظاهرة التزاوج بني اجلن واإلنس ،ظاهرة شائعة يف الصحراء ،وذاك ما تؤّكده رواايت "إبراهيم الكوين" يف
كثري من املواضع ،حىت صارت أمرا مألوفا لدى أهل الصحراء .فقد صار أمرا عاداي عندهم أن يقولوا هذه
امرأة تعاشر جنيّا ،وهؤالء الرجال يتّخذون من اجلنيات زوجات هلم ،وهذا الولد ّأمه جنيّة ،وهذه البنت
جين.!..
أبوها ّ
يُكثر "آ ّكا" من احلديث عن ملة اجلن ،عندما كان حياور العريس "بوخا" ،ويَذكرهم بشيء من اإلجالل
اخلس حمل ّدثه ،أبن االرتباط وثيق بني فريق
واالحرتام والرهبة ،ألن بينه وبينهم صلة قرىب .ولطاملا أ ّكد هذا ّ
اجلن وفريق اإلنس منذ األزل .وبعد كل حديث يبقى "بوخا" مندهشا من كالم "آ ّكا" الغريب عن اجلن،

وخاصة حينما لفت انتباهه مرة ،أبن اجلن حيضرون جمالس الغناء ،ويقعون يف الوجد ،وقال له أيضا ،أبنه
اخلس،
إذا نظر إىل النساء املغنيّات يف زفافه هذا ،سيجد كثريا ّ
منهن جنيّات! .وافق "بوخا" على كالم ّ
وكشف له أبنه ملا نظر إىل بعضهن أصابه الدوار.
اخلس "آ ّكا" مل يقم مبا جيب أن يقوم به قيِّّم احلجاب يف الزفاف ،ملا خالف طقوس أسالف أهل الصحراء.
ّ

حني أقدم على نزع أسلحة التحصني والتعاويذ والتمائم ،اليت ُوضعت يف خباء العريس "بوخا" وحوله،
حلمايته من اعتداءات اجلن .اكتشف الشباب فعل "آ ّكا" املشني ،وواجهوه حانقني «لن نسمع رقيبا على
احلجاب ُجيّرد البيت من كل حصن ليرتكه حتت رمحة أهل اخلفاء ..هذه مكيدةُ ٍ
رجل مشبوه ال يعرف أح ٌد

من أين جاء»(.)1

وتعالت أصوات احلضور ،تطرح سؤاال واحدا «من أنت؟ من أين جئت؟ إىل أيّة قبيلة تنتمي؟ َمن زّكاك
رقيبا على احتجاب القرين؟»( .)2اضطر "آ ّكا" حتت ضغط إحلاح الشباب أن جييبهم ،ليكشف هلم أبنه
ينتمي إىل اجلن ،وأن له صلة قرىب هبم ،وأنه ليس الوحيد من له عالقة ابجلن ،وأخربهم أبن نساءهم كثري
منهن جنيّات ،وقد رأى سبعا منهن يف هذا الزفاف ،وقال أبن أكثر زوجات رجال الصحراء جنّـيّات،

 1ـ إبراهيم الكوين ،الربة احلجرية ،م س ،ص .03
 2ـ م ن ،ص ن.
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ولكن ال يعرفون ذلك! ،وختم كالمه مؤّكدا أب ّن «الصالت بينكم وبني أهل اخلفاء مل تنقطع منذ تزاوجوا
واختلطوا مع األسالف يف الزمن األول»(.)1

مث اعرتف أبنه هو َمن أبعد األسلحة عن اخلباء ،بناء على طلب اجلن ،ألهنم أرادوا مشاركة القبيلة أفراحها،

زعيمهم أبالّ يلحق
ولذلك ـ قال هلم ـ فإنكم استمتعتم أبمجل األحلان من حناجر اجلنيات ،وقد عاهدين ُ
األذى ابلعريس .مث وقع "آ ّكا" صريع الوجد لياليا ،بفعل تلك األحلان العجيبة ،ومل يعد من سفره إال ليلة
املهرجان.
ـ  3ـ  0ـ  00ـ قبائل زنوج حبرية "كوري":
خيرب الراوي يف هذه األسطورة ،أبن هؤالء الزنوج متكنوا من توحيد قبائلهم حول حبرية "كوري" ،واستطاعوا
ٍ
حروب على جرياهنا مشاال وغراب .ومن الصفات العجائبية
بشن
بناء دولة قوية يف الصحراء املمتدة ،وقامت ّ
اليت يتصف هبا هؤالء الزنوج ،واليت سجلها "الكوين" مستندا على األساطري القدمية أهنم «أشر من اجلن

وينافسون وحوش بين آوى يف الغدر»(.)2
ومن طقوسهم الغريبة أيضا ،أهنم حيتفلون أبوالهم إذا بلغوا العاشرة ،وتسمى طقوس "الرجولة" ،تنتهي هذه
يتدرب على الشك يف
الطقوس اببتعاد الولد عن والديه ،وال يعتمد إال على نفسه ليبقى على قيد احلياة!ّ .

كل شيء ،حىت يف أقرب الناس إليه ،ولذلك عليه أن يبقى متح ّفزا دوما ،أل ّن عليه أن ينتظر الغدر واخلداع
يتمرن على النوم واقفا ،ليبقى على حذر دائم ،فـ «يهجر البيت
من كل أحد ،حىت أقرب األقرابء! .مث ّ
يتدرج يف التمارين من االستناد على سيقان
ليتدرب على النوم واقفاّ .
ويذهب إىل السهول والغاابت ّ
األشجار أو االعتماد على صخور الرب إىل أن يقف على قدميه ويتم ّكن من أخذ كفايته من النوم دون

مساعدة»( .)3وهبذا يتمكن ابن آوى من النجاة من األعداء ،واإلفالت من كل الشرور.
تسميهم بـ "بين
مث يواصل "الكوين" اإلخبار عن الصفات العجيبة هلاته القبيلة ،اليت جعلت سكان الصحراء ّ

آوى" و"جن البحرية" ،ملا رأوا فيهم من صفات مشرتكة بينهم وبني ابن آوى واجلن؛ منها طبيعتهم الش ّكاكة
اليت ترى كل إنسان عدوا جيب مقاتلته فـ «ابن آوى يتح ّفز إذا التقى آبخر حىت لو كان أخا أو أاب ويستع ّد

 1ـ م ن ،ص .01

 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .011
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للعراك وال يوليه ظهره مهما اضطرته األسباب»( .)1ومن صفاهتم أيضا نقال عن قصص العجائز «أهنم أسرع
خملوقات األرض ع ْدوا .ويقال إهنم الوحيدون الذين يصطادون الغزالن دون حاجة إىل استعمال
السالح»(.)2

هذه الصفات اليت اتّصف هبا زنوج حبرية "كوري" ،هي اليت جعلت أهل الصحراء يسموهنم بـ "ابن آوى".
وتقول األساطري ،أبن ال أحد استطاع هزمية الطوارق يف الصحراء ،إال جيش ابن آوى ،الذي استطاع
وشردوا الكثري
وخربوا وقتلوا ّ
السيطرة على قبائل الصحراء ،ملا ركن الطوارق إىل االسرتخاء واالمتالك! .فنهبوا ّ

من الصحراويني ،وتوغّلوا يف الصحراء ،وانتشروا كالوابء الفتّاك ،ومل يستطع وقف زحفهم سوى املهاجرين
آهجار ،وشنوا غزوا معاكسا على بين آوى .ومنذ ذلك العهد ،بدأت العداوة بني
الذين حتالفوا مع قبائل ّ

حرمت «األمهات على
الزنوج وبني قبائل الصحراء ،ومل تنته منذ أن سال الدم غزيرا .وهلذا السبب فقد ّ
أهل الصحراء إىل األعداء اخلالدين :الذائب ،واألفاعي ،وريح
األوالد ذكرهم يف الصباح ّ
وضمهم ُ
القبلي»(.)3

ـ  7ـ  7ـ شخصيات السحرة والعرافني:
حيتل السحرة والعرافون يف رواايت "الكوين" مكانة هامة ،فهم شخصيات ضرورية يف السرد الروائي ،كما يف
اجملتمع الصحراوي ،إذ يوليه قيمة كبرية ،واحرتاما ابلغا ،ابلنظر إىل أتثريهم الكبري يف حياة الناس ،وحاجة
الناس إليهم .إذ يهرعون إليهم يف كل صغرية وكبرية ،يطلبون منهم إجياد احللول ملا يعرتض حياهتم من
مصاعب وعقبات ،ويعرضون عليهم أسخى العطااي وأمثن اهلبات .العتقادهم أبن الساحر والعراف ميتلك
قدرات عجيبة على معرفة ما حصل ،أو سيحصل ،ابالستعانة أبعوانه من أهل اخلفاء ،لذلك كله يَرهبهم
اجلميع ،اتقاء لبطشهم ،ذلك أن الساحر «بواسطة أعماله السحرية ي ْقدر أن ُجي ّمد املدينة مبن فيها ،وأن
أييت ابألعمال املستحيلة .وله قدرة فائقة على التّحول يف أي صورة يريد وعلى مسخ الشخصيات وفق ما
(.)4

يشتهي»

ـ  3ـ  7ـ  0ـ الساحر الوثين اجملوسي:

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .019

 3ـ م ن ،ص.012
 4ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .011
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ال ميكن أن يكون للعراف أتثري على الناس ما مل جيعل الناس تؤمن خبوارقه ،وما مل حيم ْلهم على تصديق
العرافني يتالشى أتثريهم يف الناس ،وابلتايل
أخباره املاضية ،وتنبّؤاته املستقبلية .وبدون اإلميان بقدرات ّ
تنفصل عرى عالقاهتم معهم ،ويسقط فكرهم األسطوري يف نظرهم .وابلتايل تتعطّل ّمارساته السحرية
واألسطورية ،ذلك «ألن سقوط الفكر األسطوري ذو عالقة جدلية متبادلة مع سقوط املمارسة
()1
العراف الناس أبنه على اتّصال
األسطورية»  .فهذه املمارسة األسطورية اخلارقة ،واليت ترتكز على إقناع ّ
العراف وإرادته؛ فيص ّدقونه يف كل ما
أبخبار اجملهول ،ونبوءات الغري ،هي اليت ختضع اجملتمعات إىل سلطة ّ

كل ما يطلبه.
يقوله ،ويلبّون له ّ

وللعراف مكانة متميّزة يف اجملتمع الصحراوي ،الذي يؤمن بقدرات الكاهن أو العراف العجائبية ،إذ ال
لرد
ميكن تصور قبيلة من قبائل الصحراء ـ حسب رواايت "الكوين" ـ ختلو من كاهن أو كاهنة .يلجؤون إليه ّ
مكروه ،وحلمايتهم من األرواح الشريرة وطردها ،ومداواة املرضى ،وتفسري الرؤى واألحالم ،وقراءة النبوءات،

البت يف
والبحث عن األشياء الضائعة واملسروقة ،والفتوى ،والرقية ،والزواج ،والصلح ،وفك اخلصومات ،و ّ
املنازعات ..فهو يف نظرهم ،عامل ،وطبيب ،وفقيه ،وحكيم ،وقاض .يقوم بعدة أعمال خمتلفة.

العراف اجملوسي املهيب واملرعب،
فقد ورد يف رواية "القفص" حكاية أسطورية صحراوية تتح ّدث عن ذلك ّ

جملرد ذكر أعوانه أبلسنتهم! .ألنه كانت له صلة
الذي كان يرهبه الناس يف الواحة ،وكانت فرائسهم ترتعد ّ

العراف اجملوسي ،يف بداية مهنته يف
تعرض هذا ّ
وثيقة ،وعالقة وطيدة ،مبعشر اجلن الوثين الكافر العدواينّ .
واحة "آدرار" ،إىل مضايقات ومالحقات ،مث معارك من قبل مجاعة الدراويش ،ا ّهتموه ابل ّدجل ،ورموه

اضطر إىل أن يتوقّف عن ّمارسة قراءاته البصرية يف
العراف اجملوسي من االضطهاد ،و ّ
ابلكفر «فعاىن ّ
الظلمات واجملهول ..آوى إىل كهف يف جبل "آدرار"» (.)2
احملصن ،منعزال عن الناس ،ال يُكلّم أحدا ،وال يرى أحدا ،إال
ّفر مع أعوانه من اجلن القساة ،والذ ابجلبل ّ

العراف الكبري مقهقها يف كهفه استجابة
الناس ّ
ما كان بينه وبني أنصاره من ملة اجلن «فكثريا ما مسع ُ
لنكات ُخلصائه الذين دأبوا على مؤانسته والرتفيه عن وحدته»( .)3كان خياطب الناس بلغة "اهلوسا" ،وهي
لغة قبائل اهلوسا اليت تقطن مشال نيجرياي«أصبحت لغة اهلوسا ،لغة السحر واجلن والتّمائم ،لغة يومية ال

 1ـ م ن ،ص .22

 2ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .31
 3ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .31
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تفارق شفيت العجوز»( . )1ويسود اعتقاد لدى أهل الصحراء ،أن لغة "اهلوسا" هي اللغة اليت تفقهها ملة
العرافني يف كانو وآير»( .)2ومن كان ال يفهم هذه
اجلن ،وهي أيضا «اللغة الرمسية الشائعة بني َّ
السحرة و ّ
يتعمد عدم التكلّم ابللغة العربية ،لغة
اللغة ،خياطبه بلغة "متاهق" ،وهي لسان جمتمع الطوارق .ولكنه ّ

حمرم يف داري!»(.)3
الرسل واألنبياء شيءٌ ّ
القرآن ،وكان يقول« :أعواين ال حيبّون ذلك .آايت القرآن وسرية ّ

ميررها على كامل
كان يشرتط يف مهنته على من يقصده ،ذبح دجاجة بيضاءّ ،
فيلوث هبا بدن املريض ،و ّ

جسمه بشكل دائري «وهو يتمتم بتمائم األواثن القدمية»( .)4وكان أييت مبواد جمهولة ،كأهنا خبور ،فيطعمها
النار ،فتنتفض الشعلة ،مث يتص اعد منها دخان له رائحة نتنة ،ال تطاق .وكثري من املعاجلني ،أغمي عليهم،

ابلتمسح
العراف مريديه إىل األضرحة ،فيأمرهم
وأصيبوا ابلدوار ،ملـّا ّ
اشتموا هذه الروائح اخلبيثة .مث أيخذ ّ
ّ
هبا ،لنيل بركتها ،وتسليم أرواحهم وأجسادهم هلا .مث يشري عليهم أن يَبِّيتوا عند القرب القدمي ،أو القرب
الكبري ،أو "ضريح األضرحة" ،قد ميكثون عدة ليايل هناك جبواره .ويف هناية هذا الربانمج الطقوسي

العراف متائم يعلّقوهنا يف رقاهبم ،وحيرص هؤالء الناس حرصا شديدا كي ال تضيع منهم
العجيب ،مينحهم ّ
تعوض ،وال توجد متائم أخرى تضاهيها يف الفعالية
العراف الوثين ال ّ
هذه التّمائم ،ألهنم يعتقدون أبن متائم ّ

وقوة التّأثري.
ّ

العرافة التباوية:
ـ3ـ7ـ7ـ ّ
العرافة التباوية ،اليت كانت
ويف نفس رواية "القفص" ،أيت الروائي "إبراهيم الكوين" على ذكر أوصاف ملهنة ّ

تقيم يف الواحات اجلنوبية .فقد اتّسمت مهنتها بطريقة فريد ،كانت من ابتكارها ،ميّزهتا عن طريقة ابقي
العرافني والكهنة يف الصحراء .ألهنا استطاعت ،مبا أوتيت من حكمة وخربة أن متزج «بني استخدام التمائم
ّ
الوثنية ..وبني التعاويذ املستحدثة املستوحاة من نصوص القرآن»(.)5

والذي ساعدها على أن تربع يف مهنتها ،وتبتكر طريقة جديدة خاصة هبا ،يف عالج مرضاها ،وقراءة
النبوءات ،أمران؛ األول هو قدرهتا الفائقة على التشخيص والتأويل ،وهذا سر غامض ُولد معها .واألمر
الثاين ،زواجها من رجل فقيه ،الذي أخذت عنه العلوم الشرعية .وبعد وفاة زوجها عادت من واحة "كانو"
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .02
 2ـ م ن ،ص .07
 3ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .30
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص .21
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سخرته لنفع أبناء الصحراء «الذين تركتهم يعانون اضطهاد األرواح
إىل أهلها يف الصحراء بعلم غزيرّ ،
الشريرة ..تن ّقلت معهم يف الصحراء زمنا»( .)1ودخلت يف عراك مرير مع مردة الشياطني ،واألشرار من ملة
ّ
اجلن ،مدة انهزت عن السبع سنني.
ّ
كانت تستعمل يف مهنتها ،دم الذابئح ،وتطلب حنر الدجاج األبيض ،وتطلي مرضاها ابلدم احلار ،وترسم
أبصبعها خطوطا على أجسامهم ،وتتناول طبقا من البيض تقرأ عليه تعاويذ وثنية ،مث تشرع يف تكسريه
فتلوث هبا جسم املريض ،مث تشرع يف تالوة آايت من القرآن ،وهي تنثر البخور يف
الواحدة تلو األخرىّ ،
املوقد ،من غري أن تتوقف عن تالوة التعاويذ.

وتدسه قبالة وجهه،
العرافة املاهرة ابملرآة ،فتغطي رأس املريض بلحاف أسود اللّونّ ،
وقد تستعني هذه ّ
وتطلب منه أن ينفخ فيه ثالث مرات متتابعة .مث تنهي عملها بقراءة النبوءات من صفحة املرآة .وتنال هذه
تتوصل إليها من خالل طقوسها
العرافة أجرا قد يكون مثينا ابهظا نظري أتعاهبا ،وحسب قيمة النبوءة اليت ّ
السحرية .فقد أغدقت عليها "اتفاوت" مرة بعطية مثينة ،حينما قصدهتا لقراءة املستقبل ،وخفااي اجملهول.

سرها ،وأدخل السعادة إىل قلبها ،حني قالت هلا «قراءة مستقبلك صعب اي ابنيت،
العرافة مبا ّ
ول ّـما أنبأهتا ّ
ستتزوجني َمن حتبّني ولكن بشرط ..الصرب .عليك
ولكن هذا ال مينع من أنّك ستتم ّكنني من نيل مبتغاكّ .

ابلصرب»( .)2فما كان من تفاوت ،إال أن م ّدت يدها إىل جراهبا ،وأخرجت منه هدية غالية ،اندهشت هلا

الفضة ،وعقد من اخلرز،
العرافة ،كانت هذه العطية الثمينة تتألف من «قرط من الذهب ،وثالثة أساور من ّ
ّ
وقطعة نقود ذهبية»(.)3

ظل له:
ـ  3ـ  7ـ  3ـ ساحر األدغال :اخلصم الذي ال ّ
يف هذه األسطورة حكاية عن حيلة عجائبية جديدة،مل يعهدها أهل الصحراء ،إال ل ّـما جاء سحرة األدغال

إىل الصحراء ،إهنا حيلة التخفي يف الظّالل .وقد كان السحرة من أهل الصحراء من قبل ،يتن ّكرون يف
أبدان احليواانت الربيّة (الودان .الغزالن .احليّات .األرانب .الفئران .)..وبعضهم جييد التّحول إىل أشجار
وأحجار ..ولكنهم مل يعرفوا مكيدة التنكر يف الظل .تضمنت هذه األسطورة حادثة ،اُستخدمت فيها حيلة
التخفي يف الظالل ،وهي معركة وقعت بني خصمني لدودين" ،بورو" و"وانتهيط"ساحر األدغال.
 1ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص ـ ص  21ـ .22
 2ـ م ن ،ص .22
 3ـ م ن ،ص .22
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يف يوم وقع عراك حمموم بني اخلصمني ،وبينما مها يتشابكان ،اعرتضت "بورو" شجرة أثل ،فسقط مث
ويتلوى
يتلوى وينفث ّ
الزبد .سفح َعرقا غزيرا ..ظل ينتفض ّ
الرمضاء .بدأ ّ
«تدحرج خطوات على ّ
ويرجتف»( .)1وحبركة سريعة ،هنض "بورو" وأمسك برقبة خصمه الساحر وبقالدة التّمائم ،كاد "بورو" خينقه
ويقضي عليه .ولكن األمر العجيب الذي وقع ،أن الساحر "وانتهيط" مل يقاوم ،ومل يبادر ابلدفاع عن
كمه مدية فظيعة ،نزع عنها الغمد ،مل يوجهها إىل صدر "بورو" كما
نفسه ،وكل ما فعله ،أن أخرج من ّ
أفتح لك صدري ،وأضع يف
توقّع ولكن سلّمها له! وضعها يف يد غرميه ،مث شق ثيابه من الصدر ،وقالُ « :
أهيء لك أن تنتقم .أليس االنتقام ،يف عرف اإلنسان ،هو ِّدين أقدس من كل
يدك املدية ..كي ّ
األداين؟»(.)2
أمسك "بورو" الغاضب املدية بعنف ،ومل يغب عن ذهنه أن الداهية خيدعه عندما أخذ منه الكنز ،الترب،
الشره على صدر
فتوجه حنوه ،ويف حلظات «رفع النص إىل أعلى ..وهوى ابلنصل ّ
احلياة ،وترك له الرتابّ ،

()3
الساحر ،يتلوى،
ينتفض
أن
انتظر
الصدر،
يف
اختفى
املدية
نصل
أن
من
"بورو"
د
ك
أت
.
الساحر»
ّ
ّ
يصرخ ،يسقط أرضا ،ينزف دما ...ولكن ،وايللعجب ،مل حيدث شيء من ذلك! .مل حيدث للساحر

شيء ،مل ميت ،مل يقتله النصل ،املدية خرجت من صدره انشفة من الدم! .إهنا أعجوبة األعاجيب!.
اشتاط "بورو" غيضا ،فعاود إدخال املدية يف صدر الساحر مرة أخرى ،ولكن كما املرة األوىل ،مل يصب
الساحر أبدىن أذى! .وملا رأى "وانتهيط" حرية "بورو" واضحة يف تقاسيم وجهه ،أطلق املاكر قهقهة مدوية
منكرة.
وبينما "بورو" يف هذه احلال من الذهول والشرود ،ظهر صديقه"جبارين" يركض ويصيح «الظّل! الظّل!
الظّل! عليك بطعن الظّل! هل نسيت أنك تقاتل ساحرا ..إنه من سحرة األدغال .سحرة األدغال وحدهم
يتخ ّفون يف ظالهلم .اِّطعن الظّل!»( .)4نشط "بورو" وقفز بسرعة فائقة ،كأن صراخ صديقه ،بعث فيه
يوجه الطعنات مبديته إىل كل ظل حوله «ظالل األثل ،والطلح ،و"آشك م ّقرن"،
احلياة من جديد ،وشرع ّ

ليوجه الطعنات املميتة»(.)5
يتقافز هنا وهناك ،يسقط مث ينهضّ ،

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .231
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .239
 3ـ م ن ،ص .227
 4ـ م ن ،ص ن .
 5ـ م ن ،ص .223
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ومع كل هذا ،فإن أعاجيب هذا الساحر مل تنته بعد ،فقد رآه "بورو" واقفا معاىف،مل تصبه املدية مبكروه ،مث
ينتبه "بورو" فإذا به يصاب بدهشة أكرب ،عندما يكتشف أبن غرميه الساحر مل يكن له ظل أصال !.
العراف "مهمدو" وخلطة استنزال املطر:
ـ3ـ7ـ2ـ ّ
عرفت البشرية فن العرافة منذ القدمي ،إذ ال ختلو حضارة من احلضارات القدمية من وجود أانس حكماء،
ختصصوا يف قراءة املستقبل ،والتنبؤ مبا سيقع من أحداث ،فـ «جتربة العرافة قدمية قدم التعامل مع القوى
ّ
الغيبية ،وهو شكل من أشكال االتصال ابألسطورة»( .)1وقد وظّف "الكوين" كثريا من أعمال العرافني
والعرافات يف الصحراء ،فليس عمل ا لعرافني من قبيل العبث أو التنكيل ابآلخر ،وإمنا كانوا أيضا جيهدون
أنفسهم الستدرار عطف الصحراء ،وإنقاذ الواحة وأهلها.
األمرين من أجل استعطاف هللا
فرواية "الواحة" ،مثال ،تتكلم عن شخصية العراف "مهمدو" الذي عاىن ّ
والصحراء الستدرار املطر ،وجللب النفع للناس وأنعامهم ،وقد اعرتف العراف "مهمدو" بذلك جلليسه
الشيخ "غوما" حني قال« :أنت تعرف أنين مل أفعل ذلك من ابب العبث أو التنكيل .كنت أجاهد جهادا
يرق قلب الطبيعة»( ،)2وذلك لـما تعرضت الواحة ِّ
ملوجة ٍّ
حر
أتسول لكم حىت ّ
كي أنقذ الواحة من احلرائق و ّ
ّ ّ
شديدة ،صارت تندلع بسببها النريان هنا وهناك ،فخشي أهل الواحة على حياهتم وأهلهم وّمتلكاهتم.
فها هو العراف "مهمدو" يُسهم يف التخفيف من ح ّدة موجة احلر الشديد اليت ضربت الصحراء ،فف ّكر يف
خلطة سحريٍّة يتم ّكن هبا من استدرار عطف الطّبيعة وصرف غضبها.مل يكن األمر هينا عليه ،إذ كلّفته
متيمة استدرار املطر ،أن قضى أسابيع جيمع فيها التّعاويذ ويقرأ األوراد ،سجن نفسه يف املغارة املظلمة ،فلم
ير الضوء ثالثة أايم اليت سبقت سقوط املطر ،وكانت املرحلة األخرية عسرية جدا على العراف ،ملا فيها من
مخ ال ّديك.
شروط تعجيزية .فقد كانت التّعويذة عبارة عن «تكرار آية الكرسي ابملقلوب عشرات املراتّ ..
سفك دماء قطّة أنثى سوداء .و ..أظافر طفل مل يبلغ السابعة من العمر ومل ميض على موته ثالثة ّأايم»(.)3

العراف يف حتضري هذه التعويذة بصعوبة ابلغة ،إال أنه اعرتف لصديقه "غوما" ،واحلزن
وابلرغم من توفيق ّ

يعتصره ،أبنه وقع يف خطإ فادح ،يتعلّق برتتيب خلطة التميمة ،قال لقد «أخطأت يف ترتيب اخللطة.
سيجر عواقب.
ض ْعف البصر هو
ُ
ُ
السبب.أرقت دم القطة قبل أن أحرق التعويذة فوق صرة األظافر ...هذا ّ
 1ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .21

 2ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،رابعية روائية 7 ،ـ الواحة ،م س ،ص .022
 3ـ م ن ،ص ن .
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مهنتنا ال تغفر أدىن خطأ .هذا له عالقة مباشرة بتوقف املطر املفاجئ البارحة .)1(» ...وأ ّكد أبن العاصفة
قادمة ،وستكون عنيفة ،بسبب هذا اخلطأ يف ترتيب مزج خلطة التميمة! ،ولذلك قال لصديقه «أنت ال
تعرف ما معىن أن ارتكاب خطأ يف عملنا»(.)2
تتكشف ،الريح احململة ابألتربة واحلصى غزت
وما هي إال حلظات ،حىت بدأت بوادر قدوم العاصفة املريعة ّ
األكواخ ،مث أظلمت الواح ة جراء الغبار الكثيف ،أمجع األهايل ،أن عاصفة العنف والعناد هذه ،مل تشهد
الواحة هلا مثيال من قبل! .حيث «عربد العجاج سبعة أايم وسبع ٍ
ليال بال انقطاع ،أضاع خالهلم الناس
األايم والتمييز بني الليل والنهار»( .)3ترددت أخبار هذه العاصفة يف الواحة زمنا
الشعور ابلزمن ،وحساب ّ

طويال! .وملا اجنلت العاصفة اهلوجاء ،تفقد "غوما" صديقه العراف "مهمدو" ،وعاتبه على اخلطإ الذي
ه ّدد الواحة ابإلابدة ،وكاد يدفن الصحراء وأهلها ،ولكن "مهمدو" نفى عن نفسه اضمار نيّ ٍة إليذاء
األايم وسهرت الليايل
أردت اخلري .هللا يعلمُ .
الناس ،وقالُ « :
أردت أن أنقذ األهايل من احلريق ،وقضيت ّ

أتسول لكم بعض املاء .ولكن العجز هو السبب .ضعف البصر .اخلطأ يف اخللطة»(.)4
كي ّ
عراف "تنبكتو" قرابني "أمناي" وقراءة "إيدي" جنمة الكلب:
ـ3ـ7ـ3ـ ّ

ابلعراف
العراف "إيدكران" ،يصفه من شاهدوه ،أبن وجهه ّ
مشوه إلصابته بداء اجلدري ،ولذلك لُّقب ّ
اسم ّ
اجملدور .يعرتف له اجلميع مبهارته يف قراءة املستقبل ،وبصواب بشارة تنبؤاته ،حىت قيل أبن الصحراء اجلنوبية
عرافا يفوقه يف نفاذ البصرية والتنبؤ مبا جيول يف ابل اجملهول .ويقال إن مواهبه بلغت ح ّدا جعله
مل تشهد « ّ
يتنبأ بعودته إىل الوطن خمتبئا يف بدن حفيده "إيدكران" بعد مئات السنني»(.)5

نذكر هنا حادثتني أسطوريتني هامتني شهدهتما الصحراء ،وكان لشخصية العراف "إيدكران" دور كبري يف
تغيري جمرى أحداثهما .أما األسطورة األوىل ،وردت يف رواية اجملوس،ج ،0وحتكي أن "أمناي" اجلبل
املق ّدس ،إله القبلي ،ل ّـما يشعر ابجلوع ،يستدير برأسه جهة الشمال ،يثري الزوابع اهلوجاء ،وال يعود إىل
وضعه الطبيعي ،إال إذا ألقى إليه أهل الصحراء ابلقرابني ،وهي فتاة مجيلة عذراء ،تُق ّدم قرابان لإلله!.

 1ـ م ن ،ص .093
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .091

 4ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،رابعية روائية 7 ،ـ الواحة ،م س ،ص .710
 5ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .033
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وتوسالت العقالء،مل يثن ذلك من عزم الزعيم اجملوسي للعدول عن
وابلرغم من معارضة فقهاء "تينبكتو"ّ ،
تطبيق الشعائر اجملوسية اليت تعلّمها من أمهر سحرة اجملوس .وبعد مرور العام ،اجتاح "تينبكتو" إعصار

هائج ،أظلمت له الصحراء عدة أايم .اعترب شيوخ الزاوية القادرية هذا اإلعصار عقااب ،وسببه الزعيم "أورغ"
الذي مسح ابلتعامل ابلذهب ،معدن النحس ،الذي استبدل تعاليم اإلميان بشعائر األواثن .بينما عزا سحرة
األواثن هجوم اإلعصار على املدينة إىل تقلب مزاج اإلله.
اتّفق سحرة اجملوس ،بعد احنسار اإلعصار ،أن يرسلوا يف طلب زعيمهم الروحي "إيدكران" من بالد
العراف بينهم .إن
حل ّ
األدغال ،ليجمع كلمتهم ،وحيتكموا إليه يف ما اختلفوا فيه .وبعد مرور أايم قليلةّ ،
قدوم العراف إىل "تينبكتو" ،هو تصديق لنبوءة ج ّده األول ،الذي تروي األساطري أب ّن القائد "ختامان" ملا
فتح "تينبكتو" طرد اجلد اجملوسي من املدينة ،خوفا من أتثريه على الناس ،ولكن اجملوسي ترك نبوءة يف
عقبه ،أبنه سيعود إىل املدينة يف صفة حفيده "إيديكران" بعد مئات السنني! ،وحتققت النبوءة أخريا بعودة
احلفيد إىل املدينة.
العراف اجملوسي ابملدينة ،صار يصدر القوانني ،ويفاجئ القوم كل يوم بنواميس جديدة مل
حل هذا ّ
منذ أن ّ
ضج هلا الناس! .أبلغهم أب ّهنم إذا رغبوا أن يرضى عنهم "أمناي"
يعهدوها؛ فقد فاجأ اجلميع مرة ،بنبوءة ّ
يغريوا القرابني! .ودون أن ينتظر جواب الناس ابلرفض أو القبول ،أذاع
ويفوزوا بعطفه ورأفته ،عليهم أن ّ

عليهم ما يشبه املرسوم للتنفيذ «منذ اليوم لن يرضى بغري ساللة النبالء»( .)1وملا اعرتض القوم ،أضاف
العراف موضحا ،أبن اإلله "أمناي" ليس كبقية اآلهلة ،ولذلك ينبغي أن تكون قرابينه غري قرابني غريه .وملا
عال صوت احتجاج الزعيم "أورغ" ،رد عليه العراف أبن الذي يقبل ابلذهب ،عليه أن يتنازل عن كل

شيء.
ّاختذ العراف "إيديكرا ن" مغارة يف مرتفع اجلبل ،رآه الناس ميارس طقوسه اجملوسية؛ يطوف حول األواثن يف
مضطرين ابلقرابن
الليل ،وحيرق العظام وبعر البهائم .وبعد رضوخ شيوخ القبيلة ملطلب العراف ،وقبوهلم
ّ
اجلديد ،أشرف بنفسه على إعداد القرعة ،اليت وقعت على فتاة يف السابعة عشر .حيث ألقيت يف هاوية
جبل "أمناي" ،ومل يتقبل أبوها األمر ،فرمى نفسه إثرها ،يف غفلة من الناس.
أما أحداث األسطورة الثانية عن العراف اجملوسي "إيديكران" ،فقد وردت يف رواية "الربّة احلجرية" .حتكي

حل ضيفا على"بين آوى" ،ويقال إن قبيلة بين آوى استقبلته حبفاوة ابلغة.
هذه األسطورة أ ّن "إيديكران" ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .032
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مطولة ،حت ّدث فيها عن شجاعة قبيلته ،اليت تضاهي شجاعة األسود ،وتكلم عن
قام زعيمهم بتالوة خطبة ّ

نقطة ضعف الطوارق ،اليت تكمن يف خوفهم من العار ،مث عدد خصاهلم وأخالقهم النبيلة ،واعرتف أبن

الطوارق وقّعوا معه معاهدات؛ اليت كانوا يوقّعوهنا من موقف انتصار ،وقبيلته توقّعها عن خبث ومكر
رد هجوم األعداء ،وأن شعارهم الغدر واخلديعة.
ودهاء! .وأثىن على قبيلته ،أبهنا صارت قوية وقادرة على ّ

وحث قومه على أن الفرصة مواتية اليوم لالنتقام من الطوارق ،خاصة بعد غضب اجلن من أهل الصحراء
ّ
وبشرهم إبقامة حلف جديد مع اجلن لغزو "واو".
المتالكهم معدن النحس ،واكتنازهم الذهبّ .
وملا قام من وسط اجلموع رجل ،وكان شيخ عشرية "مرو ـ مرو" ،استأذن الزعيم ليتكلّم ،وبعد أن أذن له،
الشيخ الزعيم أبن يرتاجع عن غزو الواحة ،ألنه ال توجد أسباب قاهرة جترب القبيلة على القتال ،إذ ال
طالب
ُ

تشكو القبيلة من اجملاعة وال من نضوب املاء ،وصارح الزعيم أبن الدافع احلقيقي لإلغارة على الواحة إمنا

هو االنتقام ال سبب آخر غريه! .ونصحه أن ينأى بنفسه وقبيلته عن الغدر وخيانة العهود.
الزعيم ،فما أن أهنى كالمه ،حىت رماه بصوجلانه املسموم بني كتفيه ،فمات يف
كالم الرجل
مل يعجب ُ
َ
حينه! .مث ع ّقب «سيلعنين األجداد يف قبورهم إذا مسحت ملخلوق أن خيالف تعاليمهم حىت لو كان شيخا

يف عشرية "مرو ـ مرو"»( .)1مث التفت إىل "إيديكران" وطلب منه أن يكشف له خفااي النجوم .أجاب
العراف طلب الزعيم على الفور ،وابدر ابلقول أبنه عكف على قراءة النجوم طويال ،وقد قرأ ما أنبأت به

جنمة "إيدي" (جنمة تعرف ابلكلب) بنبوءة مفادها «أ ّن القدر كتب على "واو" أن ختتفي .وقد عانده يف
نفر من اإلنس ،وأرادوا أن يبعثوها يف الصحراء بعملة ال ّذهب .وإذا كان االستيالء على ال ّذهب قد
ذلك ٌ

مترد على إرادة اآلهلة ،وكفر
اجلن ،فإ ّن فكرة إظهار "واو" من عامل اخلفاء إىل دنيا ّ
أاثر ّ
الصحراء ،هو ّ
()2
تبشره بزوال "واو" ،رغم إصرار
ابلقدر»  .فرح زعيم بين آوى برسالة النجوم ،وخاصة جنمة الكلب ،اليت ّ
ملة أهل الصحراء على بعثها من جديد .وقد ح ّدثته نفسه مرارا أبهنم ال يفلحون ،ألن عملهم إاثرة مللة
اجلن ،وخمالف لرغبة اآلهلة ،اليت قضت ابختفاء الواحة إىل األبد .فازداد إصرار الزعيم على غزو "واو"،
وقويت ثقته يف االنتصار.
العراف وحتطيم النصب اجملوسي وفك التميمة الوثنية:
ـ3ـ7ـ1ـ ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .92
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .92
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تباينت اآلراء حول حقيقة النصب املغروس يف الربوة ،بعضهم قال إنّه ضريح لرجل جمهول ،والفقهاء ّادعوا

ويل جاء مع الفتوحات اإلسالمية ،وقال آخرون إنه صحايب جماهد ،قضى عليه العطش ..ولكن
أنه ضر ُ
يح ٍّ
الرحل يف الصحراء،
حيجون إليه يقصده « ّ
رغم اختالف اجلميع حول ماهية هذا النصب ،إال أ ّن الكل كانوا ّ
أيتون خلسة أو جييئونه زمرا .ينحرون له القرابني ويسفحون دم النّذور»(.)1

عمر غموض نصب اجملوس طويال ،واشتدت ح ّدة االختالف حول ماهيّته كثريا ،ومل ُحيسم األمر إال يوم
ّ
العراف الوثين ،القادم من"كانو" ،انتهى اخلالف على يديه ،يوم ّبني حقيقة هذا النصب الوحيد.
ظهر ّ

ينتمي هذا العراف العجوز إىل قبيلة الزنوج ،عراف خميف ،غريب األطوار ،من رقبته يتدىل عقد من

السواد ،كأنه غراب ،يسافر وحيدا ،حيب العزلة ،ويكره خمالطة الناس «ميضغ التبغ
أصداف النهر ،يرتدي ّ
ويبصق يف وجوه األطفال والفضوليني»(.)2

اف يف كشف هوية هذا الصنم ،رغم احملاوالت الكثرية قبله ،فقد كان «أول من حطّم
مل يسبق أح ٌد العر َ

الصنم»( .)3فهو أول من جنح يف فك اللغز املبثوث يف أجبدية
الرموز احملفورة على قاعدة ّ
األسطورة وقرأ ّ
التيفيناغ ،ولكنه امتنع عن إذاعة السر املنقوش عند قدمي الصنم ،واكتفى ابلقول أبن الصنم يعود «إلله

صحراوي قدمي»(.)4
وبعد مرور عدة أشهر ،على اكتشاف العراف لسر الصنم ،وفك رموز الكتابة املنقوشة حبروف التيفيناغ،
عثر عليه األهايل مرميا يف بطن السهل ،جثة هامدة ،مات أو قتل! .ولكن مبوته املفاجئ أخذ معه سر
رموز التميمة الوثنية عند أسفل الصنم .ومن العجيب ح ّقا كما يذهب الغامدي «أ ّن حلظات املوت وامليالد
تقرتن دائما ابلنّقوش والكتاابت القدمية،يف قاعدة الصنم توجد كتاابت أبجبدية التيفيناغ»(.)5

ـ  2ـ شخصيات عجائبية فوق طبيعية "أهل اخلفاء" يف رواايت إبراهيم الكوين:
تتميز رواايت "الكوين" أبهنا صعبة القراءة ،ابلنظر إىل إيغاهلا يف تتبع تفاصيل األحداث ،والدقة يف وصف
الشخصيات واملكان .فهي حبق رواية التفاصيل الدقيقة ،ألهنا حتاول اإلحاطة بكل ما ميور به عامل
الصحراء؛ من مجاد وحيوان وإنس وجان وأشباح ،وما يوحي به من دالالت رمزية تفتح مسارب أسئلة
 1ـ إبراهيم الكوين ،الترب ،م س ،ص .37
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ م ن ،ص ن.

 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .22
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وجودية وفلسفية وحياتية ،تتعلق بكينونة األنسان الصحراوي خاصة ،وابإلنسانية عامة ،وابلثنائيات
املتقابلة؛ كاملوت واحلياة ،واحلضور والغياب ،واحلقيقة والوهم ،واألمل واليأس..
إن توظيف "الكوين" لعامل األشباح ،يضفي على الرواايت مسحة سرايلية غارقة يف الغرائبية والعجائبية،
حبيث تتماهى احلدود بني ما هو واقعي وبني ما هو خيايل ،وبني ما هو حقيقي وبني ما هو ومهي ،إىل
درجة أن يلتبس علينا العامل احلقيقي والعامل االفرتاضي! .هذا االلتباس يفرض علينا التساؤل :هل عامل اإلنس
هو الذي ميثل احلقيقة ،أم عامل األشباح ،خاصة إذا ما علمنا أهنم هم السكان األصليون للصحراء ،وما
البشر إال ضيوف عندهم؟! .فقد يكون هذا الشبح من عامل اإلنس ،كما يكون من عامل اجلن أيضا!.
وهلذا فإن املروايت الغرائبية كثرية يف رواايت "الكوين" ،وذلك ما نالحظه من تلك اللغة السردية املتعالية
عن وصف ما هو طبيعي ،إىل وصف ما هو خيايل فوق طبيعي ابالستعانة بشخصيات األشباح .وهو
أتكيد انبع من قناعة الصحراوي بوجود عوامل خفية ،تقامسه املكان واملأكل واملشرب والنوم والرتحال..
ٍ
الصراع
فأهل الصحراء «يعتقدون يف وجود كائنات عليا ـ إىل جانب اخلالق األصلي ـ تعيش يف حاالت من ّ
يتكشف
الالمتناهي ،وأ ّن مصريهم كبشر مرتبط أيضا بصراع هذه الكائنات الغائبة والالحمدودة ،وبذلك ّ

يتجزأ إىل عوامل أسطورية عديدة:عامل املالئكة،عامل اجلن،عامل الشياطني.)1(»..
العامل
ُّ
األسطوري ويتع ّقد،مثّ ّ
ـ  2ـ  0ـ شخصيات من عامل األشباح:
السماوية العجيبة:
ـ  2ـ  0ـ  0ـ الشبح وقدرة القمة ّ

من هذه املروايت الغرائبية اليت وظفها "الكوين" يف رواايته ،املتعلقة بعامل األشباح ،ميكن التدليل ببعض
األمثلة منها ،ما أورده الروائي يف رواية اجملوس ،من أ ّن شبحا غامضا ،نزل من قمة كهف "إيدينان" املخيف
إىل احلضيض ،يف موعد "امليعاد" ،بعدما هيّأ القوم الظروف املناسبة لبدأ طقوس "يوم امليعاد" ،بدء بتعاون
العرافة مع الفقهاء لربط القبلي ،وإجباره على السكون .مث شرع أهل السهل بسفح دماء القرابني ،وتقدمي
ّ

كل حيوان مذبوح للعرافة ،لتقرأ فيها مكائد األعداء «مث أخذهتا إىل بيتها ودفنتها حتت الركيزة
عظْمة كتف ِّّ
بعد أن ومشْتها ابلتمائم اخلفيّة»( .)2وكذلك فعل الفقهاء ،حيث خطّوا أحجبتهم وتعاويذهم ،وأودعوها
مسه السحر ،فقد تب ّدلت مالحمه الطبيعة منذ زمن.
جلود الغزالن ،العتقادهم أن السهل ّ

 1ـ خليل أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،م س ،ص .32
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .002
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يف يوم امليعاد ،اختار القوم املوقع الذي جتري فيه مراسيم االحتفال ،وهو احلرم احملاذي جلبل "إيدينان"
العرافة ضماانت بعدم اعتداء أهل اخلفاء .وبدأت الطقوس؛ الناس جتمعت يف
املسكون ،بعد أن ق ّدمت ّ
جتمع الشبان ،على اليمني وقف الصبيان يف طابور ،الزعيم والشيوخ والضيوف جتمعوا هم
حلقات ،وراءهم ّ

أيضا فوق تلّة مرتفعة ،بينما اصطف فرسان املهاري يف جانبني متقابلني ،ليباشروا الرقص.

اقص وحي ٌد تسبب يف إفساد انسجام الرقص ،إنه شبح «نزل من كهفه املخيف يف اجلبل املسكون وغاب
ر ٌ
وراء التالل الشرقية .مضى زمن قصري ظهر فجأة فوق انقته البائسة ،العجفاء..هرع الرجال ولكن الفارس

الدخيل الغامض مل يبال .مضى إىل الغرب ،هبيئته البئيسة ..اجتاز كوكبة الفرسان..كأنه جين يريد أن جيتاز
()1
وظل الشبح يراقب املشهد من األعلى ،وهو يضحك بصوته
األفق ويعربه إىل القرص املستحيلّ . ...
وحت ّوهلم إىل
قمته «السماوية اليت تستنكر العجرفة فتمسخ املكابرين واملغرورين ُ
اجلنوين! .مث عاد ّ
يتمعن يف ّ

فئران وديدان وحشرات.)2(»..

ما هذه القمة السماوية إالّ مرتفع جبل "إيدينان املسكون" املقدس ،اليت أوتيت قدرة سحرية عجيبة على
حيل يف دودة أو فأر .ال .ال.
مسخ األشياءّ .قرر هذا الشبح « أن ينزل إىل احلضيض.
ّ
سيتقمص النملة أو ّ
الدودة مقززة والفأر هنم وشقي .النملة أشرف خملوق يف السهل .مكابِّرة ومثابرة وال ينقصها العناد .دين

أهل الصحراء دين النمل أيضا ...اجعليين منلة اي قمة السماوات .ها .ها.)3(»...
تتجلّى شخصية الشبح يف رواايت "الكوين" يف شخص إنسان ،كما يف صورة جان؛ ففي رواية "رسول
"مزار" ،الذي استيقظ من نومه ،فوجد القيد يف
السماوات السبع" ،حيكي الروائي "الكوين" عن شخصية ّ
"مزار" األسري إال أن تساءل عن هوية
يديه ،ول ّـما شيّع بصره إىل األعلى رأى الشبح قبالته .فما كان من ّ

جن؟»( ،)4ملعرفته أن األشباح يف الصحراء تتب ّدى يف هيئة آدمي ،كما تتبدى يف هيئة
إنس أم ٌّ
هذا الشبح « ٌ

جين أيضا .وما كان الشبح اهلزيل امللثم ،الذي ظهر لـ "أاني" يف الظالم ،وارتطم به يف طريقه ،والذي
ّ
"العراف اجملدور" القادم من بالد اجملوس ،الذي دخل
جرى بينهما حوار طويل عن الكنوز والذهب ،سوى ّ
حلبة رقص املهاري ،ليفسد حفلة امليعاد(.)5

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص.070
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن .

 4ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،7119 /0ص .00
 5ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  073ـ .072
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مزار:
ـ  2ـ  0ـ  7ـ شبح الغسق آسر ّ
"مزار" و"شبح
حتكي رواية "رسول السماوات السبع" قصة عجائبية ،وأحجية غريبة ،وقعت بني شخصييت ّ

مزار من نومه ،الحظ أن القيد يلف كلتا يديه! فـ «اعتدل يف جلسته
الغسق" .وتبدأ احلكاية حينما صحا ّ

انكب على القيد صامتا قبل أن يُشيّع يديه املشدودتني ابلواثق الكريه يف اهلواء
أتمل قيد املسد مليّا.
مثّ ّ
ّ
ليتبني القيد»( .)1واملفاجأة العجيبة هي أنه رأى من وراء يديه املشيعتني يف اهلواء شبحا منتصبا أمامه! .نظر
ّ

الشبح مل يستجب ال
"مزار" «بفضول ،مث ابستفهام ،قبل أن ترتسم على شفتيه بسمة بلهاء .ولكن ّ
إليه ّ
جن؟.
للفضول ،وال لالستفهام ،وال للبسمة البلهاء ،فهيمن الصمت برهة مث تساءل األسري :ـ إنس أم ّ
عربت عن خيبة أمل :هل
فهوى األسري بيديه املكبّلتني يف حجره قبل أن يتساءل بنربة ّ
شبح الغسق مل ُجيب َ

هذه مزحة؟ ..الشبح  ..جييب بصوت مريب :ـ كالّ! هذه ليست مزحة!.)2(»...

لكن الشبح أ ّكد له خماطبا «إنك منذ اآلن أنت
مل
ّ
يستوعب"مزار" ما حيدث له ،اعتقد أنه حيلم ،و ّ
()3
توسل إىل الشبح كي يطلق سراحه! .لكن الشبح
أسريي!»  .حاول أن يفهم! مل األسر؟ ما اجلرم؟ مث ّ
وتوسالته .وبدل أن جييبه على تساؤالته ،توجه حنوه ليقول له يف ما يشبه تبليغ حكم
جتاهل أسئلة ّ
"مزار" ّ
جيب عليه أن ينفذه «أ ْن جتد نفسك أسريا يعين أن تفقد ح ّقك يف هذه األرض السخيّة بزرعها ودواهبا
()4
"مزار" ما مسع،
ودب على سطحها!»  .مل يستوعب ّ
كل ما سكن جوفها ّ
وكنوزها وخدمها وحشمها و ّ
وصرخ يف الشبح ليفك قيده!.

أحرر يديك من القيد؟»( .)5أمره أبن يرفع
وبلهجة هتكمية واضحة ،سأل الشبح األسري «هل تريد حقا أن ّ

األسري أبن نصل املدية ينزل على
يديه يف اهلواء ،وأخرج من جيب جلبابه نصالّ ،لوح به يف األعلى ،ليوهم
َ

هوى بوحشية ال ليقطع قيد املسد ،ولكن ليبرت أصابع األسري!»(.)6
قيد املسد فيقطعه ،ولكن «النصل َ
مزار" أبن لقاء اجلنون هذا مل يكن حلما وال ومها ،بل هو كابوس مؤمل فظيع.
ساعتها أيقن " ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبْع ،م س ،ص .00
 2ـ م ن ،ص ـ ص  00ـ .07
 3ـ م ن ،ص .07
 4ـ م ن ،ص .03
 5ـ م ن ،ص .02
 6ـ م ن ،ص ن.
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أحس ابلظلم،مل يفهم ما حيدث له! .تساءل مبرارة وأمل «ما
تلوى ،غضب ،اختنق
ّ
صرخ ،عوىّ ،
ابلغصةّ ،
ٍ
هجعة ليجد نفسه يرسف يف األغالل؟ .ما معىن أن يسمع من فم مارد املنكر
معىن أن يصحو املخلوق من
صودر يف غمضة عني ال لشيء إالّ ألن القدر الذي
الذي يقول إن أرضه وعرضه وكل ما ملكت يده قد ُ

سخره هو الذي أراد؟ ما معىن أن جيد املخلوق نفسه مبتور األصابع ال لذنب إال ألنه طالب بتحرير يديه
ّ

()1
جراء برت أصابع يده اليسرى .ولكن
الغل البليد؟»  .واصل البكاء و ّ
التوجع ،اشتعل جسده ابحلمى ّ
من ّ
أججه السؤال الذي مل جيد له جوااب :ملاذا؟»
جب كل األوجاع .سعار ّ
األمل األكرب الذي استعر يف قلبه و« ّ

(.)2

"مزارا" يف دهليز ،حبسه مع احليواانت املشؤومة ،املسماة "األرانب" .حاول اهلروب من هذا
وضع ّ
الشبح ّ

السجن املشؤوم مرات ،ومل ينجح ،إال مرة واحدة ،ولكنه وجد السجان قبالته ،ولكنه مل حياول إرجاعه إىل

مزار إىل اإلشارة ،وعرف أبن الشبح
السجن! .ومل يفعل له شيئا سوى أن أومأ له انحية الغرب! .تفطّن ّ
يريد أن ينفيه حنو الغرب! .توسل السجان كي يسمح له إبلقاء نظرة على بيته ،وأن أيذن له يف اصطحاب
امرأته وابنه معه ،ولكن الشبّح الغامض رفض بش ّدة!.
السجان ،عن الذنب الذي اقرتفه واستوجب برت أصابع يده،
"مزار" ،وعاود طرح السؤال ّ
احتج ّ
احملري على ّ
ّ
وألقاه يف غيهب السجن مع حيواانت النحوس! .ولكن السجان مل يستجب ،وحث مزاّرا على املضي

()3
"مزار"
عاود
.
خل ،وال عيال!»
وحيدا حنو الغرب دون التفات ،فليس للمغلوب «ال ٌّ
ّ
حق ،وال أمل ،وال ّ
"مزار" رأسه مهزوما ،و ّاجته صوب الغرب وحيدا كاسف البال! .مث
السجان الرفض ،فطأطأ ّ
التوسل ،فعاود ّ

تساءل ملاذا عليه أن يسلك طريق الغرب ابلذات؟!.

"مزار" ،جزاء ما اقرتف
و"مزار"،
ّ
متضي أحداث أسطورة ّ
لتتكشف عن سبب تسلط الشبح على ّ
"الشبح" ّ

من آاثم يف حق الصحراء ،ألنه آثر االستقرار يف الواحة ،وأصيب بداء االسرتخاء «فكان ظهور الشبح

الذي أطلق عليه لقب "اجلالّد" مبثابة غزوة األعادي اليت أطاحت بسلطانه يف غمضة .أطاحت ابمل ْلكية
اليت كبّل نفسه بوزرها دون أن ينتبه إىل أنه إمنا استعار الدور الذي ح ّذرت منه الوصية ،فاستبدل احلريّة
معيب ٍ
بثمن ٍ
وفان هو يف أنبل أجناسه لن يعدو أن يكون القمقم»(.)4
 1ـ م ن ،ص .01
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبْع ،م س ،ص .77
 4ـ م ن ،ص ـ ص  22ـ .29
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و"مزار" يف إشكالية العثور على احلاكم الصاحل ،إذا كان الصاحلون
تتجلى داللة هذه األسطورة بني الشبح ّ

يرفضون مقاليد احلكم ،بينما األوغاد ،الذين ال حكمة وال رأى هلم يطلبون السلطة ،فيعيثون يف األرض

فسادا وجورا! .وأن مهمة اجلميع ،البحث عن حاكم عادل صاحل ،إذا أرادوا جتنب الرزااي والبالاي .وعلى
نصب نفسه إهلا على الناس ،ويقول هلم
احلاكم أالّ ينسى دوما ،أبنه بشر زائل مهما امت ّد به العمر ،وأالّ يُ ّ
اعبدوين من دون هللا ،وال أريكم إال ما أرى.

ـ  2ـ  7ـ شخصيات من عامل اجلن:
الصحراء:
ـ  2ـ  7ـ  0ـ اجلن وأساطري ّ
ال ختلو أسطورة من أساطري الصحراء اليت أوردها "الكوين" يف رواايته كلها من ذكر موضوعة اجلن،
والروائي يعي ذلك جيّدا ،حني قال أبن الرواة وأهل املعرفة خبفااي األساطري الصحراوية يكاد « ُجيمعون أ ّن
أسطورة واحدة مل تكن لتستقيم يف الصحراء إذا مل يشارك يف صنعها اجل ُّن وينفخوا فيها من روحهم .ولكن

أهل اخلفاء مل يتولّوا صياغة األسطورة فقط ،بل شاركوا يف صنع األحداث وسامهوا يف إزالة معبد الذهب
وحموه من الصحراء الوسطى»(.)1
وزوار الليل،
يطلق "الكوين" على ملة اجلن عدة أمساء دالة عليها؛ فهم اجلن ،وأهل اخلفاء ،وأهل الظلمةّ ،

وسكان الصحراء األصليون ..ذلك ألن اجلن ،يف تصور "الكوين" وأهل الصحراء و«يف تصور قدماء
العرب ،ليست أرضية متاما وليست مساوية متاما ،بل هي كائنات اخلفاء اليت جتمع بني الصفات األرضية
الصفات السماوية معا»( .)2ولشدة خمالطة أهل الصحراء للجن ،فهم يعرفون طباعهم ،وأخالقهم ،وما
و ّ
حيبون ،وما يكرهون ،ويعرفون أوطاهنم ومساكنهم ومراعيهم فيجتنبوها .هلم معرفة أيضا بطعامهم وشراهبم،
وبلغتهم ورطانتهم ،لذلك فإن الصحراويني يتعايشون معهم ما داموا واقفني عند عهودهم ومواثيقهم معهم.
ـ  2ـ  7ـ  7ـ موطن اجلن واألشباح:
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  0ـ اجلن أصل سكان الصحراء:
يرسخ الروائي "إبراهيم الكوين" ،فكرة سائدة بني أهل الصحراء ،وهي أن اجلن هم أصل سكان الصحراء،
ّ

وما سكان الصحراء من اإلنس سوى ضيوف وافدين ،وعلى الضيف أن يتحلى أبخالق الضيافة؛

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .330
 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص.39
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فـالصحراء كلها وطن للجن «الصحراء وطنهم ح ّقا ،وما حنن إال ضيوف عندهم .واخلالف األول هنا ،يف
تصرفنا كضيوف .إننا نتصرف كأصحاب األرض ،كمالّك للصحراء .حنن أسوأ ضيوف شهدهتم

الصحراء»(.)1

العرافني ،بل
وهذا االعتقاد مبلكية الصحراء للجن،مل يكن مقتصرا على فئة الشيوخ والعجائز والسحرة و ّ
يعمد كبار الطوارق إىل ترسيخ هذه الفكرة يف عقول األبناء واألحفاد .ففي قصة "الفخ" من جمموعة
قصص"وطن الرؤى السماوية" ،تصارح األم ابنها اخنوخن هبوية اجلن ،وتبني له أبهنم أهل الصحراء األوائل،
الصحراء احلقيقيني .هل تعرف َمن
فتقول له« :أنت كربت ،وجيب أن تعرف أننا ضيوف بؤساء على أهل ّ

اجلن .إ ّهنم قبيلة كبرية وقويّة وطيّبة مثلنا .إهنم أطيب منّا .ولكنّهم ال
أهل الصحراء احلقيقيون؟" ...هم ّ
هم ُ
ِّ
الشر مضاعفا .وإذا فعلت خريا ،نلت على
شرا ،نلت ّ
يتساهلون أبدا مع األشرار .إذا ارتكبت يف ح ّقهم ّ
فاحرص
أخيار،
ْ
يديهم خريا ُمضاعفا .أملْ يُعطوك ال ُقماش؟ أمل يستضيفوك ابلتّمر واخلبز منذ شهور؟ .إهنم ٌ
على صداقتك هبم ..خرجوا لك بلباس النّاس حىت ال يفزعوك .حيرصون دائما أالّ خيرجوا للنّاس الطيبني
بوجوه ٍ
بشعة .إهنم حكماء اي ولدي»(.)2
تؤكد األم لولدها أن اجلن أهل الصحراء األوائل ،وأما البشر فضيوف نزلوا عندهم «يف الزمان القدمي مل
تكن الصحراء مسكونة إالّ هبم .اجلن هم أهلها األوائل .مث جاءت قبيلة اإلنس ،ونزل أجدادان ضيوفا عند
أجدادهم .وجدوا الصحراء آمنة ومساملة وصاحلة للسكن فطاب هلم املقام .تق ّدموا إىل السكان األصليني

وطلبوا السماح هلم ابإلقامة يف الفردوس الصحراوي»( .)3فهم أوال وأخريا «األسالف األسطوريون ألهل

الصحراء»(.)4
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  7ـ نداء اجلن "الصحراء وطننا":
ولعل اعتقاد أهل الصحراء أبن الصحراء موطن اجلن ،أتتّى هلم من اعرتافات اجلن أنفسهم ،فقد مسعوا يف
كذا مناسبة أتكيد اجلن على ملكية الصحراء .من ذلك ،مثال ،قصة "بركة" الذي ارتكب سلسلة من
األخطاء أوجبت غضب اجلن وانتقامهم؛ فقد قتل أفعى ومل يقطع رأسها ،واصطاد غزاال وقت الغسق،

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .792
2
السماويّة ،قصص وأساطري ،م س ،ص .12
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
3
السماويّة ،قصص وأساطري ،م س ،ص .12
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .13
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عراف النجع أن يساعده ،وحيميه من انتقام اجلن ،فلم يستطع،
وهذا خمالف لنواميس الصحراء! .أراد ّ
واعرتف بعجزه واستسلم ،بعد ما قام ابملستحيل لصد عدوان اجلن على "بركة".
ولكن اجلن مل يفلتوا "بركة" ،اختلَ ْوا به ،وهو يرعى اإلبل ،فاهنالوا عليه ضراب مربحا ،ألنه اعتدى على
العراف
عراف زجني ،واعرتف له (بركة) أبخطائه ..يف الليل تفاوض ّ
ّملكتهم ،وخرق قوانني وطنهم! .جاءه ّ

اف "بركةَ" بقرار اجلن ،وهو"املنفى" ،وقال له« :شرطهم أن
مع اجلن بشأن املريض .يف الصباح أبلغ العر ُ
هتجر الصحراء إىل األبد .لن يتساهلوا مع قاتل»(.)1

كان حكم الطرد من الوطن قاسيا على "بركة" ،ألنه هو أيضا يعترب الصحراء وطنه ،حني قال« :ال أعرف
حياة أخرى غري حياة الصحراء»( .)2وأل ّن اجلن هم السكان احلقيقيون للصحراء ،فمن حقهم أن يطردوا
كل من خالف قوانينهم مثل "بركة" وغريهّ ،من يستهرتون بقوانني الصحراءِّ ،
وخيلّون آبداب
من وطنهم َّ
الضيافة ،فمن «يستهرت بقوانني الصحراء ال ب ّد أن يدفع الثمن قاسيا .املنفى أرخص مثن»(.)3

العراف اجملوسي التّخلي عن مساعدة "بركة" إىل الرحيل .جلأ إىل الفقيه ،هذا األخري أقنع
وملا اضطر ّ
"بركة" أبنه سيشفى ،ويتخلص من مطاردة اجلن له ،ومطالبتهم له ابلرحيل عن الصحراء مبجرد رحيل
العراف اجملوسي .ولكن اخلالص مل أيت «بل إن أهل اخلفاء فتحوا على الفقيه حراب أشرس .رمجوه
ابحلجارة ،وأضرموا النّار يف خيمته .أحرقوا كتبه وأمتعته ،والحقوه ابللّكمات وهو يركض بني املضارب ابحثا

العراف مشاتتهم»( .)4ألنه حاول استعداء اجلن مبناصرته لرجل
عن مأوى .سخر منه األطفال ،وكتم أنصار ّ

إنسي مطرود من وطن اجلن!.
َخَرق عُرف الصحراء ،وتوىل الدفاع عن ٍّ

الصحراء وطننا .ومن أراد أن يعيش بيننا فعليه أن
ولذلك أوفد اجلن رسوال يف الليل إىل الفقيه ليبلغه أب ّن « ّ
حيرتم قوانيننا .موّكلك صرع امرأة فاضلة وأنت ترتافع عنه ِّ
وترهبُنا ،بدل أن حتمله على اهلجرة»( .)5أصيب
الفقيه ابحلمى ،وانتابته نوبة هذاين طول الليل ،مات على إثرها يف الصباح! فما كان من "بركة" إال أن
أذعن ألمر الطرد من الصحراء مرغما .ظل هائما يف العراء ،يتنقل من مكان إىل مكان ،سكن الواحة،

 1ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .023
 2ـ م ن ،ص .022
 3ـ م ن ،ص ن .

 4ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص ـ ص  022ـ .023
 5ـ م ن ،ص ـ ص ن.
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تزوج ،حصلت له أشياء فضيعة ،كاحرتاق دكانه ،اهتم اجلن مبالحقته ونقض العهد ،ولكن العراف العجوز
اجلن ال يغدرون ،وال ينقضون العهود.
فنّد له سوء ظنه ابجلن ،وأ ّكد له أن ّ
حل املساء،
استبدل "بركة" عشق الصحراء واحلنني إليها ،ابملواويل الصحراوية احلزينة ،يرفع هبا صوته كلما ّ

ليُخ ّفف هبا جذوة حنينه اخلفي املستعر يف صدره إىل الفردوس الصحراوي املفقود .فأغاين احلزن تشعره
بقرب فردوسه املنشود ،وسكان الصحراء «كلهم ورثوا احلنني إىل هذا األمل عن آالف األجداد .كلهم
سرهم يف أغانيهم السحرية»(.)1بقي على هذه احلال ،إىل أن يعود إىل الفردوس املفقود يف حياته،
يدفنون ّ

وإالّ فسيلتقي هبا بعد ّماته!.

ـ  2ـ  7ـ  7ـ  3ـ الرماد معسكر اجلن:
ابلرغم من أنّه مل يوجد دليل من القرآن والسنة يثبت أن الرماد مرتع اجلن ومسكنهم ،إال أن عامة الناس
ترسخ لديها هذا االعتقاد ،أن الرماد مرتع اجلن وموطنهم .لذلك تراهم حي ّذرون األطفال من اجللوس يف
ّ
رماد النجوع املهاجرة واللعب فيه ،لئال يصيبهم اجلن ابألذى ،العتقادهم أبن الرماد هو الوطن املفضل لدى
"أده" حت ّذره من االقرتاب من الرماد ألنه حرم اجلن «اجلدة أسعد الناس ابلتنقل،
قبائل اجلن .فها هي جدة ّ

وتقول إن الرتحال يرهق اجلن فيتخلّف ويعسكر يف رماد النجع املهاجر .وح ّذرته كثريا من رماد النجوع
املفضل لقبائل اجلن.)2(» ..
املهاجرة وقالت إهنا الوطن ّ

ومن مثّ فقد دأبت النساء الصحراوايت على استغالل األسطورة لرتبية أطفاهلن ،وحتذيرهن من اعتداءات

اجلن ،وحىت يكونوا يف مأمن من مطاردة اجلن هلم ،فمخالفة تعاليم العجائز توجب قصاص أهل اخلفاء.
وهذا ما فعلته اجلدة مع حفيدها حينما بيّنت له ما حلقها من أذى اجلن بسبب خمالفة التعاليم ،واالستهتار
بنصائح األمهات ،قالت له « :امسع ما حيدث للمعاندين الذين خيالفون نصائح األمهات واجلدات .لو مل

عشت اليوم مطاردة من العمالقة وأهل اخلفاء»(.)3
أخالف ما هنتين عنه العجائز ملا
ُ
بيّنت له سبب مطاردة العماليق هلا ،ألهنا دخلت مرة الرماد املهجور ،معسكر اجلن ،حيث اعرتفت
عت يف الرماد القدمي املهجور الذي تركته النجوع املهاجرة.
حلفيدها خبطئها ،حني قالت« :
خالفت فتس ّك ُ
ُ

أخذت احللقة.
هناك وجدت حلقة معدنية ظننتها من النحاس .غفلت عن حتذير احلكيمات مرة أخرى و ُ
 1ـ م ن ،ص ـ ص  022ـ .022

 2ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .02
 3ـ م ن ،ص .03
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كانت واسعة الدائرة ...عقدهتا يف طرف اللحاف ونسيتها أايما»( .)1فاجل ّدة تؤكد يف كل مرة حلفيدها أبن

املفضل ،وال أحد استطاع أن جيد تفسريا هلذا الغرام املبهم»(.)2
«الرماد .الرماد املهجور بيتهم ّ

ولتأكيد إمياهنا أبن الرماد هو حصن اجلن وموطنهم ،وأ ّن من وجله يتعرض العتداء اجلن ،ما حكته حلفيدها
أخذهتا حسبْتها
"أده" عن أسطورة احللقة الذهبية اليت
وجدهتا يف الرماد القدمي! .اليت كانت حبجم القرطْ ،
ْ
ّ
الرباقة ،فطلبها من العجوز ليضعها يف سنام اجلدع الذي
من النحاس ،وبعد أايم رأى راعي اإلبل احللقة ّ
وتوجه صوب املراعي الشمالية البعيدة .ومنذ لك اليوم تقول العجوز «بعدها مل َأر
ّروضه ،اعطتها لهّ ،
الراعي ،كما مل َأر جدعه أيضا .ضاع الراعي ومات ابلظمإ قبل أن يصل إىل أرض البشارة .واجلدع اته وهام

يف الصحاري الغربية.)3(»!..

وقبل أن تسمع العجوز بنهاية الراعي احلزينة ،وفدت عليها ،وقت الغروب ،امرأة مجيلة وطويلة ،ولكنها
()4
العرافة فيما بعد أن ذلك التنكر عادة مألوفة بني
جتر ذيال بشعا»  .أكدت هلا ّ
«حسناء بذيل ثعبانّ ..
وجه إليها
اجلن! .مل تشعر العجوز ،بعد حلب املاعز ،إال بشبح امرأة ،متسربل ابلسواد ،ظهر فجأة ،لتُ ّ
خطااب شديد اللهجة ،قذفت من خالله التهمة الشنيعة «أنت رفست ولدي ،و ِّ
أخذت حاجيت!»(.)5

استغربت العجوز هذا التهمة ،فهي مل تذكر أهنا آذت أحدا يف حياهتا ،سواء أكان بشرا أو حيواان أو
موضحة يف غضب« :أمل أتخذي
حشرة! .وملا رأت اجلنيةُ عالمات االستنكار ابدية على العجوز ،قالت هلا ّ
مترغت يف
حلقة الذهب من الرماد القدمي منذ ّأايم؟ .هل تنكرين أنك تس ّكعت يف األرض املهجورة و ّ
الرماد؟»( . )6مث أمرهتا أبن تعيد هلا حلقة الذهب .وعدهتا العجوز أبن تعيد هلا "حجاب الولد" مبجرد عودة
راعي اإلبل من املراعي.
بعد هذا اللقاء املتشنج ،أصيبت العجوز ابحلمى ،فمكثت أايما مل تغادر فراشها ،كانت طول الوقت هتذي
تعرف
يف غيبوبتها ،ترطن بلغة "اهلوسا" ،وترى كوابيس خميفة .مث وصلها نبأ مصرع الراعي ،فانزعجت ،ألهنا ُ
وعلمت أبن انتقامهم سينزل هبا عاجال أو آجال .وابلفعل
أن اجلن ال يتساحمون مع من حينث ابلوعد!،
ْ
 1ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .03
 2ـ م ن ،ص .02
 3ـ م ن ،ص .03
 4ـ م ن ،ص ن .
 5ـ م ن ،ص .01
 6ـ م ن ،ص .02
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فما هي إال أايم ،حىت تكررت زايرات زوج اجلنية احلسناء ،يف صور فظيعة خميفة ،مرة كان مقطوع الرأس،
ومرة أخرى كان ماردا ،واثلثة المست قامته عنان السماء! .حتولت حياهتا إىل شقاء وجحيم ،وخوف
ومحّى وأرق ،فقد كان «يف هيئتهم شيء خفي ،جمهول ،جليل وخميف»(.)1
اعرتفت العجوز "راات" املسكينة خبطإها عندما دخلت داير الرماد ،وأخذت احللقة الذهبية ،كما أخطأت
ورطتين عندما تركتها
حني مل تستطع الوفاء بوعدها للجنية ،فها هي تلوم نفسها بقسوة «يدي هي اليت ّ
()2
العرافة وأحجبة اإلمام ،وال
متت ّد إىل احللقة ،كما ورطتين رجلي ملـّا
ُ
دخلت داير الرماد»  .ومل تنفع تعاويذ ّ

التعاويذ اليت كانت تقوهلا بلغة أهل الصحراء ،ولغة السحر واهلوسا واألدغال ،يف منع زايرات اجلن هلا،

يذ ّكروهنا يف كل مرة ابخلطيئة الشنيعة اليت ارتكبتها!.
"أده" معرفة هناية قصة اجلدة مع اجلنية احلوراء؛ ألن النعاس
مل تُنه العجوز أسطورهتا مع اجلن ،كما مل يستطع ّ
ينس ذلك اليوم الذي صحا فيه على مهسات النساء يرددن
غلبه يف تلك الليلة .ولكن احلفيد ّ
"أده" مل َ
كلمة "طارت .!"..لقد عرف أبن اجلن اختطف العجوز وطار هبا إىل اجملهول!َّ .
الرجال والنساء يف
فجد
ُ
البحث عن ا جلدة الضائعة يف كل الصحراء ،ولكنهم مل يعثروا عليها! .ومنذ ذلك اليوم ،صار اختطاف
اجلن العجوز راات .)3(»..حبثوا
اجلن للعجوز حداث يؤرخ به أهل الصحراء ألحداثهم فيقولون« :عام اختطف ُّ
عنها ،وحبثوا ،بعد ثالثة أايم عثروا على حلافها ،ويف اليوم اخلامس وجدوها يف العراء «حممومة .ترجتف .يغزو
البياض مقلتيها .عيناها تدوران يف الفراغ كعيون العميان .نبت الزبد الناصع حول شفتيها اهلرمتني ،وهذت
برطانة هي أقرب إىل لغة اجلن..ما زالت غائبة يف املخاطبات مع أهل اخلفاء»(.)4
احلفيد"أده" مع أمه جبوار اجل ّدة ،يف كل مرة يتوسل ويدعو ابلشفاء هلا ،لتحكي له عن "واو" ،وعن
سهر
ّ

مطاردة اجلنية احلسناء .تذكر تلك الليلة اليت أفشت له ج ّدته بسر اجلنية احلوراء ،فعاقبها اجلن ابخلطف

والعقاب! .مل متكث العجوز طويال على هاته احلال ،من احلمى واهلذاين ،حىت ماتت على إثرها ،بكاها
"أده" طويال ،وحزن على فراقها دهرا.
تدعم أسطورة اجل ّدة ،اليت عاقبها اجلن ملا دخلت الرماد املهجور،
يروي أهل الصحراء قصة أخرى عجيبةّ ،

وأخذت حلقة الذهب منه .لتؤكد مرة أخرى على أ ّن الرماد هو معسكر اجلن وحرمه ،وأن دخول هذا
 1ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .02
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ م ن ،ص .71
 4ـ م ن ،ص .70
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احلرم ،هو اعتداء سافر على وطن اجلن ،يوجب حق الدفاع عن حدود هذا الوطن ،وإعالن احلرب على
كل ٍ
معتد .كما حصل لر ٍاع أهنكه التعب بعد مسري شاق ،فنزل ليال يف سهل فسيح ،ومن شدة التعب «مل
يوقد انرا ..ومل يتحصن بتعويذة ..فنام.)1( »..
األولون ،و ّاختذت منه
وبسبب عتمة الليل ،وشدة التعب،مل ّ
يتبني الراعي «املنهك أنه يتوسد رمادا خلّفه ّ
قبائل اجلن وطنا»( .)2وما كاد يستغرق يف نومه ،وحبركة سريعة مفاجئة «تلقى على وجهه صفعة قاسية ّفز

وجد نفسه يقف وحيدا يف خالء مسكون ابلظلمة والسكون .)3("»..التفت إىل اخللف ،دار
هلا واقفاَ ..
حول نفسه ،مل ير شيئا غري الظالم ،ظن األمر خياال ،لوال حريق الصفعة على خده ،الذي ما يزال يشعر

فجرده
به .وما إن جلس ،ظهر قبالته فجأة ٌ
شبح عليه أمسال سوداء ،وشرع اجلان يقوم أبعمال كأهنا لعب « ّ
وجره ..وألقى به يف أرض أخرى.)4(»..
من اللثام ..مث أمسك أبذنه اليمىن ّ
أحس بقشعريرة ،وفهم أن الذي أمامه من مردة اجلن،
الحظ الراعي أبن قامة الشبح بدأت تتمدد وتعلوّ ،

ولكن بعد فوات األوان! .قام اجلين جبر الراعي على األرض ،وأخرجه من وطنه ابلقوة ،ورماه إىل أرض
بعيدة! .قضى الراعي مسرية شهر كامل ،حىت عاد إىل األرض اليت ترك فيها مجله ،األرض اليت رماه اجلين

منها .وهناك اكتشف احلقيقة ،وقف على علة اعتداء اجلين عليه ،عندما «وجد خملّفات الرماد وآاثر املقابر
ومتهورا إ ْذ نزل أرض األغراب ،وهجع فوق أكوام الرماد دون أن يقرأ التّعاويذ»(.)5
فأدرك كم كان ظاملا ّ
ـ  2ـ  7ـ  7ـ  2ـ األرض اليت ارتوت بدماء اإلنس مرتع اجلن:
من املعلوم أ ّن للجن حياهتم اخلاصة هبم ،ومنط معاشهم خيتلف عن البشر ،كما خيتلف ما أيكلون وما
يشربون ،عما أيكله ويشربه بنو اإلنس .هلم مساكنهم اخلاصة هبم .وقد يشاركون اإلنسان بعض األماكن،
فقد يسكن اجلن األحراش والصحاري والفلوات اخلالية ،واخلراابت وبيوت اخلالء  ،ومواضع النجاسات
ابلتحصن ابألوراد
واملقابر .لذا هنى النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم عن هذه األماكن ،وح ّذر منها ،وأمران
ّ
الشرعية الصحيحة عند النزول هبا.

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .379
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .379
 3ـ م ن ،ص ـ ص  379ـ .331
 4ـ م ن ،ص .330
 5ـ م س ،ص ن.

~~154

كما عُرف عن اجلن أهنا تسكن املواضع املظلمة والغريان والكهوف املوحشة ،واألماكن املهجورة يف
معلوم مشهور عند العرب وغريهم ،بل إن العرب على
احلواضر والبوادي ،إالّ أن تواجدها يف الفيايف والقفار ٌ
علم بذلك لطبيعة أرضهم وكثرة تنقلهم يف الصحاري املوغلة والبيداء املقفرة.

ومن األماكن اليت يتواجد فيها اجلن ،ويتّخذوهنا وطنا هلم ،األراضي اليت كانت ساحة للقتال ،وسالت فيها
جراء الغزوات واملعارك اليت دارت بني اجليوش ،وبني القبائل من بين البشر .ومن ذلك القصة اليت
الدماءّ ،

ط رحاله ،ليبيت يف أرض
أوردها "إبراهيم الكوين" يف رواية "السحرة" يف جزئها األول ،عن مسافر ح ّ
شهدت يف زمن قدمي جدا معركة طاحنة بني قبائل اإلنس ،فارتوت بدماء غزيرة.
فبسبب الظلمة ،وغياب القمر ،مل ينتبه هذا املسافر إىل طبيعة املكان الذي يبيت فيه ،هتيّأ للنوم ،وما إن

أحس أبجسام صغرية ،كثرية ،غريبة ،مرنة ،ولكنها تنفث يف قفاه أنفاسا
مت ّدد على األرض «حىت
ّ
()1
أي صوت .غري أ ّن
حارة» ! .بقي وامجا ،واسرتق السمع ،وقطع أنفاسه ،ولكنه مل يتناه إىل مسعه ُّ
ّ

يتحسسه بيده«فغرقت أصابعه يف اللعاب
األجسام الغريبة واصلت نفث خماطها اللّزج .راح املهاجر
ّ
الصغرية اليت تشبه األنوف .أنوف .أنوف .يف كل مكان
ال ُـم ّ
السائل اللّزج كمنت األجسام ّ
قزز .حتت ّ

أنوف!»(.)2

اي للعجب! واي للدهشة! .ما كانت هذه الكائنات العجيبة اليت تنفث السائل اللزج سوى أنوف ،أنوف
وتتحرك ،وتصدر أصواات .تسلّح املهاجر
تدب،
كثرية كأهنا منل ،حتيط به من كل جانب! .أنوف ّ
ّ
ابلشجاعة ،وصاح« :تيهار .تيهار .تيهار .إد اضسغ إدجروغ تيهار»( .)3مسع ضحكة مكتومة ،مث نطق
ابلرد شعرا" :ايطسن فول متيهار .آيضس اد يسيجرو تيهار"(.)4ابتسم املسافر يف الظلمة ..أخرج
املارد ّ
مدية حناسية ..نزلت الفاجعة فوق رأس أهل اخلفاء .هتف الرجل «ليغ املوسي انس ّفنجار ،إيتاجهن جري

إميى إدتيهار"(.)6(»)5

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .337
 2ـ م ن ،ص .333
 3ـ أنوف .أنوف .أنوف .حيثما أضع يدي أجد األنوف (متاهق) .ينظر :إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،هامش ص ن.
 4ـ من استهرت وهجع يف مواقع السلف ،حيثما وضع يده يعرتضه أنف (متاهق) .ينظر :م ن ،هامش ص .333
 5ـ يروق ملدييت املميتة أن تفصل ما بني األفواه واألنوف (متاهق) .ينظر :م ن ،ص ن.
 6ـ م ن ،ص .333
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أطلق املخلوق اخلفي العجيب ضحكة إعجاب ،مث سكت .توقف احلوار الذي دار بينهما ،واستع ّد املسافر
أن يريح جسمه على األرض اثنية ،ويف هذه األثناء ،مسع الرجل صوات يقول« :اعرتف أنك غلبتين.
يتوسد قلّة فخارية قدمية مليئة هبباء
سأبرهن لك على ذلك بعطيّة صغرية .يف الصباح وجد املسافر أنه كان ّ

التّرب»(.)1

ـ  2ـ  7ـ  7ـ  3ـ مناجم امللح السحرية معاقل اجلن واألثل ّملكة أهل اخلفاء:
وكما أن الشجر قد يتخذه اجلن وكرا له ،فإن األكمة املوحشة ،الوحيدة النائية ،هي موطن اجلن أيضا .وقد
أشار "الكوين" إىل ذلك يف معرض حديثه عن رحلة "بورو" األسطورية يف رواية "السحرة" ج ،0الذي
حبمى شديدة نتيجة وقوع قدمه على أحد عسس من اجلن ،الذين حيرسون شجرة األثل فيكون
أصيب ّ
يتعرض العتداء جديد»( .!)2ألن اجلن هو عسس على
بذلك قد « ّ
استفز ماردا من قبيلة اخلفاء حىت ّ
شجرة األثل ،وقد أصيب "بورو" «ابحلمى عند األكمة اليت تنتصب على رأسها األثلة اهلرمة حرسا»(.)3

لقد كان "بورو" بصحبة الساحر حينما «اعرتضتهما أكمة موحشة من النوع الذي يتّخذه اجلن وطنا ،وال

يقرتب منه صحراوي دون أن يتخلّى عن كل شيء ويغرق يف تالوة التّعاويذ»()4؛ تلك األكمة انتصبت
فوقها أثلة هرمة ،ومن وظيفة األثل امتصاص ملوحة الصحراء ،فاألثل صياد امللح.

وحرمت ّملكتهم من هذا الكنز الثمني ،فقد طلبوه ،وملا طلبوه
ومبا أ ّن بالد اجلن اخلفية تفتقد إىل امللحُ ،
وجدوه يف شجر األثل ،أيخذون منه ما هم يف حاجة إليه ،ولذلك ّاختذوا هذا الشجر معسكرا هلم ،ووضعوا
حراسا منهم! .ومع توايل «األايم استولوا على الشجرة ،وجعلوا منها وطنا»( .)5وهلذا ،فال عجب إذا
عليه ّ
أصيب "بورو" ابحلمى ،عندما داس على رأس شجرة األثل ألن «العقل يقول إ ّن الشجرة اليت نذرت نفسها

الستجالب كنوز امللح من أبعد املمالك وأعمق األمكنة ال ب ّد أن يقف على رأسها اجلن عسسا أيضا،

عساسا على كنزها النفيس»(.)6
كما تقف هي ّ

 1ـ م ن ،ص ـ ص  333ـ .332
 2ـ م ن ،ص .232
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .232
 4ـ م ن ،ص .237
 5ـ م ن ،ص .233
 6ـ م ن ،ص .232
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والسحرة يؤكدون دوما ،أنه إذا نزل الصحراوي ضيفا على قبيلة ما ،فإذا قُ ّدم له طعام خال من امللح،
فليعلم أبنه يف ضيافة أهل اخلفاء ،ألن خلو أي طعام من امللح ،هو طعام اجلن ،وبه يعرفون .ويرجع بعض
العارفني سبب حرمان اجلن من نعمة امللح إىل الزعيم ،وذلك «إثر غضبة من غضباته اجملوسية اليت كانت
تنتابه ألسباب أرجعها البعض إىل داء السويداء ،وأرجعها آخرون إىل احملنة اليت تعقب نفاد "آسيار" يف
مواسم اجلفاف»(.)1
وبسبب اعتداء "بورو" على موطن اجلن ،عندما داس على أحد حراس األثل ،املعلقة فوق األكمة
ابتل جسمه ولباسه من شدة
خر ساقطا ،يتدحرج ّ
املوحشة ،يف تربة امللح السحريةّ ،
ويتلوى ،وينفث الزبدّ ،

ويتلوى ويرجتف»( . )2وحبركة مباغتة قام ،وأمسك بقالدة التمائم املعلقة برقبة الساحر
العرق و «ظل ينتفض ّ
"وانتهيط" ،وكاد خينقه!.

الفصل الثالث
جتليات عجائبية الزمكان يف رواايت إبراهيم الكوين
ـ  0ـ متهيد.
ـ  7ـ أنواع الفضاءات يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  7ـ  0ـ الفضاء املرجعي :الفضاء اجلغرايف (.)L'espace géographique
 1ـ م ن ،ص .233
 2ـ م ن ،ص .231
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ـ  7ـ  0ـ  7ـ الفضاء املرجعي اجلزئي( :اخلباء  #املنزل).
ـ  7ـ  7ـ الفضاء التخييلي:
ـ  7ـ  7ـ  0ـ الفضاء الفردوسي.
ـ  7ـ  7ـ  7ـ عجائبية صيدلية الفضاء الفردوسي الصحراوي :األشجار والنبااتت الصحراوية العجيبة:
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  0ـ الرتفاس مثرة "واو" وإشارة اخلالص.
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  7ـ آسيار النبتة الصحراوية السحرية العجيبة.
الرمت املستعارة من الوطن املفقود الوجع واحلنني.
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  3ـ عجائبية زهرة ّ
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  2ـ املاء إله العابرين.
ـ  7ـ  7ـ  7ـ الفضاء القفري (فضاء القحط والعطش).
ـ  7ـ  3ـ الفضاء العجائيب:
ـ  7ـ  3ـ  0ـ الفضاءات العجائبية البادية يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  7ـ  3ـ  0ـ  0ـ الصحراء والواحة (الريف  #املدينة) اخلصمان اخلالدان.
ـ  7ـ  3ـ  0ـ  7ـ الصحراء والبحر العشق احملموم.
ـ  7ـ  3ـ  7ـ الفضاءات العجائبية املتخ ّفية:
ـ  7ـ  3ـ  7ـ  0ـ الفضاءات العجائبية املتخفيّة املنغلقة :املقابر والكنوز.
ـ  7ـ  3ـ  7ـ  7ـ الفضاءات العجائبية املتخفيّة املنفتحة.
ـ  7ـ  3ـ  3ـ فضاء الصحراء وعالقته ابهليئة واللباس العجائيب الصحراوي:
ـ  7ـ  3ـ  3ـ  0ـ القطعة الزرقاء لباس أكابر الطوارق.
ـ  7ـ  3ـ  3ـ  7ـ سر اللثام املق ّدس.
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ـ  7ـ  3ـ  3ـ  3ـ لباس املرأة الصحراوية وزينتها.
ـ  3ـ عجائبية البنية الزمنية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ العودة إىل زمن البداايت واستعادة املكان.
ـ  3ـ  7ـ الزمن العجائيب وعالقته ابملكان :ثنائية الزمان واملكان يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  3ـ  3ـ الظُلمة األصل املق ّدس يف عرف أهل الصحراء.
ـ  3ـ  2ـ الفجر األوان املق ّدس.
ـ  3ـ  3ـ السكون املق ّدس.

ـ  0ـ متهيد:
وىل ذلك العهد الذي كانت فيه الرواية الكالسيكية تعتمد الزمن اخلطي ،بطريقة كرونولوجية ،حيث
لقد ّ
تبدأ ابلزمن املاضي ،مث احلاضر ،مث املستقبل .بينما على ما يبدو ،أن الرواية احلديثة قد عمدت إىل تفجري
الزمن وتشظيته ،من خالل التدمري السري اخلطي للزمن يف الرواية ،إذ اعتمدت على تداخل األزمنة،
واالنتقال من زمن إىل آخر بطريقة تتّسم بعدم احرتام الرتاتبية الزمنية.
ومن الصعوبة مبكان ،الفصل بني بنية الزمن ،وبنية املكان يف أي عمل روائي ،خاصة يف هذه النماذج املْتنية
املعتمدة ،اليت تويل عناية فائقة يف وصف املكان الصحراوي وشخصياته ،وأحداثه العجائبية ،وعالقته
الوطيدة ابلزمان.
فالسرد يف هذه الرواايت يشتغل على العمق املكاين ،سواء يف ذلك املكان الواقعي املشاهد ،الذي حت ّده
تؤسسه األحداث ومشاعر
احلدود وتضبطه املقاسات ،أو الفضاء الداليل اخليايل السحري «الذي ّ
الشخصيات يف الرواية»( . )1إذ مل يكتف الروائي ابعتبار املكان غاية وشخصية فاعلة ،أو جمرد خلفية
ديكورية تتحرك فيها الشخصيات وتقع فيها األحداث ،أو ابعتباره عنصرا فنيا من عناصر الرواية ،وإمنا نظر
إليه على أنه مكان فاعل يف النصوص ،ومتفاعل مع الشخصيات واألحداث ،يف عملية التأثري والتّأثر ،إىل
 1ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية) ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط ،0991 /0ص .71
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ِّ
موجه العملية اإلبداعية ككل ،ولذلك جعل املكان الصحراوي هو
درجة أن صار املكان ـ عند الكوين ـ هو ّ

سبب وجود العمل الروائي ،على اعتبار أن «املكان هو الذي يقتضي وجود الشخصيات واألحداث وليس

العكس»(.)1
هذا االحتفاء ابملكان واالهتمام به ،يتناسب مع نظرة الرواية احلديثة للمكان ،ودعوة الشعرية احلداثية ،إىل
ضرورة إيالء أمهية ابلغة للمكان الروائي ،بعدما مرت عليه فرتة طويلة أمهلت فيه الرواية القدمية فاعلية املكان
يف العملية اإلبداعية .ولكن نظرة الرواية اجلديدة للمكان تغريت ،فقد صار للمكان الروائي أبعاد مجالية
مكوان هاما من مكوانت اإلجناز الروائي ،وغدت الرواايت احلديثة ترى «املكان عنصرا
وداللية ،واعتباره ّ
حكائيا ابملعىن الدقيق للكلمة ،فقد أصبح الفضاء الروائي ِّّ
مكوان أساسيا يف اآللة احلكائية»( .)2وهلذا جند
أن "الكوين" يعتمد يف كل رواايته على مجالية فضاء الصحراء ،وإيالئه العناية الفائقة ،حىت صار

ويوجه الشخصيات ،ويعمل على استبطان مشاعرها واملشاركة يف معاانهتا»(.)3
«يستقطب األحداث ّ
ِّإذ املالحظ على رواايت "الكوين" هيمنة املكان الروائي الصحراوي حصرا ،الذي وظّفته بشكل وا ٍع
ومقصود ،وجعلته البؤرة اليت تشيّد بناء السرد ضمن إطاره التخييلي .ولكأمنا خالف "الكوين" نظرة
الروائيني ،الذين يرون أبن تش ّكل املكان الروائي يتم من خالل سرد األحداث ،وال يوجد مثة مكان حم ّدد
مسبقا ،بينما "الكوين" ينطلق من حتديد املكان ّأوال ،وهو فضاء الصحراء ،مث يعمد إىل عرض األحداث
اليت تقوم هبا شخصيات رواايته .ومن هنا تربز الصفة االستثنائية واملتميزة للمكان يف هذه الرواايت.

وموقف االحتفاء ابملكان من قبل "الكوين" يذ ّكر مبقولة "شارل غريفل" أبن «الفضاء الروائي هو الذي

يكتب القصة حىت قبل أن تسطّرها يد املؤلّف»(.)4

وما يلفت االنتباه ،خبصوص الفضاء الصحراوي ،هو أنه يقوم على ثنائية ضدية ،تتناسل منها كل
األمكنة األخرى؛ ومها ثنائية مكان اإلقامة (الثابت) ،ومكان الرتحال (االنتقال) .أو االستقرار والعبودية
الذي متثّله "الواحة"؛ والتيه واحلرية الذي متثله "الصحراء" .وسلسلة حركة الشخصيات الروائية يف كل هذه
الرواايت ،إمنا تتجاذهبا هذه القطبية الثنائية .ويظهر احنياز الروائي الواضح ملكان الرتحال والتنقل ،وهذا
يتمظهر يف مجلة من احلموالت الداللية واجلمالية ،اليت كان يكشف عنها "الكوين" من خالل أحداث
 1ـ م ن ،ص.30
 2ـ م ن ،ص .72

 3ـ زهرة سعدالوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .003
 4ـ زهرة سعدالوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .31
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تنم عن االحتقار
الرواايت .ويف املقابل ،يصف مكان "االستقرار" مبجموعة من الصفات املقيتة ،اليت ّ
واإلهانة .فإذا كان األول ـ يف نظره ـ مكاان لأللفة واحملبة والتآزر ،فإن الثاين ،مكان للتنافر واخلداع والطباع
املشينة .فهو حين ملكان والدته ومرتع شبابه ،ألنه جزء من اتريخ حياته ،ذلك أن لألماكن «اترخيا مرتبطا
بتاريخ األشخاص ،ألن اإلنسان ال يش ّكل وحدة بنفسه ،فالشخص ،وشخص الرواية ،وحنن أنفسنا ،ال
جمهزا»(.)1
نش ّكل فردا حب ّد ذاتنا ،جسدا فقط ،بل جسدا مكسوا ابلثياب ،مسلحا ّ
وهذا ما يتناسب مع دعوة نظرية ِّ
مجالية أو شعر ِّية املكان ،اليت تؤكد على أمهية أتثري «الوجود اإلنساين على
وتلح خصوصا على أمهية رؤية اإلنسان للمكان الذي أيْهله»( .)2وهذا ابلضبط ما
تشكيل الفضاء الروائي ّ

ومسو
وعاه "إبراهيم الكوين" ،إبظهار محيميته للمكان الصحراوي ،ومتاهيه فيه ،وإبراز متانة العالقة العضويةّ ،
األلفة اإلنسانية معه ،فهو قوقعة اإلنسان ،يتساكنان هذا يسكن يف ذاك .ولذلك يظهر جليا ذلك التمازج
الذي يصل ح ّد التماهي بني الوصف الروائي املوضوعي للمكان الصحراوي ،وبني محولته اإلنسانية املكتنزة
ابلشحنات العاطفية ،واملشاعر اإلنسانية ،إزاء هذا املكان .إ ْذ ال نلحظ فصال بني هذا وذاك ،بل جند
الرابط متينا بني الوصف املوضوعي للمكان ،وبني مشاعر الروائي ،وعواطفه الذاتية.

فحينما أييت الروائي على ذكر الواحة وبيوهتا ،أمكنة االستقرار .فإنه يكتفي ابلوصف املوضوعي هلا ،دون
االلتفات إىل ذكر أشيائها ،ووصف جزئياهتا .ويف هذا إشارة من الكاتب إىل نبذ العالقة بني الصحراوي
النبيل الذي يعشق احلرية والرتحال ،وبني املدينة اليت ال يستقر فيها إال العبيد والكساىل الذين ينتظرون
ينم عن إلغاء «العالقة األساسية اليت تقوم ،يف
عطية الذل ،ذلك أن الوصف املوضوعي للمكان يف الرواية ّ
الرواية ،بني اإلنسان والفضاء الذي حيتضنه أو حييط به»(.)3

ملكاين الواحة (املدينة) ،والصحراء (الريف) ،طابعا جدليّا ،يرتكز على
إذن فقد ّاختذ تناول "الكوين"
ْ
االختالف اجلذري ،الطبوغرايف ،واألخالقي ،واالجتماعي ،والنفسي ،بني املكانيني ،الذي يتبعه حتما تغيري
يف العادات والسلوك .حبيث أن انتقال الصحراوي ،من فضاء الصحراء إىل فضاء الواحة ،سيؤدي ابلضرورة
إىل تغيري «نظام القيم وبرانمج املمارسة االجتماعية الذي ألفناه لصاحل نظام جديد ينتج قيما جديدة
وّمارسة جديدة»(.)4
 1ـ ميشال بوتور ،حبوث يف الرواية اجلديدة ،ترمجة :فريد أنطونيوس ،دار عويدات ،ط ،0920 /ص .33
 2ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .23
3ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .21
 4ـ م ن ،ص .29

~~161

بينما عندما ينتقل الروائي للحديث عن املكان الصحراوي ،ونقصد به اخلالء املمت ّد ،فإنه يتحدث عنه
برتكيز شديد ،وأييت على ذكر أدق التفاصيل ،ووصف أصغر األجزاء ،ويصفه وصفا عضواي مرتبطا
ابلذات ،سواء يف ذلك ذات الروائي ،أو ذوات الشخوص الروائية .ويف ذلك داللة على أن الروائي يعطي
قيمة كبرية هلذا املكان ،إذ يعتربه نقطة تبئري ،ويربطه ابلشخوص الصحراوية ،للداللة على كثافة الشحنات
العاطفية ،وااللتحام الشديد بفضاء الصحراء الفسيح .وعلى هذه الوترية يشيّد "الكوين" معمار الفضاء
املكاين ،ويرتكز عليه كعمق اسرتاتيجي يف كل رواايته ،مربزا مجالية الفضاء الصحراوي وعجائبيته ،أببعاده
السيكولوجية واإليديولوجية
مكان الصحراء (االنتقال):

احلرية

+الكرامة

 +السيادة

= طهارة

مكان الواحة (االستقرار):

القيد

+الذل

 +العبودية

= قذارة

حيرص "الكوين" دوما على ربط املكان الصحراوي ابلذات اإلنسانية الصحراوية ،وذلك بتوظيف الوصف
الطوبوغرايف الدقيق والتخييلي للمكان يف اآلن ذاته ،يف عالقته بساكنيه من قبائل الطوارق ،عرب مسريهتم
األسطورية الضاربة يف القدم .فالفضاء املكاين الواقعي له أتثريه القوي على «تشكل الفرد وأحاسيسه
وانفعاالته منذ مراحله املب ّكرة .ومن هذا االرتباط يربز الوعي واإلحساس عند الفرد ابالنتماء إىل الفضاء
احمل ّدد»(.)1
التوسع يف تعريف مصطلحات الفضاء واملكان ،خمافة أن أثقل منت الدراسة ،من جهة،
ومل يشأ البحث ّ
ومن جهة أخرى ،تكفي اإلشارة إىل أن "الكوين" أطلق كلمة "املكان" و"الفضاء" و"املوقع" مبعىن واحد،
للداللة على املكان الصحراوي ،كالذي جاء يف قوله...« :لكنها جاهدت (قِّطَع الرتفاس) لتستعيد
املوقع...هرعت كائنات الليل إىل املكان...قرأ اخللق يف مسلكه البله ومسّوه درويشا يسكن الفضاء.)2(»...

فهو مل يفرق هنا كثريا بني هذه التسميات ،وإمنا كان يقصد هبا امتداد الفضاء الصحراوي الشاسع ،الذي

دق منها أو عظُم.
يشمل املكان واملوقع ،وأي بقعة يف الصحراء ،بكل أبعادها ودالالهتا ،سواء ما ّ
وإن حرص "ال كوين" على إبراز الرتابط الشديد بني الفضاء الصحراوي وشخصيات رواايته ،العتباره أن
الفضاء ليس هو احمليط الذي يوفر العيش لإلنسان فقط ،وإمنا هو أيضا حميط "حيوي" ،الذي يليب
للشخص متطلباته ،وحيقق رغباته .ومن املهم هنا ،أن نؤكد أن الفضاء املهيمن يف هاته الرواايت هو ما
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .720
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .70
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يسمى بـ"الفضاء العام" .والذي يتفرع إىل ثالث فضاءات هي" :الفضاء املرجعي" ،و"الفضاء التخييلي"،
و"الفضاء العجائيب" .وسنعمد إىل ذكر كل نوع من هذه الفضاءات.
ـ  7ـ أنواع الفضاءات يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  7ـ  0ـ الفضاء املرجعي :الفضاء اجلغرايف (:)L'espace géographique
تعمد الرواايت إىل توظيف الفضاءات املرجعية ،وهي اليت يُعرفها "سعيد يقطني" أبهنا «كل الفضاءات اليت

معني هلا إما يف الواقع ،أو يف أحد املصنّفات اجلغرافية أو التارخيية القدمية»(.)1
ميكننا العثور على موقع ّ
سعيا منه إىل متثّل الواقع الصحراوي يف الفضاء التخييلي السردي .هذا الفضاء املرجعي يتميز عن ابقي
فضاءات الرواايت ،أبنه جيمع بني الفضاء الواقعي ،والسحري ،واألسطوري ،والعجائيب ،يف اآلن ذاته ،على
()2

اعتبار أ ّن الفضاء مهما «كانت درجة "واقعيته" ،أو حضور مرجعه اخلارجي ،فإنه يظل متثيال ذهنيا»..

ألنه فضاء منجز ابلكالم .ولذلك جند ذكرا لكثري من األماكن الصحراوية أبمسائها وصفاهتا وهيآهتا ،فنجد
اعي ،وجباال ،وكثريا من الفضاءات املختلفة اليت تقع يف حدود
الرواايت تذكر ُمدان وقرى بعينها ،ومر َ
صحراء الطوارق الكربى ،ابعتبارها «احليّز املكاين يف الرواية أو احلكي عامة (الذي) يُطلق عليه عادة

الفضاء اجلغرايف»( .)3هذا الفضاء الذي يؤكد كثري من الن ّقاد ،ومنهم "جوليا كريستيفا" على أنه ال جيب أن
يُدرس يف معزل عن املضمون ،أي االقتصار على دراسة بنية املكان وحده ،بل عند دراسة املكان اجلغرايف
ينبغي ربطه أببعاده الثقافية واحلضارية ،ذلك ألن إقحام الروائي هلذا النوع من األمكنة ،إّمنا ُحي ّمله مجلة من

الدالالت والرموز  ،واليت «تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور ،حيث تسود ثقافة معيّنة أو رؤية خاصة

للعامل ...ولذلك ينبغي للفضاء الروائي أن يُدرس دائما يف تناصيّته ،أي يف عالقته مع النصوص املتع ّددة
لعصر ما أو حقبة اترخيية حم ّددة»(.)4
تدل على أمساء املناطق الشاسعة مثل
وتتمثل الفضاءات املرجعية اجلغرافية الكلية من جمموع األفضية اليت ّ
"الصحراء" ،الواحة ،آدرار ،اترات ،آير ،تنبكتو ..أو من جمموع األفضية اجلزئية ،من مثل اخلباء ،اخليمة،
حممال ابلدالالت
البيت ..وقد عرض الروائي"الكوين" جمموع هذه األماكن بصورة مكثّفة ،ووصفها وصفا ّ
والصور والرموز ،وأضفى عليها بعدا فنيّا ،يكاد خيالف فيه املكان الواقعي ،ولذلك عمد إىل وصف املكان
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص ـ ص  723ـ .722
 2ـ م ن ،ص .721
 3ـ محيد حلميداين ،بنية النص السردي ،م س ،ص .33
 4ـ م ن ،ص .32
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الكلي اجلغرايف إلعطائه بعدا شعراي اعتمد على «النبش واحلفر للوعي جبمالية املكان اجلغرايف يف العمل
()1
اجملسد ،ال ب ّد أن خيتلف عن الفضاء الروائي ،ألنه
ايئي
ز
الفي
اقعي
و
ال
ايف
ر
اجلغ
املرجعي
فالفضاء
.
الفين»
ّ
فضاء لغوي لفظي ( ،)espace verbalمبين على التخييل .ذلك أ ّن الروائي من خالل االستعمال

اللغوي للمكان املادي يضفي عليه «بـُ ْعدا جديدا وداللة خمالفة وغري متطابقة مع التفسري االصطالحي
الشائع»( ،)2فتشكيل هيكل بنيات الرواية قائمة أساسا على مسة احملاكاة؛حماكاة الشخصيات واألحداث
يتوجه إىل حواس ومشاعر
الزمان واملكان أيضا .وابلتايل فالفضاء املرجعي الروائي هو فضاء داليل ّ
الشخصيات الروائية ،وشخصية الروائي ،وشخصية املتلقي على ح ّد سواء.
ـ  7ـ  0ـ  0ـ الفضاء املرجعي الكلي :الصحراء أم األمهات وروح العامل:
تش ّكل الصحراء يف كل متون "الكوين" الروائية ،بؤرة البناء السردي ،فهي املكان املهيمن على وصف
املصب الذي تؤول إليه كل الروافد السردية األخرى .فالصحراء فضاء واقعي،
الكاتب املرّكز ،وهي مبثابة
ّ
يذكرها الروائي أبمسائها ويصف تفاصيلها ،وحي ّدد تضاريسها .وعادة ما أييت ذكرها مرتبطا بذاكرة الراوي
ومشاعره وأحاسيسه جتاه هذا املكان الصحراوي .ذلك أن هذا الفضاء هو فضاء طفولته اليت نقشت يف
ذاكرته منذ الصغر ،وهلذا فقد استحال هذا املكان الواقعي إىل مكان احلُلم والذكرايت ،الذي يعرف روعته

وعجائبيته ،والذي يعرتف أبنه ِّ
اجتزئ من الفردوس ،فاملكان عنده ،هو جتربة ُمعاشة واقعا ،مث جتربة معاشة

سرداي ،ضمن العمل الروائي .فهو «مكان عاشه مؤلف الرواية ،وبعد أن ابتعد عنه أخذ يعيش فيه

ابخليال»( .)3فاخليال واحللم هو من الفضاءات الواصلة بني الروائي واملكان.
فالصحراويون يق ّدسون املكان الصحراوي ،ومن تقديسهم هلا أهنم ينعتوهنا بـ"ّملكة السر"،و"وطن الرباءة"
و"وطن احلكمة" .ذلك أن كل األكوان األخرى عدا الصحراء ،تباهت ،وابلغت يف التباهي ،حينما
ح ّدثت عن أخبارها ،وأفشت أسرارها ،وغلبها فضول الكالم «كل جزء يف الكوكب الواقع أسفل القمر
قال كلمته ..وابلغ يف القول ،ومضى يلغو ويثرثر حىت قال ما ال جيب أن يُقال ..مل تستطع أن تقمع
اللسان .)4(»..وهكذا ثرثرت البحور واألهنار والغاابت والسهول واملدن ،كل مكان أفشى أسراره ،إال رقعة
 1ـ مىن بشلم ،الفضاء اجلغرايف يف رواية الويل يعود إىل مقامه الزكي ،جملة األثر ،عدد خاص :أشغال امللتقى الدويل اخلامس يف حتليل اخلطاب،
"اخلطاب الروائي عند الطاهر وطار" ،يومي  73و 72فيفري  ،7100ص .032
 2ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء الزمن الشخصية) ،م س ،ص .13
 3ـ إبراهيم جنداري ،الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا ،مطبعة متوز للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط ،7103 /0ص .739
 4ـ م ن ،ص .13
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واحدة جليلة ،وهي الصحراء الكتومة احلكيمة .ألهنا رقعة يكتنفها الغموض ،كتومة صموتة ،ال تفشي
األسرار ،معتزلة .ظلت منطوية على غموضها ،وما زالت ،وستبقى يلفها السحر والغموض «ألهنا األرض
الصمت،
السر ،فآثرت ّ
الوحيدة حتت قبّة السماوات اليت اختارت احلكمة منذ البدء ،ورفضت أن تُفشي ّ
وأبقت كنزها دفينا يف بيتها»( . )1وألهنا أخفت سرها يف أحشائها ،ودفنت لساهنا يف أعماق الكهوف
واملغارات ،وكان أشد شيء عندها مقتا هو الفضول والقول والثرثرة ،فنبذت كل ذلك .ولذلك اِّستَح ّقت
السر" ،وهلذا صارت الصحراء جديرة أبن تكون املكان الوحيد من األرض املتّصل
أن تُل ّقب بـ "ّملكة ّ
حبب الرؤى السماوية ،فمضت تراتده،
ابلسماء ،وأبخبار السماء فـ « ُح ّق هلا أن تبقى َّ
الرب املعتزل الذي فاز ّ

وتَنزل يف رحابه ،وتُوشوش ألبنائه أبنباء السماوات ،مكافأة له على وفائه ،مكافأة له على سكوته ،واعرتافا

له ابلرباءة :الصحراء.)2(»..

ابلرغم من أن أرض الصحراء الشاسعة ،هي املكان الوحيد اجلدير أبن يتكلّم ،ألهنا الرقعة األوىل اليت
احتضنت اإلنسان الضائع ،عندما طُرد من الفردوس السماوي ،إال أهنا آثرت الصمت ،وأوفت بوعدها
السماوي ،وعلمت أن كتمان السر أمانة السماء ،فلم تثرثر للناس ابلسر فـ «السماء ال تغفر احلنث
ابلوعد»( . )3تكلمت األمكنة األخرى مبا مل تعلم ،ثرثرت ابجلهل ،يف حني ،صمتت الصحراء ،اليت تعلم
الكثري ،ألهنا مكان الرساالت والنبوءات واألنبياء ،ففازت حبب هللا وحب الناس.
وتتعني هذه الفضاءات املرجعية يف رواايت "الكوين" من خالل ال َك ّم اهلائل من أمساء األماكن ذات املرجعية
ّ
الصحراوية ،فنجد ِّذكرا ألمساء األماكن الصحراوية القدمية ،والشاسعة ،واملمت ّدة ،مثل "الصحراء الكربى"
"آزجر"" ،آهجار"" ،آير"" ،آضاغ" "احلمادة الصحراوية" ،اليت وصفها "الكوين" أبهنا «املساحة البكر،
خصها ذو اجلالل حللوله فيها منذ زمن ال يعرف حىت األسالف األوائل مىت بدأ...
األرض األوىل اليت ّ
املساحة املدهشة ،املرفوعة حنو السماء بقرون جبل نفوسة من الشمال ،ومن جهة اجلنوب ،ابجلبال األخرى
امللفوفة ابلعمامات الزرقاء»( .)4وأمساء الواحات الصحراوية ،والقرى واملدن مثل" ،تينبكتو" ،واحة "آدرار"،
"كانو" ،اترات ...وجبال عظيمة مثل ،أمناي ،إيدينان ،جبل نفوسة . ...هذه الفضاءات املرجعية
نتصورها ذهنيا إذا
جمسدة ،ميكن إدراكها ابحلواس عند التن ّقل إليها ،وأن ّ
الصحراوية ،هي فضاءات ّ
 1ـ إبراهيم جنداري ،الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا ،م س ،ص .12
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .13
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .22
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مدونة يف كتب التاريخ والعجائب .هذه األماكن
مدونة يف خرائط اجلغرافيا ،ونعثر على أمسائها ّ
وجدانها ّ
الواقعية ما مييّزها هو ذلك التداخل بني الفضاءات املرجعية والفضاءات العجائبية ،بني املرجع الواقعي
للمكان ،وبني ما جترى فيه من أحداث عجائبية تقوم هبا شخصيات رواايت "الكوين".

ـ  7ـ  0ـ  7ـ الفضاء املرجعي اجلزئي( :اخلباء  #املنزل):
أوىل "الكوين" يف رواايته أمهية خاصة ابملكون املكاين العام ،ويتجلى هذا االهتمام على مستوى الرتكيز على
أقسام املكان الصحراوي ككلّ ،مثال يف اخلباء أو البيت ،الذي يشكل لدى الصحراويني صورة رمزية
مصغرة لشكل الكون العظيم ،إنه حماكاة للنموذج املتعايل ،وابلتايل فقد حذا خلق اخلالق للكون .ولذلك
يعترب البيت مكاان وجوداي مقدسا «ميت ّد من األرض إىل السماء .إنه ميتلك العامودية لربج يرتفع من أعمق

األعماق األرضية املائية إىل مأوى روح تؤمن ابلسماء»( ،)1ولذلك حيرم على الصحراوي االستخفاف به أو

إمهاله ،أو تغيريه مبنزل يف الواحة .إنه عامل الصحراوي اخلاص ،حيرص على االعتناء به ،وجتديده ،وليس من
صر الصحراوي على إحاطة خبائه ابلتعاويذ واألحجبة والتمائم كوسيلة ملنع غزو
اليسري التفريط فيه .لذلك يُ ّ

اجلن واألشباح واألرواح الشريرة ،ومحايته من اخلراب والتف ّكك والتالشي.

فاخلباء /البيت يف عرف أهل الصحراء ال يُنظر إليه من جانبه املادي اهلندسي ،بل يُنظر إليه «حبيّ ٍز وجودي
ومق ّدس يق ّدم بنية أخرى خمتلفة ،وقابلة إىل ما ال هناية له من انقطاعات ،وإذن ابتّصاالت مع

املتصاعد»( . )2فال غرابة ـ واحلال هذه ـ أن يقيم أهل الصحراء طقوسا عجائبية ،وأعيادا احتفالية ،ابتهاجا
ابالستقرار يف بيت جديد ،كما كان يفعل األسالف ،ألن البيت عندهم « ليس شيئا و"آلة للسكن" :إنه
العامل الذي يبنيه اإلنسان حماذاي فيه حذو اخللق النموذجي لآلهلة...إن كل إنشاء وكل إقامة ملقر جديد
يعادل حل ٍّد ما ،بداية جديدة وحياة جديدة .وكل بداية تعيد تكرار البداية األولية حيث رأى العامل النور

ألول مرة»(.)3

هذا اخلباء ذو املالمح البسيطة الذي مل يبالغ "الكوين" يف جتميله ألن «رسم صورة مبالغ يف مجاهلا للبيت
تلغي ألفته»( ،)4ذلك أن تركيز الروائي على األشكال البسيطة للخباء الصحراوي ،هو تركيز على األلفة
ابملكان ،الذي مينح اإلحساس ابلراحة والطمأنينة ،وهذا ابلرغم أن "الكوين" كان يعيش يف قلب أورواب ،إال
 1ـ غاستون ابشالر ،مجاليات املكان ،تر :غالب هلسا ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط ،0922/7ص .30
 2ـ مرسيا إلياد ،املقدس واملدنس ،ترمجة عبد اهلادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط ،0922 /0ص .22
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص .27
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ظل «هذا البيت
أنه كان يشعر أبلفة البيت الصحراوي ،فأبقى العالقة احلميمية اليت تربطه ابخلباء ،وقد ّ
جماال لألسرار العميقة وتيقظ اللذة ،بل يظل اململكة الضائعة إىل األبد ..وهو رمز لألصل واجلذر
()1

واملنبع»

يف نظر ووجدان "الكوين" ،ألن اخلباء الصحراوي هو بيت التاريخ والقرون العتيقة واألجيال

مر األزمنة.
املتعاقبة عرب ّ
اخلباء هو مالذٌ ومحايةٌ حني يؤثر طقس الصحراء احلار وطبيعتها القاسية على سكان الصحراء ،ففي احلر
الشديد أو الربد القارس ،أو هجوم صهد القبلي أبنفاسه احلارقة ،وغباره الكثيف ،يكون اخلباء هو املالذ،
اهلشة املتداعية ،يواجه عدوانية املناخ واألعاصري والعواصف
فينزُوون فيه أخبيتهم ّ
إ ْذ يهرع إليه أهل الصحراءَ ،
تتحول فضائل احلماية واملقاومة اليت ميتلكها إىل فضائل
والرايح اهلوجاء ،عوضا عن قوة اإلنسان وبذلك « ّ
إنسانية ،إنه يكتسب القوة اجلسدية واألخالقية للجسد اإلنساين ..إنه ينحين أمام العاصفة ولكنه واثق أنه

سوف يستعيد وضعه الطبيعي يف الوقت املناسب»( .)2وعندما يكون اجلو صافيا والطقس مجيال ،جيتمع
أهل اخلباء يف اخلارج حتت ظل اخلباء ،يتمتعون ابلتأمل يف الفضاء الفسيح ،أو قراءة األوراد ..كما كانت
"أدة" اليت كان يالحظ يف كثري من املرات أهنا كانت «تقف يف خارج اخلباء ترطن ابلتعاويذ
تفعل ج ّدة ّ
بلغة جمهولة عرف فيما بعد أهنا لغة "اهلوسا" ،ألن أهل الصحراء على يقني أن اهلوسا هي اللغة اخلفية اليت
العرافني يف كانو وآير»(.)3
الس َحرة و ّ
يفهمها اجلن ،وهي اللغة الرمسية الشائعة بني َ
اخلباء هو أيضا املكان الذي حيتمي به أهل الصحراء من اعتداءات ملة أشرار اجلن خاصة بعد اكتشاف
حصنوا به اخلباء إلرهاب اجلن وطردهم وبذلك احنسرت إغارات
أتثري معدن احلديد يف ملة اجلن ،لذلك ّ
عدوهم ،وانتصروا على اعتداء سكان الظلمات من أهل اخلفاء!.
اجلن على أوالد اإلنس وبناهتم ،وأرهبوا ّ
بينما نالحظ ذلك االنسجام واأللفة بني اخلباء الصحراوي وبني الروائي ،والشخصيات الروائية ،جند أماكن
أخرى مناقضة له ،ال يشعر الروائي أبلفة أو اجنذاب حنوها ،وهي بيوت الواحة ،ومنازل املدينة .اليت ال
حتول الصحراوي من النقيض إىل النّقيض ،فهي متثّل احلصار
يشعر حنوها ابلعداء والكراهية ،ألهنا أمكنة ّ
املكاين ،الذي ينعكس على حصار الذات وتسييج النفس ،إنه مكان سليب معادي ألخالق الصحراوي
الذي يتنسم هواء احلرية والرتحال ،أمكنة قاتلة معنواي ،متوت فيها احلياة الكرمية ،حياة يغلّفها البؤس وتل ّفها
التعاسة واحلرمان.
 1ـ إبراهيم جنداري ،الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا ،م س ،ص .311
 2ـ إبراهيم جنداري ،الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا ،م س ،ص .12
 3ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .07
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ـ  7ـ  7ـ الفضاء التخييلي:
وهي فضاءات ختيّلية ُحلُ ِّمية ،اليت ال ميكننا التأكد من وجودها يف الواقع ،ابلرغم من ذكرها ابألمساء
والصفات ،فهي عصيّة عن حتديد مرجعيتها املاديّة ،والتّحقق من أهنا موجودة فعال يف بقعة ما من الفضاء.

وجتسدها شخصيات رواايته ،يستعني هبا لدواعي حكائية ،فـ
ألهنا من نسج خيال الروائي ،ترمسها خميّلتهّ ،

«خيتلق الفضاء لتجري فيه أحداث موازية ألحداث أو أفعال أساسية جتري يف فجاء مرجعي حم ّدد»(.)1

ويندرج ضمن تعريف الفضاءات التخييلية كل «الفضاءات اليت ال توحي من حيث امسها أو صفتها إىل
تقصد الراوي إعطاءها امسا ال ميكن أن
عامة ،وغري معيّنة ،أو ّ
فضاء معروف .سواء كانت ذات صفات ّ
يوحي إال إىل بعدها التخييلي»( .)2ومن أمثلة هذه الفضاءات التخييلية يف رواايت "الكوين" ،جند ذكرا هلا
ابالسم ،من مثل" :واو" األسطورية ،وادي اجلن ،اجلبل املسكون ،كهف يف جبال آدرار ،الواحات
اجلنوبية. ...أو أبمساء الشخصيات التخييلية اليت ظهرت يف هذا النوع من الفضاء ،مثل :وانتهيط ،اجلد
مندام ،العراف الوثين اجملوسي ،قبائل اهلوسا بنيجرياي ،العرافة التيباوية ،سحرة األدغال. ...
تنوع فضاء الرواايت،
ويكمن دور الفضاءات التخييلية يف رواايت "الكوين" ،يف كوهنا تُعني الروائي على ّ
وتساعده على ربط األحداث السردية ،وتعينه أيضا على إضفاء مسحة من اخليالية والعجائبية على
شخصيات الرواايت .ابإلضافة إىل سبب ذايت وجيه متعلّق ابلكاتب نفسه ،ويتمثل يف أ ّن «احلاجة
معني دفع الراوي إىل تنويع فضاءاته،
احلكائية ،إىل جعل أي حدث تقوم به شخصية جيري يف فضاء ّ
وإعطائها مسات تتميّز ابلتعدد واالختالف»( .)3ولكن ضمن إطار فضائي عام أو كلّي هو فضاء
"الصحراء" ال ُكليّة ،املرتامية احلدود .ولذلك ال نستغرب إن ألفينا "الكوين" يقوم بلعبة االستنساخ لتلك

املكررة (الكربونية) ،نستطيع ـ من خالل االطّالع
الفضاءات التخييلية يف جل رواايته ،هذه الفضاءات ّ
على هذه الرواايت ـ أن حنصرها يف فضاءين كبريين؛ مها الفضاء الفردوسي وفضاء العطش والقحط
واجلفاف والقفر ،يسميهما "سعيد يقطني" بـ"الفضاء الوردي" و"الفضاء القفري"( ،)4وإن كانت اهليمنة يف
رواايت "الكوين" لفضاء القفر واجلدب ،على فضاء الورد والبساتني والنبات األخضر.

ـ  7ـ  7ـ  0ـ الفضاء الفردوسي:
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .721
 2ـ م ن ،ص .722
 3ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .722
 4ـ ينظر :م ن ،ص ـ ص  722ـ .729
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وهو الفضاء الذي أتى فيه "ال كوين" على ذكر مجال الطبيعة الصحراوية ،يف املواسم املطرية ،ويف عام
الرمت والطلح والنخيل،
اخلصب ،وحلول فصل الربيع .حيث ّ
تتجمل املراعي الصحراوية أبمجل األلوان ،ألوان ّ

سجل الروائي "الكوين" هذا الوصف حلالة
وتتعطّر أبفضل األريج ،أريج الرتفاس وأسيار والشيح .وقد ّ
الصحراء « ...أما األعشاب الصغرى اليت تفرش األرض ،يف املواسم املطرية ،بكليم أخضر يتب ّدى ،على

امتداد البصر ،أفخم من الكليم الذي أييت به التّجار من "توات" ،ويفوقه كثافة وهباء»( .)1يؤكد "الكوين"
أن نبات الصحراء ال ميوت ،حىت وإن أحرقته انر الشمس املشتعلة ،وعاىن كثريا من الظمإ ،فإنه ال يستسلم
للموت ،وإما ما يفعله هو أنه « ينكفئ حول نفسه ،ينكمش كالقنفذ ،يبحث عن اخلالص يف مكان ما
يف األعماق العطشى ..يقاوم النبات ،يبحث يف جذوره البعيدة عن العزاء ..فيتسلل النبت إىل األسفل..
ولكن هل تفىن العشبة وتتالشى؟»( .)2جييب "الكوين" على سؤاله هذا ابلنفي! .ابلطبع إن اختفاء النبات
يف أعماق األرض هو مناورة ،حتدي ،هدنة سرعان ما ينبعث منها يوما ما .ذلك «أ ّن البذرة هي الكنز

استمر مائة عام»( .)3والصحراويون احلكماء
اخلفي الذي يتح ّدى به العشب جنون اجلفاف حىت لو
ّ
يؤكدون أن البذار يف الصحراء ال تفىن ،وإمنا متكث يف ابطن األرض ولو ألجيال متالحقة ،فإهنا إن تل ّقت
ابلسحاب ،وملع األفق بوميض البشارة،
البشارة ،بشارة املطر واحلياة ،وحانت «الساعةّ ،
وجتهمت السماء ّ

السر يف الكنز ،فيولد لُعاع األمل
وقعقع الفضاء برعود القيامة قبل أن يسقط أول غيث ،عندها يتململ ّ
الرتاب»(.)4
من غول الزوال .تُبعث احلياة من كوم ّ
إهنا عجائبية نبات الصحراء ،الكامن يف معجزة والدة النبات من بوتقة النريان ،ومن قساوة العراء «هذا
العجب يف أرض َم ْر ٍت مل يرتك اجلدب فيها حىت األعواد امليّتة .مل يرتك فيها سوى صخور مكويٍّة بنار
ال ّدهر ..هلب شرس يشتعل يف أبداهنا بنهم وعناد ..وبرغم ذلك فإ ّن البذار يطلع واحلياة تولد يف هذا احلريق

حل امليعاد .)5(»!..ويف هذا رمزية إىل أن امر الدنيا يتب ّدل ابستمرار ،وأن إرادة احلياة أقوى
الفاجع كلما ّ
من أي قوة.

وعادة ما يقرن "الكوين" فضاء الصحراء الفردوسي مبا مياثلها من بساتني "واو" ،الفردوس املفقود ،الذي
يظل الصحراوي حياته متعلّقا أبمل العثور عليها يوما ما .فها هو حينما يتكلم عن شجرة الطلح اليت
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .21
 2ـ م ن ،ص .22
 3ـ م ن ،ص .22
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .22
 5ـ م ن ،ص ن.
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حتافظ على لوهنا األخضر مهما كانت الظروف ،فيقول أبن أصل مثرهتا من "واو" .وأخرب أبن أ ّن اجل ّد
مندام ،عندما أصدر الزعيم أمره بطرده من الفردوس ،ألنه عصى أمره ،وأكل من العشبة احلرام ،غافل
حراس احلاكم « فأخفى " َك َس ْميب"

()1

حتت لسانه ،ولفظها من فمه ما إن نزل الصحراء ،فنبتت الشجرة،

وصارت النّبتة الوحيدة املستعارة من بساتني الواحة الضائعة»( .)2لقد صارت هذه الشجرة اجلميلة سبب

وتتغىن
الربيعّ ،
هبجة الصحراء وغبطتها ،ولذلك يقيم الصحراويون األفراح «ابتهاجا مبيالدها يف أوائل أايم ّ
جبَماهلا أشعار الشاعرات ،ويتكلّم ببهائها األبطال والفرسان»(.)3
ينعت الروائي "إبراهيم الكوين" روائح وعطور الصحراء بنعوت تنزع هبا حنو العجائبية ،حيث يطلق عليها
ألقااب تنم عن فرادهتا وغرائبيتها ،فهي عنده العطور السحرية ،وأريج اجلنة ،وعطور الفردوس "واو".
ونستطيع أن خنرج بتوصيف عام هلذه العطور الصحراوية ،جنمله يف أن خالء الصحراء يعبق بعطور عجيبة
ليست ككل العطور ،ألن منبعها ليس من النبااتت العطرية اليت ألفها الناس ،إهنا عطور الصحراء الفريدة،
تضطره للبكاء!.
الوجد ،وتنتابه حاالت شعورية غامضة،
ّ
اليت تستب ّد مبستنشقها ،فيصيبه ال ّدوار ،ويعرتيه ُ
الرمت يف اهلواء ،يتناثر األريج ،وميأل عبريه اهلواء
ألهنا من أريج الفردوس "واو" ،عطر اجلنّة .فعندما ينتشر زهر ّ
اوي أن يستنشقه إالّ عند أعتاب واو .وكلّما تصاعد عطر
الصحر ُّ
فيصنع «األريج الفريد ،الذي ال يطمع ّ
استفز فيه ال ّدمع ،فلمعت ُمقلتاه
وهزه الوجد وال ّدوار .الوجد هو الذي ّ
املوج أن َفه ،كلّما ترنّحّ ..
اجلنّة ،وغزا ُ

ِّ
بوميض ٍ
بلل.)4(»..

كالرتفاس ،الذي نعت عطره
ويذكر "الكوين" عطور بعض الثمار الصحراوية النّبيلة ،إمعاان يف التّعجيبّ ،
السماوي" ،و"أريج واو" ،الذي إذا استنشقه الصحراوي يشعر براحة
ابسم "الشذى ّ
السري" و"األريج ّ

الرتفاسة بني يديه.
عجيبة ،ويرتنّح ويبكي من ش ّدة التّأثر .وصف هذا عندما قال« :جلس االبن يُداعب َّ

اخلفي ،ويرتنّح بعينني دامعتني ُم ّرددا :ـ اللّـ ـ ا ـ ا ـ
يتأملها طويال ،مث يرفعها إىل أنفه .يستنشق الشذى َّ
ّ
()5
وبني كيف يؤثّر يف أهل الصحراء حني
السماويّ ،
اه . »...وذكر يف موضع آخر عطر الرتفاس ّ
يستنشقون أريج هذه الثمرة املق ّدسة ،ل ّـما تكلّم عن شيخ من أهل الصحراء ،عثر على ترفاسة ،فأخذها
األخاذ ،فما كان
سحرها ومجاهلا ّ
وراح يقلّبها بني يديه ،متأمال يف إجالل وهيبة ،خطوطها وومسها ،فأسره ُ

1
الزؤان ،م س ،ص .21
الرمت ،النبتة الوحيدة املستعارة من بساتني واحة "واو" .ينظر :إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
ـ كسميب :بذار شجرة ّ
 2ـ م ن ،ص ـ ص  23ـ .21
 3ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .13
4
السماويّة ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
5
السماويّة ،م س ،ص .20
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
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()1
يشم
من
فكل
.
وردد كاجملذوب :ـ هللا ! هللا !»
منه إالّ أ ْن « ّقرهبا من أنفه واستنشق العبري .أغمض عينيه ّ
ّ
عطر الرتفاسة ،يتذ ّكر الفردوس املفقود ،والوطن الضائع ،فيستعر صدره ابحلنني ،الذي ال خت ّفف من هليبه

إال الدموع املنهمرة.
رائحة أخرى عجيبة يعبق هبا فضاء الصحراء الفردوسي ،ذكرها "إبراهيم الكوين" يف رواايته ،إهنا رائحة املاء
أو عطر املاء .يؤكد الروائي أبن للماء رائحة ،ويصف ِّ
املنكرين الذين ينفون أن تكون للماء رائحة ،أبهنم
"بلهاء" ،ويقول أبن للماء عطر ،وعطر املاء هو سر أعجوبته .ويدلّل على رأيه هذا أب ّن كل عطور
األرض امليّتة
الصحراء مستم ّدة من عطر املاء ،حينما يعرب األماكن يرتك عطره وراءه ،حىت حني «يعرب
َ
ويبث فيها من أنفاسه
الرائحةَ .ينزل األسافل ليبلغ البذار املطمورة يف القيعان ،فيحييهاُّ ،
فينفث يف تراهبا ّ

قرر أن يهجر األرض ،ويعود إىل الوطن مب ّددا،
هو ُّ
ليجعل هلا رائحة .وحىت عندما ُّ
الس َّ
فلي ،ويُ ّ
ميل اللّ َ
متصاعدا يف األخبرة ،يعرب األهويةَ ،ليرتك يف الفراغ رائحة»( .)2ومن عجائبية هذا السائل النّبيل ،أنه ال
يتكرم على سواه ابأللوان! .ليخلص
رائحة له ،ولكنّه ّ
ابلرائحة ،وليس له لون ،غري أنه ّ
يتفضل على غريه ّ
"الكوين" إىل نتيجة عجائبية ،مفادها أن املاء ينتمي إىل ساللة أهل اخلفاء ،ابلنّظر إىل هذه املزااي العجيبة،
ابلرائحة .ال لون له ،ولكنّه جيود ابأللوان .ال طعم له،
وذلك يف قوله« :املاء! ال رائحة له ،ولكنه جيود ّ
بكل طع ٍم .أال يكفي هذا دليال على انتماء هذا الكائن لِّدنيا اخلفاء؟»(.)3
ولكنّه جيود ّ

وهناك عطور أخرى جتوب أجواء فضاء الصحراء الفردوسي ،مل يقدر الروائي "الكوين" على حصر عددها،
ألهنا عطور ألْ ِّ
ف نوع ،عطور تستعصي على الع ّد ،خاصة عندما جتود السماء على الصحراء ابلسيول فـ «
ختضر الصحراء يف بضعة أايم ،وتتغطّى األودية
تنفطر األرض وتنشق األحجار عن ألف نوع من النباتّ .
()4
اجلرداء ابألحراش ،وتتفتّح زهور سحرية ،تصيب ِّح ّدةُ رائحتها الرعا َة ُّ
الزهور ،اليت
ابلدوار»  .إهنا شذى ّ
"احلميض" و"اجلرجري" و"آغرارام" ،و"آكرفال" يف فضاء الصحراء الفردوسي املهيب ،اليت
ينثرها نبات ّ

الزهور.
يصفها "الكوين" أبهنا عطور "فردوس الشمال" و"إمياء "واو" ،و"فردوس املهد" .فهي «شذى ّ
ِّ
الربيع .إمياءة "واو" اليت اختلسها النّسيان .عطيّةُ
أنفاس ّ
الشمال .فردوس الشمال .فردوس املهد .سيماء ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .21
2
الفزاعة ،م س ،ص .022
ـ إبراهيم الكوينّ ،
 3ـ م ن ،ص .022
 4ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص.30 ،
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مرة كل عامني .مرة كل ثالثة أعوام .ويف سنني اجلدب،
البستان اليت ال جيود هبا ّ
الزمان إال مرة يف العامّ .
مرة كل عشر سنني»(.)1
ّ
ينتشي أهل الصحراء بقدوم الربيع ،ويستبشرون بنزول املطر ،فيُمنّون النفس ،ابحللم يقظة أو يف النوم ،أبهنم

سيمرحون بني أزاهري الرمت ،وحيلمون بقلع الرتفاس ،وابللعب يف مراعي الربيع مع الصبااي احلسان .إن
خصوصية الطبيعة الصحراوية اليت تتميّز ابالتّساع اهلائل ،والفراغ اجلليل الرهيب ،جعل الصحراوي خيتلق
كائنات يستأنس هبا ،يف رحالته الطويلة ،وإقاماته املختلفة ،فقد جعل من كائنات الصحراء ونبااتهتا
وحيواانهتا ومائها وطبيعتها مادة ملواضيع أسطورة غاية يف التّعجيب «ومادة للكرامات واملعجزات :فالنّبات،
رمز احلياة اخلصبة كما املاء ،ال يتحول وينمو زراعيا بل بـ "إكرامية" ،واملاء ال أييت الظامئ من ٍ
أرض حيفرها
بل من دلو غييب.)2( »..
ـ  7ـ  7ـ  7ـ عجائبية صيدلية الفضاء الفردوسي الصحراوي :األشجار والنبااتت الصحراوية العجيبة:
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  0ـ الرتفاس مثرة "واو" وإشارة اخلالص:
مل يعنت الروائي"الكوين" بثمرة صحراوية ،كاعتنائه بثمرة الرتفاس ،فقد أعلى من شأهنا ،حىت جعلها من
الثمار الفردوسية املق ّدسة ،ألن اجملتمع الصحراوي هو نفسه «يُعلي من قيمة "الرتفاس" ،كمأ الصحراء
اجملاين ،ويصفه أبنه "كنز خمفي" ..الرتفاس هبة الصحراء اجملانية ،كنز خمفي ال مثيل له»( .)3فمنذ أن
صارت الصحراء صحراء ،مل تشهد مثرة أل ّذ طعما من الرتفاس ،إهنا فاكهة اإلغواء الصحراوية ،فاكهة
النسيان ،اليت تدعى الكمأ ،إذا عثر عليها الصحراوي وتناوهلا فإن مبقدورها «أن تُنسي العابر وطنه ،فال

ميلك من أمر نفسه إال أن ميضي إىل األمام»( .)4تنسي الصحراوي حلم الغزال ،وتنسيه حياة الشقاء،
وتنسيه حىت أهله ونفسه.
وهلذا يق ّدس أهل الصحراء مثرة الرتفاس ،ويعتقدون أهنا مثرة مساوية عجائبية ،ألهنا مثرة "واو" الفردوسية ،اليت
فأمها األرض ،وأبوها
حريت دهاة الصحراء وحكماءها .لقاحها أييت من السماء ووطنها يف بطن األرض!ُّ .
ّ

السماء .عجز النبالء والعارفون والشعراء عن وصف مثرة العجب هذه ،ويعرتف الصحراوي هبذا العجز

 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .009
 2ـ خليل أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،م س ،ص .007
 3ـ سعيد الغامني ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .91
 4ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .021
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ابلقول« :ال أستطيع أن أصفها بلغة أهل الصحراء .ولكن "لذيذة" كلمة ال تصلح لوصف مثرة واو»(.)1
إهنا جوهرة األرض .كان هذا جواب األب عندما سأله ابنه عن حقيقة هذه الثمرة العجيبة.
من عجائبية مثرة الرتفاس أنّه مثرة اخلفاء ،مثرة السر ،فهي كما اجلن متخفية ،حتب االنعزال ،وهتوى اخللوة،
فهي « تعتزل وختتلي بنفسها مثل الكنز .ال يعثر على الكنز إال املعتزلة»( .)2فإذا ما عثر أحدهم على هذه
ٍ
السري املقدس الذي خطّته األم
الوسم
َّ
الثمرة ،اليت هي أغلى من كل الكنوز ،يقلّبها بني يديه برفق ،ويتأمل َ

صويف
األرض على بدن وليدها ،كأمنا خطّتها أانمل ساحر أو كاهن ،مث يرفعها مبحاذاة أنفه ،يف ُوجد ٍّ
ويشم عطر اجلنة املفقودة ،مث يرتنّح ُمينة ويسرة «ويستنشق الشذى
مهيب ،فيستنشق أريج الثمرة اخلرافيةّ ،
مرددا :ـ اللّـ ـ ا ـ ا ـ ا ـه .)3(»..
اخلفي ويرتنّح بعينني دامعتني ّ

وعندما يضع الصحراوي الرتفاسة يف الرماد امللتهب ،يضعها بتأن ،كأمنا يدفن عزيزا ،مث يتصنّت لصوهتا
الفاجع ،وحنيبها احلزين ،املنبعث من الثمرة املق ّدسة داخل الرمضاء ،وحينما يبدأ قلب الثمرة السماوية
ينزف ،يبكي الصحراوي النبيل حلاهلا ،بل قد يسمع يف اخلالء املهيب ،أن اجلنيّات انحت معه «ولطمت

احلورايت اخلدود .وه ّدد األفق ابلظلمات .ووعدت الصحراء ببكائية طويلة»( .)4وإذا ما نضجت أخرجها
من الرمل احلار ،يرتكها حىت تربد ،مث ي ْقسمها إىل نصفني ،فتخرج منها رائحة الفردوس ،ويفوح منها العطر
فخا لإليقاع ابملعاندين
حري أفهام احلكماء ،ذلك «األريج السماوي الذي تتّخذه الثّمرة ّ
السري ،الذي ّ
ّ
()5
ابلسالسل» .
الذين يرفضون أن يذهبوا إىل واو إال مكبّلني ّ
مرة ،يغمض عينيه ويلوكها ،مث أتخذه نشوة الوجد ،فيتمايل
وعندما يضعها الصحراوي يف فمه أول ّ
سجله الروائي "الكوين" ،لذلك
كاجملذوب ،ومن عينيه ينحدر سيل الدموع .وهذا املشهد ابلتقريب ،الذي ّ
الصحراوي ،الذي كان برفقة ابنه يف فضاء الصحراء الفردوسي العجيب ،حينما تناول الولد قطعة الرتفاس

وقضمها أبسنانه ،الحظ األب أن ولده ،وهو ميضغ الثمرة السحرية بدأ جيذب ويبكي! .فقال األب البنه:
الرتفاس أول مرة ..اُج ُذب .واب ِّ
ك .فعندما يقف
كنت أعرف أنك ستبكي..أان أيضا بكيت عندما أكلت ّ
« ُ
ْ ْ
ّ ّ
اإلنسان على ابب واو يستطيع أن يبكي ،ألن اخلجل لن يعود له معىن»( .)6ولكن الولد مل ُجيب أابه،
1
السماويّة ،م س ،ص .31
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
 2ـ م ن ،ص .32
 3ـ م ن ،ص .20
 4ـ م ن ،ص .27

 5ـ م ن ،ص .23
 6ـ م ن ،ص .22
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سوى بكلمة "هذا ال يص ّدق!" ،تعبريا عن إعجابه هبذه الثمرة املسحورة ،واندهاشه من أتثريها العجيب!
ليتابع الولد أكل الرتفاسة ،وهو على حالته األوىل؛ العينان مغمضتان ،والتمايل من الوجد واالنتشاء! .ومنذ
أن انسلّت الصحراء عن "واو" ،ونزلت إىل األرض بعد خطيئة اجلد "مندام" ،منذ ذلك العهد القدمي،
األولون ،وأورثوه
حظيت مثرة الرتفاس ابلقداسة على مر األجيال ،و«أصبح البحث عنها تقليدا ق ّدسه ّ
لألوالد واألحفاد»(.)1
وهذه احلسناء "اتزديرت" تتذ ّكر جيّدا ،أساطري ج ّدهتا اليت كانت حتكيها هلا عن مثرة الرتفاس ،وما نسجته

من خرافات عجائبية عنها .وتتذ ّكر أيضا وبصورة جليّة هيئة ج ّدهتا وهي حتكي هلا عن هذه الثمرة ،فتأيت

على ذكر ع ّدة أعشاب ونبااتت صحراوية كثرية ،ولكن عندما تتلفظ بكلمة "الرتفاس" يبدو عليها التأثر،
واخلشوع والدموع؛ فرتى احلفيدة ج ّدهتا تُطبقت جفوهنا ،وترتنّح كاملصاب ابلوجد ،وهي تُ ّردد كلمات الثناء

على مثرة النّعيم هاته ،بصوت يشبه النّواح ،فتثين على طعم الرتفاس األسطوري ،وخاصة النوع األسود منه،
وتُشيد بثمرة الفردوس املفقود .ومن كثرة حديث اجلدة حلفيدهتا عن الرتفاس ،أتثرت اتزديرت بطريقة
كل حكاية.
ج ّدهتا ،وصارت هي أيضا « ُجتاري العجوز يف طقوس الوجد .ترتنّح ميينا ويسارا مع هناية ِّّ
الضائع»(.)2
تتحسر ألهنامل تولد زمان السيول ،وتبكي يف فراشها ُخفية ،حنينا على الفردوس ّ
ّ

العرافون
وقد كثرت األساطري حول هذه الثمرة العجيبة،
ّ
وسرها ،وقد نسج ّ
تتحدث عن أصلها ،وموطنهاّ ،
سرها ،وعن طلسمها ،وعن
والكهنة و ّ
املعمرون والرعاة ،حوهلا خرافات غارقة يف اخليال ،فتكلموا عن مفتاح ّ

السر ،حيجب املفتاح الوحيد الذي يقود إىل واو»( .)3ومنهم من ربط
سر مومسها فقالوا إ ّن« ّ
الرتفاس حيجب ّ
ظهورها أبمطار اخلريف الغزيرة مع أمطار الشتاء اليت تناسبها يف الكمية .آخرون قالوا بل السر يف أمطار
الصيف اليت تعقبها أمطار اخلريف والشتاء .والرأي الثالث يرفض أتويل الفريقني ،ويزعم أن األمر ليس له
عالقة ابملطر ،بدلي ل أن الرتفاس ظهر يف مواسم مل تسقط فيها قطرة مطر واحدة ،ال يف الصيف وال يف
اخلريف وال يف الشتاء ،ويعزون السر إىل السماء «للرتفاس عالقة مباشرة ابلسماء»( .)4وقالوا إنه ما دام
العرافني والكهنة.
األمر هو سر السماء ،فتأويله يدخل يف جمال اختصاص ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .12
 2ـ م ن ،ص .30

 3ـ إبراهيم الكوين ،ديوان النثر الربي ،م س ،ص .33
 4ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .12
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العرافون من جهتهم أدلوا بدلوهم خبصوص سر الرتفاس ،فقالوا إ ّن أصلها يعود إىل مثرة التزاوج بني السماء
ّ
مدورا ،ليس مبقدور خملوق أن يصف مذاقها
واألرض ،إشارات السماء تُوغل يف رحم األرض ،فتثمر وليدا ّ
ليد .كان جمبوال
وأرجيها ،وحينما حيني ميعاد امليالد «تزلزلت األرض ابملخاض .تش ّققت وخرج من جوفها الو ُ
من طينة أخرى ،ألنه جاء من وطن آخر ،من نعيم آخر .رمبا من "واو" .و رمبا أبعد من واو .هذا الوطن
تستحق هذه الثمرة ،أن تُل ّقب بثمرة السر ،ألن أصل
اجملهول هو الذي ميّزه عن كل شيء يف األرض»(.)1
ّ

وبنوهتا سر ،ووالدهتا سر،
هذه الثمرة يف عُرف الصحراويني سر ،ووطنها سر ،وطعهما سر ،وعبريها سرّ ،

وجميئها سر ،وذهاهبا سر أيضا .وكل ما يقدر عليه الصحراوي سوى أن يوصفها أبهنا «كائن حي ،ينمو،
ببنوته شجرة واحدة يف األرض كلِّّها .فاحتار
ويتكون ،ويستدير ،ولكنّه الكائن الوحيد الذي مل تعرتف ّ
ّ
()2
ال ّدهاة .الثمرة اخلفية ال تظهر إال يف البقاع البكر اليت مل متسسها اليد» .
صرحن بعجزهن عن وصف مثرة الرتفاس العجيبة ،واعرتفن أبهنن مل جيدن
العرافات الصحراوايت ّ
فحىت أمهر ّ

العرافات تصف الثمرة ،وتبدي
العبارات املعربة بدقة عن هذه الثمرة األعجوبة .فقد جاء على لسان إحدى ّ

السر هذه ،وتظهر حريهتا بطرح هذا السؤال« :كيف ميكن وصف مذاق مثرة لقاحها يف
ّ
تعجبها من مثرة ّ
السماء ومأواها من األرض؟ كيف ميكن وصف مذاق مثرة تشبّعت أبزاهري ألف عشبة أسطورية وألف زهرة
صحراوية؟ كيف ميكن وصف شذى نبتة صنعتها الربوق والرعود والرايح والشوق ،شوق السماوات العُلى

إىل لقاء األرض املع ّذبة بنريان العطش واجلفاف واهلجر الطويل؟»(.)3

وللرعاة أيضا تعويذهتم اخلاصة هبم ،عند البحث عن هذه الثمرة السحرية ،فلكي يعثرون على الرتفاس،
ومرات «اي لَْرقا ..وين الرتفاس؟»( .)4فيجيب آخر على لسان "لرقا"(:)5
يكررون طرح هذا السؤال مرات ّ
ّ

«نبّته وكلوه الناس!»( .)6هذا اجلواب يُنبئ أبن هناك خملوقات أخرى جمهولة تشارك اإلنس يف البحث عن
هذه الثمرة ،وهم ملة اجلن ،فهم أيضا يعتربوهنا كنزهم املتخ ّفي ،وكل كنز خمفي يف فضاء الصحراء هو ِّملك
ألهل اخلفاء «أليست الكنوز كلها ملكا موقوفا على أولئك اجلند اجملهولني؟»(.)7

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .129
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  129ـ .131
 3ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .00
 4ـ م ن ،ص .12
 5ـ "لرقا" :عشبة صحراوية يعتقد الصحراويون أ ّن لزهورها أتثريا كبريا يف تكوين مثرة الرتفاس .ينظر :م ن ،هامش ص ن.
 6ـ م ن ،ص ن.
 7ـ م ن ،ص ن.
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و يشعر الصحراوي بسعادة غامرة إذا اكتشف هذه الثمرة النفيسة ،ليس ألهنا تقتل جوعه ،وإمنا ألنه يقرأ
حرر واالنعتاق ،الذي ال يفقهه إال الصحراوي النبيل ،والدرويش الويل،
فيها إشارة اخلالص ،وتعويذة التّ ّ
وهذا ما يعتقده هؤالء الدراويش النبالء عن الرتفاس ،فـ "أول ما تعلمناه من الطريقة هو قراءة لغة اإلشارة،
هل تدري ما معىن احلصول على ترفاسة وحيدة يف موسم ال جيود ابلرتفاس؟ ..هذه إشارة اخلالص.
اخلالص على طريقتنا حنن الدراويش"(.)1
ذلك ألن الصحراوي النبيل ،ما نظر إىل الرتفاس نظرة ماديّة ،كأهنا كنز مثل كنوز الذهب والترب ،وإمنا نظر

ط من قيمة الذهب ،ويف املقابل يعلي من قيمة الرتفاس .وهذا حييل إىل
إليها نظرة معنوية قيمية .بل إنه حي ّ
انتصا ٍر للمق ّدس ،للقيمة املعنوية ،والروح املثالية ،واملبادئ السامية عند الصحراوي ،على القيمة املادية،

يبني مدى «الصراع بني القيمتني الرمزية واملادية .الذهب ،املعدن الثمني
والرغبات الشهوانية .وهذا ّ
وفخ وبال قيمة .والرتفاس ،هبة الصحراء اجملّانيّة ،كنز خمفي ال مثيل له .إنه هنا
اجتماعيا وحضراي ،ملعون ٌّ

أيضا الصراع بني السماوي واألرضي ،بني الواقعي والرمزي ،بني املق ّدس واملدنّس ،بني اقتصاد الكفاف
واقتصاد التّبذير»(.)2

ـ  7ـ  7ـ  7ـ  7ـ آسيار النبتة الصحراوية السحرية العجيبة:
آسيار( ، )3النبات األسطوري ،النبتة اخلرافية ،زهرة اجلن ،نبتة اجلن ،دواء اجلن ،العشب احملرم ـ العشبة
املسحورة ،النبات املعجزة ،الشجرة العجيبة ،العشبة السر ،ترايق لكل داء ،نبتة األسحار ،عشبة الع ّقار
املميت ،طعم التيه ،آسيار محاية من اهلرم والشيخوخة ،لقمة احلرام ...تلك هي بعض األمساء اليت أوردها
الروائي "الكوين" لتلك العشبة العجيبة ،واليت تدل على الدور اخلرايف الذي تؤديه هذه العشبة يف حياة أهل
الصحراء .وهي نبتة صحراوية ،ترتفع عن وجه األرض مقدار ذراع ،أوراقها خضراء داكنة ،تتدىل فروعها،
تتمسك زهرات صفراء ،تفوح منها رائحة مبهمة.
وتنحين حنو األسفل ،ويف ساقها ّ
وقد أورد "سعيد الغامني" تعريفا لـ "فرانسوا شامو" لعشبة آسيار ،الذي نقل عنه قوله« :إ ّن السلفيوم الذي
سمى يف اللغة اإلغريقية القدمية  ،Silphionويف اللغة الالتينية  ،Laserpiciumأو يُشار إليه فيها
يُ ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .21
 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .91
3
ؤرخون
ـ آسيار :يُعتقد أنه بقااي السلفيوم .و هو نبات أسطوري يُعطي طاقة هائلة .انقرض من ليبيا يف القرن الثالث قبل امليالدُ .
وجيمع امل ّ
القدماء أنه كان دواء سحراي لكل األمراض املعروفة يف العامل القدمي .وكان ملوك ليبيا القدماء يُص ّدرونه إىل مصر و ما وراء البحار .و يَعتقد
الكثريون أن فيه يكمن سر التّحنيط الذي استخدمه الفراعنة هلذا الغرض .ينظر :إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،هامش ص .73
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حتت تسمية  .Laserكان يُنظر إليه يف العصور القدمية على أنّه نبات تنفرد فيه قورينائية ،وكان ألمد
طويل مصدر ثراء قوريين ،اليت كانت تقوم بتصديره أبغلى األسعار إىل أسواق البحر األبيض املتوسط ،كما
فضل للعمالت النقدية هلذه املدينة خالل العصور القدمية»(.)1
أنه الرمز املـُ ّ
مث يضيف "الغامني" حماوال وضع تعريف دقيق هلذا النبات ،فقال أبن «السلفيوم نبات من فصيلة
منوه يف أراضيها الداخلية ،وتُق ّدمه جزية للملوك
البقدونس والكرفس ،كانت القبائل الليبية جتنيه من َم َواطن ّ

الباطيني يف برقة»( . )2وقد حاول "الغامني" تبيان جماالت استعمال هذا النبات ،واملواضع اليت يصلح هلا،
فقد ذكر أبنه «كان يُستخدم ترايقا يشفي من آاثر السموم...تسهيل الوالدة والطمث وتسهيل اهلضم
ومعاجلة األسنان والثآليل واجللد  ..وقد عرف األطباء العرب ،كابن ِّسينا وماسويه وابن البيطار ،السلفيوم
القوريين ،وكانوا يسمونه احللتيت ،أو األجندان.)3(» ...
سجل "الكوين"
وقد نُسجت خرافات وأساطري حول هذه النبتة اخلرافية العجائبية على أفواه الصحراوينيّ ،

بعضا منها يف بعض رواايته .كاألسطورة اليت أوردها يف رواية السحرة ،اجلزء األول ،اليت تقول إن سر
الزعيم ،وبني الشيطان "وانتهيط" الشرير ،هي عشبة
اخلصومة اليت وقعت يف العهد القدمي بني امللك ّ
"آسيار" .فقد أصدر احلاكم أمره ،املشوب ابلتحذير الشديد ،والوعيد الغليظ ،أنّه « ُحيَّرم على املخلوقات

االقرتاب من النبتة السريّة ،ومينع على األعوان واملريدين تناوهلا منعا ابات .)4(»..ألهنا كانت السبب يف جناة
وفر اجلنود من الغزو ،وتركوه وحيدا يف عراء الصحراء ،جيابه األعداء
الزعيم ،ل ّـما ختاذل اجليش عن نصرتهّ ،

وحده .يف هذه األثناء ،يصاب الزعيم بداء غريب خطري ،أهنك جسمه ،وأوهن عظمه ،فأدرك أبن هنايته

تكون بني خمالب هذا الوابء الفتّاك .ولكن الذي سارع إىل جندته وأنقذه من املوت هي الصحراء ،اليت
سخر حياته دفاعا عنها،
أهدته عشبة مباركة كانت السبب يف جناته .إهنا معجزة «الصحراء النبيلة اليت ّ
وسرا من أسرار
فأنبتت له العشبة السحرية ،فلم تُشفه من الوابء فحسب ،ولكنها صارت علّة وجودهّ ،

()5
سن الزعيم هذا الناموس ِّّ
كل خملوق أن يقرتب من
احملرم ،الذي مينع مبوجبه َّ
عافيته وخلوده»  .ولذلك ّ
جترأ
ميسها أبذى! .كل اخلالئق امتثلت هلذا التحرمي إال "وانتهيط" ،كان الوحيد الذي ّ
النبتة السريّة ،وأن ّ

 1ـ فرانسوا شامو :اإلغريق يف برقة ،ضمن :سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .91
 2ـ م ن ،ص .22
 3ـ م ن ،ص .29
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .311
 5ـ م ن ،ص ن.
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جرده من امتيازاته ،وحرمه مرضاته،
وعصى أوامر الزعيم ،فغضب منه ،وسلّط عليه قصاصه الشديد أبن « ّ

اجلن ومجع املريدين ،مث أمر بطرده من احلرم إىل األبد»(.)1
ولعنه أمام حمفل ّ

وكانت آسيار السبب ذاته أيضا يف طرد اجل ّد "مندام" من الفردوس "واو" ،عندما أ ْغرته احلسناء ،أو
احملرمة "آسيار" .تقول األسطورة ،إن
ابألحرى "وانتهيط" املتن ّكر يف بدن امرأة حسناء ،أبن يذوق من النّبتة ّ

احملرمة "أسيار" ،حاول اجلد أن ينأى بنفسه عن
شرط زواجها ،وقيمة مهرها كان هو األكل من العشبة ّ
انتهاك قانون الزعيم ،وحيول بينه وبني ما يسبّب غضبه وعقابه ،لكن الفتاة احلسناء ،استخدمت سطوة
اإلغراء ،اليت ال يستطيع الرجل مقاومتها فـ «تغنّجت ،رقصت ،غنّت ،و ..م ّدت يدها وقطفت ورق

العشبة»( .)2وضعتها يف فمها ّأوال ،وراحت تلوكها بتل ّذذ ،واشتهاء ،مثّ م ّدت إىل اجلد "مندام" ك ّفها يف
دالل أنثوي مغري ،وأحلّت عيه أن يتناول من هذه العشبة املسحورة .فأبدى يف األول مقاومة ورفضا،
ولكن سرعان ما خارت عزميته ،أمام إصرار احلسناء ومالحقتها له ،فأكل األبله من لقمة احلرام ،وانتهك

بذلك أمر الزعيم.
وهنا عند حلظة أكل اجلد من عشبة آسيار ،يضفي الروائي "الكوين" على هذا املوقف مشهدا أسطوراي،
وحتركت
مبجرد وضع اجلد مندام العشبة ّ
إمعاان يف العجائبية ،حبيث يذكر أبنه ّ
احملرمة يف فمه ،ارجتّت اجلبالّ ،
ومزق وميض الربوق ُحجب الفضاء ،وعلت أصوات اجلن
األرض ابلزالزل ،ودمدمت السماوات ابلرعودّ ،
واملريدين يف أرجاء احلرم ،من فرط الفزع وش ّدة اخلوف! .ويف خضم هذا املشهد املهول «طاف النّذير ودعا

الزعيم»( .)3ويف هذا االجتماع الطارئ ،أصدر الزعيم لعنته على اجل ّد ،ألنه أكل اللقمة
لالجتماع يف حضرة ّ

جسده منها فـ
وقرر أن يطرده من احلرم الفردوسي ،وينزله إىل األرض ،إىل األم األوىل ،اليت بُين ُ
احلرامّ ،
«غ ّذته من جسدها ،وصنعته من حلمها»(.)4
وقد تواترت األخبار بني أهل الصحراء ،تنبئ أبن هلذه العشبة العجيبة استعماالت خمتلفة ،فهي صيدلية
شاملة ،فيها الرتايق من كل داء  ،فهو« متعدد االستعماالت،ال لألمراض املتعددة فحسب ،بل للمرض
جمرد
لعل أهل الصحراء ُحي ّذرون منه هلذا السبب ويصفونه أبنه "نبتة اجلن" .فآسيار ليس ّ
الواحد نفسه .و ّ

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .310

 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .317
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وسم يف الوقت نفسه ،دواء وجنون ،قاتل وابعث ،موت وميالد»( .)1ويف هذا النقيض
ترايق ،بل هو ترايق ٌّ
الذي تنطوي عليه هذه العشبة ،تكمن عجائبيتها؛ فهي داء ودواء ،خري وشر ،فيها الدواء الشايف والسم
املميت! .عجائبيتها يف مجعها بني ثنائية متناقضة ،متقابلة ،متقاطبة ،حبضور أحدمها يُلغى اآلخر ،إهنا
ثنائية املوت واحلياة ،امليالد والوفاة ،اجمليء واملغادرة ،احللول والزوال!.
كل صحراوي نبيل‘ فهذا الشيخ "موسى" الفقيه ،حينما أشار على "أوخيّد" إذا أراد أن
كنهه ُّ
وهذا ما أدرك َ

غري مالحمه ،أن يذهب إىل املكان املسمى "قرعات ميمون" ألن فيها
ُخيلّص "األبلق" من املرض الذي ّ
تنبت آسيار ،وقال له أب ّن «شفاء مجلك يف آسيار  ..اِّذهب إىل قرعات ميمون يف الربيع القادم .آسيار ال

()2
لكن الشيخ احلكيم ح ّذر "أوخيّد" من مفعوهلا اجلنوين الرهيب على
السهول»  .و ّ
ينبت إال يف تلك ّ
(ِّ )3
كي ينال املهري
صديقه "األبلق" ،بقوله« :أوثق املهري جيّدا ّ
حىت ال ّ
يفر ...ال تنس أن تعقله»  .فل ْ
مير ابجلنون ،أي ابخلفاء ،مبعناه احلريف كانتماء للجن ،أهل
الشفاء ،وتعود لبدنه عافيته ال ب ّد أن «أن ّ
ٍ
كاختفاء عن احلياة .مبوت اجلمل جمازاي وهو ينطلق يف عدوه اجملنون ،ميارس آسيار
اخلفاء ،ومبعناه اجملازي

ٍ
كسم ،كدواء قاتل»(.)4
مفعوله ّ
ولذلك ينعت أهل الصحراء هذه العشبة األسطورية أبهنا عشبة ألف دواء ،ومفتاحها يف يد اجلن ،ألن هلا
يتذوقها ،فكل من ت ْدخل جوفه يصاب ابجلنون ،ولذلك حيرص األولياء ما إن
مفعوال رهيبا على كل من ّ
يعقل أبناؤهم ،حىت يبادروا إىل حتذيرهم من هذا الع ّقار الرهيب ،وذلك أل ّن «خشية األهايل من هذا النّبات
":إايك أن ترعى اجلداين يف قرعات ميمون.
اخلرايف متوارثة .وأول ما يعقل الولد احلياة ال ّدنيا  ..يقولون له ّ

اجلن .اجلن هو الذي ميلك املفتاح إىل الشفاء
متر كلها من ابب ّ
هناك آسيار .يف العشبة ألف دواء .ولكن ّ

()5
األمهات على رؤوس أبنائهن تعويذة متوارثة،
من األلف دواءّ ..إايك من آسيار . »"..ومن جهتها ،تقرأ ّ

حلمايتهم من أذى عشبة آسيار العجائبية.

الرمت املستعارة من الوطن املفقود الوجع واحلنني:
ـ  7ـ  7ـ  7ـ  3ـ عجائبية زهرة ّ

 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .21
 2ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .73
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .27
 5ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص 73
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يشاع يف أساطري الصحراء أن بذرة زهرة الرمت ،هي بذرة مستعارة من بساتني "واو" ،وتعرف عند الطوارق
ابسم"كسميب"( ،)1وحينما جيتمع القوم ،يف كثري من املناسبات ،يتذاكرون أصل هذه الشجرة اآلسرة،
الرمت وأصلها ،فقد جاء يف هذه األسطورة،
ّ
سر زهرة ّ
ويرددون ما جاء يف إحدى تلك األساطري ،اليت ذكرت ّ

احملرمة،
أنّه عندما أصدر الزعيم أمره بطرد اجل ّد "مندام"من الفردوس ،ألنه عصى أمره ،وأ َكل من العشبة ّ
فدس بذرة «" َك َس ْميب" حتت لسانه ،ولفظها من فمه ما إن
وأثناء نزوله إىل األرض ،غافل حراس احلاكمّ ،
نزل الصحراء ،فنبتت الشجرة ،وصارت النّبتة الوحيدة املستعارة من بساتني الواحة الضائعة»(.)2

وقد قيل الكثري عن أسرار هذه النبتة ،وعن أتثريها ،ومل يفهم أهل الصحراء ،كيف يصاب من يستنشق
شذاها ابل ّدوار؟!.ومل يستطيعوا اجلمع بني شم زهر الرمت ،وبني أتثريها يف النفوس والقلوب والشعور ابحلنني،

فيستيقظ «فيهم حنني مل توقظه حىت أغاين األمسيات ،فدبّوا يف اخلالء بعيون دامعة»( .)3استنشاق شذاها

أنف ،ومل خيطر ببال كائ ٍن َمن كان .ومن
يشمه ٌ
صار أعجوبة األعاجيب ،الذي مل تسمع به أ ْذ ٌن ،ومل ّ
أعاجيب زهرة الرمت اليت أدخلت البلبال يف عقول أهل الصحراء ،واليت مل جيدوا هلا تفسريا ،هي أ ّن لعطرها

قدرة عجيبة على اإلغواء ،على االستمتاع ابلوقت الثمني؛ على إبقاء الصحراوي مبتسما كلما المس
زهرها ،أو جلس جبانبها! .مت ّده مبتعة ال حدود هلا ،فيعيش حاضره ،وال تعيده إىل املاضي اجملهول .وأهل
متن علينا بعطرها ،وتغوينا لكي نعيش،
الصحراء يعرتفون بفضل هذه الشجرة الرحيمة ،فهم يقولون إهنا « ّ
لكي نستمتع ابلوقت الوحي د الذي منلكه ،ابلومضة ،ابلغمضة اخلاطفة ،خاطفة ولكنها حقيقة ألهنا
حاضرة ،وألهنا احلياة اليت عجزان يف نيلها»(.)4
ِّ
جتل عن الوصف؛
وابلنظر إىل عجائبية هذه الشجرة ،اليت اُفتُنت هبا أهل الصحراء ،فقد ع ّددوا خصاهلا اليت ّ

فَـ َو َمسوها أبهنا شجرة ،ولكنها ليست كاألشجار ،وهي عشبة ،ولكنها ال تشبه األعشاب ،ألهنا تثري الوجع
تبث الراحة والسعادة يف النفوس .إهنا ابختصار نبتة االنتشاء
واحلنني يف الصدور ،ويف الوقت ذاتهّ ،

والغموض ،فهي «من طبيعة أخرى ،من تراب ذلك الوطن املفقود الذي قُ ّدر للصحراويني أالّ يدخلوه ما مل

 1ـ سبق اإلشارة إىل التعريف هبا .ينظر :هذه الدراسة ص.02
 2ـ إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،ص ـ ص  23ـ .21
 3ـ م ن ،ص .23
 4ـ م ن ،ص .21
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ينتحلوا أجراما أخرى ليس هلا طبيعة األبدان ،أجراما ال تتسلّط عليها ال ّذاكرة ،وليست عاجزة عن االلتئام
بدنيا اخلفاء»(.)1
فهذا "أوخيّد" حني أهنكه التعب ،بعد مطاردة جنونية لرفيقه املهري "األبلق" ،بسبب مفعول عشبة آسيار،

الرمتة العجيب ،تناول بعض أغصاهنا،
احتمى بظل شجرة الرمت ،مت ّدد حتتها طلبا للراحة ،وملعرفته مبفعول ّ
فأحس خبدر يسري يف جسمه كلّه ،مث شعر أب ّن مشاعره "تبلّدت..
املر،
وراح ميضغها ،ويتل ّذذ برحيقها ّ
ّ
أحس خبفة وحيوية.)2("...
وانشلّت أطرافه ..تراجعت اآلالم ..هذا مفعول الرمتَ ،خ َدر الرمت .هنض حبريةّ .

ومل تتوقف إشادة ا لصحراويني مبزااي وخصال هذه الرمتة عند هذا احلد ،بل إهنم مدحوا قامتها القومية،
وشعرها احلريري الناعم ،وصوهتا الطروب العذب ،ولوهنا العجيب الذي مجع كل ألوان قوس قزح يف لون
َ
واحد .وأضافوا هلا مزية أخرى انفردت هبا دون أي نبتة صحراوية غريها ،وهي دميومتها ،وأبديّتها .قالوا
عنها أبهنا خملوق أبدي ،ألهنا «ال تذبل يف الصيف ،ال تتأثّر ابجلدب ،ال تعرتف ابجلفاف ،وال متوت أبدا
إالّ إذا اجتثّتها ي ٌد آمثةٌ .هذه أعجوبة ،ولكنّها ليست األعجوبة الوحيدة»(.)3
تغىن فحول الشعراء ،وأبرع الشاعرات ،قالوا أبهنا أعجوبة ليس هلا مثيل يف
الرمتة وخصاهلا ّ
وأبعاجيب ّ
الصحراء كلها ،تغنّوا بغصنها امليّاد ،وجبدائلها البديعة ،وبضفائرها احملبوكة ،قرنوا مجاهلا وق ّدها الرشيق،

جبمال وق ّد فتاة حسناء ،كل من رآها يرتنّح ،ويستبّد به احلنني والبكاء ،فهي «غصن يف ُهزال خصلة
سر نُبله ..الصحراء كلّها ال ب ّد أن ترتنح،
الزهد يف حجم اجلُرم ،هو ُّ
وعل هذا ّ
احلسناءَ ،ش ْعرة احلسناءّ ..

وال ب ّد أن تعرف احلنني ،وال ب ّد أن تبكي!»( .)4لقد صارت هذه الشجرة اجلميلة سبب هبجة الصحراء
وتتغىن جبَماهلا أشعار
الربيعّ ،
وغبطتها ،ولذلك يُقيم الصحراويون األفراح «ابتهاجا مبيالدها يف أوائل أايم ّ
الشاعرات ،ويتكلّم ببهائها األبطال والفرسان»(.)5
يتنسم أهل العزلة يف
شجرة الرمت هذه ،اجلسم املق ّدس ،هي أيضا صديقة العابرين واملهاجرين ،حيث « ّ
شذاها أنفاس الواحة املفقودة»( .)6وهي رفيقة العاشقني ،عندها يبكون ،وأبسرارهم هلا يبوحون .تطلبها

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .29
3
الزؤان ،م س ،ص .22
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 4ـ م ن ،ص ـ ص  21ـ .22

 5ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .13
 6ـ م ن ،ص ن .
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العذارى العاشقات لالغتسال مبائها ليلة الزفاف .ويتمثّل العاشقون قوام الرمتة الرشيق صورة عشيقاهتم،
الوله ،مثلما فعل العاشق "إميري" الذي رآه بعض الناس خيتلي برمتة رشيقة
فيتكلمون معها بلغة احلب و َ

القامة ،حي ّدثها حديث العشق ،ويبوح هلا مبا يعتمل يف صدره من وجع وحنني ،مث يغالب دموعه احلارة ،فال
الرمت
يكاد يُفهم ما متتَم به هلا! .وروى آخرون أبهنم رأوا العاشق "إميري" يف كثري من املناسبات ّ
يتوجه حنو ّ
ويئن ،ويرتنّح ،ويتمتم ":آهنلَني آدي ..آهنلني
«يداعب الغصن ،ينحين على البتالت ّ
اهلشةّ ،

()1
يتوصلوا إىل معرفة قصده من هذه املناجاة،
إيكياس» ".مل يفهم معىن َمن مسعه يتمتم هبذه العبارة ،ول ّـما مل ّ

أرجعوا غموضها إىل لغة العاشقني وجنوهنم!.

ـ  7ـ  7ـ  7ـ  2ـ املاء إله العابرين:
ال يكتمل احلديث عن فضاء الصحراء الفردوسي ما مل نتكلم عن املاء ،ألنه هو علّة وجود هذا الفضاء،
خاصة يف الصحراء  .وألنه هو الفيصل بني الفضاء الفردوسي والفضاء القفري ،فبوجوده توجد احلقول
والبساتني والورود ومجيع اخلريات .وابنعدامه حيل القحط والقفر واجلفاف .فوجود املاء حياة ،وفقدانه موت.
وهلذا فقد أوىل "الكوين" أمهية ابلغة للماء يف كثري من رواايته .وخلع عليه توصيفا عجائبيا ،ينم عن أمهيته
وأفضاله ،خاصة يف حميط حار وقاس وجاف مثل حميط الصحراء .فقد أمساه "إله العابرين"" ،دمعة هللا"،
"جوهرة السماء"" ،مالك"" ،ابتسامة األم"" ،أغنية احلنني"« ..القطرة .القطرة .دمعة هللا .جوهرة السماء.
شفافة مثل طيف .بال لون مثل املالك .انعمة كابتسامة ٍّأم .شجية عند السقوط كأغاين احلنني ..لوهنا
السر .من هللا .ولذلك فهي مثله ال تُدرك ابحلاسيات ..القطرة لغز
وطعمها ورائحتها أعجوبة مأخوذة من ّ
سر الوجود املمنوح بيد من خفاء .فعبثا من حياول أن يفهم
الصحراء .أعجوبة احلياة .مثل هللا .قطرة املاء ُّ

سر املاء»(.)2
َّ

املاء أهم العناصر الطبيعة الصحراوية حيويّة يف الفضاء الفردوسي ،إنه متيمة احلياة يف الفضاء الفردوسي
يتزودوا بتعويذة
يتموا طريقهم إذا مل ّ
الصحراويُ ،حتيي إذا حضرت ،وُمتيت إذا غابت ،ال ميكن للعابرين أن ّ

احلياة ،ومل يستعينوا إبله العابرين! .مستحيل أن تكون هناك حياة يف الصحراء ،ما مل يكن هناك ماء!.

 1ـ ما أيسر هذا ،ما أيسر هذا ...ينظر :إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،هامش وص .22
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربة احلجرية ،م س ،ص .39
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العرافة احلكيمة ،اليت ز َبرت نبوءهتا ابلنار يف رقعة جلدية ،وألقت هبا إىل حكماء الصحراء
وبذلك نطقت ّ

«ماءٌ يف السماء ،وماءٌ يف األرض .إ ْن عدمتم ماءَ السماء ،ففتّشوا عن ماء األرض»(.)1

ومنذ ذلك العهد القدمي ،دأب األسالف العابرون للصحراء ،على بقر بطن األرض حبثا عن املاءِّ ،
سليل
وتكل سواعدهم.
احلياة يف الصحراء .وإذا ما عثروا على بئر ،خدشوا األرض أبظافرهم ،حىت تدمى أيديهمّ ،

فإذا أدركوا املاء ،حنروا القرابني ،وأقاموا األفراح ،ابتهاجا بظهور اإلله املخلّص ،من هليب احلريق ،ومن سطوة
املذل .فقد ظهرت يف الصحراء آابر كثرية مشهورة أبمسائها؛ منها "أفرطس" البئر
العطش ،ومن املوت ّ
الغريب ،و"بئر العطشان" البئر اجلنويب ،و"بئر آوال" و"آمغرغر" و"بئر هاركات" أغرب اآلابر وأقدمها ،الذي
تغىن به الشعراء واملغنون يف الصحراء ،فقد أمسوه "هبة أهل العشق" و"أعجوبة العشاق" ،وهلذه التسمية
ّ
حكاية أسطورية عجيبة.
اوي
األولني ،أحب فىت صحر ٌّ
تكشف هذه الرواية األسطورية عن سبب حفر هذا البئر ،وهو أنّه يف زمن ّ
فعزما على الزواج ،وملاّ كان يوم العرس،
فتاة من جهة الشرق ،هام يف حبّها وهامت يف حبّه هي أيضاَ .

ارحتلت العروس من دايرها إىل داير العريس ،وكانت املسافة الفاصلة بينهما بعيدة ،فأهنكا التّعب ،وجف
حل ُقها من ش ّدة العطش ،فلم جتد ماء ،ومل ينجدها أحد ،فماتت يف منتصف الطريق ،استب ّد هبا العطش
فقتلها ،وحال بينها وبني عشيقها! .فزع العريس املتيّم ملـّا مسع اخلرب الفاجعة ،حزن طويال ،وراثها بقصائد،

خلّد هبا ذكرها .وبعد مضي مدة من الزمن ،رأى أن ينتقم من غرميه الظمأ الذي حرمه من حبيبته .فطفق
سخر جيشا من األعوان واألتباع والعبيد ،واستعان خبلق كثري جاءوا
يبحث طويال عن مكان النبعّ ،
ملساعدة العاشق املكلوم ،ولكن دون جدوى!.

تفرق عنه مجع اكرتى مجوعا أخرى من العبيد والباحثني ،وبقي العاشق على هذه احلال أمدا طويال،
وكلما ّ
وعزمه مل يهرم .رغم
محاسه مل يوهنَ ،
الوهن ،ومات أقرانه .غري أ ّن َ
حىت أدركته الشيخوخة ،وأصاب َ
جسمه ُ

بشره أعوانه أب ّن
دب إىل عقل العاشق ،فكاد ينسى سبب اإلصرار على احلفر ،لوال أن ّ
أ ّن داء النسيان ّ
تفجر من الصخرة الصوانية بغزارة الينابيع ،ومضى
الصماءّ ..
«الصلد ُهزم أخريا ،واملاء ّفز من الصخرة ّ
يتدفّق يف اخلالء»(.)2

 1ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .092
 2ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س  ،ص .717
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قصة أسطورية أخرى ،تناقلتها قبائل الصحراء طويال ،تتح ّدث عن ذلك الغريب الذي وفد على القبيلة
للح َفر! .رآه أصحاب الفضول َحيفر
ذات زمن بعيد ،كان غريب األطوار ،حيث عُ ِّرف عنه عشقه العجيب ُ

فيندس
حفرة يف األرض تناسب حجم جسمه ،على شكل قرب حتت األرض ،يتّخذ من جوف األرض بيتا،
ّ
داخلها ،ويهجع على بطنه.
ويف حفرته تلك ،يلتصق احلفار الغريب ببدن األرض ،يتصنّت فيسمع هدير املاء املتدفق يف عروق
األرض ،تنتابه قشعريرة ،ويستب ّد به احلنني ،فتجود عيناه ابلدمع ،مث يشرع يناجي العابر املق ّدس ،وهو
املمسوس أو كاجملذوب صريع الوجد « ِّمن أين أتيت أيها املاء؟ إىل أين تسري أيها املاء؟»(.)1
يرجتف كما ْ
تردد أغنية احلنني الشجنية .وعلى شفتيه
أذنيه يسمع ّ
ينام هذا احل ّفار العجيب ،جبوار إله العابرين ،ويف ْ
متتمة ال تكاد تفارقه تقول « :هل يل معك يف رفقة اي موالي؟ ملاذا ال أتخذين معك اي إله العابرين؟»(.)2
يلح عاشق احلفر هذا يف كل لقاء على املاء ،ليأخذه معه يف رحلته األبدية ،مث يشت ّد بكاؤه ،ويعلو صوته
ّ

الزعيم ،ليتف ّقدوه بعدما
رسل ّ
ابلنواح .بقي على هذه احلال سنني عمره ،وذات مرة غاب عن األنظار ،فجاء ُ

مكث أايما يف خلوته ،ولكنهم وجدوه ميتا ابلغرق! .أخذه إله العابرين (املاء) ،فكان دم احلفار قرابان لدم

األرض.
وحني يتكلم "الكوين" عن املاء ،يصفه وصفا عجيبا ،عندما يذكر له صفات إنسانية ،فهو متكلم ،وحماور،
ومغين ،وّما قال فيه « :ها هو املاء الذي نزل من الينابيع اخلفيّة ككنز آخر ،وجرى عرب املنحدرات ،حياور
ّ
املوال الذي ل ّقنه
احلجارة ،يثرثر مع أرواح األسالف احملفورة يف الصخور ،ميسح عن وجوههم الغبار ،يُ ّ
غين ّ

السر اليت تل ّقفها من مسكنه اجملهول ،وجاء مرحا ليبوح
لكل املخلوقات فأبدع احلياة .ها هو حيمل كلمة ّ
ّ
هبا ألشعة الشمس.)3(» ..

ـ  7ـ  7ـ  7ـ الفضاء القفري (فضاء القحط والعطش):
هي فضاءات صحراوية تتقاطع يف جوانب كثرية منها مع الفضاءات املرجعية ،ومن جانب آخر تتكون من
فضاءات سا مهت خميلة الروائي يف تشكيلها ،اعتمد يف توصيفها على مشاهداته للفضاء الصحراوي ،الذي
وشح األمطار ،وقلّة الغطاء النبايت ،وندرة احليواانت ،وضعف الكثافة السكانية...
يتميز ابجلفاف واجلدب ّ
 1ـ م ن ،ص .777

 2ـ م ن ،ص .773
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .02
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والذي يغلب عليه اللون األسود واألصفر ،ال ّداالن على القحط واجلفاف واحلرارة احلارقة .فإذا كان الفضاء
الفردوسي يدخل البهجة والسرور والفرحة يف القلب ،فإن الفضاء القفري يبعث على احلزن والكآبة
يستفز
و«جيلب الدهشة ،وخيلق اهللع ،ويولّد العوامل املمكنة القائمة على ترقّب الفزع واهلالك ،وحصول ما ّ
احلزن والقلق»(.)1
يرجح أن هذه فضاءات خت ييلية ،هي طريقة تناوهلا ووصفها بواسطة اللغة اليت ترسم هذا الفضاء ،مثل
وما ّ

«طريقة توظيف األمساء والصفات على طول النص ال ميكن إالّ أن يَبني لنا كون الراوي يقصد استعماال

خمالفا للفضاءات املرجعية»( .)2ونعثر على هذا الوصف التخييلي لفضاء الصحراء حال حلول اجلفاف يف
مواضع كثرية من رواايت "الكوين" ،وعلى سبيل املثال ،ما جنده يف رواية السحرة ،اجلزء األول ،حيث يرّكز
الروائي على الوصف التخييلي لوضعية فضاء الصحراء عندما يغزوها اجلفاف .فيل ّقبها بـ"اململكة الشقيّة"
اليت صارت «سهوال قاسية ،عارية ،موجعة ،احرتقت فيها األشجار ،ووقف السدر والبطم والرمت هياكل
ابئسة من أعواد احلطب.)3(»...
وبعد هذا التمهيد ،ينتقل الروائي لتصوير مشهد ختييلي حلالة عناصر الطبيعة الصحراوية ،يف حركة ظاهرة،
دب إليه اليأس،
تئن من ش ّدة اجلفاف .ففضاء الصحراء صار له نـَ َفس ،هو "الصهد" ،والنبات ّ
وهي ّ
حل خيلّصه من العطش .وريح "القبلي" ،يدفن كل شيء .فيغدو املشهد عبارة عن
فيقاوم ويفتّش عن ّ

معركة شرسة بني عناصر الطبيعة ،تتصارع من أجل البقاء ،فيقول "الكوين" واصفا مشهد هذا الفضاء

القحطي العجائيب « هذه األعشاب ...انطرحت على األرض اآلن ،بعد حلول اجلفاف ،مستجرية ابلعراء
ٍ
الصهد ،وهواء يستعر ابلنّار .يشتعل العراء الظامئ ،الشقي ،املكشوف أيضا،
الظامئ من فضاء يتن ّفس ّ
فيدب اليأس إىل عروق النبات ،ألنه يدرك أنه استجار من النار ابلنار ،فينكفئ حول نفسه ..يبحث عن
ّ

كوم فوقه األتربة ،يدفنه ،يصنع له قربا .يقاوم
اخلالص ..لكن زفري القبلي يرميه أبمواج الغبار بال توقّف .يُ ّ
النبات..لكن القبلي يستشرس..فيتسلل النّبت إىل األسفل.فيؤثر االنسحاب إىل اجملهول ،إىل الفناء.)4(»..

نالحظ من خالل املشهد ،أنه ابلرغم من أنه وصف لفضاء مرجعي ،إال أنه وصف ينزع إىل التّخييل
والعجائبية ،حينما نلحظ النبات والقبلي تنشب بينهما معركة شرسة من أجل الوجود وحق البقاء .ذلك أن
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .729
 2ـ م ن ،ص .722
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .21
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .22
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ويولّد العوامل املمكنة القائمة
الفضاء "القفري" كما يقول "يقطني" هو فضاء «جيلب ال ّدهشة ،وخيلق اهللعَ ،

يستفز احلزن والقلق»(.)1
على ترقب الفزع واهلالك ،وحصول ما ّ

ومفصال أحياان أخرى للفضاء القفري يف العديد من املقاطع
يورد الروائي "الكوين" وصفا مقتضبا أحياان،
ّ

ويبني أحياان سبب ضرب القحط
من رواايته ،يصف فيها وضع الفضاء الصحراوي حال حلول اجلفافّ ،
واجلفاف للصحراء .كما جند يف رواية السحرة ،اجلزء الثاين ،حيث ع ّدد الروائي مجلة من األسباب اليت
سامهت يف حلول هذا القحط والشقاء .حيث ذكر أن السماء عبست لِّما رأت من تعامل الناس ابلذهب

وهتافتهم عليه ،الذي كان السبب يف ظهور الفساد .تنافس الناس من أجل احلصول عليه ،واستعمل
ِّ
مرة..
األشقياء كل الوسائل للظفر به ،والنتيجة أن «اختلفوا ،تشاجروا ،تناحروا ،وقتل بعضهم بعضا ّ
ألول ّ
وشربت األرض دماِّ .)2(»..
آملت السماءَ رؤيةُ ما اجرتحته مطامع اإلنسان ،حىت استباح دم أخيه،
اهلم ،فأشاحت بوجهها عن اإلنسان الظامل ،وابتعدت عن
استنكرت فعلته الفظيعة ،وأصاهبا احلزن ونزل هبا ّ
فس َد املزاج
األرض وانكمشت ،وأمسكت عطاايها اليت طغى هبا البشر «فشحبت ،وعبست ،ويئستَ .
تتبخر ،ومل ميض
ظن البلهاءُ خالدة .بدأت البحرية العظيمة ّ
فنضب املاءُ .توقّف املطر فتوقّفت األهنار اليت ّ

وقت طويل حىت سلّطت عليها السماء رسوال أزاهلا من الوجود ،وغمرها ابلرتاب»(.)3

وعرض حياة
ومل يكن رسول السماء القاتل هذا ،الذي تك ّفل بتنفيذ أمر السماء ،فشرب البحرية العظيمةّ ،
اخلالئق للهالك ،بسبب ظلمهم ،وتع ّديهم على انموس الصحراء ،وتعاليم أسالف الصحراويني احلكماء

حرموا التعامل مبعدن النحوس ،ما كان هذا الرسول سوى ريح "القبلي" ،املعروف بصهده اخلانق،
الذي ّ
وانره احلارقة .مل يتوان يف تنفيذ مه ّمته ،ومل يتوقّف نفث هليبه «إالّ بعد أن وأد البحرية العظمى ،فاندثر

الوطن ،وتوارت "واو الكربى" حتت الرتاب!»(.)4

تغري فضاء الصحراء من الفضاء الوردي الفردوسي،
هناك سبب آخر يكشف عنه "الكوين" كان سببا يف ّ

إىل فضاء قحطي قفري ،وهو ركون أهل الصحراء إىل االستقرار ،واملكوث يف مكان واحد أكثر من أربعني

يوما ،حسب وصااي كتاب الصحراويني الضائع "آهني" .وذلك حينما تدفّقت القبائل الصحراوية على
فكونت حبرية عظيمة ،حتلّق حوهلا مجع غفري من
عيون ماء ّ
تفجرت يف من بني الرمال ،يف الزمن القدميّ ،
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .729
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،م س ،ص ـ ص  311ـ .310
 3ـ م ن ،ص .310
 4ـ م ن ،ص ن.
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أهل الصحراء .أغوهتم الينابيع اجلارية ،وخنالهتا الباسقة ،فركنوا إىل جوارها ،وآثروا املكوث على العبور
والرتحال ،فـ «حرثوا األرض ،وابتنوا بيوات هزيلة من النخيل ،وعرفوا االستقرار ،فقامت الواحات ألول مرة.
أطلقوا على الوطن اجلديد اسم "اترجا"(.)2(»)1
هذا االستقرار الذي ركنت إليه قبائل الصحراء ،رأت فيه السماء خمالفة لتعاليم انموس الصحراء ،الذي
فشحت
وحرم عليهم الركون إىل االستقرار وال ّدعةّ .
كتب على الصحراويني ُسنّة العُبور والرتحال والتن ّقلّ ،
فتبخرت
مبياهها على الصحراء ،فتوقفت الينابيع عن ضخ املياه ،وسلّطت علي البحرية ريح "القبلي"ّ ،

مياهها ،وج ّفت تربتها ،وصارت أثرا بعد عني .ومنذ ذلك العهد القدمي ،صار الناس يتطلّعون إىل السماء،
العز القدمي
لعل قلبها ّ
يرق ،فتجود بفيضها ،ويتذكرون البحرية العظيمة .وإذا ما تذ ّكروا ذلك ّ
مينّون النّفسّ ،

عل الزمان ينقلب من جديد،
«خنق صدورهم احلنني إىل "واو" وغنّوا األشعار شوقا .يقولون" :من يدري؟ ّ
فنجد أنفسنا يف واو يوما؟»(.)3

ـ  7ـ  3ـ الفضاء العجائيب:
من خالل اطالعنا الواسع على رواايت "الكوين" ،ميكن أن نسجل هذه املالحظة ،وبال أدىن ريب ،وهي
تعج ابلفضاء العجائيب ،ذلك أن شساعة الفضاء الصحراوي ،الذي تشرتك فيه كل هذه
أن هذه الرواايت ّ
الرواايت ،وفرادته يف صفاته وعناصره عن فضاءات املدينة ،واشتماله على قبيلة الطوارق ،اليت تنطوي على

أفعال عجائبية ،وحضارة خارقة ،ضاربة يف القدم ،وثقافة متنوعة املصادر ومتعددة الطقوس .إضافة إىل
أجناس أخرى تسكن الصحراء ،وتشارك أهل الصحراء األرض واملاء واهلواء ،من مثل ملة اجلن واألشباح،
والعمالقة ..كل هذا أعطى ملخيّلة الروائي هامشا واسعا م ّكنه من إعمال اخليال والوصف العجائيب .ذلك

يتم االنتقال من املركز إىل احمليط ،ومن األليف إىل الغريب ،ومن الواقعي إىل
أ ّن يف «شساعة الفضاء هاته ّ
العجائيب»(.)4

تبني لنا من حيث وصفها ،أهنا على نوعني؛ نوع
ومن خالل معاينة فضاءات رواايت "الكوين" العجائبيةّ ،

ظاهر ،ميكن للقارئ أن يتمثّله ،وأن يراه ابداي للعيان يف الواقع ،مثل :الوصف
من الفضاء العجائيب ٌ
1
اشتق منه اسم طارجي ،أو
ـ "اترجا" أو "اترقا" :معناها الينابيع ،وهو اسم تعرف به واحات الصحراء إىل يومنا هذا .وهو االسم الذي ّ
طارقي ،وصارت القبائل الوافدة تطلقه على قبائل الطوارق .ينظر :إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .317
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ م ن ،ص .313
 4ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .732
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وتعرب ،واجلبال الصحراوية املسحورة ،حني تطلب أمثن القرابني،
العجائيب للصحراء واألرض ،حني تتكلّم ّ
تصوره
ليهدأ غضبها! .والنوع اآلخر ٌ
ابطن ،هو الفضاء العجائيب الذي يستحيل متثّله يف الواقع ،أو حىت ّ
على مستوى التخييل ،ألنّه ليس له صورة ّماثلة يستطيع العقل إسقاطها عليه ،مثل :احلديث عن "واو"

الفردوس املفقود ،مدينة األساطري ،املتوارية عن األنظار ،اليت مل يعثر عليها أحد ،ابعرتاف الروائي نفسه.
وسأورد أمثلة عن هذين الفضاءين العجائبيني.
ـ  7ـ  3ـ  0ـ الفضاءات العجائبية البادية يف رواايت إبراهيم الكوين:
وهي جمموعة الفضاءات العجائبية اليت ميكن أن تُرى ،ألنه ُحيتمل أن تكون مرئية ،ظاهرة ،سواء يف ذلك

أي كان أن يعثر عليها ،ألهنا «تظل ابرزة ،وميكن
الفضاءات املفتوحة أو املنغلقة .فضاءات ظاهرة وإبمكان ٍّ

لكل من اقرتب منها أن يُعاينها»( .)1كالفضاءات الطبيعية "املهلكة" ،أي املستم ّدة من الطبيعة الصحراوية

الشاسعة ،بشمسها احلارقة ،والعطش العدو املرتبص ابلتائهني ،وحبار الرمال اليت ال ينجو منها أحد.
آهل مبختلف أنواع املِّلل ،منها القبائل آكلة حلوم البشر ،وقبائل
يضاف إىل كل هذا ،أن فضاء الصحراء ٌ
األدغال ،وملة اجلا ّن ،اليت ترتبص مبن ينتهكون حرمهم ،ويعتدون على كنوزهم ...كل ذلك ،يوظّفه الروائي

"الكوين" ،فأضفى على هذه الفضاء وصفا عجائبيا ،يبعث على احلرية واالندهاش.
نذكر بعض النماذج هلذا النوع من الفضاءات الظاهرة ،على سبيل التدليل ،اليت أتى "الكوين" على
وصفها ،وتسجيلها يف رواايته ،منها:
ـ  7ـ  3ـ  0ـ  0ـ الصحراء والواحة (الريف  #املدينة) اخلصمان اخلالدان:
جتسدت ،والصحراء عمران
يقول "الكوين" عندما سئل عن عالقة الصحراء ابملدينة ،إن العمران صحراء ّ
زال .العالقات يف املدينة هي عالقات نفعية ،بينما يف الصحراء عالقات عاملية روحية إنسانية .ولكن يبقى
القاسم املشرتك األعظم بني النموذجني هو اإلنسان ،ومادام هناك إنسان فإنه يكون ابإلمكان التّصاحل بني
جتردت النفوس من غول األاننية والطمع.
القطبني ،لو ّ
يعيش الصحراوي حياة احلرية والكربايء ما لزم الصحراء ،فإن حدث وهجر الصحراء ،وركن إىل الواحة ،فق ْد
فَـ َقد صفة الصحراوي النبيل .فالصحراء معلومة ،والواحة جمهولة ،خصمان خالدان .فإذا كانت الصحراء
الكربى ،الرب الطليق ،تعين احلرية واالنعتاق والنبل ،فإن الواحة أبسوارها تعين العبودية واخلضوع واخلنوع،
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .733
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واالسرتخاء .فال ميكن أن يطلب الصحراوي اطمئنان القلب ،وراحة البال ،وسعادة العيش وهو يقبع يف
سجن حماط أبسوار فال «يعرف معىن الطمأنينة إال من كان ُمكبّال بقيود الواحات ،ابلوهق والدمية والوهم،

هبموم احلياة ودسائس الناس .يُعاند ابلنهار ويسهر ابلليل مهموما فال تزداد القيود إال ضيقا وشراسة .كلّما

أطل برأسه
فك عقدة وجد أغالال جديدة تُكبّل يديه ورجليه،
ّ
ّ
وتلتف حول عنقه كثعبان األدغال .كلّما ّ
وختيّل النجاة من الغرق تالمحت قوى خفيّة وش ّدته إىل أسفل قاع»(.)1
ولذلك ح ّذر الناموس املق ّدس "آهني" ،الذي حيمل وصااي األسالف ،من اختاذ الواحات مستقرا ،ومكاان
دسها
تتوسد جوف الواحة برأسك إذا شئت أن حتيا طليقا ،ولكن ْ
للعيش .تقول الوصية املق ّدسة «ال ّ
بقدمك على أن حتتفظ برأسك خارج جوف الواحة!»( .)2امتثل الصحراويون النبالء لنص هذه الوصية
املق ّدسة ،وحرصوا على عدم التمتّع خبريات الواحات ،وتنازلوا عنها للعبيد «الذين مل أيهبوا إذا اُستعبدوا»(.)3
فكافأهتم األقدار ،ابلعيش يف صفاء وهناء وسكينة وهدوء يف ذلك الفضاء املمتد واخلالء املرتامي األطراف.
فحال الصحراوي من حال الصحراء ،تتّحد روحهما ومتتزج قلوهبما ،فصمته مستم ّد من صمتها ،وطمأنينة
قلبه من طمأنينتها ،وطهارة روحه من طهارهتا ،إ ْذ «يبقى املدى يف اخلالء واملدى يف القلب .الصمت يف
األذن والصمت يف القلب .سكينة يف الصحراء وسكينة يف القلب...الصحراء وحدها تغسل الروح.
تتطهر .ختلو ..تنطلق لتتّحد ابخلالء األبدي ..ابألفق ..ابلدنيا األخرى .ابآلخرة .)4(»..فال غرو أن تنتشر
الطمأنينة وتعم السكينة ،وحيل الصمت واهلدوء يف قلب كل صحراوي ،الذي آثر الصحراء موطنا ومالذا.
بينما الواحة اجملهولة معتقل فضيع ،سور سجن بشع ،توأد فيه احلرية وتذبح على عتبة تضارب املطامع،
وتعارض الرغبات ،اليت تولدها املصاحل اآلنية ،واملنافع املادية ،واليت تربز من نشاط املعامالت التجارية،
ومقايضة السلع والبضائع .حىت إذا أترف أهلها ،فشت فيهم األخالق الوضيعةِّ ،
كالكرب والتباهي ابلغىن،
واالنطواء على الذات واالنعزال والبخل .لذلك يتوجس أهل الواحة من غشيان الناس ،خوفا من طلب
مساعدهتم ،أو التص ّدق ببعض ماهلم! وخاصة من فئة األغراب ،حيث بلغت اخلشية من األغراب حد
الكراهية والعداء ،واليت تشمل كل شخص غريب .ال تستقبل الواحة الضيوف ،وال عابري سبيل!.
يتملكهم اخلوف من اآليت اجملهول ،ألهنم خيشون زوال أمالكهم ،وذهاب أمواهلم ،بعد أ ْن "تنعموا وأترفوا
 1ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .072
 2ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .21
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .072
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()1
وجس والعزلة واالحتجاب،
مترغوا يف أحضان الكنوز األرضية"  .بل زادوا إىل رذائل البخل والشكك والتّ ّ
وّ

أن استخ ّفوا بوصااي األسالف املق ّدسة ،فحلّت عليهم لعنة "آهني".

مل يستطع أهل الواحة على الصرب ،ألهنم أهل جزع وقلق دائم ،فشرعوا حيرثون أرض الواحة ويزرعون البذور
واألشجار ،فجنَـ ْوا وأكلوا وذاقوا ،فأصاهبم االنتشاء ،وابتهجوا وغنّوا .ولكنهم ودون أن يدروا استدرجتهم
األرض «إىل الوراء ،وش ّدهتم إىل صدرها بوتد الزروع ،فوجدوا أنفسهم حيومون حول الواحة زمنا .مث ركنوا

ستقروا إىل جوار زروعهم وأشجارهم»( .)2مث ما لبثوا أن ألْ َفوا أنفسهم يتطاولون يف البنيان،
إىل احلضيض وا ّ
اليت شيّدوها ابحلجارة الصحراوية ،ولكنهم «ابتنوا حول أنفسهم أسوارا ليُشيّدوا معتقال فضيعا أطلقوا عليه

للصحراويني
اسم احلصن .ومل يدروا إالّ بعد فوات األوان أ ّهنم فقدوا ذلك الكنز الذي تباهوا به دائما ،وكان ّ

عالمة وراية وسجيّة أبدية :احلرية!»(.)3

فأسلموا أنفسهم لداء االسرتخاء ،ووابء االستقرار ،الذي جنم عنه ظهور آفات خطرية؛ فقد اعتدى بعضهم
على بعض بدافع الطمع واالستئثار ابلثروة ،وآخرون تقاتلوا ليمنع بعضهم عن بعضهم ما استحوذوا عليه
من ماء وأرض ،فانتشرت الكراهية يف نفوس أهل الواحة ،وامتألت الصدور ابلشرور واألحقاد «فلم جتد
القوة»(.)4
األمم متن ّفسا إال يف الغزو والغارات وهنب ما امتنع بسلطان ّ
حل هبذا السجن احلصني كان من
مل ّ
تتعرض الواحة لغزو أهل اخلالء ،فحسب ،ولكن البالء األعظم الذي ّ
قبل أهل اخلفاء ،جزاء استهانتهم بناموس السماء املقدس ،وقال غزاة اجلن ألهل الواحة من اإلنس

املعتدين «:كيف تبيحون ألنفسكم االستهانة بناموس السماء ،وتنكرون علينا االستهانة بناموس
األرض»( .)5مث قالوا هلم أيضا ،حنن ُسلّطنا عليكم ،ألنكم «اُصطُفيتم ،فاستكربمت ،نِّلتم فمنعتم!»(.)6
لقد ّبني غزاة اجلن ألبناء الواحة فظاعة ما اقرتفوا من اآلاثم ،اليت أوجبت عليهم القصاص؛ فقد خبلوا
ابخلريات اليت وهبتها هلم أرض الواحة ،واستأثروا خبرياهتا ومنعوها عن غريهم ،واجتزأوا قطعة من أرض
الصحراء ،واعتقلوها ابألسوار واحلصون ،مث احتكروها ألنفسهم .فلم يتفضلوا على العابرين العطشى ابملاء،
 1ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا ّأايم ثالثة ،م س ،ص .03
 2ـ م ن ،ص .70
 3ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا ّأايم ثالثة ،م س ،ص .73
 4ـ م ن ،ص .77
 5ـ م ن ،ص .72
 6ـ م ن ،ص ن.
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وأغلقوا أبواب بيوهتم عن الضيوف ورسل اخلفاء .قالوا هلم غاضبني« :أال تدرون ،أيها األشقياء ،أنكم قتلتم
سددمت يف وجوههم أسواركم الكئيبة؟ .أال تدرون أنكم أهلكتم قوافل كثرية كانت
ابلظمإ أخيارا كثريين يوم َ
حتمل قوات لليتامى واألرامل واجلياع؟ .أال تدرون أنكم أسأمت للخفاء ..عندما صددمت أنبياءه مرارا
ومنعتموهم جرعة ماء؟»( . )1وراح غزاة اجلن يواجهون أهل الواحة ابخلطااي الكثرية اليت اقرتفوها ،وخلصوا
إىل أن إساءة سكان الواحة قد طالت حىت موىل اخلفاء ،وأنبياءه ،وملة اجلن ،وكل كائنات الصحراء.
جتزأت فيه الواحة عن الصحراء األم ،وغدت بقعة معزولة حماطة ابحلصون
ومنذ ذلك العهد البعيد ،الذي ّ

جتزأ من الصحراء منذ ذلك الزمان البعيد ،الذي صارت فيه واحة ُحماطة
واألسوار «الواحة جزء ّ
ابألسوار»( .)2حزنت الصحراء األم ،وها هلا ما اقرتفته يد دميتها اإلنسان على ظهرها .ويف مشهد عجائيب
يورده فيه الروائي "الكوين" كيف استحالت الصحراء أما رؤوما ،تشتكي وتتحدث بنفسها عن نفسها!.
حتكي األسطورة ،أن الصحراء بعد ما أذاها ما أقدم عليه بنو البشر ،حتت مسعها وبصرها ،أصاهبا
احلزن،واستب ّدت هبا الكآبة ،فقررت أن تنكفئ على ذاهتا ،وحتيط نفسها حبصن منيع من العزلة ،مث صرخت
شجعه
أت وآثرت العُري.
السماء ليحرق َّ
بت ّ
ُ
وتفض ُ
يف أمل «هر ُ
كل ما يُغري اإلنسا َن ويُ ّ
تعاهدت مع غول ّ
اّللَ يف ملكوت
السكينةُ ابلوجد،
رت ،وطاب يل
تصح ُ
وانجيت ّ
ُ
على ُمالحقيتّ .
ُ
اخلالص واخللوةُ .مألتين ّ
الس ِّ
كون»(.)3
ّ
حل ذلك اليوم الذي رأت
ظلّت األم الرحيمة على هذه احلال من اهلدوء والسكينة يف خلوهتا زمنا ،إال أنّ ،
فيه ابن آدم حيل أبرضها من جديد ،يقتحم حرمها املق ّدس ،فقطع عليها خلوهتا بضوضائه ،وأفسد عليها

فيمزقه بدافع
سكينتها أبطماعه .وفوجئت به يعمد إىل احملاريث يغرزها يف جلدها فيسلخه ،ويف وجهها ّ
فوجئت ذات يوم اببن آدم يقتحم
َش ِّرهه الذي هناية له .حتكي الصحراء عن ذلك أبمل وحزن ظاهرين «
ُ
ميزق وجهيُّ .
ويشق قليب
يدق أواتدا يف بدينُّ ،
علي خلويت ،ويفسد فردوسي .يسلخ جلدي ابحملاريث ،و ّ
ّ

حبثا عن الكن ِّ
وز .بل بلغ به الطمع واجلشع ح ّدا حفر فيه أخاديد خميفة ليشرب من دمي ،دون أن يشفق

علي من النّزيف.)4(»..
ّ

 1ـ م ن ،ص ـ ص  73ـ .71
 2ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .71

3
الربي ،م س ،ص .073
ـ إبراهيم الكوين ،ديوان النثر ّ
 4ـ م ن ،ص ن.
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ومنذ ذلك العهد نشبت حرب أسطورية بني الصحراء والواحة ،بني قبيلة التيه والرتحال ،وقبيلة االستقرار
"مسي" على ولده "يوجرتن" ،ملا قام بنزهة رفقة
واالسرتخاء .تلك احلرب اليت ّ
قص حكايتها الطويلة األب ّ

ابنه يف إحدى ليايل الصحراء املقمرة اهلادئة .شرع األب سرد احلكاية أو الوصية ،اليت مسعها عن أبيه ،بعد

تنهد من احلنني.
أن ّ
قال له ،إن أابه أخربه أبنه يف بداية اخلليقة ،قُ ّسم الناس إىل صنفني ،أو طينتني ،متباينتني يف الطباع
استقرت «يف الواحات لتأكل من عرق جبينها حبرث ّأمها األرض» ( .)1بينما آثرت الفئة
والسلوك .فئة ّ

األخرى «الرتحال يف الصحراء ،لتتعيّش من الرعي ،ومن كل شيء هتبُه األرض على سبيل اهلبة ،ال على
سبيل الغصب»(.)2

تقول األسطورة ،عاشت القبيلتان يف الصحراء جنبا إىل جنب ،تنعمان ابلسلم واالطمئنان ،وكان من
املمكن أن يبقى األمر بني القبيلتني على هاته احلال أبد الدهر ،إىل أن حان موعد تقدمي قرابن اآلهلة.
مكوان من حمصول األرض وغالهلا؛ بينما قرابن ملة
تقربت به إىل املعبود ّ
فكان قرابن ملة االستقرار الذي ّ
الرتحال كان من األنعام .فقبل املعبود قرابن األنعام ،ورفض قرابن الزروع ،فسرى احلسد إىل قلب قبيلة

احلسد ،ألن املعبود عندما قَبِّل قرابن
االسرتخاء ،و«نشب العداء بني القبيلتني منذ ذلك اليوم بسبب َ
املستقرة أمر احلرفة»(.)3
القبيلة املهاجرة كافأها ابلنّ ّبوة ،يف حني ترك للقبيلة
ّ
الرسل والرساالت ،وكبّل قبيلة الواحة بقيود احلرفة
وخصها بعطية ُّ
كافأ املعبود الصحراء ابلنبوءات واألنبياءّ ،

وانتظار عطية الذل .و ْأوكل للصحراء أمر نشر رساالته ،وتبليغ وصاايها إىل أمة االستقرار .ولكن قبيلة
وحرفت الوصااي والتعاليم،
االستقرار استهرتت ابلرساالت النبوية ،ورفضت تنفيذ األوامر والتحذيراتّ ،

استعدت كل من يدعو إىل االلتزام هبا.فقامت بني القبيلة الصحراوية املهاجرة ،وبني قبيلة الواحة العمرانية
و ْ

تعرضت له على يد أمة احلرفة»( .)4ومنذ ذلك
حروب وغارات «إلنقاذ الوصااي اإلهلية من التزوير الذي ّ
العهد ،تقول احلكاية األسطورية ،إىل هذا اليوم ،ما زال العداء مستمرا بني أهل الصحراء وأهل املدينة؛
يتبادالن اإلهاانت واالحتقار ،ويتبارزان بشىت أنواع العداء واحلقد!.

 1ـ م ن ،ص .029
 2ـ م ن ،ص ن .

 3ـ م ن ،ص ـ ص  029ـ .031
4
الربي ،م س ،ص .031
ـ إبراهيم الكوين ،ديوان النثر ّ
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ومنذ ذلك العهد أيضا ،صار أهل الصحراء ينظرون إىل الواحة نظرة ازدراء ،ويعتربوهنا انتهاكا مشينا لروح
مشوها لعامل الصحراء اجلميل ،الساحر ،البكر ،املمت ّد ،الربيء .وما
عامل الصحراء الفانتاستيكي ،ومسخا ّ
حق
شوه وجه الصحراء اجلميل املق ّدس «الواحة يف الصحراء جتديف يف ّ
الواحة بعمراهنا إال نُ ٌ
صب شاذة تُ ّ
لتتطهر من دنس املكان،
البكارة .انتهاك مشني لروح العامل .هذه الروح اليت مل تتن ّكر لطبيعتها كجسد إالّ ّ
ِّ
ش املشهد املق ّدس
السماء!.ولكن
ّ
شو َ
الكف اجملبولةُ ابآلاثم،أتىب إالّ أ ْن أتيت لتُ ّ
ّ
فتتعرى توقا لعناق محيمتها ّ
بلمستها اللئيمة»(.)1
وإذا كانت أرض الصحراء تعين احلرية واالنعتاق يف فضاء الصحراء الالهنائي ،واالنطالق يف خالء احلرية
الفسيح ،واهلروب من أغالل العبودية،والتخلص من قيود االستعباد ،فهي هبذه املعاين روح .الصحراء روح
مبا حتمله الروح من قيم نبيلة ،ومبادئ سامية ،ومثل عليا «الصحراء روح العامل ،القيمة اخلفية يف العامل،
املضمون امليتافيزيقي للعامل»( . )2فإن الواحة تعين األسر واحلبس ،واالختناق والضيق ،واألصفاد والفساد،
فهي هبذه األوصاف متثل اجلسد ،الواحة جسد ،مبا يتطلبه اجلسد من شهوات ورغبات وغرائز وملذات،
وحب متلّك الذهب والفضة والتجارة والقصور..
يفضلها على الواحة ،يبدو ذلك جليّا يف إجابته عن السؤال الذي
والروائي"الكوين" ينحاز إىل الصحراءّ ،
الرب
طرحه «فأي ش ٍّ
الرب ،أم نستوطن عند ّ
لنتغرب عن ّ
ط علينا أن خنتار وطنا؟ هل نستوطن اجلسد ّ
لنتغرب عن
ونتغرب عن اجلسد؟ أليس جديرا بنا أن نْنتصر على أنفسنا ،ونتخلّص من أحضان "كريكا"ّ ،
ّ

الرب؟»( .)3فال يعرف قيمة الصحراء إال َمن عاش يف خالئها زمنا ،وتنفس هواءها
اجلسد ،ونستوطن عند ِّّ

تطوق املدينة ،واجلو الذي يكتم
عمراّ ،
وتنعم حبريتها دهرا .مث انتقل إىل الواحة ،حيث األسوار اليت ّ
األنفاس ،واهلموم اليت جتثو على الصدور ،فالذي «ذاق مرارة هذا الوضع يستطيع أ ْن يعرف قيمةَ ٍ
نفحة من
َ
املطوقة ابألسوار أيضا ،يستطيع أن يُدرك كم هو
هواء ال نُقيم هلا يف املعتاد وزانَ ،
ومن وقع أسري اجلدران ّ
ِّهبة ربوبية ال تُق ّدر بثمن أن يتن ّقل اإلنسا ُن يف اخلالء حبريٍّة»(.)4
يصور يف رواايته الشخصيات الصحراوية اليت تغادر بيئتها البدوية ،وهتجر
والروائي"إبراهيم الكوين" ّ
الصحراء ،وتستوطن الواحات ،علّها جتد ما مل تعثر عليه يف بيئتها الصحراوية األم ،أبهنا ستصاب خبيبة
1
السَرى ،اجلزء األول ،م س ،ص .22
ـ إبراهيم الكوينُ ،ع ُدوس ُ
 2ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،نصوص ،م س ،ص .037

 3ـ م ن ،ص ن .
4
السَرى ،اجلزء األول ،م س ،ص .23
ـ إبراهيم الكوينُ ،ع ُدوس ُ
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تتلمس ما تنطوي عليه الواحة من مفاسد وشرور ،فتعود ،ولكنها تعود
األمل ،وفشل يف املسعى ،حاملا ّ
«مثقلة ابهلزمية واإلحباط يف عجز عن املواءمة بني رأس املال الرمزي ورأس املال املادي»(.)1
لقد نقل "الكوين" مثاال واضحا ،هلذا املصري البائس ،كما وقع لـ "أمود" يف رواية "الواحة" ،الذي ّقرر
الذهاب إىل الواحة ليقضي بقية حياته هناك ،كان يرى أ ّن االستقرار يف التّنقل والتيه يف اخلالء تعاسة
احلر والسراب .وأن الراحة والسعادة هناك خلف أسوار الواحة.
وشقاء ،حيث ال شيء سوى القحط و ّ
"أمود" هجر ّأمه ،وارمتى يف أحضان الواحة اللعوب ،ولكن مع توايل األايم عليه يف مكانه اجلديد ،اهنالت
جردته من كل شيء
عليه مجلة من املصائب ،وتوالت عليه ٌّ
كم من األحداث األليمة يف حياته اجلديدةّ ،
احلساد واملناوئون انصبوه العداء ،وكثريا ما
ميلكه؛ مرضت زوجتُهّ ،
توىف و ُلده البكر ،جتارته أصاهبا الكسادّ ،

وترصدوا له يف الطرق اليت يسلكها ،وكثرية هي املرات اليت نشب بينه وبينهم عراك واشتباك
حترشوا به ّ
ّ
حترض زوجته عليه ،وتلح عليها لتطلب الطالق منه .صار
ابأليدي .وقد وصلت وقاحتهم أن بعثوا ابمرأة ّ
"أمود" يعيش منعزال ،وحيدا ،متس ّكعا يف الطرقات ،إىل أن قرر أن يعود من حيث أتى ،أن يعود إىل

أحضان أمه الصحراء ،اتركا وراءه كل شيء يُذ ّكره ابلواحة املشؤومة.
"مسي" يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،الذي غادر الصحراء ،و ّاجته صوب
واملثال الثاين ،ما جرى مع ّ
الواحة لعلّه جيد عمال ،ومأوى ،وحياة مستقرة .إال أن كل ذلك مل حيصل ،فقد خبلت عليه الواحة ،فلم

متنحه هناء العيش فيها ،وتن ّكرت له ،وأفقدته كرامة احلياة ،وحرمته حىت من وضع اسم لولده احلديث.
ّ
ُجرب"مسي" على الرتحيل إىل احلدود ،من قِّبل سلطات
ماتت زوجته كمدا وحزان وقهرا على ولدها ،وأ
ّ
الواحة ،بعد سحب بطاقة التعريف منه ،ألنه ال اسم له ،ومن ال اسم له ال هويّة له .اعتربته السلطات
األمنية مهاجرا غري شرعي ،فأصبح يتوارى عن أنظار رجال األمن ،خمافة أن ميسكوا به ،فيزجون به يف

السجن.
ويقرر أخريا أن يعود إىل الصحراء،
اضطرته هذه الظروف الصعبة إىل أن يبيع بيته ويتخلّى عن دكانهّ .
هترب اآلاثر
موطنه األول الذي جاء منه ،لكن ابنه "يوجرتن" يرفض العودة معه ،ويصبح عضوا يف عصابة ّ

يكف عن سرقة أحجار
الصحراوية وتبيعها لألغراب،مل ميتثل االبن إلحلاح أبيه ،ومل ِّ
يصغ لنصائحه ،أبن ّ
استل مديته اجملنونة،
الصحراء املق ّدسة ،وأن يهجر تلك العصابة .وملا رأى األب إصرار ولده على رأيهّ ،

فخر ميّتا .فقطع بذلك آخر شيء يربطه ابلواحة ،وخسر أيضا آخر شيء يربطه ابحلياة.
وحنر هبا ابنهّ ،
 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .33
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ـ  7ـ  3ـ  0ـ  7ـ الصحراء والبحر العشق احملموم:
حينما يتحدث "الكوين" عن الصحراء يف لقاءاته الثقافية واإلعالمية ،يؤكد أنّه إن خرج من الصحراء
كمكان جغرايف ،فإن الصحراء مل خترج منه كمكان رمزي ،رغم أنه مل يعد يعيش فيها ،ولكنه كان مضطرا
أن حيمل صحراءه معه .عرب كل هذا الرتحال ،حيمل وطنه معه بني جواحنه ،حيمل صحراءه يف قلبه ،بدل
أن يستجري أبوطان أخرى .عاشها نصوصا روائية حيدد مفاهيمها ،ويعدد مزاايها ،ويكشف عن عاملها
العجائيب .وكانت نقطة انطالق منظومة النصوص السردية عنده تبدأ حببة الرمل ،اليت يعتربها نواة الكيان
الصحراوي والبحري والعمراين؛ حبة الرمل هاته ـ حسبه ـ هي القاسم املشرتك بني الصحراء والبحر ،اليت
عمل على حتويلها إىل ذخرية روحية وميتولوجية رمزية ،على اعتبار أن اإلنسان يف هذا الوجود حييا حياة
الرمز ال حياة احلَْرف ،حرفية الواقع واحلياة.
والصحراء يف رأي "الكوين" هي احملور املركزي ،هي روح العامل ،والصحراء حبضور الروح هي الوجود،
الصحراء فردوس العامل ،جدرانه من عدم .والكتابة عن الصحراء ليست كتابة عن حرفية الواقع ،ولكن عن
ظل الواقع احلريف .ألن الصحراء هي مكان استعاري ،ومهمة الرواية أن تكتب عن الواقع والالواقع ،عن
العالقة بينهما ،فالصحراء كنز مل يُستنطق إىل اآلن ،حىت على مستوى اآلداب والفنون.
مساء زرقاء صافية ،ورمال صحراوية وأشجار خنيل صحراوية على شواطئ البحر ،البحر األزرق احلميم ،هلذا
يشعر "الكوين" عندما يقف أمام هذا املشهد ،أبنه يف وطنه األول الصحراء ،يف بيته األول الذي ولد فيه.
يرى "الكوين" أ ّن البحر صحراء ،والصحراء حبر؛ الصحراء حبر رمال ،والبحر صحراء ماء ،فكالمها يَعيدان
بشيء واحد فقط ،وهو احلرية.
الصحراء والبحر كلهما إغواء مبيّت لكنه واعد ،تتغىن يف عاملهما احلورايت؛ يف الصحراء احلورايت
الصامتات ،ويف البحر ،حورايت البحر ،الاليت تتغنني ابألانشيد الشجية .غري أننا يقول "الكوين" ،نستطيع
نصم آذاننا عن نشيد
أن نس ّد آذاننا ابلطني ،فال نسمع أانشيد حورايت البحر ،ولكن من املستحيل أن ّ
حورايت الصحراء الصامتات ،ألهنن يستدرجن إىل غناء ابطين غييب ،وهو األقوى ،إنه عامل أسطوري
عجائيب خارق «إن عامل البحر ميثّل دنيا زاخرة يستمد منها أديب األسطورة العريب يف عمله يف دنيا
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اخلوارق ،ال االرتباط بني البحر والقوة اخلارقة وحسب ،بل جمال الثروة والكنوز أيضا .كما ميثّل دنيا مليئة

ابلعجائب ،وحافلة ابلطّرائف .)1(» ..وكال العاملني مليء ابلسحر واجلن واخلوارق والعجائب واملغامرات.

بني الصحراء والبحر عالقة محيمية منذ األزل ،إذ تكشف أدلة التاريخ القدمي ،أهنما من جرم واحد مق ّدس.
اجنر عنه أن انقسمت األرض إىل قسمني مشايل وجنويب؛ قسم ارتفع،
ولكن حترك الربوج ،وتوايل األزمانّ ،

بيم
فسرى إليه الدفء واحلرارة ،وقسم اخنفض ،فسرى فيه اجلليد والصقيع ،وكان هذا إيذاان ببدإ االنفصال ّ
وتعرت الرقعة الواقعة جنواب»(.)2
اليم مشاالّ ،
العاشقني املتوحدين «احنسر ّ
تقول أسطورة الصحراء والبحر ،إن العاشقني استسلما لقدرمها الذي قضى ابالنفصال ،ولكنهما تعاهدا
على أال يفارقا السماء ،وأال يبتعدا عن سلطان األعايل ،تباعدا ،غري أهنما تواصال جبملة من الصفات
ري ،حماكاة للسماء العارية .كما استعارا خصاال أخرى منها االمتداد ،وسعة الصدر،
املتماثلة ،كان أوُهلا العُ َ
يتوسد املاء .وصار
والوجوم ،والالمباالة ،ابإلضافة إىل خصيصة الظمإ «من يركب البحر يهلك ظمأ وهو ّ

يتوسد املاء أيضا!»(.)3
من يعرب الصحراء يهلك ظمأ وهو ّ

صحراء الرب كما صحراء الغمر ،كالمها ينطوي على إغواء ،وفتنة ،وعشق .بني ختوم الصحراء وشطآن
ِّ
رج ٍ
ف يف
البحر عالقة عشق والْتحام حمموم «أي فتنة يف هذا العشق احملموم بني الصحراء والبحر؟ .أي ْ
اليم؟»( .)4قوام هذه العالقة ،هو التشابه الكبري بينهما؛
هذا االلتحام املزموم بني ختوم املدى ،وشطآن ّ
البحر والصحراء يتشاهبان يف الظمإ والصفات واملسلك ،واالنفتاح على الفضاء ،واالمتداد يف األفق

واالنعزال والتّوحد ...ويف اجلوف أيضا ،كالمها خيفي كنوز الباطل (آللئ ،جواهر ،مرجان ـ ترب ،فضة،
معادن ،أحجار كرمية.)...
إهنما ال خيتلفان ،فالبحر هو ٌّبر ِّش ّقه من ماء ،وش ّقه اآلخر من خالء ،ما يشتمل عليه عرض البحر،
يشتمل عليه ّبر الصحراء ،والعابر للبحر أو الصحراء إن فقد املاء ،فال بد أن يهلك من العطش «أل ّن مياه

ِّ ِّ
الرب مل ُختلق لرتوي الظمآن إىل مياه البدن ،ولكنّها
البحر ليست ماء ،ولكنّها ظل مياه .مياه البحر كسراب ّ
الروح ..إهنا احلرية! .كما أ ّن البحر غمر خا ٍو من املاء ..أل ّن غمره ليس
ُخلقت لرتوي الظمآن إىل مياه ّ
غمر بدن .كذلك األمر ابلنسبة ملياه الربيّة ،اليت تستحيل يف وجه العابر سرااب إذا طلبها إلرواء البدن،

 1ـ فاروق خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،م س ،ص ـ ص  022ـ .022
 2ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،نصوص ،م س ،ص .09
 3ـ م ن ،ص .71
 4ـ م ن ،ص .02
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الروح ال ترتوي بغري احلريِّّة .وهلذا
الروح .عندها تنقلب حريّة .أل ّن ّ
ولكنّها تنقلب سلسبيال إذا طلبها إلرواء ّ

الرب ..إنسان ..ظامئ إىل احلريّة.)1(»..
من حيرتف ارتياد البحر كمن حيرتف ارتياد ّ

كال البَـّريْن يتمتع مبسلك متشابه أيضا ،فكل واحد يغيب يف اآلخر ،الرمال الصحراوية حتتضن البحر
وتعانقه عناقا حمموما ،وا لبحر حينما يلتقي ابليابسة ،يرمتي يف أحضان الرمال الصحراوية فيتعانقان عناق
عاشقني .يغيب الواحد منهما يف اآلخر «تتن ّفس الصحراء يف وجه البحر غبارا ،وتغزو املعشوق هببّات
املشادة اخلفيّة،
الرمل .ويدمدم البحر ،ويثور حىت يلفظ زبدا ،ويندفع ملالقاة أمواج الغبار ،فتبدأ شعائر
ّ

ويتلهفون
وحيتدم الصراع .ولكنه صراع ّ
العشاق الذين ال يُطيقون أن يتباعدوا ،فتعصف هبم محّى األشواقّ ،

فيدب بينهم اخلالف ،فيتعاركوا ،ويتنازعوا ،ويتباعدوا ،ويُ ِّ
شهروا اخلصومات
لاللتقاء ،فيتقاربوا ،ويتالءمواّ ،
ويتشوقون ،فيسعون يف طلب املعشوق ،ويُقبلون على
يتحملون الفراق طويال ،فيشتاقون
والعداوات ،مث ال ّ
ّ
بعضهم بعضا بلهفة أكرب ،ويتعانقون ،ويغيبون يف بعضهم إىل حني»(.)2

العاشقني ،الصحراء والبحر ،على الصفات واملسلك فحسب ،أو يف االنفتاح على
هذا ومل يقتصر تشابه
ْ
اخلالء الشاسع ،واالمتداد حنو األفق البعيد فقط ،ولكنهما يتّ ِّحدان أيضا يف العمق واجلوف .كالمها خيبّئ
األولني وحضاراهتم وثقافاهتم.
كنوزا من املعادن الثمينة ،ويف ابطنهما ترقد رفات ّ
مزية أخرى مجعت بني العاشقني؛ هي مزية العزلة أو االعتزال ،فبعد الفراق الذي حصل بني البحر
والصحراء ،بفعل حترك اليابسة ،وإابدة األقوام اليت جاورت البحر ،واليت سكنت الصحراء .واهنيار العمران
الذي أقيم على شواطئ البحر ،والذي ُشيّد على ظهر الصحراء ،بعدها «اعتنقا االعتزال ،واحرتفا
االنقطاع ،وأصبح لكليهما التّوحد عالمة وومسا»( .)3آثر القرينان العزلة ،ألهنما اكتشفا فيها النبل والكربايء
املتطرف الذي ال يلبث
«الصحراء والبحر ،عاشق ومعشوق ،استعارا من سالالت العاشقني هذا املسلك ّ
الناموس ،ومبدأ من مبادئه اليت ال تعرتف
على حالة واحدة ،ألنه جزء من انموس العشق الذي ال يعرف
َ

ابملبدإ»(.)4

والبحر كما الصحراء ،كالمها مدى مبهم ،ال أحد ي ّدعي أنه وقف على حقيقتهما ،حاهلما كحال السعادة
اليت ال ميكن لإلنسان أن يعرف كنهها ،إال بعد أن ينتقل إىل العامل اآلخر «البحر مثله مثل الصحراء ..ال
 1ـ إبراهيم الكوين ،نداء ما كان بعيدا ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،7119 /7ص ـ ص  23ـ .21
 2ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص ـ ص  02ـ .02
 3ـ م ن ،ص .73
 4ـ م ن ،ص .02
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ندرك حقيقتها ،ألهنا من جنس السعادة اليت ال نستطيع أن جنرؤ على القول أبننا فُزان هبا ،ما مل نرحتل عن
دنياان لنلتحق برْكبها»

(.)1

الوطنيني من أصل واحد ،فالصحراء
تكلم "الكوين" أيضا عن الصحراء والبحر كوط ٍن ،فقد أ ّكد أن كال
ْ
كانت حبرا ،والبحر كان صحراءَ .فقال أبن الصحراويني خملوقون من ضوء اآلهلة السماوية ،الشمس

وحولتها إىل أرض ايبسة ،صار
الصحراوية ،اليت سلّطت حرارهتا على أرض تغمرها املياه ،فج ّففت ماءهاّ ،
فيما بعد وطنا للصحراويني.

وحني تكلّم الروائي عن أبناء الصحراء ،وأبناء البحرّ ،بني التمايز بينهما؛ فأبناء البحر ،الذين سكنوا
الشواطئ ،عجينتهم من أمواج البحر وهديره وبلبلته ،من هديره وبلبلته ،لذلك فهم مييلون إىل الضوضاء
واهلرج .بينما أهل الصحراء مييلون إىل اهلدوء والسكون .ويف اعتقاد الصحراويني أن البحر هو مكمن
هم هلا إالّ خنق األنفاس
خطر ،إذ منه يتقاطر املغامرون والغزاة واملعتدون وكل فئات الفاسدين «اليت ال ّ
الرتحال ..إهنا أتيت لتُفسد فيها ..ترفع يدها
ابجلدران ،وقمع هاجس الرتحال .قمع احلريّة اليت ُحي ّققها ّ

السيوف ،أو
لتسفك ال ّدماء .تالحق أهل األرض..
ّ
لتقتص منهم .تُنهكهم ابملكوس ،أو تنهبهم ّ
بقوة ّ
()2
يتحمل أهل الصحراء كل شيء ،إال الظلم
جملرد استعبادهم .ولكن ملّة الصحراء»  .ولكن قد ّ
ُحتارهبم ّ
والعبودية وحينذاك «تستيقظ فيها ّقوةٌ جنونيّةٌ فتنزل اهلزائم أبعدائها ش ّذاذ اآلفاق الذين ال يقنعهم
شيء»(.)3

ـ  7ـ  3ـ  7ـ الفضاءات العجائبية املتخ ّفية:
ميكن اإلشارة هنا ،إىل أن الفضاءات املتخفية ،اليت وردت يف رواايت "الكوين" تنقسم إىل قسمني مها:
فضاءات عجائبية منغلقة ،وفضاءات عجائبية منفتحة.
ـ  7ـ  3ـ  7ـ  0ـ الفضاءات العجائبية املتخفيّة املنغلقة :املقابر والكنوز:
عادة ما يكون هذا النوع من الفضاءات احملظورة ،فال يُسمح ألحد ابنتهاك فضائها ،فهي من نوع
الفضاءات املهلِّكة ،لصون ما حتتويه من أشياء مثينة ،ومحايتها من أيدي الطامعني ،واالنتهازيني والفاسدين.
وأحسن مثال هلذا الفضاء يف رواايت "الكوين" ،املقابر والكنوز املدفونة .فاملقابر هي مرقد أسالف أهل
 1ـ إبراهيم الكوين ،نداء ما كان بعيدا ،م س ،ص .02
 2ـ إبراهيم الكوين ،نداء ما كان بعيدا ،م س ،ص .22
 3ـ م ن ،ص ن .
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الصحراء ،يلجؤون إليها ،ويلوذون هبا ،ويطلبون منها احلماية ،كلما نزل هبم خطب ما .كما حصل مع
"أخنوخن" الذي احتمى بقرب أمه من مطاردة اجلن له( .)1وكمثل كنوز الصحراء املدفونة حتت األرض ،أو
املتخفية يف صدور الكهوف واملغارات العجيبة ،من الذهب والترب واجلواهر الثمينة ،اليت ال ميكن
استخراجها إال بتحدي احلراس من مردة اجلن ،واحليات واألفاعي الضخمة املرعبة ،وتقدمي القرابني الثمينة
هلا ،كالذي جرى لـ "بورو" مع صديقه "جبارين" حينما دخال مغارة ٍ
كهف ،وشاهدا تلك الرسوم العجيبة،
تعرض
فسيطر على "جبارين" اخلوف ،وهو ّ
يتهجى رموز اإلشارة املنقوشة على جدار الكهف .وابلرغم من ّ

تتحرك ،مث
الصحراء إىل زلزال عنيف ،فإن رموز اإلشارة مل تتالش ،بل رأى مشهدا عجيبا؛ رأى اإلشارة ّ
تتحول إىل حيّة خميفة ،ش ّده بريق عينيها «فانقاد ،واقرتب .استسلم ،وسلّم نفسه لإلغواء ،تق ّدم حىت وقف
ّ

عند ذنبها املرجتف ،وأصبح يف متناول ف ّكيها ،ومسع فحيحها بوضوح»( .)2مث رأى جبوار هذه احلية املخيفة،
جرة فخارية ّملوءة بكنوز الترب!.
ّ
شرع "بورو" حيفر الرتاب حتت أنظار احلارسة املخيفة املتي ّقظة ،حفر كثريا ،وج ّد يف طلب الكنز ،لتخليصه
من احلية الشريرة .ومل يتوقّف عن احلفر إال حني وصل إىل رسوم سريّة ،وهي عبارة عن خطوط وأبدان
مس أهل الصحراء من قبل .واصل "بورو" احلفر ،وفجأة خرج له من
ميسها التب ّدل و ّ
ومسالك،مل ّ
التغري ،كما ّ

يتوج
الكهف ،كائن خميف! .قال له أبنه الكاهن األكرب ،كبري السحرة .كان يلبس قطعا من جلد ّ
الودانّ ،
ودان ،ويتّكئ على عصاه.
رأسه بقرين ّ
وهذه الكنوز الثمينة املتخفية يف ابطن األرض ويف أفواه اجلبال ،عادة ما «تكون مرصودة أبمساء شخصيات
عامة ،ال ميكن أن يفتحها بواسطة العزائم إال أعىت الكهان والسحرة»(.)3
حم ّددة ،وأحياان أخرى تكون ّ
ـ  7ـ  3ـ  7ـ  7ـ الفضاءات العجائبية املتخفيّة املنفتحة:
"واو" الوطن املفقود والفردوس املنشود :ونعين ابلفضاء املتخفي ،هو الذي ال ميكن أن يبدو للعيان ،ملانع
حتت مائيّ ٍة ،أو جمهولة ال
حيجبه ،كأن يكون هذا الفضاء متواراي «حتت أرضية مثل املقابر والكنوز ،أو َ
()4
أحسن مثال هلذا النوع من الفضاء
يعرف مكاهنا أحد ،أو أهنا تظهر أحياان ،وختتفي أحياان أخرى. »..و ُ

الباطين ،الذي تكلّم عنه "الكوين" كثريا يف كل رواايته ،هو ما يسميه الطوارق "واو" ،أو الواحة الغنّاء ،أو
 1ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .23
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .733

 3ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .713
 4ـ م ن ،ص .712
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عيم َّ
جراء عصيان أوامره،
اجلنة أو الفردوس .ذلك الوطن الذي احتفى منذ أن طرد ّ
اجلد "مندام"ّ ،
الز ُ
فأصبحت أمال ينشده أهل الصحراء.
ميكن أن نسمي هذا الفضاء ابلفضاء املوعود ،ابلنظر إىل أن الشخصيات الروائية املركزية الفاعلة يف رواايت
"الكوين" ترنو دوما إىل الوصول إليه ،والفضاء الذي يريد أن يبلغ أو يصل إليه «الفاعل املركزي ال ميكن إال
أن يكون إالّ فضاء موعودا به»(.)1وابلنظر إىل أمهية هذا الفضاء العجائيب املتخ ّفي ،فقد أكثر الكوين من
ذكر "واو" ،ألن أهل الصحراء (ونعين هبم شخصيات الرواية) يربطهم رابط متني هبذا الفضاء املوعود ،ألنه
يف النهاية «يش ّكل جزءا من حياة الشخصيات املختلفة يف الزمان والفضاء .بل إن مصائر بعض
ونتعرف عليها ،من خالل حت ّققها يف فضاء حم ّدد»( .)2وهلذا فهم ال يفتؤون
الشخصيات تتح ّدد سلفاّ ،
يذكروهنا يف جمالسهم ،ويناجون هبا وجداهنم ،يشعر الصحراويون إزاء الفردوس الصحراوي ،الواحة املوعودة،
حبنني غامض« ،حيلم هبا ابن الصحراء منذ يولد إىل يوم ميوت» (.)3
ث يف
يولد الصحراوي ،فيولد معه هاجس البحث املستمر عن "واو" الذي بدأ منذ آالف السنني .يـُبَ ّ
خلده منذ الصغر ،أبن البحث عن "واو" الواحة املفقودة ،هو قدر الصحراوي يف حياته كلها .يفين
الصحراويون أعمارهم يبحثون عن الفردوس املفقود ،واألمل املنشود .وما يزال أول سؤال يطرحه الوليد على
سر واو؟ مىت يستطيع املهاجر أن يعثر على
العقالء ملعرفة سر "واو" ،هو «قل يل اي ّ
عمنا الشيخ :ما ّ
()4
مرتني.
لد
و
و
األمل
ادي
و
عرب
ن
م
إال
او
و
يدخل
ال
«
ابلقول:
األطفال
تساؤل
على
الكبار
فيجيب
.
واو؟»
َ
ّ
ضيّ ْع نفسك جت ّدها!»(.)5

الفئة السعيدة من أهل الصحراء ،هي تلك اليت تنتمي إىل ملة املهاجرين العابرين الزاهدين الباحثني عن
"واو" ،فـاملهاجر «وحده موعود بدخول "واو" .املسافر وحده يستطيع أن يطمع ابلعثور على القارة
الضائعة ،املسافر وحده يـُ َه ْد ِّهد يف قلبه أمل الفوز ابلواحة املفقودة»( .)6ينسج الصحراويون صورة الفردوس
الضائع من وحي خياهلم ،فإذا ما وصفوها لغريهم ،تكلموا عن الفراش الوثري ،ووسائد الريش ،وحصائر
القطن والصوف املنفوش ،وستائر احلرير ..وصفوا أيضا جدراهنا الناصعة الشفافة ،املزيّنة بزهور الرمت .أما
 1ـ م ن ،ص .723
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .307
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .307
 5ـ م ن ،ص ن.
 6ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .70
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أهلها من الرجال فال يفارق االبتسام أفواههم وعيوهنم ،وأما من النساء فصبااي حسان .ويف بساتينها
العظيمة تغين الطيور يف ابتهاج ،فوق خرير املياه العسلية.
يبدو من خالل كالم الروائي الكثري عن "واو" ،حجم املعاانة اليت يكابدها أهل الصحراء ،كي يفوزوا بزايرة
لـ"واو" ولو ملرة واحدة يف العمر .وقلة قليلة من احملظوظني الذين آثرهتم الواحة املقدسة ،ففتحت هلم أبواهبا،
وأهبرهتم جبماهلا ،ومتتعوا مبناظرها العجيبة ،فإذا ما خرجوا منها ،خرجوا حمملني ابلعطااي الثمينة! .فينادي
بعضهم يف بعض على ال ّدوام «فيا أهل الصحراء :إذا فتحت لكم واو أبواهبا فاخرجوا منها عراة ،ألنكم

عراة دخلتم إليها»( .)1بينما يُردد آخرون ذلك النداء املق ّدس «فيا أهل الصحراء :إذا رمحتكم السماء
وفتحت لكم واو أبواهبا فال تنسوا أنكم دخلتموها عراة حىت من ورقة آدم وحواء عندما عرفا أهنما عرايانن.
السر .اعلموا أن الطمع يف العودة إليها إمث ،ألن واو اخلجولة ال بد أن
انسوا أنكم عثرمت على الكنز واكتموا ّ
لتتطهر من إيواء ِّعرق اإلنس»(.)2
هتاجر إىل اجملهول ّ
الرمز ،واو املنفى ،هي نفسها واو العودة ،فال
اقرتنت "واو" يف رواايت "الكوين" غالبا ابلغموض و ْ
األسطرة و ّ

ميكن القبض عليها .واو املتحولة دوما ،فال ميكن االستيالء عليها ،وهي اخلالدة ،فال ميكن أن متوت ،ألن

هلا ألف روح .هذه الصفات الغامضة ّاختذ منها «الكوين مادة خام للسرد ،اشتغل من خالهلا على حنت
ورسم معامل "واو" واألحداث اخلاصة هبا»(.)3
و"واو" ليست واحدة ،بل هي واوات خمتلفة األماكن والصفات .حيصرها "الكوين"يف ثالث واوات
أساسية ،نقال عن أسطورة الطوارق ،هي :واو الكبرية ،واو الناموس ،واو حريرة  ،هذه األخرية هي «واحة
الضائع وال تُنقذ إالّ َم ْن
مفقودة .ال يعثر عليها إالّ التّائهون الذين فقدوا األمل يف النّجاة .تسقي العطشان و ّ
()4
فتنعموا
أشرف على املوت»  .وأولئك الذين حالفهم احلظ ،وعثروا على "واو" ،ودلفوا إىل داخلهاّ ،
وشرفوا بضيافتها هلم ،وابتهجوا هبداايها ،يؤّكدون أهنم ما رأوا مثيال هلذه املدينة الفردوسية
خبرياهتا احلسانُ ،
من قبل ،يف مجاهلا ،وغىن طبيعتها ،ولو يف املنام.

أي إنسان يعثر على ابهبا ،وتسمح له ابلدخول «إال وخرج منها ُحم ّمال بكن ٍز يُغنيه
وأ ّكدوا أيضا على أن َّ
عن الناس واحلاجة إىل أن ميوت .ولكنّهم نبّهوا أيضا إىل عدم جدوى البحث عنها ،فما أن خيرج الضيف
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .302
 2ـ م ن ،ص .302

 3ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .11
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .23
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من أسوارها حىت ختتفي .ويتوارث أهل الصحراء رواية تقول إ ّن البحث عنها جيري منذ آالف السنني» (.)1
فـ"واو" هذه ،هي اليت أيمل الصحراوي يف رؤيتها يوما ،ألهنا الفردوس املفقود الذي أُخرج منه اجلد األول
مندام ،ويبقى حنني األحفاد إىل الوطن األم متي ّقظا ،مينون النفس ابلعودة إليها يف ٍ
يوم ما" .واو" الفردوسية
ّ
حنت الكوين من معاملها ما قد توفّر له
إذن تنبين على صفات ّميزة خاصة أسطورية وعجائبية ،هي «اليت َ
املتأصلة فيه ،وألهنا من مرام أهل الصحراء الكربى كلهم ،يسعى الصحراوي
من معني يف الذاكرة الصحراوية ّ
يف الفلوات أمال يف العثور عليها أو حىت ولوجها»(.)2

ومن املهم جدا ،هنا ،اإلشارة إىل أ ّن "الكوين" ذكر يف رواايته صنفني من "واو" ،ميكن القول أبهنما نوعان
متضادان؛"واو" األرضية ،ونعين هبا"الواحة" أو"املدينة" ،جنة األرض املادية .و"واو" الفردوسية األسطورية
ّ
الروحانية،جنة السماء .ومن هنا يتّضح أن لِّلجنّة مدلوال متضاراب «فهي من جهة ُمتثّل نقيض عاملنا
الدنيوي ،مبا فيها من نقاء وحرية وغبطة وخلود..إخل .وهي من جهة أخرى واقع عيين ـ أي ليست روحانية.
وتش ّكل جزءا من هذا العامل ،أل ّن هلا واقعا ووجودا وهوية جغرافية» (.)3
فـ "واو" حسب ما ورد على لسان شخصيات رواايت "الكوين" ،تبدو مرة واحة أسطورية فيحاء ،عامرة
بكل أصناف الكنوز ،فهي «الفردوس املفقود الذي حترسه أرواح األسالف وسالطني اخلفاء ،اليت يعتقد
البدوي بوجودها وسكناها ـ إىل جانب اإلنس ـ يف الصحراء»( .)4ومرة هي واحة البساتني والفالحة،
املرادف للمدينة موطن االستقرار والعبودية ،والبنيان احملاصر ابألسوار ،رمز االستبداد والقيود واألسر
واالستغالل .ولذلك ميقتها أهل الصحراء النّبالء ،ويرفضون وجودها على هذه األرض املق ّدسة .أل ّن الواحة
أو "واو" األرضية ،هي حدث طارئ ،ومشهد غريب على الصحراويني «فهذه مدينة"واو"املدينة الطارئة...
األايم األوىل للوصول إىل
ّاختذت موقع ثالثة أرابع السهل ..فقد بدأ عبيد األمرية بتشييد البنيان منذ ّ
السهل الذين استغربوا وجود البنيان ،وهم الذين يُنكرونه ،ويعتربونه من
الصحراءّ ..ما أاثر حفيظة أهل ّ
يتعودوا على رؤيتها يف صحرائهم ،اليت يعتمدون فيها ما توفر هلم من الطوب وجلود
األشياء اجلديدة اليت مل ّ

احليواانت وأوابر اجلمال وما هو طبيعي فقط ،حىت أن الزعيم يرفض دخوهلا ،ويشبّهها ابلسجون ،ويربط
قيامها ابألسطورة» ( .)5ويضيف الزعيم معربا عن استنكاره هلذا البنيان املستحدث ،ورافضا لوجوده يف

 1ـ م ن ،ص ن .
 2ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،ص .17
 3ـ مرسيا إلياد ،احلنني إىل األصول ،ترمجة حسن عرييب ،ص  ،023ضمن :سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س.39 ،
 4ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص ـ ص  17ـ .13
 5ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .11
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الصحراء« :إهنا تذكرين بسجونكم يف الشمال .الناس يف الصحراء ْيرُوون عنها األساطري»( .)1فالصحراء
وإن كانت شاسعة ،مرتامية األطراف «ولكنّها تضيق أمام أهل "واو"»(.)2
وحمرم عليهم دخوهلا ،ألهنا تقوم على
فهذه الـ "واو" املدينة املستحدثة ،منبوذة من طرف أهل الصحراءَّ ،
جتارة الذهب ،وكنز الترب ،واستغالل األرض وشق بطنها ،ومتزيق وجهها ابحملراث ،وانتظار العطية منها ،تلك
العطية املسمومة ،ألهنا عطية الذل والعار .حمكوم على واحة االستقرار والعبودية ابلزوال «ألهنا قبل كل
شيء ،شيء أرضي مادي زائل يف مقابل ما هو مساوي روحي دائم ّما يطبع واو السماء»(.)3
فـ"واو"األسطورية ال تعد و أن تكون وعاء داال أفرغ فيه الروائي"إبراهيم الكوين" مجلة من املدلوالت العجائبية
يف جممل رواايته .من هذه املدلوالت اليت حتيل إليها واو « أ ّهنا فردوس مفقود يسعى البدوي ألن يستعيده
كل الصحراويني وألهنم يولدون وظمؤهم له يوازي ظمأهم لتحديد شيء ولدوا ألجله
ال شعوراي ،ألنه قبلةَ ِّّ

ويعيشون من أجله ،وذلك الفردوس (أو اجلنة) موجود هناك يف مكان ما وسط القفار الصحراوية» (.)4

كما حتيل أيضا على تعطّش اإلنسان الصحراوي ،ومن مث كل إنسان حكيم إىل الوصول إىل النعيم
السماوي املنشود ،ونشدان الراحة األبدية يف اجلنة املوعودة ،بطلب واو احلقيقية املق ّدسة.
وقد تكون "واو" األسطورية احلُلُمية املتخيّلة ،معادال موضوعيا ،ينأى هبا الصحراوي عن قساوة العيش يف
الصحراء ،ويهرب هبا من واقعه الصعب ،فيُ َسِّّري هبا عن نفسه ،اليت يكابد فيها كل أصناف العناء والتعب

والتيه .الصحراوي أيمل من خلق فردوس واو بواسطة احللم ،اليت ينتقل إليها بروحه ،أن يعيش حياة منعمة،

مطمئنة خالدة ،ينعم فيها ابلسعادة والراحة ،ولو ُحلُميا ،علّه يتجاوز بـجنة "واو" احللم األسطورية،حياة
البؤس واآلالم والعطش واخلوف «ولذلك اعتربت اجلنة أو الفردوس فضاء اضطراراي وحتميا يلجأ إليه
ال بدوي كحلم تبدو احلياة فيه انعمة ،متنح الطمأنينة والراحة واخللود ،وغريها من األحاسيس اليت تطرأ على
كيان الزائر أو احلامل ونفسيته»(.)5
ففي قصة "الشبح" من جمموعة رواية "الربّة احلجرية" تقف الفتاة اليت حكم عليها القاضي ظلما ابلرجم.
وقفت الفتاة يف كربايء تنظر إىل األفق البعيد يف صمت ،تنتظر املوعد احملتوم .فيخاطبها السراب بلسانه
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .012
 2ـ م ن ،ص .022
 3ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .17
 4ـ م ن ،ص ـ ص  21ـ .22
 5ـ م ن ،ص .22
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تعال معي إىل واو.
تعال وسآخذك إىل اخلالصَ ،
اللعوب ،الذي خاطب به كل عابر قبلها قائال هلا ولهَ « :
الشر ولن تتع ّذب بعد اليوم أبدا» ( .)1مساع الفتاة هلذا النداء املق ّدس ،أدخل على قلبها
هناك سيختفي ّ
بنفس مطمئنّة .وساعدها على جتاوز أمل الرجم ،وأمل الظلمِّ ،
السرور ،وجعلها تستسلم لقدرها ٍ
ظلم والدها
َ
وظلم القبيلة ،رغم علمها برباءهتا من التهمة اليت أُلصقت هبا! .بل إ ّن نداء واو ،طار هبا إىل امللكوت
األعلى ،حيث واو الفردوس ،فلم تعد تسمع صياح ِّّ
الرعاع ابلشتم والشماتة والقذف ،ومل تعد تسمع صراخ
الصبيان وسباب احلاقدين.

نداء "واو" اخلفي أمدها ابلصالبة واملناعة أيضا ،فلم تعد تشعر ابلدماء النافرة من جسمها ،ومل تعد حتس
ابلكلوم الغائرة اليت أحدثتها حجارة اجلبناء ،ومل تعد ترى قربها الذي يضيق شيئا فشيئا .بل ما عادت
تسمع سوى أغنية السكون الصحراوي املق ّدس ،وراحت تردد يف رهبة ُوجد صوفية املوال اإلهلي الفاجع
«الذي ال يسمعه إال املوعودون ابلفردوس والعزلة واخلالص»( .)2املوال املقدس احلزين الفاجع ،ألن األمر
اجلليل «املق ّدس دائما حزين وفاجع .احلرم دائما كئيب .احلزن ابب اجلنّة .الفجيعة طريق الفردوس
ابملوال اإلهلي الفاجع ،املق ّدس» (.)3
السكون ّ
يتغىن ّ
استمر اجلسد ينزف ابل ّدم ،و ّ
واخلالص األبديّ .
استمر ّ

عاشت الفتاة خالل تلك الفرتة العصيبة من الرجم ،حياة برزخية بني أمل الواقع ،وغبطة األمل ،ولذلك قيل
ٍ
ٍ
وفردوس يف آن
فجيعة
«إ ّن غبطة البداايت تنطوي على حلظة تشاؤمية وحلظة تفاؤلية معا ،على
واحد؟»(.)4

وبذلك ميكننا القول ،أبن "واو" اليت ال وجود هلا يف األرض ،واليت مل يرها أحد ،واليت توصف أبهنا متحولة،
ومتنقلة ،وأهنا ختتفي وال تظهر إال لقلة من أصحاب احلظوظ ،هي يف حقيقة األمر من فعل خيال
الصحراويني ،الذين يعيشون حياة العزلة والوحدة ،والسكون اخلالد ،يف أرض شاسعة قاسية ،األمر الذي
حدا هبم إىل اخرتاع جنة ماورائية ،جيد فيها الصحراوي ما ُح ِّرم منه يف القفار اخلالية ،من بساتني غنّاء،
وأهنار جارية ،ومياه عذبة ،وصبااي حسان ،وراحة أبدية ،ال ظمأ فيها ،وال نصب.
وأيمل الصحراوي أيضا من خالل هذا الفضاء املتخ ّفي املفتوح" ،واو" الفردوس ،أن يتخلّص من وضعه
الصعب ،ويعود إىل حياة األسالف ،حيث البساطة والسعادة والفرح ،والرباءة .ذلك ألن «البدوي يستعيد،
 1ـ إبراهيم الكوين ،الربة احلجرية ،م س ،ص .072
 2ـ م ن ،ص ن .

 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .12
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دون أن يدري ،جنّةَ أسالفه األسطوريني ،يف الصحراء القاحلة ،وهبذه االستعادة الومهية يعود إىل زمن
األوائل وغبطة البداايت اليت تَعِّ ُده ابخللود والرخاء والطمأنينة ...إنقاذا له من وحشة الصحراء وجورها

املرير» (.)1

ولذلك كثريا ما يقرن "الكوين" عند ذكر "واو" األسطورية بكلمات تدل على احلنني إىل زمن األسالف،
بقوة الروح
هذا احلنني الذي اعتربه قدرا حمتوما على كل صحراوي ،ألنه منذ أن «انفصل عن أمه األرض ّ
السماوية ،اإلهلية ،اليت نفخت من نَـ َفسها يف كتلة الطني ،كان عليه أن يعاين غربة مزدوجة .فهو نُفي من

حل يف حفنة الطني قبل
الفردوس السماوي وانفصل عن هللا .نزل إىل األرض ولكنه مل يتّحد ابلصحراءّ ..

فظل املخلوق معلّقا بني السماء واألرض.
أن يبلغ األصل اآلخر،األكرب ،األرحم ،واألعظم :الصحراءّ .
احلبس األرضي وتطري إىل أصلها
تتحرر من ْ
البدن يسعى للعودة إىل وطنه الصحراء ،والروح ّ
حتن عشقا ألن ّ

السماوي»(.)2

ظل يسرح يف احلمادة
ّ
و"آده" ،واحد من هؤالء الصحراويني الذين أصيبوا بداء احلنني إىل "واو" .فقد ّ
هائما ،معتزال ،ال خيالط سوى اإلبل واجلن ودواب الربيّة .يصوم عن الطعام أسابيع ليفطر على األعشاب

الصحراوية ومثار الشجر الربي .يسكت عن الكالم شهورا وال يفتح فمه للنطق إال إشارة ...جاء دوره

حبمى احلنني إىل "واو" الفردوس!.
فأُصيب ّ
وأحياان أخرى ،يُقرن "الكوين" ذكر "واو" بكلمات الفرح واالبتهاج ،ابتصال الصحراوي ابلوطن الضائع
املق ّدس «غناء خفيف .متناسق ،هبيج أاثر يف نفسه (املهاجر) حنينا غامضا وذ ّكره أبنه ال ب ّد أن يكون يف
ملكوت الفردوس الصحراوي .الواحة املوعودة اليت حيلم هبا ابن الصحراء منذ يولد إىل يوم ميوت...ابتعد
الغناء البهيج وعاد السكون اجلليل يبتلع كل شيء» (.)3
كما يُقرهنا أيضا ابلبكاء والنواح شوقا للقاء "واو" املقدسة .نعثر على ذلك يف احلوار الذي دار بني
الصحراء قدرا ووطنا ،ويبكي
البستاين واحلاجب ،قال األول «نبكي "واو" اليت يبكيها ُّ
كل من صارت له ّ

 1ـ م ن ،ص .11

 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص ـ ص  17ـ .13
 3ـ م ن ،ص .307
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()1
وطن
ّ
الشعراءُ عندان واحة ضائعة أخرى امسها احلنني»  .وقال الثاين مؤّكدا« :كلنا نبكي "واو"" ،واو" ٌ
أضعناه مجيعا»(.)2

مجع "الكوين" أيضا بني "واو" املق ّدسة واملرأة ،عندما استعاض الصحراوي ملا فقد حضن "واو" ابملرأة،
فيهن ،ونشدان الل ّذة فيها ابلل ّذة فيهن .وهو الواقع
استبدل عشقها بعشق النساء ،والرغبة فيها ابلرغبة ّ
الذي اعرتف به زعيم قبائل آزجر ،حني قال« :فإذا عجز الرجل عندان يف العثور على "واوه" جنده يهرع
فورا ليبحث عن امرأة يدفن يف أحضاهنا هزميته .اليأس أمام واو هو الدافع األول لعشق النساء»(.)3
ويف رواية "الفم" يسرد "الكوين" حوارا جرى بني األب "بوبو" وابنه ،ومها يف طريقهما إىل "واو" .بعد أن
ستشف منه توريث اآلابء أبناءهم
ّ
قطعا شوطا كبريا من الطريق دار بني األب وابنه هذا احلوار ،الذي يُ
احلنني إىل "واو" ،واحلرص على أن يتذ ّكرها األبناء وعدم نسيان السعي إليها ،ومداومة البحث عنها دون
كلل أو فتور « :ـ هل تذكر "واو"؟ .ـ أوووه ...وهل أستطيع أن أنسى "واو"؟ ـ هل تريد أن تدخل "واو"
اآلابء حقا؟ ـ أوووه ...وهل يطمع صغري مثلي بدخول "واو"؟ ـ ملَ ال؟ .ـ أمل تقل ّإهنا استعصت حىت على

الكبار فكيف الصغار؟» (.)4

ويف رواية "وطن الرؤى السماوية" ،حوار مشابه للحوار يف رواية "الفم" ،حيث حت ّدث الروائي عن رجل
خيرج من الواحة ،ليعود مرة أخرى إىل الصحراء ،ابحثا عن "واو" ،ميتطي ُمهريَّه ،وأيخذ ولده معه جيوب به

العراء الفسيح ،وميضي حنو السراب اللعوب يف األفق البعيد .وبعد أن قطعا االثنان مسافة معتربة .يبادر
الولد بسؤال أبيه ،وكان البادئ ابحلوار ،الولد مث األب على الرتتيب « :ـ أما زال الطريق طويال؟ .ـ وهل

أردت أن تبلغ واو بني يوم وليلة؟ .ـ هل هي بعيدة إىل هذا احلد؟ .ـ واو أبعد من كانو وأقرب من حبل
َ
الوريد .ـ ال أفهم .ـ ح ّدثين عن واو .ـ واو وطن مفقود .ـ مفقود؟ .وأنت هل سبق لك ودخلت واو؟ .ـ
كيف أشرح لك؟. .واو وطن فريد بني األوطان .مثة من حيملها يف قلبه ويهاجر هبا .ومثة من ينفق عمره
طلبا هلا ...فأان إذا دخلت واو فمن الصعب أن أخرج منها اثنية .ـ ملاذا؟ .ـ ماذا أقول لك؟ لكل أرض
مزاايها .)5(» ..مث سكت األب فسكت االبن.
 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص ـ ص  27ـ .23
 2ـ م ن ،ص .23
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .720

 4ـ إبراهيم الكوين ،الفم ،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس ،ط ،0991 /0ص .032
 5ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص ـ ص  01ـ .00
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من خالل هذين املشهدين احلواريني ،يبدو أن األب وابنه ينتاهبما الشك يف وجود "واو" ،وابلتايل يعرتيهما
قلق حاد يف الوصول إليها والعثور عليها ،يبدو ذلك من خالل جواب األب يف كل مرة على سؤال ابنه
بسؤال أيضا ،إهنما غري واثقني من أهنما سيدخالن واو الضائعة «مع ذلك يـُ ْق ِّدم كالمها عليها مدفوعا
أبنطولوجيا اإلقبال على املوت ،حيث تفتح املأساة أبواهبا لتشييع الوافدين إىل أرض األحالم» (.)1
الدرويش "موسى" ،هو اآلخر وقع يف هذا الريب ،رغم ما ينقل عنه من معرفته ابلنبوءات ،حينما قال:
« واو تتزحزح وتعود إىل اجملهول يف الليل .تصبح جزءا من اجلبل ،قطعة من الظلمات ،غالفا أرضيا
للسماوات اخلفية .من أين تولد واو؟ إىل أين تذهب واو؟»(.)2
وقد سجل "الكوين" كل هذه اآلراء حول "واو" ،واليت تصل ح ّد التناقض أحياان؛ إذ من الصحراويني َمن

يعتقد بوجودها حقيقة ،ومنهم من يقول إهنا موجودة ،ولكن يف قلوب الزهاّد والعابرين .ومنهم من ينكر

وجودها أصال ،وال يعرتفون إال بوجود الصحراء الساحرة وسكوهنا اخلالد .ويرون أبن واو تعود «إىل اجملهول
السكون املق ّدس .كأن الصحراء تسخر من البنيان املكابر وتقول إن كل شيء سواها
ومل يبق منها سوى ّ
زائل وابطل .ال وجود إال للصحراء ،وال خلود إال للسكون» (.)3
يرجح أي رأي ،ومل يكشف عن موقفه هو
سجل الروائي هذه اآلراء املختلفة دون أن يتدخل برأ ٍي منه ،ومل ّ
إزاء واو .إمنا كان يكتفي برتديد ما قيل عنها أبهنا «نزلت السماء أيضا من فراغها البعيد وتدلّت فوق رأس
"واو" .واو حمفورة يف اجلبل .قطعة من "ايدينان" اجلنويب ،واو انشقت عن الفضاء ،هي النصف السفلي
من السماوات" .واو" تنتحل شخصية أخرى يف الليل وتتسلل عرب الظلمات لتعود إىل وطنها املخفي» (.)4
حيتج هبا كل فريق وحسب.
كان يكتفي إبيراد احلوارات وذكر األفعال اليت ّ
ِّ
كذكره للحوار الذي دار بني الزعيم والعرافة "تيميط" ،الذي كان موضوعه عن بعث "واو" ،يقول الزعيم
جوااب على سؤال العرافة عن بعث "واو"« :واو  .واو .لن تُبعث واو من جمهوهلا ،اي تيميط ،على يد ابن
ِّ
ومسته يد اآلمث
س و"واو" فردوس مفقود .اخلري ٌ
ظل طليقا فإن انتظم يف قناة ّ
خري ما ّ
آدم .اإلنسان دن ٌ
تفك الطلسم» ( .)5من خالل
ذهب الكنز الذي مل تُنحر عليه ذبيحة ُّ
يتفسخ ُ
وتفسخ كما ّ
امللعون فسد ّ
 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .12
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .019
 3ـ م ن ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .322
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .019
 5ـ م ن ،اجلزء األول ،م س ،ص .700
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لكن مكاهنا غري معلوم ،وأهنا ستبقى طاهرة مق ّدسة
هذا القولّ ،
يقر أبن "واو" موجودة ،و ّ
يتبني أن الزعيم ّ
ما مل متسها يد اإلنسان ،وما مل يدخلها أحد من البشر ،ألنه دنسِّ ،
ومفسد .و"واو" الفردوسية هي وطن
ّ
حرا طليقا .فإ ْن جتلّى لإلنسان استوطنه،
احلرية ،وطن الالحدود ،واحلرية ال تربح هذا الوطن ما دام يعيش ّ
وعاث يف أرجائه فسادا ،ودنّس أرضه ابآلاثم والشرور ،فإ ّن هذا الوطن املق ّدس سيتالشى ،ولن يطمع
وخمتفية ،حىت يبقى
صحراوي واحد يف العثور عليه مرة أخرى .ولذلك فإن األفضل لـ"واو" أن تبقى ُمتخ ّفية ُ
اإلنسان الصحراوي متعلّقا هبا طول حياته ،ويفين عمره ينشد العثور عليها يوما ما.

حوار آخر جرى بني احلسناء "اتفاوت" و"موسى" الدرويش ،الذي ابدر بطرح السؤال ،تص ّدت هلا
"تفاوت" ابلرد« :أين اختفت اململكة ؟ .ـ من يدري؟ .رمبا مل ِّ
ختتف .يقولون إن ّملكة اتنس هي واو
املوعودة .ـ وهل اختفت واو؟ .ـ من يدري؟ .يُقال إهنا ما زالت موجودة يف مكان ما يف الصحراء .رآها
السر وال يتكلمون أبدا .ويقول البعض إهنا اختفت منذ أَخرج منها السلطا ُن جدَّان
القليلون ولكنهم ُخيفون ّ
األول مطرودا .ويؤكد هؤالء أن شهود العيان الذين ي ّدعون أهنم فازوا ابلدخول إىل واو مل يدخلوا يف احلقيقة

إالّ مدن اجلن»( .)1نالحظ من خالل أسئلة الدرويش ،وأجوبة اتفاوت ،ذلك الشك الواضح ،واالعتقاد
املتذبذب ،املتأرجح بني التصديق بوجود "واو" ،وبني التكذيب يف وجودها .ألنه ال أحد رآها ماثلة أمامه،
أو عثر عليها ودخلها ،واستدعى اآلخرين ليشاهدوها ،ويدخلوها معه .وهناك اعتقاد سائد بني
الصحراويني أن من ي ّدعي مشاهدة "واو" الفردوس ،إمنا دخل مدن اجلن ،وهتيّأ له أنه دخل واو!.
أساطري عن "واو" ،مقابل أن يبيت عندها.
"أده" وج ّدته اليت كانت حتكي له كل ليلة
ويف حوار دار بني ّ
َ
ويفضل أن يبقى يف "واو"؟ .تبتسم حبزن وتقول:
سأل "أده" جدته مرة« :ملاذا ال يعود املسافر إىل الصحراء ّ

"أدة" ويعرتض" :األوالد حيكون
حيتج ّ
«وما حاجتهم إىل العودة؟ املهاجر إذا دخل "واو" نسي الصحراءّ .

قصصا أخرى تؤكد أن املسافر ميكن أن يعود من الرحلة .مسعت أمس أن شيخا وقورا يعيش يف النجع سبق

وظن أهنا الواحة
له أن زار "واو"! ..شهود العيان يف النجع مل يدخلوا "واو" .الشيخ الوقور زار مدينة اجلن ّ

(أده ج ّدته)" :ح ّدثيين عن مدن اجلن .دخلنا "واو" مرات كثرية
يتوسل ّ
املوعودة ،فال تص ّدق أوالد اجلريانّ .
()2
"أده" اختلى بنفسه حياورها بشأن
ولكنّا مل ندخل مدن اجلن مرة واحدة". »...وحينما استبدت احلرية بـ ّ

ليتوصل بعد تفكري عميق إىل أن « "واو" اليت يفين الصحراوي عمره حبثا عنها ،هي بني
حقيقة "واو"ّ ،

 1ـ م ن ،ص ـ ص  721ـ .722
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .03

~~218

يديه ،هي الدنيا الصحراوية اليت ال يذكر هلا ،يف طفولته ،أول من آخر .بل وال يذكر أنه وقف على بدايتها
أو هنايتها حىت اآلن بعد ما قضى عشرات السنني من الطواف»(.)1
ومهما تعددت الرؤى إزاء حقيقة "واو" العجيبة ،فإن األكيد هنا ،أهنا تتصل بعامل الغيب «الذي ال
تصور الراوي بل مساها بـ "واو الضائعة" ،العاصمة
يتصور مثله ،فقد ّ
تصوره ،وال أن ّ
يستطيع اإلنسان ّ
األسطورية .)2(»..وإمنا ّاختذ أهل الصحراء طلب "واو" اخليالية ،كشكل من أشكال مقاومة الواقع املرير،
وكطريقة من طرق التّخفيف عن النفس من وطأة احلياة الصحراوية ،وشظف العيش ،وهلذا «يبقى طلب
"واو" السماوية هو سبيل املقاومة لدى اجلميع ،والعزاء ،وهو ما يربز الدور اهلام الذي تلعبه الصحراء
ابلنسبة إىل الرواية ككل» (.)3
ـ  7ـ  3ـ  3ـ فضاء الصحراء وعالقته ابهليئة واللباس العجائيب الصحراوي:
لقد أ ّكدان ،يف غري ما موضع ،على عالقة الشخصيات الروائية يف رواايت "الكوين" ابلفضاء والزمن
الصحراويني ،وركزان على قضية "االنتماء" .هذا االنتماء إىل عامل الصحراء ،يقتضي ابلضرورة استدعاء
ٍ
يتفرد هبا الطوارق
خصوصيات هذا الفضاء اليت يتميّز هبا عن ابقي الفضاءات األخرى .و ّ
أخصُ خصيصة ّ
ويتميّزون هبا عن غريهم ،هي ميزة اللون واللباس الصحراوي .فأهل الصحراء يغلب عليهم اللون األمسر
األسود ،لذلك ميكن متييز الصحراوي بسهولة عن غريه ،ومعرفة السكان األصليني من الوافدين اجلدد.
و ْ
كما يتفردون بلباس صحراوي خاص ،يتمثل خاصة يف اللثام والعباءة الزرقاء ،ابلنسبة إىل الرجال ،ولباس
الزي واللون من احمل ّددات األساسية التّصال
ومعدات وزينة مناسبة للنساء الصحراوايت .وهذا يعين «أن َّ

معني»(.)4
الشخصيات وانتمائها يف فضاء ّ

ورواايت "إبراهيم الكوين" حتتفي هبذا اللباس الطارقي ،ووصفته وصفا ينزع إىل العجائبية ،إمعاان يف إظهار
فُرادته ،وإبرازا ألمهيته الثقافية واالجتماعية واهلوية الصحراوية .والغرض هو إعالن االنتماء العرقي ،والوالء
للمكان الصحراوي .ولذلك سنأيت على ذكر أهم قطع هذا اللباس املق ّدس ،لدى أهل الصحراء.
ـ  7ـ  3ـ  3ـ  0ـ القطعة الزرقاء لباس أكابر الطوارق:
 1ـ م ن ،ص.00
 2ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .10

 3ـ م ن ،ص .033
 4ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .722
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اللباس األزرق ،الثوب الفاخر ،لباس أكابر الطوارق ،وعليّة القوم ،ولذلك ُمسي الطارقي ابلرجل األزرق،
نسبة إىل هذا اللباس املهيب .اللباس األزرق عالمة على رفعة مكانة صاحبه ،ألنه ال يلبسه إال األكابر
والزعماء والفرسان والشعراء واحلكماء ،وهامات القوم .وال ميكن للرعاة ومن شاكلهم ،أن يرتدوا تلك
القطعة الزرقاء املهيبة.وهذا ما أفصح عنه راعي السلطان العجوز ،ل ّـما كان ذاهبا إىل املراعي مع الرجل
فقص على
الغريب .حت ّداث يف أمور كثرية ،وقد أتى هذا الراعي العجوز على ذكر قطعة القماش الزرقاءّ .

جليسه حكاية الثوب األزرق ،الذي تل ّقاه هديّة من السلطان "آمنوكال" ،جزاء تفانيه يف حراسة إبله،
واعتنائه الفائق هبا.
قال الراعي أبن السلطان ل ّـما أعطاه تلك القطعة الزرقاء الفاخرة ،ضحك مث ابدره ابلقول« :حيزنين ح ّقا،

أرد على جاللتك شيئا .ولكن ما عساين أفعل هبا؟ .ما حاجة الراعي العجوز ابلقطعة
اي موالي ،أن ّ
الزرقاء؟»( .)1مث راح يع ّدد األسباب اليت جعلته يرفض هذه اهلدية؛ مبيّنا يف نفس الوقت الفئات اليت
تستحق ارتداء اللّباس األزرق ،دون سواهم ،واملناسبات اليت حيضر فيها الطوارق وهم يلبسون هذا الثوب
ّ
أحد فرساهنا الشجعان ،وال هو بشاعر القبيلة الفحل ،وال زعيما
الفاخر؛ فهو ليس من أكابر الطوارق ،وال َ
من زعمائها .وإمنا هو راع فقط ،والراعي ال ميكنه ارتداء هذا اللباس األزرق .فقال عن نفسه« :لو كان له
مكان بني األكابر لقلنا إنه سريتديها ُلريهب هبا األكابر .لو كان فارسا من الفرسان لقلنا إنّه سيلبسها
السمر
ليتباهى هبا بني أقرانه الفرسان .لو كان شاعرا من ّ
الشعراء لقلنا إنه سيلبسها ليتباهى هبا يف ليايل ّ
ِّ
لكين ر ٍاع سرح يف اخلالء فال يالقي أحدا..
ليسحر هبا قلوب العذارى ،ويستميل هبا معشوقاته احلسان .و ّ
فما حاجته إىل لباس األكابر؟»(.)2
يتكون هذا القماش الرمز
يرتدي الطوارق هذا اللباس اجلميل ،يف املناسبات الكبرية ،واالجتماعات اهلامةّ .

من عمامة زرقاء ،وقطع قماش زرقاء يل ّفها الرجل الطوارقي على منكبيه ،وحييط رقبته بقالدة من التمائم
ملفوفة يف أحراز من اجللد .وفوق الثوب األزرق يش ّد خاصرته حبزام جلدي ،نُِّقشت عليه تعاويذ السحرة،
ومتائم الكهنة .يُعلّق يف هذا احلزام أغماد السيوف املصنوعة من جلود اجلمال ،اليت تبدو منها أنصال
الرباقة ومقابضها اللّ ّماعة .فيظهر الطوارق يف هذا الثوب املهيب ،كالطّواويس حني تنفش ريشها،
السيوف ّ

ويدوسون األرض حبرص الصيَادين
السالحف النّهريةُ ،
ميشون على مهل «خيْطون بكربايء الطواويس ،وبطء ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .007
 2ـ م ن ،ص ن .
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اجلن»(.)1
واحرتاسهم عندما يقتفون أثر طرائدهم .يبدون يف عتمة املساء كأهنم كوكبة جليلة من زعماء ّ

زعماء اجلن أيضا استهواهم هذا اللباس املهيب ،إىل درجة أن بعضهم ارتضاه لباسا له ،يشاركون به أكابر

الطوارق يف املناسبات اجلليلة ،فهناك رسل «من اجلن يرتدون لباس األكابر نفسه ،ويشاركون يف القرعة عن
كثب»(.)2
ـ  7ـ  3ـ  3ـ  7ـ سر اللثام املق ّدس:
اجلن معا «هبذا االخرتاع التّنكري
تفوق هبا الصحر ُّ
اوي على اإلنس و ّ
اللّثام ،تلك اللّفافة من القماش اليت ّ
()3
يدل عليهم .ابتدعه
املسمى :اللّثام»  .وقد صار هذا اللّثام مس َة أهل الصحراء يُعرفون هبا ،وشعارا ّ
األصيل ّ
الصحراوي حلكمة وجدها يف هذا القناع؛ فهو زينة للرجل ،ووقاية له من اآلاثم والشرور ،وسرت لعيوبه

اخلَلقية ،وإخفاء للعار ،ومحاية من أذى الفضوليني وشر احلاسدين ،وحجاب وحصن من العني .لقد ُوجد
اللّثام منذ أن طَرد السلطا ُن َّ
اجلد "مندام" وذريّته من الفردوس "واو" ،فمنذ أن «بدأت مسرية التيه ،وأصبح
اللثام ،منذ ذلك احلني ،شعارا خيفي به الصحراوي عورة الفم»(.)4

وجاء يف األساطري الصحراوية ،اليت تكلّمت عن اللّثام ،واليت أوردها "الكوين" يف رواايته ،أ ّن األسالف
األوائل هم الذين اخرتعوا حيلة القناع ،منذ عهود طويلة جدا ،قبل أن يعرف األواخر بدعة اللثام ،اخرتعوه
ليفر اإلنسان من أخيه اإلنسان .كان قناع قبائل األسالف يُصنع من سيقان شجر الطّلح،
هبدف التّن ّكرّ ،

وجذوع النخل «وضعته على الرؤوس لتخفي وجوهها عن بقية الوجوه ...ملّة العابرين اختلقت هذه الرقعة،
ال لتحتمي هبا صقيع الشتاء ،أو انر الصيف ،أو غبار القبلي ،ولكن كي ُمت ّكن اإلنسا َن من اهلروب من
وجه أخيه اإلنسان»(.)5

ومن وظائف اللثام أيضا ،أنه ُخيفي عيوب اإلنسان ،ويُداري فوهة اإلمث ،الفم الذي أكل من اللقمة
افات احلكيمات مزااي اللّثام
العر ُ
املسمومة ،وكان السبب يف طرد اإلنسان من النّعيم .وقد أمجلت إحدى ّ
حينما طرحت هذه التساؤالت على جلسائهاَ « :م ْن ِّمنّا ال يريد أن خيفي وجهه؟ َم ْن ِّم َن الناس ال يتمىن

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .027
 2ـ م ن ،ص ـ ص  027ـ .023
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .01
 4ـ م ن ،ص .732
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أن يسرت فمه الذي كان سببا يف طرده من "واو" بعد أن أكل لقمة احلرام ؟ َم ْن ِّمنّا ال يريد أن مينع عاره
عن عيون الفضوليني؟ َمن ِّم َن املخلوقات ال يسعى ألن حيجب أفكاره؟»(.)1
ويهب الكربايء ،ذلك أ ّن
فاحلكمة من اخرتاع اجلد األول للقناع اجلليل أنه يغطّي العيوب ،ويسرت العارَ ،
ُمداراة العار ابلنسبة للصحراوي النبيل «عمل إجباري ملخلوق يريد أن حيرتم نفسه .عمل مشروع لرجل يريد
أن يسرت عُ ْريه ،وحيرتم بدنه»( .)2ومن أسرار اللّثام الصحراوي ،أ ّن األسالف وضعوه كحجاب حيمي
حصن
وجوههم من شر نظرات األغراب ،ووقاية هلم من شرور العني وأذى احلاسدين ،ذلك أل ّن «القناع ّ
البدن ضد العني الشريرة»( .)3وقد جاء على لسان احلسناء "اتم ّدورت" ،مشيدة هبذا االخرتاع الفريد ،أ ّن

األمريْن من قبائل األدغال،
الصحراويني كانوا حكماء ،عندما اخرتعوا حيلة القناع ،بعدما كانوا قد ذاقوا ّ
قبائل "كانو" ،الذين مل يربعوا يف ٍ
شيء براعتهم يف اإلصابة ابلعنيّ ،اختذوها سالحا فتّاكاـ يدافعون به عن
أنفسهم ،ويبيدون به القبائل املعادية .تقول احلسناء "اتم ّدورت" أب ّن قبائل الصحراء كاد يُقضى عليها ،لوال

أهنا اهتدت إىل حيلة اللّثام ،فقد مت ّكن سكان الصحراء «أن جيمعوا صفوفهم ويطاردوا العيون املعادية،
ويطهروا الصحراء من سحرهم»(.)4
ّ
اللثام اجلليل ،تلك اللفافة من القماش ،هي أنفس ما ميلكه الصحراوي النّبيل ،إنه سرت وحجاب وكفن ،إنه
رفيقه الدائم منذ امليالد ،وقرينه يف احلياة ،وبعد املمات ،قال "أوخا" لـ "آمخاد"« :ستفعل كل شيء
حبجايب .ستفعل ذلك أبنفس ما ميلكه الرجل النبيل .ابلعمامة اليت سرتت فمه يوما من عار اإلمث واحلرام.
األول الذي سرت السوأة األوىل .كان كفين وسيظل كفين» (.)5
اللثام املق ّدس .الكفن ّ
حر الصيف ،ومحايته من قّر الشتاء
يعتم به للوقاية من ّ
اللّثام لدى الصحراوي النبيل شيء مق ّدس ،فهو مل ّ

فحسب ،وهذا ما ينفيه الطوارق امللثّمون نفيا قاطعا يف قوهلم« :هل يظن موالي أنّنا نضع على رؤوسنا

وحر األايم؟»( .)6بل إن وضع اللثام يتعدى كونه حاجزا يص ّد الريح والعجاج
اللثام كي يقينا الريح والربد ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .01
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .797
 3ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .39
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .721
6
اخلي ُتعور ،م س ،ص .72
ـ إبراهيم الكوينُّ ،بر ْ
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ويقي صهد احلرارة ،الدافع أكرب من هذا ،إنه امتثال لوصيّة انموس الصحراء املق ّدس  ،وصون أمانة
األسالف اخلالدة ،اليت «تلعن كل مكشوف مل يتقنّع ،وترى من مل يتلثّم كائنا ّمسوسا ،مسلواب»(.)1
يتمسك الصحراوي ابللّثام ،وال يتخلّى عنه طوال حياته! .حىت لو دنت ساعة أجله ،وهو يشرف
ولذلك ّ

على اهلالك ،فإن الشيء الذي يؤّكد عليه ،هو حرصه على بقاء اللثام يف مكانه ،وأالّ يُنزع عنه اللثام! .ألنه

يَعترب أن تضيِّيع اللّثام واحنساره عن الرأس وسقوطه عن الوجه ،هو عار أشنع من املوت .وهلذا فإن ذلك
أحس بدنو ساعة أجله يف العراء املهيب ،غالب األمل والوجع والظمأ،
الغريب يف رواية "بر اخليتعور" ل ّـما ّ
حتسس رأسه ،فوجده حاسرا ،عاراي من اللّثام ،ازادت حسرته أكثر ،واشت ّدت حدةّ أمله ،وراح
وحينما انتبه ّ
يبكى خيبته وذلّه وهوانه وعاره بقوله« :مل أظن أين سأحيا حىت أشهد يوما أُضيع فيه لثامي ..اللّثام ال ي ِّ
فقد
ّ
َ
ّ
معناه حىت إذا أقبل اهلالك .اللثام عالمة ،والعالمة شارة ال تعرتف ابهلالك»(.)2

يتهيّب الصحراويون النبالء من نزع اللّثام وتعرية الرأس ،فالرأس احلاسر يف عُرف ملّة الطوارق عار ما بعده
وذل شنيع .ولذلك حيرص الصحراوي على أال يظهر للناس بدون لثام ،فال يستطيع أن ينزعه حىت
عارّ ،

ولو كان وحده .فهذا "بورو" ال يستطيع أن يتخيّل أن أييت عليه موقف يُرى فيه بدون لثام ،لذلك قال
الرجل
لصديقه "جبارين" يف اندهاش« :أال ختشى أن تظهر برأس حاسر أمام احلسناوات اجلنيّات؟ على ّ
الذي يعشق احلِّسان أن خيشى العار .الفارس الذي خيشى العار جيب أن حيرص أال يَظهر برأس عا ٍر حىت
لو كان وحيدا يف اخلُلوة .ألن اجلنيّات يف كل مكان»(.)3
ومن شدة عناية الصحراوي ابللّثام ،واعتباره شيئا مق ّدسا ،أ ْن وضع له طوال معيّنا ،وشكال خاصا عند
ارتدائه ،وطريقة معيّنة يُلبس هبا .وكل من خالف هذه املواصفات ،يعترب غريبا عن الصحراء ،ويعامل معاملة
الغريب عن القبيلة .كمثل ذلك الغريب الذي وفد على ربوع قبيلة صحراوية ،الحظ عليه القوم غرابة زيّه،

حبيث كان يرتدي اللّثام بطريقة غري معهودة عند قبائل الصحراء .فنال نصيبا وافرا من سخريتهم،
وضحكاهتم ،واستهزائهم .واعتربوه إنساان معتوها ،لذلك تركوا أطفاهلم يالحقونه ،كما يالحقون رجال
الصدر ،والتفافه حول املنكبني ليتقاطع
جمنوان! .وتكمن تلك الغرابة يف «طول اللّثام ،وتقاطع أطرافه على ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .791
2
اخلي ُتعور ،م س ،ص .72
ـ إبراهيم الكوينُّ ،بر ْ
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .771

~~213

ِّ ِّ
ِّ
مجع الصغار..
على الظّهر ،مثّ ّ
أمر أاثر دهشة اجلميع ...وانطلق يف أثره ُ
طوق اخلصر كحزام اجللدٌ ،
يتنزل ليُ ّ
يتفحصون اِّلْتواءات اللّثام ويتضاحكون ،دون أن ينتهرهم أحد»(.)1
واستوقفه البلهاء ..تركهم ّ
اجلن
تفوقت هبا القبائل الصحراوية على ملّة ّ
ويَعترب أهل الصحراء أ ّن اخرتاع اللثام ،هو العالمة الوحيدة اليت ّ
املسمى:
تفوقوا على اإلنس ،هبذا االخرتاع التن ّكري األصيل ّ
تفوقوا حىت على ّ
اجلن ،بعد أن ّ
«أهل الصحراء ّ

()2
اجلن مغرمون بلعبة التّن ّكر ،ومولعون حبيلة وضع األقنعة ،يستطيعون التّن ّكر يف أي صفة،
ألن
.
اللثام»
ّ
ويف أي شكل ،ولكن مل يشاهدهم أحد متخ ّفني يف قناع الصحراويني ،و«ال أحد يستطيع أن يعرف ملاذا مل

()3
احملري،
يتن ّكروا على طريقة أهل الصحراء»  .حاولت احلكيمة العرافة العجوز اإلجابة عن هذا السؤال ّ

فعزت امتناع اجلن عن ارتداء اللثام إىل كربايء اجلن «الكربايء وحدها هي اليت متنع اجلن من اجملاراة والتشبه

وتفوقهم وال يريدون أن يعرتفوا بكفاءة اإلنس»(.)4
بقوهتم ّ
بنا ،بعد أن سبقناهم ،خاصة وأهنم يتباهون دائما ّ
ـ  7ـ  3ـ  3ـ  3ـ لباس املرأة الصحراوية وزينتها:
"اتبر كامت"" ،إيكرهي"" ،الرفيغت""،اتفتست"،إهنا أمساء لثياب األمريات والصبااي الصحراوايت احلسان.
وهن «يرف ْلن يف أزايء مربقشة أتت هبا القوافل من سواحل
يرتدينها يف مناسبات الزفاف واألفراح ،أيتينها ّ
()5
أخاذا ،يتباهني هبا أمام القرينات ،وخيتطفن به قلوب العاشقني،
الشمال»  .فتضفي عليهن مجاال فاتنا ّ
ويسلنب النوم من أعني الوهلانني واملغرمني.

الزي األنيق الفاخر ،عندما حلّت ضيفة على قبائل"آزجر" ،اليت
وقد ظهرت األمرية "اتمنو كالت" هبذا ّ
ٍ
استقبال هبيج ،يليق مبقام األمريات.نزلت من هودجها ،وسارت بني ص ّفني من الصبااي
حفل
أقامت هلا َ

()6
الرداء النّبيل ،فوق الرأس،
حتت
"تفتست".
بلون
قانية
تلحفت بـ "اتبر كامت"
احلسان ،كأهنا عروس « ّ
ّ

()7
يشع منها الربيق .جرجرت "الرفيغت"( )1على األرض ،ولكن قَ َدما
وضعت "إيكرهي" أزرق مشبعا بنيلة ّ
موسومة بدم احلِّنّاء تتب ّدى ،مع كل خطوة حبيسة قفص"متبا"(.)3(»)2

1
الزؤان ،م س ،ص ـ ص  29ـ .31
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 2ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .01
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص.023
6
تتلحفه نساء الطوارق يف املناسبات .ينظر :م ن ،هامش ص .022
ـ اتبر كامت :رداء ّ

 7ـ إيكرهي :قطعة من قماش مشبعة ابلنّيلة الزرقاء يُ ّتوج هبا رأس الفتاة يف حفالت البلوغ ،طرحة فاخرة مشبعة ابلنّيلة .وهي متاثل اللثام عند
الشبان الذين ُجيرى هلم حفل ّماثل .ينظر :م ن ،هامش ص .90
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نلحظ ّما تقدم ،أتكيد الروائي "الكوين" على أمهية الزي واللباس واللون ،وذلك ألمهيته اليت تكمن يف
اعتباره رابطا مهما يربط بني الشخصيات وفضائها الصحراوي ابلذات ،فتَ ِّسمه بسمات خاصة به هو
فقط ،دون غريه من الفضاءات األخرى .فهيئة رجل الطارقي أو املرأة الطارقية ،بصفاهتا ومقوماهتا ،ال تعثر

على مثري هلا يف فضاءات أخرى غري الفضاء الصحراوي ،فهي خصوصية ذاتية وحصرية مالزمة له .لذلك
ال جند "اللثام" أو "اتبر كامت" ،أو "إيكرهي" ،أو "الرفيغت" ،أو "اتفتست" ...إال يف هذا الفضاء
ابلذات دون غريه .وهلذا أصبح مشريا إليه ،وداالّ عليه ،سواء يف ذلك الفضاء الصحراوي الكلي ،التخييلي
واملرجعي والعجائيب ،أو الفضاءات اخلاصة املتصلة ابلزمن والشخصيات .وهلذا فإن الطارقي ،وهو الفاعل
املركزي يف كل رواايت "إبراهيم الكوين" ،إىل جانب الفضاء الصحراوي ،يتمسك هبذا الزي ،وحيرص على
حل وارحتل يف هذا الفضاء ،وكأين به حيمل رسالة ،حيرص على إيصاهلا،
الظهور هباته اهليئة ،حيثما ّ
ومضطلع مبهمة جيب أن يقوم هبا.
وهلذا ميكننا القول أبن التمايز بني الشخصيات الروائية يف رواايت "الكوين" غري وارد إطالقا ،وإمنا يقع
التمايز يف رتب السلم االجتماعي ،أو يف املستوى العقلي والفكري ،أو املستوى الثقايف وخربات احلياة
والتجارب ،أو التفاوت يف األعمار ،من أهل احلكمة والرأيِّ ،
فاملس ّن ،مثال ،مق ّدس عند الطوارق ..أما من
حيث الزي واللباس فإجبارية ارتدائه تشمل الكل ،وتنفيذه يسري على اجلميع ،وكل من خيالف هذا العرف
يتعرض لإلهانة والتنكيل  ،وينطبق هذا على كل من ختلى عن اللباس الطارقي ،أو حىت على الذي أدخل
ّ
عليه تغيريات ،كحادثة تغيري وضعية اللثام ،مثال ،اليت مرت بنا آنفا ....

وهلذا ال ميكن للطوارق التخلي عن هذا الزي ،حىت وأن انتقل إىل فضاء خارج الفضاء الصحراوي ،إلمياهنم
أبنه ميثّل هوية فضائي ة خاصة ،ولكن ميكن أن تنفتح على فضاءات أخرى خارجية ،دون أن يصيبها داء
الذوابن ،أو املسخ والنسخ .وهبذا املنحى ،ميكن اعتبار رواايت "الكوين" رواايت التطابق بني الفضاء
والشخصيات ،أو بني "العباد" و"البالد" ،على اعتبار أن الفضاء الصحراوي هو "الفضاء املركزي" الذي
تتناسل منه أحداث رواايت "الكوين" ،واليت تُربز الرؤية الفضائية لشخصياهتا ،وعالقتها به ،وانتماءها إليه،
على اعتبار أن هذا الفضاء الصحراوي احمل ّدد ،هو الذي يستقطب كل الشخصيات يف هذه الرواايت.
ـ  3ـ عجائبية البنية الزمنية يف رواايت إبراهيم الكوين:
 1ـ الرفيغت :جلباب فضفاض أبيض اللون .ينظر :م ن ،هامش ص .022
 2ـ نوع من النّعال ترتديه النساء الصحراوايت.
 3ـ م ن ،ص .022
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مكون هام من مكوانت الشكل الروائي ،وخاصة يف
ال بد هنا من اإلشارة إىل أمهية الزمن يف السرد ،فهو ّ

رواايت كرواايت "إبراهيم الكوين" اليت توسم أبهنا من نوع "الرواايت الدرامية" اليت تتميز أبن الزمن فيها

يتحرك مع حتركات األشخاص ،وجراين األحداث ،وصريورة الفضاءات ،أي حركتها وتغيرياهتا .وحنن ،هنا،
لسنا بصدد حصر األحداث الزمنية يف رواايت"الكوين" وفق الرتتيب التسلسلي الزمين ،اخلاضع ملبدإ
السببية ،أو التتابع الذي ال خيضع ملنطقية توايل االعتبارات الزمنية ،حسب ما ذهب إليه الشكالنيون
الروس .ألن هذا ليس موضوع دراستنا ،كما أنه من الصعوبة مبكان ،أن نتتبّع األحداث السردية وفق خط

متّصل ،ذلك أنه «حىت يف السرد األكثر التزاما ابلتسلسل الزمين ،ال نعيش الزمن ابعتباره استمرارا إال يف

بعض األحيان . )1(»...وإمنا الذي يهمنا ـ على املستوى اإلجرائي ـ هو البحث عن التيمات الزمنية
العجائبية ،أي الزمن اخلاص بـ "العامل التخييلي" حسب تصنيف "تودوروف".
هذا الزمن الذي أواله "الكوين" أمهية خاصة ،تصل حد القداسة ،فقد عامله معاملة الشخصيات الروائية،
ملتقيا يف ذلك مع ما تدعو إليه الرواية احلديثة ،اليت يرى أعالمها مثل "آالن روب غرييب" أبن الزمن الروائي

صار بفضل جمهودات "بروست" و"كافكا" ينظر إليه على أنه «الشخصية الرئيسية يف الرواية املعاصرة
بفضل استعمال العودة إىل املاضي وقطع التسلسل الزمين وابقي التقنيات الزمنية اليت كانت هلا مكانة
مرموقة يف تكوين السرد وبناء معماره»(.)2
ورواايت "الكوين" ،ابعتبارها رواايت حديثة ،فقد تعاملت مع الزمن املاضي «بشكل مألوف أي كما لو
كان ماضيها اخلاص»( .)3ولذلك نالحظ مسة التج ّدد واالستمرارية تطبع زمن هذه الرواايت ،وانفتاحه على
جتران إىل القول أبن الزمن املوظف يف هذه الرواايت هو زمن الطفولة ،أو
الزمن اآليت أيضا .وهذه املالحظة ّ

زمن الشيخوخة ،أي الزمن القدمي ،أو "الزمن احلُلم" ،كما يسميه "جورج بويل" .ألن كالّ من هذه
املصطلحات حييل إىل معىن املاضي البعيد.

ـ  3ـ  0ـ العودة إىل زمن البداايت واستعادة املكان:
من خالل اطّالعي على عدد كبري من رواايت "الكوين" ،أستطيع أن أعلن عن مالحظة هامة ،هنا ،وهي
أنه يبدو هيمنة "السرد االستذكاري" يف هذه الرواايت ،على أمناط السرد األخرى ،فهو ميثّل أهم املكوانت
 1ـ آالن روب غرييب ،نقال عن :حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .007
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ آالن روب غرييب ،نقال عن :حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .019
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األساسية يف الكتابة الروائية عند "الكوين" .حبيث ميكن القول ،أبن كل رواايته هي رواايت استذكارية،
ألهنا تويل احتفاء ابلغا ابلزمن املاضي ،أي العودة إىل املاضي ،إىل أحضان التاريخ األسطوري الصحراوي
واستدعاء ما يُدعى بـ "السياحة االستذكارية" .يظهر ذلك من خالل توظيف أساطري الصحراء ،وميتولوجيا

الطوارق ،واستذكار األحداث املاضية واستحضارها ،اليت شهدهتا رمال الصحراء عرب آالف السنني،

وسردها يف أسلوب عجائيب يبعث على االندهاش! .ولعل عودة الروائي إىل املاضي يعود إىل حادثة احلنني
املاضية اليت ظل أتثريها مستمرا على الكاتب ،فقد ظلت «بؤرة اخلطاب السردي فكأهنا وهي اليت وقعت
يف املاضي متّصلة ابلزمن املطلق .حتكم املاضي جبعله دافعا إليها ومهيّئا لتحول األوضاع وحتكم احلاضر
بتخطيطه وتسطريه»( .)1وهذا خبالف الزمن االستباقي ،الذي كان اندرا يف هذه الرواايت ،حبيث مل يوظّفه
الروائي إال يف ما ندر.
وما يدعّم هذه املالحظة ،هو طبيعة اجملتمع الصحراوي ذاته ،فهو جمتمع ينتمي إىل فئة "اجملتمع الضروري".

ذلك أ ّن جمتمع الصحراء هو "جمتمع ضروري" كما يسميه ابن خلدون ،وهو اجملتمع الذي يكتفي أفراده مبا
يلزم من احلاجات الضرورية ،لذلك فهم يعتمدون يف سد هذه احلاجيات على ما متتلكه الطبيعة من زروع
امللحة ،وال
ومتور ومثار ،وما متنحه األنعام؛ من البقر والغنم واملعز .أيخذون من كل ذلك حسب الضرورية ّ

يتعدوهنا إىل طلب الكماليات من األكل والشرب واللباس وترف احلياة ..وهي ثروة تفيء هبا الصحراء،
ألن فيها «متسع ملا ال يتسع له احلواضر من املزارع والفدن واملسارح للحيوان وغري ذلك .فكان اختصاص
هؤالء ابلبدو أمرا ضروراي هلم وكان حينئذ اجتماعهم وتعاوهنم يف حاجاهتم ومعاشهم وعمراهنم من القوت
عما وراء
الكن والدفء إمنا هو ابملقدار الذي حيفظ احلياة وحيصل بُلغة العيش من غري مزيد عليه ،للعجز ّ
و ّ

ذلك»(.)2

وألن اجملتمع الصحراوي "جمتمع ضروري" ،فإن شخصياته الروائية تبدو أهنا تعيش على الكفاف ،وتكتفي
بتلبية املتطلبات الضرورية فقط ،تعيش على "احلدود القصوى" بتعبري "سعيد الغامني" .حترص كل احلرص
وحيصنها من مواجهة الفناء»(.)3
على عدم التفكري «إالّ مبا حيفظ هلا استمرار حياهتاّ ،
وجمتمع هذه صفاته ،فإنه ال حيفل ابلزمن كثريا ،ألن كل اهتمام الصحراوي حمصور يف الصراع من أجل
البقاء ،ومواجهة املوت ،وهلذا ال يرتدد الناقد "سعيد الغامني" ابلقول أب ّن «اجملتمعات الصحراوية جمتمعات
 1ـ جنوى الرايحي القسنطيين ،اللغة السردية بني الواقع واألسطورة :مدخل إىل عرس الزين للطيب صاحل ،م س ،ص ـ ص  013ـ .012
2
مصورة عن طبعة .0232 / BENJAMIN DUBRAT.PARISص ـ ص  771ـ .770
ـ ابن خلدون ،املقدمة ،طبعة ّ
 3ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،م س ،ص .02

~~217

بال زمن ،تعيد إنتاج نفسها ابستمرار ،بطريقة واحدة وكأهنا موجودة يف األبد»( .)1ألن الزمن عند هذا
مكرر ،دوران بني زمن اآلابء واألبناء ،من مسرية احلياة إىل
اجملتمع زمن ٌّ
خطي متتابع ،أو هو زمن دائري ّ
يكرر فعال
كل زمن يعيشه البدوي هو زمن ّ
حلظة املمات ،ويؤكد هذا القول ما قاله املسعودي من أ ّن « ّ

ّأوليا عاشه اآلابء األوائل»(.)2

وهلذا جند "إبراهيم الكوين" يوظّف الزمن "الزمن االستذكاري"  récit analeptiqueتوظيفا مكثّفا،
يعود به دوما إىل الوراء ليستعيد أحدااث زمنية وقعت يف املاضي ،هذا الزمن الذي «يتش ّكل من مقاطع
()3
أدل
اسرتجاعية ُحتيلنا على أحداث َخترج عن حاضر النص لرتتبط بفرتة سابقة على بداية السرد»  .وال ّ

على ذلك ،من مجلة األساطري الصحراوية القدمية اليت حرص "الكوين" على ذكرها ،مثل أسطورة "اتنس
وأطالنتس" يف رواية "البئر" ،وأسطورة قرابن اجلالد األبدي "الشمس" ،يف رواية السحرة ...ابإلضافة إىل
توظيف الوقائع التارخيية احلديثة ،كالغزو الذي تعرضت له الصحراء من قبل إيطاليا وفرنسا..
وإذا ما حاولنا الكشف عن التمفصالت الزمنية الكربى هلذا الزمن يف رواايت"الكوين" ،فإنه ميكننا أن حن ّدد
بسهولة الزمن االسرتجاعي يف هذه الرواايت .إنه "زمن البداايت" ،الزمن القدمي الذي بدأت منه الصحراء،
أايم «كانت فيها األرض خالية ،واحلجارة رخوة ،واإلنسان يف تيهه ما زال ينعم ابلنسيان»( .)4هذا الزمن
البدئي الذي طاملا دأب الروائي التأكيد عليه يف كل رواية ،إنه زمن انبعاث مكان الصحراء األول ،مث
انطالقها ،مث تسجيل التحوالت الطارئة على هذا الفضاء املكاين منذ الزمن األول ،عرب صريورة زمنية ال
تتوقف .ذلك أنه ال شيء جيري خارج الزمن ـ على حد تعبري جريار جينيت ـ ،فإذا كان للفضاء عالقةُ
تداخل وترابط وثيق مع الزمن ،فإن الزمن املوغل يف القدم ال بد أن يستدعي الفضاء القدمي أيضا ،كما
يستدعي الشخصيات اليت عاشت يف هذا الزمان ،إ ْن حقيقة وإن ختْيِّيال ،وتصوير كل ذلك يف شكل
عجائيب مثري للدهشة.
وهذه الرؤية الزمنية اخلطية ،اليت اتّبعها "الكوين" يف سرد حكاايته ،جعلت الفضاء الصحراوي ـ الذي هو
فضاء مركزي ـ يتج ّدد دوما ،فما إن ينتهي يف حكاية ،حىت يبدأ من جديد يف حكاية أخرى .ويف ذلك
عرضت
إشارة من الكاتب ،إىل طول عمر الصحراء ،وأ ّن احلياة فيها تتميز ابلتجدد واالستمرارية .حىت وإن ت ّ
 1ـ م ن ،ن.
 2ـ علي بن حسن املسعودي ،أخبار الزمان ومن أابده احلداثن وعجائب البلدان والغامر ابملاء والعمران ،م س ،ص .79
 3ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية) ،م س ،ص .009
 4ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،م س ،ص .23
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للغزو واخلراب والتدمري ،فإهنا ما تلبث أن تنبعث من جديد ،كطائر العنقاء األسطوري ،الذي يولد من
الرماد! .ومن هنا ،نقف على االرتباط الوثيق بني الفضاء والشخصيات والزمن ،وأمهيته يف تصوير التغريات
املالحظة على الفضاء والشخصيات ،من خالل صريورة الزمن احلكائي ،ذلك أ ّن «الفضاء والشخصيات
معا ترتبط بصورة قوية ابلرؤية الزمنية اخلاصة اليت حت ّدد تلك التّحوالت ،وتضعها يف نطاق النظام الزمين وما
يعرفه من تب ّدالت خمتلفة ومتواترة»(.)1

يسميها "إلياد" ،زمن
فعمر الصحراء طويل جدا ،يعود إىل "زمن البداايت"؛ إنه زمن "غبطة البداايت" كما ّ
البداايت البهيجة؛ زمن اجل ّد "مندام" األول ،ج ّد أهل الصحراء ،الذي كان يعيش يف الفردوس "واو".

اجلن أيضا .بل إ ّن الكثريين من أهل الصحراء ليجزمون أبن "واو" ما هي إال الصحراء
وزمن عمالقة ّ
نفسها ،كانت معلقة يف السماء ،وبعد خطيئة اجلد "مندام" ،وارتكابه جرم املعطية ،نزلت إىل األسفل،
وصارت أرضا .ولذلك ما يفتأ أهل الصحراء حيلمون ابلعودة إىل البداية األوىل ،إىل الرحم األول ،إىل زمن
اجلد "مندام" ،فيحاولون حتقيق حلم العودة بصور شىت ،سواء «عن طريق ّمارسة طقوس بدائية ،أو عن
طريق ّمارسات صوفية ،أو آليات نفسية»(.)2
أي مؤثر
فالزمن الذي حرص الروائي على توظيفه ،هو «زمن أسطوري دوري مغلق ال تسمح فيه بوصول ِّّ

خارجي ،جيعلها ابلضرورة عائمة يف الزمن األسطوري اخلالص ،حبيث ميكن للقارئ أن يستخلص أ ّن هذه
القبيلة كان ميكن أن توجد ابلطريقة نفسها قبل ألف عام أو بعد ألف عام دون اإلحساس ابرتباك أو
خلل»( . )3وهلذه امليزة اليت يتميز هبا اجملتمع الصحراوي ،فإنه ميكن القول أبنه جمتمع يعيد نفسه زمنيا ،يف
عملية تكرارية عرب الزمن الدوري ،فأفراده مرتبطون دوما ابلزمن املاضي ،زمن اآلابء ،زمن بداايت اخللق
يكرر االبن « سرية أبيه ،وهو نسخة أخرى منه ،يعيش ،ال أفكاره
األول ،زمن سلطة األسالف ،حيث ّ
ومعتقداته فقط ،بل حياته وأعماله ،ومبستطاعه العودة إليه دوراي ،أو مىت ما أراد»(.)4
يويل الصحراويون ـ حسب "إبراهيم الكوين" ـ زمن البداايت ،زمن التكوين األول ،قداسة واضحة ابعتباره
يتكرر وكأنه "زمان احللم" ـ زمان العودة إىل تلك األصالة القدمية ،األوىل..
«زمان اخللق األول ـ الذي ّ
املق ّدسات الزمانية استعادة ٍ
ملاض سحيق ،تكرار ابحللم االعتقادي لذكرايت زمانية يعتربها أصحاهبا ذكرايت
 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .727
 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،م س ،ص .93
 3ـ م ن ،ص.31
 4ـ م ن ،ص .29
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األايم والتّواريخ صفة "احلرمة" أو
خالدة ،حاضرة ومقبلة دائما .وهذا االعتبار هو الذي يُعطي لبعض ّ
"القدسية"»(.)1
جل رواايته ،حيرص على أ ْن يُظهر شخصياته الصحراوية
وهلذا ،فال غرابة إن قلنا أب ّن الروائي "الكوين" يف ّ

ومتمسكة بقوانني احلياة يف الصحراء،
الروائية ،مرتبطة أش ّد االرتباط مباضي األجداد ،وبرتاث األسالف،
ّ
وعاداهتا وتقاليدها ومرجعياهتا االجتماعية والدينية والثقافية املوروثة عن األسالف منذ زمن البداايت .ويبدو
أتثري "الزمن الدوري" واضحا من خالل التوظيف املكثف ألساطري الصحراء القدمية ،وللزمن األسطوري

الصحراوي .وهي حيلة يتمكن بواسطتها من استعادة أجماد زمن األسالف األسطوريني ،حىت وإن كانت
استعادة ختييلية ،فإهنا مت ّكن الصحراوي من أن «يعود إىل زمن األوائل وغبطة البداايت اليت تَعِّده ابخللود
والرخاء والطمأنينة»(.)2

ويتم هذا االتصال بني زمن اخللف وزمن السلف ،بواسطة تكرار أعمال اآلابء الرمزيني ،لكي تتم دائرة
ّ
الزمن الدوري ،ويتّصل ِّ
اآلخر ابألول ،وهذا ما يدعوه "مرسيا إلياد" ابلتّجدد ،حني أعلن أبنه «ال يتج ّدد
العامل إال بتكرار ما فعله اخلالدون يف ذلك الزمان ،أي بتكرار اخللق»(.)3

وهلذا ،حياول الصحراوي أن يعود دوما إىل زمان األصالة ،الزمان املقدس األول ،حياول االرتباط به أبدا،
ألنه زمن احلكمة والرباءة .ومل جيد الصحراوي ما يربطه هبذا الزمن املق ّدس خريا من األسطورة ،يستنجد هبا،

ألن «زمان األسطورة معجزة تسحق املسافات واألبعاد وتعود إىل زمن احللم»( .)4فالزمان الصحراوي
املقدس ،كما املكان الصحراوي ،كالمها يعترب أساس بناء املعتقدات الغيبية ،وأهم مرتكز للطقوس
واملمارسات الدينية .ذلك أن هذه املق ّدسات تُبقي اجملتمع على صلة ابملاضي البعيد ،و«تُق ّدم يف الواقع،
املكوانت االقتصادية للمجتمع
حتركاته املمتزجة ابل ّدين واألسطورة والسياسة والثقافة الشعبية و ّ
صورة عن ّ
العريب التقليدي»(.)5
وقد تكلم "الكوين" عن الزمان الصحراوي ،واملكان الصحراوي أيضا؛ وقال أبن كليهما غري موجود يف دنيا
الصحراويني اليت يعيشوهنا ،فزمان الصحراء يتن ّكر للزمان احلاضر ،ألنه ال يعدو أن يكون ِّظ يال له فحسب
 1ـ خليل أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،م س ،ص .23
 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،م س ،ص .11
 3ـ مرسيا إلياد ،احلنني إىل األصول ،ترمجة حسن قبيسي ،دار قابس ،دمشق ،ط  ،0992ص .007
 4ـ م ن ،ص .001
 5ـ م س ،ص .23
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«ألنه لُغز يتن ّكر لطبيعته كزمان ،كما يتنكر مكان الصحراء حلقيقته كمكان .زمان الصحراء ليس زماان ألن
فيه ختتفي وحدة قياس الزمان كاألايم واألشهر واألعوام ،فيستوي وقت الغمضة بوقت األبد ،ألنه انعكاس
ٍ
ملكان ال يعرتف حبضوره يف املكان»(.)1
ويرى "الكوين" أبن زمان الصحراء ليس زمنا حقيقيا ،وإمنا هو ظل الزمن األبدي ،ألن زمن الصحراء ـ
حسبه ـ هو زمن فردوسي ،أبدي ،خالد ،مقدس .بينما الزمن الدنيوي ،هو الالزمان ،ألنه زمن مؤقت ٍ
فان،
ويف ذلك يقول « :زمان الصحراء زمان ال دنيوي ،بل أبدي مثل مكان الصحراء الذي مل يكن يوما مكاان،
ولكنّه ظل مكان .يف برزخه تتماهى الطبيعة األرضية مبا يتخ ّفى وراء الطّبيعة األرضية .اليقني الصحراوي
ترتدد يف وصيّة الناموس
ابحلضور يف زمان الالزمان ومكان الالمكان هو الذي أوجد داينة العدم اليت ّ
املسمى "آهني".)2(»..
الصحراوي الضائع ّ
وهلذا ال يهنأ اإلنسان الصحراوي ابلسالم مع الزمان الدنيوي ،ألنه زمان متقلب كمزاج النساء ،أو كرايح
الشتاء «اليوم ضاحك ،وغدا ساخط ،يف ساعة الصبح هبجة ،ويف ساعة املساء عبوس!»( .)3بينما زمان
الصحراء املقدس ،هو زمن األبد ،الزمن الثابت احلكيم .لذلك ينصح حكيم الرعاة جليسه الذي اشتكى
يفرق بني األحبة .فنصحه أب ّن عليه أن ينسى الزمان ،وكل ما له عالقة ابلزمن «ألنه
من قسوة الزمان ،أبنه ّ
ال وجود هلذا السلطان املخيف إالّ يف عقولنا املسكينة ،فإذا نسيته ..وجدت أنه ال وجود له ابلفعل،

وجدت أنه َوْهم ككل شيء يف اخلالء الذي تراه»"( .)4فإذا ما نسي اإلنسان الزمان ،ومل يكرتث مبروره،
جيد أن للزمان سلطان على اخلالء فقط الذي من صفته الزوال والتالشي .وقال له أيضا إن البَـّر احلقيقي ال
الزمان على اخلالء ،على أهل اخلفاء ،فإذا أزال
يدركه الزمن «أل ّن احلياة يف بَـّر اخلفاء ،أقوى من طُغيان ّ
اليوم خلقا ،جاءت احلياةُ إىل اخلالء بضعف اخللق بديال ،إذا أفىن الزما ُن جيال ،ساقت احلياةُ إىل احلياةِّ
َ
ّ
َ

أجياال وأجياال»(.)5

وارتبطت عجائبية تيمة الزمن يف رواايت "الكوين" بفكريت "السعد" و"النحس" ،فقد نبّه الروائي على لسان

شخصياته الروائية ،إىل حلول أوقات حمددة حتمل معها النحس ،وجميء ساعات أخرى يسود فيها السعد.

 1ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .022
 2ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص ـ ص  022ـ .023
 3ـ إبراهيم الكوين ،بر اخليتعور ،م س ،ص 013
 4ـ م ن ،ص .012
 5ـ م ن ،ص .019
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يتخريوا األفعال اليت تناسب كل فرتة زمنية جالبة السعد أو
وأهل الصحراء يتحيّنون هذه األزمنة ،كي ّ
النحس .العتقادهم أبن األفعال هلا عالقة الزمان «فتكون آاثرها إجيابية أو سلبية على القائمني هبا .لذلك
كان ال بد من معرفة الزمان من هذه الناحية إلجناز األفعال أو التقاعس عن فعلها»( .)1وهلذا يسجل
أوقات مق ّدسة ،يعتقدون أبن كتاب الصحراويني الضائع "آهني"
الروائي "الكوين" أن أهل الصحراء لديهم
ٌ
حرمون فيها أفعاال بعينها يف هذه الفرتة الزمنية ،وأيتون أفعاال أخرى ،يف فرتة زمنية
قد حت ّدث عنها ،فيُ ّ
أخرى ،سنأيت على ذكر هذه األوقات الحقا.
فزمن الصحراء خالد ،خبلود فضائها ،ألهنا أقدم فضاء على وجه األرض ،وزمنها هو الزمن األول ،وهذه
اخلصيصة تتناسب جدا مع احلكاية األسطورية.فاألسطورة كما يعرفها مرسيا إلياد ـ وهو أحد الباحثني
البارزين يف األساطريـ أبهنا «تروي قصة مقدسة وحداث وقع يف الزمان األول وهو زمن البداايت»( .)2تروي
أحدااث اترخيية ولكنها مق ّدسة ،وهذا احلدث الذي ترويه وقع يف "الزمن البدئي" أو "الزمن اخليايل" هو
"زمن البداايت" .وهبذا التعريف يشرتط "مرسيا" أن يكون احلدث قد وقع ابلفعل ،فاحلدث األسطوري،
الذي تضطلع به كائنات عليا من قبيل اآلهلة ،تروي ما اجرتحته يف األزمنة الغابرة ،هي أزمنة البداايت(،)3
يعيد احلياة إىل حقيقة أصلية ،ويستجيب حلاجة دينية قدمية يف احلضارات البدائية.
وإن أسطرة "الكوين" الفضاء الصحراوي ،وجعله مرتكزا ينطلق منه لنشر أفكاره ،وتوضيح مراميه ،هي حق
ميارسه املبدع ،فمن «حق الروائي أن حيتفي بتمزيق وشاح التاريخ واالتكاءات على هتميشات ال حصر هلا
من الكتب املقدسة يف كل رواايته واضعا نصب عينيه خيار االنتشار  ..فهو مل أيت أبسطورة غري متداولة
عامليا أو معروفة وهلا انتشارها العاملي  ..وابلتايل يكون الزما أن نتأكد أن الكوين يتعمد أتريخ أساطري
الصحراء من حكاايت شفهية موغلة يف الوثنية إىل منت أسطوري مدون حتفل به رواايته وكتبه»(.)4
فـ "الكوين" يكشف حياة أهل الصحراء ،من خالل الكشف عن أفكارهم ومعيشتهم ،وسحرهم وعلمهم
وفنّهم ،ولكن ابالتصال ابملشهد األول ،واملكان األول ،والزمان األول ،زمن البداايت ،حيث اجتمع فيها
يدون اتريخ الصحراء ،منذ زمن البداايت ،حيكي زمن
الفضاء األول ،ابجلد األول ،يف الزمن األولّ .

 1ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .092
 2ـ مرسيا إلياد ،مظاهر األسطورة ،م س ،ص .01

 3ـ ينظر :م ن ،ص .01
 4ـ موقع براح األفكار ،مدونة خاصة أبعمال الناقد سعد احلمري ،األسطورة عند إبراهيم الكوين.7119 ،
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األسالف ،وزمن اآلابء وزمن األجداد ،منذ ذلك العهد القدمي ،حيث كان «مطلع ّأول ٍ
مشس لبداية
وفردوسهم املفقود»(.)1
العامل ...زمن البداايت السعيدة ،زمن األسالف األوائلْ ،
ـ  3ـ  7ـ الزمن العجائيب وعالقته ابملكان :ثنائية الزمان واملكان يف رواايت إبراهيم الكوين:
عمقت الوعي أببعاد هذا املكون السردي اهلام،
ميكن اعتبار رواايت "الكوين" ابلرواية املكانية ابمتياز ،ألهنا ّ

ووصفت وظائفه الفنيّة واجلمالية وصفا دقيقا .بل إن البنيات السردية األخرى كالشخصية والزمانية ،متعالقة

ببنية املكان ،إ ْذ ال ميكن الفصل بينها فـ « غياب أحد العناصر الروائية يؤدي إىل اخللخلة الفنية يف العمل
الروائي»(.)2

يؤّكد "حسن حبراوي" يف معرض حديثه عن مفهوم الزمن الروائي عند "جورج بويل" أب ّن "الزمن السردي"
ليس زمنا تتابعيّا ألن األحداث « اليت تقع يف القصة ليس بينها أدىن رابط ،وإمنا تتواىل يف حركة ال
هنائية»( .)3واملقصود من هذا الكالم ،أنه ال طائل من االهتمام بتتبّع وقوع أحداث الرواية تراتبيا ،حلظة
بلحظة ،ولكن األهم من هذا ،هو االعتناء بعدد اللحظات اجلزئية اليت هلا عالقة وأتثري مبشاعر

حتس أبهنا «ابستمرارها الزمين املشابه ،وأحياان املطابق ،الستمرارها يف
الشخصيات الروائية اليت جتعلها ّ
املكان وإحساسها ابلقوة اجملهضة اليت ال تنجح يف حتيينها»(.)4
وهلذا سأقتصر يف دراسة بنية الزمن العجائيب يف رواايت "الكوين" ،على أهم تلك اللحظات الزمنية ،أو أهم
العالمات الزمانية الدالة ،اليت وقف عندها "الكوين" ،وخلع عليها مسحة من الوصف العجائيب .فقد ذكر
بعضا من هاته الفرتات الزمنية العجائبية اليت يق ّدسها الصحراويون ،ويعريوهنا كثريا من االهتمام والتبجيل،
هذه األزمنة العجائبية تظهر من خالل ما تفعله الشخصيات العجائبية فيها؛ من طقوس وشعائر خترتق هبا
الزمن الواقعي املألوف ،لتعود هبا إىل الزمن الرمزي املقدس .ذلك أن الزمن العجائيب ينهض «على أساس
عجائيب مفارق ملا هو عادي ومألوف يف التجربة الزمانية»( ،)5وهو ما يَ ْدعوه "سعيد يقطني" بـ "التهويل

الزماين" الذي يوظّف فيه الروائي وصفا مكثّفا ليخلق الدهشة والغرابة ،من خالل وصف األعياد
يتكون
واملناسبات اليت يتم فيها اسرتجاع الزمن األسطوري القدمي أل ّن «كل عيد ديين ،وكل وقت طقوسي ّ
 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .91
 2ـ فهد حسني ،املكان يف الرواية البحرينية ،م س ،ص .73
 3ـ حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي ،م س ،ص .001

 4ـ جورج بويل ،نقال عن :م ن ،ص .000
 5ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .702
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من إعادة حتيني حادث مق ّدس حاصل يف ٍ
ماض أسطوري "يف البدء" .واملسامهة دينيا يف عيد تقتضي
اخلروج من الفرتة الزمنية "العادية" إلعادة إدخال الزمن األسطوري املعاد التحيني ابلعيد ذاته»( .)1نذكر

هنا ،بعضا من تلك اللحظات الزمانية الرمزية ،واليت هي انعكاس للزمن البدئي األصويل األسطوري .اليت
عرب بدقة عن عجائبية هذه األوقات ،ابلنظر إىل موقف أهل الصحراء منها ،واليت تتح ّكم يف
نراها تُ ّ
تصرفاهتم ومصائرهم ،وتكشف جانبا كبريا من سلوكهم ومعتقداهتم.
ـ  3ـ  3ـ الظُلمة األصل املق ّدس يف عرف أهل الصحراء:
للزمان سطوة على اإلنسان ،ورهبة يف نفسه ،فهو دائم اجلراين ،يف حركة حثيثة ال يتوقّف ،خارج عن
سيطرة البشر ،ال حيكمه منطق ،وال خيضع إلرادة .وهلذا فإن للزمان أتثريا كبريا على ما تقوم به الشخصيات
من أفعال «بل إنه حي ّدد هذه األفعال وهناايهتا املمكنة أو احملتملة ...ومعىن ذلك أ ّن للزمان نظامه الذي
على الشخصيات املختلفة أن جتاريه وتوافقه»(.)2

ومبا أنّ الزمن الروائي هو زمن تصوري وليس زمنا حقيقيا ،فإنه بذلك يُنظر إليه على أنه حالة وليس
"جوهرا" .ولذلك حني يتح ّدث الصحراوي عن الظلمة ،يتحدث عنها برهبة ظاهرة يف مالحمه ،وخشية
ابدية على سلوكه ،ويف أتأتة نطقه ،ومن رجفة يديه ،ويف رعشة شفاهه! .ألنه يعترب الظالم سكن اجلن،
ومأوى ملة أهل اخلفاء .ولذلك فإ ّن حلظة الظلمة مقدسة عند كل صحراوي ،ألهنا األصل واملبدأ واملنتهى،
وألهنا هي احلقيقة الثابتة ،ولذلك فهي فرتة زمنية مق ّدسة .فكل شيء يف الصحراء هو ظل هذه احلقيقة،
هو ظل الظالم ،حىت الصحراء نفسها .هذا ما أفضى به الدليل جليس "بورو" يف ليلة حالكة السواد،
حينما طلب منه "بورو" أن حي ّدثه عن الظلمات ،قال له إهنا« :نبع األصل ونواة التّكوين .الظلمة :منها
املبدأ وإليها املصري .الصحراء ظل والظلمة وحدها هي األصل» (.)3

والصحراء مغمورة ابلظلمة اجلليلة ،وما السكون اخلالد إال رديف هذه الظلمة ،يُنعش الذاكرة ،فيستيقظ
خيال الصحراوي ،الذي يربطه ابلزمن القدمي ،زمن الظلمات األول ،حيث يرى فيه أهل الصحراء احلياة
يفر الصحراوي من صحرائه ومن نفسه عرب الظلمات املقدسة ،ليلوذ أبسالفه احلكماء،
اخلالدة يف "واو"ّ .
ِّ
يسري
ويستعيد أسرار "آهني" املقدس ،ويلج حرم األم املقدسة ،اليت يقضي الصحراوي حياته ابحثا عنهاْ .
 1ـ مرسيا إلياد ،املقدس واملدنس ،م س ،ص .32

 2ـ سعيد يقطني ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،م س ،ص .091
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .303
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أتثري املشهد اخليايل الذي تسمح له الظلمات أن يراه يف جسده ،فيشتعل بدنه ابلشرر «شرر الوحي،
ابحلمى» (.)1
وميض اإلهلام ،فانتفض ،واشتعل ّ
ينظر أهل الصحراء إىل وقت الغسق بعني الرهبة واخلشية ،ألنه وطن ملة اجلن ،وساحتهم اليت خيرجون
إليها ،ميارسون فيها شؤوهنم .فكما أ ّن وقت النهار هو ّملكة اإلنسان ،ميارس فيه خمتلف شؤون حياته ،فإن
كل من يقوم أبعمال يف هذا الوقت ،يكون قد اعتدى على حقوق اجلن ،فيُجابه
الظالم هو َحَرم اجلن .و ُّ
ابالنتقام .وهلذا صار الصحراويون يتجنبون األعمال اليت تسيل فيها الدماء ،أو يتم فيها سرقة الكنوز ليال،
"أده" ،الذي قام مببارزة
حيل عليهم اللعنة ،وجيلب هلم الوابل .كما حصل للزعيم ّ
ألهنم يعلمون أن ذلك ّ
شديدة مع خادمه "بوبو" استمرت حىت وقت الغسق ،حيث أصيب الزعيم جبرح غائر يف معصمه ،فأرجع
السبب إىل خطإه يف اختيار الوقت ،وعدم احرتام وقت الغسق املق ّدس ،لذلك خاطب غرميه قائال« :لوال

الغسق ،لوال وقت النّحس ملا أصبتين أبدا»(.)2

ويف هذه األثناء ،ملا الحظ "الشيخ" أن خصمه قد جنح يف ص ّد ضرابت سيفه القاتلة ،وأفلح أبعجوبة يف
جتنّبها ،خبفة غري معهودة فيه! .أيقن أن أهل اخلفاء يشاركون اخلادم يف الدفاع .وحينئذ تذكر الزعيم أحد
عراّيف "كانو" ،الذي ح ّذره يوما من القتال يف وقت الظلمات ،ح ّذره من أن يقدم على أي عمل يستفز به
لس َخطهم وانتقامهم ،حني أطلعه على أ ّن زمن الظلمة هو «الوقت الذي
أهل الظلمات ،حىت ال ّ
يتعرض َ
ينزل فيه اجلن ليسكن األشياء يف الصحراء .نبّهه أالّ يصطاد الغزالن يف هذا الوقت ،ويبتعد عن املنازعات،

واألفضل أن يبتعد عن الناس ويُكثر من قراءة التّعاويذ»(.)3

لغي الغسق من
عمل الزعيم بوصية ّ
العراف ،وامتثل لتحذيره من الظالم ،وذلك حينما آل على نفسه أ ْن «يُ َ
()4
خصمه الذي يبارزه اقرتاح الزعيم ابرتياح كبري ،ألنه هو أيضا يعلم أن
الوقت
ّ
املخصص للصدام»  .فتلقى ُ

خترج فيه أشرار اجلن من الكهوف،
وقت الغسق وقت مق ّدس ّ
وحمرم ،يف هذا احلرم «وقت الغسق الذي ُ
وتسعى يف الصحراء»(.)5

 1ـ م ن ،ص .303
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .27
 3ـ م ن ،ص ن .

 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .27
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .023
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الساحر ،ذكر أبن
وحينما عزم الروائي "إبراهيم الكوين" على مغادرة الصحراء ذات يوم ،عامله احلقيقي ّ
ذلك الرحيل حدث وقت حلول الغسق ،يف إحدى ليايل الشتاء .فبالرغم من مرور سنني عديدة على زمن
املغادرةّ ،إال أنه اليزال يذكر ذلك اخلوف الذي شعر به يف ذلك الوقت املهيب .وقد أوعز ذلك إىل طبيعة
«الغروب املسكونة ابجلن وأرواح األسالف يف معتقدات القوم الباعثة على اخلوف من اجملهول الزاحف يف
أعطاف الظلمات»( .)1يتذ ّكر جيدا كيف استوىل عليه إحساس رهيب وهو يغادر صحراءه ،وقت الغروب،
وحلول الظالم ،ليستسلم لقدره اجملهول!.
ـ  3ـ  2ـ الفجر األوان املق ّدس:
ابلصمت اجلليل،
يعرتف "الكوين" أبن زمن الفجر هو حرم مقدس عند الصحراويني ،حيث يلتزمون فيه ّ
ويعتقدون أن الكالم يف هذا الوقت هو إمث كبري يستوجب حلول اللعنة والبالء .حىت ملة اجلن تتوقف عن
التمتمة وقت الفجر «اجلن يُتمتم يف قلب الليل .الفجر حرم اجلن املق ّدس .يف الفجر خيْرس كل شيء يف

اجلن ينزل إىل دنياه السفلية»(.)2
احلمادة .و ّ

ُّ
وحيس ابلسعادة تسري بني جوانه ألنه
ومع انبعاث أوان كل فجر جديد ،يشعر الصحراوي ابلطهر واحلريةّ ،

ومنح حياة مق ّدسة جديدة .ولذلك ِّ
اوي نفسه على
جيهد الصحر ُّ
مت ّكن من الظفر ببداية وجود جديدُ ،
احرتام طقوس هذا الزمن املقدس ،وإعادة حتيينه وإحضاره ابلطقوس العجائبية؛ ابلصمت الطويل والتأمل
العميق ،واإلكثار من قراءة التمائم ،وتالوة التعاويذ .وهي طقوس موروثة عن العهد القدمي ،جي ّدد هبا
()3
كل فجر جديد.
الصحراوي نفسه كلما جت ّدد هذا الزمن «بصفته زمنا مق ّدسا يُعاود بدايته» مع حلول ِّّ
ميجد الروائي "الكوين" هذا األوان املق ّدس ،ويظهر هذا التمجيد من خالل الوصف اجلليل هلذا احلرم الزمين
ّ
ٍ
الصوت ابلكلم يف حرمه هو إمث،
حرُم صمت ،وإعالء ّ
املقدس ،الذي فقال فيه« :الفجر يف عُرف القوم َ
سرا ..إهنا عادة مستعارةٌ من تلك
والدليل أ ّن األوراد (أو تلك التّمائم السريّة املوروثة) تُقرأُ يف حرمه أيضا ّ

تتأهب كل مطلع فجر،
األزمان اليت كانت فيها أجيال الصحراء تتّخذ من "رغ" (الشمس) معبودا ّ
ِّ
ٍ
ديين ،على عادة أهل مصر القدمية»(.)4
الستقبال قبسه مبراسم إكبار ٍّ
1
السرى ،م س ،ص .02
ـ إبراهيم الكوينُ ،عدوس ُ
 2ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص ـ ص  031ـ .030

 3ـ مرسيا إلياد ،املقدس واملدنس ،م س ،ص .13
4
السَرى ،اجلزء األول ،م س ،ص .37
ـ إبراهيم الكوينُ ،ع ُدوس ُ
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وقد ذكر "الكوين" ما حصل له هو ابلذات مع أمه اليت انتهرته يوما ،ملا نبّهته إىل اخلطإ اجلسيم الذي
ارتكبه ،عندما تكلّم وقت الفجر ،أوان احلرم املق ّدس ،قُبيل طلوع معبود األسالف الشمس! .حينما حاول
لكن الوقت مل يكن مناسبا ،ألنه وقت
استجواب أمه عن رجل قريب زارهم ،مل يكن يعرف عنه شيئاّ .
وحترم الكلمات،
صمت ُ
ووجوم وأتمل .لقد طرح الولد سؤاله يف اللحظة املقدسة اليت تستدعي الصمتّ ،

فلنقل وثنيّة) بلكنة
أي «يف اللحظة اليت تنهمك فيها الوالدة بتمائمها ال ُـمبهمة ،وهي تقرأ أورادا منسيّة (أو ْ
حمرفة حتريفا مريعا على عادة
األعاجم ...إهنا خلي ٌ
ط من متائم موروثة ابللغة األصلية وآايت قرآنية ّ
العجم»( .)1فزمن الفجر عند الصحراويني زمن مق ّدس ،يقضون أوقاته يف قراءة األوراد والتمائم والتعاويذ
سرا ،وحيرم فيه الكالم والثرثرة.
ّ
فها هو ابن الصحراء "بورو" ينهض مبكرا لتوديع الكاهن الذي حل عليه ضيفا ،فيتفاجأ ل ّـما يرى الضيف

قد استيقظ قبله ،رآه «يرتبّع يف عتمة الفجر األول كشبح من أشباح اجلن .يتمتم ابلتمائم ،ويراقب األفق

ٍ
خجول جي ّد يف فصل السماء عن الصحراء ،ويومئ ابلبشارة»(.)2
ينشق بقبس بِّكر،
املطفأ الذي بدأ ّ

و"آسوفض"( ، )3وهي لفظة من لغة الطوارق ،واليت تعين تشييع املسافر ،واصطحابه منذ خروجه من خباء
الضيوف إىل مسافة بعيدة عن أخبية القبيلة ،قد تصل إىل مسرية يوم ونصف ذهااب .وهي عادة دأب
الصحراويون على احلرص عليها .قيام الصحراوي بتشييع الضيف العابر أو الـ "آسوفض" ،ال يصلح إال
ليجهز
وقت الفجر ،فهو األوان املق ّدس عند أهل الصحراء .حيرص صاحب الضيافة على النهوض ابكراّ ،

نفسه وضيفه للرحيل ،وليقوم مبراسم الرحيل اليت تليق ابلضيف الكرمي.

مل ينبس "بورو" ببنت شفة ،حينما رأى ضيفه املهاجر فجرا غارقا يف أوراده وأذكاره .ومل يبادره املهاجر
بكلمة واحدة هو أيضا ،إجالال حلرم الفجر املق ّدس .وقد دأب الصحراوي أن يبدأ "آسوفض" (تشييع
ٍ
حيضر املآمت «ألن الفجر البكر ،له ،دائما،
املسافر) فجرا ،بوجوم كوجوم الكهان ،وبصمت كصمت من ُ
مفضل»( .)4ففي هذا األوان املق ّدس ،يسري السكون والصمت على كل املخلوقات ،وليس األمر
ميعاد ّ
متوقفا على اإلنسان فحسب .ففي هذا الوقت اجلليل تلتزم حىت األشياء واحليواانت ابلصمت والوجوم؛
 1ـ م ن ،ص .30
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .212
3
ضيف ضي َفه مسافة تستغرق ثالثة
ـ آسوفض :تشييع املسافر ،وهي كلمة مشتقة من "أسوف" أي "اخلالء" .وقد مضى التّقليد أن يُشيّع ال ُـم ُ
أايم ذهااب .ينظر :م ن ،هامش ص .212
 4ـ م ن ،ص ـ ص  219ـ .221
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الطيور ،الطلحة ،احلية ،حىت النارِّ ،
تقضم احلطب بصوت مكتوم ،فـ «تنقطع الكائنات عن الكائنات،
وتتشبّه كل املخلوقات ابألعجوبة اليت ابتدعت هبا الصحراء انموسا يوما عندما ارتضت أن تصنع من بدهنا

السماوية ،وخلقت من السكون لغة وحيدة للخطاب .يف األوان املق ّدس تستسلم
العاري وطنا للرؤى ّ
الكائنات يف احملراب ،وتسلّم أمرها للحرم»(.)1
وتتحرك ،إيذاان مبيالد جديد ،غري أهنا ال
يف هذا األوان املقدس ،تستيقظ الكائنات ،تتم ّدد ،وتتمطى،
ّ
حمرم عليها أ ْن ُمتّزق احلرم املق ّدس ابلكالم ،أو تدنّسه ابلثرثرة ،وتزعجه ابجلعجعة،
تتكلم ،ال تصدر صواتّ ،

واجللبة ،وإمنا «تكتفي ابالستماع .ابلتّصنّت للوشوشة اجلليلة اليت خلّفها اإلله قبل أن يهجر الوطن ،ويرتكه

()2
حرم النطق يف هذا الوقت ،إال ملنع
لنجاسة اخللق»  .أل ّن هذه الكائنات تعلم أ ّن الناموس املقدس ما ّ
تعلم أيضا أ ّن كل من خيرق انموس الصحراء الذي قضى بتحرمي الكالم الذي جيلب
وقوع البالء ،كما ُ

سره .ومن فقد
اخلطيئة واإلمث ،خسر هناره ،وحل به اهلالك ،و«حاقت به اللعنةّ ،
السخط ،وفقد ّ
وطوقه ّ
()3
وعرض حياته للهالك.
فقد يف النهار ظلّه»
سره يف األوان املق ّدس َ
ّ
ّ
كل صباح ،وهي جتلس خبشوع،
تعود أن يرى َّأمه َّ
وها هو "بورو" يف رواية "السحرة" ،يف جزئها األولّ ،
الصحراء عن
يراها جتلس القرفصاء قبالته ،تبدأ طقوسها «قبل أن ّ
الفجر البتول سبيله ليفصل جسد ّ
يشق ُ

جسد السماء ،وال تنتهي إال بعد الشروق»( .)4يراها تتمايل يف وجد صويف مع شكوهتا املق ّدسة ذات
اليمني وذات الشمال ،وهي تنظر إىل األفق البعيد ،يف صمت رهيب «ال تنبس بكالم وال تُتمتم بتمائم ،ال
تؤديه هو احلكمة،
الصحراء ،وكأ ّن ما ّ
جتيب عن سؤال وال تُلقي بسؤال ،تغيب يف الصحراء وتغيب فيها ّ

هو الصالة»( .)5تبدو على وجهها مالمح الوقار ،والتبجيل ،واالهتمام ،الستقبال بشارة قبس الوافد
اجلديد اجلليل.
ويف رواية "وطن الرؤى السماوية" ،يتح ّدث "أخنوخن" عن أمه ،فيصف هيئتها وهي متخض شكوة احلليب

كل صباح ابكرا ،حيث حترص على أن تُبقي فمها مغلقا ،وتُطبق على شفتيها ،حىت ال تنبس ببنت شفة.

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .221
 2ـ م س ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص .302
 5ـ م ن ،ص ن.
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تتمايل مع شكوهتا ،إىل اليمني وإىل اليسار ،كأهنا تؤدي رقصة الوجد .تثبّت عينها على «اخلالء املوحش،

الفسيح ،املمدود يف مواجهة اجلبال ،كأهنا تنظر يف الفراغ»(.)1

وصالهتا يستغرقان
تعود "أخنوخن" على رؤية أمه على هذه احلال منذ أن وعى ،يالحظ أن متايلها الصويف
َ
ّ

وقتا طويال ،قد يصل أحياان إىل منتصف النهار ،فقد عرف ابلتجربة أن «صالة العجائز احلقيقية تبدأ هناية

الرتيب الذي ُحيدثه اندفاع احلليب يف الشكوة إىل
ّ
الصالة .العبادة احلقيقية هي اليت تُصاحب اإليقاع ّ
اجلانب األمين ،مث إىل اجلانب األيسر ،حسب حركة األم إىل اجلهتني»(.)2
لكن
راقب "أخنوخن" أمه ،فرأى أهنا تؤدي حركات فانتاستيكية عجيبة ،فهي ال ّ
هتز يديها فحسب ،و ّ
االهتزاز يعم كامل جسمها ،حيث رآها «متيل ابجلزء العلوي حىت تكاد تُالمس األرض ،مث متيل إىل النّاحية
الرجال .عندما يقعون يف
املـُعاكسة حىت تكاد ّ
تتوسد الشكوة .كأهنا ترقص .كأهنا ُمتارس اجلذب الذي يـُْتقنه ّ

تستفزهم األحلان وتوقظ فيهم قوى اجلن»( .)3يذ ّكره مشهد أمه كل صباح وهي
الوجد .الرجال الذين
ّ
ترتنح ،بصورة اجملذوبني ،لـِّما يرى من الشبه الكبري بني صورة أمه وصورة اجملذوب ،هذا الشبه ال يتوقف
على الرقص والتمايل وكفى ،وإمنا يف حالة الغياب أيضا اليت تعرتي األم ،كما تعرتي أهل الوجد .يالحظ
"أخنوخن" على أمه أهنا يف هذا احلرم الزمين املقدس ،وهي تعاجل شكوهتا ،تغيب عن الواقع ،تنفصل عن ما
تظل وامجة ،كئيبة ،جليلة،
حوهلا ،فتصبح «ال ترى ،وال تسمع ،وال تفهم ،وال تنطق ،وال ّ
ترد على سؤالّ .

كأهنا تُصلّي.)4(»...

دونوا حتذيراهتم تلك يف
وقد دأب أسالف الصحراويني احلكماء على حتذير أبنائهم منذ العهد األول ،وقد ّ
كتاهبم الضائع "آهني" ،واليت منها التحذير من ِّ
نومة قُبيل شروق وغروب الشمس «اليت ح ّذر منها
كل مستسلم هلا بضروب الشرور وأجناس القصاص»(.)5
األسالف يف الناموس الضائع "آهني" ،وتوعّدوا َّ

"مزار" ،الذي حكم عليه ويل األمر ابلنفي من
وكل من خالف هذا التحذير ،حيصل له ما حصل لـ ّ
الصحراء! .الذي خرج مضطرا مبكرا ،فقطع الصحراء يف يومني دون انقطاع ،وملا وصل واحة "إتران" فجرا،
أسند ظهره إىل جدار سور الواحة ،انتظر حىت ينتشر ضوء النهار .وهو على هيئته تلك قبيل شروق
 1ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .30
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .37
 3ـ م ن ،ص .37

4
السماويّة ،م س ،ص .37
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ
 5ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .13
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الشمس غلبه النعاس من شدة التعب ،فلما استيقظ شهد «بليته على يد ذلك املسخ الكريه الذي مل
()1
عرض نفسه
مفرا من أن خيلع عليه لقب "اجلالد"»  .فقد ّ
يعرف له هوية ،ومل يدرك له امسا فلم جيد ّ
للهالك بسبب إغفاءته قبل شروق الشمس ،ففي عرف الناموس الصحراوي أ ّن «النومة اليت تسبق شروق

املعبود اخلالد فخطيئة أخرى ال ختتلف عن خطيئة النومة اليت تسبق الغروب إن مل تكن أسوأ إمثا وهلذا
السبب فهي يف عرف القوم ،أش ّد قصاصا»(.)2
"مزار" عن سر اهتمام القوم عرب األجيال املتعاقبة ،وتقديسهم لتلك «اللّحظات اليت تسبق
ولطاملا تساءل ّ

اغرتاب املعبود اخلالد ،واللحظات اليت تسبق عودة املعبود من رحلة اغرتابه األبدي؟»( .)3وملا مل حير جوااب
مقنعا ،راح يطرح افرتاضات يزعم أهنا السبب يف تقديس قومه للحظة الشروق والغروب؛ فقد أوعز ذلك إىل
إكبار الصحراويني للمعبود اخلالد (الشمس) ،توديعا له حني احتفائه ،وفرحا به حني عودته .وقد يكون
ذلك بدافع اخلوف والرهبة من هذا اجلالد .كما عزا مبالغة الصحراويني يف أداء مراسم االحتفاء هبذا
املعبود ،إىل أهنا من قبيل العبادة ،وطقوس االعتقاد .وقد أ ّكد له أحد الصحراويني أن حرص أهل الصحراء
على مشاهدة ميالد ضوء الفجر ،واالحتفاء به وتقديسه ،كان بدافع حصول ال َفالح يف ذلك اليوم،
وجلب السعادة أيضا ،وأن من ينام يف هذا الوقت لن ينال من ذلك شيئا .كما أ ّكد له أن األسالف
ح ّذروا من نومة األصيل ،وحثّوا على البقاء يقظني ،ألن «يقظة األصيل ليست شر َط العافية فحسب،
الشر»(.)4
ولكنها التميمة اليت ُجتري من ّ

ـ  3ـ  3ـ السكون املق ّدس:
متأمال،
يرتبط ظالم الصحراء ،كما هنارها ابلسكون الصحراوي اجلليل ،يقف الصحراوي إزاءه صامتا ّ

يكاد يسمع طنني أذنيه من شدة السكون .يلقي بنظره حنو األفق الصحراوي البعيد ،ينشد اخلالص يف
يعزف أحلانَه اإلهلية الشجيّةَ .فرتقص احلورايت يف غالالت
الفردوس اخلالد ،متأمال السكون املق ّدس وهو « ُ

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .13
 4ـ م ن ،ص ن .

~~231

الضوء»( . )1أثناء رحلتها حنو الفردوس املفقود .يستبد به احلنني والشوق ،فتجود العني ابلدمع ،وقد ورد
ّ

شجنا»(.)2
عن آهني املقدس «أ ّن الصحراوي ال ميلك إزاء السكون إال أن يتصنّت ،ويشهق َ

السكون طويال،
السكون حرم الصحراء املق ّدس ،ومسة اخلالء الصحراوي الشاسع املهيب ،ألن فيها «يسود ّ
ِّ
كل املخلوقات»( .)3والسكون املق ّدس ،هو املهيمن على
يتم ّدد السكون .يتوالد .يصري حرما أقدس من ّ
عم اجلدب ،واحرتق العشب،
اخلالء الصحراوي ،وكأنه ُولد م ْذ ُولدت الصحراء ،كان هلا «قرينا منذ أن ّ
السكون»( .)4صار السكون املقدس
ّ
وفر اخللق ،وهاجر الطري ،وورثت الشمس الفراغ ،فنزل من اجملهول ّ
سيماء الصحراء األوىل ،كما صارت كنزا مق ّدسا يطلبه الصحراويون يف دنياهم «ال يريدون أن يُقايضوه

السكون ،وكان لغ َة الصحراء
كنز َمن ختلّى عن الدنياّ ،
بكنوز الدنيا ،ألنه ُ
فتنعموا يف الزمان الذي ساد فيه ّ

الوحيدة»(.)5

لكن
حدث أن يُ ِّغري ريح "القبلي" على حرم السكون ،فيجلب معه الضوضاءُ ،
وحىت وإن َ
وحيدث اجللبةّ ،
ن َف َسه قصري ،وثورتَه مؤقته ،فما تلبث دمدمته أن تزول ،وما يلبث دويُّه أن يتالشى ،وختبت ثورته فيعود

ابلزوال مهسا،
يتجسس على الكائناتُ ،حي ّدث األانم ّ
«السكون كما بدأ أول يوم :نبيال ،جليال ،عميقاّ ،
أو وشوشة ،ورمبا بال صوت وال لسان ،ألنه ،ك ُكل رسول ،ال يثرثر كما يشاء ،وإمنا يعيد ما يسمع»(.)6

هم مبغادرة الصحراء ،وقد كان ذلك وقت الغروب ،حيث الصمت
ويذكر "إبراهيم الكوين" أنه حينما ّ
املطبق يسود اخلالء الصحراوي على شساعته ،ينتصب شاهدا على انفصام ابن الصحراء عن أمه
الصحراء .مل ينس "الكوين" ذلك الصمت الرهيب املقدس ،ما يزال يذكره حىت وهو يف بالد الغربة ،الذي
ابلصخب.
صمت ليس كصمت األمكنة ،ولكنّه
قال عنه إنه « ٌ
ُ
السمع ّ
صمت الالّمكان ،الذي يغزو ّ
ومهس أهل اخلفاء ،الذين كانوا َّأمةَ
صخب ينجم عن فرط ّ
الصمت ،برغم أ ّن َ
ٌ
القوم يقولون إنّه ُ
لغو األرو ِّاحُ ،
()7
ففروا ليتواروا عن األنظار» .
الصحر ِّاء ،قبل أن تنزهلا
القبائلّ ،
ُ

 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .072
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .023
 3ـ م ن ،ص .372
4
اخلي ُتعور ،م س ،ص .73
ـ إبراهيم الكوينُّ ،بر ْ
 5ـ م ن ،ص ن.
6
اخلي ُتعور ،م س ،ص ـ ص  73ـ .71
ـ إبراهيم الكوينُّ ،بر ْ
7
السَرى ،م س ،ص .02
ـ إبراهيم الكوينُ ،ع ُدوس ُ
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الفصل الرابع
عجائبية األحداث السردية يف رواايت إبراهيم الكوين
ـ  0ـ عجائبية أحداث أهل اخلالء (أهل الصحراء):
ـ  0ـ  0ـ حادثة اخللعة العجيبة :التحام اخللعة جبلد "أسااني".
ـ  0ـ  7ـ "بورو" وحادثة شق الصدر العجيبة.
ـ  0ـ  3ـ اجلن والصوت اجملهول.
ـ  7ـ عجائبية أحداث أهل اخلفاء (ملة اجلن واألشباح):
حول والتّنكر:
ـ  7ـ  0ـ لعبة األقنعة :التّخفي واملسخ والتّ ّ
ـ  7ـ  0ـ  0ـ احللول يف أبدان احليات واألفاعي واملردة والعجاج والقبلي.
ـ  7ـ  0ـ  7ـ تب ّدي جيش اجلن يف صور عجائبية.
ـ  7ـ  0ـ  3ـ التّخفي يف أبدان احلشرات واحليواانت الربيّة الصحراوية.
ـ  7ـ  7ـ مزاج وشقاوة اجلن :املشاكسات واملداعبات:
ـ  7ـ  7ـ  0ـ التّسلية بلعبة التّحوالت.
ـ  7ـ  7ـ  7ـ مشاكسات اجلن ومداعباهتم.
الصحراء:
ـ  7ـ  3ـ االنتقام والغزو والدفاع عن ّ
ـ  7ـ  3ـ  0ـ خطف أبناء اإلنس.
ـ  7ـ  3ـ  7ـ الغزو :غزو "واو".
الصحراء ضد الغزاة الباحثني عن الكنوز.
ـ  7ـ  3ـ  3ـ ال ّدفاع عن بكارة ّ
ـ  3ـ شرائع ومفاهيم صحراوية عجائبية:
~~232

ـ  3ـ  0ـ أن تكون حكيما وعارفا عليك أن تعشق الصحراء.
ـ  3ـ  7ـ وظيفة الصحراوي يف احلياة إذا ّأداها يطلب املوت.
ـ  3ـ  3ـ التّعري نبل وبراءة ووفاء وعشق.
حيرم التعامل ابلترب.
ـ  3ـ  2ـ انموس الصحراء ّ
ـ  3ـ  3ـ االنتقام خسارة كلية يف عرف النّاموس.
ـ  3ـ  1ـ الضحك سر البالء :البكاء يعقب الضحك.
ـ  3ـ  2ـ االستقرار يف الواحة أبشع عبودية.
ـ  3ـ  2ـ حادثة الطهارة الكاملة:
ـ  3ـ  2ـ  0ـ حادثة اخلالص من عضليت اإلمث.
ـ  3ـ  2ـ  7ـ التطهري ابلعذاب واألمل.
ـ  2ـ عجائبية الطقوس الصحراوية:
ـ  2ـ  0ـ الطقوس العجيبة لتوديع املسافر :املأمت ملن ترجى عودته ،والفرح ملن ترجى غيبته:
ـ  2ـ  0ـ  0ـ طقوس توديع املسافر احملبوب إبقامة مأمت.
ـ  2ـ  0ـ  7ـ طقوس توديع املسافر املعادي ابلفرح.
ـ  2ـ  7ـ طقوس ختليص القمر من أعدائه.
ـ  2ـ  3ـ فانتازاي صريع محّى اخلروج.
ـ  2ـ  2ـ الفتوى الغريبة.
ـ  3ـ عجائبية األحلان واألشعار الصحراوية:
ـ  3ـ  0ـ اللّحون املق ّدسة.
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ـ  3ـ  7ـ عجائبية األشعار والغناء واللّحن الصحراوي.
ـ  3ـ  3ـ "آجولل" حلظة الشوق العظيم من دخله مفقود.
ـ  3ـ  2ـ االستنجاد ابلغناء ،حلون "أساهغ" متيمة احلياة يف الصحراء.
ـ  3ـ  3ـ محّى اللحون والغناء واجلذب واحلنني إىل الفردوس املفقود (حنّوا فغنّوا).
ـ  1ـ عجائبية العواطف واألخالق الصحراوية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  1ـ  0ـ الزهد الصحراوي املق ّدس.
ـ  1ـ  7ـ معاين النّبل يف النّاموس الضائع.
ـ  1ـ  3ـ عجائبية احلب والزواج يف الصحراء:
ـ  1ـ  3ـ  0ـ احلب عاطفة مق ّدسة.
ـ  1ـ  3ـ  7ـ عجائبية العشق الصحراوي.
ـ  1ـ  2ـ شعائر الزواج العجائبية يف الصحراء:
ـ  1ـ  2ـ  0ـ مرحلة االحتجاب.
ـ  1ـ  2ـ  7ـ شعائر الوداع :األانشيد اجلنائزية ليلة العرس احتفاال ِّ
ابلقران.
ـ  1ـ  2ـ  3ـ طقوس التّسليم.
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ـ  0ـ عجائبية أحداث أهل اخلالء (أهل الصحراء):
ـ  0ـ  0ـ حادثة اخللعة العجيبة :التحام اخللعة جبلد "أسااني":
تعج ابألحداث العجائبية ،بطلها حاكم يدعى "أسااني".
جاء ذكر هذه األسطورة يف رواية "الورم" ،اليت ّ

الذي انم وقت القيلولة ،مرتداي خلعته اجللدية ،وكان عليه أن خيلعها كلما دامهه النعاس ،فلما استيقظ،

وجد أن اجلبّة املهيبة التصقت جبلده ،وتلبّست بدنه .فما إن «استيقظ "أسااني" بعد القيلولة ،فوجد
اخللعة اجللديّة قد تلبّست بدنه .تذ ّكر أنه غفا جالسا على النّطع مرتداي اجلبّة املهيبة ،وهو الذي حرص

أتهب لنومة ..مل حيدث أبدا أن خذلته قواه فصرعه
أش ّد احلرص دائما على خلعها كلما دامهه النّعاس ،أو ّ
النّوم متلبّسا ابخللعة قبل اليوم.)1(»..

صاح يف خدمه كي يسارعوا إىل حتريره من هذه اخللعة العجيبة ،ولكن دون جدوى! .فكلما ش ّدوا فروة
اخللعة ،صرخ "أسااني" من شدة األمل ،ألن اخللعة التحمت ابجللد ،وتلبّست «الساعد كلّه حىت هناية
الرقوق الفاتنة املل ّفقة من قطع جلديٍّة مو ّشاة بعروق ال ّذهب يف حلمة اجللد لتصري جزءا منه،
املعصم .غابت ّ

حتسس اجلبّة عند الصدر ،فاكتشف أهنا تلتصق
الساعد سوى الك ّفني وأصابع الك ّفنيّ .
ومل يبق عاراي من ّ
السرة ،فأفلت منه صرخةُ أٍمل»(.)2
جبلدته أيضا.حاول أن ينتزع األزرار الذهبية املتدلية من طوق العنق ّ
حىت ّ
وهكذا التحمت اخللعة العجيبة مع جلدة جسم "أسااني" ،وانغرزت األزرار يف اللّحم ،آمله ذلك كثريا،
ساحر متسربل ابلسواد من رأسه
السحرة لعلّهم ُخيلّصونه من هذه املكيدة اللعينة .زاره
ٌ
وسارع إىل طلب ّ
حىت قدميه ،حتسس الرقوق اجللدية ،وأتمل سرايهنا يف اجلسم .مث أعلن هذا الساحر عن عجزه ،ألن هذا
الداء ِّسحر من نوع فريد ،واعرتف أبنه مل ير هذا النوع من السحر يف الواحات كلها!.
ِّ
الساحر "أسااني" ،وراح يتساءل يف قلق ،هل هذا األمر مكيدة اخللق أم من تدبري
افات
أحزنت اعرت ُ
اجلن؟ .يبادر الساحر ابستجواب "أسااني" عن اإلمث الذي ارتكبه ،والذي استوجب هذه العقوبة
 1ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .12
 2ـ م ن ،ص .19
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أحب
العجيبة! .فلم يذكر أنه اقرتف إمثا سوى أنه اعرتف حببّه الشديد خللعة ّ
الزعيم .فيجيبه الساحر «من ّ
شيئا صار جزءا منه»( . )1مث يقرتح عليه أنه إذا أراد التخلص من اخللعة اجللدية عليه ابلنذر .والنذر الوحيد
هنا هو التخلي عن السرتة طوعا ،وإال تنتزع منه كرها! .يكشف الساحر لـ "أسااني" عن اخلطإ اجلسيم
أحب اخللعة ـ وهي هبة الزعيم ـ أكثر من حبّه لصاحب اهلبة «إن البلية ليس
الذي وقع فيه ،وذلك حينما ّ

حنب السرتة أكثر من حبّنا لصاحب السرتة!»(.)2
حنب السرتة ،ولكن يف أن ّ
أن ّ

حاول "أسااني" تربير تعلّقه ابلسرتة ،ألهنا هدية الزعيم ،وأ ّن حبّه للهدية ،هو تعبري عن امتنان لصاحب
ِّ
حبب
حب الزعيم هو الزهد يف اهلبة ،والتعلق ّ
اهلدية ...وعبثا حاول ،ألن الساحر احلكيم ّبني له أبن آية ّ
الزعيم .وأ ّن ِّ
الفكاك من هذه البلية يكمن يف التنازل عن السرتة العجيبة! .ألن ختلي اإلنسان عن امتالك
حب عطاايه فحسب! .يرد "أسااني" املوجوع فيما
شيء حيبّه هو تعبري عن احلب ،حب الزعيم ،وليس ّ
يشبه االحتجاج «هل تريدين أن أتنازل عن السرتة ألحد األوغاد الذين ميألون شوارع هذه الواحة ابجلعجعة
اجلوفاء.)3(»..
يدخل كل من "أسااني" والساحر احلكيم يف حوار طويل ،هو إىل اجلدال أقربّ ،بني فيه الساحر األخطاء

اجلسيمة اليت وقع فيها احلاكم "أسااني"؛ كانت بدايتها مبحبة اهلبة أكثر من صاحب اهلبة ،مث جتاسره على

مق ّدسات الصحراء ،حينما أقْدم على إحاطة الواحة بسور بشع حوهلا إىل "معقل" ،واملعقل خطيئة كربى
يف عرف الصحراويني .وذ ّكره أبن اجلبة ما هي إال سرتة من جلود ،والعربة هي مبا نفعله هبا من خري أو شر.
ليدلّه على أقوى سالح إلبطال مفعول أمل هذه السرتة اللعينة ،وهو الزهد فيها! .ليصارحه يف األخري فيما
يشبه املواجهة أبن السرتة « اختلستك ،فاستخدمتك أسوأ استخدام بدل أن ختتلسها فتستخدمها خري
استخدام!»(.)4
تظن أنك تستطيع أن تقنعين
مل يتقبّل"أسااني" مالحظات الساحرّ ،
فرد عليه بغضب «أنت واهم إذا َ
كنت ّ
بصواب وصاايك عن اجلود مبا امتلكت اليد!»( .)5فيفرتقان على غري وفاق ،وبعد مدة أيمر احلاكم زابنيته

 1ـ م ن ،ص .03
 2ـ م ن ،ص .01
 3ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص ـ ص  01ـ .02
 4ـ م ن ،ص .77
 5ـ م ن ،ص ن.
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بقتل الساحر ،كما فعل مع عبده قبله ،حىت أيمن كتم سر متاهي اخللعة جبلده عن الناس .ليد ّشن بعد ذلك
سلسلة من األخطاء الفظيعة املتوالية ،أدت يف النهاية إىل انتقام الزعيم األكرب منه.
من هذه األعمال الشنيعة اليت ارتكبها "أسااني" ،بيعه لزوجته يف مزاد السوق ،لفك ره ٍن َما يف صفقة
لكن القافل َة مل تصل ألهنا «هلكت على أيدي قطّاع الطرق»( .)1وحينما حاول
سخية مع جتار األدغال ،و ّ
أن ميحو عاره ،ويسرتد زوجته ،رفض الذي اشرتاها ،ألهنا راقت له! .فأعطى "أسااني" ماال ٍ
لقتلة ،فدسوا
له السم ،فمات.وبسبب خطيئة "االنتقام" هذه ،ابءت صفقاته األخرى كلُّها ابخلسران «لينتهي به
األمر،ال إىل املبيت يف طرقات الواحة وحسب،ولكن إىل املبيت يف عراء الصحراء خارج حدود الواحة»(.)2
ذلك ألن االنتقام يف عرف انموس الصحراء ليس عدالة وإمنا هو«خطيئة أخرى علينا أن ندفع مثنها عاجال
أم آجال»(.)3
يندهش "أسااني" حينما ينقل إليه رسول الزعيم خرب وقوع اختيار الزعيم عليه ليكون خليفة له يف الواحة!.
برغم كل ما اقرتف من آاثم! .يهبه الرسول اجلبّة "احلصن" ،هبة الزعيم السحرية ،اليت تشتهيها كل
كل من خيالف
األجيال .يُقنع
ُ
الرسول "أسااني" أبن ال يتواىن يف استخدام القوة ،وضرب بيد من حديد َّ
مسعت مرة
قوانني الزعيم! .وملا رأى الرسول عالمة الدهشة على "أسااني" من قوله هذا ،ابدره قائالُ « :
داهية من دهاة الواحة يقول إ ّن خلعة الزعيم هبة ال تُنال إالّ بقرابن جسيم ،وهذا القرابن مل يكن يوما سوى

الرذيلة»( .)4ألن األراذل وحدهم ال يتورعون يف اقرتاف أكرب اجلرائم!.
ّ

أصبح "أسااني" مبوجب وصية الزعيم أمريا جديدا للواحة ،وسط استنكار أهل الواحة قرار اختيار الزعيم.
كان أول عمل قام به احلاكم اجلديد ،هو نسيان حتذير الرسول من استخدام اخللعة يف رذيلة االنتقام،
انسل بعد التتويج ابإل مارة إىل غرميه ليسرتد زوجته السليبة ،فلما أىب قتله ،مث عمد إىل زوجته فكتم
حبيث ّ
عدوه ،بدافع االنتقام ،وهذا العمل هو استهانة كبرية بوصية الزعيم،وذنب ال يُغتفر.
أنفاسها يف خمدع ّ

ازدادت اجلبة التحاما جبلد"أسااني" ،بل صارت جلدة بديلة جللده احلقيقي! .أتمل  ،زفر ،توجع ..استبدت
به اهلواجس؛ هل اجلبة قصاص من"أسااني" أم خالص له؟ .ال شك أهنا هبة قصاص ،جزاء وفاقا ملا
أخل بشروط وصية الواهب.
ارتكبه من آاثم ،خرق هبا انموس الزعيم ،و ّ
 1ـ م ن ،ص .72
 2ـ م ن ،ص .73

 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .31
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بشره فيها إبمارة الواحة ،ولكن هذه
عاود رسول الزعيم زايرة احلاكم "أسااني" للمرة الثانية ،بعد األوىل اليت ّ
املرة جاءه خبرب مريع من الزعيم ،وهو قرار الزعيم األكرب بتنحيته من اإلمارة ،وجتريده من اخللعة! .ومن
خالل احلوار الذي دار بينهما ،حاول "أسااني" أن يدافع عن نفسه ،إبيراد احلجج واملربرات .ولكن
الرسول راح يع ّدد ويفنّد مزاعم "أسااني" ،وذ ّكره مبا اقرتف من مظامل ،وما أتى من فساد .فقد قتل التجار
غدرا ،وارتكب املوبقات مبعاشرته النساء املتزوجات .وحني واستوىل على أموال "آسيار" ،أنفس نبات
حيوهلا إىل خزائن بيت املال ،األمر الذي استوجب تذمر األهايل ،وغضب
الصحراء ،واالستئثار بعائداهتا ،مل ّ

الزعيم .فما كان من "أسااني" إال أن ازداد تشبثا ابخللعة ،القتناعه الراسخ أبنّه مل جيد يف ما سبق «يف
ٍ
أحب اخللعة مث أفلح يف التّخلي عنها بعد أن انهلا! »(.)1
وصااي األجيال سرية عن ُمريد ّ

فتبني اجلدال احلاد الذي نشب بني حزبني هلما اجتاهان متعارضان؛ حزب
ومتضي أحداث األسطورةّ ،
"أ صحاب اليقني" ،وحزب "أصحاب النكران"؛ الفريق األول مقتنع متام االقتناع بوجود الزعيم ،رغم
احتجابه عن األنظار .بينما يشكك الفريق اآلخر يف هوية الزعيم ،ويزعمون انتماءه ألهل اخلفاء (اجلن)،
وقعت عليه عني إنس منذ ختلّى ال ليعتزل فحسب ،ولكن ليتوارى عن األنظار
ألن الزعيم «مل حيدث أن ْ

أيضا»( . )2احتدم اجلدل بني الفريقني طويال ،إىل أن وصل األمر بـ "فريق النكران" إىل إنكار وجود الزعيم،

فما هو عندهم «سوى ُخرافة من تلك اخلرافات اليت تصلح لتسلية الصغار يف ليايل الشتاء الطويلة ...إنه مل

يولد أصال ،ومل يوجد يوما»( .)3أما "فريق اليقني" ،فقد مجع ما ميلك من حجج وبراهني ،ليُدلّل هبا على
وجود الزعيم ،وخلوده ،وكان نتيجة هذا الصراع «إشعال انر ف ٍ
نت عانت من ويالهتا الصحراء طويال»(.)4

مث تعود هذه األحداث العجائبية للحديث عن "أسااني" ،احلاكم املع ّذب ،يف مشهدين يُبيّنان حالة
"أسااني" ق بل نيل اخللعة ،وحالته بعد أمر الزعيم خبلع اخللعة عنه! .ففي املرحلة األوىل من حياته كان
"أسااني" يعيش يف عزلة ّميتة ،وحيدا مهجورا مقهورا .مل ينجح يف عقد صفقة راحبة ،ومل حيظ بنظرة
إعجاب من عني فتاة .ومل يفلح حىت يف الظفر بصديق خملص ،بل كان عرضة ملكائد الناس ونُكراهنم.
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وخالصة حاله أنه «مل َير يف حياته كلّها سوى خواءا يلد خواءا ،فعرف مرارَة أن يعجز اإلنسان حىت عن

ٍ
كابوس أشبه ابلوفاة»(.)1
حول حياته كلّها إىل
أن أيمل هنارا أو حيلم ليال .هذا العجز ّ

ألن املوت احلقيقي هو فقدان األمل ،هو العجز عن احللم؛ فهو ال يرى يف منامه أحالما ،وال يف يقظته
آماال! .األمر الذي جعله يقرتف اخلطااي ،ويسرف يف ارتكاب الكبائر ،ليمأل خواء قلبه ،وينتقم لنفسه
الكسرية الوحيدة .فغرق "أسااني" يف مستنقع اللذات والشهوات،اليت استبدت به وامتلكته ،وأسرف يف
طلب الدنيا ،وابلغ يف االغرتاف من ملذاهتا ،فغاص يف دوامتها إىل أذنيه.
وبينما "أسااني" على هذه احلال من اللهو واجملون ،يف املشهد األول من حياته قبل نيل اخللعة ،أييت
املشهد الثاين من حياته ،والذي يبدأ مبجيء رسول الزعيم ابلبشارة ،وهي"اخللعة" هبة الزعيم ،رمز السلطة
واحلكم ،فازداد تعلقا مبلذات الد نيا .وتقول األسطورة أبنه يف زمن قدمي جدا ،قبل ظهور خلعة الزعيم،
كانت الصحراء ـ قبل أن تنقلب صحراء ـ بستاان عامرا بكل اخلريات «كان كل شيء يف متناول اليد ،وال
حيتاج املخلوق ألي عناد لكي يفوز بكل ما اشتهى أو أراد»( .)2ولكن كان الناس ميوتون يف ميتات مجاعية
حري الكهنة والعطّارين.
دون وجود سبب واضح ،األمر الذي ّ
وبقي اللغز غامضا إىل اليوم الذي ظهر فيه الداهية "وانتهيط" ،املخلوق اخلفيّ ،متطيا أاتنه البيضاء فـ
()3
وبني هلم
«هو من كشف للناس اسم الداء الذي مل يكن سوى الكآبة»  ،والدواء هو صيد "الطريدة"ّ ،
أبن حياة اإلنسان عبارة عن رحلة صيد ،وطريدته السعادة ،واحلرفة ،واملرأة ،والذريّة ،واخلالّن ،والصالة،

واملعبود ،وخلعة الزعيم هي طريدة أيضا.

ِّ
فاختذ اخللعة طريدة جللب السعادة ،ودفع الكآبة واليأس واملنفى
عمل "أسااني" بنصيحة "وانتهيط" اللّئيمّ ،
«يكفي اخللعة جمدا أهنا هتب ذلك االمتياز الذي ال يهبه شيء آخر يف صحراء األانم هذه ،أال وهو
()4
أحب "أسااني" هذه "اخللعة" ،ألهنا طريدة،
االنتقال من صفوف العُبّاد إىل مصاف املعبودات»  .لذلك ّ

وألهنا سلطان وجاه ،صريته معبودا ،بعد ما كان عبدا ذليال وحيدا .وما نغّص عليه سعادته إال نبأ العزل من
فم رسول الزعيم ،ففكر يف حيل ِّ
بشعة تضمن له أن يُبقي اخللعة اليت تشبّثت بلحمه عنده ،وال تنتزع منه
أبي مثن .هذه اخللعة العجيبة اليت التحمت ببدنه ،كما يلتحم اخلليل خبليله ،واليت يريد رسول الزعيم نزعها

 1ـ م ن ،ص .20
 2ـ م ن ،ص .23
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منه ،بسلخ جلده بال ذبح! .فـقد عزم "أسااني" على أنه «ال ينوي أن يذهب طوعا ليق ّدم رقبته كاخلروف

جير عليها نصله»(.)1
للجالّد كي ّ

العجائبية،بعرض مشهد نزول رسول الزعيم من القمة ،متوجها إىل
تواصل هذه األسطورة سرد أحداثها
ْ
وقرر اخلروج بنفسه
الواحة بصحبة ثالثة عماليق .ول ّـما مسع "أسااني" بقدوم الرسول ،أع ّد موكبا مهيباّ ،
الستقبال الرسول ،ويف الطريق يسأل "أسااني" الرسول عن مصري من تنتزع منه اخللعة ،فيجيب الرسول

ود "أسااني" أن ميوت قبل أن يرى تلك
أب ّن َمن تُنزع منه خلعة الزعيم ميوت إما نزفا أو حزان ،حلظتها ّ
حي!.
الساعة اليت يُسلخ فيها جلده وهو ّ
متسك احلاكم "أسااني" ابخللعة العجيبة ،أصدر الزعيم أمره ابلقصاص ّمن يعصي أوامره .و ل ّـما حل
وأما ّ

وسلخ جلد "أسااني"حيّا .غري أن
املوعد ،ضاقت الواحة ابجلموع الغفرية ،ملشاهدة مراسيم نزع اخللعةِّ ،
مراسيم القصاص أتخرت إىل صباح اليوم املوايل ،ألسباب جمهولة؛ تذمر الناس ،وعلت أصوات االحتجاج،

مرة ليطمئن اجلموع ابقرتاب املوعد ،وحيثهم على الصرب مث خيتفي!.
يطل رسول الزعيم يف كل ّ
ّ
يف هذه األثناء اهنمك "أسااني" يف اإلعداد لوليمة ،إكبارا للضيف اجلليل ،غري أهنا «انقلبت من وليمة
على شرف الضيف إىل وليمة ابلضيف!»( .)2حيث ختلص "أسااني" من العماليق الثالثة ،زابنية الرسول،
أبشد مسوم الصحراء فتكا ،يف بداية الوليمة .مث ألقى القبض على الرسول ،واخضعه الستنطاق مرير
مهني! .وراح احلاكم يكيل الشتائم والصفات املعِّيبة يف حق الزعيم ،واخللعة ،والرسول! .وتنكر لعطيته ،بل
وصل به األمر إىل ح ّد التشكيك يف وجود الزعيم أصال!.
فقال يف تشجن وغضب ،أبن هذه اخللعة ،ما هي إال زور وهبتان و«ما هي إال قشة الستدراج البلهاء،
وخدعةٌ يف حق أهل الصحراء!»( .)3ووصفها أيضا أبهنا عطية ملعونة ومشؤومة ،وجرمية يف حق انموس
حولت الناموس إىل هراء! ..ألن الناموس مل خيلقه زعيم ..ولكن ّأمنا الصحراء
الصحراء ،ألهنا «هي اليت ّ
هي اليت خلقت الناموس الذي مل خيذل من مل خيْنه أبدا»(.)4
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دعي
مث يتوجه إىل الرسول ،ليأخذ نصيبه من كيل الشتائم أيضا؛ فينعته برسول الكذب والزور ،وأبنه رسول ّ
رسل الكذب أمثاله ـ يقول "أسااني" ـ إمنا يقبلون «علينا ليُبلبلوا قلوبنا ِّخبلَ ٍع تبدو يف مظهرها
ك ّذاب! .ألن َ

اتجا ،يف حني ختفي يف ابطنها ُمسّا زعافا»( .)1وبعد أن انل التعب منهما كثريا من اجلهد والوقت ،حاول
دعي ،مزيّف ،صاحب زور
"أسااني" إجبار الرسول على اخلروج إىل الناس ،واالعرتاف أمامهم أبنه رسول ّ
وهبتان ،مقابل إطالق سراحه واإلبقاء على حياته .وملا مل يقبل رسول الزعيم الصفقة ،أمر "أسااني" أعوانه

حبمله ،وإخراجه إىل الناس،ليُعلمهم أبن اللئيم اعرتف له أبنه ليس رسول الزعيم ،وأنه مل َير الزعيم يف حياته

()2
الشك يف
مطلقا ،وأنه « مل يكن يوما سوى شبح من أشباح أهل اخلفاء ال أهل اخلالء!»  .مث راح ّ
يبث ّ

صفوف الناس يف وجود الزعيم بطرح أسئلة تدخل الريب إىل قلوهبمَ « :من منكم رأى الزعيم يوما؟ بل َمن

منّا رأى الزعيم يف أي يوم؟»( )3وأضافَ « :من رأى منكم الزعيم يوما فليأت إىل اجمللس َمدعوما
ابلبينة؟!»( .)4مث يتوىل بنفسه اإلعالن عن نتيجة هذه التساؤالت ،وهي أ ّن الزعيم خرافة ،اخرتعها ِّ
األدعياء
ّ
األشقياء .مث يُصدر حكمه القاسي بقتل رسول الزعيم الك ّذاب ،ويقضى بنفي جملس احلكماء ،الذي أمساه
جملس العصابة ،ألهنم عارضوا ما قضى به.

مث صار "وانتهيط" اللئيم ،الذي تن ّكر يف هيئة الضيف الغريب ،جليس "أسااني" ومستشاره ،حيث اقرتح
عليه مضاعفة الرسوم واملكوس على القوافل واألهايل ،ونصحه أبن يضع ضريبة على املاء ،وهو أمر خمالف
وحيرم منعه حىت
لوصااي "آهني" ،انموس الصحراء الضائع املقدس ،الذي ينهى عن بيع املاء يف الصحراءّ ،

على العدو.

اخلدم الطبيب ،تفحصه
يتلوى ويصرخ ،فأحضر ُ
يصاب "أسااني" بنوبة مرض  ،ودوار حاد .راح على إثرها ّ

فتعجب من أن اخللعة حتولت جسدا بشراي! وجدها «قشرة أخرى شبيهة بلحاء
وجال ببصره سائر بدنهّ ،
وتقشرها إالّ أهنا مضت تفرز سائال لزجا ليس بقيح وال بدم وال بصديد..
الشجر ..وبرغم تيبّسها وتش ّققها ّ
غارت يف جلدة البدن عميقا ،مث أنبتت عروقا شرسة مضت تسري يف اللحم لتمتص منه الدم وأتكل
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اللحم»

()1

وبعد املعاينة يصارح الطبيب "أسااني" ،أبنه مصاب بتورم اجللد ،ومصري هذا الداء املوت

القريب!.
ويف حالته تلك ،من الضعف واحلزن واالنكسار ،يدخل عليه حاجبه ،ويلقي على مسامعه أخبار السوء
من ها؛ فرار اللئيم"وانتهيط" ،وتعرض الواحة للغزو وحماصرهتا من قبل صاحب "قدموس" ،مبساعدة شيوخ
توعدت ابالستسالم للعدو!.
الصحراء ،واألهايل انقسموا إىل فئتني؛ فئة ّفرت من الواحة ،وفئة ّ
يعود الداهية "وانتهيط" ليُشري على "أسااني" أبنه إذا أراد اخلالص فعليه أن يتخفى يف السرداب ،الذي
بناه اللئيم حتت ضريح الرسول الذي قتله "أسااني"! .مل خيرج "أسااني" من ابب داره ،تسلل به الداهية
ّمر ضيّق ،وانتهى به البنيان إىل موضع احلضيض ،احنىن وأزاح لوحا حجراي عليه بعض النبااتت ،نزال
عرب ّ

معا اهلاوية ،وسارا يف دهليز ضيق ،تضاعف أمل "أسااني" بسبب الورم ،وبسبب الرطوبة ،وأحس بنقص
اهلواء ،فحمله "وانتهيط" ،وسار به طويال ،حىت وصل به مكان "احلجاب" ،وهو عبارة عن «دار واسعة،
حسنة اإلضاءة ،منحوتة اجلدران بتمائم مستعارة من انموس القوم الضائع ،حمفورة برموز األجبدية
()2
ب أعجوبةٌ من األعاجيب «منحوت من صلد صقيل أمحر اللون،مل
القدمية»  .يتوسط هذه الدار نُص ٌ
حمفور ابلوصااي املستعارة من الناموس املفقود
حيدث له أن شاهد له مثيال يف دنيا الصحراء كلِّّها.
ُ
الصلد ٌ
أيضا ،مزبورة يف صفوف مستقيمة شهيّة للعني»( .)3قال له الداهية "وانتهيط" أبن هذا املكان هو

"احلجاب املوعود".

حيمل اللئيم "وانتهيط" جسم "أسااني" الضعيف ،ويضعه يف جوف احلجاب ،وما هو يف احلقيقة إال
()4
ك اخللعة عن بدهنا،
"انووس"  ،وهنا يواجه وانتهيط "أسااني" ابحلقيقة املرة «يف هذا اجلوف سوف ختلعُ َ

أبيت أن ختلعها عن بدنك!»( ،)5مث يُطلعه على احلقيقة العجيبة األخرى الصادمة ،وهي أبنه هو
ألنك َ
صاحب اخللعة ،وأن الرسول والزابنية الثالثة هم رجاله!ُ .هبت "أسااني" ومل يستطع الكالم ،متلمل يف
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"الناووس" مث بذل جهدا كبريا ليقول« :أنت "وانتهيط" .أنت لن تكون إال لئيم األجيال "وانتهيط".)1(»..
مث كابد مشقة النزع األخري ،وشهق شهقة لفظ معها أنفاسه األخرية ،ووصل "أسااني" إىل مصريه احملتوم!.
هذه األسطورة اليت أوردها "إبراهيم الكوين" ،هلا دالالت رمزية ،واليت منها أ ّن اخللعة اجللدية امللتصقة جبلد
احلاكم "أسااني" ترمز لكرسي احلكم الذي يتشبّث به احلاكم الطاغي الفاسد ،الذي استوىل على السلطة
نصب حاكما ،حىت يتنكر للوعود اليت قطعها
بطريقة غري دميقراطية ،ورغما عن إرادة الشعب .فما إن يُ ّ
على نفسه ،ويتمرد على املبادئ اليت كان يتشدق هبا ،وخيرق القوانني واملواثيق املسنونة! .يتشبث ابلكرسي
مهما كلفه الثمن ،ولو كان الثمن حياته ،كما هو حال "أسااني" .تتحلق حوله بطانة السوء ،يزيّنون له

وجيملون له الظلم ،مثلما فعل اللئيم "وانتهيط" .فـ "أسااني" ن َفى من جملسه احلكماء والعقالء
الباطلّ ،
وقرب إليه "وانتهيط" ،صاحب اخلديعة والدهاء واملكيدة،
الذين يدلّونه على الصواب ،ومينعونه عن الفسادّ ،
الذي كانت هناية احلاكم على يديه!.

ـ  0ـ  7ـ "بورو" وحادثة شق الصدر العجيبة:
تسجل هذه األسطورة جانبا من األحداث العجيبة اليت شهدهتا الصحراء ،حادثة ميتزج فيها اخليال ابلواقع.
ّ

وتتمثل يف احلادثة العجيبة اليت وقعت لـ "بورو" مع الداهية "وانتهيط"! وذلك حينما دخل مع صديقه

يتهجى
"جبارين" مغارة الكهف ،وما إن شاهدا تلك الرسوم العجيبة ،سيطر على "جبارين" اخلوف ،وهو ّ

تعرض الصحراء إىل زلزال عنيف ،فإن رموز هذه
رموز اإلشارة املنقوشة على جدار الكهف .وابلرغم من ّ
تتحول إىل حيّة خميفة ،ش ّده بريق عينيها
تتحرك ،مث ّ
اإلشارة مل تتالش ،بل رأى مشهدا عجيبا؛ رأى اإلشارة ّ

«فانقاد ،واقرتب .استسلم ،وسلّم نفسه لإلغواء ،تق ّدم حىت وقف عند ذنبها املرجتف ،وأصبح يف متناول
()2
جرة فخارية ّملوءة بكنوز الترب
ف ّكيها ،ومسع فحيحها بوضوح»  .مث ملح جبانب هذه احلية املخيفةّ ،
اللّعوب!.

شرع "بورو" حيفر الرتاب حتت أنظار احلارسة املخيفة املتي ّقظة ،حفر كثرياَّ ،
وجد يف طلب الكنز ،لتخليصه
من احلية الشريرة.مل يتوقّف عن احلفر إال حني وصل إىل رسوم سريّة ،وهي عبارة عن خطوط وأبدان
مس أهل الصحراء من قبل .واصل "بورو" احلفر ،دون انقطاع،
ميسها التب ّدل و ّ
ومسالك،مل ّ
التغري ،كما ّ
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وفجأة خرج له من الكهف ،كائن خميف ،قال له إنه الكاهن األكرب ،كبري السحرة .كان يلبس قطعا من
ودان ،ويتّكئ على عصاه.
يتوج رأسه بقرين ّ
جلد ّ
الودانّ ،
اقرتب منه الساحر أكثر ،فرأى "بورو" مشهدا عجبا «رأى نفسه يركع فوق الكنز .حيتضن الوديعة بيدين
ِّ
جر ضحيّة
حممومتني ..وفوق رأسه ..ينتصب "وانتهيط" ميتطي أاتنه البيضاء ،ويبتسم خببث من جنح يف ّ
جديدة إىل ّملكة الربيق»( .)1ما كان ذلك الساحر سوى "وانتهيط" الشرير ،صاحب اإلغراء بربيق
الذهب .واصل "بورو" رؤية املشهد العجيب ،رأى الداهية قد ركب أاتنه البيضاء ،وأجلس "بورو" وراءه ،مث
أخذه إىل مكان غريب مل يسبق له أن شاهده من قبل! .حيث التفت إليه "وانتهيط" وقد «نثر يف وجهه
()2
ط يف نوم عميق،
حفنة من اهلباء األصفر ،هباء التّرب»  .سقط بعدها "بورو" على األرض كامليّت ،مث غ ّ

أشبه ابملوت!.

شق صدره من قبل "وانتهيط"! .هاله األمر ،اراتع حينما رأى
مث رأى "بورو" مشهدا عجيبا آخر ،مشهد ّ
ملع نصلُها يف الفضاء قبل أن
الداهية وقد مشّر «عن ساعديه وأخرج من ُك ّم جلبابه مدية جموسية فظيعةَ .
انشق الصدر إىل شطرين ،ولكن اجلرح مل
السحرة .غاصت بسهولة عجيبةّ .
يهوي هبا على صدره مبهارة ّ

دس يده يف جوفه وأخرج القلب!»(.)3
ينزف دماّ .

أتمل "بورو" الشيء الذي أخرجه الداهية من صدره ابندهاش شديد ،مل يكن ما انتزعه الساحر "وانتهيط"
من صدره قلبا!" .بورو" رأى شيئا يقفز ويرتاقص بني أصابع الداهية ،إنه طائر ،كهذا تراءى لـ "بورو"! .نعم
طائر أبيض انصع «كأنه قطعةٌ من ضياء .طري صغري يف حجم "موال ـ موال" .ولكن يف عينيه رأى شقاء
الساحر من جناحه وألقى به يف الفضاء .مل يره وهو يرفرف جبناحيه ،وإمنا تالشى يف الفضاء.
وذكاء .أخذه ّ
استحال جزءا من ضوء الفضاء .أصبح هو الفضاء»(.)4

متضي أحداث األسطورة الصحراوية العجائبية ،فتذكر أ ّن "بورو" رأى "وانتهيط" أيخذ اجلرة الذهبية ،ويُ ِّلقي
للجرة ،كما أدهشته
دسها مكان القلب!َ .
هبا يف صدر "بورو"ّ ،
فهالَه و"أدهشه أن يتّسع صدره الصغري ّ
املرونة اليت غابت هبا احلسناء يف الصدر"( .)5وفجأة ،الحظ "بورو" أ ّن احلياة دبّت يف جسمه ،ولكن
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يتحول إىل حيّة مشطورة إىل نصفني؛ النصف األسفل أنثى
بلغت املفاجأة ذروهتا ،عندما رأى جسمه ّ
وجرة الترب يف العني اليمىن ،تومض بربيق الترب ،ساعتها صرخ
حسناء ،والنصف األعلى حيّة رقطاء!ّ .

"بورو" ،واخذ ينادي على نفسه «أين أنت اي بورو؟»( .)1أغمض عينيه ،من شدة األمل ،اختفى الساحر

ويتمرغ يف الرتاب ،كمن أصابه اجلن
يف طرفة عني! .أما "بورو" فقد سقط أرضا ،يرجتف ويصرخ ّ
ويتلوى ّ
مبس!.
ّ
لكن صديقه "جبارين" الذي كان يف اجلوار ،مل يبق مكتوف األيدي ،هرع حماوال ختليص جسد صديقه ،ملا
ّ

صوب طعنة إىل صدر العدو ،مث طعنه
استل مدية ّ
حمصنة ابلرموز والتعاويذّ ،
رأى الشبح العظيم ،قفز ،و ّ
اهتزت بعنف ،ومادت حىت
طعنة أخرى «فاهنار اجلسد اجلبّار .مسعه يسقط جبوار جسد بورو ،ألن األرض ّ
ترنّح وكاد يسقط أرضا»( . )2وبعد صراع جبارين مع الشبح ،تدخل صديقهما اآلخر "بوشا" ،الذي قفز

مرر املدية السحرية
ومررها على العدو اخلفي ،فنشط جسم "جبارين" ،مث ّ
إىل ساحة املعركة ،أخذ املديةّ ،

على جسد "بورو" أيضا « رسم هبا تقاطعا فوق الرأس .مث نزل هبا من الصدر حىت القدم اليمىن .رسم

تقاطعا آخر على اجلسم كلّه .أحاط جسد بورو بدائرة . )3(»..انتفض جسد "بورو" هو اآلخر ،لقد
اجلين عندما رسم عالمة "اتنيت" فوق رأسه ،لقد حنر املثلث املق ّدس هذا العدو العنيد.
أصاب "بوشا" َّ
ـ  0ـ  3ـ اجلن والصوت اجملهول:
تزخر رواايت "الكوين" بشخصيات من عامل اجلن ،فقد عرضهم وهم يتفاعلون مع أهل الصحراء ،ويتعاملون
معهم ،فقد أتى على ذكر أعماهلم حني يُق ِّّدمون يد العون إىل أهل اخلالء من ساكين الصحراء ،أو يسعون
إىل إيقاع الضرر هبم ،أو االكتفاء ابلدعابة واملشاكسة .أو عندما يتّخذون أعواان هلم من أشرار اإلنس،
والشياطني ،ومن ملة السحرة والعرافني .وقد صورهم "الكوين" يف هيئات عجائبية خمتلفة ،تبعث على
الدهشة واحلرية؛ كإظهارهم يف أبدان احليات واألفاعي ،والتخفي يف بدن احليواانت الربية واحلشرات الزاحفة
يبني الروائي قدرة
والطائرة ،والتنكر يف مسوح املهاجرين والرعاة والتجار والنبالء واألغنياء ...ويف كل هذا ّ

اجلن على التّحول والتّنكر العجيبة .وسنأيت على ذكر بعضا من أفعال ملة "أهل اخلفاء" اخلارقة ،واليت
سجلها "الكوين" يف الكثري من رواايته.
ّ
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حتكي أحداث هذه األسطورة يف رواية "وطن الرؤى السماوية" يف قصة "الفخ" عن سرية الرجل الصحراوي
الذي يدعى "أخنوخن" .كان "أخنوخن" هذا يسري يف عراء الصحراء الفسيح ،وإذا مبجهول يفاجئه بنداء
فيه اهتام واضح قبيح "أخنوخن أنت قتلت أمي"! .رفع "أخنوخن" رأسه ،واستدار حوله ،مل ير سوى
ومن سكنها من
الظالم املوحش .مث مشى وهو يف ّكر ،لقد قضى َّ
سين عمره املاضية ،يف وفاق مع الصحراء َ

الكائنات ،أجهد نفسه يف التذكر ،هل أذى خملوقا؟ .بل إنه «ال يذكر أنه قتل أحدا حىت يف املنام!»(.)1

مل يُ ِّلق "أخنوخن" هلذا اهلتاف ابال ّأول األمر ،فلم يكن ابلنسبة إليه أمر مساع األصوات يف اخلالء مدهشا،
ألنه كثريا ما وجل مساكن اجلن واألشباح ،وكثريا ما كان يسمع رطانتهم  ،ومهساهتم يف الليل.

اجلين العمالق ،فاجأه بصفعة قوية على خده األيسر،
ويف تلك الليلة اليت انم "أخنوخن" يف العراء ،زاره ّ
أتبعها بضرابت ابهلراوة ،أجربت "أخنوخن" على الركوع! .ومنذ هاته الليلة سيتحول «اال ّهتام النهاري إىل
دمر حياة "أخنوخن" ،ويَقلب نظام األشياء كلِّّها يف الصحراء ،حبيث تربز ثنائية
طقس تعذيب ليلي ،يُ ّ
بقوة ،بني النظام النّهاري والنظام الليليُ ،هتيمن على إثرها سلطات اخلفاء لتتخلّل كل
حادة تتّضح لنا ّ
شيء»( . )2حيث كان اجلالد الليلي يسلط على "أخنوخن" ضرابت مؤملة ،وال يتوقف إال مع انبالج
الصباح.
يتوصل إىل
ف ّكر "أخنوخن" بعمق يف سبب هذا العقاب ،وأجهده التفكري يف مغزى هذا ّ
االهتام ،ولكنّه مل ّ

توصل إىل أنه مل يرتكب أمرا يوجب القصاص .ف ّكر وف ّكر ،ساورته شكوك يف أ ّن
كشف السبب ،بل ّ
ودان حامل ،وقطع
العقاب الذي سلّطته عليه ملة اخلفاء قد يكون سببه إقدامه ذات يوم على قتل أنثى ّ
شجرة خضراء من جذورها ،لينصب هلا الفخ! .وهي أفعال حمرمة يف انموس الصحراء ،وخمافة لوصااي ّأمه

الراقدة يف قربها ،توجب على فاعلها دفع الثمن!.
ّ

الرفس ..تواصل
واصل جالد اجلن التعذيب الليلي؛ الضرب ابهلراوة ،الركل القاسي وسط البطن ،السحل و ّ

هذا العذاب عدة ليال ،أتمل "أخنوخن" كثريا؛ أمل البدن ،وأمل اإلحساس ابإلمث ،ألنه أقدم على فعل شنيع،
جملرد التسلية .لو فعل ذلك ألنه جاع كبقية األشرار لوجد لنفسه مربرا ما .لو قتل بطريق اخلطأ
فـ «قتل ّأما ّ
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حجة تُقنع األم يف قربها وتطفئ يف صدره انر األمل»( .)1ولكنه مل جيد لنفسه عذرا يف ما اقرتف من
لوجد ّ
إمث ،سوى اللهو والشبع!.

وملا بلغ األمل مداه ،ووصل الندم إىل منتهاه ،وجتاوز عذاب اجلالد كل ح ٍّد ،طلب "أخنوخن" من اجلن أن
الرحيم! .إنه يشعر اآلن ابلضياع ،ويشكو الوحدة ،وحيس ابليتم
ّ
يعجل ابملوت ،وخيلّصه ّما هو فيه ابلقتل ّ

فعال ،ألنه ملا مات أبوه ،تركه أمانة عند أمه ،وملا ماتت أمه تركته أمانة يف عنق أمه الصحراء ،ولكنه خان
عهد الصحراء ،فتن ّكرت له الصحراء ،وهلذا صار إحساسه ابلضياع مضاعفا .فلما مل جيد أنيسا شرع
يبكي ،ال يبكي يـُْت َمه ،وإمنا يبكي ألن الصحراء كلها غاضبة عليه ،فأصبح يعيش العزلة والضياع يف هذا
الفضاء الفسيح.
بعدها استسلم "أخنوخن" لعمل اجلالد ،وصار ال يعبأ بعذابه الليلي .ينهال عليه اجلن ضراب ابهلراوة،
فيتل ّقاها "أخنوخن" بصرب مجيل .الصرب إىل درجة حيس فيها ابلغثيان ،فيتقيّأ .ليس بسبب أمل اجلسم ،وإمنا

بسبب أمل النّدم ،والذل واإلهانة والعار ،الذي هو أقسى من املوت .يُع ّذب عذاب العبيد ،أو كما يُفعل
يظل عبدا؟ إىل مىت يرتضي أن يُهان
ابحلمري ،وابألشرار! .مث راح يُسائل نفسه «فإىل مىت سيتحمل أن ّ
حتمل العار؟»(.)2
ويُضرب كاحلمار؟ هل
ّ
تستحق احلياة ّ

أهنكه التعب ،فَ َجَّر بدنَه املتهالك ،أراد النهوض ،لكنه ترنّح مث سقط ،حاول النهوض مرة أخرى ،عرب
الوادي وحيدا مذعورا ،زحف حنو املرتفع ،حيث قبور األسالف ،مث زحف حنو قرب أمه ليلوذ به ،احتضنه
وفز من مقلتيه دمع حار .ويف ليلة من ليايل العذاب ،أفرط اجلين يف ضربه ،طارد "أخنوخن"
وقبّل حجارتهّ ،
سر امتناع
من مكان إىل مكان ،وفجأة يتوقف اجلالد ،عندما حيتضن "أخنوخن" قرب أمه! .ساعتها عرف ّ
اجلن عن ضربه ،وتذكر أن أمه كانت حترتم ملة اجلن ،وال تذكرهم إال إبكبار وحمبة؛ تُع ِّّدد فضائلهم ،ومتدح

طيبتهم ،وتُعظّم خريهم .ولذلك فإن اجلن حيرتموهنا حىت يف قربها ،وميتنعون عن مالحقته عند قربها إكراما
هلا .ومنذ أن اكتشف "أخنوخن" السر ،صار كلما أاته اجلالد ابلعذاب ،حيتمي بقرب أمه ،يعتصم به من
()3
توسد قرب
محلة التعذيب ،و«كلما جلأ إىل القرب تراجع اجلين عن مطاردته»  ،ولذلك صار ال ينام إال إذا ّ

أمه ،الذي اختذه مأوى له ،ليعصمه من اجلين اجلالد.
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عاش "أخنوخن" فرتة على هذه احلال ،ولكن من املستحيل أن يقضي كل وقته مالزما مكاان واحدا ،فهو
أحد سكان الصحراء ،الذين ال يستقرون يف مكان معني .فالرتحال قدر الصحراوي ،ورعي اإلبل يتطلب
اجلوال.
التنقل ،فهو «بدوي ،ومالزمة البدوي مكاان واحدا ،حىت لو كان قربا ،أمر مستحيل ،ألنّه العابر ّ
ِّ
سمي نفسه ابلطائر الطّليق .وها هو اآلن حبيس ليايل القرب»(.)1
كان حيلو له أن يُ ّ
رأى "أخنوخن" أنه صار حبيس قرب ،أسريا يف سجن ،رهني ٍ
مكان ضيّق حمدود ،وهو الذي كان يصف
َ
َ
نفسه أبنه كالطائر املغرد ،يتنقل يف كل مكان؛ يف الكهوف واملرتفعات والوداين .وتزايد أمله أكثر ألنه صار
يف محاية ميّت ،وهو احلي ،حىت لو كان هذا امليت أمه! .لذلك أصبح حيس ابلضيق ،فتضاعفت آالمه،
اضطره اإلحساس ابإلهانة إىل أن حيتمي
وتعاظمت مشاكله ألنه «مل جيد وسيلة للحياة سوى القرب .لقد ّ
ِّ
ت
احلي! أال يعين ذلك أ ّن املوازين انقلبت ،حبيث صار ُّ
احلي بقرب ّأمه امليّتة .امليّت حيمي َّ
هو ُّ
احلي ميّتا ،وامليِّّ ُ

حيّا؟»(.)2

أشغال ال بد أن يقضيها ،وابلتجربة ،وجد أن النهار ال يكفيه لقضاء
مجال يرعاها ،و ٌ
كانت لـ "أخنوخن" ٌ
ِّ
ورد إبله إىل مكاهنا ،قرب املقربة .فكان حمتّ ٌم عليه أن يقضي جزء من الليل ليُنهي أعماله .حدث
مآربهّ ،
مضطرا ،وقصد طريق القوافل ملقايضة ٍ
لكن النهار مل يكفه ،فعاد،
ذات مرة ،أن غادر القرب
مجل ابلشعري ،و ّ
ّ
جالد الليل «فيقطع طريقه من منتصف املسافة ،وال يتخلّص من يد
ويف الطريق أدركه الليل ،ومل يتأخر ُ
اجلالّد ،إال بعد أن يبلغ احلرم املق ّدس»(.)3
فكر أايما يف املأزق الذي وجد نفسه فيه ،ما السبيل الذي مي ّكنه من التوفيق بني القيام ابألعمال امللحة،
وبني االحتماء بقرب األم من اجلين اجلالد؟ .يف خضم هذا التفكري قدحت له فكرة أو عنّت له حيلة ،مت ّكنه
من التنقل يف الصحراء ،واالحتماء بقرب األم يف نفس الوقت ،وتتمثل يف نبش القرب واصطحاب رفات
احلي على نبش قرب امليّت ألسباب تتعلّق ابحلياة ال
األم! .ولكن هذه احليلة شنيعة وفظيعة « أ ْن يتطاول ُّ
ابملوت .ال ب ّد من ترك امليّت يسرتيح يف حضن ّأمه ،يف رحم األرض ،يف منزله األخري .ال أحد جيرؤ على
نبش قرب مي ٍ
ت ،دون أن تطارده لعنة مثل لعنة الفراعنة»(.)4
ّ
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ودون تردد ،عمد "أخنوخن" إىل قرب أمه ،يزيح عنه احلجارة والرتاب ،ومل حي ّدث نفسه أب ّن «نبش القرب
اعتداء صريح على قدسية املثوى ومحيميته»( .)1انكشفت له الرفات ،فرأى هيكال عظميّا ضئيال يف حجم

طفل صغري! .وبِّيَديه املرجتفتني ،تناول مججمة أمه «أزاح الرتاب عن جزئها العلوي .ما زالت خصالت
الرمحة واحلب .العني اليت
ابئسة من ّ
تتمسك ابلعظم ...مسح الغبار عن العني اليمىن .عني الشفقة و ّ
الشيب ّ
ظل ينحين يف فوهة القرب يف ذهول.
تنزف ابل ّدمع عندما يستجيب قلب األم لالنفعال واحملبّة واحلننيّ ...
ُخيِّّل له أ ّن قلبه أيضا توقّف .التّن ّفس أيضا توقّف .جاهد اللتقاط اهلواء واستعادة النَّـ َفس .قفز خارج القرب
تلوى يف العراء كاجملذوب .)2(»..ورغم ذلك أتبّط مججمة أمه ،ومحل قرب ّأمه معه ،ليهاجر معه،
أبعجوبةّ .

ال يفارقه أينما حل وارحتل.

وألن "أخنوخن" مل يُطلع أحدا على هذا النّزاع مع أهل اخلفاء ،فقد تع ّددت أتويالت أهل الصحراء عند
ِّ
األم ،ليس ألهنا أمٌّ،
اجلين اخنوخن مل يُطق فراق ّ
رؤيتهم له حيمل مججمة ّأمه معه! .بعضهم ّادعى «أن ّ
ولكن ألنه مل يعرف يف حياته إنساان غريها ،فلحقها إىل القرب ،وأخرج عظامها ،واحتفظ هبا يف جراب
()3
اجلين الذي اختار اإلقامة مع اجلن يف اتسيلي قد
إن
«
ا
و
يقول
مل
لكنهم
و
.
السرج ،كي تُؤنسه يف وحدته»
ّ
ّ

األم متيمة حتميه من اعتداءات جريان الظلمات.)4(» ..
ّاختذ من مججمة ّ

بقي "أخنوخن" م ّدة حيمل مججمة ِّّأمه يف جرابه ،ال تفارقه طرفة عني ،غري أن الصحراء واجلن وتعاليم
أسالف الصحراويني احلكماء ،يرون أن "أخنوخن" بعمله هذا ،قد ارتكب إمثا جديدا مل يُسبق إليه من

قبل ،عندما انتهك قدسية املقابر ،ودنّس حرمة املوتى .وهو عمل يوجب القصاص أيضا .الذي مل يتأخر
كثريا ،إذ سرعان بدأت معاقبته ابلسيل اجلارف ،هذا الغول الذي دامهه على حني ِّغّرة «وهو يف وادي
وطوح به بعيدا .مل يرتك له فرصة للتشبّث
السرج الذي ُخيفي فيه اجلمجمةّ .
أميهرو ،فجرفه ،وهو حيتضن ّ
التف عليها كالثّعبان،
بشيء .كلّما أمسك بشيء أفلت منه ،حىت جاءته الفرصة أخريا يف شجرة كبريةّ .
الفخ»( .)5تلك
ويف الصباح اكتشف أ ّن شجرة اخلالص كانت طلحة ،الشجرة نفسها اليت صنع منها َّ
الطلحة املقدسة ،أجنْته من املوت احمل ّقق ،وحافظت على حياته ،غري أهنا حرمته من تعويذة احلياة ،من

مججمة أمه.
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تفحص األحجار والصخور ،استمر
عزم على البحث عن اجلمجمة ،فتّش األشجار ،ون ّقب يف جذورهاّ ،

حبثه شهرا كامال  ،ولكنه مل يعثر عليها ،فانقطع أمله يف اسرتداد اجلمجمة ،واعرتاه اليأس .وملا عرف أهل
اخلفاء أيسه ،وقف على رأسه رسول اإلدانة ،مل يبادره ابلضرب والركل والسحل واملطاردة ككل مرة ،ولكنه
«اكتفى أب ْن صارحه أبنه قتل ّأمه حني قتل الشاة .لقد أرادت أن تُرضعه ،حني طلب منها احلليب ،وإ ْذ مل
()1
ِّ
سر آخر مل يكن "أخنوخن"
املوت جماال لرضاعته ،عادت له بصورة أنثى ّ
يُت ْح هلا ُ
الودان»  .مث أطلعه على ّ
يعرفه من قبل ،حني أخربه أبنه أخوه من الرضاعة ،وأ ّن الدم الذي جيري يف عروقهما هو دم واحد .مث
ورحت حتتمي
أمي أيضا .لقد َ
قتلت ّأمك وأمي اي أخنوخنُ ،
واجهه اجلالّ ُد ابحلقيقة كاملة يف قوله« :إهنا ّ

من جرميتك جبمجمتها .ما أشقاك اي أخنوخن! ما أشقاك اي أخنوخن!»(.)2مث استدار مبتعدا ،وقد مسعه

جيهش ابلبكاء.
أحس "أخنوخن" أبن جسمه غرق يف بركة من العرق ،وشعر أبمل حاد يف صدره ،كأن سكينا حادة اخرتقت
أحس بضيق يف التّن ّفس .وقف على قدميه .ترنّح .سقط على األرض .تزحزحت السكني النارية
ضلوعه « ّ
وصعدت ببطء إىل أعلى .حنرت الصدر ووجدت الطريق إىل احللق»( ،)3شعر أبن صدره فاض ابلنّزيف!.
األمل الشديد يعتصره ،لقد الحظ أن أمل اجلسد الذي ذاقه على يد اجلن ،أهون من أمل الروح «ما أسهل
تعذيب اجلسد جبوار التنكيل ابلروح .ما أهون نزيف البدن ابملقارنة مع نزيف الروح»( .)4غاب "أخنوخن"
عن الوعي ،ودخل يف حرم السكون اخلالد ،وابتعد عن الصحراء اليت يعرفها ،إىل املنفى البعيد اجملهول الذي
ال يعرفه.
قررت ملة اجلن أخريا أن ترتك لـ "أخنوخن" اختيار الكيفية اليت يُنزل هبا القصاص على نفسه ،فلم يتولوا أمر

حرموا عليه خمالطة الناس ،وأجربوه أن يعيش وحيدا
عقابه ،ومل يفصلوا يف طريقة موته ،فكل ما فعلوه أهنم ّ

هائما يف الصحراء .فانتابه اليأس ،وضاقت عليه الصحراء مبا رحبت ،عندئذ «حاول أخنوخن أن ُحيّرر
ابلذل .ومل ينتبه إىل املصري الذي ي ّدخره له اخلفاء»(.)5
روحه من العار ،من اإلحساس ّ
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كل منافذ السعادة ،صعد "أخنوخن" املع ّذب اجلبل ،ونظر
فلما غطّى أملُ العار والذل على كل أمل ،وس ّد َّ
إىل األفق ،مث «أحاط لثامه برقبته.مل يلحظ كيف سقط طرف اللثام وتعلّق ٍ
بنتوء ابرٍز ،شرس ،يف الصخرة.
أطلق أنينا طويال ،موجعا ،كأنه َمجل يُذبح .و ..قفز .قفز من القمة ،مل يسقط إىل األرض .القدر الذي

السفح.مل يهبط إىل األرض .إىل احلضيض»(.)1
حول اللثام ،يف رمشة ،إىل ّ
ّ
فخ ،تل ّقفه قبل أن يبلغ ّ

ملا سقط من أعلى التصق طرف اللثام بصخرة قوية ،فوجد نفسه معلّقا وسط اجلبل ،ومل يصل إىل األرض،
ِّ
الودانُّ ،أمه .اعتلت
تف حول عنقه ،فخنقه .مات معلقا ،كما ماتت بسببه ُّأم ّ
بينما طرف اللثام اآلخر ،الْ ّ
الفخ ،املعلّقة من رجليها
األم املشدودة إىل ّ
مقلتيه بسمة غامضة نفس «الغموض الذي نطقت به مقلتا ّ
اخللفيتني ،إىل اجلبل»( .)2شاهد الناس "أخنوخن" معلقا بني السماء واألرض «مطرودا من فردوس

القمة ،وينكره احلضيض .ولعلّه يف تلك اللحظة اليت انطبعت فيها على مقلتيه بسمة يف
األسالف ،ترفضه ّ

الفخ الذي أع ّده لنفسه يف
الفخ الذي أع ّده ّ
للودان يف الظاهر ،كان ّ
تلك اللّحظة فقط ،أدرك أ ّن ّ
()3
يرددون أسطورة "اخنوخن" عرب أجيال كثرية،
األليمة،
احلادثة
هذه
بعد
.
اخلفاء»
ظل أهل الصحراء ّ
ّ
حيور أحداثها ،وآخرون اكتفوا أبخذ املوعظة واالعتبار!.
بعضهم يزيد يف احلكاية ،وبعضهم ّ
ـ  7ـ عجائبية أحداث أهل اخلفاء (ملة اجلن واألشباح):
حول والتّنكر:
ـ  7ـ  0ـ لعبة األقنعة :التّخفي واملسخ والتّ ّ
ـ  7ـ  0ـ  0ـ احللول يف أبدان احليات واألفاعي واملردة والعجاج والقبلي:
إن توظيف "الكوين" لعامل اجلن ،وتقدميه بصور خمتلفة ،أضفت على أحداث النصوص السردية هالة من
الغرائبية والعجائبية ،أخرجتها عن املألوف .حيث عمد الروائي إىل إلباس اجلن أقنعة عجيبة ،ابالعتماد على
حيلة التحول ،واملسخ ،والتنكر ،لإليغال يف التعجيب واملتعة ،واحلرية واالدهاش معا! .فاملسخ «يرمز إىل
حول عن
القدرة اإلرهابية على حتويل اإلنسان من وضع أعلى إىل وضع أدىن (وضع حيواين) ..وخيتلف التّ ّ

املسخ أبنه ال يتضمن االنتقال احلصري من مرتبة عليا إىل مرتبة دنيا ،فهو قد يكون حتوال ارتقائيا مسخ يف
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حول يشمل األشياء والبشر على
حتوال ُحمايدا .والتّ ّ
حتوال احنطاطيا أو ّ
حتويل البشر إىل حيواانت أو أشياء أو ّ
السواء ،بينما ينحصر املسخ يف حتويل البشر إىل حيواانت أو أشياء»(.)1

إ ّن حتول اجلن إىل كائنات حيوانية أو بشرية أو مجادات ،تفضي ابلقارئ إىل حالة من االستغراب والدهشة،
خبالف الوصف الع ادي لألحداث .وتفتح أمامه عوامل ختييلية المتناهية ،يتداخل فيها الواقع ابخليال،
واملعقول ابلالمعقول ،تداخال متشابكا وملتبسا ،يعرتيه كثري من الغموض .هذا الغموض انجم عن نزوع
الروائي إىل توظيف عوامل اجلن ،بذكر صفاهتم العجيبة ،وأعماهلم اخلارقة.
ومن املؤكد أن قارئ رواايت"الكوين" ،يسرتعي انتباهه عنصر الغرابة ،املتمثل يف عنصر "التحول" أو
"املسخ" ،الذي وظّفه الروائي بشكل الفت ،وما يصاحبه من سرد وقائع وأخبار غرائبية ،تكشف عن
املختلف يف البشر ،والغريب والعجيب يف أزمنة وأمكنة وأقوام اآلخرين ،الذين يقامسوننا هذا العامل الفسيح.
إن عنصر الغرابة مرتبط أساسا ابلظواهر الغريبة اليت يتبدى فيها عامل اجلن،؛ فهم يتبدون يف أبدان احليات
واألفاعي ،أو يف صفة بشر قطاع الطرق ،أو على هيئة رايح أو إعصار أو عجاج ،أو ابتداع حيل كثرية
بواسطة التحول واملسخ لقضاء مآرهبم ،واسرتجاع ّمتلكاهتم.
بعض صور اجلن اليت يظهرون هبا ،السرتداد الذهب ،مثال ،حينما ذكر أبن بعض التجار،
يذكر "الكوين" َ

الذين وصفهم ابلبلهاء ،ألهنم ْيعتمدون يف دخول الصحراء على قواهم وقدراهتم ومواهبهم فقط ،و«يغفلون

يسخر هلم مردة يف لباس
عن حتصني الذهب أبغالل احلديد ،فيُسلّط عليهم اجلن احليّات واألفاعي ،أو ّ
لصوص ،أو قطّاع طرق ،ليقظوا على القافلة .وقد ..أيتيهم (اجلن) يف أمواج العجاج ،أو يعرتض طريقهم
يكف أهل الظلمات عن ابتداع احليل حىت يصلوا إىل ثروهتم
برايح القبلي ،ليَضيعوا وميوتوا عطشا .وال ّ
ويسرتدوا كنوزهم»(.)2
ّ

ويف وصف جيش من اجلن ،ذكر "الكوين" جانبا غريبا من هيآهتم اليت يتنكرون فيها .ففي الظالم بدا أفراد
هذا اجليش اجملهول املهول « بقامات اجلبابرة ،ويتالشى مثل غالالت البخار .ميتطي مركبات الريح ،وينزل
فجأة ،فتتب ّدد العجاجة ويسكن السهل .يرتاطنون بلغة مبهمة ..بعضهم يزحف على األرض بوضاعة
()3
بني فُراد َة
األقزام ،ويتطاول فريق آخر يف السماوات حىت حيجب جنوم الليل»  .هذا الوصف العجيبَّ ،

 1ـ خليل أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،م س ،ص .92
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .037
 3ـ إبراهيم الكوين ،الربة احلجرية ،م س ،ص .37

~~252

وغموضه؛ فجنوده منهم من هلم قامات عمالقة ،حتجب جنوم السماء ،ومنهم أقزام زاحفة
هذا اجليش
َ
كاحليات ،وآخرون خيتفون كفقاعات البخار ،مركباهتم الريح والعجاج .إنه جيش ليس كبقية اجليوش ،ال
مزود
أاثر فزع احملاربني أكثر من جيش مسلّح .ذلك أنه ّ
يتدرع بدرع ،وال حيمل سالحا ،ورغم ذلك « َ
للصحراء»(.)1
بسالح قدمي صنعته األساطري امسه :اخلوف من أهايل الظلمات واخلفاء ،الس ّكان األصليني ّ

فسالح اخلوف أكثر األسلحة فتكا أبهل الصحراء ،لذلك ح ّذرهم الكتاب الصحراوي املقدس الضائع
"آهني" ،من إظهار اهللع واخلوف أمام أي ِّج ّين ،مهما تب ّدى يف أي صورة .وجاء يف وصيته «أن هالك
اإلنس بِّيَد اجلن ال أييت إال إذا استسلم املخلوق للخوف»( ،)2ويف وصية أخرى لـ "آهني" قالّ « :إايكم

اجلن واألسود»(.)3
واخلوف إذا واجهتم ّ

حول الساحر
ويف معرض الروائي عن أسطورة "اتنس وأطالنتس" ،يف رواية "السحرة" ،ذكر كيف ّ
"وانتهيط" جسم احلسناء إىل حية تسعى! .يف تصويره ملشهد حواري بني الداهية "وانتهيط" ،وبني األمرية
"اتنس" ،اليت كانت تُع ّدد على "وانتهيط" شروط قبول زواجها من األمري الصحراوي .وملا انتقل الكالم إىل
"وانتهيط" ،عرض شروطه ،واليت تتمحور أساسا حول امتالكه املعدن النفيس ،و ّاختاذ الناس هبذا املعدن
الرهيب أتباعا له وعبيدا.
فتحركت اجلبال ،وترجرجت السفوح ،وتدحرجت أحجار
وفجأة ّفرك الداهية "وانتهيط" خامته ّ
املتوجّ ،
القبور! وأصاب " اتنس" العجبّ ،ما رأت ،حيث شاهدت األسالف خيرجون من مقابرهم ،وهم حيملون
ِّ
يلوحون هبا فوق رؤوسهم ،وهم يرطنون بلغة اجلن!.
جرارا ّملوءة ابملعدن النفيسّ ،
جرة دكناء،
ويف هذه األثناء ،اقرتب من "وانتهيط" ساحر « ّ
يطوق رأسه بتاج من قطع الودع ،رفع إليه ّ
ولكن هلا ق ّد حسناء»( .)4نظر إليها الداهية مليّا ،ح ّدق فيها ،حىت تالشت تلك األشباح ،مث أخرج مدية

اجلرة الدكناء يف ذلك
جموسيةّ ،
شق صدر الفتاة ،فخرج منه طري أبيض اللون ،تالشى يف الفضاء! .مث وضع ّ
املسجى فدبّت فيه احلياة ،وانقلب البد ُن
الشق ،فانسابت يف شق الصدر! .مث أتمل "وانتهيط" اجلسد « ّ
املرن ،بد ُن احلسناء ،إىل حيّة تسعى»(.)5

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ م ن ،ص .33

 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص.021
 5ـ م ن ،ص ن.
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السعايل،
وقد أتى الروائي على ذكر صور أخرى يتب ّدى فيها اجلن؛ على هيئة أجسام الغيالن وأبدان ّ
يهشوهنا يف غفلة من املسافرين ،ليرتكوا
إلرهاب القوافل،وختويف الرعاة ،وهنب اإلبل احململة ابلبضائع ،فـ« ّ

أصحاهبا ضحااي حتت رمحة العطش يف خالء خال من اآلابر»( .)1فكلما ظهر اجلن للصحراوي ال بد أن
يصيبه اخلوف املميت!.
ـ  7ـ  0ـ  7ـ تب ّدي جيش اجلن يف صور عجائبية:
ففي رواية "الربة احلجرية" يصف "الكوين" جيش اجلن الذي عزم على غزو "واو" ،بصفات غرائبية خميفة؛
فقد كان يزحف كاجلراد ابجتاه أسوار املدينة .غرائبية هذا اجليش ،تبدو يف زيّه ،ويف هيئته .حبيث ظهر بعض

جنوده بدون رؤوس! ،بعض آخر يظهرون يف هيئات هبلوانية ،حبيث رؤوسهم يف األسفل ،وأرجلهم إىل

فلف رأسه أبقنعة القماش ،يف حني آثر البعض
أعلى «يرتدون أزايء ابهتة .بعضهم تشبّه أبهل الصحراءّ ،
اجلبانة...نفر من اجلن
الرعب يف النفوس
العدو بال رؤوس إمعاان يف التّخويفّ ،
اآلخر أن يداهم ّ
ٌ
وبث ّ
()2
صدرون أصواات خميفة بغيضة ،لزرع الرعب يف
يسريون على رؤوسهم وأرجلهم معلّقة يف الفضاء . »..يُ ْ
قلوب جيش اإلنس!.

"آمخاد" كان أحد األبطال الصحراويني الذين واجهوا جيش اجلن ،نزع ثوب اخلوف ،وارتدى ثوب
الشجاعة ،دخل يف عراك مع مارد غريب اهليئة انتصب أمامه ،كان هذا اجلين «بلون الظلمة ،يرتدي ثواب
قصريا ،مضحكا ،ال يسرت حىت ركبتيه ..الثوب ينحسر عن املعصمني ،كأنه استعاره من طفل ،أو استعاره
من أحد احللفاء من مقاتلي بين آوى»(.)3
"آمخاد" يهوي بسيفه على خصمه اجلين فيحز رأسه ،رأى الدم النافر من عنق اجلين ،وملح «رأس اجلين
يتدحرج على الرتاب»( . )4اعتقد "آمخاد" أن املعركة انتهت ،وأن األمر قد حسم لصاحله ،وغاب عنه وهو
يف نشوة االنتصار ،أن خصمه ليس من طينة اإلنس ،وال بد أنه ميتلك صفات ال يعرفها ،وسيفاجئه هبا،
فما هي إال حلظات حىت «مسع فوق رأسه ضحكة غريبة ،ساخرة ،وأسوأ من هذا كلّه شريرة :هيء ـ هيء ـ
هيء.)5(»..
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س  ،ص .033
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .33
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص .31
 5ـ م ن ،ص ن.
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أصيب "آمخاد" ابلدهشة ،وازدادت دهشته أكثر ،حينما رأى اجلين القزم ،يتحول إىل مارد «ينمو ،ويكرب،
ويزداد تطاوال يف السماء ..القامة متادت يف االمتداد ،وقطعت مسافة طويلة يف طريقها إىل السماوات
العليا .)1(»..خارت قوى "آمخاد" اإلنسي املسكني ،فسقط السيف من يده ،مث جثا على ركبتيه ،أحس
ابلدوار ،وغلبه القيء ،بينما املارد يطلق ضحكة ساخرة شامتة! ،مث يهوي بيده العارية القاسية ،بضربة
موجعة بني منكيب "آمخاد" ،صرخ بعدها صرخة أليمة ،مث أغمي عليه.
جره فوق احلجارة احلادة ،واحلصى املسنّن ،هنشت احلجارة حلمه،
اجلين
سحله ُّ
َ
املارد"آمخاد"على األرضّ ،
وسلخت األشواك جلده كأنه شاة! .وملا عاد إىل "آمخاد" وعيه ،شاهد صورة بشعة تب ّدى فيها هذا العدو

اجلين الرهيب خملوقا منفوشا ،مربّعا ،مقطوع الرأس»( .)2حاول "آمخاد" االستعانة
املخيف ،إذ «رأى َّ
ابلقرآن ،فهو السالح القادر على الفتك ابجلن ،حاول أن يقرأ الفاحتة ،وآية الكرسي ،ولكنه عجز عن
النطق! .فقد أشاع الفقهاء وعلماء الدين ،أب ّن «اجلن إذا مت ّكن من خملوق نسي كالم هللا وفقد القدرة على

النطق ابلتعاويذ! »( ،)3ويف هذه احلال ،ال يعترب نفسه ينتمي إىل اإلنس ،ولكنه صار جنيّا ينتمي إىل أهل

اخلفاء!.

أحس "آمخاد" حباجته الشديدة إىل املاء ،وكلما طلب قطرة ماء ،قابل املارد ـ الذي استعاد رأسه املقطوع،
ّ
ول ّفه بلثام ْحمكم ـ طلبَه بضحكته املاكرة ،كأهنا فحيح أفعى ،هأهأته املعهودة املخيفة ،مث خيتفى .وملا أفاق
"آمخاد" من الغيبوبة ،يالحظ جبواره إنساان بشراي جيلس جبانبه ،ويف احلقيقة مل يكن إال جنيّا آخر تب ّدى يف

هيئة بشرية ،وضع رأس "آمخاد" بني ذراعيه بلطف ،وأبدى له ابتسامة غامضة! .وهذه اهليئات املختلفة،

اليت يبدو عليها اجلن ،تدل على قدرة اجلن العجيبة على التحول.
إنسي ،إنقاذ حياة "آمخاد" ،اليت يكاد يفقدها من شدة العطش ،فغمس
اجلين املتن ّكر يف صورة ّ
حاول هذا ّ
الرضيع ثدي األم بعد
قطعة من الصوف يف املاء ،ووضعها على فمه ،الذي «التقط القطرة كما يلتقط ّ
جوع طويل»( .)4شعر أبن جسمه خت ّدر ،كأن أعضاءه أصيبت ابلشلل! .وفجأة ختلّى اجلين عن صورة
اإلنسي ،وظهر على حقيقته ،وأطلق ضحكة منكرة مه ِّّددة.

 1ـ م ن ،ص ن .
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .32
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص .10
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ساعتها تذكر "آمخاد" ما كانت ترويه له العجائز؛ أبن ّأمه سحقت ابن جنية بقدميها يف رماد النجوع
املهجورة ،وقد كانت حامال به ،فزارهتا اجلنية األم يف الليل ،وهددهتا أبهنا سوف تنتقم من قاتلة ولدها!.
وها هو اجلين املارد اترة والقزم اترة أخرى يستهزئ به ،ويضع له السم املخ ّدر يف العهن ،أداة االنتقام،
يشل األطراف،
عوض املاء ،انتقاما من أمه .أحس "آمخاد" ابخلدر «يزحف يف البدن ،يسري يف اجلسمّ ،

حيجب الرؤية ،خيتم على الذاكرة ابلنسيان .النسيان .النسيان»( ،)1غاب عن العامل ،ومضى يف طريق لن
يعود منه أبدا!.
صورة أخرى من الصور اليت يتنكر فيها اجلن ،صورة اجلنية احلسناء ذات الذيل البشع! .جاء ذكر هذه
"أده" أمر احللقة الذهبية العجيبة ،اليت عثرت عليها يف رماد
اجلنية ،حينما كانت اجلدة تقص على حفيدها ّ

النجوع القدمية ،وقد حسبتها من النحاس .جاءت إىل اجلدة وقت الغروب ،كانت فتاة حسناء فاتنة،

ولكنها جتر ذيال كالثعبان! .وصفت حلفيدها هيأهتا ،أبهنا كانت «حسناء فرعاء مل َأر هلا نظرية يف
وألجرت نفسي
جتر ذيال بشعا أاثر امشئزازي .ولو رأيته منذ البداية لعرفت طينة الزائرة،
ُ
الصحراء ،ولكنها ّ

من ورطة التّحدث معها .ولكن مل أشهد الذيل إالّ عندما انصرفت»(.)2

للتو من حلب املاعز ،وملا التفتت راجعة،
بعد مغيب الشمس ،وأثناء الغروب ،كانت اجلدة قد فرغت ّ
فاجأها ظهور شبح امرأة يقف فوق رأسها «ملتحفة ابلسواد ،تش ّد بيدها اليمىن اللحاف حول وجهها
مقوسة .الرموش طويلة .األنف
املستطيل .عيناها كبرياتن ،مرسومتان ابلكحل ،سوداوان ،احلواجب كثيفةّ ،

طويل مرفوع ،متكرب ...الق ّد مشدود .القامة فرعاء .الردفان ّمتلئان مثل قربة ماء»( .)3تلك بعض أوصاف
اهليئة التنكرية للجنية ذات الذيل البشع!.
للعرافة صورة زائرهتا اجلنية بذيل الثعبان ،أ ّكدت العرافة للعجوز أبن هذا السلوك
وعندما وصفت اجل ّدة ّ
شائع بني أهل اخلفاء ،وأطلعتها على صور أخرى يتنكر فيها اجلن ،فقالت هلا« :يروق لفريق آخر أن ميشي
يتعمد أن خيفي وجهه ويطلع للناس بال رأس .ومجاعة رابعة خترق الفضاء ،وتغيب
حبوافر محار ،وفريق اثلث ّ
بقاماهتا يف السماوات...والفريق األخري (مغرم) ابلتنكر ووضع األقنعة.)4(»...

ـ  7ـ  0ـ  3ـ التّخفي يف أبدان احلشرات واحليواانت الربيّة الصحراوية:
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .03
 3ـ م ن ،ص .01
 4ـ م ن ،ص ن.
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اجلن يف كل مكان ،ال يوجد مكان يف الصحراء إال وله موطئ قدم ،يظهرون يف وضعيات خمتلفة ،ويف
ّ
فهم يقومون حبراسة «حبيبات البذور يف مدافن اجلذوع ،كما حيرس كنوز األولني يف املقابر
صور شىتُ .

القدمية»( .)1وينتشر املردة أيضا يف املقابر ،يف صورة حيّات وأفاعي! ،كما يوجدون فوق أغصان الشجر،
لتدس فيها بذور احلياة يف خمابئ أكثر
على هيئة أجساد النمل! ،تقوم حبفر «املطامري والدهاليز واألنفاق ّ

أماان!»(.)2

اجلن العمالقة حييطون به من
فهذا "جبارين" حينما انمّ ،اختذ كدسا من احلصيد وسادة ،ويف الصباح رأى ّ

كل جانب ،ولكنهم يتخ ّفون يف هيئة كائنات صغرية جدا .متتم ابلتعاويذ التقاء أذاهم ،وراح يراقب هذه

املخلوقات الدقيقة «وهم ينقلون كنوزهم ويش ّقون طرقا جديدة ليُحكموا حوله احلصار»( .)3وحينما ارتفعت

اجلن حفرت على صفحة الرتاب عالمة
الشمس ،وانتشر ضوء النهار ،الحظ "جبارين" ،أن ّ
ذر جيوش ّ
( ،)+تلك العالمة الغامضة املق ّدسة ،رمز اآلهلة "اتنيت" ،اليت ترمز إىل اجلهات األربع ،حيث تسكن الربّة

"اتنيت" .مث صارت هذه اجليوش تلعب معه لعبة السراب؛ تقرتب منه وتشاكسه ،فإذا حاول االقرتاب منها

تالشت ،ولكنه إذا أحجم عن مالحقتها ،عادت إليه ،وحتلّقت حوله! .والغريب يف األمر ،أن "جبارين" ملا
استيقظ رأى العالمة( )+منقوشة على وسادته أيضا ،حفرهتا أرجل النمل ،وهي نفس العالمة اليت اكتشف
أن ذر جيش اجلن رمسها على الكدس الرتايب سابقا!.
ساعتها أحس "جبارين" بشعور غامض ،عرف أهنا نبوءة من أهل اخلفاء ،رسالة من عمالقة اجلن املتخفي
يف بدن منلة (حوافر النمل هي حوافر اجلن) ،تلك «النبوءة الفاجعة اليت وجد(جبارين) أتكيدا هلا يف
الطريقني املرسومني فوق كوم الرتاب بدبيب النّمل .أبصابع العمالقة الذين يتخ ّف ْون يف أصغر خملوقات
يتحول
الصحراء ..ألن ّ
اجلن أول من عرف احلقيقة السحرية اليت تقول إن العمالق لن ينعم ابلفردوس إذا مل ّ

إىل نقيضه ،إىل منلة»( . )4حيلة التخفي هاته ،أخذها بنو البشر عن بين اجلان ،حيث انتقلت إىل سحرة
وحولوها إىل ظالل ..واكتشفوا أ ّن التخفي يف الظالل
األدغال ،الذين «سكنوا الظالل وهجروا أبداهنم ّ
حيميهم من أخطار العدوان ،فقرروا أن يتخذوا الظالل حصنا دائما ويهجروا أجسامهم إىل األبد»(.)5

 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .002
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .003
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .002
 5ـ م ن ،ص ن.
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ظاهرة حتول اجلن ،وتن ّكره يف أبدان احليواانت ،وجلود احليّات ،وأجسام احلشرات ،وهيئات البشر ،متكررة
يف رواايت "إبراهيم الكوين" ،حىت غدت أمرا مألوفا ،لدى القارئ ،كما كانت شيئا عاداي لدى سكان

الصحراء ،أن جيتمعوا مبخلوق ،فيُحادثونه ،ويُؤاكلونه ،ويسامرونه ،مث يكتشفون أنه من عشرية اجلن!.
كضيف "بوخا" ،الذي ّادعى أبنه مهاجر جاء من مدينة "كانو" ،ميتطي مجال هزيال ،وعليه ثياب رثّة،
ّمزقة ابلية ،ولثام مرقّع! .شرب الشاي مع "بوخا" ،وحت ّدث معه أبمر زوجته املريضة اليت أخفاها اجلن.
أي أثر .مل جيد أثرا ملوقد النار ،وال
والعجيب ،أن "بوخا" ملا صحا يف الصباح ،مل ير الضيف و«مل جيد له َّ

لشاي البارحة .كأ ّن اللقاء كان حلما!»( .)1آنئذ أت ّكد "بوخا" ،أن جليسه البارحة ،ما كان سوى «جين
تن ّكر يف ثياب عابر سبيل»(.)2

ـ  7ـ  7ـ مزاج وشقاوة اجلن :املشاكسات واملداعبات:
ـ  7ـ  7ـ  0ـ التّسلية بلعبة التّحوالت:
يف "رواية السحرة" اجلزء األول ،أتى الروائي "الكوين" على ذكر جزء من أسطورة "اتنس وأطالنتس"،
حينما حت ّدث عن "آكا" الزوج اإلنسي ،املتزوج من اجلنية "اتم ّدورت" ،واليت له منها توأمان "اتنس"
و"أطالنتس" .كان "آ ّكا" يف خالف شديد مع زوجته اجلنيّة ،توع ّدته بكلمات جارحة ،ولكنه مل جيبها .مث

التحوالت! .فرأى هذا املشهد
التفت إىل ولديه التوأم ،راقبهما ،فرآمها يلعبان لعبة عجيبة ،هي لعبة ّ
بفحيح خميف،
العجيب «الشقيّة "اتنس" تستحيل إىل حيّة فظيعة ،تتلوى يف مدخل الكهف ،وتشهق
ٍ
يتحول أنفه إىل منقار
فيندفع "أطالنتس" املاكر ويتم ّدد ،يزفرُ ،خيرج عينيه من حماجرمها ،يتمطّى ،حىت ّ

حاد ،معقوف ،ويستطيل الوجه يف رأس ُعقاب ،ينبت له الريش ،ويفرد يديه ليستحيال جناحني هائلني.
ّ
يدق رأس احليّة مبنقاره البشع ،ولكن األخت
يهجم على أخته ،على احلية ،يف غارة خاطفة ،حماوال أن ّ

ط على رأس
الداهية ،احليّة املاكرة ،تشيح برأسها جانبا لتتّقي الضربة ،فريفرف العقاب ويطري إىل األعايل ،حي ّ
ِّ
تتوعده يف األسفل ،وال تكف عن الفحيح
الصخرة هراب من عقاب احليّة ،من لدغة األنثى ،اليت ّ
الكريه»( . )3اتبع األب ولديه ومها يتسليان بلعبة التحوالت ،وأطلق ضحكة تنم عن اإلعجاب والرضى ،مبا
صنع التوأمان.

 1ـ إبراهيم الكوين ،الربة احلجرية ،م س ،ص .22

 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .017
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ِّ
ب بسيط بني أخوين شقيقني يتحول إىل مشهد عجائيب مثري للدهشة ،والرتدد يف تقبل الصورة املشهدية
لع ٌ
اليت آلت إليها جمرد تسلية بسيطة بني توأمني صغريين ،ولكن العجائبية تتكثف أكثر إذا ما علمنا أن

الولدين من ساللة اجلن اليت ورثوها عن أمهم "مت ّدورت" اجلنيّة.
حتول النفس وحلوهلا يف اآلخر ،مثل ما ورد يف رواية
وظاهرة احللول يف األبدان ،ظاهرة معروفة يف الصحراءّ ،
ودان! .تروي هذه األسطورة
حتول إىل ّ
"اجملوس" اجلزء األول ،يف قصة "أماسيس" صياد ّ
الودان املاهر ،الذي ّ
التحول ،ابلغ "أماسيس" يف الصيد ،حىت أوشك على
العجيبة ،عن رجل كان يصيد ّ
"الودان" ،وقبيل واقعة ّ

إابدة قطعان الودان« مل يعد يكتفي بشاة أو شاتني ..ولكنه أصبح يقضي أايما قد تتواصل إىل أسابيع،
ِّ
حممال ِّمجالَه بعشرات الشياه .يسلخها وميلّحها ويعلّقها مث يبيعها لتجار القوافل .توقّف عن التّصدق
ويعود ّ
()1
وقرت على أوالده اللحم ،ألنه عزم أن يصري من األثرايء ،كما أخربت بذلك زوجتُه
على اجلريان» ّ ،
جار ِّاهتا.
مل متض إالّ أايم ،حىت تتفاجأ الزوجة بعودة زوجها إليها من جبل "أكاكوس" وقت الغروبّ ،مسوخا يف
ودان متّسخ ،أغرب أشعث ،يئن من احلزن .عرفته الزوجة من قالدة التعاويذ املتدليّة من القرنني
صورة ّ
املعقوفني! .ولكنه ما لبث أن عاد مسرعا ،ملا أنكرته الكالب وطاردته .أنى بنفسه بعيدا ،وبعد فرتة قضاها
من الليل عاد .مت ّكن من مغافلة الكالب ،وجنح يف التسلل إىل اخلباءّ .اجته حنو زوجته «أيقظها وهو يرفس
األواين والصحون وي ْلعق وجوه األطفال الغرقى يف النوم بلسانه اللزج .مث اقرتب منها وح ّدثها بعينيه عن

رحلته القاسية ،وقال هلا أشياء كثرية مل تتبيّنها بوضوح بسبب كثافة الظالم»(.)2ويف الصباح الباكر،
استيقظت الزوجة على نباح الكالب ،مث رأت أحجبة "أماسيس" ملقاة يف حجرها!.
للودان ،فلم يعثروا له على أثر،
يرتدد عليها أثناء صيده ّ
القوم أثره ،وحبثوا عنه يف األماكن اليت كان ّ
ّ
تقصى ُ

املتحول يف بدن
عدا مالبسه اليت وجدوها معلّقة على غصن شجرة .صارت الزوجة تنتظر ّ
الودان أو زوجها ّ
ابلسم ،وحبثت عنه يف كل مكان؛ يف العراء والسهول ،وتسلّقت قمم جبل
الودان ،فأابدت الكالب
ّ
ّ
متر على كهوف أو شقوق أو صخور إال وفتّشت فيها عنه .وملـّا يئست من عودته ،اهتدت
"آكوكاس" ،ومل ّ

لعل قلبه يرق ويلني حينما يراهم ،فيظهر ،ويعود ،فقد «أخذت معها األوالد
إىل حيلة ،إىل مصيدة األوالدّ ،
الودان ترك هلما التمائم يف حجرها واختفى»( .)3تقول األسطورة ،إ ّن
كي حترق قلبه وتستدرجه هبم .ولكن ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .022
 2ـ م ن ،ص .022
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .022
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ودان وهي حامل ،وهو فعل
ودان ،السبب هو اعتداؤه على أنثى ّ
العرافة عرفت سبب مسخ "أماسيس" إىل ّ
ّ

مشني ،خمالف لناموس الصحراء.

وبعد مضي وقت قصري ،تناقلت القبيلة خربا مفاده ،أن الرعاة أ ّكدوا أهنم رأوا "أماسيس" يتسلق جبل
"إيدينان" املسكون ابجلن؛ حملُوه يصعد صخور اجلبل احلادة ،ويتوارى بني األلواح الصخرية املدببة .وملا
العرافة اخلرب ،أكدت خبربهتا بسلوك اجلن أنه «مل حيدث يف الصحراء أن دخل خملوق إىل ذلك احلََرم
مسعت ّ
وعاد من جديد!»(.)1

وتسرتهم بلباس أهل الصحراء،
حتول اجلن إىل خملوقات بشرية مألوفةّ ،
يق ّدم "الكوين" تعليال حمتمال لظاهرة ّ
السحرة يؤّكدون ،أن اجلن ال يظهرون للناس قبالته مباشرة ،ولكنهم خيرجون هلم إذا كانوا انئمني،
بقوله إ ّن ّ

أو إذا أُغمي على أحدهم ،ودخل يف غيبوبة من شدة الوجد أو بسبب اللّحون والغناء« ،وهم يفعلون ذلك
شفقة على املخلوق من فزع رمبا ذهب به إىل األبد ..كيف حيتمل اإلنسان لقاء اجلان إذا مل يتب ّد ،ويتن ّكر

يف أمسال الرعاة ومسوح العابرين؟»(.)2

وكثريا ما حيلو للجن الظهور ألهل الصحراء وقت حلول الغسق وانتشار الظلمة ،يدبّون يف األرض،
متن ّكرين يف صفات عابري سبيل ،لتدبري مكيدة إلنسان ،أو االنتقام من طغيانه .فيحلّون ضيوفا «يف ْجن ٍع
الصحراء يف إكرام العابرين ،حىت إذا اقرتب
هنا ،أو َربْع هناك ،فيسامروهنم اللّيل كلّه على طريقة أهل ّ
الضيف ،وذاب يف العراء»(.)3
نسل
عاس
ُ
َ
ّ
الص ُ
بح ،وه ّدد الضياءُ بغزو اخلالء ،كما غزا النّ ُ
املستضيف ،ا ّ
ولذلك يطلق أهل الصحراء على ملة اجلن اسم "س ّكان الظلمات" ،ففي ظلمات القارة الصحراوية العارية،
تتغري األشياء « وحتل كائنات يف أبدان كائنات أخرى ،وهتاجر الصحراء نفسها من رقعة الصحراء»(.)4
ّ
ويدرك الصحراويون أن يف ظلمة الصحراء تتب ّدل األشياء ،لذلك فهم حيذرون من مالقاة أحد يف الظالم

شر ،أو مكيدة»(.)5
جربوا أ ّن حمادثة األغيار بعد حلول الغسق خطر يه ّدد ،دائما َ
بشرك ،أو ّ
«ألهنم ّ

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .022
3
الفزاعة ،م س ،ص .39
ـ إبراهيم الكوينّ ،
 4ـ م ن ،ص .11
 5ـ م ن ،ص ن .
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ـ  7ـ  7ـ  7ـ مشاكسات اجلن ومداعباهتم:
صفة أخرى يتصف هبا أهل اخلفاء ،ابإلضافة إىل ميزة التّسلية والتّحول ،والتّن ّكر ،وهي صفة املشاكسة
ِّ
أحب األلعاب
والشقاوة ،والدعابة .أما الشقاوة فلعبتهم األثرية ،والدعابة عشقهم ،ومشاكسة اإلنس من ّ
فأم "أخنوخن" تؤكد
إىل نفوسهم؛ وطاملا أ ّكد السحرة أن اجلن مل يؤذوا أحدا ،ما مل يبادر اإلنس إبيذائهمُّ .
له يف كل حكاية حتكيها له عن أساطري اجلن أن «اجلن ال خييفون أحدا .ال خياف اجلن إال خملوق شرير.
ال أُنكر أهنم مرحون وميّالون للمداعبات يف بعض األحيان ،ولكنهم ال يؤذون إال األشرار»(.)1
يتعرض يف رحلته إىل بعض مشاكسات اجلن ،وشقاوهتم،
وها هو "بورو" أحد أبطال رواية "السحرة"ّ ،
يضره ذلك بشيء .وراح يتساءل «أليسوا
ولكنه عزم على مقاومة ألعاهبم ابلصرب والتسلية مبداعباهتم ،فلن ّ
الودان والكهوف ومعادن
أبناء األرض أيضا؟ أمل تنجبهم الصحراء أيضا؟ أليسوا قرانءه أيضا؟ أال يسكنون ّ

()2
يتفوقون هبا على أهل الصحراء أنفسهم .فهم
ّ
الرتاب؟»  .بل إن "بورو" يعرتف أبن للجن لطافة وظرفاّ ،

ال يفسدون يف األرض ،وال يرتكبون اجلرائم ،وال يظلمون بشرا ،كما يفعل بنو آدم! .فلم «حيدث أ ْن
أصابت شقاواهتم الصغرية أحدا بسوء .أهل الصحراء ال يتخيّلون احلياة يف الصحراء إذا خلت منها
شقاوات جرياهنم القدماء .وكثريا ما ُرويت أحاديث شيّقة عن هذه الشقاوات .)3(»..فـ "بورو" يعرتف بنبل
أهل اخلفاء ،الذين مل ير منهم إالّ خريا ،ومل يذكر أهنم ارتكبوا خطأ يف حقه .لذلك ّقرر تقبل مداعباهتم
بكل رضى ،ألنه يدرك «أنه لن يفقد شيئا إذا صرب عليها كما مل حيدث أن أصابت شقاواهتم الصغرية أحدا
بسوء»(.)4
نذكر بعضا من هذه املشاكسات ،أو املداعبات العجائبية اليت قاموا هبا وسلّطوها على"بورو" ،منها أهنم
ٍ
ظل يهامجه ويهرش
فاح برائحة ّ
مرة «دلقوا فوق رأسه سائال ساخنا َ
ّ
حادة كبول اإلبل .وسلّطوا عليه خنفسا ّ
يده اليمىن أبرجله املوحشة .ينفضه بعيدا ،ولكنه ..يعود بعناد املردة ..مسعهم يتهامسون يف زوااي الكهف.
يتخاطبون ويكتمون الضحكات املريبة .الضحكات اليت تفضح مؤامرة»( .)5عزم "بورو" أن يواصل سريه،
وتظاهر بعدم االكرتاث لشقاواهتم.
 1ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .31
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  372ـ .379
 3ـ م ن ،ص .379
 4ـ م ن ،ص ن .
 5ـ م ن ،ص .372
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الصحراء:
ـ  7ـ  3ـ االنتقام والغزو والدفاع عن ّ
ـ  7ـ  3ـ  0ـ خطف أبناء اإلنس:
ظاهرة خطف اجلن ألطفال االنس ،واستبداهلم ،حفلت هبا كثري من القصص العربية والعاملية ،على غرار
قصة "ألف ليلة وليلة" ،اليت تضمنت «أكثر من صورة للطفل القبيح الذي ُوضع مكان الطفل اإلنسي
األم
ويظل الطفل يبكي تنهره األم يف قسوة ،فتظهر األم احلنني لتستعيد طفلها وهي تؤنّب ّ
اجلميل املولودّ ،

اإلنسيّة ،وتُذ ّكرها أبهنا عاملت ابنها أحسن ّما عاملت هي طفلها»( .)1هذه الصورة ،أو ما يقارهبا ،ظهرت
يف أكثر من موضع يف رواايت "إبراهيم الكوين".

واختطاف أطفال اإلنس من قبل اجلن ،أمر معروف لدى كل من سكن الصحراء ،فأهل الصحراء يسلّمون
بقدرة اجلن الفائقة على استبدال األطفال وخطفهم ،وهم يف املهد! .ولذلك حيرص الصحراويون كل
احلرص على حتصني األوالد ابلسكاكني احلديدية ،وابلتعاويذ واألحجبة اليت متنع اجلن من االقرتاب من
اجلن إىل اخلباء الذي شهد ميالد طفل جديد ،فـقد «فكانوا
أماكن األطفال .وكثريا ما حدث ،أن تتسلّل ُّ
ابلسكاكني واألنصال ،فيضعون مكانه ولدا من أوالدهم،
يهرعون إىل الطفل الذي نسيت ُّأمه أن ُحت ّ
صنه ّ
ويفرون إىل اخلفاء بوليد اإلنس.)2(» ..
ّ
وابلرغم من استبسال السحرة والعرافني يف البحث عن طريقة حمكمة ،تنهي إغارة اجلن على بيوت أطفال
اإلنس ومحايتهم من االختطاف أو االستبدال ،إال أن هذه املساعي ابءت ابلفشل ،حبيث مل تردع أشر َار
اجلن من مواصلة لعبتهم الشنيعة! .مستغلني قدرهتم العجيبة على التّنكر يف هيئة أشخاص مألوفني ،كالرعاة
اضطرهتم احلاجة ،كأن يَشرتكوا يف إجناز
والعجائز والفتيات ،و«اجلن كثريا ما استظهروا ألهل الصحراء كلّما ّ

ذلك اجلنس من الصفقات املشبوهة اليت خيتطفون مبوجبها أبناء اإلنس ليستبدلوهم أببناء من ساللتهم ،أو

 1ـ فاروق خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،م س ،ص .020
2
الزؤان ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،0993 /0ص .33
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
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السلع .أو اإلغارة على املضارب النتهاك ِّحسان
التّنكر يف جلود التّجار ،وال ّذهاب إىل األسواق ملقايضة ّ

اإلنس»(.)1

فأشرار اجلن ،خيطفون أو يستبدلون أبناء اإلنس ،حديثي الوالدة ،الذين تنسى أمهاهتم حتصينهم ابلتمائم
والتعاويذ ،ويغفلن عن إحاطتهم ابملدي احلديدية ،ووضع النبااتت الصحراوية اليت هلا قدرة سحرية على
الرضع «الذين تغفل عنهم أمهاهتم ،برتكهم يف أر ٍ
كان ال حتميها
محاية األطفال ،كنبات الشيح! .فاألطفال ّ

()2
هلن
السكاكني ، »..هم لعبة اجلن املفضلة .فـ «أييت اجلن ويسرقوهنم من األمهات ،ويضعون ّ
أنصال ّ
أطفاال من ملّتهم ال خيتلفون يف مظهرهم عن أوالدهن .ولكن مواهبهم السرية تتكشف عندما يكربون .ما

الصحراوايت الالئي اُبتلني برتبية ذريّة
أكثر أوالد اإلنس الذين خطفهم اجلن يف املهد ،وما أكثر األمهات ّ
اجلن»(.)3
ّ
رضع ،أو فتيات
ويف كثري من املواقف ،شوهد اجلن املتنكرين يف أثواب اإلنس ،حيومون حول خباء فيه أوالد ّ
ِّحسان ،فيستغلون مغادرة األم اخلباء ،والذهاب إىل اجلارات ،فـ «يتسلّلون إىل البيوت ليخطفوا أوالدهم
يهبوهن مللوكهم قرابان وزلفى ،ليجدن
ليتّخذوا منهم عبيدا .أو يسرقون بناهتم ليزفّوهن لألزواج املردة ،أو
ّ
أنفسهن حمضيات ابئسات يف حرمي من اجلنيّات الفاتنات»(.)4
لقد عاين سكان الصحراء من غارات أشرار اجلن طويال ،وأتذّ ْوا من رعبهم كثريا ،وهم يتنكرون يف صور
عجيبة ،خيطفون األطفال ،ويستبدلون بعضهم ،فيأخذون أبناء اإلنس ،ويضعون مكاهنم أبناء اجلن!،
ويتقربوا منهم .لذلك
ْ
يسبون البنات ويقدموهن حمضيات وخادمات ملردة اجلن وملوكهم ،لينالوا رضاهمّ ،
قامت بني اإلنس واجلن ،عداوة دفينة ،وحروب دامية طويلة ،وصراعات حمتدمة كبرية!.
احتار األسالف من أهل الصحراء احلكماء ،يف كيفية وقف اعتداءات أشرار اجلن ،وإفشال غزواهتم .حبثوا
كثريا ،وف ّكروا مليّا ،إىل أن اهتدوا إىل اكتشاف مفعول احلديد العجيب! عرفوا ابلتجربة أن «االهتداء إىل
اخرتاع األسلحة املصنوعة من النحاس أو احلديد أو أخالط املعادن هو الذي أرهب اجلن ووضع النهاية

()5
مرروا املدية احلديدية على رقبة وجسد
لسلطاهنم على الصحراء»  .ألهنم الحظوا ابلتجربة ،أهنم إذا ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .19
2
الفزاعة ،م س ،ص .00
ـ إبراهيم الكوينّ ،
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .21
 4ـ م ن ،ص 033
 5ـ م ن ،ص .032
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املمسوس ابجلن ،يشفى ويتعاىف .وابلفعل ،فمنذ اكتشاف احلديد ،تضاءل اعتداء اجلن على األطفال
والفتيات ،وصار احلديد ،متيمة الصحراوي ،اليت ال تفارقه؛ إما مدفونة يف اخلباء ،أو معلقة على الرقبة،
وحول مهد الرضيع ،وعلى صدور العذارى ،وعلى مقبض السيف ،فاحنسرت إغارة اجلن على أوالد اإلنس
عدوهم ،وانتصروا أخريا على اعتداء سكان الظلمات من أهل اخلفاء!.
وبناهتم ،وأرهبوا ّ
يستتب األمن وينعم سكان الصحراء ابألمان ،إال بعد اكتشاف مدية احلديد ،اليت كانت أداة انتقام
ومل
َّ
فعالة ضد طغاة اجلن وأشرارهم فـ «قتلوا منهم يف زمن قصري جيوشا تفوق يف عددها ما فقدوه على يد
ّ
األعداء يف أجيال وأجيال .ومل تتوقف املذابح ضد أعداء اخلفاء إال بعد أن تعب احملاربون ،وأثروا
ألسالفهم القدماء»(.)1
ـ  7ـ  3ـ  7ـ الغزو :غزو "واو":
يؤكد الروائي "إبراهيم الكوين" ،يف غري ما موضع من رواايته الكثرية ،على قناعة أهل الصحراء عرب األجيال،
أبن ال وجود ألسطورة صحراوية واحدة،مل يشارك اجلن يف صنع أحداثها ،خاصة األساطري املتعلقة
ابلفردوس املفقود "واو" ،الواحة الضائعة ،اليت يقضي الصحراوي عمره ينشدها ،ويطلب الفوز مبشاهدهتا.
وهبذا فإن اجلن «مل يتولّوا صياغة األسطورة فقط ،بل شاركوا يف صنع األحداث»( .)2ويعتقد أهل الصحراء
ويقرون بقواهم اخلفية العجيبة «اليت يُعتقد أبلوهيتها وتش ّكلها يف أشكال
يف قدرة أهل اخلفاء اخلارقةّ ،
متنوعة إنسانية أو حيوانية وقدرهتا على التّكاثر ،خاصة إذا تعلّق األمر مبعركة مع اإلنس ،أو تَـ َع ٍّد على
ّمتلكاهتا»(.)3
ومن األعمال اليت يقوم هبا اجلن ،املشاركة يف الغزو ،من أجل اسرتداد ّمتلكاهتم اليت سلبها أبناء اخلالء
منهم ،كالترب ،معدن النحس .و"الكوين" يف رواية "اجملوس" اجلز الثاين ،يصور جانبا من معركة أسطورية
شارك فيها اجلن ،بعد ما استنجد هبم زعيم بين آوى ،وقد كان بينهم حتالف منذ عهد قدمي! .فسارعوا إىل
نصرة حلفائهم ،وتن ّكروا أبقنعة ابن آوى ،الوحش املخيف الغ ّدار ،وقصدوا بنيان "واو" الواحة ،فه ّدموه
حل ابلواحة من خراب ودمار وفتك،
بسرعة عجيبة ،رغم متانة احلصن .فلما رأى الزهاد واحلكماء ما ّ
أمجعوا أن هذا الصنيع ليس لبين آوى ،فمهما بلغ عددهم ،ال يستطيعون القيام هبذا الغزو املهول ،وهذا
 1ـ م ن ،ص .377

 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .330
 3ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .22
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عشاق هللا والتيه أن
اهلجوم الكاسح ،يف وقت قصري جدا ،فـ «أرجعوا البالء إىل تدخل اجلن .وأضاف ّ
اخلليط خرج على "واو" يف اهلزيع األوسط من الليل من فم الظلمات املرفوع يف السماء بقرون الشياطني،
ِّ
تنفض وتبدأ العدوان»(.)1
وانتشرت األشباح يف السهل كلّه قبل أن ّ
فقد شارك اجلن يف غزو "واو" ،وقاموا إبخفاء الغزاة من بين آوى عن األنظار ،وساعدوهم يف اهلروب،
ودخول سهل "واو" الفسيح ،مبؤازرة جيش من اجلن ،وهناك بدأت عملية إابدة أهل الواحة «فبدأت
توىل اجلن ..ضرب األعناق ،وحتطيم املصارع واألبواب،
متزق األجساد ،فيما ّ
وحوش ابن آوى تنهش العباد و ّ

وإشعال احلرائق يف البيوت والدكاكني واألزقّة»(.)2

وعشاق هللا مبشاركة اجلن يف غزو "واو" ،اختلقوا هلم األعذار
وبعد ما مسع أهل التيه من الزهاد واملريدينّ ،
ليسرتدوا كنوزهم ،وأيخذوا ثروهتم القدمية اليت آلوا على أنفسهم
واملربرات ،وقالوا أبن «أهل اخلفاء ،جاءوا
ّ
أن جيمعوها يف اجلبل اخلفي ،وتعاهدوا بشأهنا مع أهل الصحراء أبن يتجنّبوها .وملا كان أهل الصحراء هم
الذين حنثوا ابلوعد وخانوا العهد فقد ُكتب عليهم القصاص ورماهم القدر ابلبالء»(.)3

الصحراء ضد الغزاة الباحثني عن الكنوز:
ـ  7ـ  3ـ  3ـ ال ّدفاع عن بكارة ّ
ُجيمع احلكماء من أهل الصحراء ،على أن املسافرين إىل الصحراء فئات خمتلفة ،وملل متباينة ،يتم تصنيفهم
حبسب مآرهبم ،إىل ثالث فئات كبرية؛ فئة الغزاة وقطّاع الطرق ،والفئة الرحيمة ،وهم املهاجرون الباحثون
عن "واو" الواحة الضائعة ،والفئة الثالثة ،فئة طالب الكنوز ،والباحثني عن الذهب .وهذه امللة األخرية،
كثريا ما كانت تغزو الصحراء ،يف مجاعات كثرية ،يف مواسم حم ّددة ،ولكنهم عند البحث عن املعدن
عجت ابألشباح من اإلنس .الذين
النفيس ،خيرجون فرادى .ليفاجأ أهل الصحراء ،أبن أرضهم البكر ،قد ّ

يعلمون أبن سفرهم إىل الصحراء حمفوف ابملخاطر ،ورحلتهم هذه حماصرة من طرف األعداء واملرتبّصني،
ليسوا من اجلن فحسب ،بل ومن ملة اإلنس أيضا «ألهنم يعرفون أهنم واقعون حتت رقابة عيون ال تنتمي
وشرا
إىل قبائل اجلن اليت ترتصد كل من انتوى طلب الكنز ،ولكنهم مطاردون بقوى تفوق ّ
اجلن سلطاان ّ
ولؤما عندما يتعلق األمر ابلبحث عن الذهب»(.)4

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص ـ ص  330ـ .337
 2ـ م ن ،ص.337
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .391
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حولوا ليلهم إىل هنار ،وهنارهم إىل ليل ،يسهر الواحد منهم يف الليل
ولذلك فإن فئة املن ّقبني عن الكنوزّ ،

ط يف النوم»( .)1وحتكي األساطري
«خوفا من أن يستغله ذوو الكيد ،فيتل ّقى من أيديهم طعنة غادرة وهو يغ ّ
الصحراوية ،عن حوادث قتل حدثت بني املن ّقبِّني عن الكنوز ،عند اقتسام الثروة! .ولذلك صار
الصحراويون يتشاءمون من بدأ موسم التنقيب عن الكنوز ،وغزو الباحثني عن الذهب الصحراء ،وينظرون
إليهم ،أبهنم «لعنة جتلب على األرض البكر علال وأوبئة مل تعرفها يف اترخيها .معهم أييت الشر والدسائس
والكراهية ،واألحقاد ،فيتزعزع يف الصحراء السكون ،وتفقد السكينة»(.)2
وأهل اخلفاء ـ كما أهل اخلالء ـ ال يبقون مكتويف األيدي إزاء ما ُحيدثه الباحثون عن كنوز الصحراء ،وما
يقرتفونه فيها من سرقة وهنب وختريب .تقول األسطورة ،إن قبائل اجلن تتنادى ،وجتتمع ،وتقرر بعد التّشاور
أبن «تشتبك مع األشرار يف معارك ليس محاية لثرواهتا وكنوزها فحسب ،ولكنّها تقاتل الغزاة دفاعا عن
وطن الرؤى السماوية ،وإنقاذا للبكارة اخلالدة»(.)3

لقد تصدى اجلن هلؤالء املغامرين ،الذين أعماهم بريق معدن النحوس ،فعاثوا يف الصحراء فسادا ،شتّتوا
وحرقوا أشجارها،
القبائل ،ون ّكلوا أبهل الصحراء ،وأراقوا على تراهبا الدماء ،وزرعوا فيها املفاسد واخلرابّ ،
وأتلفوا أعشاهبا ...ولكن كان اجلن هلم ابملرصاد ،قاموا بعمل بطويل ،حافظوا به على ثروات الصحراء،

حيل ابلصحراء ،وبكائنات الصحراء ،لو
وخرياهتا ،ومحاية مجاهلا ،وسحرها « ..وال أحد يعلم ماذا ميكن أن ّ

الزعيم يف الزمان القدمي ،مستعينا جبيوش من اجلن تزلزلت هبم اجلبال ،ودفعت هبم إليه الوداين
مل يتص ّد هلم ّ
فج»(.)4
السهول ،وخرجوا من املغاور والكهوفّ ،
وفزوا من كل ّ
و ّ

ِّ
ودفاعهم عن الصحراء ،ودأب
أهل الصحراء بطوالت اجلنَ ،
وتسجل األسطورة ،أنه منذ ذلك العهدَ ،
أكرب ُ

األسالف عرب األجيال ابلتأكيد على حفظ هذا الدَّين ألهل اخلفاء ،واالعرتاف بفضلهم ،والتأكيد على
أنه لوال تدخل اجلن يف الغزو ،والدفاع عن أرض الصحراء الساحرة ،النعدمت احلياة يف الصحراء،
وحلولوا وطن الرؤى السماوية إىل وطن شقي من الفناء»(.)5
و«لتم ّكن األشرار من قطع وريد احلياةّ ،
ـ  3ـ شرائع ومفاهيم صحراوية عجائبية:
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .397
 3ـ م ن ،ص ن.

 4ـ م ن ،ص .393
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .393
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ـ  3ـ  0ـ أن تكون حكيما وعارفا عليك أن تعشق الصحراء:
يتذكر "أخنوخن" جيدا أنه كلما جلس مع أمه ،كانت جتتهد يف حثّه على االطالع على سر احلكمة
حيب
واملعرفة .كانت تقول له إن يف عرف الصحراويني ،أن من أراد أن يؤتى احلكمة واملعرفة ،فعليه أن ّ
الصحراء ،أن يعشق أم األمهات ،وجيب عليه أن جيتهد يف فك الرموز واإلشارات املوسومة على احلجارة،
وعليه أن يكثر من البكاء على الكتاب الضائع "آهني" ،وأن يـُ ْقبِّل على لثم حجارة الكهوف ،ألهنا حتمل

روح األسالف املق ّدسة .تلك هي شروط ،أو صفات من يروم احلكمة واملعرفة .وهي صفات اتّسم هبا
احلكماء والعارفون من أبناء الصحراء من قبل .وهي اليت تدرجت هبم إىل «أ ّهنم ال يعقلون الطّلح أو
ويتحسسوهنا أببداهنم»(.)1
حيسوهنا
ّ
الودان ،أو وصااي ّ
ّ
األولني بعقوهلم ،وإمنا ّ

وملا سأل"أخنوخن" أمه احلكيمة عن الكيفية اليت يصري هبا ابن الصحراء حكيما ،قالت له مؤكدة ،إن أهم
حتب اتسيلي حبّا مجّا ،ألن
شرط لبلوغ درجة احلكمة والعرفان ،أن تعشق الصحراء عشقا جارفا ،وأن ّ
«اتسيلي ذكرى فردوسية ،من عهد قدمي ،توازٌن جيب عدم خلخلته ابلنسيان»( .)2قالت له إن أردت أن
تكون حكيما كل ما عليك فعله ،هو أن حتب اتسيلي .فاحلب مي ّكنك من معرفة كنه األشياء يف الصحراء
الودان إال
س أ ّن الشبح هو أنثى ّ
حتس ابحلياة اخلبيئة يف العود اليابس إال إذا أحببت الطّلح .لن ُحت ّ
فـ «لن ّ
أحببت نقشهم يف
األولني ،إال إذا
إذا
أحببت ّ
َ
َ
سر وصااي ّ
الودان .ولن حتفظ حكمة األسالف ،وتعرف ّ
احلجر ،وأثرهم يف الصخور .ولن ُحتب اتسيلي إ ْن مل ِّ
تبك حبّا على اتسيلي .أل ّن اتسيلي كانت يف يوم من
ّ
ّ
الضب والطّلح واألثل يف فردوس جتري
األايم جزء مدهشا من السماء .تعايش فيها اجلن واإلنس و ّ
ّ
الودان و ّ

يف ِّوداينه سيول خالدة»(.)3

ومن جهته ،كان الراعي احلكيم ،الذي أوكل إليه الزعيم أتديب ابنه ،يل ّقن مريده كل يوم عبارات احلكمة
والبطولة ،مستندا يف ذلك على قاعدة حب الصحراء .فكان أيمره يف كل يوم أبن يردد وراءه هذه التميمة
وقل :الصحراء تعيش فينا ،كما نعيش حنن يف
الصحراوية ،يف شكل أغنية شجية ،فيقول له« :تعلّم ْ
الصحراء :يف العروق ،مع ال ّدم ،جتري مياهها ،مع شعوران تنمو نبااتهتا ،يف عظامنا تكمن حجارهتا ،يف

1
السماويّة ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ

 2ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .031
3
السماويّة ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى ّ

~~267

وقل:البطولة هي أن نتعلّم كيف نعود إىل الصحراء .لو مل نبتعد عن الصحراء
أنفاسنا هتُ ُّ
ب رايحها ...تعلّم ْ

الشقاء أبدا»( .)1فريدد املريد وراء معلّمه ،التميمة األغنية ،بلهفة وتسليم ،ووجوم.
كثريا ،ملا عرفنا ّ
ـ  3ـ  7ـ وظيفة الصحراوي يف احلياة إذا ّأداها يطلب املوت:

أتيت األسطورة الصحراوية ،يف رواية "الورم" على ذكر حادثة عجائبية ،وهي أنّه يف عرف الصحراويني
اض ،فإن أهل الصحراء من الفتيان الذين مل يقوموا
األوائل ،يوم جيتاح حياهتم الوابء ،وتغزو َ
أبداهنم األمر ُ
ابألعمال الواجبة عليهم بعد ،يهرعون إىل خالء الصحراء ،مبتعدين عن مضارب القبيلة ،فينادي كل واحد
منهم أبعلى صوته جاللة اخلفاء ،وسط رهبة السكون اخلالد «أان اي موالي أريد أن أحيا ألين مل أزرع يف
حق تريدين أن أموت؟
رحم احلسناء ولدا ،ومل ّ
فبأي ٍّ
أرد عن القبيلة ّ
عدوا ،ومل أقل يف مديح احلنني شعراّ ،
لقد قررت أن أحيا ،ال أ ْن أموت!»( .)2فيستجيب اخلفاء املهيب لنداء هؤالء اليافعني الصحراويني «فريّد
شبح املوت حىت يبلغوا من العمر أرذله»(.)3
عنهم اخلفاءُ َ

وإذا ما قام هؤالء مبا استوجبت عليهم ُّأمهم الصحراء من أعمال ،ومضى هبم الزمن إىل أرذل العمر ،وبلغوا
مرحلة الشيخوخة ،آنئذ ،يعودون إىل اخلالء نفسه ،وإىل اخلفاء ذاته ،الذي طلبوا منه أال يعاجلهم ابملوت،
متوسل «أان اي موالي ال أريد
وميهلهم حىت يُنهوا أعماهلم .فينادونه مبا بقي هلم من قُوى ،وبصوت صارخ ّ
بعد اليوم أن أحيا ،ألين زرعت يف رحم احلسناء ذريّة ،وصددت عن أخبية القبيلة أعدائي ،وقلت يف مديح

قررت أن أموت ،ألين ال أريد أن أحيا!»(.)4
حق تُريدين بعد اليوم أن أعيش؟ لقد ُ
احلنني أشعارا ،فبأي ّ
فيستجيب اخلفاء اجلليل استغاثة الشيوخ ،فيُخلّي بينهم وبني املوت فيموتون.

ففي مفهوم الصحراويني ،أن طلب املوت بعد القيام ابلواجب ،ليس بغضا يف احلياة الدنيا ،وطلبا حلياة
الفردوس املنشود ،بل ألهنم يعتربون أن هذه احلياة ،ما هي إال ظل حلياة"واو"اخلالدة .وإمنا هو بطولة،
وشجاعة ،وأثرة .فحني يقصد الصحراوي اخلالء ،ليطلب منه املوت ،إمنا يفعل ذلك قصد ختليص الروح
من أسر البدن ،والتحرر أيضا من آفات الزمان ،وقيود املكان .وهو فعل بطويل ،يُقدم عليه الصحراوي
استجابة لنداء وصااي الصحراء القدمية املق ّدسة ،وامتثاال لتعاليم الناموس املقدس ،وتقديرا ألعراف اخلفاء
املق ّدس أيضا.
 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .030
 2ـ إبراهيم الكوين ،مراثي أوليس (املريد) ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،7112 /0ص .723
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص ن.
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ـ  3ـ  3ـ التّعري نبل وبراءة ووفاء وعشق:
تفردت هبا ّملكة الصحراء.
يف معرض حديث إبراهيم الكوين عن الصحراء ،تكلّم عن مجلة من الفضائل ّ

ومن مجلة هذه الفضائل ذكر الروائي أبن الصحراء كتومة لألسرار ،رغم أهنا أجدر األمكنة ابلبوح ،لذلك

السر" .وأهنا الوطن األول لإلنسان الذي احتضن "التائه اخلالد عند خروجه من
استح ّقت لقب "ّملكة ّ
منفاه السماوي"( .)1ولذك فهي املكان الوحيد على األرض الذي اتّصل ابلسماء ،فصارت تلقب ابلوطن
السماوي .ابإلضافة إىل ميزات أخرى ،كالوفاء والصمت والسكون.
ميزة أخرى انفردت هبا الصحراء ـ حسب الروائي ـ دون غريها من األماكن ،هي ميزة التّعري .فما دامت
متعري ،ألنه ال يريد أن حيتجب عن
الصحراء املكان الوحيد على األرض املتّصل ابلسماء .فهي مكان ّ
السماء ،يريد أن يبقى ملتصقا ابلفردوس السماوي ،مستسلما إلغواء الفضاء .الصحراء ترى يف التّعري
وفاء ،وبراءة ،وعشقا ،للوطن السماوي األول ،الذي اختارها ،دون األمكنة األخرى على األرض ،لتكون
وطنا اثنيا البنها التائه ،ووطنا ّأوال له على األرض.
ميزة التّعري ،رفعت الصحراء عن ابقي أمكنة األرض درجات؛ والعراء هنا ليس مبعىن اإلغواء ،واالستدراج،
استدراج لعطف السماء ،وإدرار لعطاايها وهباهتا ،وإمنا هو "تعبري آخر من تعابري الوفاء .ذلك أن عالقة
السر ..ليست عالقة قِّران محيم فحسب ،ولكنها عالقة عشق خالد"(.)2
املكان الذي أخفى ّ
تعرب عن العالقة احلميمية اليت تصل السماء
وحبسب ما يذهب إليه الكوين ،فإن صفة التّعري هنا ،هي ّ
ابلصحراء .،فالتعري هو رابط مق ّدس يربط بني وطن األسرار ،واملكان السماوي املق ّدس .فالتعري هبذا
وحد برابط مباشر اجلُرم العراين
املفهوم يصري "شرطا من شروط االلتحام ال ُكلّي ،االلتحام املطلق الذي يُ ّ
ابملكان املق ّدس الذي حوى كل مكان أل ّن ال وجود له يف املكان .واجلرم ال يستطيع أن ينال جرما آخر ال

العري"(.)3
حيويه الفراغ ،وال تُدركه املسافة ،إال حبيلة ُ

جير اآلاثم ،هذا نوع تنفر
حيرص "الكوين" على التمييز بني نوعني من التّعري؛ هناك التّعري املفضوح الذي ّ

منه األخالق ،وهو منبوذ وكريه .وهناك التعري من نوع آخر ،مبعىن التّجرد من اآلاثم ،والتكفري عن اخلطااي،

 1ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .12
 2ـ م ن ،ص ـ ص ـ  13ـ .11
 3ـ م ن ،ص .11
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()1
.وتعري الصحراء ،هو ِّّ
التعري النبل والرباءة والفضيلة واجلمال.
فهذا التعري يكتسي"نُبال وبراءة وهباء!"
ّ
ٍ
مشوس خالدة .حترتق جبحيم
وتتعرى كل يوم لتحرق جسدها بنار
فحني
"تتجرد الصحراء من ثياهباّ ،
ّ
()2
تعرضت الصحراء لالحرتاق أكثر ،واتّسع نطاق
الشموس لتك ّفر عن ُجرم مل ير ْ
تكبه اجلرم العراين"  .وكلما ّ

اجلفاف أكثر فأكثر ،كلما ح ّققت مزيدا من التّعري ،لكي تبقى دوما جبوار السماء ،ولتفوز بنبوءات

السماء ،ألن السماء "ال هتب وصاايها إال ملن تشبّه هبا وحاكى سريهتا"(.)3

والعري هبذا املفهوم ،مفهوم اجلفاف ،هو فضيلة ،ومسو ،وقداسة ،ألنه أييت ابلنبوءات ،ويوصل أخبار
السماء إىل أهل الصحراء ،إن عري الصحراء ،والتحامها ابلفراغ السماوي "هو الذي أجنب الرساالت
ونبوات السماء لتصري ِّملكا تتباهى به وتعتنقه كل األمكنة"( .)4وهبذا جيب أن ،تتغري نظرتنا ملفهوم
ّ
اجلفاف؛ فهو ليس لعنة الصحراء ،وال دليال على قساوة طبيعتها ،وإمنا يصبح التعري هبذا املفهوم "امتيازا
قاسيا ،ولكنه امتياز إهلي ..ألن القساوة طبيعة مالزمة لكل امتياز إهلي"( .)5ففي العراء اجلاف تنمو
احلكمة ،وتزهر ،لتكون رابطا بني انموس األرض وانموس السماء ،وبذلك تتصل السماء مع اخلالء العاري
يف قران أبدي ال ينفصم.
وقد أخذ أهل الصحراء عن وطنهم الصحراوي ،هذا املفهوم ،مفهوم التعري النبيل ،فرأوا أبن اللباس
خطيئة ،وأن العري طهارة وحرية .ففي رواية "الورم" نعثر على حوار دار بني األصدقاء الثالثة؛ إيزير وآسان
وأمازار ،حول حقيقة اللباس يف انموس الصحراء .فـ "أمازار" اعترب اللباس احلقيقي هو جلدة اإلنسان اليت
ُولد هبا ،وأن اللباس الذي يرتديه الناس يف الصحراء ،هو خطيئة ،ألنه لباس غريب عن بدن اإلنسان ،وّما

قاله" :اللباس يف انموس الصحراء جيب أن يكون جلدة اإلنسان اليت ُولد هبا ككل حيوان ال جلدة،
يستعريها من األغيار ،ما دامت طبيعتنا مستعارة من طبيعة صحرائنا .واخلطيئة هي أن نُفتّش عن جلباب
أغراب نرتديه بديال عن جلدتنا!"(.)6

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .22
 3ـ م ن ،ص .12
 4ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .11
 5ـ م ن ،ص.12
 6ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص ـ ص  22ـ .29
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وملا سأله إيزير مستفسرا "أال يعين هذا أن اللباس خطيئة يف خطيئة؟"( .)1رد على الفور مؤّكدا" :ابلطبع.
ِّ
لدان لباسا ،كما ُولدان من بطون ّأمهاتنا
اللباس يف أصله عالمة خطيئة ،ألننا ُولدان عرااي ،ليكون لنا ج ُ
أحرارا!( .)2مث يبادره أسان بسؤال آخر "أال يعين هذا أنّنا هبذا اللّباس لسنا أحرارا؟"( .)3فريد عليه أمازار
بيقني الواثق "حنن هبذا اللباس أسوأ أجناس العبيد .حنن هبذا اللباس ُخطاةٌ!"( .)4ومن خالل هذا احلوار

نستشف أن من أهل الصحراء من يعترب أن اللباس هو عبودية وإمث ،ألنه اعتداء على طبيعة اإلنسان .وأن

التّعري ،هو حرية وحترر ووفاء لطبيعة اإلنسان الذي ُخلق عاراي ،فاخللعة احلقيقية هنا هي خلعة اجللد ال
خلعة اللباس..
حيرم التعامل ابلترب:
ـ  3ـ  2ـ انموس الصحراء ّ
من املفاهيم املنتشرة يف الصحراء ،واليت يوليها الصحراويون اهتماما كبريا ،حترمي تعامل أهل الصحراء ابملعدن
املنحوس ،الذهب والترب .فقد جاء يف وصية األسالف أ ّن « التّرب ،يف شرع القبيلة ،متيمة ال تدخل أرضا

إالّ أفسدهتا ،وزرعت بني أهلها البلبال»( .)5ولذلك يرفض أهل الصحراء التعامل ابلذهب ،امتثاال لوصية

صرة من
الناموس املقدس .فقد رفض زعيم قبيلة صحراوية هدية من أمرية خالسية ،واليت كانت عبارة عن ّ

الترب ،ووسط اندهاش املرأة قال هلا« :حنن ال نطلب الترب ،ليس زهدا يف الثّراء ،ولكن أل ّان فتحنا عيوننا

فوجدان بني انموسنا وبني هذا املعدن عداوة»(.)6

ويورد "الكوين" حادثة عجائبية عن قوم عثروا على قُـلّة من الفخار ّملوءة تِّربا ،فأخذوها ،وتنازع القوم حول
ِّ
اجلرة اليت «جلبت على الواحة البلبال ،وأبعدت ّملكة السماء عن
قسمة ما فيها من معدن النحس .تلك ّ
أرض الصحراء ،وأطفأت وهج الصبااي ،وسافرت بشعفة اجلبل إىل أسافل احلضيض»(.)7
العراف ،وما إن رآها حىت
جرة مطمورة حتت ركام من الرمل ،أخذها إىل ّ
وجد املهاجر الكنز ،عثر عليه يف ّ
ِّ
احفر هلا يف األرض أعمق هاوية ،وادفْنها يف أسفل األسافل،
ّفز غاضبا وقال له«:اذهب إىل أبعد مكان ،و ْ

 1ـ م ن ،ص .29
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص ن.
5
الزؤان ،م س ،ص .39
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ

6
الزؤان ،م س ،ص .39
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 7ـ إبراهيم الكوين ،خريف الدرويش ،م س ،ص .010
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واحرتس أن يراك خملوق»( .)1مث ح ّذره من مغبّة فتحها ،وقال له أبن يف جوفها يرقد مارد شرير «إذا خرج

من القمقم أفسد األرض ،ولن يقدر سلطان على األرض أن يُعيده إىل معقله مرة أخرى»( .)2ما إن خرج
ترصده األقران ،وأحلّوا عليه أن يقتسم معهم العطية ،رفض عرضهم بشدة،
العراف ،حىت ّ
املهاجر من خباء ّ

العراف ،وقال هلم وهو يشري إىل قلة الفخار« :هنا يتخ ّفى املارد ،هنا ينام
وراح يعيد عليهم حتذير ّ
اجلن..العراف قال إنه سيُفسد يف األرض إذا خرج من القمقم»(.)3ولكنهم مل ميتثلوا هلذا التحذير ،فهجموا
عليه ،وأخذوا منه اجلرة ابلقوة وكسروها .انسكب الترب على األرض ،مث متدد حنو السماء ،حىت حجب

ظالم دامس ،ومسع الناس قهقهة املارد املنكرة ،تَزلزل منها اجلبل ،وتدحرجت
فعم الواح َة ٌ
قرص الشمسّ ،
من صوهتا احلجارة.
وملا مسع أهايل الواحة خبرب الكنز،مل أيهبوا ابملارد الذي يه ّدد واحتهم ،ومل يسمعوا لقهقهته املدوية ،بل
احملرم ،تراكضوا ،تزامحوا ،تنازعوا ،مث تقاتلوا على حبيبات الترب
أسرعوا إىل املكان الذي عُثر فيه على املعدن ّ

()4
كرب طمعُهم ،واشت ّد جشعهم ،فقصدوا اجلبل،
.
بذرة من الرمل اللّعوب»
ُ
«تقاتلوا بوحشية يف سبيل الفوز ّ

وغريوا مالحمه ،وأفسدوا نقوش األسالف ،ودرسوا الرسوم اليت حتمل
يبحثون فيه عن الكنز ،أزالوا حجارتهّ ،

الوصااي املق ّدسة .أتلفوا الكنز احلقيقي الثمني ،وحبثوا عن الكنز املزيّف اللّعوب ،وكانت النتيجة املفجعة،
حيث «أضاعوا الوصية ،ماتت عني املاء ،وعاد السلسبيل إىل نبعه ...ابتعدت السماء مسافة أخرى عن
الصحراء ،وسافرت قمة اجلبل اجلليل أشبارا أخرى حنو احلضيض»(.)5
ينعت أهل الصحراء معدن الذهب ،عدة نعوت ،ويدعونه بعدة أمساء ،تدل كلها على احتقاره والزهد فيه،
فيسمونه اهلباء السري ،الذرات اللّعوبة ،املعدن اخلفي ،الغبار السري ،السراب اللّماع ،إبليس الصحراء،
ّ
املعدن اللعني ،معدن النحوس ..هذا املعدن املغري ،الذي جيري كل الناس وراءه الهثني «فيقاتلون يف
ضحون أبنفس عطية ..ابحلياة ،كي حيصلوا عليه .يهربون من هللا كي يسجدوا
سبيله ،يُفين بعضهم بعضا ،يُ ّ
له .ينسون آايت هللا (املاء ،اهلواء ،الصحراء) ويقايضوهنا مقابل حفنة واحدة منه .يقايضون هللا نفسه

السري»(.)6
مقابل الغبار ّ
 1ـ م ن ،ص .017
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص ن.

 5ـ م ن ،ص .013
 6ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .001
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األسالف يف ِّحكمهم.
حرمه "آهني" املقدس يف وصاايه ،وح ّذر منه
ُ
هذا ما خيلّفه إبليس الصحراء ،ولذلك ّ

وحيول احلياة من النعيم إىل الشقاء،
أل ّن َمن حياول امتالك الذهب ،سوف ميتلكه ،ويصري له عبدا ذليالّ .

وحيول األرض إىل خرائب»( .)1وأمام التأثري العجيب هلذا الرتاب
ومن الفردوس إىل جهنم ،إنه «يه ّدد املدن ّ
املنزوع من الرتاب ،يقف "الكوين" متسائال يف حرية واندهاش عن سر هذا املعدن األصفر الذي «أيخذ

أي سر يف هباء أصفر
اإلنسان من نفسه ،ميحو عقله ويُنسيه ربّه ،وجيعله يذهب وراءه إىل العدم طائعا؟ ّ
يعمي األولياء ويرّكع السالطني؟»( .)2وتبقى أسئلة الروائي حائرة معلقة ،كحرية صاحبها ،الذي مل حيض
جبواب ٍ
شاف.
ـ  3ـ  3ـ االنتقام خسارة كلية يف عرف النّاموس:
يف عرف الصحراء ،أن االنتقام من اآلخرين ليس عدالة ،وإمنا هو إمث يرتكبه اإلنسان ،بدافع احلمق ،وال ب ّد
قصر الزمان أم طال .أحداث رواية "الورم" تتحدث عن
لصاحب االنتقام من أن يدفع مثن جريرتهُ ،
"أسااني" الذي عزم على استنزال أبشع انتقام أبعدائه ،إالّ أنه بسبب روح االنتقام خسر كل شيء مثني
ميتلكه .إ ْذ أقدم على قتل غرميه الذي رفض أن يعيد له زوجته اليت اشرتاها منه ،ألهنا راقت له .كان ذلك
العمل االنتقامي ،هو أول خطيئة يف حياته ،واليت سيدفع مثنها غاليا «وقد دفعها ابلفعل ،خبسارة كل
الصفقات اليت أعقبت ذلك الفعل القبيح .لينتهي به األمر ،ال إىل املبيت يف طرقات الواحة وحسب،
ّ
()3
الصحراء خارج حدود الواحة»  .لقد خسر كل شيء؛ الراحة ،واملأوى،
ولكن إىل املبيت يف عراء ّ

مشردا ،يتس ّكع يف طرقات الواحة ،ويبيت يف خالء
والسكينة ،والسعادة ،واملال ،والتجارة ،وأصبح فقرياّ ،
الصحراء املوحش.
وهلذا ُحيّرم الناموس املق ّدس على أهل الصحراء االتّصاف بوابء االنتقام ،ألن صاحب االنتقام كائن قاتل،

حيفر لنفسه كهفا
وهو يف احلقيقة مقتول أيضا ،مقتول بيده هو ال أبدي اآلخرين ،ذلك أ ّن «ظمآن االنتقام ُ
ٍ
ف ِّ
العني ،لئالّ يغيب
طر َ
طل على األعداء من هناك ،فال يغفل ،وال يغمض ْ
يف مكان ُجياور حبل الوريد ،ليُ ّ
األوابش عن بصره»( .)4صاحب االنتقام يئد يف قلبه اإلنسانية ،ويوقظ يف صدره وحشا ماردا فتّاكا ،ال
يعرف الرمحة ،وال الرأفة .ينسلخ من املبادئ والواجبات ،اليت يرى فيها قيودا تكبّل يديه اليت يبطش هبما.
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .73
4
الفزاعة ،م س ،ص .030
ـ إبراهيم الكوينّ ،

~~273

كل ذي
األم والولد و َّ
ويتن ّكر لكل َمن حوله من األهل واألقران واألصحاب «مثّ ال يلبث أن يُنكر األب و ّ
كائن على استعداد أل ْن يَضيع ،يف سبيل أن
قرىب ،لينقطع هلاجس الرؤى واإلهلام والوسوسة ..مريد االنتقام ٌ

يسميه األانم انتقاما»(.)1
ُحي ّقق امليالد يف الكابوس الفظيع الذي ّ

ويف مفهوم الصحراء ،أن االنتقام استهانة بتعاليم آهني املقدسة ،واستخفافا بوصااي األسالف اجلليلة،
وابملقابل هو امتداح لإلمث ،وتفضيل للرذيلة ،واستباحة حلرمة الدماء .وهذا ما وقع فيه "أسااني" ،ملك
ويل أمر الواحة ،حىت تناسى تنبيه رسول الزعيم الذي ح ّذره من
الواحة اجلديد ،حبيث ما إن ّتوجه الزعيم َّ
اسرتد قرينته السليبة ،اليت ابعها له حبفنة من ترب .ولكنه مل
االنتقام ،واجتّه رأسا صوب غرميه القدمي ،فقتله ،و ّ

ي ْقدر على معاشرهتا بعد ذلك ،فطردها من قصره ،مث أرسل خلفها أحد زابنيته ليَكْتم أنفاسها «ولكن
انتقامه ذاك مل يكن العمل الوحيد الذي اقرتفه يف سلسلة أعماله اليت تستهني ابلوصيّة ،ومتتدح ابملقابل

خطيئة النّسيان»(.)2

ـ  3ـ  1ـ الضحك سر البالء :البكاء يعقب الضحك:
يسود اعتقاد لدى أهل الصحراء ـ حسب ما ورد يف بعض أحداث رواايت "إبراهيم الكوين" ـ أن الضحك
حمرم على الصحراوي ،يعتقدون أن تعاليم آهني املقدسة ،هي اليت سنّت هذا القانون ،أمضت أنه من
ّ
ضحك كثريا عوقب ابلقصاص ،ألنه ال ب ّد أن يعقب الضحك البكاء ،إهنا وصية الكتاب الضائع.
الصخب ،ذ ّكره بذلك اليوم الذي
فهذا "بورو" يذ ّكر قرينه "جبارين" ابحلادثة اليت ابلغوا فيها ابلضحك و ّ
غلبهم فيه الضحك ،وقال له عليه أن يتهيّأ اليوم للقصاص ،لسداد الدين ،الذي قضت به شريعة آهني،

ووصااي األسالف! .ودعاه واحلزن واالنكسار ابداين على حميّاه ،هيّا «ننوح كما ينبغي أن ينوح َمن ضحك

كثريا .لقد غلبنا الضحك يف ذلك اليوم اي قريين ،فأصابنا القصاص ،واآلن جاء ميعاد البكاء ،الذي قضت

أتهب .وتعال منأل
األحكام أن يع ُقب َّ
كل ضحك .هل نسيت آهني؟ هل نسيت وصيّة الناموس؟ فهيّاّ ،
ابل ّدمع أفواها مألانها من قبل ابلضحك الكريه!.)3(».
الشقيان جانبا ،مث شرعا ينُوحان بدموع حارة ،ويـُ َولْوالن كالثكلى أبصوات فاجعة! .ألهنما يعرفان
تنحى ّ
ّ
جيّدا عرف الصحراء ،ويعلمان قانون الصحراء ،الذي يعترب القهقهة إمثا يوجب البكاء وحنر القرابني .فكل
 1ـ م ن ،ص ن .

 2ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص ـ ص  33ـ .32
 3ـ م ن ،ص .301
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من أفلتت منه قهقهات صاخبة ،كقهقهة الرعاع «غسلوها بب ٍ
يستمر ثالثة ّأايٍم ،مث يهرعون لينحروا
كاء
ُ
ّ
ِّ
الربة "اتنيت"»(.)1
قر َ
ابني املاشيّة طلبا للغفران من ّ
يرددون أسطورة صحراوية
فه ْم ّ
سرا ،ال يعرفه إال الكهنة والسحرة احلكماءُ .
يعتقد الصحراويون أ ّن يف البكاء ّ
قدمية ،تفنّد سبب حترمي الناموس املق ّدس الضحك على الصحراوي ،مفادها أ ّن الصحراويني كانوا قدميا

يُكثرون من الفرح يف مناسباهتم ،ويبالغون يف الرقص والضحك ،إىل ح ّد كبري .كانوا يعتقدون أن «الفرح

الرقص عنواهنا ،والضحك هلا شعار وراية وانموس»(.)2
شارة احلياة ،و ّ

غري أن أهل الصحراء الحظوا أهنم كلما فرحوا ورقصوا وضحكوا ،نزلت عليهم املصائب واألحزان ،ورأوا أ ّن
كل َمن شارك يف هذا االبتهاج أصيب ابألمراض واألوبئة الفتّاكة! .فإثر كل فرح أييت احلزن «يروق للعِّلل
َّ
واألوبئة أن هترع إىل بيوت الضاحكني الذين رأوا أن الضحك هو دين األحياء فثابروا على العادة ،ومألوا
أشداقهم أبش ّد القهقهات جسارة ووقاحة ،خاصة يف املناسبات»(.)3
جربوا أهنم كلما ابتهجوا ،وفرحوا،
حدث ذلك معهم كثريا ،أتكدوا أن كل فرح يعقبه احلزن واألمل .ألهنم ّ
وضحكوا ضحكا صاخبا متواصال ،تْنزل األسقام واألوجاع على رؤوسهم! .أتمل األسالف األمر ،حبثوا
وف ّكروا يف األمر مليا ،حاولوا أن يعثروا على سبب هذا العقاب ،ومصدر هذا الغضب .غري أهنم مل يتوصلوا
إىل معرفة السر .وملا مل يهتدوا إىل السبب ،ومل يستطيعوا االمتناع عن الضحك «عاركوا األمراض ،عانوا من
األحزان واألوبئة اخلفية حىت كادت العلل ُهت ّدد نسلهم ابالنقراض»(.)4
وملا رأى احلكماء والنبالء من أهل الصحراء ،أ ّن الصحراء تكاد ختلو من أهلها ،بسبب األمراض اليت
فتكت هبم ،واليت أوشكت أن تُبيدهم ،امتنعوا عن الضحك ،وهرعوا إىل اجلبال ،يق ّدمون هلا القرابني،
ويُهرقون عندها دم ال ّذابئح! .مكثوا هناك أايما إىل أن «جاء الصحراءَ (رسول جمهول) قال إن سبب بالء
أهل الصحراء (هو عدوهم وانتهيط) الذي اعتاد أن يهرع إىل كل بيت ارتفع فيه ضحك ..يذهب إىل

هناك ليُفسد على الضاحكني فرحهم ،ويقلب سعادهتم شقاء»(.)5

 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَّر اخلَيتَعور ،م س ،ص .777
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .300
 3ـ م ن ،ص .307
 4ـ م ن ،ص .303
 5ـ م ن ،ص .302
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ولذلك قضت شرائع انموس الصحراء منع الضحك على أهل الصحراء ،ألن الضحك نداء "وانتهيط"
بض ٍ
كل من مأل شدقيه ِّ
حكة أمسى ،يف
الرجيم ،وألنه «لغة "وانتهيط" اللّئيم ،والقهقهات دائما له نداء .و ُّ َ
ّ
عُرف األسالف ،من أتباعه األوفياء»(.)1
وقضت وصااي األسالف أيضا ،أن الضحك الصاخب لعنة ،كفارهتا ابهظة ،صيام عام عن الكالم ،وديّتها
حنر القرابني .والناموس املقدس يرى يف الضحك إمثا ودنسا ال يغتفر ،ولذلك أوصى اآلابء واحلكماء
والعقالء والشيوخ والزعماء أهل الصحراء مبنع الضحك ،وحتذير األوالد والناس منه،أل ّن «املق ّدس دائما

حزين وفاجع .احلرم دائما كئيب .احلزن ابب اجلنّة .الفجيعة طريق الفردوس واخلالص األبدي»(.)2

كانوا يعاقبون كل من يغالبه الضحك ،ومل يقدر على كتمه ،ابإلبعاد والنفي ،ويفرضون ديّة على أهل من

غلبه الضحك ،ويلزموهنم بتقدمي قرابن ،حملو هذا اإلمث «وجيزمون ،يف العُرف ،أ ّن َمن ضحك عاليا ،مل تُقض
له حاجةٌ حىت يتم ّكن اإلنسان من املرور حتت رقبة ٍ
يتطهر من ال ّدنس إال بعد صيام عن
مجل انئ ٍم ،ولن ّ
الضحك؟»(.)3
الكالم يستمر عاماُّ ،
فأي لعنة تلك اليت حيملها ّ

ـ  3ـ  2ـ االستقرار يف الواحة أبشع عبودية:
اوي
ُجبل الصحراوي على حياة الرتحال والتنقل ،ففي ذلك حياته ومتعته ،وحريته ونبله ،ويوم يركن الصحر ُّ
إىل االسرتخاء ،ويستمرئ حياة الدعة واالستقرار ،ساعتها سيكون عبدا من العبيد ،يعيش عيشة اهلوان

ويتوسد املهانة .فقد أزال االسرتخاء يف أرجاء الصحراء ّمالك وأفىن أّما
الصغار ،يلتحف الذل،
و ّ
ّ
كل ذي سلطان .االسرتخاء داء أقوى من كل وابء»( .)4ومىت دخل الصحراوي الواحة
«االسرتخاء أابد ّ
هجر الصحراء ألن «اللّجوء إىل الواحات ،والتّطاول يف البنيان ،أو االحنناء على األرض الستصالحها ،هي
كل من دفعته اجملاعات إىل االستقرار يف الواحات
عالمة القطيعة مع الصحراء ..إ ّن انموسنا اليوم يـَعُ ُّد َّ

خملوقا ضاع إىل األبد»(.)5

 1ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيـتَعور ،م س ،ص ـ ص  723ـ .722
 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .072
 3ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيـتَعور ،م س ،ص .723
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .173
5
اخليتعور ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،بـَّر ْ
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ويف وصااي الناموس حتذير شديد للصحراويني النبالء ،م ن االستقرار والركون إىل الواحة ،ألهنا عبودية ،فقد
كل من سكن أرضا أمد أربعني يوما صار عبدا هلا»( .)1ووصية أخرى تقول:
ورد يف انموس الصحراء أ ّن « ّ
«ال يسكن واحاتكم خلق غري العبيد»( .)2ولذلك سجل اتريخ الصحراء القدمي ،أ ّن األسالف كانوا يُغِّريون
على الواحات ،فيه ّدمون بُنياانها ،ألهنم يرون فيها العبودية يف أبشع صورها ،إ ْذ «حتيل صورة البنيان
اجملسدة يف مدينة "واو" (األرضية) إىل تيمة أو موضوع رفض العبودية واالستقرار والقيود وعدم إجالل اجلنة

السماوية يف األرض»(.)3
فالصحراوي إذا ركن إىل الواحة ،وهجر الصحراء ،واستل ّذ حياة االسرتخاء ،يكون بذلك قد ختلّى عن
مبجرد أن هجر الصحراء،
تعويذة الصحراء ،واليت هي الطمأنينة ،والسكينة ،واحلريّة .يتخلّى «عنها تلقائيا ّ

وسلّم رقبته لسالسل االستقرار يف الواحات .كل سكان الواحات عبيد .ال يقيم وراء جدار أو كوخ إال
عبد .وهو عبد فريد ألنه أعمى»( . )4بل إن االستقرار يف الواحة هو أسوء عبودية ،ألهنا ليست عبودية
« لعبد ،ولكنه عبد لشيطان قبض روحه ابلسالسل .عبيد الشيطان أسوأ من عبيد الناس .هذا هو العبد
البشع الذي يثري االمشئزاز»(.)5
فإذا كانت الصحراء حرية وانعتاقا ونُبال ،فإ ّن املدن والواحات عبودية واسرتقاق وهوان ،هذا هو املعىن
احلقيقي للعبودية يف عرف أهل الصحراء .فهذه احلفيدة "اتزيديرت" ل ّـما سألت جدَّهتا يف فضول عن العلة

حرا»( .)6مث سألتها
من خلق الصحراء ،أجابتها بكل ثقة وحزم «لكي تكون مأوى ملن أراد أن يكون ّ

اثنية« :وهل أهل املدن عبيد؟ وأهل الواحات؟»( .)7فكان جواب اجلدة بال تردد ابإلجياب «طبعا عبيد..
رضي أن يعيش حتت رمحة ٍ
ِّ
عبد آخر فهو عبد ،كل من انم حتت سقف أو أقام حتت جدار ،كل
كل من َ
استقر يف ٍ
أرض»( .)8وملا أحلّت احلفيدة على ج ّدهتا أبسئلتها عن معىن العبودية ،أعادت عليها اجلدة ما
من ّ

 1ـ م ن ،ص .33
 2ـ م ن ،ص .33
 3ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .033
 4ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .072
 5ـ م ن ،ص ن .
 6ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص .32
 7ـ م ن ،ص .33
 8ـ م ن ،ص ن.
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استقر يف أرض هو عب ٌد..ال حريّة بدون
صرحت به هلا من قبل «كل من أقام حتت سقف أو ّ
كانت قد ّ
صحراء .ال حريّة إال ملهاجر يف صحراء هللا الواسعة»(.)1

ولذلك فقد انطبع يف ذهن الصحراويني ،أ ّن االستقرار يف مكان ما حىت لو كان يف الصحراء مدة أربعني
يوما ،فضال عن االستقرار يف الواحات واملدن ،هو خيانة لعهد األسالف ،واستهزاء بوصااي الناموس اليت
الرجال إذا أقاموا يف املكان طويال صاروا عبيدا للمكان مثل أهل الواحات»( .)2وهلذا فإ ّن
ّ
تنص على أ ّن « ّ

أهل الصحراء النبالء احلقيقيني «يرفضون أن خيدشوا وجهها (األرض) ابلفؤوس ،أو حيرثوا صدرها ابحملاريث

كي يبذروا حبّا ،أو يزرعوا زرعا ،أو يغرسوا كروما ،كما يفعل الفالحون وأهل الواحات ،ولكنّهم آثروا أن
يسكنوا اخليام ،وأيخذوا من األرض ما تعطيه هلم عن طيب خاطر»(.)3

مسك هبا اليت تقول
امتثل الصحراويون لوصية األسالف ،اليت متتدح حياة التنقل والرتحال ،وحتث على التّ ّ

إن يف االستقرار املوت ،ويف االنتقال احلياة .فانطلَق أهل الصحراء جيوبون األفاق ،وينذرون أقوامهم إذا
ركنوا حلياة الدعة واالسرتخاء ،كما فعل آابءهم األولون الذين كانوا يرون أ ّن «تشييد الواحات خطيئة ،أل ّن

قدر سليل الصحراء أن ميوت إبمث االستقرار ،وحييا بفضيلة االنتقالَ .من يتن ّقل ال يهرم ،وال ..يبيد ،وال
يعتل ،ألن األسقام ال تُطارد املهاجرين ،وال خيتنق بوسواس الوحشة ،ألن
يهلكَ .من يتنقل ال يشقى ..وال ّ

الوحشة غول ال يُباغت إال املسرتخني»(.)4
ـ  3ـ  2ـ حادثة الطهارة الكاملة:

ـ  3ـ  2ـ  0ـ حادثة اخلالص من عضليت اإلمث:
حتمل لفظة "تطهري" ع ّدة معاين ،حسب ورودها يف السياق ،لكنها تعين يف جمملها اإلقدام على عمل يتم
بوجبه تطهري النفس ،وتنقيتها من شوائب الغرائز وسطوة املل ّذات وأدران املادة .ويسود اعتقاد راسخ لدى
يتطهر ،وال
الصحراويني ،أبنه ورد يف تعاليم "آهني" املق ّدسة ،أنه من كان قدره ولوج بوابة الفناء ،عليه أن ّ

يتسىن له
مير هذا التطهري عرب صراط العذاب ،واالمتحان القاسي ،الذي تسلّطه عليه السماء ،حىت ّ
بد أن ّ

التنعم برمحة "واو".
الدخول إىل ظالل "واو" ،والتمتّع جبنة "واو" ،و ّ
 1ـ م ن ،ص .32
2
الزؤان ،م س ،ص .032
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ

 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .322
 4ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،م س ،ص ـ ص  723ـ .721
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تتناول هذه األسطورة حداث عجائبيا وقع مع "موسى" الدرويش ،الذ مسع يف أمسية حزينة من أمه الذئبة
قصة "االغرتاب" اغرتاب ج ّده ،حينما عاش مع معشر الذائب ،ورضع حليب الذئبة ،فصارت له ّأما،
ولكن قلب اإلنسان الذي يرفرف داخل صدره ،يذ ّكره دوما أبنه إنسان ،وأنه ال بد يوما أن يعود إىل جمتمع

أهله البشري .وكانت األم الذئبة تتوقع تلك العودة ،وخاصة بعد ما علمت تعلُّق قلب الفىت بفتاة حسناء
من بين جنسه.
حنق "موسى" الدرويش ملا علم ابخلطيئة اليت أقدم عليها ج ّده ،هبجره جملتمع الذائب ،الذي كان أرحم من
جمتمع البشر .وازداد حنقه أكثر ملا علم أن إقدام اجلد على هذا العمل املشني كان سببه امرأة حسناء ،اليت
تزوجها اجلد األول إثر رجوعه من حياة الذائب.
حق أبنائه ،حينما استلّهم من
أحس احلفيد "موسى" أبن ج ّده األول غدر بفصيلة الذائب ،وأخطأ يف ّ
ّ
فقرر أ ْن يك ّفر عن خطيئته وخطيئة
عشرية الذائب الرحيمة ،واستنبتهم يف رحم البشر األشرار اجلشعنيّ .
ج ّده ،فما كان منه إال أ ْن تناول مدية حادة ،وعمد إىل عضلة اإلمث اليت أبعدت أابه األول عن حضن أمه

فحزها .وختلّص بذلك «من العضو الذي كان سببا يف هروب اجلد من أمه (الذئبة) ،العضو
الذئبةّ ،
الشيطاين الذي أغواه ابلراعية وجعله حيرق قلب ٍّأم التقطته من العراء وأنقذته من العطش وآوته ومنحته

األمان واحلياة»(.)1

وبعد هذا التطهر أو هذه الطهارة ،يكشف "موسى" يف جوف الليل للزعيم أبن الذئب زاره "حقا بعد
أتطهر ملا جاء رسول ج ّديت .هل تظن أن الرسول أييت لزايريت لو مل
مربرا فعلته «لو مل ّ
الطهارة" ويضيف ّ
()2
يوجه احلفيد الدرويش اللوم إىل ج ّدته الذئبة ألهنا مل تبرت عضو ج ّده من جذوره
أكمل طهاريت؟»  .مث ّ
ِّ
طهرته
حينما كانت ترضعه وهو طفل صغري «ج ّدتنا الذئبة ارتكبت خطأ كبريا ألهنا مل ُختْصه من اإلمث .لو ّ
يف الطفولة ملا هرب منها كبريا .شيطان حواء يقود الرجل من هنا .وأشار للجرح بني رجليه.)3(»..
متوجعة بصوت العواء،
فمنذ أن مسع الدرويش "موسى"خيانة ج ّده ألمه ،حني تركها وحيدة ابكية ،تصرخ ّ
مل يستطع مغالبة الغضب ،ومبا فعله بنفسه أحس أبنه انتقم جل ّدته ،عندما برت سبب اخليانة .مث التفت إىل
فضلت العودة إىل عشريتنا وهذا
الذئب الذي كان فوق رأسه قائال« :اآلن تستطيع أن تُ ّ
بشر ج ّدتنا أبين ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .311
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .313
 3ـ م ن ،ص .312
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الربهان .خ ْذه وأخرب ج ّدتنا برغبة احلفيد الضال يف العودة إىل العشرية»( ،)1وما كاد ينهي كالمه حىت
أغمي عليه من ش ّدة األم!.
فالدرويش يف عرف الصحراء ،هو ذلك اإلنسان الزاهد ،الناسك ،الفقري ،احلكيم ،الذي انقطع عن دنيا
الناس وملذاهتا ،ونذر نفسه للعبادة ،وخدمة الدين ،ومساعدة احملرومني .وال ينبغي للدرويش أن يتعلّق قلبه
إليهن ،أل نه ال مكان يف قلبه لعشق خملوق ،ما دام قد امتأل حبب اخلالق وحده.
ابلنساء ،وال أن يهفو قلبُه ّ
فلئن وقع "موسى" الدرويش صريع عشق امرأة حسناء ،وح ّدثته نفسه أبن يقضي منها وطرا ،فذاك إمث

يوجب عليه التكفري عنه ،إ ْذ «يُفرتض به أن يكون من رجال ال ّدين الذين تتحتّم عليهم العزوبة»( .)2وهذا
حترم على أتباعها االقرتان ابملرأة ،كما هو احلال يف الداينة اليهودية
ديدن كثري من الفرق الدينية اليت ّ
واملسيحية .ويف هذا الصدد يقول "علي عبد الواحد"« :إ ّن السيد املسيح فتح للخصيان أبواب السماء ألن

حالتهم قد ابعدت بينهم وبني قرابن النّساء»(.)3

فالدراويش يديرون ظهورهم ملغرايت الدنيا ،ويقطعون كل شيء يش ّدهم إىل متع احلياة ،وجينّبهم االقرتاف
من مل ّذاهتا .ولذلك جاء قرار "موسى" الدرويش ،ببرت العضلة اليت تربطه ابلشهوات «بعد اقتناعه بضرورة
كبح مجاح اإلحساس الذي استب ّد بقلبه وعقله ،وتوفّر إرادة ووجوب الفعل ،املتمثّل يف كونه درويشا»(.)4
ورغم أن الدرويش أصيب بداء العشق ،إال أنه حاول أن يبعد عن نفسه التّهمة ألنه ال يليق ابلدرويش أن
يتعلّق قلبه ابلنساء ،حني فقالَ « :من قال إ ّن الدرويش عاشق؟ .الدرويش ال يعشق .الدرويش ال يعشق
()5
حيس أبمل يف جسمه ،وصداع يف رأسه
وقد
وم،
ل
ال
هلا
ويكيل
يعاتبها،
نفسه
إىل
انكفأ
مث
.
سوى هللا»
ّ
ّ
فينهرها قائال« :هذا يكفي .يكفي .انتهى»( .)6مث ّاجته حنو جبل "آكوكاس" املق ّدس ،واعتزل هناك ،وقد

ويتوسل اآلهلة كي تساعده على إطفاء مجرة العشق املستعرة يف صدره.
يتمرغ يف الرتاب املق ّدسّ ،
شوهد ّ
ومنذ فعلته تلك ،صار "موسى" حيث كل َمن حيادثه عن النساء ،وعن اإلغواء ،وعن شقاء احملبني ،أبن
ختل ،ويف التخلي اخلالص والسعادة
يفعل فعلته ،ويتخلص من عضلة اإلمث ،ففيه ترايق للعشق ،ألنه ٍّ

والشفاء .فقد اجتمع موسى بـ "أوخا" يوما يف خبائه ،فوجده حزينا ،كئيبا ،هزيال ،شاحب الوجه .وبعد

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .311
 2ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .31
 3ـ علي عبد الواحد وايف ،غرائب النظم والتقاليد والعادات ،دار النهضة ،مصر للطباعة والنشر ،القاهرة ،د ط ،د ت ،ص .720
 4ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية ،م س ،ص .31
 5ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .029
 6ـ م ن ،ص ن.
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جراين احلوار بينهما ،عرف "موسى" أبن صديقه "أوخا" عاشق ،لقد وقع يف حب "تينريي" احلسناء،
ولكن غرميه "أوداد" انفسه يف معشوقته ،وصار يبحث عنه يف اجلبل يريد رأسه.
يكف عن مالحقة "أوداد" ،مقابل أن يدلّه على سر يشفيه من وابء
"موسى" يشرتط على "أوخا" أن ّ
ِّ
كمه مدية حادة
العشق .قبل "أوخا" ،وقال أبنه سيعتق خصمه ،وملوسى الكراء أيضا .أخرج الدرويش من ّ

ّبراقة ،عليها رموز سحرية ،وأشار هبا يف وجه "أوخا" ،وقال« :هبذه ستُشفى إىل األبد .هذه اجلنية وحدها

ظل
تستطيع أن ُختلّصك من البالء .ألهنا تستطيع أن تقطع رأس احليّة بضربة واحدة .لن يفلح ّ
الرجل ما ّ
حيمل يف سرواله احليّة!»(.)1
تعجب "أوخا" من كالم "موسى" ،وأبدى عدم فهمه للغة الدراويش ،فاستوضحه ابندهاش! .حاول
ّ
"موسى" أن يب ّدد ذهوله ،فراح يشرح له أبن احلية هي العضو الذي بني رجلي اإلنسان ،وهو الذي كان
دخلت بني رجليه وأشعلت فيه
السبب يف إقدام اجلد األول على اإلمث .أ ّكد له أبن هذه احلية هي اليت « ْ

الشهوة .ذاق اللقمة احلرام بسببها فوجد نفسه هائما يف الصحراء ،مطرودا من فردوس"واو"» ( .)2وأضاف

أبن على ولد آدم إن أرادوا أال يقعوا يف ما وقع فيه ج ّدهم األول ،أن يستأصلوا تلك احلية اليت بني
صنعت لتخليص اإلنسان من عضلة
الرجلني! .وأشار إىل املدية املسحورة ،وقال أبن هذه املدية إمنا ُ
النحس ،وأخربه أبنه ال يشعر أبي أمل عند القيام ابلطهارة ،وأ ّكد الدرويش لـ "أوخا" املذهول من كالمه أبن

«اخلالص يف الطّهارة .الطهارة الكاملة وليس طهارة اخلتان .اقطع رأس الشقاء!»(.)3

استشاط "أوخا" غضبا من كالم الدرويش ،وصرخ يف وجهه بكلمات السباب والشتم ،ونعته أبنه "كافر"
4
شج رأسه،
استل عمودا من أعمدة اخلباء ،و ّاجته حنوه يريد ّ
و"ساحر" و"ابن اجملوس" ،مث وثب عليه ،و ّ
العمود رأسه ،ولوال وهن
وفر هاراب إىل اخلالء ،يعدو مسرعا حىت ال يدرك
ُ
ولكن الدرويش هنض مسرعاّ ،

جسم "أوخا" وشدة الظالم ملا أفلت من يده.

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .021
 2ـ م ن ،ص .020
 3ـ م ن ،ص ن.
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ـ  3ـ  2ـ  7ـ التطهري ابلعذاب واألمل:
تقضي شريعة آهني املق ّدس ،أن على الصحراوي الذي استب ّد به العطش ،وبلغ درجة اليأس من احلياة ، ،أن

طهر
تؤجل الرمحة حىت يُ ِّّ
تتعمد أن ّ
تحل عليه رمحة السماء .ألن «السماء ّ
يشرع يف التّعري ،خبلع مالبسه ،ل ّ
العطش بد َن املهاجر من الكربايء وينزع لثامه املهيب عن عورة الفم .وكل َم ْن أُنقذ من هذا الوحش وهو
ُ
()1
عراين سار مكسورا ،مطأطئ الرأس طول احلياة» .
وقد جاء يف تعاليم "آهني" أيضا ،أنه من تعرض المتحان العطش يف الصحراء ،وأبدى معاندة ،وأظهر
تكربه من االحناء حنو األرض ولثم جبينها ،أغلقت أمامه أبواب
مكابرة ،ومل َّ
يتخل عن الثياب واللثام ،ومنعه ّ

وع ُسر على مالئكة الرمحة العثور عليه إلنقاذه ،فيكون مصريه اهلالك احملتوم .وّما جاء يف "آهني" أ ّن
"واو"َ ،
«املعاندين املكابرين الذين مل يسمح هلم كربايؤهم بنزع اللثام والثياب وتقبيل األرض قُِّفلت أبواب واو يف
ووِّجدوا أمواات بثياهبم ،أتكل الديدان
وجوههم ،وضل املالئكة اجلوالون يف الصحراء الطريق إليهمُ ،
أجسادهم ،وحتوم الصقور والغرابن فوق رؤوسهم»( .)2لقد قضت شريعة انموس الصحراء ،أ ّن الطهارة من

اآلاثم ،والشفاء من األسقام ،يتأتّى من تعرض الصحراوي للشقاء والعذاب واالمتحان العسري .وهذا ما
الشقاء..
العرافة ،مسرتشدا مبقولة من وصااي األسالف القائلة« :ال شفاء إال يف ّ
ّ
ردده الشيخ احلكيم أمام ّ

ال وجود للطهارة بدون عذاب ..إننا خلقنا للشقاء ،واحلياة ليست رحلة فرح»( .)3وع ّقب الشيخ على

مقولة األسالف ابلقول إن «لن ِّّ
يهون من شقاء املخلوق سوى الفناء .اخلالص يف الزوال»(.)4

وكأن حقيقة الطهارة اليت ينشدها الصحراوي ال تتولد إال من األمل ،سواء أكان إنساان ،أو حيواان ،مقدور
على كائن الصحراء أن ينصهر يف بوتقة األمل ويَصلى انر العذاب ،حىت يتخلص من الرواسب الفاسدة،
ويتطهر من اآلاثم النّجسة ،ليكون جديرا بولوج "واو" الطاهرة.
ويتضرع له بقلب
يتوسل إىل ربّه،
فهذا "أوخيّد" يف حادثة إصابة صديقه "األبلق" بداء اجلرب ،ما ّ
انفك ّ
ّ
كسري ،وعني دامعة ،وجناح ذليل ،أن يشفي "األبلق" ،مجَلَه اجلميل .وبصوت خفيض أخذ يدعو أن يهبه

ويهب مجله الصرب ،وقال أبن األمل ال يهم ،ما دام هو الطريق املوصل للشفاء .مث شرع يتساءل«ولكن اي

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .301
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجريّة ،م س ،ص .001
 4ـ م ن ،ص ن.

~~282

مير الشفاء عرب اجلحيم؟ .هل يُعدم اخلالص إال يف أقصى األمل؟ .هل مثن اإلمث
ريب :هل من الضروري أن ّ
فادح إىل هذا احلد؟»(.)1

وصريه هيكال عظميا يكسوه جلد أجرب،
شوهه املرضّ ،
أتثر "أوخيد" كثريا وآمله منظر مجله الرشيق ،الذي ّ

أصابه الوابء بسبب لدغة األنثى ،وعني احلاسد الشريرة .التفت "أوخيّد" إىل رفيقه وخاطبه أنه إذا أراد أن

يرى هللا ،وأن يطري إىل السماوات حيث الفردوس اخلالد ،ويتخلّص من املرض واألمل «ال بد من الطهارة.

لن تفوز ابجلَ َمال ،ولن تلقى هللا بدون طهارة .الطهارة هي الشرط .أعرتف لك أنه عمل قاس ،ولكن ليس

لدينا خيار»(.)2

ـ  2ـ عجائبية الطقوس الصحراوية:
ـ  2ـ  0ـ الطقوس العجيبة لتوديع املسافر :املأمت ملن ترجى عودته ،والفرح ملن ترجى غيبته:
ـ  2ـ  0ـ  0ـ طقوس توديع املسافر احملبوب إبقامة مأمت:
يقوم الصحراويون بطقوس عجيبة ،أثناء توديع املسافر ،فإذا كانوا يف توديع مسافر حمبوب ،ترغب القبيلة
تودع القبيلة املسافر املعادي الذي ال
تودعه إبظهار احلزن ،وتقيم له مأمتا وعويال .بينما ّ
يف عودته ،فإهنا ّ
ترغب يف عودته ابلزغاريد واألفراح.
فقبل جميئ ميعاد سفر هذا املسافر احملبوب ،حترص الكاهنات على محاية أثره الذي يرتكه حمفورا يف رمل
كيد حاسد ،أو مكر ساحر .فيكيد له ،ويلحقه األذى يف سفره.
الصحراء ،حىت ال تعبث به يد حاقد أو ْ
كما متتنع النسوة عن إعداء حاجياته؛ فال يطوين له ثواب من ثيابه ،وال ِّخيطن له لباسا .وميتنع الرجال عن
جيهزوا له راحلة .ويبقى احلال هكذا إىل أن يعود هذا الغائب
إعداد لوازم سفره؛ فال يصلحوا له نعال ،وال ّ

من سفره« .مث متضي الكاهنات إىل األمام ،ويضعن يف سلسلة التّحرمي حلقة أخرى ،مينعن الزينة عن
الشعور ،أو حبك اجلدائل»( .)3ويعُّم احلزن القبيلة ،وتبدأ املناحة ،فيعلو
هرن احلِّسان عن مشط ّ
النّساء ،ويـَْن ْ
الصراخ والعويل ،وتشرع النسوة يف البكاء والنّحيب حىت يغيب املسافر احملبوب!..
ـ  2ـ  0ـ  7ـ طقوس توديع املسافر املعادي ابلفرح:
 1ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .22

 2ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .10
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .227

~~283

ولكن ينقلب املشهد إىل النّقيض ،إذا كان املوقف موقف توديع مسافر منبوذّ ،مقوت ،تتمىن القبيلة رحيله
أبسرع وقت .فتتوىل الكاهنات الساحرات إعداء حفل الوداع للمهاجر املعادي ،الذي يُراد أن يُلحق به
فيبادرن
هلن ببداية مهرجان الفرحْ ،
األذى ،وأ ْن تعرتض سفره الصعاب .فيصحنب إىل احلفل الصبااي ،وأيذ ّن ّ

الرمت .يُزغردن فوق رؤوسهن»(.)1
«ميشطن هلن الشعور ،جي ّدلن هلن الضفائر ،يدلّكْن هلن األجساد برحيق ّ

صلحن نعله ،ويُهرولن وراءه ،وميسحن أثر
يتوجهن إىل خباء املسافر الغريب ،فيعمدن « ُلريتـّ ْقن ثوبه ،ويُ ْ
مث ّ
()2
ويل ملن
عقبه على ّ
الرتاب»  .مث يرتّمنن بصوت واحدّ ،
مرددات متيمة األسالف اجملوسية اليت تقولٌ « :
سافر وخلّف وراءه الفرح بدل املناحة! ويل لك اي من مل ُخي ِّ
ف حوائجه بعيدا ،وتَـَرَك أهل الكراهية يُعملون
َ
ٌ

فيها رتقا وإصالحا ورفّا ،أنت لن تبلغ أرضا ،ولن جتد طريقا ،ولن تُدرك بئرا ،ولن تنزل جنعا ،ولن تعرف
وطنا ،ألن من كرهك قد حكم أن يسبقك تيهٌ ،ويُالحقك تيهٌ ،ويدور حولك تيهٌ ،ويدخل يف جوفك تيهٌ
ليصري لك قدرا اآلن ،وغدا ...فريجع الرتاب إىل األرض كما كان»(.)3

ـ  2ـ  7ـ طقوس ختليص القمر من أعدائه:
مرد ذلك إىل أنس
لقد آثر العرب الصحراويون منذ القدم ،القمر عن الشمس و الكواكب األخرى «فهل ّ

العرب به يف ليايل الصيف ،وانزعاجهم من الشمس ذات اهلجري واحلميم؟»( .)4فمن الناحية الدينية يُالحظ
األول لدى اجلاهليني ،حىت ذهب بعض الباحثني إىل «أ ّن دايانت مجيع الساميني
أن القمر هو املعبود ّ
الغربيني والعرب اجلنوبيني هي داينة عبادة القمر ،أي أ ّن القمر فيها مق ّدم على الشمس ،وهو عكس ما

()5
يتبوأ القرص الفضي يف داينة العرب «موقع الصدارة بني الكواكب
ولذلك
.
جنده يف داينة البابليني»
ّ
الثالثة اليت عبدها العرب :القمر والشمس واملشرتى أو الزهرة»(.)6

ففي داينة اجلاهليني قدميا يعترب القمر هو األب الرمزي جلميع اآلهلة واحليواانت والبشر ،الذي «جيب أن
ليتحولوا بدورهم إىل آابء رمزيني ،يتّبع األبناء خطاهم ...يف زمن دوري متكرر
يتّبع اآلابء الفعليون خطاهّ ،

يُعيد به الالّحقون السابقني»( .)7ولذلك فقد «صار هو اإلله املق ّدم وكبري اآلهلة .وصارت له منزلة خاصة
 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م س ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  227ـ .223
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .23
 5ـ م ن ،ص .22
 6ـ م ن ،ص ن.
 7ـ م ن ،ص ـ ص  22ـ .22
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()1
"م ْن
يف داينة العرب اجلنوبيني»  .ومبا أ ّن القمر يف اعتقاد هؤالء هو األب وكبري اآلهلة فقد اقرتن امسه مع َ
يُذكر امسه من اآلهلة ،وصارت له ُكىن ونعوت كثرية ال جياريها يف الكثرة نعوت اآلهلة األخرى ...هذا املركز

الذي حيتلّه القمر يف داينة العرب اجلنوبية ال جنده يف أداين الساميني الشماليني"(.)2

تصور جانبا من
ّ
وتسجل األسطورة الصحراوية من جانبها ،ذلك االحرتام والتبجيل لكوكب القمر ،كما ّ
طقوس الصحراويني إزاء ظاهرة كونية متعلّقة هبذه الدائرة الفضيّة ،هي ظاهرة اخلسوف ،على طريقة طقوس

شعوب احلضارات القدمية .فقد حدث قدميا يف الصحراء ،أن توارى القمر عن األنظار ،واحتجب ضوؤه،

فتعجب القوم من اختفاء اإلله املعبود ،ومل جيد احلكماء تفسريا واضحا
وعمت الظلمة أرجاء الصحراءّ .
ّ
الحتجاب ملك النجوم .ذهب الظن ببعضهم إىل أ ّن األعداء واألشرار كادوا للقرص الفضي ،وأرادوا به
شراي! .فعزم األهايل على إقامة تظاهرة احتفالية ،ملؤازرة القمر ،وإعانته على طرد تلك األرواح الشريرة عن
صفحة وجهه.
تتجمعن عند البئر القدمي ،و«جلنب معهن الطّبول
وما أن أُعلن عن بدء التظاهرة ،حىت بدأت النساء ّ
()3
الرجال أيضا من كل جهة «يتبخرتون بعماماهتم الكبرية .حتلّقوا
وال ّدفوف وآالت املوسيقى»  .مث جاء ّ

حول النّساء يف دائرة واسعة»(.)4ومل يتخلف األطفال هم أيضا عن املشهد «وقفوا بعيدا ،يف طابور طويل،

()5
وتوسلوا ،ودعوا كثريا ،من
يراقبون طقوس ختليص القمر من أعدائه» ّ .
غىن القوم ،ورقصوا ،وحنروا القرابنيّ ،

أجل إعادة القمر «إىل أهل األرض .ساحرا ،ساطعا ،المعا ابألضواء ،واعدا ابألسرار»(.)6

تواصل اختفاء ضوء القمر ،فتواصل االحتفال ،وازداد قرع الطبول ،وعزف املوسيقى ،وانبعثت تراتيل
املتوسلة ،بغناء حزين ،صويف فاجع ،فـتعالت «دقّات الطبول ،والمست األانمل الرقيقة أواتر
األانشيد ّ
اتيل وثنيّ ٍة :اي قمر أنت حبيبنا ـ هل ختوننا؟ ـ الصحراء قدران ـ
املوسيقى ،ارتفعت احلناجر بغناء مجاعي كرت َ
العطش مصريان ـ أنت ملك النّجوم ـ قاهر الكواكب ـ نصريان»( .)7ومل يبلغ هذا املهرجان هنايته إال مع
تباشري فجر الصباح!.
 1ـ ينظر :علي جواد ،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،1مكتبة النهضة ،بغداد ،د ط ،0921/ص ـ ص  30ـ .32
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف 0،ـ البئر ،م س ،ص .19
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص ن .
 6ـ م ن ،ص ن.
 7ـ م ن ،ص .01
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ويف معرض حديث "سعيد الغامني" عن الطقوس اليت يؤديها األقوام القدمية لعبادة القمر ،يؤكد أب ّن اهلدف
من هذه االحتفاالت الفلكلورية ومن «هذه األبنية الثقافية ،هو الرغبة اليت ال تنكشف عن نفسها إالّ عن

طريق التمثيل األسطوري»( .)1أو كما يسميها دوران بـ"األساطري التأليفية" اليت هتدف إىل التوفيق «بني

الزمن اهلارب ،القلق أمام الغياب ،األمل ابكتمال الزمن والثقة
الزمن :الرعب أمام ّ
املتناقضات اليت يطرحها ّ
تكون مجيعا "متثيلية" ،مبعىن أهنا
ابالنتصار عليه .هذه األساطري بوجهها املأساوي ،ووجهها الظافر سوف ّ
تعرض لنا على التّوايل الدالالت السلبية والدالالت اإلجيابية للصور .وتنطوي األنساق الدورية والتّقدمية،

بشكل شبه دائم ،على حمتوى أسطورة متثيلية»( .)2هذا التمثيل األسطوري الذي يؤديه أهل الصحراء،
حيمل دالالت رمزية ترتجم متنيات القوم ،وتوقهم إىل البقاء والتجدد واخللود ،ألن القمر عندهم «هو رمز
التّجدد واالنبعاث ،هو ّأول َمن ميوت كونيا ،و ّأول َمن يُبعث دوراي .من هنا تبدو الرمزية القمرية دائما
كرر سرية القمر موات وجت ّددا»(.)3
ّ
حمملة بدالالت الزمن الدوري الذي يُ ّ
فللقمر رمزيته اليت اكتسبها عرب تعاقب الزمن ،فعند أهل الصحراء ،يرمز القمر إىل الدميومة والرجوع إىل
وجتدد حياة الصحراويني ،من خالل إقامة طقوس االحتفاء ابملطر ،والوالدة ،وامتالء
الفردوس املنشود،
ّ
املراعي ابلكإل ،وانتاج األنعام ..ورموز أخرى ال نقدر على حصرها هنا ،ولذلك قيل «إ ْن حاولنا أ ْن
عرب عن احلياة اليت تتج ّدد على
ّ
نلخص بعبارة واحدة تعدد الدالالت القمرية ،فإننا نستطيع القول إهنا تُ ّ
حي ال يفىن ،ويف حالة شباب دائم»(.)4
الدوام ،فالقمر ٌّ
ـ  2ـ  3ـ فانتازاي صريع محّى اخلروج:
احلمى ،يعتنون كثريا أبولئك الذين يصابون
من األحداث العجيبة اليت يهتم هلا الصحراويون قدميا ،هي داء ّ

احلمى
ابحلمى ،من غري مرض ظاهر ،وال سبب عارض .ألهنم يعتقدون أنه من يصاب هبذا النوع من ّ

بشر ابلنبوءات .ويف عرف الصحراويني احلمى أنواع وسالالت؛ هناك "احلمى النبيلة" أو محّى "ساللة
سيُ ّ
الوجد" تنشأ من اجلدب بـ «الغناء وتثريها أشجان اللحون»( .)5وهناك محى أخرى ،تعرف بـ"محى

 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .23
 2ـ غيلبري دوران ،األنثروبولوجيا ،رموزها ،أساطريها ،أنساقها ،تر :مصباح الصمد ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،0999 ،ص .711
 3ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .21
 4غيلبري دوران ،األنثروبولوجيا ،م س ،ص .727
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .232
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تسمى "محّى اخلروج" أو محّى "األكوان اخلفية" ،تثريها النجوم
األحزان" ،تثريها اهلموم والكآبة .ومحّى اثلثة ّ

والكواكب واألكوان اخلفية.

ونبني ما يصاحبها من طقوس فانتازية
نتكلم هنا بشيء من التفصيل عن محّى النوع األخري"،محى اخلروج"ّ .

فمما محلته أسطورة احلمى من معلومات عن هذا النوع ،هو أن محى األكوان اخلفية ،هلا صلة
عجائبية ّ .
العرافني احلكماء من يرجع صلة محّى اخلروج بتأثري من
بعامل األكوان السماوية من كواكب وجنوم .ومن ّ
املسمى يف معجمهم بـ "كوكب النّحس" ،والبعض اآلخر أ ّكد على
الكواكب ،خاصة الكوكب عطارد « ّ

()1
العرافني واحلكماء
عالقتها بكوكب الزهرة ،وفريق اثلث زعم أهنا تُستم ّد من القمر»  .ومهما اختلفت آراء ّ

حول منشئها ،فإهنم أمجعوا على أ ّن مصدرها بعيد عن أرض الصحراء ،ومتّصل ابألكوان العليا اخلفية.

ول ّـما كان موطن محى اخلروج ،هو الكواكب واألجرام السماوية ،فقد أهال عليها هذا املصدر نوعا من
القداسة والرهبة ،فصار كلما نزلت هذه احلمى أبحدهم ،إال وأحاطوها مبراسم القداسة وطقوس اجلاللة،
فلها رهبة يف القلوب ،وهلفة يف النفوس.
حل هذا الصنف من احلمى يف بدن خملوق ما ،يقوم أهل الصحراء بطقوس فانتازية ،فتتعاىل زغاريد
وإذا ّ
النسوة ،والصبااي ينشدن األحلان الشجنية ،على أواتر "أمزاد" ،والنساء يرقصن ..فـ «إذا اختارت اإلرادة
تغين
اخلفيّة خملوقاّ ،
وخصته بنوبة محّى من هذه الفئة ،انقلبت احلياة يف املضارب :تزغرد الصبااي يف املروجّ ،
احلسان حلون الشجن .تعزف الشاعرة على"أمزاد" أشعار احلنني ،ترتاقص النساء حول مواقد النريان»(.)2
وتتواصل فانتازاي "محى األكوان" اخلفية مدة من الزمن ،تعطي العجائز التمر لألوالد كي يذهبوا ابلبشارة إىل
جملس احلكماء .فيتنادون من فورهم إىل خباء االجتماع ليصدروا قرارهم للقوم لتنفيذه ،فـ «أيمرون بذبح
القرابني .يستدعون الفرسان األش ّداء .أيمروهنم أبن أيتوا ابحملموم مقيّدا .أييت الفرسان ابحملموم مقيّدا من
يديه ورجله .يُلقون به يف زاوية اخلباء وخيرجون»(.)3
وينفرد جملس احلكماء ابحملموم دون غريهم ،يالزمونه طوال الليل ،وال تعلم القبيلة ما جيري يف تلك اخللوة،
أي خرب .األمر الذي يفتح اجملال لتأويالت شىت؛ فـبعضهم «يقول إهنم يبدأون يف
يتسرب منها ُّ
وال ّ

 1ـ م ن ،ص ـ ص  232ـ .233

 2ـ م ن ،ص .233
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  233ـ .231
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استنطاقه ومساءلته عن السماء األخرى اليت تنام حتت ملكوهتا صحراء أخرى»( .)1فريق اثن يؤّكد أبن
احلكماء يستخدمون احملموم حبمى اخلروج لقراءة النبوءات و«يتّخذونه لوحا يستقون منه النبوءات وأنباء

السيول ،وأهوال اجلدب واألوبئة»(.)2

مجاعة أخرى قالت أبن فريق احلكماء يستنطق احملموم ليخرب عن "واو" الضائعة ،وتؤكد أب ّن « كل األخبار

اليت تناقلتها األجيال عن "واو" الضائعة إمنا اُنتُزعت من أفواه احملمومني» ( .)3فريق رابع ذهب أتويله بعيدا،

حينما زعم أبن التعاليم الواردة يف كتاب"آهني" الضائع إمنا ُمسعت من أفواه احملمومني حبمى األكوان .فقالوا
ِّ
احلمى اليت أطلقوا عليها فيما
«إن ما ورد يف "آهني" الضائع أيضا اُلتُقط من ألسنة املصابني هبذه الفئة من ّ
بعد اسم "محّى اخلروج"»(.)4
ويتدخل الروائي "الكوين" يف األخري ،فيحسم أمر هذا اخلالف ،أبن قال إن األقوال كثرت ،واآلراء تباينت،
حبمى اخلروج جمهوال ،كما بقي سر اجتماع احلكماء ابحملمومني يف طي الكتمان
ومع ذلك ظل سر اإلصابة ّ

أيضا.

ـ  2ـ  2ـ الفتوى الغريبة:
ال ختلو رواايت "إبراهيم الكوين"من التح ّدث عن الدراويش ،ووصفهم ابحلكمة والنبوءة والتواضع ،ولذلك
فإن أهل الصحراء خيشون الدراويش ،ومعاملتهم ابحرتام واجبة ،ألهنم يرون أهنم أولياء صاحلني .وال نعثر
على موضع واحد يف رواايت "الكوين" يذم فيه الدراويش ،أو يكشف زيفهم ،ويفضح أالعيبهم ،واستغالل
الدروشة ،الرتكاب املعاصي ،واقرتاف اآلاثم ،واالعتداء على أعراض الناس ،وسلب ّمتلكاهتم ،حتت غطاء
الدروشة ،سوى يف هذا املوضع ،يف رواية "يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا".
حني سرد الروائي قصة "حممود راغب" ،ذلك الدرويش ال ّدعي ،الذي تن ّكر يف مسوح "املرابطني" ،الذي
تسربل بلباس هيئة الدراويش ،ليقضي مآربه الشيطانية! .وقد ساعده يف هذا االحنراف مفيت املدينة ،الذي
أصدر فتوى غريبة ،مت ّكن هبا الدرويش املزيّف من االستمرار يف نصب مكائده ،مستغالّ سذاجة الناس،
وحبّهم للدراويش ،واعتقادهم أبهنم أحباب هللا وأولياؤه ،ومن آذاهم فقد آذى هللا!.
 1ـ م ن ،ص .231
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص ن.
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يغري
"حممود راغب" ،الدرويش املزيّف ،أو"املرابط" كما كان يلقبه األهايل ،اعتاد الناس على هيئته اليت مل ّ
فيها شيئا منذ ظهوره ّأول مرة ،منذ فرتة طويلة .عُرف بطربوشه األمحر الصويف الذي ال يفارق رأسه ،وجببّته

حر الصيف .شفتاه ال تتوقفان
اخلشنة الصوفية اليت مل ير أحد أنه انتزعها يوما ،ألنه ال خيلعها حىت يف ّ
عز ّ

الرتمن هبمهمات وأصوات غري مفهومة .والغريب يف األمر ،أنه كان إذا طاف بشوارع املدينة «جيود على
عن ّ
املارة ابلبصاق املمزوج ابلربكة كما يُقال!»( .)1يبصق يف وجوه الناس ،وال يستنكرون فعلته تلك ،بل
وجوه ّ
يزيل الواحد منهم بصاقه ابرتياح ،ألنه يعتقد أن يف بصاقة الدواء والربكة .وهذا دليل على املكانة احملرتمة

اليت يتبوؤها الدرويش يف قلوب الناس ،فهم يعتقدون أمنا يصدر عن الدراويش ،هو من قبيل الوحي أو
اإلهلام ،ال خداع فيه وال مكر.
حل منذ سنوات ابملدينة
ولذلك فرغم أن هذا الدرويش غريب عن املنطقة ،إذ يقال إن أصله من تركياّ ،
()2
تذمرها من هذا الفعل
«اليت تُبيح لألغراب من فرط سخائها أن يبصقوا يف وجهها»  ،إال أنه الناس مل تبد ّ
املهني .بل إهنم من فرط كرمهم وجودهم ،تقبّلوا منه كل األذى الذي صدر منه ،ومل يُنكروا منه شيئا!.

استغل تقدير الناس مللة الدراويش ،وملا أت ّكد من
استغل الدرويش الداهية طيبة أهل هذه املدينة ،كما
ّ
ّ
استسالمهم وتصديقهم لكل ما يصدر عن الدراويش ،اختذ الدروشة مطية لبلوغ مآربه .وما كان يبلغ هذا
تكرس
املبلغ من املكر واحليلة واخلداع ،لوال تواطؤ مفيت املدينة الزنديق معه! .فقد أصدر فتوى غريبةّ ،

انغماس الدرويش املزيّف يف ارتكاب املزيد من اجلرائم واخلطااي ،حتت غطاء أنه درويش!.

تقضي فتوى املفيت املزيّف الغريبة ،أبنه ليس على الدرويش "املرابط" حرج ،إن دخل البيوت بغري إذن ،وال

جيوز ألحد من سكان املدينة أن ينهره أو يُعنّفه! .وعلى اجلميع أن جيودوا عليه بكل ما يطلب ،ولو كان
الطلب أرضا أو ِّعرضا! .ذلك أل ّن ـ كما قال املفيت ـ «املرابط خملوق إهلي جاء إىل داير أهل الدنيا رسوال
لرب األرابب ،وليس على النّاس أن يبخلوا عليه ال أبرض ،وال بِّعِّرض! »(.)3
ّ

وعندما حاول بعض الناس فهم معىن كالم املفيتّ ،بني هلم بوضوح معىن فتواه ،فقال هلم ،أبن للمرابط احلق

يف التسلل إىل خمادعكم أىن شاء وله احلق يف «أن ينام أينما شاء ،مىت شاء ،ومع من شاء»( .)4الحظ

 1ـ إبراهيم الكوين ،يف مكان نَسكنه يف ٍ
زمان يسكننا ،م س ،ص .23
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ م ن ،ص ـ ص  23ـ .21
 4ـ م ن ،ص .21
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املفيت الدهشة تعلو وجوه الناس ،ألهنم مل يتبيّنوا قصد املفيت ،أو أهنم فهموا ومل يص ّدقوا ما مسعوا من املفيت!.
فسألوه عن فحوى فتواه ،فأجاب بعبارة واضحة ودون تردد «أموالكم ونساءكم ِّح ٌّل هلم!»(.)1
استغل
مل يعرتض هؤالء البلهاء على هذه الفتوى الظاملة ،بل اكتفوا بعدم تصديق ما مسعوه من املفيت.
ّ
الدرويش الزنديق هذه الفتوى ،اليت خطّط هلا مع املفيت املنحرف مسبقا ،فانتقل إىل تنفيذ نص الفتوى،
مبمارسة رذائله على رؤوس األشهاد! .حيث صار يتسلل إىل بيوت الناس ،ليجدوه ّم ّددا يف خمادعهم،
ضبط انئما يف غرف النوم ،طبعا ،بدعوى أن عمله هذا مبارك وخري ،تنفيذا لنص فتوى الفقيه
وكثريا ما ُ

املنحرف!

وقد بلغت به الوقاحة يوما ،أن أقدم على عمل حت ّدي به اجلميع ،ولوال اعتماده على الفتوى الغريبة تلك،
الرخام ليقضي
ملا بلغت به اجلرأة هذا احلد من التهور واالعتداء .حيكى أنه «اعرتض سبيل امرأة يف ساحة ّ

منها وطره ،أمام مرأى ومسمع من اجلميع»( .)2واحد ّمن شهدوا الواقعة ،أخذته احلمية ،وأراد الدفاع عن
عرض هذه املرأة املسكينة ،اعتقادا منه أنه يساهم يف تغيري املنكر ،الذي استفحل فعله من قبل هذا
الدرويش! .فاستنجد بقائد الشرطة ،الذي كان يف مكان قريب من احلادثة ،أسرع معه إىل مكان اعتداء
ظن ،ولكن ليمأل عينيه
الدرويش على املرأة ،ولكن وايللعجب «ال لكي يُنقذ املرأة من عدوان الوحش كما ّ
عرب! »( .)3اعترب الشرطي أن فعل الدرويش ،ليس اعتداء على ِّعرض امرأة يف
من هذا "الفعل املبارك" كما ّ
تعمد ارتكاب اخلطيئة!.
الشارع ،وإمنا هو عمل مبارك بريء ،ليس فيه قصد اإلمث وال ّ
فتتكشف عن تواطئ خبيث بني الدرويش املزيّف واملفيت الزنديق ،حيث كاان
متضي احلكاية إىل هنايتها
ّ
جيتمعان كل مجعة يف بيت املفيت «حيتسيان أقداحا مشبوهة ليتجادال على انفراد يف شؤون اململكة كما
اعتادا أن يفعال منذ أقبل على الداير حممود راغب رسوال من األستانة متن ّكرا يف جبّة درويش تركي!»(.)4
ـ  3ـ عجائبية األحلان واألشعار الصحراوية:
ـ  3ـ  0ـ اللّحون املق ّدسة:

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ إبراهيم الكوين ،يف مكان نَسكنه يف ٍ
زمان يسكننا ،م س ،ص .21
 3ـ م ن ،ص ن .
 4ـ م ن ،ص .22
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حني يتكلّم الروائي الكوين عن اللحون الصحراوية ،والغناء الصحراوي عموما ،يؤّكد أبن الغناء يف انموس
الصحراويني ،مل يكن هدفه إحداث الطرب ،وال الوصول إىل نشوة الفرح .وإمنا أساس الغناء الصحراوي
مبين على روح اإلميان ،إنه «يف األصل جتربة دينية .إنه ضرب من ابتهال ،أو فلنقل صالة»(.)1
موصل إىل املعبود ،وأهنا رابط يربط
وهلذا السبب يعتقد الصحراويون بقداسة اللحون ،على اعتبار أهنا طريق ّ
بني أهل الصحراء وبني اآلهلة .إهنا رمز متجيد اإلله ،ومتيمة مق ّدسة يدخل هبا الصحراوي حرم املعبود! .وقد

التصرف فيها ،ألن كل ذلك
حرم الناموس املق ّدس حتريف هذه اللحون ،أو إدخال تعديالت عليها ،أو ّ
ّ
يضيّع الطريق حنو السماء ،ولذلك يشاع يف ّبر الصحراء أ ّن «اللّحون الصحراوية كانت يف األصل متائم
حرم األوائل املساس أبنساق األحلان حترميا صارما ليقينهم
للتعبري عن حنني أغراب األبد إىل املعبود ،وهلذا ّ
أبن تبديل سرية اللحن املق ّدس هو مبثابة تضييع للسبيل حنو املعبود»(.)2

إ ّن ُحلون الصحراء ،ليست حلون طرب أجوف ،ولكنها حلون احلنني؛ احلنني إىل "واو" الفردوس ،احلنني إىل
العامل اآلخر ،احلنني إىل احلرية واالنعتاق .فأغاين الصحراء ليست للفرح ،ألهنا صوت الوجدان ،وترمجان
األحزان واآلالم ،ألهنا مشحونة «ابألشجان واألحزان واللهفة يف طلب البُعد املفقود»( ،)3طلب املكان
املفقود ،الصحراء املقدسة ،حينما يهجرها الصحراوي ويركن إىل مكان العبودية ،الواحة .ولذلك ترتقي
حلون الصحراويني إىل منزلة القداسة ،ألهنا مل توجد إلطراب الناس ،ولكنها وجدت ابعتبار أهنا «ركن يف
عبادة التّكوين املنسيّة ،اليت ذهب "آهني" أبصوهلا فأنقذ هوس القوم ابلغناء روحها»(.)4
هذا الناموس الصحراوي املق ّدس نفسه ،هو الذي حفظ هذه اللحون من االنداثر ،ومحاها من التخريب،
ألنه هو الذي قضى بتحرمي «أي تغيري يف أنساق اللحون منذ األجيال األوىل صوان للروح اإلهلية املبثوثة يف
ترانيمها»( . )5لقد أضفى الناموس على حلون الصحراء القداسة ،حينما ربطها بروح اآلهلة ،وحني اعتربها
الرب ،ورأى أن أي حتريف يف متون هذه اللحون ،هو حتريف للمنت املق ّدس ،وابلتايل «هو تزوير
كلمة ّ
الرب»( .)6وهبذا التّوصيف ،تعترب
الرب ،أو وجود ّ
لكلمة الرب اليت هي يف الرتمجة إىل لغة الدنيا حضور ّ

1
السرى ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،عدوس ّ
 2ـ إبراهيم الكوين ،رسول السماوات السبع ،م س ،ص .013
3
السرى ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوين ،عدوس ّ
 4ـ م ن ،ص .39

 5ـ م ن ،ص .11
 6ـ م ن ،ص ن .
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اللحون واألغاين الصحراوية ـ حسب الروائي "الكوين" ـ ترانيم دينية ،تنطق ابلنبوءات وأخبار السماء،
وتكشف عن حنني اإلنسان الصحراوي الذي يشعر ابالغرتاب إىل "واو" السماء ،إىل ملكوت هللا.
ولذلك ،فال عجب ،إذا ما لوحظ تساقط بعض الرجال يف حلقات الغناء صرعى الوجد« ،أيخذهم الغناء،
ويتلوون طويال،)1(»..
تستويل على أبداهنم ّ
احلمى ،يرجتفون كاملمسوسني ،يتدحرجون على احلجارةّ ،
وميكثون ّأايما فاقدي الوعد ،يش ّدهم احلنني إىل الوطن الضائع "واو" .فاستحضار الفردوس املفقود مرهون
ابستخدام اللحون املق ّدسة ،ابعتبارها الطريق املؤدي إىل عوامل ما وراء الطبيعة .هذه اللحون اليت ال يستقيم
األانمل العاشقة على رقعة اجللد املشدود فيئن مستودع
عودها إال إبيقاع "هتيجالت" (الطبل) ،اليت «تنقر
ُ

اللحون بفجيعة األجيال ...واحلنني إىل الوطن ،وأوجاع البحث اخلالد»(.)2

وألن الغناء الصحراوي يف وجه من وجوهه هو سفر ،رحيل مع اخلالء األبدي الصحراوي ،إىل عامل
الشجين احلزين رفيق الصحراويني العابرين أيضا «ألن الغناء ،عندما يكون
اجملهول .فالغناء الصحراوي ّ
شجيّا ،ألن الغناء عندما يكون حزينا ،هو سفر عرب كل املسافات ،هو رحلة إىل كل املمالك ،رحلة تُغين

عن السفر إىل كل املمالك»( .)3األغاين الصحراوية ذات حلون حزينة ،ومواويل شجنية ،ألن فيها حنيب

يتحول النحيب
الضياع؛ ضياع "آهني" ،الكتاب املق ّدس الضائع ،وضياع "واو" ،الفردوس املفقود ،حيث « ّ

شجي .يستقيم النّغم .ينتظم اللّحن يف أغنية شجن فاجعة»(.)4
احلزين إىل حلن ّ

تتطرق هذه اللحون الشجنية ،إىل مضامني شىت ،فباإلضافة إىل مواضيع البكاء على أهني الضائع ،وعلى
اوي دوما إىل اهلجرة ،والرتحال ،ونشدان احلرية .وحت ّذره من
"واو" ،الوطن الضائع أيضا .فإهنا تدعو الصحر َّ

متجد وصااي األسالف ،وتعاليم الناموس ،وتُنبِّّئ األجيال ابلنبوءات،
االستقرار واالسرتخاء ،كما أهنا ّ
وتساعد على تاليف البالء ...ولذلك ي ْقرن الصحراويون الغناء ابحلكمة ،وال يرون فارقا بينهما ،فهما

سرا»(.)5
«يشرابن من نبع واحد ّ
عرافوان ّ
يسميه ّ

يلوذ أهل الصحراء ابلغناء وابللحون املق ّدسة ،فرارا من العزلة ،وطردا للوحشة ،ولذلك تراهم يرجتفون،

ويرتحنون مع كل حلن رفع أحدهم عقريته به .فبِّاللحون استطاع الصحراوي خلق وفاق
وجيذبون ،ويبكونّ ،
 1ـ إبراهيم الكوين ،خريف الدرويش ،م س ،ص .001
 2ـ م ن ،ص .007
 3ـ إبراهيم الكوين ،بر اخليتعور ،م س ،ص .12
 4ـ إبراهيم الكوين ،خريف الدرويش ،م س ،ص .79
 5ـ إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،ص .01
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متحركها
بني جسده وبني روحه ،وبينه وبني أهل الصحراء إنسها وجنّها ،وبينه وبني كائنات الصحراءّ ،
وجامدها .والصحراويون ي ّقرون مبدى أتثري هذه اللحون املق ّدسة اخلالدة على حياهتم وعلى حميطهم ،ولذلك
كانوا يقولون إهنم «مل يكونوا ليفلحوا يف العيش مجاعة لو مل يكتشفوا اللّحن ..اللحن هو متيمتهم يف بناء
حياة الصحراء»( .)1ولذلك مل خيل شأن من شؤون الصحراويني من هذه اللحون؛ فقد استعملوه يف
الرقص ،ويف الفرح ،ويف احلزن ،ويف العشق ..يف كل أمر حلن ،ولكل
اجملالس ،ويف الغزو ،ويف السلم ،ويف ّ
ظرف حلن ،ويف كل حلن دواء وشفاء.
وهذه اللحون الصحراوية املق ّدسة مبقتضى وصااي الناموس الصحراوي ،ليست مقتصرة على أهل الصحراء
من بين اإلنسان ،بل إن أهل الصحراء من بين اجلان ،هم أيضا هلم فيها نصيب ،يرتّمنون إبيقاعاهتا،
ويتمتّعون برتداد أهازجيها .فقد مسع "أخنوخن" ،اجلن وهم يغنّون ،حينما كان يف املراعي ،يف إحدى
األمسيات ،بعد مغيب الشمس .يف الوهلة األوىل اعتقد أن الغناء صادر عن أحد الرعاة .صعد سفح
اجلبل ،وترك اجلداين يف األسفل ،تصنّت ،وأصغى جيّدا ،ولكنه مل ير أثرا لبشر .فتأ ّكد أبن الصوت لـ
«جريان أهل اتسيلي يف الوجود»(.)2

ـ  3ـ  7ـ عجائبية األشعار والغناء واللّحن الصحراوي:
يُ َّرو ُج يف بر الصحراء الشاسع ،أ ّن الصحراوي يتقن أمرين اثنني متام االتقان ،العشق والعِّراك؛ عشق النساء
واألشعار و"واو"ِّ ،
وعراك الطبيعة والكائنات«عشق احلسان ،عشق األشعار ،التّوق إىل"واو" ،والعراك يف
الليل :عراك اجلن ،والريح ،واحليّات»( .)3ألهنم يرون يف فعل ذلك بطولة ،ت ُفوق بطولة الشجعان يف

املعارك ،ألن يف عشق احلسان واألشعار واألحلان وجعا قاسيا ،ويف عراك اجلن والريح آالما وشقاء.

والصحراوي يستعني ابألحلان واألمل للتغلب على قساوة احلياة يف الصحراء.
تتغىن بنظم قصائد الشعر ،وتُفاخر برتويض األحلان الصحراوية السحرية ،ألهنا تعتقد
واجملتمعات الصحراوية ّ
أهنا السبيل األمثل لدخول حرم اجلمال املق ّدس ،تن ِّظّم «األشعار لتدنو من حرم امسه اجلَ َمال ،قالت
 1ـ إبراهيم الكوين ،بر اخليتعور ،م س ،ص .722

 2ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .21
 3ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص .22
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()1
أساطري
نقلت
وقد
.
اجلمال ،قالت األشعار لتحيي رّاب امسه اجلمال»
األشعار لتسكن حرما امسه
َ
ُ
الصحراء ،عن وصااي األسالف ،أ ّن ُحلون الصحراء مق ّدسة ،ألهنا يف األصل متائم استخدمها األسالف

للتعبري عن احلنني والشوق حنو املعبود ،وهلذا فهي مق ّدسة .واألشعار يف عرف الصحراء ،هي إشارة ،إمياء،
ملحة ،بل هي لغة ضرورية ،ألهنا «لغة الصحراء ،بل صارت احلياة
نبوءة ،ولغة ّ
تعرب عن حاجات حياتية ّ
حىت من احلياة .إذ ما لبث الزمان أن خلق منها هاجسا إهليّا
نفسها .مث سار هبا األمر فأصبحت أمسى ّ

حتول يوما إىل إله»(.)2
أعلى ّ

ذلك أ ّن األحلان الشجنية ،واألشعار احلزينة ،تفعل فعلها يف أهل الصحراء ،ألن فيها سلوى وعزاء ،فكلما
حرضتهم على اهلجرة ،والتيه ،والتوق إىل "واو" الفردوس" ،واو" اخلالص .وحت ّذرهم من داء
مسعوها ّ
فيمجدوهنا .فلُحون الصحراء إذن « ُحتّرض على
االستقرار ،وتذ ّكرهم بوصااي الناموس "آهني" الضائعّ ،

اهلجرة ،وُمت ّجد وصيّة للنّاموس ،تنبئ األجيال ابلبالء إذا استمرأوا اإلقامة يف ٍ
أرض أكثر من أربعني
يوما»( .)3بل إن أحلان الصحراء أثّرت حىت يف سكان أهل اخلفاء ،وأجربهتم على التيه يف جهات األرض
كلها.
وأخشى ما خيشاه أهل الصحراء ،هو الشعر ،اخلوف من قصائد اهلجاء ،ألهنا يف الصحراء أسرع انتشارا
من الريح .فقد أُثر عن كتاب الصحراويني الضائع "آهني" ،أن أشعار اهلجاء ،اليت أذاعت أخبار العار
والسخرية من الفرسان ،قد قتلت «من األبطال والنبالء أكثر بكثري ّما حصدته األوبئة واجملاعات وسيوف
()4
املعمرين والكهنة ،أن األسالف ملا رأوا صرعى اللّحون قد فاق احل ّد ،سنُّوا
ألسنة
على
د
وترد
.
الغزاة»
ّ
ّ
سرا ،ابلرغم
انموسا مينع الشاعرات من قول الشعر ،ولكن ذلك مل
ّ
مينعهن من نظم الشعر ،وترتيلها ابللحون ّ

هن فدفعن
من تشديد املنع «وبرغم قيام الكهنة ابستئصال ألسنة عشرات الشاعرات الالئي ُ
غلبته ّن مواهبُ ّ
أكثرهن نُبال»(.)5
إىل "آغرم نودادن" ابلعشرات من أشجع الفرسان و ّ

ـ  3ـ  3ـ "آجولل" حلظة الشوق العظيم من دخله مفقود:

 1ـ إبراهيم الكوين ،الدنيا أايم ثالثة ،م س ،ص .020
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .321
 3ـ إبراهيم الكوين ،خريف الدرويش ،م س ،ص .700
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .322
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .322
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آجولل ،هو حالة وجديّة ،يبلغها اجملذوب ،حتدث من أتثري الغناء اجلميل فيه ،واللّحن الشجين الساحر،
املصحوبة ابل طبول الصحراوية اليت تضبط إيقاع تلك األشعار احلزينة ،اليت أتسر قلوب السامعني .فيدخلون
ِّ
صور
وسط حلقة املغنيّات احلسان ،وال فكاك ملن مسع تلك اللحون الصحراوية العجيبة من أسرها .وقد ّ
مير هبا اجملذوب إىل غاية إصابته آبجولل ،فيُ ّبني أبنه بعد أن تبدأ األصوات
"إبراهيم الكوين" املراحل اليت ّ
الشجنيّة ،اليت تتناغم مع إيقاع الطبول ،فتزيدها روعة وأتثريا ،وما إن يتناهى إىل
النديّة الغناء ابألحلان ّ
ابجلن .يُصابون ابلبكم،
أمساع الفتيان ذلك اإليقاع «حىت تشتعل صدور الفتيان بنار الوجد ،ويتلبّس الكل ّ

كالسعف ،تغيب أبصارهم وراء األفق ..تضيق أنفاسهم وتضيق.)1(»..
حترق َ
أبداهنم احلُ ّمى ،يرجتفون ّ

يرقصون ،ويرقصون ،ال يريدون أن ينقطع اإليقاع ،فيزداد اهتزاز أجسامهم ،تسقط العمائم عن الرؤوس،
وتنكشف الوجوه اليت كان يسرتها اللّثام ،يتطاير الزبد من بني شفاههم ،مث يشت ّد رقص اجملذوبني ،فيغيب
عن العيون سوادها ،وال يبقى فيها إال البياض .مث بعد أن يبلغ هبم التعب منتهاه ،يرمتون على األرض
تفر إىل اخلفاء ،وهتجر مأواها إىل
« ّ
يتلوْون على الرتاب كاألفاعي ،قبل أن تتخلّى الشعلة عن كوز الطنيّ ،
األبد .وكان كل َمن وقع يف "آجولل" من الفتيان النبالء خسرته القبيلة وع ّدتْه مفقودا»(.)2

يسافر املمسوسون بسلطان "آجولل" ،سلطان اللّحون يف غيبوبتهم إىل اجملهول ،يف رحلة روحية مل يستطع
أن يصفها أحد منهم ،ولكنهم يذكرون فقط ،أهنم كانوا سعداء مبتهجني يف رحلتهم تلك ،وال ميلك من
ويفر من عينيه ال ّدمع»( .)3ألنه حىت هذه السعادة بقيت يف طي الكتمان،
«استعاد ذكراها أال يرجتف ّ
فيتعمد مهاجر "آجولل" أن يُبقي
العرافنيّ .
بقيت أسباهبا جمهولة ،استعصى تفسريها على أمهر السحرة و ّ
سرا ،ويكتفي فقط ابالستمتاع واالنتشاء «ابستعادة الساعة اجمليدة ما إن خيلو إىل نفسه ويكتئب،
األمر ّ
السر رقية هلا مفعول املواويل الشجنية»(.)4
فال يلبث أن يبتهج ويتمتّع ويتب ّدل .أصبح ّ

وإ ّن السامع ليندهش ،كيف يتم ّكن هذا الفن الغنائي اجلميل أن يتسبّب «يف خسائر يف األرواح فاقت
تلك اخلسائر اليت كان األجداد ميُْ ْنون هبا يف ساحات القتال»( .)5غري أن "آجولل" هو قدر كل أهل

 1ـ م ن ،ص .032
 2ـ م ن ،ص ـ ص  032ـ .033
 3ـ م ن ،ص .021
 4ـ م ن ،ص .022
 5ـ م ن ،ص 032
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الصحراء ،إذ تقول الرواايت القدمية ،إن الصحراوي ال ميكن أن ينجو من "آجولل" ،وال ميكن ألحد أن
يفلت منه.
فكل من بلغ تلك الدرجة من الوجد ،تصفو روحه ،ويتحرر عقله ،وتنكشف له احلجب ،وتنزاح أمام عينيه
ّ

ويتفوق على حكماء السحرة ،الذين «يعرفون أن الشاعر إذا
احلواجز ،فتصبح رؤيته لألشياء أكثر وضوحاّ ،
يتفوقون حىت على
يتحول إىل ساحر يفوق أعىت السحرة يف الصفاء ووضوح الرؤيةّ ،
سقط يف "آجولل" فإنه ّ

السر إىل الصحراء ليصبح متيمة ُخلقت لتعاجل كل أوجاع الصحراء»(.)1
كبري السحرة الذي أدخل ّ
ـ  3ـ  2ـ االستنجاد ابلغناء ،حلون "أساهغ" متيمة احلياة يف الصحراء:

أغاين الصحراء ،شجنية ،تثري حلوهنا احلزينة ،النواح والبكاء ،ين ّفس الصحراوي أبغاين الراثء ومواويل
الصحراء ،ومواويل الفجيعة عن نفسه ،ويبكي هبا حياة الضياع؛ ضياع األسالف واألبناء .غناء الصحراء،
وهول االغرتاب .إهنا أغاين أهل العزلة للفرار من الوحشة،
ميأل الفراغ ،ويب ّدد العزلة ،وحي ّد من آالم الضياعْ ،
ِّ
أبانشيد العابرين ،فيجدون
يفرون من الوحشة
ولذلك فالصحراوي «يرفع عقريته أبغاين أهل العزلة الذين ّ
أنفسهم جيذبون ويرجتفون بسبب احلنني»(.)2
واملواويل الصحراوية ،توقظ األحالم ،وحتقق األعاجيب ،اللحن يشعل احلريق فال ينطفئ ،ويوقظ حنينا ال
االحتاد والتّالشي وامليالد؛ اخرتاق األشياء،
تسعه شساعة الصحراء ،الغناء يلهم العبقرية «عبقرية االخرتاق و ّ

االحتاد ابلكائنات ،التالشي املدهش الذي يتبعه امليالد يف عرف السراب»( .)3الغناء الصحراوي هو إميان،
ّ
القارة
وترتيل ،لروح فاجعة ،روح احلنني والبكارة والصالة ،وليس للطرب فحسب «الغناء يف انموس ّ
املفقودة مل يكن يوما طلبا لِّ ٍ
ضرب
طرب ،ولكنّه عمل ٌ
جمبول بروح اإلميان ،أي أنه يف األصل جتربة دينية .إنّه ٌ

()4
ٍ
التوسل والصالة «يف تراتيل
من ابتهال ،أو ف ْلنقل صالة . »..أنه شبيه برتاتيل العُبّاد ّ
الزّهاد ،إنه طريقة يف ّ

توسل ،صالة ،حنني ،فجيعة»(.)5
الغناء خت ّفى ّ

وقد يعصف ابلصحراوي داء امللل ،فيهرب إىل الغناء ،يستنجد به .حينما يسمع النداء الغامض ،النداء
اجملهول ،نداء األسالف ،فتستجيب روحه العطشى ،إىل أنغام اللحن اخلفي .فها هو "بورو" يسهر الليل
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س  ،ص .93
 2ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيتعور ،م س ،ص ـ ص  001ـ .000
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .27

4
السَرى ،اجلزء األول ،م س ،ص .32
ـ إبراهيم الكوينُ ،ع ُدوس ُ
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س  ،ص .91
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مع صديقه "جبارين" ،يقضيان الليل وسط سكون الصحراء اجلليل الرهيب .ومها يتح ّداثن عن "آ ّكا"
الساحر ،الذي رمت به عجاجة اجلن إىل الصحراء" .بورو" يعرتف أبن جد وج ّدة "آ ّكا" كان ساحرين
ماهرين .وحكى لقرينه  ،قصة زواج ج ّد "آ ّكا" ،من امرأة حسناء متزوجة ،من "اتدرارت" ،يُقال إنه
اختطفها «من جسدها وأخفاها يف جدار كهف ..اقرتن هبا وأجنب منها ولدا وبنتا.)1(»..
وراح "بورو" يروي لصديقه حكاية الساحر "آ ّكا" وج ّده ،وكيف أن اجلد أصابه داء امللل ،فهجر عائلته،
أخذ ابنه وترك لزوجته البنت ،ولكن الزوجة انتقمت منه جزاء خيانته وإهانته هلا .كان "بورو" يستعيد
أحداث هذه األسطورة العجيبة ،حتت ضوء القمر املكتمل ،على طريقة األسالف ،وهي عادة قدمية ،دأب
الصحراويون على فعلها ،الذين كانوا ْيرُوون «لألجيال مالحم البطولة يف األغاين احلزينة اليت يرافقها "أمزاد"

ابلنّواح»(.)2

البدر ظلمتَه ،ليحكي له هذه املرة عن
واصل "بورو" خياطب صديقه "جبارين" يف جنح الليل ،الذي ب ّدد ُ

أسطورة "خبّذا" الذي ُج ّن ،بسبب العار ،والشعر ،ألنه انتهك حرم السلطان املق ّدس ،ومل ميتثل ألمر
الزعيم "خبّذا" عقااب قاسيا،
احلاكم الذي قضي بتحرمي دخول السهل األخضر على أي إنسان .فعاقب ُ
عاقبه بـ "إيغايغان" ،وهو أسلوب تعذيب ٍ
تعرض هلذا
قاس ،كان يستعمله أسالف الطوارق قدميا ،وكل من ّ
التعذيب ،يفقد عقله ،ويصاب ابجلنون! .واصل "بورو" سرد أسطورة "خبّذا" الطويلة ،وذكر لـ "جبارين"،

كيف مت عقاب "خبّذا"،حيث طاف به العبيد الصحراء ،لرياه اجلن واإلنس،ويشهدوا على عاره.

أبايم ،واشتكى له من الشاعرات الاليت قلن فيه
كشف "بورو" لصديقه أبن "خبّذا" زاره قبل أن يفقد عقله ّ

قصائد هجاء ،كان يبكي ويضحك يف آن .وخيتم "بورو" هذه الرواية األسطورة ،إبعجابه بصوت "خبّذا"
وأغنيته ،اليت أمسعه إايها وقت القيلولة ،وّما قاله عنها« :طلع يف القيلولة وأمسعين أغنية شجنيّة شجيّة قبل

أن ُخيربين بسر .أغنية مل أمسع مبثلها أبدا.آه ،اي قريين جبارين ،ما أهبجها .جعلتين ارجتف وأبكي طول
الليل ..أغنيته (خبذا) جديرة أبن تُ ِّ
كل األسرار ،ألهنا هي السر ..األغنية»(.)3
نسي َّ
ّ

ويعرتف "بورو" يف حواره مع قرينه "جبارين" بعشقه للمواويل الشجنية ،ويبوح له ِّّ
بسر ولعه ابلغناء ألنه
السعة ،يقول بورو:
يعني على "اخلروج" ،وهو االنعتاق من احملدود إىل الالحمدود ،االنتقال من الضيق إىل ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .037
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .11
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تقن ترنيم املواويل الشجنيّة .مواويل الشجن وحدها تُعني على
«ال أُنكر عشقي ألصوات املغنيّات الآلئي يُ ّ
أي شيء،ويف أي مكان»(.)1
اخلروج.نعم.اخلروج من الوعاء.من الصحراء.من أي مكان،والدخول يف ّ

ولذلك يلوذ الصحراوي ابلغناء الشجي ،ويركن إىل اللّحون الفاجعة احلزينة ،كلما استب ّد به التيه ،والتيه قدر
الصحراوي ،قضى به انموس الصحراء الضائع .ويف حالة السفر والرتحال ،تقطع القبيلة الصحراوية
مسافات طويلة وحدها ،وتسري لعدة أايم متواصلة ،فتنهشها الوحدة ،ويرهبها السكون ،فلم جتد ما يعينها
على قطع الطريق الطويل سوى الغناء «وجدت القبيلة نفسها وجها لوجه أمام مكيدة جديدة من مكائد
الزمان :التيه  .فاستعادوا وصية السحرة اليت تقول إن هناك حيلة واحدة لقهر الزمان هي :الغناء .فزغردت
النساء.)2(»..
االستنجاد ابلغناء ،ابللّحون الصحراوية ،أمر مألوف لدى قبائل الصحراء ،ففي كل مرة يهرعون إىل املواويل
الصحراوية للتخفيف من قساوة الوحدة،ومن أوجاع احلياة ومهومها .تسمو هبم األحلان السحرية إىل عامل
الروح ،وتدنو هبم إىل روح العامل .والصحراويون يدركون أتثري تلك اللّحون على حياهتم ،فيطلبوهنا يف كل
ِّ
ب كلّه ويهرع إىل الوداين لسماع أانشيد الشجن العجيب .يهرع إىل الوداين
حني ،حيث «كان اخللق يه ّ
وحىت أصغر الشبان...فيمكثون يف األودية أايما ،وكثريا ما
األكابر واألتباعُ والعبيد والرعيان والنساء والفتيان ّ
ُ
حبمى
ينسون أنفسهم هناك ..ال أيكلون ،وال يشربون ،وال يتكلّمون وال ينامون ،فيصيبهم اهلزال ،ويرجفون ّ

املس ،وتستيقظ يف صدورهم قبائل اجلن اليت ظنّوا أهنم قضوا عليها بتمائم األولني إىل األبد»(.)3
الوجد و ّ
وعندما يصيبهم الوجد ،يرقصون زمنا طويال ،ويتطاير الزبد من أفواههم ،مث يسقطون.

كل أهل الصحراء ابلغناء ،حىت العجائز والشيوخ واألطفال ،ألهنم يستعِّيدون به الثقة يف احلياة،
يستنجد ُّ
ويُشعرهم أبهنم ما يزالون على قيد احلياة ،وإذا ما َد َان أجلُهم ،فإن الزوال مق ّدس عندهم أيضا ،ألهنم
يذهبون إىل "واو" الفردوس ،فتقرع «العجائز على الطبل اللّحون السماوية اليت تعيد إىل الشيوخ الثقة
ابحلياة الزائلة ،وختربهم أبن الزوال أيضا مق ّدس»(.)4
وما دام الغناء رفيق الصحراوي يف رحلة السفر والتيه ،فإنه يستعني ابلغناء واللّحون السحرية ،على الوحشة
العشاق .سالح
والسكون والعشق والعطش وحىت القدر«الغناء يقهر العطش والصهد والقدر الغناء تعويذة ّ
 1ـ م ن ،ص ـ ص  19ـ .21
 2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .012

 3ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص ـ ص  071ـ .070
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .022
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العشاق ..أغمض عينيه وصاح ابملوال الشجين .موال "أساهغ"»( .)1ين ّفس هبا عن كروبه ،ويزيل هبا مهومه
ّ

«الغناء هو اجلناح الوحيد الذي يستطيع أن يبلغ ساحة الوطن ،ويدخل ّملكة ال ُـملك الضائع»(.)2

يتحصن هبا العابرون واملهاجرون
هذه األحلان السحرية ترافق الصحراوي يف سفره أيضا ،فهي التعويذة اليت
ّ
من أهل الصحراء .فها هو "أوخيد" ،وهو يف حالة الفرح والتباهي ،يرتنّح ُ ِّ
يردد أحد
وحي ّجل ،ل ّـما كان ّ
ّ
مواله
السحرية اليت
ّ
يتحصن هبا الفرسان املسافرون يف الفالة كتعويذة ضد الوحشة ،حىت خيتم ّ
«تلك األحلان ّ
احلزين ابألبيات املعروفة:آسد ينكرد أمود نكفي تيزداج .إذ شاغت اتجنني يتجري نيمزاد(.)4(»)3

حلون الصحراء العجيبة ،تستخدم أيضا يف مداواة املصابني العاشقني ،وصرعى الوجد ،فـعندما وقع "أوخا"
ِّ ِّ
العلل ،أوفد إليه شيوخ القبيلة ،بشاعرة القبيلة ،غنّت
صريع العشق ،عشق األمرية "آير" ،وهنشت َ
جسمه ُ
عنده وعزفت له أحلاان حزينة ،فازداد جسمه اشتعاال ابحلمى ،مث «جاءت فرقة الصبااي وقمن يعزفن األحلان
()5
ط ليلتها يف نوم عميق.
اجلن»  ،فهدأ وغ ّ
ّ
املخصصة إلرواء أهل الوجد واجلذب والواقعني يف قبضة ّ

يطلب الصحراوي ابلغناء واللحون ،األبد اخلالد ،ألنه هبجة القلب ،وسلوان الروح ،فماذا لو خلت
الصحراء من اللحن والغناء؟! .يعرتف أهل الصحراء أبن اللحون ساعدهتم على العيش يف الصحراء ،ألهنا
هي اليت جلبت هلم الوفاق الذي أحدث التوازن بني رقة اللحون وشظف العيش وقساوته «أمل يقولوا إهنم مل
حن؟ أليس اللّحن هو متيمتهم يف بناء حياة الصحراء»(.)6
يكونوا ليفلحوا يف العيش مجاعة لومل يكتشفوا اللّ َ

ولذلك الزم جمتمع الصحراء الغناء ،وجعلوه مرافقا هلم يف كل شؤون حياهتم ،ويف مناسباهتم الكثرية،
فخصصوا لكل مناسبة حلنا ّميزا «جعلوا ِّ
القران حلنا ،والقعود يف اجمللس حلنا ،واخلروج للغزو حلنا ،واخلطو
ّ
ّ
ّ
حلن ،
حلنٌ ،
ابلسلم حلنا؟ٌ .
يف اخلالء حلنا ،و ّ
الرقص زمن الفرح حلنا ،والعشق حلنا ،واحلزن حلنا ،واالستمتاع ّ

حلن ..يف كل أم ٍر»(.)7
ٌ

ـ  3ـ  3ـ محّى اللحون والغناء واجلذب واحلنني إىل الفردوس املفقود (حنّوا فغنّوا):
 1ـ م ن ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .712
 2ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .17
 3ـ عندما أقبل أمود استقبلناه مبهاري احلرب ـ وأعطيناه فرساان ال خيطئون اهلدف .مطلع قصيدة طويلة لتميد الزعيم أمود يف محالته لص ّد الغزاة
الفرنسيني .ينظر :إبراهيم الكوين ،الترب ،م س ،هامش ص .07
 4ـ م ن ،ص ـ ص  00ـ .07
 5ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .93
 6ـ إبراهيم الكوين ،بـَُّر اخلَْيـتَعور ،م س ،ص .722
 7ـ م ن ،ص ـ ص  722ـ .722
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يغين ،كل شيء يف الصحراء يصدح ابلغناء؛ اإلنسان ،واحليوان ،والكائنات ،وحىت اجلماد
الصحراء خالء ّ

مثل احلجر والشجر «األشجار ال تعشق الغناء فحسب ألنه لغتها الوحيدة ،ولكنها الكائن الصحراوي
يغين وهو ميّت»(.)1
الوحيد الذي ّ
تغين»( .)2اجلبال القاسية املهيبة ،هي أيضا يغويها الغناء،
واحلجر أيضا يعشق الغناء «األحجار أيضا ّ

أتسرها حلون العجب ،فعندما كان "بورو" حياول أن ّيروض قصيدة ،لتستقيم على حلن "أساهغ" ،امتزج مع

صوته أنني مؤمل ،وحزن غامض ،حىت غدا نشيده كأنه نشيج ،أتثرت له اجلبال وأصغت إليه السمع

مندهشة «ارتفع يف الفضاء نواح املنفى ،واستمعت رؤوس اجلبال ،ختلّت القمم عن ال مباالهتا القاسية،
و ْاحننت حنو األسافل يف ذهول»( .)3بل إن كل كائنات الصحراء تغين ،فهي ال تشعر بوجودها و«ال
تغين»(.)4
تعرف أهنا كائنة إالّ عندما ّ
اللُّحون داء ،يصاب به الصحراوي ،ألنه دائم احلنني إىل وطن احلنني ،الوطن املفقود ،ومبا أهنم يف حنني
دائم ،فهم يف غناء دائم أيضا ،ألن الغناء «هو اجلناح الوحيد الذي يستطيع أن يبلغ ساحة الوطن ،ويدخل
()5
حين أهل الصحراء إىل "واو" الفردوس الضائعة يغنّون ،وتستب ّد هبم محّى
ّملكة املـُلك الضائع»  .فحينما ّ
اللحون الصحراوية العجيبة ،فيأتون طقوسا عجيبة ،خيتلط هبا الغناء ابلبكاء الفاجع ،والصراخ املؤمل

والصيحات املدوية ،والركض املضين .ويبلغ هبم األمر إىل ضرب الرؤوس ابحلجارة! .فيغنّون بصوت احلنني
فيفز الدمع من العيون،
املوروث عن األسالف ،فتحرتق صدورهم ،وهتفو قلوهبم إىل وطن احلرية اخلالدةّ .
السر أن يُن ّفسوا فأطلقوا الصيحات .صاحوا حىت ُحبّت
ومتتأل «
ُ
خفي ،فحاول أهل ّ
الصدور حبزن ٍّ
ِّ
الطائر احلبيس غلبهم فضربوا رؤوسهم ابحلجارة،
حجلوا ورقصوا ،وركضوا يف العراء،ولكن َه ُّم
حناجرهم ،مث ّ

وتلووا على األرض كاجملانني،مل يدركهم الوجد إال بعد سفر
ونزفت جباههم دما سخيّا .زحفوا على الركبّ ،

موجع»(.)6

يطربون للّحون الصحراوية اجلميلة ،وخاصة إذا صدحت هبا أصوات احلسان النديّة ،كصوت
أهل الصحراء َ
فتاة األغراب ،اليت وفدت مع أهلها إىل قبيلة "آ ّكا" ،حينما دخلت حلقة الغناء ألول مرة ،أخذت الطبل،

 1ـ إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،ص .13
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .331
 4ـ إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،ص .13
 5ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .17
 6ـ م ن ،ص .17
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وقرعت عليه حلنا عجيبا ،مث ترّمنت أبغنية خرافية بصوهتا العذب «أطلقت الصوت أبغنية مل تسمعها
ِّ
سر بسمتها اليت أعجز وصفها أكرب
سرا فاق ّ
صحراء الشمال ال من جنّها ،وال من إنسها .أغنية انلت ّ
()1
فبقوا مشدوهني .شلّت أبداهنم عن احلركة ،أهلتهم
الشعراء»  .ش ّدت إليها قلوب ّ
العشاق ،وأعناقهمْ ،
فتاه عُبّاد اجلذب يف اجملهول ،ومل يقعوا صرعى الوجد إالّ بعد أن غاب صوت
أغنية الفتاة عن اجلذب « َ
الساحرة ،وانتهت فتاة األغراب من األغنية»(.)2
ّ

السامع ،فينطلق حنو الفردوس "واو" ،هناك حيث
الغناء الصحراوي ،هو إهلام ،ووحي ،وصفاء ،يسمعه ّ
توجد احلرية اخلالدة ،تذهب به اللّحون املق ّدسة «إىل أبعد صحراء .يستطيع أن يطوف ،مع األغنية،
اوي
مساوات مل يبلغها حىت اجلن.يستطيع أن يفلت من حدود اخلالء ويدخل مع األغنية ،وطنا كان للصحر ّ
يفر كالطري»(.)3
سرا منذ وجد نفسه يسري يف الصحراء وحيدا ككل غريب .يستطيع الصحراوي أن ّ
ّ
ذلك أل ّن يف مواويل الصحراء لوعة شجية ،وحنينا خفيّا إىل الفردوس املفقود ،فكلما استب ّد ابلصحراوي
خفي
الصحراوية احلزينة .يف مواويل املساء دائما لوعة شجيّة،
ٌ
وحنني ٌّ
احلنني إىل "واو" يرفع «صوته ابملواويل ّ

أساطريهن الشيّقة»( .)4وكان
متل العجائز من التّحدث عنه يف
ّ
إىل الفردوس الصحراوي املفقود ..فردوس ال ّ
"موخامد" أحد هؤالء الصحراويني ،العاشقني للغناء الصحراوي احلزين ،فقد كان يرتّل أشعاره بغناء حزين،

أل ّن صوته كان «يتمتّع بصفاء املهاجرين الوحيدين ،األبديني ،املنفيني ،احلاملني بفردوسهم اجملهول.أهل
سرهم يف أغانيهم
الصحراء كلّهم ورثوا احلنني إىل هذا األمل عن آالف األجداد.كلّهم يدفنون ّ
السحريّة»( . )5ويعترب أهل الصحراء الشعر والغناء هو الطريق املؤدي إىل"واو" ،ويشاركهم يف هذا االعتقاد
ّ

أهل اخلفاء أيضا «الشعر حيرق قلوهبم ويذهب النغم اخلفي بعقوهلم ،يسبقون دائما .يهاجرون إىل "واو" إىل
الوطن األول ،ليدخلوا حصن األسالف األوائل من بوابة لن يقدر غريهم على دخوهلا»(.)6
ففي مواويل الصحراء املوجعة نداء حزين ،عن ضياع "آهني" وضياع "واو" ـ األشعار الصحراوية دواء احلنني
اوي حينما يصدح ابلغناء ،أنه قريب من ابب الفردوس ،قريب من حرم
إىل الوطن املفقود ،حيس الصحر ّ
اآلهلة .ولذلك فإن الصحراوي ال يقول الشعر ،وال يرفع عقريته ابلغناء ،ليتباهى ،أو إلغواء احلسان ،ونيل
 1ـ م ن ،ص .03
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،فتنة الزؤان ،م س ،ص ـ ص  02ـ .09
 4ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،ص .022
 5ـ م ن ،ص ـ ص  022ـ .022
 6ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .92
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إعجاب العذارى ،وإمنا يقول « الشعر كي يغزو به العراء ويعرف ما ختفيه الصحراء .يبحث به عن هللا وعن
واحته املفقودة "واو"»(.)1
اوي يعتقد أن السبيل الوحيد الذي يعثر به على الفردوس املنشود هو الغناء ،أو ابألحرى إنه
الصحر َّ
إن ّ

السر الذي ينطوي عليه الغناء ،الذي ليس هو يف حالوة الصوت ،وال يف اإليقاع اجلميل ،ولكن السر يف

سر
السحر الذي أيسران يف الغناء ٌ
االبتعاد ،يف االغرتاب عن الوطن األرضي ،يف التيه عن املكان السفلي « ّ
ال يوهب ملخلوق مل يبتع ْد ..نعم .الشاعر ال يشرب من نبع الشعر ح ّقا إذا مل يبتع ْد ،إذا مل يذهب إىل
كالشعر،
عشاق الغناء..الغناء من نصيب الغرابء .الغناء ّ
الصحراء بعيدا ،وإذا مل يغرتب .تستطيع أن تُسائل ّ

العراف ،ال يرافق شاعرا ال يعرف يقينا أنه اتئه ،بال وطن ،ابحث يف تيهه عن وطن»( .)2إنه وطن
كنبوءة ّ
مق ّدس ،وطن الفردوس األعلى ،وطن "واو" الضائع.

تعرب عن االغرتاب ،عن احلريّة ،عن "واو" ،تسمو بروح الصحراوي عن قساوة العيش
كل أغاين الصحراء ّ

يف الصحراء ،وعن وحشة احلياة ،ويتنفس هبا من غول اجلفاف واجلدب .حلون الصحراء الباكية تدعو إىل

السكينة واألصل ..حنني
االغرتاب اخلالد يف واحة "واو" ،إنه «االغرتاب األبدي واحلنني الدائم للعودة إىل ّ

إىل تلك الواحة الرحيمة اليت ال وجود هلا ..الواحة األصلية»(.)3

ـ  1ـ عجائبية العواطف واألخالق الصحراوية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  1ـ  0ـ الزهد الصحراوي املق ّدس:
ال ب ّد من اإلشارة إىل نقطة هامة تتعلق ابلزهد يف الصحراء ،هي أ ّن زهد الصحراوي ليس انمجا عن فقر
وخصاصة يف املوارد ،أو ضعف احليلة عن احلصول على الطعام ،فـ «اقتصاد الصحراء الكفاف الذي تعيشه
اجملتمعات الصحراوية ال يعين عدم وجود فائض اقتصادي ما .وقد أثبتت الدراسات األنثروبولوجية احلديثة
خطأ التّصور القدمي الذي كان ينفي وجود فائض»( .)4وإمنا زهد الصحراوي هو خصيصة يتميز هبا أهل
 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .23
2
الزؤان ،م س ،ص .03
ـ إبراهيم الكوين ،فْتنة ُ

 3ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص .19
 4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .32
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الصحراء ،حينما يكتفون من العيش ما يكفي حاجتهم ،ويسد رمقهم ،دون جتاوز ذلك إىل درجة
اإلسراف والتبذير .وهذا السلوك أستم ّده الصحراويون من الطبيعة الصحراوية ذاهتا ،اليت تتميز ابلتّقشف
واالقتصاد يف املوارد املائية ،ومصادر الغذاء.
يرجحون كفة اجلانب األخالقي واملعنوي على كفة املادي ،فهم جيودون
إن الصحراويني بسلوك الزهد هذاّ ،
ويتمسكون ابالقتصاد يف العيش ،واالقتصار على ضرورايت احلياة،
مبا يفيض عن حاجاهتم الضرورية،
ّ
ويتفضلون مبا بقي على العابرين واملهاجرين واهلائمني يف الصحراء .وهذا السلوك يدل على «أ ّن هذه

اكم نوعا آخر من الفائض ،هو "الفائض الرمزي" .فكلما اخنفض رصيدها املادي ارتفع
اجملتمعات تُر ُ
الرمزي ،الذي
رصيدها الرمزي ...إ ّن انطالق رأس املال النقدي والتّضحية به أمر الزم الستقرار رأس املال ّ
يسميه أهل الصحراء ِّ
"ذكرا"»( .)1وإىل هذا املعىن يشري حامت الطائي حني قال:
ّ
املال ٍ
غاد و رائح •••• ويبقى ِّمن ِّ
كر
املال
أماوي إ ّن َ
َّ
ُ
ٌ
األحاديث وال ّذ ُ
ففض يلة الزهد من الفضائل املقدسة لدى الصحراويني ،تتباهى هبا القبائل الصحراوية ،ومتدحها الشاعرات،
ٍ
جم
تنم عن نفس رضية ،وقلب حساس رقيق ،ونبل ّ
ويتناقلها الرواة عرب القارة الصحراوية الشاسعة .ألهنا ّ
الزهاد ،ألهنم أهل الصرب واحللم والتّأين،
حتب ّ
رفيع ،ويف املقابل متقت الصحراء الطمع واجلشع .فالصحراء ّ
الطماعني ،الذين يريدون احلصول على كل شيء،
وهي من صفات األرض الصحراوية احلكيمة ،اليت تنبذ ّ
ويف األخري ختذهلم الصحراء ،فال ينالون أي شيء.

الطماع،
صور "إبراهيم الكوين" هذا املوقف ،يف إحدى رواايته ،موقف الصحراء من اإلنسان األانين ّ
وقد ّ
طماع اندلق السراب حتت قدميه وتغمز له
فقال على لسان ّ
"أده"« :اي ريب كم تكره الصحراء كل إنسي ّ

ابلعني اللّعوب وتقول :تق ّدم إذا أردت أن ترتوي من الظمأ! .ترسم له يف األفق هناية املطاف وتغمز بعينها
وتقول :تق ّدم إذا أردت أن تبلغ الواحة قبل حلول املغيب! .تنثر الغبار يف الفضاء وخترقه بسهام من شعاع

للطماع تق ّدم إذا أردت الترب! ها ..ها.)2(»..
مسعور وتغمز بعني الدهاء وتقول ّ

"أده" أيضا ،الذي قال عن
الزهاد ،على لسان ّ
سجل "الكوين" موقف الصحراء جتاه الزهد و ّ
ويف املقابل يُ ّ
الصحراء إهنا « حتنو على زاهد ال يبغي من الدنيا إال العبور .إذا انل شيئا ابليد اليمىن أعطاه ابليسرى .إذا
يتزود منه حىت بقربة ماء .يقود مجال
بلغ واحة عربها إىل الناحية األخرى .إذا وجد ْنبعا اكتفى ابالرتواء ومل ّ
 1ـ م ن ،ص ـ ص  32ـ .33
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .30
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مرتجال وقد نسي أن يتّخذه مطيّة»( .)1فالزاهد هبذه الصفات هو ويل صويف يستبد
ضامرا من رسن وميشي ّ
به الوجد ،ويش ّده الرتحال ،ويستهويه العبور حنو الفردوس املنشود "واو" .يبكي كلما هفت نفسه إىل جنة

اخلالص ،يبكي كلما عثر على مثر اجلنة ،ترفاسة خفية ،يكتفي بشم رائحتها ،اليت تعيده إىل «النقطة اليت
ابتدأ هبا املاضي ،يف أصل الصراط األول ،وتقوده إىل األمام ،عرب سحب الغيب ،لريى ،يف ومضة أقصر
من وميض برق هناية املطاف يف اجملهول»(.)2
ابلتقوت بفيض احلنني الذي
ال يطلب الزاهد الصحراوي شيئا من ملذات احلياة وهبرجتها ،وإمنا يكتفي ّ
يغمر قلبه ،ويسلي النفس ابلبكاء الطويل ،ليحرر بدنه من أدران املادة ،ويطهر الروح بقبس احلكمة ،ونور
احلقيقة .ولذلك فإن اجملتمع الصحراوي يعيش «بطبيعته على جتربة احلدود القصوى .فهو جمتمع موجود يف
مكان منبسط ،ويف ٍ
زمان دائري يُعيد إنتاج نفسه ابستمرار ،ومن هنا فهذا اجملتمع مشغول ابل ّدفاع عن
نفسه أمام حتقيق احلاجات الضرورية امللحة املتمثلة يف احلياة والقوت ،وال وقت له لالنشغال مبا يتع ّدى
أي تغيري يف حاجاته وجتاوز هلا ابجتاه الكمايل يعين تغيري تركيبته
احلاجات الضرورية إىل احلاجات الكماليةُّ .

وبنيته بكاملها ،يعين هتديد وجوده كمجتمع صحراوي»(.)3

ومبا أن شخصيات رواايت "إبراهيم الكوين" كلها منتقاة من اجملتمع الصحراوي ،فإهنا تتقاسم كلها صفة
قشف .فقد صور الروائي هذه الشخصيات مبيلها إىل «التّضحية ابلفعلي لصاحل الرمزي
الزهد واالقتصاد والتّ ّ
قرهبا من التّصوف .أغلب شخصياته زاهدة يف احلياة ،منكرة للتملّك ،مولعة بنوع من احلرية الصوفية..
مبا يُ ّ
يتحول إىل وفرة وتع ّدد على املستوى الرمزي...إنه
غري أ ّن هذا االقتصاد على مستوى الفعلي كثريا ما ّ
تقشف على مستوى الظاهر ،وتعدد وغزارة على مستوى اخلفاء .التقشف والزهد يف الصحراء هو الوجه
ّ

املقابل للرتف والتبذير يف املدينة»(.)4

ومن هنا نستنتج أن اإلنسان يبقى وفيّا للمبادئ العليا ،واملثل السامية ،كلما كان ملتصقا ابلطبيعة ،ميتح
منها صفاهتا وعطاءها وكفافها وصربها .فالصحراء اليت متثل البادية اليت هي «إخالص لقوانني الطبيعة اليت
تلوثها احلضارة ،ولذلك فهي أقرب إىل خصال اخلري وقيم الروح اإلجيابيةّ .أما احلضارة فتجلب معها
مل ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .30
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .12
 4ـ م ن ،ص .032

~~314

التّنافس يف االستيطان والبناء والسكىن يف املنازل ،وهذه القيم الكمالية املرتفة زائدة عن الضروري وفائضة

عن الطبيعة»(.)1

ـ  1ـ  7ـ معاين النّبل يف النّاموس الضائع:
حيرص الصحراوي على أن يتّصف مبكارم األخالق ،وخاصة صفة النبل ،ملا تشتمل عليه من صفات
جليلة .فالنبل معناه الشجاعة ،واألنفة ،املساعدة ،وجندة امللهوف ،والكرم .فالصحراوي حيرص على أال
ينحين ،وال يبدي انكسارا ،أو ذالي ،حىت لو تعلّق األمر بقطرة املاء يف يوم غائظ يف الصحراء .وذلك امتثاال
عرفت معىن النبل وحثّت عليه .وّما جاء فيها أ ّن النبل معناه جتاهل «اإلساء َة يف القول
لتعاليم "آهني" ،اليت ّ

بل هو أ ْن تتجاهل ذُاببة
ويف الفعل ،النّبل هو أ ْن َّ
تغض الطّرف عن ّملوك دلق على ردائك حساء ،النّ ُ
ِّ
السخيّة ،وتتجنّب أن تبتلع
تتجرع حليب النّوق ال ُـم ّتو ِّج ّ
بل هو أ ْن ّ
ابلرغوة ّ
سقطت يف وعاء احلليب.النّ ُ
شفتيك ،وتبتلع لسانك ،وجتعل من سرية
تعض
َ
بل،أخريا ،هو أن ّ
ال ّذاببةَ اليت تسبح يف احلليب الطّازج ...النّ ُ

سرك»(.)2
ال ّذاببة ّ

ولذلك صار لقب الصحراوي النبيل ،اسم ال يطلقه أهل الصحراء ،على عامة الناس ،إمنا يُنعت به من
يستح ّقه فقطّ ،من أويت صفات ُحيمد هبا ،ومن كانت له خصائل ومشائل فاضلة ،ومهّة عالية ،وقدره العايل،

والذي توكل إليه عظائم األمور ،فيتوالّها ،ويقوم هبا أحسن قيام.
ـ  1ـ  3ـ عجائبية احلب والزواج يف الصحراء:
ـ  1ـ  3ـ  0ـ احلب عاطفة مق ّدسة:

الصحراوي بطبيعته عاشق ،عاشق منذ امليالد األول ،والعشق عالقة مق ّدسة عند أهل الصحراء ،ألهنم
يعشقون احلورايت اخلرافية ،والنساء الفردوسية ،ال النساء األرضية ،ألن أرواحهم معلّقة دوما بـ "واو"
السماء ،إنه «ال يعشق النساء األرضيات ألنه ال ُيراهن وال يريد أن يراهن ،ولكن يعشق احلورايت
يسكن إال يف واو»(.)3
أهنن ال
ّ
الفردوسيات الاليت يعتقدن ّ

 1ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص ـ ص  032ـ .039
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ويف نصوص "الكوين" "صحرائي الكربى" ،حياول الروائي ،إبداء رأيه يف العشق ،فيبدأ ابلقول ،إن العشق
ليس هو قوام احلياة ،ويؤيد رأيه هذا حبجة مفادها ،أ ّن بعد العشق واحلب والزواج ،يدخل العاشقان يف فرتة
احلب
فراغ رهيب ،تربد فيها العواطف اليت كانت متأججة .ليصل "الكوين" هبذه ّ
احلجة إىل قناعة أن ّ
العاشقني يريد متليك اآلخر،
أكذوبة ،من بدايته إىل هنايته .ألنه قائم على حب التملّك ،كل واحد من
ْ

مبعىن سلب إرادته ،وحمو شخصيته ،فيغدو العشق بذلك وجها من وجوه االستبداد ،ألنه قائم على األان

أحب ،إذن أان ّملوك ملا
ُحب،إ َذا
ُ
امتلكت ما ّ
أحب ،إذن أان أريد أن استويل ،أ ْن أملك ما أ ّ
املتملّكة «أان ّ

أملك»(.)1
ُ

أحس ابالستبداد،
يقول "الكوين" أيضا ،إنه إذا وصل أحد
ْ
العاشقني إىل هذه الدرجة من االستعباد ،و ّ
حق املتضرر أن يرفض هذا احلب ،وأن ُخيّربه «وهو ختريب مشروع ألنه عمل
وشعر بوجوده مهدَّدا ،فمن ّ

يتم حتت شعار ال ّدفاع عن النّفس»(.)2
ُّ

ـ  1ـ  3ـ  7ـ عجائبية العشق الصحراوي:
جيران حتما للحديث عن املرأة الصحراوية العاشقة ،اليت كان هلا
احلديث عن احلب وطقوسه يف الصحراءّ ،

دور هام يف رواايت "إبراهيم الكوين" ،كما كانت هلا أمهيتها البالغة يف حياة الصحراويني .فهي تقوم بدور

السحر ،وهي تلجأ إىل
احلب والكيد معا «و املرأة تكيد لتصل إىل حمبوهبا ،رغم العوائق ...فهي تلجأ إىل ّ
احليلة ،وهي تلجأ إىل كل وسيلة لتصل إىل هدفها»(.)3

ايق
ومن جهته أوىل انموس الصحراء عاطفة احلب قيمة كبري ،وأحاطها هبالة من القداسة ،واعتربها تر َ
اخللود ،فمما قال عنه إ ّن «اإلنسان ال حيتاج إالّ إىل احلب إذا أراد أن ُخيلِّّد الذكر والنّوع»( .)4وقد وضع
تؤهل الفتاة للزواج ،من هذه الواصفات ،أن تكون مجيلة،
الصحراويون شروطا ومواصفات يروهنا كفيلة أبن ّ

حساسة ،تق ّدس الشعر والغناء واملوسيقى .فإذا افتقدت هذه امليزات ،فال تطمع يف الزواج من رجل
رقيقةّ ،

الصبيّةُ ال ابجلمال ،وال بتأليف أشعار احلب واهلجاء ،وال ابلعزف على "أمزاد"
نبيل ،فـ «إذا مل تشتهر ّ
عرب عن احلنني الصحراوي للمجهول.
متتص األمل ،وتُ ّ
السحري ،وال ُختّزن يف ذاكرهتا عشرات األغنيات اليت ّ
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إذا افتقدت الفتاة يف القبيلة هلذه الشروط ،فإهنا لن تطمع يف أن تفوز ٍ
برفيق حىت من األتباع»( .)1ومن
حساسة ،هلا روح مالك وتقدس الشعر والغناء
أوصافها أيضا أن تكون «فتاة رقيقة ،شاعرةّ ،
واملوسيقى»(.)2
وهبذا متتلك املرأة الصحراوية جاذبية سحرية ،ولكنها جاذبية غامضة وخفيّة ،ليس فيها إغواء سافر ،وال
تغنّج لعوب ،وال صوت الفت متقطع ضحوك ،إمنا هي «اجلاذبية .اجلاذبية .آه من جاذبية األنثى ...إهنا
كهمهمات اجلن ..تسمعها ولكن ال تستطيع أن ُمتيّز الكلمات ..ال أحد يعرف ما هي ولكنّها جتذب
هزة من الرأس ،أو طريقة النّطق
وجتذب .قد توحي هبا التفاتة ،أو ابتسامة خفيفة أو نظرة عابرة ،أو ّ

جمرد رنّة ،نغمة ،يف الصوت .اجلاذبية هي اجلمال اخلفي الذي ُخلق كي يصرع ..
ابلكلمة ،أو حىت ّ
الرجال»(.)3
"أده" منذ أن رآها
وهذه الفتاة "اتاند" اجلميلة ،اليت زادها عشقها للشعر واألحلان سحرا ومجاال ،تعلّق هبا ّ
أول مرة وسط حلقة الصبااي ،سحره مجاهلاِّ ،
وشعرها أيضا «مل تكن األبيات اليت ُترّد هبا على أشعار الفتيان
جتر قوس "أمزاد" على الوتر الوحيد
قد مسعها يف معجم القبيلة .يف أبياهتا طراوة ،وبكارة ،وجسارة ...مث ّ
فينطلق النغم احلزين»( . )4ولذلك يعترب الصحراويون أن املرأة من املخلوقات السحرية ،ألهنا هلا القدرة على

عرب الشيخ "القاضي" عن هذا املعىن للدرويش
االمتاع واملؤانسة ،وطرد الوحشة وجلب األنس .فقد ّ
"موسى" بقوله « :ماذا ستفعل يف الصحراء بدون نساء؟ كيف ستقهر الوحشة؟ كيف ستقتل الفراغ؟ النساء
خملوقات سحرية .حيواانت صغرية .ابتدعها هللا خصيصا من ضلوعنا كي نتسلى هبن ونتمتّع ُبوجودهن.
فكيف تطيق حياة صحراوية خالية منهن»(.)5
يذمها بوصفها امرأة ،أو
وقد أورد "الكوين" يف بعض رواايتهّ ،
ذم املرأة ،ولكن يف سياقات حم ّددة ،فهو مل ّ

أنثى وحسب « خصوصا يف جمتمع ما زالت فيه بقااي النظام األمومي يف انتسابه إىل األم»( .)6اجملتمع
الصحراوي ،ق ّدس املرأة ورفع من قيمتها ،ووضعها مستوى اآلهلة.

 1ـ إبراهيم الكوين ،القفص ،م س ،ص ـ ص  002ـ .009
 2ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،0البئر ،م س ،ص .01
 3ـ إبراهيم الكوين ،التّرب ،م س ،ص ـ ص  12ـ .19
 4ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .73
 5ـ م ن ،ص .001
 6سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س ،ص .29
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حبب معدن الذهب
احلب العذري ،الطاهر العفيفّ ،
جاء ذم املرأة إذا عشقت املعدن الكريه ،إذا استبدلت ّ

الكريه ،املرأة املذمومة ،هي تلك اليت أودعت قلبها يف معدن الكذب ،وتنازلت عن احملبوب مقابل حفنة

ذم املرأة الصحراوية ،اليت
من الترب! .الذهب صار مصيدة النساء ،يتصيّد به الرجال قلوب النساء .لقد جاء ّ

فخ ألهنا
أنزلت نفسها منزلة أرضية ،وربطت ما هو مساوي مق ّدس «ابألرضي والشيطاين واملدنّس .األنثى ٌّ
ترهن قلب اإلنسان فيما هو أرضي»(.)1

وقد أورد "إبراهيم الكوين" ،مشاهد عجائبية للحب يف الصحراء منها؛ كاحلب األسطوري الذي حت ّدث
تعرض
حل بقبيلة صحراوية ذات يوم ،ول ّـما ّ
عنه الروائي يف رواية "فتنة الزؤان" ،على لسان مسافر غريب ّ
سر العشق عندهم،
اجمللس للحديث عن احلب ،تكلّم الغريب عن طقوس ّ
احلب يف قبيلتهم ،فكشف عن ّ

ابلسم ليلة الزواج! .مث
الذي ّ
تعجب له جملس العقالء ،وّما قاله ،إ ّن املرأة عندهم إذا أحبّت رجال أخذته ّ
توقّف برهة عن الكالم ،وقد ن ّدت من صدره آهةُ أمل عميقة ،تنم عن رجل اكتوى بنار العشق ،مث واصل

«إذا أحبّت امرأةٌ عندان رجال أخذتْهُ!»( .)2مل يستطع مواصلة حديثه ،مرة أخرى ،سكت طويال ،سافر
لعل أمل الذكرى منعه من الكالم! .مث ما لبث أن عاد ،نظرات احلضور اليت ترنو إىل مواصلة
بذهنه بعيداّ ،
فاحرتس! .أل ّن املرأة ال ب ّد أن تنالك
ك امرأةٌ
يتشجع ،واصل كالمه «يُقال عندان :إذا أحبّـْت َ
احلديث جعلته ّ
ْ
إذا أحبتك .هذا ما جيعل رجالنا يهاجرون كثريا .نعم .الرجل عندان ال يهاجر إالّ هراب من امرأةٍ
ٍ
عاشقة»(.)3
ّ
ُ
ِّ
كل الصحراويني ،كما أ ّن املرأة يف قبيلته قدر الصحراوي،
وأ ّكد هذا املتح ّدث الغريب ،أن العشق د ُ
ين ِّّ
مهما أراد أن يبتعد عنها ،فإهنا ستدركه ،تتعقبّه ابملصائد واألشراك واحليل ،وال تُفلته حىت أتخذه معها إىل

السم معها ،كي يسافرا معا إىل الوطن
مكان ال يشاركهما فيه أحد .ففي ليلة الزفاف تعرض عليه أخذ ّ
صور املتح ّدث هذا املشهد يف قوله:
اجملهول! .وإن خاف أخذته معها بطرق أخرى ال ينجو منها .وقد ّ
ِّ
جنب ورفض املصري ،استغفلْته ،وحاولت أن تناله
السم من يديها ليلة القران ،وإن ُ
«فإن استجاب هلا تناول ّ
يفر إىل أبعد أرض ،وال يلتفت إىل
حبيل أخرى .إن مل يفلت من الفخ ابهلرب ،الرجل عندان مه ّدد ما مل ّ
حىت أيتيه خرب هالك العاشقة .نعم .العاشقة عندان ترى أ ّن ْنيل احلبيب مستحيل إذا مل تذهب به إىل
الوراء ّ

السم عادة»(.)4
املكان الذي أيخذان إليه ُّ
 1ـ م ن ،ص ن.
2
الزؤان ،م س ،ص .31
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
3
الزؤان ،م س ،ص .30
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 4ـ م ن ،ص .30
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احلب هذا ،دليل صدق العشق ،الذي أيخذ احملبّني إىل وطن
سم ّ
ويعترب أهل قبائل األدغال أن ّ
استَشهد هذا املتح ّدث احلكيم بتعاليم انموس الصحراء ،الذي تق ّدسه القبائل
الفردوس"واو" ،ولذلك ْ

الصحراوية ،الذي جاء فيه أ ّن «احلبيب ال يُنال إالّ يف "واو" ..و"يقول أيضا إننا ال ُمنيت إالّ من
ب؟»( .)1مسع الغريب صراخ بعض اجلالسني معه ،مستنكرين أن يدنّس الناموس املق ّدس بتخاريف مل
ُحن ّ
التأمل ،قال
توجه إىل املعارضني ،بكالم فيه الكثري من التفلسف و ّ
تنقل عنه .انتظر ل ّـما هدأت اجللبة ،مث ّ
حب امرأة حىت مت ّد يديها
حتب! .وال ميكن معرفة صدق ّ
أبن دليل حمبّة املرأة عندهم ،هو أن متوت مع َمن ّ

ابلسم ،وتذهب مع حبيبها إىل أي مكان ،ألن ـ يف اعتقادهم ـ أن الشيء الوحيد الذي ال وطن
للمحبوب ّ
له هو العشق! .وهلذا فإنه «عندما ُحنب ح ّقا ،عندما يعشق خملوق خملوقا آخر ،فال ب ّد أن يبحثا معا عن

الس ُّم! ...حنن ال نبكي
مكان آخر ،يصلح وطنا
احلب يف املكان الذي أيخذان إليه ُّ
وطن ّ
ّ
للحب .نعمُ .
حىت لو كانوا أبطاال ،ألهنم أسعد حظّا يف كل حال»(.)2
بس ِّّم احلبّ ،
أولئك الذين فقدانهم ُ
ويف رواية "واو الصغرى" ،يسرد الروائي "الكوين" حادثةَ ٍ
عشق أسطورية ،مشاهبة لليت ذكرها يف رواية "فتنة
الشاب
عراف القبيلة ،الذي أخرب الزعيم ،أبنه يف أدغال الصحراء قبائل يقتل
ُّ
الزؤان" ،هذه املرة على لسان ّ

أحب فيهم
ابلسم! .أَخربه عن قبائل تقطن يف أدغال الصحراء «إذا ّ
الفتا َة اليت حيبّها ،وتقتل الفتاةُ من حتبّه ّ

دست له يف الطعام ُمسّا ..هناك يرون أ ّن العاشق ال ينال
ش ٌ
اب فتاة قتلها! ..وإذا أحبّت الفتاةُ ّ
شااب ّ
الصحراء!»(.)3
معشوقا إال إذا أزاله من ّ

ويف رواية "فتنة الزؤان" ،يذكر الروائي "الكوين" عادة عجائبية دأبت نساء القبائل الصحراوية القدمية على
فعلها ،وهي منع الزوج من السفر إبعطائه السم ،مث تنتحر الزوجة جبواره! .خمافة أالّ يعود إليها مرة أخرى.
وقد عرفت الصحراء كثريا من هذه احلوادث ،اليت تقتل فيها الزوجات أزواجهن مثّ ينتحرن .ألن الصحراوي

يستقر يف مكان إىل األبد ،واملرأة الصحراوية تَعرف
السفر ،التيه واهلجرة قدره ،ال يستطيع أن
ّ
جمبول على ّ
ابلتّجربة ،أن الرجل الصحراوي مولوع ابألسفار ،ولن متنعه حىت قيود احلديد من الرتحال ،ألن نداء اهلجرة

أقوى من كل نداء ،أقوى حىت من نداء الزوجة ،والولد ،فإذا بدأ رحلة التيّه فإنه لن يعود منها!.
وبكل الوسائل ،وبشىت احليل ،كي متنعه
وقبل أن تصل الزوجة إىل مرحلة القتل واالنتحار ،تعمل جاهدةّ ،

ابلتودد إليه ،اباللتصاق به ،ومالزمة جواره .فإذا رأت
السفر .فتحاول أن تصرفه عن السفر
ابحلبّ ،
ّ
من ّ
 1ـ م ن ،ص 37

 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص ـ ص  12ـ .19
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يسموهنا
سأمه وفتوره ،ومل تنجح طريق احلب والتّ ّ
ودد ،تلهيه حبيلة أخرى ،وهي اإلجناب «أجنبت له دميةّ ،

وليدا ،لتكون له وتدا»( .)1تغريه ابلذريّة ،حتاول إهلاءه مبالعبتهم ،ومصاحبتهم.فإن مل تبلغ مرادها ،يف
تدس
السم أو إىل املدية « ّ
اإلبقاء على رجل التّيه ،ويئست من كل الطرق ،احتكمت إىل احلل األخري ،إىل ّ

()2
السم يف الطعام فإهنا
الس ّم يف الطّعام ،أو ترتكه حىت ينام ،وتنحره ابملدية النّحاسية»  .فإذا ما ّ
دست له ّ
له ّ

أتكل معه ،وإذا حنرته ابملدية ،فإهنا تقطع وريدها الذي يف معصمها ،لتشاركه الرحيل ،تذهب مع زوجها

الذي أحبّته ،ألهنا ختشى العزلة ،وترهب العيش وحيدة ،وال تُطيق الفقد «ألن الف ْق َد يف عقيدهتا مصري أسوأ

دائما من املوت»(.)3

حاول "الكوين" أن يوازن بني موقف الرجل وموقف املرأة ،فريى أن املرأة كانت أكثر حكمة من الرجل،
ألن املرأة الصحراوية ختشى العزلة ،وترهب الوحدة .بينما الرجل حيب اخللوة ويطلب االنعزال ،فالرجل
ابحث عن
فار من الوحشة ،من العزلة،
يطلب العزلة ،واملرأة تطلب احلياة واألُنس ،واملرأة هي «خملوق ٌّ
ٌ
الرجل .ولذلك فإن املرأة خملوق يفوق الرجل حكمة ،أل ّن غايتها
األُنس ،عن اجملتمع ،عن احلياة ،عن ّ
احلياة ،وغاية الرجل الفرار من احلياة»(.)4
حادثة عجائبية أخرى ذكرها "الكوين" للعشق الصحراوي ،يف رابعية اخلسوف (البئر) ميكن أن يندرج
مضموهنا األسطوري حتت عنوان "االنتظار مث االنتحار"! .حتكي هذه األسطورة العجائبية اليت هي عبارة
ترددها الشاعرات يف املناسبات ،عن فتاة صحراوية مجيلة ،أُغرمت بشاب
عن أغنية ملحمية رائعةّ ،
يتزوجا ،ولن
صحراوي نبيل،
ّ
حيب عاشقان من قبل .قطع كل واحد لآلخر عهدا على أن ّ
فتحااب كما مل ّ
يتفرقا حتت أي ظرف من الظروف ،وأ ّكد الشاب للفتاة أبنه سيقيم فرح زواجهما بعد أن يرجع من رحلته
ّ

من بالد النّيجر ،بعد أن يبيع بضاعته هناك .غري أن الشاّب العاشق مل يعد إىل فتاته ،ومل تره منذ ذلك
اللّقاء الذي تعاهدا فيه على الزواج«ومل ي ِّ
ف بوعده ألن قطّاع الطرق قتلوه يف"أغاديس"يف طريق العودة»(.)5
َ
حل حببيبها ،فانتظرته طويال ،تقول األسطورة ،دام انتظارها ثالثني عاما!.
مل تعرف الفتاة العاشقة ما الذي ّ
ولكنها «وعندما يئست من عودته انتحرت»(ّ .)6اجتهت إىل أعلى قمة يف جبل يدعى "أكاكوس" ،وألقت

1
الزؤان ،م س ،ص 032
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ م ن ،ص ن.

 5ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف ،0البئر ،م س ،ص .02
 6ـ م ن ،ص ن.
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مر مبحاذاة ذلك
بنفسها منه ،فمزقت حجارتُه املسنّنة َ
جسمها املنهك .وتتناقل األخبار عن أفواه كل من ّ

اجلبل تؤّكد مساعهم صراخ الفتاة املستمر ،تنادي «حبيبها الذي مل يَع ْد .تُذ ّكره أب ْن يفي بوعده ويعود

إليها»(.)1

ـ  1ـ  2ـ شعائر الزواج العجائبية يف الصحراء:
ـ  1ـ  2ـ  0ـ مرحلة االحتجاب:
مير زفاف العروس ،أو "رحلة األسرار" لدى الصحراويني بثالث مراحل هامة ،هي :مرحلة احلبس ،أو
االحتجاب ،مث مرحلة الوداع ،مث مرحلة التسليم أو االقرتان.
تبدأ شعائر الزفاف يف الصحراء بتدشني مرحلة احلَبس أو االحتجاب ،وتعين ،تلك الفرتة اليت تسبق ليلة
كل
فرض على العريس أن يتوارى فيها عن الظهور أمام ْ
التّسليم .ويف هذه املرحلة ،يُ َ
أبوي الزوجة ،أو أمام ّ

َمن له عالقة قرابة هبما.كما فعل ذلك العريس "بوخا" ،الذي وصف الروائي "الكوين" تفاصيل زفافه يف
رواية "الربّة احلجرية" .حيث ذكر أبن رحلة زفاف "بوخا" بدأت ابحلبس «يف قش ٍع من جلود احليواانت
ميت له بصلة قرىب»(.)2
الربيّة .احتجب عن رؤية اخلال وأم العروس ،وكل من ُّ

املدعوون من الرجال والنساء على حفل الزفاف من كل مكان يف اتسيلي .تعقد النساء حلقتني
مث يتوافد
ُ
ِّ
الشباب واحدا منهم قائدا لالحتجاب،
صب
للغناء ،حلقة واحدة للنهار ،وحلقة غنائية اثنية للّيل .ويـُنَ ّ
ُ
يرتدي لباس الط وارق األزرق املهيب ،الذي يرتديه الطوارق يف املناسبات اهلامة ،مهمته اإلشراف على تلبية
طلبات العريس ،ومحايته من أذى اجلن واإلنس ،وتوفري كل لوازم الراحة له ،قبل أن تبلغ شعائر االقرتان
ذروهتا يف ليلة التّسليم.
ومن مهام املشرف على االحتجاب العجيبة ،أنه يرشق حدود خباء العريس ابملدي والسكاكني ،ويغرس
الركيزة ،وجبوار فراش القرين ،ويعلّق السيف يف مدخل اخلباء ،لتحصني
مداي أخرى داخل اخلباء جبانب ّ
()3
صرة
العريس و«إلفزاع أهل اخلفاء ومحاية القرين من أذى اجلن»  .ويسمح لعجوز أن تدخل اخلباء فتعلّق ّ

من نبات الشيح يف إحدى زوااي اخلباء ،كما تعمد بعض العجائز إىل إحاطة خباء العريس ابلتمائم

والتعاويذ.
 1ـ م ن ،ص ن .

 2ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .07
 3ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .02
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يد ّشن الرقيب مراسيم االحتجاب بطقوس الزفاف السحرية الفانتاستيكية ،بتالوة رموز الوصية الوثنية
القدمية ،ابللغة السرية ،لغة اهلوسا ،املتوارثة عرب األجيال .فيدخل على العريس يف خبائه ،ويرتبّع قبالته
تتدىل منها متيمة موروثة عن األجداد ،مث تبدأ احملاورة األسطورية ،يقول رقيب
بعمامته املهيبة ،اليت ّ
السحاب.
االحتجاب للعريس"اُخر ْج!"ّ .
فريد العريس"إىل أين؟".فيجيب ّ
الرقيب «إىل الريح .إىل الفراغ .إىل ّ

وتقطع معه الفراغ الصحراوي .يعرتضك السحاب .تتململ يف قطرة املطر.
إىل الرتاب .تتالشى يف القبلي.
َ
فتمرغ أيها املخلوق املكابر،
هتوي معها إىل أسفل .حتتضنك األرض ..خترج من أحشائها جنينا يف املهدّ .
ألنك ستنزل إىل أسفل األعماق مهما صعدت إىل أبعد السماوات»(.)1

يتلقى العريس هذا الكالم ابلتسليم واالمتثال ،فينحين على األرض ،وميسح جبهته ابلرتاب .وبعد ذلك
يستمر الرقيب يف تالوة تعويذة األسالف على العريس «أنت اآلن وليد .أنت اآلن خملوق ..ازحف على
()2
عما
صدر األم أيها املخلوق ..اآلن ينكشف ٌّ
سر وينفصل كوز الطني عن جسد األم»  .قال له أيضا إنه ّ

السر الذي خيلّصه من متاهة
قريب سيبدأ رحلة األسرار الطويلة ،ووصفها مبسرية الضياع ،ولكن دلّه عن ّ
الضياع ،الذي ال يكون إال على يد األنثى «ال خيرج املخلوق من متاهة الضياع إالّ إذا عثر على لوح الطني

ُنثاك ،ففي حضنها جتد اخلالص»(.)3
ش عن أ َ
الضائع .فتّ ْ

وما إن ينتهى املشرف على االحتجاب من تالوة متيمة االحتجاب ،يغادر اخلباء ،ويرتك العريس ّم ّددا
على فراشه ،بشكل مستقيم .ويعلن إىل مجع احلاضرين عن هناية مرحلة االحتجاب ،وتبدأ مرحلة أخرى
غين الشاعرات أروع قصائد احلب واالبتهاج.
املدوية ،وتُ ّ
بعدها .فتتل ّقى النسوة البشارة ابلزغاريد ّ
ـ  1ـ  2ـ  7ـ شعائر الوداع :األانشيد اجلنائزية ليلة العرس احتفاال ِّ
ابلقران:
غين الصبااي ليلة الزفاف،
من عجائبية هذه املرحلة ،مرحلة توديع العروس ،أنّه من عادة أهل الصحراء ،أن تُ ّ
يتعمد
األانشيد اجلنائزية الصحراوية ،لالحتفال ابلزواج ،ابلرغم من أن املناسبة مناسبة للفرح ،إال أ ّن الروائي ّ
استعمال ألفاظ تبدو نقيض واقع احلال ،من قبيل "الرتاتيل اجلنائزية"" ،فجيعة"" ،السواد"" ،النداء

الفاجع"" ،املمات". ...

 1ـ م ن ،ص .02
 2ـ م ن ،ص .09
 3ـ م ن ،ص ن.
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يف الساحة الفسيحة ،جيتمع الرجال والنساء يف حلقتني يفصل بينهما ،صف من الفرسان يرقصون فوق
املهاري ،وأييت فارسان من انحية الشرق ،وآخران من انحية الغرب ،ويلتقون يف منتصف الساحة ،عند
املوضع الذي قعدت فيه «املغنيات يف ٍ
حلقة ُمت ّجد االقرتان أبانشيد شجنية حزينة»( .)1فيدور بني فارسي
الشرق وفارسي الغرب حوار طريف أمام حلقة النساء .يسأل فارسا الغرب فارسي الشرق« :مباذا جئتما اي
()2
تتوىل املغنيّات اإلجابة عن سؤال فارسي الشرق ،بقوهلن« :ابلزوال
املرة السابقةّ ،
فارسا املشرق؟»  .وَك َما ّ

()3
وخيتتم هذا احلوار بني الفرسان بزغاريد النسوة معلنة عن هناية مرحلة الوداع
واملمات» ُ .

ـ  1ـ  2ـ  3ـ طقوس التّسليم(:)4
تبدأ طقوس ليلة التسليم ،تسليم العروس إىل قرينها ،ما إن يسدل الليل ستائره السوداء على كامل
الصحراء ،تبدأ «مسرية امليالد والغموض واألسرار»( .)5مع بداية الليل ،تبدأ النسوة املسرية املق ّدسة ،حيث
يصطحنب العروس ،مسرية تبدأ من اخلباء وتنتهي إىل اخلباء ،حيث أيخذن الفتاة من خباء األم ،ويوص ْلنها
إىل خباء العريس ،ليُسلّ ْمن األمانة .ومن عجائبية هذه املسرية ،أ ّن النسوة يبدين مظاهر احلزن والفجيعة،
فيلبسن األحلفة السوداء ،وميشني خبطى بطيئة متثاقلة
ابلرغم من أن املناسبة هي مناسبة فرح وابتهاج!ْ .
أكتافهن اتبوات ،و«يرتّلن متيمة جموسية ِّ
ورثْنها عن ج ّداهتن اجلنيّات»(.)6
جنائزية ،كأهنن حيملن على
ّ

ويف اجلهة املقابلة حتيط جمموعة كبرية من احلاضرين بيت العريس ،يستع ّدون الستقبال وصول موكب
العروس .أعناقهم مشرئبّة ترقبا ملشاهدة حلظة الوصول اليت حيرص أصحاب الفضول أن ال يضيّعوها .وما إن

يقرتب املوكب من خباء القرين ،حىت تنقسم النّسوة إىل فريقني ،يدور بينهما حوار شعري ِّ
ورثوه عن
ينصنب أنفسهن حماميات عن
صنب أنفسهن انطقات ابسم العروس ،وفريق آخر ّ
منهن يـُنَ ّ
األجداد؛ فريق ّ
ابلرد يف قالب شعري أيضا .وتدوم هذه املساجلة الشعرية م ّدة ،مث تتوقّف
العريس ،فيتولّ ْني مهمة القيام ّ
مبجرد اقرتاب موكب العروس من خباء العريس .فيقف اجلميع على بعد خطوات ،يسود السكون برهة ،مث
ّ
تبدأ جولة أخرى ،هي جولة املفاوضات ،وتبدأ بدخول بعض النسوة إىل خباء القرين ،فيما يتجمهر اجلميع

يف اخلارج ينصتون .فيقابلن العريس املرتبّع على فراشه الرتايب ،وجبانبه رقيب االحتجاب .تبدأ الشاعرة
 1ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .71
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ التسليم :تسليم الزوجة إىل زوجها ،ليلة الزفاف.
 5ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .70
 6ـ م ن ،ص ن .
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()1
يتفوه
مل
.
املساجلة الشعرية بلغة اجملاز والكناية «ها حنن ،الصبااي ،نَصل أخريا وبنا ظمأ!»
العجوز
َ
ّ
يرد على سؤال موّكلة العروس ،فبدأ الناس ابخلارج يتهامسون ،وعال صوت العروس
العريس أبي جواب ،ومل ّ

ابلبكاء! .فأعادت الشاعرة طرح السؤال مرة أخرى .اقرتب رقيب االحتجاب من رأس العريس ،وألقى يف

سرها أحد ،بعدها نطق العريس ابجلواب « َمن وصل وبه ظمأ ف ْلري ِّتو!»( .)2مث أضافت
أذنه كلمة مل يعرف ّ
()3
يشبع!»(.)4
«ها حنن ،الصبااي ،نصل وبنا جوع!» ّ .
فرد القرين «من وصل وبه جوع ف ْل ْ

أظهرت الشاعرة ِّ
احملاورة االبتهاج واالرتياح ،وعلت من أفواه النسوة الزغاريد إيذاان بقبول القرين أ ْن يتسلّم
القرينة ،بينما مضت العروس يف بكاء طويل! .ويف هذه اللحظة يعطي العريس موّكلة العروس هدااي قيّمة،
تتمثّل يف ألبسة زرقاء فاخرة ،ونعال جلدية ،وروائح وعطور خمتلفة ،أتخذها ،مث تُ ِّ
سمع القرين بعضا من
أشعارها اجلنائزية املوروثة ،مث ترجع خطوات ،أتخذ بيد العروس وتضعها «يف يد القرين يدا بيد ،لتبدأ مسرية
أخرى»( .)5وهبذا تكتمل طقوس الزفاف الصحراوي ،وخيرج العريس من حبس االحتجاب ،ويتحلّل من
عادات وتقاليد دامت سبعة أايم ،ورثها أهل الصحراء عن أجدادهم منذ آالف السنني!.
ويف عرف أهل الصحراء أ ّن املرأة إذا تزوجتُ ،مينع عل الزوج أن يستقل هبا يف ٍ
بيت وحدمها ،إال بعد مرور
ّ
ّ

عام ،هكذا تقضي شريعة األسالف ،ويعتقدون أن ذلك املنع حيمي الفتاة من عدوان اجلن .وكل من

يعرض حياة الزوجني للخطر .هذا ما ذ ّكرت به أم العروس "اتم ّدورت" زوج ابنتها
خالف هذا العُرف ّ
"بوخا" ،حينما غادر النّجع مع زوجته بعد مضي ثالثة أشهر فقط على زواجهما ،لاللتحاق مباشيته
الزواج امتثاال ملشيئة
ويذهب هبا إىل املراعي ،قالت له ابستياء كبري« :هل تظننا حنتفظ ابلعروس عاما بعد ّ

عرضها لعدوان
األسالف وحدهم؟ أال تدري أن االستقالل ابملرأة قبل مرور اثين عشر شهرا يف بيت ّأمها يُ ّ

اجلن؟»(.)6
ّ

املربرات اليت تشفع له جرأته على اخرتاق انموس الصحراء ،قال هلا أبن الذائب
حاول "بوخا" أن يعرض ّ
ويرد عنها هجمات الوحوش .مث أضاف
أتلفت ثلث املاشية ،ألهنا وحدها يف اخلالء ،وال أحد حيميهاّ ،

 1ـ م ن ،ص .73
 2ـ م ن ،ص ن .
 3ـ إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،م س ،ص .73
 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص .71
 6ـ م ن ،ص .19
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تفرقت يف ّبر الصحراء وشردت ،والبد له من البحث عنها ،وإعادهتا إىل
ذريعة أخرى ،وهي أن مجاله ّ
مبربراته ،أو ابألحرى ،مل تتقبّل إهانة الناموس،
املراعي .ولكن عبثا حاول "بوخا" ،أل ّن محاته مل تقتنع ّ

فردت عليه وعالمات الغضب ابدية على وجهها «كما تشاء ،ولكن
واالستهزاء بتعاليم األسالفّ ،
االستقالل بعروس قبل مرور االثين عشر شهرا خماطرة كبرية .للجن قوانينهم ،وعلينا أن نلتزم ابلعهد الذي

تظن أبدا أنّك أقنعتين!»(.)1
ورثناه عن األسالف ...افعل ما تشاء ،ولكن ال ّ

الفصل اخلامس

املعجم اللغوي السردي ومواصفات التعجيب يف نصوص إبراهيم الكوين الروائية

ـ  0ـ متهيد.
ـ  7ـ السارد يف رواايت "الكوين" أنواعه وأبعاده العجائبية واألسطورية :الصوت الواحد املتعدد.
ـ  3ـ طبيعة املسرود يف رواايت "إبراهيم الكوين"من الوصف الواقعي إىل الوصف العجائيب.
ـ  2ـ أنواع املسرود له العجائيب وتقنيات تقدميه يف رواايت إبراهيم الكوين.
ـ  3ـ املعجم اللغوي العجائيب واحلقول الداللية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ املعجم اللغوي السردي ومواصفات التعجيب.
ـ  3ـ  7ـ التعدد اللساين ) (plurilinguistiqueيف رواايت إبراهيم الكوين.
 1ـ م ن ،ص ـ ص  19ـ .01
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ـ  3ـ  3ـ التناص اللغوي :اللغة الدينية واالقتباس من تراكيب القرآن الكرمي.
ـ  1ـ احلقول الداللية اللغوية يف رواايت "إبراهيم الكوين":
ـ  1ـ  0ـ أمساء األماكن.
ـ  1ـ  7ـ أمساء الشخصيات.

ـ  0ـ متهيد:
يتميز بناء السرد القصصي يف نصوص "الكوين" ابنفتاح اخلطاب السردي ،خمالفا يف ذلك منط السرد
التقليدي الذي يلتزم ابلسري اخلطي يف سرد األحداث ،كما دأبت على هنجه الرواايت التقليدية .ولكن
رواايت "الكوين" ،وهي من الرواايت احلديثة «ترمي من وراء تع ّدد الطبقات ،إىل وسائل أخرى ،هتشيم

السرد وابلتايل تعقيده»( .)1فقد شكلت هذه الظاهرة السردية مسة أدبية ابرزة يف الرواية الليبية خاصة
القراء إليها ،لكوهنا مثّلت صوات إبداعيا
والرواية احلديثة عامة ،إذ صارت «ظاهرة أدبية لفتت أنظار النقاد و ّ

متفردا يف األدب اللييب احلديث واملعاصر عامة ،ويف اخلارطة الروائية خاصة ح ّفز النقاد على رصد إبداعه،
ّ
ودراسته ملا توفر عليه من عالمات دالة على اختالفه»(.)2

 1ـ بوشوشة بن مجعة ،اجتاهات الرواية العربية يف املغرب العريب ،م س ،ص ـ ص  393ـ .392
 2ـ بوشوشة بن مجعة ،الرواية الليبية املعاصرة ،سريورة التحوالت ومعجم الكتّاب ،م س ،ص .31
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هذه التجربة الفنية السردية ترتكز ابألساس على الرتاث الشعيب وامليثولوجي واألسطوري الصحراوي ،وعلى
خمزون الذاكرة الطوارقية ،وعلى اخلرايف واملتخيّل من تراث الصحراء ،وعلى مجالية الفضاء الصحراوي اثلثا.
هذه املكوانت استند عليها السرد يف هذه الرواايت ملا تنطوي عليه «من عناصر الدهشة والغرابة والعجيب

والفتنة واإللغاز»( .)1مسجال كل ما يشتمل عليه عامل الصحراء من أساطري ،وطقوس ،وعادات ،وتقاليد،
وعقائد ،ورسومات ،وحكم ،وأمثال ،يف سرد لغوي وأديب ينزع حنو التنوع ،وينأى عن الراتبة اخلطية اليت
دأب عليها السرد القدمي.
أدل على ذلك من اعتماد الروائي "الكوين" يف كثري من رواايته على أسلوب التقطيع؛ أي يتم بناء نص
وال ّ
الرواية على عدة مقاطع مرقّمة اترة ،مثل رواية "عشب الليل" ،تتألف من مقاطع مرقّمة من 0إىل .33
واترة أخرى حتمل عناوين مستقلة ،لكل مقطع عنوان ،واليت ختتلف يف عددها من رواية إىل أخرى؛ كرواية
"فتنة الزؤان" ،املؤلفة من مقاطع بعناوين مرقمة من  0إىل  .31ورواية "نداء ما كان بعيدا" ،تتألف من
مقسم إىل مقاطع مرقمة خمتلفة العدد .وكذلك احلال يف رواية
أقساّمرقمة من  0إىل  ،19وكل قسم ّ
و"الفزاعة" ،و"اجملوس" ...فهذه املقاطع اليت حرص
"خريف الدرويش" و"نزيف احلجر" و"يعقوب وأبناؤه"،
ّ

تنم وعي
"الكوين" على توظيفها بكثرة ،واليت تعترب وحدات سردية ذات وظائف دالالت مستهدفةّ ،
الروائي أبمهية املقاطع يف البناء الروائي ككل بناء متماسكا ،جاءت يف أغلبها غري مرتّبة ترتيبا زمنيا،

فالرتتيب الزمين فيها خمتل ،ليس خطيّا ،وهذا ما توحي به األلفاظ الدالة على االسرتجاعات الزمنية ،اليت
ُْحتدث املفارقة الزمنية بني زمن احلكي وزمن اخلطاب؛ من قبيل "تذ ّكر ـ كان ـ كانت ـ عاد إىل "..الدالة
على االنقطاع عن الزمن احلاضر واسرتجاع أحداث املاضي ،مث العودة إىل الزمن احلاضر ،وهكذا ...بل
نسجل هنا ،أن زمن بعض األحداث السردية اليت أوردها السارد غري معروفة ،أي ال ميكن إدراك
ميكن أن ّ

زمن وقوعها ،ألن السارد مل يرتك إشارات حت يل إىل زمن احلداث ،كما يف هذا املقطع السردي من رواية

"السحرة" الذي مل حي ّدد فيه السارد زمن وقوع احلدث «يروي الرعاة يف اتدرارت أن الطفل والطفلة اللذين
أجنبهما آكا من جنيته احلسناء كاان توأمني .)2(»..فليس ابستطاعتنا حتديد الزمن الذي وقعت فيه هذه

احلادثة ،إذ مل يرتك الروائي قرينة لفظية أو حالية أو عقلية تدل على زمن وقوع هذه األحداث.
هذا الشكل املقطعي املتّبع يف أسلوب الروائي ،ينبئ عن خروج نصوص رواايت "الكوين" على خطيّة الزمن

وتقطيعه ،وهو مسة أسلوب الرواية احلديثة ،اليت تعمل على دفع سريورة السرد إىل األمام ،فتسمح بوصف

 1ـ م ن ،ص .30
2ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .017
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الشخصيات وسرد األحداث وبناء احلبكة ،ابألخص يف الرواية من نوع رواايت "الكوين" ،اليت تعتمد على
األسطورة اليت يتداخل فيها الزمن احلاضر ابملاضي وابملستقبل .وهذا النهج الذي اتّبعه الروائي يف رواايته،
وهو نظام املقاطع ،ينبئ عن عدم اهتمام الروائي خبطية الزمن ،بقدر اهتمامه بسرد اتريخ الصحراء وتراثها
القدمي ،وحماولة ربطه ابحلاضر.
وقد كان هذا املظهر مصدر بروز رواايت "الكوين" ومتيزها ،فحسب مبادئ "بريسي لوبوك" عن فن الرواية،
فإن الروائي املبدع ذلك الذي يبقى خملصا للطريقة اليت ّقرر تبنّيها يف سرد حكاايته ،ووفيا للرؤية اليت يريد
بسطها ،فحسبه أن «فن الروائي ال يبدأ حىت إال حينما يستوعب هذا األخري حمكيَّه كشيء جيب أن

يُعرض ،أن يُق ّدم للقارئ ،ويفرض نفسه بنفسه ،يف الرواية ليست هناك سلطة تقع خارج الكتاب
نفسه»( .)1وابلتايل فإن وجهة النظر يف احلكاية ،إمنا متثل عالقة السارد ابلقصة اليت يسردها ،وزاوية الرؤية
اليت ينظر منها ،لتحقيق مجلة من مقاصده اليت يروم بلوغها بواسطة السرد احلكائي .وذلك إلحداث املتعة
الفنية واجلمالية ،والتحليق يف متاهات التخييل اجلامح ،الذي يفتح الباب مشرعا يف وجه السرد الغرائيب
واحلكي العجائيب املخاتل للواقع ،واملليء ابلرموز اليت يصبو املؤلف إىل لفت االنتباه إليها،خاصة إذا وضعنا
يف االعتبار«أن سحر العجائبية وأتثرياهتا أصبح ميزة تسم بنية معمار الرواية ومجاليات هندستها الفنية»(.)2
وابلنظر هلذه امليزات اليت اشتملت عليها جتربة "الكوين" الروائية ،فقد ع ّدها النّقاد ضمن السردايت العربية
ذات العمق الفين والوعي «حبركة الواقع االجتماعي والقدرة الواعية على إعادة خلقه وانتاجه عرب وعي ذايت
أتويلي ونقدي حيرتم ما هو إنساين ويؤمن ابلسريورة االجتماعية والتأرخيية حلركة العامل واألشياء»(.)3

ـ  7ـ السارد يف رواايت "الكوين" أنواعه وأبعاده العجائبية واألسطورية :الصوت الواحد املتعدد:
يبدو حضور السارد/املؤلف يف رواايت "الكوين" مكثفا ،يربز ذلك من خالل زاوية "الرؤية" ،أو اإلدراك
العام للروائي املبثوث عرب السرد احلكائي ،فالروائي يف الرواية «ال يعاين أبدا من الغياب أو العزل مادام
 1ـ جريار جينيت وآخرون ،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري ،ترمجة انجي مصطفى ،منشورات احلوار األكادميي واجلامعي ،ط/0
 ،0929ص .02
 2ـ الطاهر بلحيا ،الرواية العربية اجلديدة من امليثولوجيا إىل ما بعد احلداثة جذور السرد العريب ،م س ،ص.72
 3ـ فاضل اثمر ،املقموع والسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .017
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اعف ( )Multipleللمشهد الذي يعمل هو نفسه على إنتاجه كما ينظّم كل جزئية
يوجد يف املركز َ
املض َ

فيه»( .)1فحضور الراوي الكاتب موجود وإن كان خفيا « وهو ما يعين يف هناية األمر حضور النظرة الذاتية

للمؤلف»( . )2حىت يف الرؤية احلوارية أو الدايلوجية اليت يوظفها الروائي كثريا ،فإنه يفعل ذلك حني يكرس
الشخصيات لتكون جمرد صوت انطق له .وبوجود هذا الرابط السري بني الكاتب وشخصيات رواايته فإن
الرواية يتحول «إىل صورة مذكرات شخصية ،ومن مث تصبح ذات طابع منولوجي»(.)3
وميكن حصر هذا احلضور يف مظهرين أساسيني ،حسب تصنيف "تودوروف" مها:
املظهر األول هو "الرؤية من اخللف" ،أو السارد الشاهد ،فهو ال حيلل وال يتدخل يف جمرى األحداث ،وإمنا
يكتفي ابلسرد من اخلارج ،لكن أثره موجود ،فهو ينقل ما يرى ،وما يسمع ،فوظيفته إمنا هي التسجيل،
الذي يشبه عمل آلة التسجيل ،ذلك أ ّن مفهوم السارد الشاهد «متأثر إبجنازات التكنولوجيا احلديثة اليت
أفاد منها التصوير السينمائي ..وأدى ذلك إىل الرتكيز على املونتاج ،أو على عملية تركيب الصور»(.)4

املسري ملصائر هذه الشخصيات الروائية ،فهو يقول ويعرف
حيث أ ّن السارد ال يتواىن يف أن جيعل من نفسه ّ

ويوجه أكثر ّما تقوله وتعرفه وتصفه الشخصيات الروائية ،فرؤية السارد الداخلية هاته «هي اليت
ويصف ّ
تقدم لنا أفكار الشخصيات ..ال تكتفي ابلسطح سواء كان فيزايئيا أو نفسيا ،بل أن تنفذ إىل نوااي
الشخصيات الالّواعية وأن تق ّدم تشرحيا لفكرها .وهو ما ال تستطيعه الشخصيات نفسها»(.)5
يفسر عدم التزام الروائي "الكوين" خبطيّة الزمن ،ألن السارد يعتمد على سرد املشاهد اليت تتحرر
وهذا ما ّ

من تسلسل الزمن وتتابعه ،وإمنا تُسرد األحداث «وفق رؤية الراوي (الذي هو مبثابة املخرج) .وظيفة الراوي
هنا هي ،وبشكل رئيسي ..تقنية تركيب األحداث»( .)6وهذا النوع من "السارد املشاهد" هو جتربة
مستجدة يف السرد العريب احلديث ،وال تزال يف مرحلة التجريب ،كما تؤكد على ذلك الناقدة ميىن العيد(.)7

 1ـ محيد حلمداين ،أسلوبية الرواية (مدخل نظري) ،م س ،ص .27
 2ـ م ن ،ص .23
 3ـ م ن ،ص ن.
 4ـ ميىن العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،ط  ،7101 /3ص.037
 5ـ سالف بوحاليس ،الرؤية السردية بني السارد واملسرود له ،جملة األثر ،عدد خاص :امللتقى الوطين األول حول :اللسانيات والرواية ،يومي
 77و 73فيفري  ،7107ص .27
 6ـ ميىن العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،م س ،ص .037
 7ـ ينظر ،م ن ،ص.032
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ونورد مثاال على استخدام السارد لتقنية املشهد ،حيث ينقل األحداث كما هي ،وكأهنا حتدث أمامه ،وهو
يوضحه هذا املقطع من رواية "نزيف احلجر" ،الذي ينقل فيه السارد مشهدا عن
شاهد عليها .والذي ّ
االبن "أسوف" ،الذي «أفاق يف فجر اليوم التايل على هرجة مب ّكرة ،فتح عينيه ،فوجد والده حيزم األمتعة،
ويروض اجلمال استعدادا للسفر .مل توقظه هرجة احلركة ومللمة األواين ،والصحون .أيقظته
الرحالّ ،
ويش ّد ّ
مشادة حامية بني األم واألب .عرف أ ّن اخلالف أاثرتْه تلك الرحلة املفاجئة إ ْذ رأت الوالدة اليت تقيم وزان
ّ
الد
وعيب يف ح ّقهم .ومسع الو َ
كبريا للعار والعيب وآراء الناس يف الناس أهنا استفزاز لضيوف الوادي اجلدد ْ

شر الناس" .)1(»..حتيل عبارة "أفاق يف فجر
يقول غاضبا" :أُجاور ّ
اجلن وال أجاور الناس .أعوذ ابهلل من ّ
فرد من أسرة "أسوف" ،هذا احلضور الزماين
اليوم التايل" على حضور السارد يف هذا الوقت ابلذات ،وكأنه ٌ

والتموقع املكاين ،سنح له أن ينقل ما شاهده وما مسعه أيضا؛ العائلة استيقظت مبكرا ،والوالد حيزم
الد ْي
األمتعة ،وقد هيّأ اجلمال استعدادا للسفر .هرجة احلركة ،مللمة األواين ،املشادة الكالمية بني و َ
يتدخل يف بناء
"أسوف" ،وصوت األب الصارخ الغاضب ..فالسارد هنا حاضر كشاهد ،ولكنه ال ّ

األحداث أو توجيهها أو املشاركة فيها ،وإمنا يكتفي ابلوصف والنقل؛ فلم يُعلّق على موقف الوالد أو
الوالدة ،ومل يُصدر حكمه عل ى هذه الواقعة ،فقد حتاشى تصوير تعابري الغضب البادية على وجه األب

جراء حلول عائلة صحراوية ابجلوار ،ومل يرسم سيمات سخط الزوجة ورفضها لقرار زوجها املفاجئ ،ومل
ّ
لتوه من
ي ْلتفت إىل عالمات التعجب واالستغراب اليت ارتسمت على وجه الولد "أسوف" الذي استيقظ ّ
نومه العميق ،ابلرغم من أ ّن السارد مسع ورأى وشاهد ورصد عن كثب كل املشهد من مجيع جوانبه.

ومربرا ،وواصفا ورابطا
مفسرا ّ
وهلذا ففي كثري من األحيان جند السارد/املؤلف يتوىل نقل األحداث بنفسه ّ
بني أحداث النصوص السردية ،يتدخل بطريقة مباشرة يف سرد األحداث ،ولكنه يتحدث بصفة ال
شخصية ( ،)impersonnelوذلك ابستعمال ضمري الغائب ،إ ْذ «هو الوحيد العليم بكل شيء يف
ِّ
ملخصا
الداخل واخلارج ،احلاضر والغائب ،ال يرتدد يف احتالل القصة واعظا ،أو معنّفا ،حامال أحكاماّ ،
جزء من احلكاية . )2(»..فـ "أان" السارد يف رواايت املدونة هاته ،هي "أان" الشاهدة على األحداث،
وليست "أان" املشاركة يف صنع األحداث ،ألن ضمري املتكلم غائب البتة ،وهذا ما يؤكده "واين بوث"
حينما جزم أبن الكاتب ليس إبمكانه أن خيتفي من العمل اإلبداعي متاما ،وإمنا ميكن له «إىل ح ّد ما أن

 1ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص .72
 2ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .230
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خيتار التن ّكر ،ولكنه ال ميكن أن خيتار االختفاء إىل األبد»( .)1وهذا التماهي بني املؤلف املبدع للحكي
برمته ،والسارد الضمين الذي يظهر أبنه حيكي داخل الرواية ،أحدث غموضا واضحا على مستوى سري
السرد ،وابلتايل تسبب يف إحداث خلخلة يف فهم املتلقي وتتبعه ألحداث احلكاية ،بسبب هذا التداخل
"مشخصا"
بينهما .وقد كان ابإلمكان أن يزول هذا الغموض ،فيما لو كان السارد يف هذه الرواايت
ّ

ومشاركا يف تثوير األحداث.

يعرف هبا الشخصيات،
وهكذا ،ابلنظر إىل طبيعة سرد رواايت "الكوين" جند طرقا خمتلفة حاول السارد أن ّ
ويسرد هبا األحداث؛ منها طريقة التقدمي املباشرة ،وفيها تتك ّفل الشخصية الروائية ابلتعريف بنفسها ،أي

عرف نفسها بذاهتا ابستعمال ضمري املتكلم ،فتقدم معرفة مباشرة عن ذاهتا بدون وسيط،
«أن الشخصية تُ ّ

من خالل مجل تتلفظ هبا هي،أو من خالل الوصف الذايت .)2(»auto – descriptionكمثل

حديث إحدى شخصيات رواية "الفزاعة" تتكلم عن نفسها «كنت يوما إنساان عابرا أيضا .إنساان أطلقت
عليه القبائل اسم الساحر كما اعتادت أن تفعل مع كل العابرين الذين حيتفظون أبسرارهم ألنفسهم .ال
يطيب يل النزول أبرض إال إذا هجرهتا إىل أرض أخرى يف اليوم الذي يلي .جئت الواحة عابرا أيضا .ولكن
قررت أن أستخدم بعض أسراري ألبتاع زادا ...ال ينتهي دور األرض حىت يبدأ دور
اجلدران استغفلتين يوم ُ

فوقعت يف األسر ،ومل أعد من أرض احلقول حىت اليوم.)3(»..
دخلت ابحلسناء أرض احلقول يوما
احلسناء.
ُ
ُ

وّما الشك فيه ،أن الروائي "الكوين" ،سواء ككاتب حقيقي ،أو سارد ضمين ،فإن حضوره جلي يف
رواايته ،فهي ـ الرواايت ـ ال تعدو يف األخري إال أن تكون صوت الروائي ورؤيته ووجهة نظره ،متثّل رؤيته
للعامل ،وموقفه األخري الذي يريد أن يصل إليه من وراء عمله الروائي ككل .ألنه سرد موضوعي تغيب فيه
"أان" السارد  ،وليس سردا ذاتيا حتضر فيه الذات الساردة بضمري املتكلم (أان) ،فهو موجود ابلفعل ولكنه
يتدخل ،أي ال يُسقط املسافة مع األحداث»(.)4
ويصور ،فهو حاضر لكن ال ّ
جمرد شاهد يرى ّ
« ّ
وهذا واضح يف كل رواايته ،واليت منها على سبيل املثال ،رواية "السحرة" .فحينما انربى السارد يق ّدم
شخصية "بورو" .بدأ بوضع اإلطار العام لألحداث اليت سيقوم هبا "بورو"؛ بوصف املكان (األفق) ،وحتديد
الزمان (القيلولة) متهيدا لسرد األحداث اليت قام هبا "بورو" ،حيث قال« :عندما الح األفق ،يعتلي ألسنة
 1ـ واين بوث ،ضمن جريار جينات وآخرون ،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري ،م س ،ص .01
 2ـ حممد بوعزة ،حتليل النص السردي ،تقنيات ومفاهيم ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط ،7101 /0ص.23
3
الفزاعة ،م س ،ص .022
ـ إبراهيم الكوينّ ،
 4ـ ميىن العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،م س ،ص.039
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ٍ
يشق الفضاء ...وغاص يف مياه تفيض هبا الصحراء كلّما
السراب الزرقاء ،بدا عمالقا مثل مارد ينوي أن ّ
ّ

حلّت القيلولة .)1(»...مث يلتفت إىل احلديث عن "بورو" مقدما له وواصفا إايه بصورة مكثّفة على امتداد
السراب ..ف ّكر بورو ،وهو يرى
صفحات كثرية «ابتسم وهو يقف حتت الطلحة ،ويراقب عراك ّ
الشبح مع ّ

املهاجر يستعيد مالمح املخلوقات األرضية ،أن املسافر مل ينتصر يف العراك ،ولكن ال بد وأن يكون قد

اجللدي ..تناول وعاءه النحاسي ..وترك فم القربة يدلق
اقرتب أيضا ..قفز إىل عرف الطلحة ،وفك اخليط
ّ

املاء.)2(»..

أما املظهر الثاين فهو الذي حيرص فيه السارد/املؤلف على عدم الظهور ـ الحظ أنين مل أقل "احلضور" ـ ففي
مواضع كثرية يفسح اجملال للشخصيات أل ْن تتكلم بصوهتا ،فيرتك هلا هامشا معتربا من احلرية لتعرب فيه عن
وحيملها مسؤولية ما تقول وما تفعل مبنأى عن السارد العليم ،املطّلع على حركات شخصياته
نفسهاّ ،
يسجل سرية ذاتية ولذلك
وسكناهتا ،فيوكل إليها مهمة السرد .فالروائي حني يكتب فهو يبدع رواية ،وال ّ

ينبغي له «أن يتمثّل شخصية را ٍو قادر على التشخيص ،أو على صياغة عامله املروي الذي ليس هو

ابلضرورة عامله الشخصي»(.)3

يتم تقدمي السارد لشخصية ما تقدميا غري مباشر ،حبيث يتم بسط املعلومات من لدن السارد ،أي «عرب
منظوره وصوته ،من خالل ما يقدمه السارد من معلومات وأوصاف عن مظاهر الشخصية وطبائعها ،وليس
عرب املنظور الذايت للشخصية وخطاهبا الشخصي»( .)4ومثل ذلك وصف السارد َمجال أمرية من ّملكة
طرابلس بقوله « :يف هذا القصر عاشت يوما أمجل امرأة ال يف اململكة الطرابلسية وحدها ،ولكن يف الدنيا
كلها حىت أن رجال اململكة كانوا يشيحون بوجوههم عند مرورهم حتت نوافذ القصر خوفا من أن تقع
أبصارهم على وجهها.ألن كل من أبصرها ُج َّن،أو انتحر،أو سقط على األقل يف غيبوبة دامت أايما.)5(»..
مكون من شخصيات وزمان ومكان وأحداث ،ويف
فالروائي "الكوين" يف رواايته عمد إىل بناء عامل ختييليّ ،

تشييد عملية البناء هاته ،حرص على عدم الظهور ،حينما توارى خلف السارد الناقل ،وهبذا استطاع إيهام

املتلقي «ابستقاللية عامله املروي ،أي بوجود هذا العامل ابلناس الذين يش ّكلونه»( .)6كما فعل عندما فسح
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .11
 2ـ م ن ،ص ـ ص  11ـ .12
 3ـ ميىن العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،م س ،ص.021
 4ـ حممد بوعزة ،حتليل النص السردي تقنيات ومفاهيم ،م س ،ص .21

 5ـ إبراهيم الكوين ،يعقوب وأبناؤه ،م س ،ص .01
 6ـ ميىن العيد ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،م س ،ص .020
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اجملال للشبح الذي حاور "بورو" للتعريف بنفسه وأنه من ملّة أهل اخلفاء ،وبيان الرابطة اليت تربطه أبهل
اخلالء ،مؤّكدا بقوله« :كلّنا أقرابء ،كلنا أبناء طينة واحدة .انظر إىل يديك! أليس لون بشرتك دليال على
انتمائك إىل هذه األرض؟..أنت اِّبنُنا! وحنن أبناء األرض! .)1(»..وكما فعل السارد أيضا ،حينما أوكل
"أده" مهمة سرد أحداث القصة العجائبية على حفيدها بنفسها ،قائلة له« :إذن امسع ما حيدث
جل ّدة ّ
للمعاندين الذين خيالفون نصائح األمهات واجل ّدات .لو مل أخالف ما هنتين عنه العجائز ملا عشت اليوم

اخلفاء.خالفت فتسكعت يف الرماد القدمي املهجور .)2(»..وراحت اجلدة العرافة
مطارة من العمالقة وأهل
ُ
تقص على حفيدها أحداث قصتها األسطورية مع عمالقة اجلن على امتداد مخس صفحات ،ال نسمع
فيها سوى صوت هذه العجوز املذعورة ،اخلائفة من هجمات ملة أهل اخلفاء!.
ومن صور التقدمي غري املباشر أيضا ،كأن تسند مهمة تعريف شخصية ما إىل شخصية روائية مثلها،
ويتم
بواسطة اشرتاكهما يف القيام بنفس احلدث أو مجلة من األحداث ،فتكشف معلومات عنها بلساهناّ ،
ذلك بسرد «جمموعة أوصاف متثل مالحمها وأفعاهلا وأفكارها ،وتكتسب خصوصيتها من خالل تلك
األوصاف اليت تنمو وتتطور شيئا فشيئا»( .)3كمثل ما جنده يف هذا املقطع من رواية "اجملوس" ،إذ مل يتول
السارد مهمة تقدمي شخصية ج ّد "ايدكران" بنفسه ،ولكن أوكل مهمة التعريف مبا جرى له ومبا اتّصف به
إىل شخصيات أخرى؛ منها املعروفة ،كعلماء التاريخ ،والفقيه ،ومنها ما اكتفى ابإلشارة إليها ،بقوله "مل تر
الصحراء" ،و"يُقال" ،و"الكساىل والعاطلون" «العلماء بتاريخ الفتوحات يقولون إ ّن اجل ّد (جدّ ايدكران) مل
خيرج من تينبكتو طائعا ولكن ختامان هو الذي نفاه خوفا من نفوذه ..إذ مل تر الصحراء اجلنوبية كلها

عرافا يفوقه يف نفاذ البصرية والتنبؤ ..ويقال إ ّن مواهبه بلغت ح ّدا جعله يتنبّأ بعودته إىل الوطن خمتبئا يف
ّ
بدن حفيده "ايدكران" بعد مئات السنني .وما زال الكساىل والعاطلون يتسلّون برواية ما جرى بينه وبني
ختامان احلكيم.)4(»...
وها هو "الكوين" عندما أراد تقدمي شخصية "قابيل" بطل رواية "نزيف احلجر" ،مل يتول القيام هبذه املهمة
بنفسه ،ولكنه أسند مهمة التقدمي إىل عدد من الساردين ،أمثال شخصية "األهايل" الذين تولوا تعريف
شخصية "قابيل" إىل الكابنت "جون ابركر" عندما أفصح عن رغبته يف تناول حلم غزال ،فذكروا له أ ّن
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .19
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .03

 3ـ عبد هللا إبراهيم ،البناء الفين لرواية احلرب يف العراق ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط.23 ،0922 /0
 4ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،م س ،ص .033
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أحسن من يصطاد الغزالن هو "قابيل" ،ونعتوه بقوهلم« :إذا حلّت مصيبة واندثر الغزال يف الصحراء ومل تبق
سوى شاة واحدة فال شك أن قابيل سيكون آكلها! وسردوا األساطري عن هنمه وحبه للحم .)1(»..مث أييت
دور الدرويش ليع ّدد صفات "قابيل" حني قال« :يف فم هذا املخلوق دودة جتعله أيكل نفسه إذا مل جيد

حلما أيكله»(.)2

مث نسمع صوت السائق "مسعود" رفيق "قابيل"،الذي يتوىل سرد صفات صديقه ،من خالل ذكر أحداث
قصة وقعت لرفيقه حبكم معاشرته الطويلة له ،فكان يروق له أن «حيكي تلك احلادثة الطريفة اليت عندما
قرر قابيل أن يرتك أكل اللّحم .مضى شهر على قراره فتب ّدلت مالحمه .شحب لونه ،وذبل جسمه ،وبرزت
وجنتاه ،وعاىن من الصداع والنوابت العصبية ..تنتابه رعدة عنيفة ،ويعلو الزبد شفتيه ،ويسقط على
األرض . )3(»..ابإلضافة إىل شخصيات أخرى شاركت يف التعريف بشخصية "قابيل" ،أمثال الكابنت
"جون ابركر" ،والعراف الزجني ،و"أسوف" ..كل هذه الشخصيات سامهت يف توصيف شخصية "قابيل"
من خالل أصواهتا املتعددة ،ورؤااي املختلفة.
عرف ذاهتا من خالل األحداث اليت تفعلها،
ويف مواضع سردية أخرى ،جيعل املؤ ُ
لف الشخصيةَ الروائية تُ ّ
واألقوال اليت تتلفظ هبا .جند هذا النوع ،على سبيل املثال ،يف رواية "اخلسوف :البئر" ،عندما أوكل السارد
املؤلف للشيخ "غوما" مهمة التعريف بنفسه ،عرب تدرجه يف العمر ،اليت تبدأ من مرحلة الشباب ومغامراته،
حماوره "أخواد" ،متحداث عن
مث مرحلة الشيخوخة وضعفها .يتجلى هذا السرد حينما أطلع
ُ
الشيخ "غوما" َ

فرتة شبابه «أتدري اي شيخ أخواد؟ يف الزمن القدمي ،سنوات الشباب أُصبت مبرض غريب .كان كل شيء
هنا (وأشار إىل صدره )..حيرق قليب كالنار ويدفعين إىل اجلنون ..حاولت أن أهرب منه وأحبث عن..
الشفاء ..يف اهلجرة والبحث اجملهول.)4(»..
مث يواصل هذا السارد الشاهد سرد سلسلة األحداث اليت قام هبا يف كهولته ،لعله حيفل بشفاء يطرد عنه
هذا الداء العجيب الذي الزمه سنني عديدة ،ولو كان هذا اخلالص يف طلقة رصاصة تصيبه يف الصدر،
ولكنها أخطأته وأصابت ابنه الذي مات جبانبه أثناء احلرب ضد ال ِّطّليان .ويتابع السارد "غوما" ٍ
بتعمق

 1ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص .002
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .93
 4ـ إبراهيم الكوين ،البئر ،م س ،ص .93
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أكثر يف سرد األحداث اليت قام هبا عرب ع ّدة صفحات( .)1ونالحظ تدخل السارد العليم بني احلني واحلني،
فجمع بذلك « بني الطريقتني .وذلك بتقدمي الشخصية ابملراوحة بني ما يق ّدمه عنها الراوي وما تنجزه هي

من أفعال»(.)2

السردييني ،حبيث يتم التعريف ابلشخصيات الروائية ابلتناوب،
النمطني
ويف مواضع كثرية يوظف السارد بني
ْ
ْ

فتارة يتوىل السارد بنفسه إضاءة الشخصية ،وتقدمي وصف هلا ،واترة أخرى يتوقف ليفسح اجملال للتعريف

هبا من خالل ما تقوم به من أحداث .ونعثر على هذا التنوع السردي يف التعريف بشخصية "أوداد".
ع ندما مزج السارد بني صوته وصوت أم "أوداد" ،وتقدميه من خالل األحداث اليت قام هبا ،عندما «نزل
وداان مهيباَ ..ح َدجه بنظرة خفية فابتسم "أوداد"..
ودان ..عند السفح قابل ّ
(أوداد) من القمم برشاقة ّ
وشق قطيعا من األغنام ..عطس وس ّد أنفه بلثامه
وتوجه إىل املنتجعَ .عبَـَر سلسلة الروايب ّ
فأعرض عنه ّ
أطل على املنخفض ..وقف كأنه يكتشف السهل القدمي ألول مرة .استدار برأسه يسارا فرأى أبنية
اهلزيلّ ..

ففر إىل بيت ّأمه .وجدها تتقرفص يف ظل اخليمة .ركع
شيطانية من احلجر ..استولت عليه كآبة طارئة ّ
حتت قدميها ..جلس حلظات مث دخل إىل زاويته يف اخلباء .ب ّدل مالبسه ..واستلقى جبوار الوتد ..أسدل
لثامه على عينيه ..رأته أمه مرة يصعد ..لوحا حجراي عموداي من صروح "اتدرارت" فشهقت ..وقرأت
تعاويذ بلغة اجلن لتحميه من السقوط .جاءها ضاحكا فرفضت أن تكلمه ..قرر أن يرضيها ابلغناء..
ووجد بعد أن توقف أ ّن أمه تبكي أيضا .سألته يف ظلمات اخلباء
رقصت احلورايت ..وانحت اجلنياتَ ..

عندما هجعت للنوم" :من علّمك الغناء؟ َمن أعطاك صوت السماوات؟" .ابتسم يف الظلمة وتظاهر أبنه

انئم»(.)3

وغين عن التنبيه ،أن تعدد أصوات الساردين يف نصوص "الكوين" الروائية ،سواء أكانت صادرة عن
شخ صيات إنسية؛ كالعراف ،الساحر ،احلكيم ..أو عن خملوقات من عامل اخلفاء ،كاجلن واألشباح ..ما
هي إال صدى لصوت السارد املؤلف املهيمن ،وإن حاول إيهامنا أبنه خارج القصة املروية ،وتظاهر أبنه
منفصل انفصاال كليا عنها .ولكنه ظاهر من خالل سرد األحداث ،وتوجيهها ،وتوصيف الشخصيات،
وتعيني وظائفها ،وحتديد مكاهنا ،فالسارد /املؤلف «يصنع شخصياته ،ويبذل جمهودا معرفيّا وفنيّا ،يبدو

 1ـ ينظر :م ن ،ص  92وما بعدها.

 2ـ زهرة سعدالوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .233
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  39ـ .12
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مكوانته .فالشخصيات مثال لن تكون سوى أقنعة من خالهلا
واضحا يف بناء عامله الروائي وحتديد وظائف ّ

وحيتج ويسخر»(.)1
حيلم املؤلف وينقد ّ

والسارد (الراوي) هنا ،هو الواسطة بني النص السردي العجائيب وبني املتلقني .إذ أنه هو أول ما يواجه
احلدث فوق طبيعي ،ويسرد اخلارق والغريب ويتماهى معه ،حسب تصور "تودوروف" .فقد استطاع السارد
هبذا املزج بني األحداث الواقعية واخليالية ،بناء عامله السردي العجائيب الذي حتفل به رواايت "الكوين"،
إلاثرة فضول املتلقي ،وإنعاش أفق انتظاره ،األمر الذي حقق هلذه الرواايت عنصر التشويق واإلاثرة
واإلدهاش.
ولذلك تكثر يف نصوص"الكوين" املقاطع السردية الواصفة املتنوعة ،واليت هي من قبيل الوقف أو
االسرتاحة ،تنبئ جبالء عن حضور صوت السارد وحده ،فإذا كان السرد فعل زماين ،فإن الوصف فعل
مكاين ،أييت به السارد لتوقيف زمان السرد وجراينه ،فالسارد «يرصد تطور الزمن بوساطة السرد ،ويضعه يف
مكانه الذي جيري فيه بتحوله إىل الوصف»(.)2
فمثال ،حينما كان يسرد األعمال اليت قام هبا "أوداد" ،واليت منها؛ أنه كان يهوى تسلق قمم اجلبال ،وذكر
حواره مع الدرويش بشأن الغناء ،واتّباعه للطائر ذي الصوت العذب ،ليعلّمه الغناء .وهنا يتوقف السارد
عن الوصف ،ليفسح اجملال الستدعاء الزمن االستباقي ،فيذكر عالقة "أوداد" ابلطائر اخلفي العجيب ذي
الصوت اجلميل ،فقد كان "أوداد" حيرص على اتباع صوت هذا الطائر ،ولكن مل يره أبدا! فعندما مسعه أول
مرة وقد كان صبيا ،طارد الصوت ،يف يوم شديد احلر ،احتمى بشجرة من هليب الشمس ،وملا اشتد
اللهيب آوى إىل الكهوف .ويف أحدها عثر على رسومات األولني حمفورة على اجلدران.
وبعد هذا الوصف الذي يوحي أبن السارد املؤلف ليس هو راوي األحداث ،يفاجئنا بوصف دقيق لتلك
يعني املتكلم ،فلم يكن صوت "أوداد" ،وال أمه ،وإمنا هو صوت السارد املؤلف ،إذ
الرسومات ،دون أن ّ
يقول واصفا املشهد احملفور على جدار الكهف الذي استلقى فيه "أوداد" وحده« :يف اجلدران املواجهة
وودان .صيّادون مقنّعون وآهلة سافرة .يف أعلى
امللونة .زرافات وغزالن .وحيد القرن ّ
حفر ّ
األولون رسومهم ّ

 1ـ زهرة سعدالوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .233

 2ـ سعيد يقطني ،السرد العريب مفاهيم وجتليات ،الدار العربية للعلوم انشرون ،لبنان ،ومنشورات االختالف ،اجلزائر ،ودار األمان ،الرابط،
ط ،7107 /0ص.020
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الرسوم ،يف سقف الكهف احلجري سطّر األجداد ابلتيفيناغ رموزا ونبوءات .تعاويذ سحرية وإرشادات
للباحثني عن آابر املياه»(.)1
هذا اخلطاب السردي الوصفي خاص ابلسارد وحده ،والذي تبدو قيمته ليس يف وظيفته السردية اليت تبدو
لنا قليلة األمهية ،إذ ميكن االستغناء عنه دون أن يؤثر ذلك على مسار السرد ومنوه ،بل أمهيته تكمن يف
فحوى القول الذي يريد السارد أن يصوغه حول غىن عامل الصحراء العجيب ،ورسوماهتا الغريبة اهلامة.
ومن خالل هذه النماذج للساردين ،يبدو أبن الفضاء السردي لرواايت "إبراهيم الكوين" متعدد األصوات،
فهو « عامل بوليفوين تعددي ،يكشف عن العديد من املنظورات والرؤى الفلسفية املتعارضة ...وال تنتمي إىل
الصوت األحادي املونولوجي للمؤلف أو لشخصية مركزية واحدة من شخصياته املركزية ،وهذا ما مكنه من
امتالك حرية أكرب يف حتريك عوامله امللحمية الكبرية اليت حتتشد ابلعشرات من الشخصيات.)2(»..
وهكذا حال السارد يف رواايت "الكوين" ،الذي يرتاوح بني الظهور الواضح واالختباء املقنّع ،حىت لتبدو
بعض األحداث ال سارد هلا .وال تفسري لذلك سوى أن السرد إمنا يستأثر به هذا السارد الكلي العلم
واملعرفة ،على حنو هذه العبارة اليت نعثر عليها يف رواية "من أنت أيها املالك؟" «هنا حياجج؛ فيتساءل ملاذا
يوهب ،أنفاسا أتيت به إىل الدنيا إذا كانت هذه األنفاس تُنتزع منه ابملشيئة العليا قبل أن تبدأ الرحلة .حيتكم
ُ

الشقي عن
احلاجب إىل ساحة األحاجي مرة أخرى فيجيب قائال :ال حي ّدث أيضا عبثا .يستفهم الوليد
ّ
الرب»(.)3
حقيقة الطلسم فيجيب احلاجب قائال :إ ّن قدر هؤالء التيه؛ ألن أهل االغرتاب وحدهم أحباب ّ

ففي مقدمة احلديث يف املقطع اخلامس ،بدا أن السارد يتكلم عن شخصيتني مها "مسي" ،وجليسه يف غرفة

عرفها بوظيفتها
"مسي" وشخصية أخرى ّ
االنتظار "موسى" .بينما يف هذا املشهد يبدو احلوار جيري بني ّ
جمردا من عالمات الرتقيم؛ إذ مل يضع عالمة
"احلاجب" وليس ابمسها .حيث نقل السارد هذا احلوار ّ

استفهام بعد السؤال ،ومل جيعل الكالم املنقول بني مزدوجتني .األمر الذي ُحيدث التباسا لدى املتلقي؛ فهل
هذا الكالم صادر عن الشخصيتني الروائيتني ،أم هو يف النهاية قول السارد العليم ابلشخصيتني؟ .غري أننا
حينما "ننبش" ـ على حد قول الناقد "فاضل اثمر" «النسيج السردي واللساين نكتشف الراوي أو الرواة

 1ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .17

 2ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .031
 3ـ إبراهيم الكوين ،من أنت أيها املالك؟ ،م س ،ص ـ ص  32ـ .32
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خمتبئني مبهارة داخل شبكة كثيفة من املعطيات اللسانية والسردية والضمائر والشخصيات املوضوعية
والذاتية .لكننا جيب أن نعرتف أبن الراوي ميتلك حضوره املمسرح والواضح»( )1يف جل رواايته.
بينما يف رواايت أخرى يبقى حضور السارد « ّموها ومغيبا مبهارة»( ،)2من قبيل العبارة االفتتاحية اليت
بدأت هبا رواية "اجملوس" ،اجلزء األول « لن يذوق طعم احلياة َمن مل يتن ّفس هواء اجلبال .هنا ،فوق القمم

العارية ،يقرتب من اآلهلة .يتحرر من البدن ويصبح مبقدوره أن مي ّد يده ويقطف البدر أو جيين النجوم»(.)3

فمن السارد هنا؟ .ومن املسرود له؟ .من قائل العبارة األوىل؟ .صوت من هذا؟ .هل هو صوت السارد أم
صوت إحدى الشخصيات؟ .وقد يلتبس على القارئ تعيني صوت السارد يف مقاطع كثرية من رواايت
"الكوين" ،فيعرتي املتلقي الذهول والدهشة ،ألنه جيد العنت يف تتبع اخليط الذي يدلّه على مصدر
الصوت ،وتعييني مصدر السرد .غري أ ّن املهم يف األمر ،هو وجود سارد وسيط بني السرد واملتلقي « ميكن
الركون إىل سرده وحكيه»( ،)4واالستئناس به.

وما يالحظ على بنية سرد رواايت "الكوين" أهنا تطغى عليها توظيف األحداث والشخصيات التارخيية
واألسطورية العجائبية املستوحاة من األساطري الصحراوية احمللية وامليثولوجيا العاملية ،مع مالحظة عدم احرتام
السا رد خلطية سري السرد ومنطقيته ،إمعاان يف التعجيب واإلدهاش ،كأسطورة اجلد "مندام" ،وحادثة طرده
من الفردوس "واو" ،ونزوله إىل األرض (الصحراء) ،وعقد معاهدة مع ملة اجلن ،السكان األصليني
للصحراء .)5(..وهبذا تتكشف لنا قصص "إبراهيم الكوين" مجيعها «عن بنية سردية تنحو منحى ملحميا
وميثولوجيا واضحا ولكن دومنا تفريط ابإلطار الواقعي ،احلسي للسرد ذاته»(.)6
هذا التوظيف املقصود من قبل "الكوين" لألحداث فوق طبيعية ،خلع على الرواايت غاللة من الغموض،
وااللتباس ،وأحدث االندهاش و"الرتدد" لدى القارئ ،الذي مبعثه مباغتة الروائي له ،ومفاجأته إايه ،وذلك
حينما ينتقل من حدث سردي إىل حدث سردي آخر ،دون متهيد سابق ،أو وجود رابط واضح ،إنه
الغياب الكلي أو اجلزئي للسبب أو العلة .فسرد إبراهيم الكوين «خيلق سلسلة من األساطري التخييلية
اخلاصة ابلطوارق ،أساطري تومض مث تنطفئ ،لكنها دائما تنبض ابحليوية والتألق ،حمورها العالقة امللتبسة
 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .733
 2ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .733
 3ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .19
 4ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .733
5
الفزاعة ،م س ،ص ـ ص  02ـ .03
ـ ينظر :مثال ،إبراهيم الكوينّ ،
 6ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .722
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واملرتبكة بني اإلنسان واإلنسان ،أو بني اإلنسان املتوحد واحليوان ،ولو رتّبت تلك األساطري على وفق

أنساق حمددة ،لش ّكلت مبجموعها ما ميكن االصطالح عليه مبيثولوجيا الطوارق»(.)1

ويعتمد "الكوين" يف نصوصه السردية ،على اسرتاتيجية املزاوجة ـ يف عملية واعية مقصودة ـ بني ما هو
واقعي ،وبني ما هو خيايل أسطوري سحري ،واليت أخذها من الرتاث احلكائي العريب القدمي ،ومن الرتاث
الغريب قدميه وحديثه .هذا التمازج السردي بني ما هو واقعي طبيعي ،وما هو عجائيب فوق طبيعي ،أنتج
طيفا أدبيا جديدا ،أطلق عليه الروائي غارسيا ماركيز اسم "الواقعية السحرية" أو "الواقعية اخليالية" ،ألهنا
«من جهة واقعية بتفاصيلها ومرجعيتها ،وسحرية أبفقها اخليايل والغرائيب والسحري»(.)2
وعلى العموم ،إ ّن السارد يف رواايت "الكوين" ،،هو سارد جمهول غري معروف االسم واهلوية ،يسرد أحدااث
ال يذكر من أين استقى معلوماته ،وال يكشف عن موقعه يف الرواية ،فهذا النوع من الساردين «يُنظر إليه

غالبا على أنه هو الكاتب ،رغم أن رؤيته يف النص ختتلف عن رؤية الكاتب»( .)3فكثريا ما تقع عني
القارئ على وصف ألحداث ما ،ولكن السارد ال يفصح عن سارد هذه احلادثة ،أو تلك ،وال يكشف عن
الكيفية اليت وصل هبا هذا اخلرب إىل علم السارد .فال يذكر شيئا عن املصدر وال عن الكيفية ،وإمنا يرويه
على لسان سارد جمهول الذي «يرى األشياء لكنه ال يُعلِّم أحدا مبكان وجوده»( .)4وهنا نالحظ التداخل
اجللي بني صوت السارد مع صوت املؤلف.
إ ّن السارد يف أغلب هذه الرواايت ،هو سارد مسيطر على النص ،ألنه دائم احلضور ،وإ ْن أوهم ابالختباء
وراء صوت الشخصيات أثناء حواراهتا ،إنه يق ّدم نفسه ابعتباره مبدع "سرية الصحراء" .فهو إذ يسرد
حكاايت ،ومييط اللثام عن خمتلف الشخصيات البشرية أو الطبيعية ،أو فوق الطبيعية ،ويسرد أحدااث ،إمنا
هو بصدد تدوين سرية الصحراء .وألنه هو مؤلف هذه السرية ومبدعها ،فال ب ّد أن يكون لصوته السردي
هدير وسطوة ،وابلتايل هو كائن موجود ابلفعل ،ولكنه غري مرئي ،وإمنا نتتبّع صدى صوته الذي يهيمن
على العامل الروائي ككل.
ومن املهم اإلشارة هنا إىل أ ّن البناء السردي العجائيب يف رواايت "الكوين" ينهض على مشموالت الفضاء
الصحراوي ،وامللفوظات اللغوية املستعملة يف جمتمع الطوارق ،كما ميتح من ثقافات األمم األخرى .ففي
1ـ عبد هللا إبراهيم ،إبراهيم الكوين ،الطوارق وأساطري الصحراء ،الرايض ،اخلميس  ،7113 /عدد  ،07222 /ص .01
2ـ عبد هللا إبراهيم ،إبراهيم الكوين ،الطوارق وأساطري الصحراء ،م س ،ص .01
 3ـ عبد الرحيم الكردي ،السرد يف الرواية املعاصرة (الرجل الذي فقد ظله منوذجا) ،م س ،ص .073
 4ـ م ن ،ص .072
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هذه الرواايت متارس « امليثولوجيا الصحراوية الطبيعية سلطة مهيمنة على الوعي الروائي للشخصيات الروائية
اليت تبدو مشدودة بني قطيب ثنائية الطبيعة/الثقافة مبفهوم ليفي شرتاوس»( .)1ففي معظم سرد رواايت
"إبراهيم الكوين" يبدو أ ّن السارد يواجه «سلطة القمع اخلارجي الزمنية ابلفانطازاي الغرائبية وحماولة أسطرة
جيرد من مألوفيته ويتخذ مستوى ختييليا وغرائبيا ،وتُنزع يف الغالب ،منه أرضيته
الواقع ،فالواقع اليومي ّ
التأرخيية والواقعية من أجل التحرك داخل فضاء زمين متحرك ،أو ابألحرى فضاء ال زمين»( .)2ميزج فيها بني
الواقعي والغرائيب يف آن واحد .ليدخل يف فضاء أترخيي وغرائيب يشتبك بصورة جلية بواقع سياسي
واجتماعي .ذلك أ ّن خروج القارئ من النص إىل عناصر السياق االجتماعي السياسي والتأرخيي أمر
ضروري الكتناه املغيّب واملطموس حتت ركام التمويه والغرائيب.
وهلذا كلّه ،ميكن القول أب ّن الرواية عند "الكوين" غدت تعبريا عن اهلوية الصحراوية الطارقية ،ورؤية فلسفية
أتملية هلذا الفضاء املرتامي األطراف ،كما صارت «هوية إنسانية لبعض األفراد املثقفني ،ومنهم فئة الروائيني
تكوهنا يف ظل تطور صناعي سريع ،أخذ يُفرغ
املهتمني هبا ،ظهروا مؤخرا ،فكانت هلم هوية سردية ،رغم ّ
العامل اإلنساين املعاصر من القيم الروحية ،ويقوده إىل الدخول يف صراع ،وهو ليس مبنأى عنه ،ولكنه ال
يتمىن أن يكون جزءا منه ،ورغم ذلك لزم عليه أن يتخذ موقع الوسط ،ليصل مبشكلة عامل مندثر وقضية
خاصة ،حني فشلت وسائل أخرى يف إيصاهلا»(.)3
ـ  3ـ طبيعة املسرود يف رواايت "إبراهيم الكوين"من الوصف الواقعي إىل الوصف العجائيب:
تتميّز مسرودات "إبراهيم الكوين" يف كوهنا تنهض على عناصر حملية حمدودة خاصة بعامل الصحراء املمتد
واملنفتح على ثنائية "الكون" و"الوجود" .إ ْذ أ ّن هذه النصوص السردية تتناول يف جمملها «جوهر العالقة

اليت تربط اإلنسان ابلطبيعة الصحراوية وموجوداهتا وعاملها احملكوم ابحلتمية والقدر الذي ال يُ ّرد»(.)4

األعم .هذه
ابستعمال املظهر العجائيب الذي خيرتق بنية السرد ،واملهيمن على البنية السردية يف الغالب ّ
البنية اليت «تتجاوز املرجع اخلارجي وتشيّد فضاء قائما على التخييل ،وخرق البنية املنطقية للخطاب
السردي ذاته»( .)5هذا السرد القائم على التخييل والتعجيب ،سار جنبا إىل جنب مع السرد الواقعي ،وهو
 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .01
 2ـ م ن ،ص .77
3ـ أمينة برانني ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية "اجملوس إلبراهيم الكوين أمنوذجا" ،م س ،ص ـ ص  02ـ .02
 4ـ صاحل فخري ،يف الرواية العربية اجلديدة ،منشورات دار االختالف ،اجلزائر ،ط ،7119 /0ص .022
 5ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .21
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ما يُعرف مبصطلح "الواقعية السحرية"؛ واقعية سحرية ألهنا «من جهة واقعية بتفاصيلها ومرجعيتها ،وسحرية

()1
ولعل هذا املنحى السردي الذي اتّبعه "الكوين" يف املزاوجة بني
.
أبفقها اخليايل والغرائيب والسحري»
ّ
الواقعي واخليايل ،والذي ظهر جليا يف نصوصه السردية ،واختذه وسيلةَ تعبري ،كان اهلدف منه إحياء الرتاث

الصحراوي ،وبعثه من جديد ،والتنبيه إىل ثقافة قبائل الطوارق ،وجتذر حضارهتا ،وبث الوعي الوطين
واالجتماعي بضرورة االلتفات إىل املخاطر اليت هتدد الصحراء وثرواهتا وتراثها ،ذلك أن هذا النوع من السرد
(الواقعي /العجائيب) اختذه الروائي وسيلة يتح ّدى هبا ضغوط الواقع وقيوده «وتتفتح على ما هو جوهري يف
عقل األمة وضمريها واترخيها وموروثها وفولكلورها ،وعل ما ختتزنه من قوى روحية عميقة»(.)2

فما مييز مسرود الروائي "الكوين" ـ ابعتباره ميثّل جمموع « املواقف والوقائع املروية يف سرد ما»( .)3أو هو
()4

«جمموعة السيماءات اليت متثل الوقائع واملواقف املسرودة»

ـ هو ذلك التداخل املنسجم بني اخليايل

جيسد واقعا
واحلقيقي ،واملزاوجة بني الواقعي والفانتاستيكي .ذلك أ ّن السارد يف رواايت "الكوين" ال ّ
صحراواي ،بل يؤسطر واقعا إبعمال اخليال واالرتكاز على ميثولوجيا الصحراء ،وثقافات الطوارق .فهو ميزج
بني ما هو طبيعي ،وما هو ف وق طبيعي؛ بني املمكن والالّمكن ،بني ما هو عقلي وال عقلي .ومبعىن أوسع
فإن السارد يف رواايت "الكوين" يقوم بتحطيم احلدود الفاصلة بني عناصر الصحراء ،فيجعلها تتفاعل
تفاعال غريبا وعجيبا وأسطوراي ،يظهر على مستوى السرد واملسرود ،وعلى متلقيه االفرتاضي واملثايل أيضا.
يبدو هذا جليا يف اللغة ،والرتاكيب ،واملعجم املوظف ،وحقوله الداللية واألساليب .وهلذا فكثريا ما جند يف
هذه السرود أهنا يف بدايتها تنبثق من « بنية قصصية واقعية وحسية يف جوهرها ،لكنها تتعرض يف النهاية أو
يف نقطة حامسة من حبكتها إىل لون من االنزايح واالنكسار ملصلحة بنية فنتازية غرائبية مفاجئة ،تضع ما
هو واقعي يف منظور إيهامي أتويلي»(.)5
ولذلك جند أن الروائي "إبراهيم الكوين" يف كثري من رواايته ،ينتقل من الوصف الواقعي ،العادي املألوف،
الرتّدد ،بني قبول ذلك الوصف،
إىل الوصف العجائيب التّخييلي ،األمر الذي ُحيدث يف املتلقي اإلدهاش و ّ

وبني حماولة مالءمة تفكريه مع ما ذهب إليه الروائي .كما هو األمر يف هذا املقطع من رواية "اجملوس" ،اليت
األم ِّعراك ،فتستقبله
يقول يف موضع منهاّ "« :أده" هرب إىل خباء اجل ّدة .يهرب إىل اجل ّدة كلما نشب مع ِّّ

 1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .90
 3ـ جريالد برنس ،املصطلح السردي ،ترمجة عابد خزندار ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة ،مصر ،ط،7113 /0ص .027
4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ جريالد برنس ،املصطلح السردي ،م س ،ص .013
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العجوز يف مدخل اخلباء ،وتقوده إىل مقود النار .تعطيه احلليب أو بعض حب ٍ
ات من التمر لتسرتضيه
ّ
وتواصل عملها يف خمض احلليب»( .)1فهروب األوالد من أمهاهتم ،وجلوئهم إىل ج ّداهتم ،وعطف اجل ّدات
على أحفادهن ،والسعي إىل اسرتضائهم ،وحماولة إغرائهم ابملكوث عندهم ،كل ذلك أمر طبيعي .ولكن
"أدة" جبوارها ،وإحلاحها عليه لكي يبيت
حينما راح السارد يعرض سبب إصرار اجلدة على بقاء حفيدها ّ

عندها ،هنا ينتقل إىل السرد العجائيب ،حينما قال« :ولكن كسب رضائه ليس السبب الوحيد لسعادة

اجلن وتعاين من مطاردة األشباح .تروي قصصا شيّقة عن العمالقة
اجل ّدة .كانت العجوز البائسة ختاف ّ
الذين يطلعون هلا كلما اختلت إىل نفسها واعتزلت الناس»( .)2فال أحد يتوقّع أن سبب ميل اجل ّدة إىل
حفيدها هو خوفها من إزعاج اجلن هلا.
ففي بداية الوصف يسرد الروائي مجلة من األفعال اليت قامت هبا اجلدة السرتضاء حفيدها بشكل متدرج؛
الولد يهرع إىل ج ّدته كلما تشاجر مع أمه ،مث اجلدة تستقبله ،وتسرتضيه إبعطائه احلليب والتمر ،أو ترشوه
بقطع من السكر ،أو حتكي له أسطورة شيقة عن "واو" ،مث تنشغل مبخض احلليب يف الشكوة ،العمل
الذي دأبت عليه كل صباح ابكر .كل هذه األفعال عادية وواقعية وبسيطة .وفجأة ينتقل الراوي إىل
التوصيف العجائيب عندما حياول كشف سبب حرص اجلدة على استبقاء حفيدها ليبيت معها ،وهو خوفها
من اجلن واألشباح العمالقة ،الذين يطاردوهنا كل مرة تبيت فيها وحيدة يف خبائها ،فيمنعون عنها النوم.
الرتدد.
فانتقال السرد الروائي من املألوف املعتاد إىل اخلارق العجيب ُحيدث يف نفس القارئ االندهاش و ّ
وهذه التقنية يوظفها "الكوين" كثريا يف رواايته ،ألهنا تالئم هذا النمط السردي العجائيب من جهة ،وألهنا
تقنية تشد القارئ ،وحتمله على تقبل هذه األحداث العجائبية من جهة أخرى .ذلك أن عامل الرواية ليس
هو نقل عناصر الواقع كما هي ،وإمنا «الرواية على األصح تتعامل مع التصورات الذهنية املوجودة عن
الواقع يف احلقل الثقايف واإليديولوجي ،وهي لذلك تبين ذاهتا من مادة جاهزة سلفا»(.)3
هذه املادة اجلاهزة املكونة من عوامل الصحراء (فضاء ،إنس ،جن ،حيواانت ،مجادات ،)..كانت حمل تركيز
ليعرب هبا عن رؤيته اخلاصة لعامل الصحراء ،وحياة جمتمع الطوارق ،عرب التمثيل السردي هلا ،ليؤكد
"الكوين" ّ

على أن عامل الصحراء ليس بعيدا ،وال مهمشا ،بل إن العامل البعيد عن الصحراء هو املهمش ،ذلك أن

 1ـ إبراهيم الكوين ،رواية اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .07
 2ـ م ن ،ص ن.

 3ـ محيد حلمداين ،أسل وبية الرواية (مدخل نظري) ،منشورات دراسات سيميائية أدبية لسانية ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط/0
 ،0929ص.32
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للصحراء أيضا عاملها ،وثقافتها وحضارهتا وفنها ،ولقبائل الطوارق حياهتا ،وحكاايهتا ،وأساطريها،
وميتولوجياهتا ،اليت تتحدث عن اإلنسان امللثم ،وعالقة التماهي مع الطبيعة واحليوان ،ومع عوامل خفية
سحرية .إنه عامل خمتلف مدهش ،حيث حبار الرمال املتحركة ،واملطر الشحيح ،والرموز الغامضة ،واألشباح
الرهيبة ،والكائنات املتحولة يف أبدان املوجودات ،أو يف أشكال اجلمادات.
ويتجلى امتزاج الواقعي ابلعجائيب يف سرد "الكوين" يف كل جوانب احلياة يف الصحراء والطوارق ،يبدأ السرد
عاداي طبيعيا ،مث يتطور ليستحيل سردا عجائبيا خياليا ،حىت يف أبسط األشياء .كما يف هذا املقطع من
رواية "السحرة" اجلزء الثاين ،الذي يتكلم عن مرض غريب أصاب معزة أحد زعماء الطوارق ،فاستدعى
حكيم احليوان ،وملا حضر هذا األخري ،عاين بدن احليوان العليل ،وتفرس يف أعضائها جيّدا حىت أنه
وتذوق لعاب املعزة يف فمه
حتسس مقلة الشاة بوجنتيهّ ..
حتسس األعضاء واألوردة والعضالت والعروقّ .
« ّ
وتركها تتن ّفس يف وجهه طويال»(.)1

وبعد هذه البداية العادية ،يبدأ منحىن السرد يؤول حنو العجيب والغريب .منذ أن انتهى الطبيب من فحص
معزة الزعيم ،وكانت بداية التعجيب من تلك اهلمهمات املبهمة الغريبة اليت صدرت عن احلكيم ،واليت
ترمجتها مقولته املدوية اليت ألقاها يف وجه الزعيم «ال  .ال .هذا داء ليس من شأين .!..داء هذه الشاة ليس
من شأن احلكيم .ليس من شأن حكيم احليوان يقينا!»( .)2يتكاثف التعجيب مبجرد مساع الزعيم هذه
العبارة ،من خالل مجلة األسئلة اليت ألقاها على مسامع احلكيم ،واليت تدل على حرية الزعيم واندهاشه
الشديد ،من قبيل «كيف يكون ال ّداء يف بطن احليوان وال يكون من شأن حكيم احليوان؟»( .)3مث يدخل
املتحاوران يف جدال حول طبيعة مرض املعزة ،ليستقر الرأي يف األخري إىل أن مرض هذه املعزة من
العرافني ،ألن أصل الداء هو من ملة اخلفاء ،رمى احلكيم هذه الكلمات وختمها مبا
اختصاص ّ
السحارين و ّ
يشبه التوسل « ِّأج ْران من شر اخلفاء اي قبس النهار!»(.)4
مث تتطور األحداث لتغرق يف العجائبية أكثر فأكثر ،وذلك حينما قصد الزعيم أحد السحرة ،ليؤكد له أبن
ما أصاب هذه املعزة هو عالمةٌ ونبوءةٌ ،وشرط دفع هذا البالء هو حنر القرابني! .وّما قاله له«:على موالي
أن يبدأ يف حنر القرابني منذ الغد .على موالي أالّ يتوقف عن النّحر .ال ب ّد أن يُسيل دما غزيرا .على
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .37
 2ـ م ن ،ص ن.
 3ـ م ن ،ص .33
 4ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .31
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السخاء»( .)1أمر
موالي أن يكون سخيّا يف حنر املاشية ،ألن اآلهلة عندما تبعث ابلبالء إمنا متتحن فينا ّ
الزعيم أن ينحر ماشية كثرية ،حىت ولو أدى ذلك إىل فناء كل القطيع ،ولن يتوقّف إالّ حني ظهور
الساحر َ
ُ
عالمة ونبوءة من اجملهول! .وبعد أن أبدى الزعيم بعض االعرتاض على طلب الساحر ،ألنه رأى فيه إفناء

للقطيع الذي دفع مثنا غاليا لرعايته وتكثريه ،الحظ الساحر ذلك فقال له بنربة صارمة «على اخللق أن
يستهينوا بقرابني الدنيا إذا شاءوا أن يشرتوا احلياة من القدر»(.)2
املتمعن يف سرد نصوص "الكوين" أن يالحظ بوضوح ذلك التمازج بني الواقعي والعجائيب ،إذ
يستطيع ّ
يعتمد السرد يف خلق أحداث قصصية على بداايت تنزع حنو الواقعية ،غري أهنا مع توايل السرد تؤول يف
النهاية إىل التخييل واالنزايح والتعجيب من خالل «طاقة ختييل جاحمة ختلخل منطق السرد الواقعي عرب
سلسلة من الصور واملشاهد التخييلية الصرف وبلغة شعرية جتعل من القصة لوان من الكتابة أو "النص"
حيث التداخل بني األجناس األدبية املختلفة»( .)3وقد يصل األمر إىل انفتاح السرد على وصف حدث ال
صلة له ابلبداية ،كحال النموذج السردي املبَني سابقا ،ذلك أ ّن «الفعل السردي احللمي يزحزح السرد
الواقعي ويدفعه إىل منطقة الفنتازاي الغرائبية ويفتح النص على فضاءات أتويلية وقرائية الحقة»(.)4
أكثر "الكوين" من توظيف هذه التقنية ،مستعينا ابألساطري الصحراوية والعاملية ،وابلرموز الرتاثية،
وابألحداث التارخيية القدمية ،ودجمها يف بعض ،ليخرج هبا من حمتواها الواقعي إىل حمتواها الغرائيب والعجائيب
التخييلي .وهبذا السرد املنتهج من قبل الروائي "الكوين" أتتّى هلذه القصة أن تصنع « بنيتها الفنتازية عن
طريق االمعقولية والتخييل واملسخ اليت تتجاوز البنية الواقعية املؤسسة يف البداية»( .)5وهذا ما يتحقق يف
عدد كبري من نصوص "الكوين" الروائية ،اليت ينهض سردها على املكون األسطوري والتارخيي والرتاث احمللي
الطوارقي ،والذي يضطلع مبهمة حتويل «صياغة البنية السردية ونقلها إىل إطار فنتازي غرائيب»( .)6مثال
ذلك ما وجدانه يف قصة "السحرة" و"اجملوس" ،حيث وظف الروائي أساطري صحراوية متداولة؛ كأسطورة
"اتنس وأطالنتس" ،وأسطورة "اجلد مندام" ،وأسطورة النجمني أو البئرين( ،)7ومن الرتاث اتّكأ على تعاليم
"آهني" املقدسة ،ورسومات الطاسيلي لرسامني قدامى ،احملفورة يف جدران الكهوف واملغارات ،ولغة
 1ـ م ن ،ص ـ ص  21ـ .20
 2ـ م ن ،ص .27
 3ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .007
 4ـ م ن ،ص .011
 5ـ م ن ،ص .012
 6ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .012
 7ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص ـ ص  701ـ .702
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"اهلوسا" ،واللباس الصحراوي ،كاللثام والعباءة الزرقاء ،كما استدعى الفولكلور الشعيب الصحراوي ّمثال يف
اللحون الصحراوية "املقدسة" ،وحفالت الرقص وحلقات الغناء ،على أنغام اآللة العجيبة ،ذات الوتر
الوحيد "أمزاد"!.
وتنجح نصوص "الكوين" أميا جناح ،عندما استطاعت «خلق مناخ شعري أتملي متمرد ..بعيدا عن ضفاف
الواقعية إىل آفاق فنتازية ُحلُمية تلتحم برمز ميثولوجي»( .)1كأسطورة "اتنس وأطالنتس" ابعتبارها مرجعا
يعمق اإلحساس مبا هو أترخيي وأسطوري خاص ابلطوارق والصحراء .وهلذا ميكن القول
تراثيا ونصا غائبا ّ

أبن الروائي "الكوين" أتقن « اللعبة السردية إىل حد بعيد وإن كان ال مينحها املرتبة األوىل من جدول
اهتماماته األخرى .فاألشياء واملرئيات واحلكاايت ال تتحرك بطريقة عشوائية ،لسنا أمام منت حكائي خام
بل حنن أمام مبىن حكائي نسج بطريقة ابرعة.)2(»..
وبعد ،فإن جتربة "إبراهيم الك وين" من خالل سرد رواايته جندها ثرية ومتعددة اجلوانب ،ألنه قد قام مبحاولة
ميكن أن نسمها ابجلريئة ،واليت تكمن يف «خلخلة منطق السرد ،وخلق بنية سردية مغايرة يلتحم فيها
الواقعي ابمليثولوجي واحلسي ابلتجريدي واملرئي ابلالمرئي واملنطقي ابلغرائيب ،وامللحمي ابلغنائي ،وتلتحم
فيها اخلطاابت السردية احلديثة خبطاابت ملحمية وميتولوجية قدمية»(.)3
عجب ،الذي قد يؤدي به إىل
وهلذا ،فال غرو إن ألفينا قارئ هذه املسرودات ،قد اعرتاه االندهاش والتّ ّ
الكف عن مواصلة القراءة ،جراء شعوره أبن هذا املسرود شكل جديد عما ألفه ،شكل «ال يتفق وأُفق
توقعاته أو "أفق انتظاره" مبصطلحات نظرية القراءة والتلقي .فهذا القارئ يتوقّع أن يتعرف على بنية سردية
اعتيادية ..وإىل مناخ قصصي مألوف له منطقه اخلاص وأجناسيته السردية املستقرة نسبيا ،إال أنه سيجد
نفسه يف فضاء سردي مغاير متاما ملا ألفه»( .)4ابلرغم من أن هذه املسرودات ما تزال حتتفظ مبواصفات
السرد احلكائي املتعارف عليه؛ من مثل سرد وسارد ومسرود له.
إن األحداث املسرودة يف نصوص "الكوين" جاءت طافحة ابلرموز الرتاثية الصحراوية الطارقية وبدرجة أقل
اإلفريقية والعاملية .مبنية على نسوج أسطورية وعجائبية نلمسها يف وصف الشخصيات يف أدق تفاصيلها؛
حني ترحتل وتستقر ،وعند أتدية طقوسها ،ورقصها ،وغنائها ،وعندما أتكل وتشرب ،ويف يقظتها ومنامها،
 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .003
 2ـ م ن ،ص .072
 3ـ م ن ،ص .730
 4ـ م ن ،ص ـ ص  730ـ .737
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املوسومة خباصية البداوة الصحراوية ،ولكن اجل ّدة يف سرود "الكوين" هي أن هذه األشكال الفنية اليت
وظفها اليت اتّكأ فيها على امليثولوجيا والشواهد التارخيية الصحراوية القدمية ،إمنا جاءت «كما حتكيها
املخيّلة ،وليس كما يبديها الواقع يف جتلياته اليومية»(.)1

املدوانت ذلك التمازج الشديد بني ما هو واقعي وما
وهلذا فال غرابة أيضا إن الحظ القارئ على سرد هذه ّ

هو خيايل عجائيب .ذلك أن غرض الروائي "الكوين" من توظيف امليثولوجيا يف رواايته ،وإن كان لغرض
مجايل وفين وفكري ،فإن له أيضا غاايت اجتماعية وإنسانية نبيلة .وهبذا ميكن القول إنه إذا كان لكل رواية

حمركة للسرد ،وتسوغ حركته وإبداعه ودفعه إىل األمام ،فإن احلافز يف نصوص الكوين هو بعث الرتاث
حوافز ّ

الطارقي ،ولف ت االنتباه إىل مرياث الصحراء الذي هتدده املدنية املتسلحة أبحدث وسائل التكنولوجيا.

وهلذا ميكننا القول أبن نظرة النقاد إىل طبيعة الرواية تغريت هي األخرى أيضا ،إذ مل تعد جمرد سرد «حكاية
وقعت وفقا خلطة هندسية رتّبها الروائي ،بل هي حبث عن واقع يف سبيله إىل احلدوث والتحقق ،ال خيطّطه
الروائي ،بل يشارك فيه شأنه يف ذلك شأن القارئ»(.)2

وقد ق ّدمت سرود "الكوين" الروائية عامل الصحراء وحياة الطوارق من خالل سرد ختييلي عجائيب مكتنز
ابألساطري والطقوس واحلكاايت اليت «تنبض ابحليوية والتّألق ،وحمورها العالقة امللتبسة بني اإلنسان
املتوحد واحليوان ،ولو ُرتِّّبت هذه األساطري على ِّوفق أنساق حم ّددة ،لش ّكلت
واإلنسان ،أو بني اإلنسان ّ
مبجموعها ما ميكن االصطالح عليه بـ "ميثولوجيا الطوارق"»( .)3ألن القارئ يالحظ ذلك االرتكاز اجللي

يف سرد رواايت املدونة على األسطورة ،حىت غدت ميزة يُعرف هبا أدب "إبراهيم الكوين" ،يؤكدها قوله
املفصل من أن وجود اإلنسان ما هو إال لغز ،الذي يبقى انقصا ،ما مل يوجد "الثالوث" «الرواية ،اخلالء،
ّ
األسطورة .الرواية روح ِّ
سر اللهفة إىل
اللغز ،واخلالء جسده ،واألسطورة لغته ..يف هذا الدور يكمن ّ
األسطورة .هنا يكمن سر الظم أ إىل األسطورة .السرد ال يبقى سردا ،والرواية ال تصري رواية ،إذا مل تتكلم
لغة األسطورة .غاية األمر يف أساسه هو قول األسطورة .غاية الرواية أساسا خلق األسطورة ..نية الراوي
األوىل هدم البادايت من أساسها ،وبناء البديل خارج حدود املكان مبساعدة األسطورة .أي خلق
األسطورة بواسطة األسطورة .قول أسطورة عن أسطورة ،تكوين أسطورة عن أسطورة التكوين» ( .)4ففي
 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .009
 2ـ الطاهر بلحيا ،الرواية العربية اجلديدة من امليثولوجيا إىل ما بعد احلداثة ،جذور السرد العريب ،ابن الندمي للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط/0
 ،7102ص .003
 3ـ عبد هللا إبراهيم ،موسوعة السرد العريب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط ،7113 /0ص .312
 4ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .077
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رأي "الكوين" أن مراد الروائي من الرواية هو "خلق األسطورة" ،والسرد احلقيقي ،حسبه ،هو الذي ينطق
بلغة األسطورة ،وهي ابلذات لغة الصحراء وأهل الصحراء ،هذه اخلصيصة جعلته يرّكز على الصحراء
وشخصياهتا الطبيعية وفوق الطبيعية وتراثها وحضارهتا بواسطة "الكتابة السردية" ،اليت كانت وسيلته للقبض
على أشياء عامل الصحراء ،وتداركها «قبل أن تتداعى وتتهاوى وتسقط يف هاوية النسيان واملاضي
واالنداثر .ومن املؤكد أن إبراهيم الكوين ،الصانع املاهر للعبة السرد قد جنح إىل حد كبري يف حتقيق مشروعه
الثقايف والشخصي اخلطري وإيصال رسالته الفكرية»(.)1
وهلذا يالحظ املتلقي متيّز سرد رواايت "الكوين" عن غريه من الروائيني املعاصرين؛ ومنها تكسري خطية الزمن

السردي ،فلم يلتزم ابلتتابع الزمين ألحداث احلكاية وتسلسلها ،وإمنا عمد إىل خلط «األحداث دون مراعاة
استقامة زماهنا التارخيي/الواقعي ،ليجد القارئ نفسه يف متاهة سردية ال أول هلا وال هناية ،وكأنه يف لعبة،
وينبغي عليه أن يقوم برتتيب األحداث يف ذهنه ليتمكن من فهم الرواية»( .)2والغاية من هذه التقنية

السردية هو حماولة إشراك املتلقي يف تكوين بىن الرواية ،ذلك أن حسب رأيه أن الرواية «تتش ّكل بواسطة
تدخل القارئ إلجياد الروابط اخلفية بني هذه املشاهد واللوحات والوحدات البدئية ،وإكمال ما مسّاه إيكو

مساحات فارغة يف النص»(.)3

غري أن ارتكاز "الكوين" على مزج األسطورة ابلرواية ليس الغرض منه إحياءها وحماولة بعثها من جديد،
ولكنه يعيد بناءها مبا يتوافق ورؤاه حنو حاضر ومستقبل الصحراء وأهلها ،فهي ليست عملية اجرتارية ،وإمنا
عملية إبداعية حمملة بشىت الدالالت واملعاين املستجدة يف عامل الصحراء وحياة جمتمعاهتا.
وما ميكن اإلشارة إليه هنا ،أن مسرودات هذه الرواايت حمصورة يف أغلبها يف الزمن املاضي الصحراوي،
وخاصة القدمي منه ،الذي ميثل زمن احلضارات الصحراوية والطوارقية القدمية واإلنسانية ،فهي قد متحت
«مالمح وعناصر تراثية وملحمية وميثولوجية من هذا الزمن ،وتعيد إنتاجها يف خطاب سردي حداثي»(.)4
يفسر حضور التناص بني خطاابت مسرودات هذه الرواايت وبني خطاابت األساطري واألحداث
وهذا ما ّ
العجائبية القدمية.

 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .073
 2ـ طانية حطاب ،إبراهيم الكوين ومشروعه السردي من طوق الصحراء إىل إشعاع العاملية ،جملة رؤى فكرية ،العدد الرابع ،أوت ،7101
جامعة سوق أهراس ،ص .071
 3ـ صالح صاحل ،سرد اآلخر ،األان واآلخر عرب اللغة السردية ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط ،7113 /0ص .20
 4ـ م ن ،ص ن.
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أما فيما خيص حركة السرد يف مسرودات رواايت "إبراهيم الكوين" فقد كانت ترتاوح بني البطء والتسريع ،إذ
يسرع السرد ،بتوظيف تقنييت "اخلالصة" و"احلذف" ،ويف أحيان أخرى
السارد يف بعض األحيان ّ
جند ّ
يعطّله ،وذلك ابستعمال تقنية إيقاف الزمن ،عن طريق احلوار والوصف معا ،وقد يكتفي أبحدمها .وهذا ما
نالحظه بكثرة يف سرود هذه الرواايت اليت تعتمد يف الغالب على تصوير املشاهد ،من مثل «تتواصل الرحلة
(األب وابنه) وال يبقى من الغناء إال الفجيعة وحدها ،بعد األغنية يكتئب األب طويال .يصوم عن الكالم
زمنا قد يستمر حىت هناية املشوار يف ذلك اليوم..يف اليوم العاشر تعب الطفل وسأل أابه :ـ أما زال الطريق
طويال؟ ...ـ وهل أردت أن تبلغ واو بني يوم وليلة؟ .ـ هل هي بعيدة إىل هذا احلد؟ .ـ واو أبعد من كانو
وأقرب من حبل الوريد.)1(»..
أما تقنية تسريع السرد يوظّفها السارد عندما يروم إيراد مقاطع تغطّي زمنا كبريا ،وهذا ما يدعى يف علم
السرد بـ "اخلالصة" ،فقد خيتزل السارد سنوات عديدة ،قد متت ّد إىل عقود طويلة من الزمن يف كلمات
موجزة .فهذه الطريقة تعني السارد على «اختزال حوادث جرت يف أايم أو شهور أو سنوات أبسطر
تلخص هذه احلوادث»( . )2كمثال على ذلك هذا املقطع الذي حيكي قصة "أخنوخن" مع ملة
معدودات ّ
اجلن ،بعدما اتهت منه اإلبل اليت كان يرعاها يف يوم غائظ «مشى يوما .مشى يوما آخر .مل يدرك اإلبل،

فأدركه الظمأ .ترنّح واحتجبت الشمس وراء ظلمات الظمأ .اهنار يف عشية اليوم الثاين وسقط على

ظل يف الغيبوبة.)3(»..
األرض .مل يعرف كم ّ

وأما "احلذف" فيستعمله السارد عندما يريد تسريع السرد ،ويتم ذلك إبسقاط «مرحلة كاملة من زمن
القصة»( . )4العتقاد (السارد) أبن الكالم عن هذه الفرتة الزمنية ال يضيف معلومات جديدة إضافية إىل
أحداث القصة أو إىل شخصية الرواية .مثل قول السارد يف هذا املشهد الذي اختزل فيه رحلة الشيخ اليت
طالت لسنوات ،جرت فيها أحداث كثرية مل يذكرها ،حىت كرب فيها الولد ،وماتت فيها أمه «خرج (الشيخ)
استمرت املسرية منذ ذلك اليوم .طاف الصحراء كلها ،ولكنه مل
من الواحة وسار يف الصحراء سنوات،
ّ
يتوقّف عن السفر .يهجع ابلعراء .أو يبيت حتت شجرة بريّة ويهيم يف اخللوة ،حىت إذا هتف هاتف ،ومسع
شب الولد
السراب .يف ذلك الوقت ّ
النّداء ،هرع إىل اجلمل وأسرجه وسلّم نفسه لألفق املتحالف مع ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .19
 2ـ مسر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء والرؤاي ـ مقارابت نقدية ـ منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،ط ،7113 /0ص.003
 3ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .29
 4ـ م ن ،ص ن.
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وماتت ّأمه ملدوغة بعقرب .)1(»..ويف موضع آخر قال موظّفا األفعال املاضية بشكل الفت ،إلحالة
القارئ إىل أن األحداث اليت يتكلم عنها قد وقعت فرتة زمنية ماضية« :يف تلك السنوات تنقلوا مع القبيلة
يف الصحراء .عانوا اجلوع وقساوة اجلدب ولكنهم مل يتوقفوا عن التنقل والعبور والبحث عن الكأل .وكلما
آده مبرارة وقارن يف نفسه طلب القبيلة العنيد للربيع املستحيل بتقليد
تذكر تلك الطفولة الشقية ابتسم ّ
الصحراويني القدمي يف جبثهم املستمر ،املكابر ،الوحشي ،عن الوطن الضائع .وكلما عاد إىل املاضي وحاول
أن يسرتجع ذكرى اهلجرة استوىل عليه انطباع البهجة والفرح»(.)2
ففائدة هاتني التقنيتني "اخلالصة" و"احلذف" هي جتنيب السارد عناء ذكر التفاصيل الدقيقة ،ومن جهة
يضطر الراوي إىل ذكر ما حدث ساعة
أخرى تُعني على «تلبية حاجة الرواية إىل االمتداد الزمين من غري أن
ّ
فساعة ،وسنة بعد أخرى»(.)3

وأما املشاهد السردية يف رواايت "الكوين" ،فاملالحظ أهنا قد مت تصويرها بتقنية السرد اترة ،وابحلوار اترة
أخرى ،وابلوصف اترة اثلثة .وهي كثرية يف هذه الرواايت ،ولكن كانت اهليمنة للوصف التعبريي التفصيلي؛
ووصف للشخصيات واملكان ،مث يليه السرد وأخريا احلوار.
ـ  2ـ أنواع املسرود له العجائيب وتقنيات تقدميه يف رواايت إبراهيم الكوين:
(املروي له) Narrataire؛ فبعض
تباينت تعاريف النقاد واملعجميني حول تعريف دقيق للمسرود له أو
ّ
املعاجم رأت أ ّن املسرود له هو املتلقي أو القارئ ،مثل "معجم املصطلحات األدبية" الذي يسميه "احملكي

جمرد فرد تقص عليه
توجه إليه ّ
له" أو "املقصوص عليه" ،وهو«السامع والقارئ الذي ّ
القصة ،وهو ليس ّ
معنيّ ،ما
القصة؛ إذ ينبغي أن يتضمن النص ما يشري إىل أن القصة موجهة فعال إىل "مجهور" أو قارئ ّ
يعين تضمني النص ما يوحي بذلك»( .)4بينما الناقد "جريالد برنس"ال يذهب هذا املذهب ،حني ّفرق بني

املسرود له واملتلقي احلقيقي ،إذ يرى أب ّن املسرود له هو شخصية من شخصيات الرواية ،أي أنه يتموقع
سرد له واملتموضع أو املنطبع يف السرد ،وهناك على
داخل املنت احلكائي ،واملقصود به هو«الشخص الذي يُ َ

يوجه الكالم له أو هلا»(.)5
األقل مسرود له لكل سرد يقع يف مستوى احلكي للسارد نفسه الذي ّ
 1ـ م ن ،ص .31
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء الثاين ،م س ،ص .00
 3ـ مسر روحي الفيصل ،الرواية العربية البناء والرؤاي ـ مقارابت نقدية ،م س ،ص .001

 4ـ حممد عناين،املصطلحات األدبية احلديثة،دراسة ومعجم اجنليزي ـ عريب ،الشركة املصرية العاملية للنشر ـ لوجنمان،مصر،ط،7113/3ص.39
 5ـ جريالد برنس ،املصطلح السردي ،م س ،ص .027
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يؤكد "جريالد" هنا  ،أبن املسرود له ميكن أن يكون إحدى شخصيات الرواية ،تتمظهر مبا تقوم به من
أحداث قلّت أو كثُرت ،فهو إذا صنيعة السرد .وهبذا يكون "جريالد" قد ّفرق بوضوح بني املسرود له
واملتلقي حني نبّه إىل أنه «جيب أالّ ُخيلط مع املتلقي أو القارئ احلقيقي ..واملسرود له جيب أن ُمييَّز عن

القارئ الضمين أو املضمر ،فاألول يش ّكل مجهور النص واملنطبع كذلك فيه ،أما األخري فيش ّكل مجهور

املؤلّف الضمين»( . )1كما يؤكد هذا الناقد على أمهية املسرود له يف بنية السرد بكل أنواعه ،إذ ال يستغين
عنه أي سرد «سواء أكان شفاهيا أو مكتواب ،وسواء أكان يروي وقائع حقيقية أم أسطورية ،وسواء أكان
حيكي قصة أم يروي سلسلة بسيطة من األفعال يف وقت حمدد ،ال يفرتض فقط (على األقل) راواي معيّنا،
بل يفرتض أيضا (على األقل) مرواي عليه  narrateeمعينا ،فاملروي عليه هو شخص ما خياطبه
الراوي»(.)2
بينما "جريار جينيت"من جهته ،فقد ساوى بني السارد واملسرود له ،فهو يرى أن املسرود له هو «أحد
عناصر الوضع السردي أو يقع ابلضرورة على املستوى القصصي نفسه ،أي أنه ال يلتبس ْقبليا ابلقارئ
()3
نتبني أن "جينيت" يقرن بني
(الضمين) أكثر ّما يلتبس الراوي ابلضرورة ابملؤلف»  .ومن هذا القول ّ
السارد واملسرود له إذ يعتربمها كيانني انبعني من "العامل الروائي" ذاته .ذلك أنه إذا كان التماثل قد يكون

نسبيا بني السارد واملؤلف ،فإن هذا التماثل يكون أقرب بني املسرود له وبني القارئ الضمين.
وعلى العموم يفرتض يف كل إبداع أديب وابألخص النص الروائي ،أن حيمل أفكارا ورؤى تعكس تصورات
املؤلف اليت يريد إبالغها إىل املسرود له ،الذي غالبا ما يرتبط ابلقارئ املفرتض« الذي يضعه املؤلف نصب
عينيه وقت كتابة النص السردي»( .)4ومن هنا تكمن األمهية البالغة للمسرود له ،إذ هو حم ّفز قوي على
تشييد السرد واستمراريته إىل أن يبلغ هنايته .على اعتبار أ ّن املسرود له ميثّل أحد أضالع مثلث املنظومة
ِّ
مكوان
املرسل ،واملسرود له أو َ
السردية؛ السارد أو املرسل ،واألحداث أو َ
املرسل إليه .فاملسرود له يع ّد ّ
أساسيا من مكوانت املنظومة السردية يف رواايت "الكوين" ،وتكمن أمهيته يف أنه «يسهم يف إكمال البنية

1ـ م ن ،ص .023
2ـ جريالد برنس ،مقدمة لدراسة املروي عليه ،ضمن كتاب نقد استجابة القارئ من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية ،م س ،ص.30
 3ـ جريار جينيت ،حبث يف املنهج ،ترمجة حممد معتصم وآخرون ،اجمللس األعلى للثقافة ،ط ،0992 /0ص .712
 4ـ أفاق نقد استجابة القارئ ،ترمجة :أمحد أبو حسن ،جملة الثقافة األجنبية ،العدد ،0997 /0ص .31
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ويطور احلبكة ،كما أنه يوصل العرب واحلقائق إىل املتلقي بصورة واضحة ،ويُسهم يف تفسري الكثري
السرديةّ ،
من األحداث اليت قد ال يفهمها القارئ إال بتدخل املروي له»(.)1

وبعد هذا البيان املوجز لطبيعة املسرود لع عند بعض النقاد ،ونظرهتم إىل أنواع املسرود له ،نرى أنه من املهم
يف دراستنا هاته أن نرّكز على أنواع املسرود له املتموضعينفي متوننصوص "إبراهيم الكوين" .اليت يالحظ
عليها تنوع املسرود له فيها؛ والذي ينضوي يف جمموعتني ابرزتني ،مها املسرود له داخل املنت الروائي،
واملسرود له خارج املنت الروائي ،بوصفه قارائ ضمنيا يستهدفه الكاتب .إال أن ما نؤّكد عليه هنا ،هو أن
املسرود له ماثل دائمايف هذه املتون الروائية ،ويف بعض األحيان يكون واضح املالمح متاما.
بينما تتكثف عجائبية املسرود له يف رواايت "الكوين" كلما كان التباعد بني املسرود له وبني القارئ
الضمين ،حيث جند صف ات خاصة ال ميكن أن يتصف هبا هذا القارئ .وهنا تكمن عجائبية املسرود هلم
من حيث تنوعها؛ فقد يكون املسرود له الداخلي شخصية طبيعية إنسية ،كاحلكيم والدرويش واملهاجر
توجهه األمهات الصحراوايت إىل أوالدهن (املسرود هلم) كلما حل
والعراف والساحر.كهذا اخلطاب الذي ّ

موسم قدوم الطيور إىل الصحراء ،ابستعمال "كاف" اخلطاب «ها هو الطري الذي وهبك يل العام الذي
إيل قد أتى لرياك .الطري هو ّأمك .الطري هو
مضى قد أقبل من جديد .ها هو "أبيل بيل" الذي محلك ّ
تريب جناحا ليقبلك السرب يف
أبوك .الطري هو أخوك .الطري هو أهلك ..فمىت تطرب لرتافق الطري؟ مىت ّ
()2
يتحولن من سارد
اخلطاب،
هذا
األمهات
تنهي
أن
بعد
مث
.
القبيلة وهتاجر مع الطري إىل بالد الطري؟»
ّ
إىل مسرود له ،حينما يتوىل "السارد العليم" وصف حال هاته األمهات اخلائفات من فراق أوالدهن اللوايت

األمهات ،أ ّن
«تفيض من
عيوهنن دموع احلنني ،دموع أمهات صحراوايت ،دموع أمهات يعلمن ،حبدس ّ
ّ
الوليد إذا ُولد يف وطن امسه الصحراء فسوف لن تنعم أمٌّ أبمومته طويال ،ألن الوليد الذي جاء به إىل
العش مب ّكرا.)3(»...
الصحراء طريٌ ،فال ب ّد أن حياكي ملّة الطري،ويهجر ّ

وقد أييت املسرود له شخصية فوق طبيعية ،يتخذها الروائي كمعادل رمزي لشخصية املسرود له ،من مثل
مسن وهو يضرب ركيزته بعصاه
ملة اجلن واألشباح ،أو من طبيعة الصحراء؛ كاخلباء الذي خاطبه شيخ ّ

1ـ حممد حليم ح سن ،املروي له يف قصص عاصي ورواايته ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،كانون أول/
 ،7102ص.020
 2ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .01
 3ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .01
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مرة دخلناك ،أيها البيت ،فوجدانك عامرا ،واليوم جئناك فوجدانك خاواي؟»( .)1أو النخلة والطلحة،
«كم ّ
العرافون مللة الطري
والرتفاس ،أو من حيواانهتا ّ
كالودان واجلمل والطيور ...على حنو اخلطاب الذي ّ
وجهه ّ
جبناح يف
(املسرود له)« :أيها الطري .أنتم حنن اي معشر الطري .انموسكم أسفار ،وانموسنا أسفار .ترفرفون ٍ

السماء ..هتاجرون إىل أوطان الشمال اجملهول ..تعُودون من أوطان اجملهول يف زمن آخر ألنكم ال جتدون
الوطن اجملهول يف أوطان الشمال اجملهول ..ولكنّكم ال تك ّفون عن اهلجرة  ..ألنكم تعلمون أ ّن البطولة

ليست يف الوصل ..فهل تعلمون ،اي ملّة الطري ،ملاذا حنتفي بوصولكم؟ .ألننا مجيعا نعلم أنكم حنن ،وحنن
أنتم.)2(»..
ابإلضافة إىل املسرود له اخلارجي ،أو القارئ املثايل ،وهو «ذلك الذي يستطيع أتويل ال حمدودية النصوص
اليت ميكن أن توجد يف نص حمدد ..فيزيد له الراوي تفسرياته ويصوغ خصوصيات سرده .)3(»..فهذا
املسرود له "املثايل" وإ ْن مل يذكره الروائي "الكوين" يف رواايته ابالسم ،ومل يربز مالحمه ،ويظهر صفاته ،إالّ أ ّن
كل اخلطاابت السردية ْتعنيه وتستهدفه جبملة من الرسائل واملعاين .ولذلك فقد تع ّددت املقاصد والدالالت
تتكشف عنها خطاابت السارد املتخيلة إىل هؤالء املسرود هلم .كمثل هذا اخلطاب الذي يبدو أن
اليت ّ

يوجهه إىل مسرود له ضمين ،خارج النص ،من خالل املعلومات الكثرية اليت بسطها عن عامل
السارد ّ
األولون إن اخلفاء إذا أراد
الصحراء العجيب ،وهذا ما تدل عليه كلمة "األوائل" اليت وظّفها السارد «يقول ّ

يقتص من أهلها ،سلّط عليها أحد النقيضني :املاء أو النار .يغمرها
أن يُ ّ
طهر الصحراء من دنس اخللق ،أو ّ
ابألمطار ويغسلها ابلسيول حىت تغرق الكائنات ،أو يسلّط عليها مشوسا تنفث انرا ألعوام ،فتحرق

جربوا أيضا أن السماء ال تبخل على األرض مبائها بال سبب ،والشموس
املراعي ،ويتب ّدد النبت ..واألوائل ّ
ال حترق املراعي عبثا ،والبالء ال ينزل الصحراء إال لِّ ٍّ
سر ال يبقى جمهوال إىل األبد .)4(»..وكمثل هذا القول
يعرفه حبقيقة الصحراء وأصلها «يف
الذي ّ
يوجهه السارد إىل قارئ ضمين ،أو حقيقي خارجي ،حياول أن ّ
البدء كانت الصحراء أرضا ككل أرض .يف البدء كانت الصحراء بستاان ككل مكان يف األرض ..ال

خيتلف كثريا عن البستان اجملاور" ..الفردوس" .لكن هللا رأى أن يتّخذ لنفسه وطنا على األرض اجملاورة

 1ـ م ن ،ص .22
 2ـ م ن ،ص .02

 3ـ جريالد برن س ،مقدمة لدراسة املروي عليه ،ضمن جني،ب ،تومبكنز،نقد استجابة القارئ من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية،م س ،ص.33
 4ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص .012
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فسخر الشمس دهرا ،وسلّط على الرقعة ريح القبلي دهرا آخر ،فاندثر الشجر ،وزال
ألرض خملوقه املدلّلّ ،
وتعرت األرض ،وتولّد فراغ هائل صار له جسدا.)1(»..
النبتّ ،
وتبخرت الينابيعّ ،

وقصد إبراز شخصية املسرود هلم يف السياق السردي ،يستعمل "الكوين" عدة تقنيات سردية ،من شأهنا أن
فعل حضور املسرود له داخل النص السردي ،كمثل بسط املعلومات اليت يعمد السارد إىل توفريها على
تُ ّ
شكل رسائل لكي « تعطي إضاءات سردية حول الشخصية موضوع احلدث ،فمن خالل السياق املرسل
تتحدد الشخصية املرسل إليها اليت تتمثل ابملروي له»( .)2ومن أوصاف هؤالء املسرود هلم يف رواايت
املتمردين ،والظرفاء الرائعني ،والثّقال السخفاء ،واملساملني والعدوانيني ،واجلاهلني
"الكوين" ،جند الطائعني ،و ّ
مبا حيدق هبم من أحداث ،والعاملني وذوي اخلربة ابحلياة يف الصحراء الشاسعة ،والبسطاء الس ّذج ،واللئام

قساة القلوب ...
تقنية أخرى يتم مبقتضاها جتلية صفات املسرود له يف نصوص "الكوين" ،وهي تقنية توظيف احلكاايت
الشفهية واالستجواب النفسي ،على طريقة التحليل النفسي اليت يعتمدها األطباء النفسانيون لعالج
املسن
مرضاهم .على غرار ما جنده يف رواية "واو الصغرى" ،من خالل ذلك احلوار الذي دار بني الشيخ ّ
العراف احلكيم ،كان احلوار أشبه ابجللسة اليت يعقدها الطبيب النفساين ملرضاه ،يسأهلم مث يرتكهم
الزعيم و ّ

يفرغون عرب التداعي احلر عن مكنون صدورهم .ففي هذا احلوار نسمع كلمات "مجال احلزن"" ،احلزن

نبل"" ،احلزن هناية"" ،احلزن شبح موت"" ،املوت سر"" ،علل احلنني"" ،أوجاع الصحراء"" ،احلقيقة هي
ست
العزاء" ..فهذا احلوار الذي دار بني الرجلني الذي استمر طويال ،حيث استهلك من الرواية َّ
صفحات( ، )3كان حديث النفس للنفس .تناوب فيه الساردان األدوار ،حبيث يصري السارد مسرودا له،
يتحول إىل سارد ،وهكذا دواليك .هذا احلوار السيكولوجي نقتطف منه هذا اجلزء:
واملسرود له ّ
« ـ "تكلم الزعيم (عن طائر اقرتب منه كثريا فرأه عجوزا ضعيفا ،فتمثّل به نفسه) :استأنس مكرها ،استأنس
السر يف الشيخوخة .الشيخوخة شيء
ألنه وحيد ،مهجور ،ضائع .ضائع مثلنا .مث ال تنس إنه عجوزّ .
قبيح ..أعرف أنك ستقودين إىل اململكة القدمية لتح ّدثين عن مجال احلزن"" .ـ مل خيطئ موالي .ولكن آرائي
يف الشيخوخة ،ويف احلزن مل أستعرها من جراب الناموس وحده .األسالف أول من ترك لنا هذه الوصية...
 1ـ إبراهيم الكوين ،صحرائي الكربى ،م س ،ص .12
 2ـ إسراء حسني جابر( ،املروي له) والقارئ الضمين ،دراسة تطبيقية يف القصة القصرية النسوية ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية
واإلنسانية ،بغداد ،العدد الثاين واخلمسون ،7112/ص.12
 3ـ ينظر :إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص ـ ص  79ـ .32
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قالو إن حزن الشيخوخة نبل ،وال يوجد يف الصحراء أمجل من إنسان حزين" .".ـ ولكن أال ترى أن احلزن
الذي تتح ّدث عنه هو ظل النهاية؟ أال ترى فيه شبح املوت؟" " .ـ "لو مل يكن ظالّ للنهاية ملا وجدان فيه
يتغىن أهل
ظالّ جلمال .لو مل يكن شبحا للموت ملا رأينا فيه شبحا للنُّبل .السر دائما يف املوت"" .ـ ملاذا ّ
جربوا أن ال
الصحراء ابلنهاية؟ ملاذا ترك لنا األسالف انموسا كامال يف مديح املوت؟"" .ـ ألهنم ،اي مواليّ ،

يستحق أن يُعبد كاملوت .عبدوه ال ألنه حقيقة الصحراء الوحيدة ،وال ألنه الرتايق الوحيد الذي
شيء
ّ
سر،
تداووا به ضد علل احلنني وأوجاع الصحراء ،و َّ
السر .أل ّن املوت ّ
السر ،اي موالي ،يف توقهم إىل ّ
لكن ّ

السر".)1(»..
وهم مل يتوقوا لشيء توقهم إىل ّ

وقد يستعمل الروائي آلية أخرى غري اليت سبقت ،كوسيلة لتقدمي املسرود له ،وهي آلية احلوار الداخلي
للمسرود له ،أو املونولوج ،الذي يتجلى يف حديث النفس مع ذاهتا ،أو ما يسمى تقنية "التداعي احلر"،
حبيث يتيح السارد فرصة للمسرود له للتعبري عن أحاسيسه وإظهار مواقفه ،وإبداء وجهة نظره ،يف ما جيري
أمامه من أحداث ،وما يشاهده من أفعال الشخصيات .كما يف هذا املقطع من رواية "عشب الليل" حيث
"الزعيم" اإلفصاح عن مكامن نفسه ،وخبيئة صدره ،وإظهار ما جيول يف خاطره
منح السارد للمسرود له ّ
رده على من الموه عن
من أفكار ،إىل درجة أن أثر حديث النفس عن حديث الناس ،وذلك كان ّ

خماطبات النفس « مع من تريدونين أن أحتدث إذا مل أحتدث مع نفسي؟ هل تظنون ،أيها األشقياء ،أنكم
أكثر إيناسا يل من نفسي؟ هل نفسي إىل نفسي أقرب ،أم إىل خلقتكم الكريهة أقرب؟ هل تظنون أنكم

أ كثر حكمة من القبائل (اجلن) اليت أمحلها معي يف هذا القفص؟...ماذا تعرفون أيها األدعياء عن
اإلنسان؟»( . )2ومن حديثه مع نفسه الذي تصري فيه الشخصية ساردا ومسرودا له يف اآلن ذاته قول
الزعيم/أمغار (اجلد)« :حىت هذا اللسان (مدية احلديد) الذي أرهب اجلان مل يستطع أن يدرك السر املسترت
وراء األكمة (جسد املرأة /القلب) .اي رّابت الصحراء ما أبعد الكنز ،اي أرابب السماء ما أبعد السر الذي

ختفيه األكمة!  .هل جيدي نبش األكمة لبلوغ الكنز؟ .ملاذا ال ينفع التخريب يف إدراك املخبوء؟ ملاذا؟»(.)3

فاملسرود له هنا (الزعيم /اجلد) شخصية ّمسرحة داخل املنت الروائي .فقد كان كثري التساؤل عن حقيقة
الرجال جبسد املرأة ،الذي كان يسميه
اجلسد وسر القلب املخبوء يف الصدر .كان يريد جوااب عن سر تعلّق ّ

"األكمة"" ،طود الفتنة"" ،األكمة"" ،عمود الطني" .وقد كانت هاته األسئلة ومعرفة جواهبا شغله الشاغل،

الشقي
إىل درجة أنه ُمسع مرات عديدة أنه يقسم أبغلظ األميان «أبنه سيدفع كل ما ميلك ،سيدفع عمره
ّ
 1ـ إبراهيم الكوين ،واو الصغرى ،م س ،ص ـ ص  31ـ .30
2ـ إبراهيم الكوين ،عشب الليل ،م س ،ص .31
3ـ م ن ،ص .33
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سر اإلمياء الذي يش ّده إىل احلسناء بقيد أفظع من سلسلة ذرعها سبعون
أيضا ،ملن يستطيع أن يكشف له ّ

ذراعا»(.)1

وقد يعمد الروائي إىل آلية أخرى يتم مبوجبها استدعاء املسرود له اخلارجي الذي يؤدي وظيفة «التلقي من
ردة فعل إزاء ما يعرض له من وجهات نظر»( ،)2ألنه شخصية خارج األحداث،
غري معارضة أو إبداء ّ
وظيفتها التلقي فقط ،فهي تكتفي مبا تشاهد وتسمع من لدن السارد واملسرود له الداخلي ،وما يبلغها من
معلومات عن طريقهم .وهي آلية تثبيت النصوص االفتتاحية يف بداية املنت الروائي ،اجملتزأة من الرتاث احمللي
يتوجه هبا الروائي إىل هذا النوع من
الصحراوي والرتاث العاملي اإلنساين .فهي مبثابة خطاابت مباشرة ّ
املسرود له الضمين ،وذلك لتوجيه ذهنه حنو موضوع املنت احلكائي ،وليتمكن من تكوين وجهة نظر إزاء
مضمون الرواية ككل .من ذلك مثال ،هذان النصان االفتتاحيان اللذان ثبّتهما الروائي يف رواية "نزيف
احلجر" .النص األول اآلية قرآنية «وما من دابّة يف األرض وال طائر يطري يف السماء إال أمم أمثالكم»(.)3
وحداث إذ كاان يف احلقل أ ّن
أما النص الثاين فهو جمتزأ من العهد القدمي ،سفر التكوين ،اإلصحاح الرابع « َ

حارس
الرب لقابيل :أين هابيل أخوك؟ فقال :ال أعلم .هل أان
قابيل قام على هابيل أخيه وقتله ،فقال ّ
ٌ
إيل من األرض .فاآلن ملعون أنت ِّمن األرض اليت
ألخي؟ فقال :ماذا َ
فعلت؟ صوت دم أخيك صار ٌخ ّ
فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك .مىت عملت األرض ال تعود تعطيك ّقوهتا .اتئها وهاراب تكون يف
األرض»(.)4

هذان النّصان كاان مبثابة متهيد ملضمون الرواية ،ويف نفس الوقت آلية اختذها الروائي لتوجيه ذهن املسرود له
اخلارجي حنو موضوع النص السردي .فمدلول اآلية الكرمية حييل إىل أن ما خلق هللا تعاىل من دواب
وحشرات وحيواانت مبختلف أنواعها هي كائنات مثل البشر ،هلا طاقة ،وشعور ،وهلا احلق يف احلياة ،والرأفة
هبا .فموت اإلنسان كموت احليوان ،وسعادة هذا كسعادة ذاك ،فليس لإلنسان مزيّة على سائر املخلوقات
يصور فيها السارد فساد اإلنسان وجشعه
من حيث احلاجة إىل العيش واحلياة .وهذه املعاين مقدمة إخبارية ّ

الشر ،واملتمثّل يف صراع اإلنسان مع الطبيعة وحيواانهتا،
الذي ال حدود لهّ ،مثّال يف رمز قابيل ومسعود رمز ّ
و"الودان" املق ّدس ،ال لشيء إال بدافع
والصيد املفرط للحيواانت الصحراوية اآليلة لالنقراض كـ الغزالة
ّ
1ـ م ن ،ص ن.
2ـ إسراء حسني جابر( ،املروي له) والقارئ الضمين ،دراسة تطبيقية يف القصة القصرية النسوية ،م س ،ص .12
3ـ سورة األنعام ،اآلية .32
4ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص .11
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الشره واألكل واإلفساد والتبذير .أما النص الثاين فموجه إىل املسرود له اخلارجي لتوجيه ذهنه حنو مضمون
الرواية وموضوعها العام ،وهو تناول صراع اإلنسان األزيل مع اإلنسان ،قتل اإلنسان ألخيه ،مستثمرا قصة
ابين آدم قابيل وهابيل
األخوين ْ
رأينا أن أنواع املسرود له يف رواايت "الكوين" نوعان؛ مسرود له متخيّل داخلي ،وهو الغالب األعم.
ومسرود له غريي النص ،متضمن يف السرد ،ولكنه خارج عنه ،ألنه مسرود له حقيقي ،ال يشارك يف
األحداث ،وال يبدي وجهة نظره يف ما يشاهد ويسمع .يُضاف إىل هذين النوعني من املسرود له ،نوع
اثلث اندر الظهور يف رواايت "الكوين" ،هو املسرود له املشرتك ،بني املسرود له املتخيل الداخلي املمسرح،
واملسرود له احلقيقي اخلارجي غري املمسرح.
هذا النوع الثالث للمسرود له "املختلط" هو الذي يظهر فيه التّناوب يف إلقاء السرد بني السارد الذايت
والسارد املوضوعي اخلارجي وهو الذي «يعلم الكثري عن الشخصيات فينقل لنا ما يدور يف نفوسها وعقوهلا
دون أن حي ّدد مصدر معلوماته»( .)1فإذا كان املسرود له الذايت يف النص الروائي ظاهر ومعلومّ ،بني املالمح

بصفاته احملددة ومالحمه الواضحة ،فإن السارد املوضوعي يغيب يف السرد وال يشارك فيه ،وال نكاد نلمس له
حضورا .وهذا النوع حتيل عليه بعض األلفاظ اليت يستعملها بعض الروائيني ،من مثل كلمة "أيها الناس"،

"اي سادة"" ،اي أصدقا ء" ..كما فعل الروائي "الطيب صاحل" حينما افتتح روايته "موسم اهلجرة إىل الشمال"
ٍ
موجه إىل مسرود له دائم احلضور يف
بعبارة "عدت إىل أهلي اي ساديت بعد غيبة طويلة" ،فاخلطاب هنا ّ
معني.
ذهن الروائي والسارد ،ولكنه غري ّ
والروائي "الكوين" قد وظّف يف بعض نصوصه الروائية هذا النوع من املسرود له ،وإن بقدر قليل ،كما يف
رواية "الترب" اليت جنتزئ منها هذا املقطع السردي الذي يبدو فيه املسرود له الذايت معلوما واضحا هو
"أوخيّد" ،بينما املسرود له اآلخر غري معلوم كأن يكونوا أقرانه أو أفراد قبيلته ،أو أهل الصحراء عامة...
نالحظ يف هذا املقطع السردي أن "أوخيّد" يطرح أسئلة على مسرود له ،ولكنه يتوىل هو بنفسه اإلجابة

موجه إىل إليه ،فهو مسرود له أول .بينما يبدو أنه
عن السؤال الذي كان قد طرحه قَبال ،وكأن اخلطاب ّ
يوجهه إىل قوم آخرين غري معيّنني ،فهم مسرود له اثن ،يظهر هذا يف هذا اخلطاب السردي حينما كان
ّ
يفاخر جبمل مهريه األبلق ويعدد خصاله الفريدة"« :هل سبق ألحدكم أن شاهد مهرّايأبلق؟" .وجييب
نفسه" :ال"" .هل سبق ألحدكم أن رأى مهراي يف رشاقته وخ ّفته وتناسق قوامه؟"" .ال" ."..هل سبق

1ـ حممد حليم حسن ،املروي له يف قصص عاصي ورواايته ،م س ،ص.027
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ألحدكم أن رأى مهراي ينافسه يف الكربايء والشجاعة والوفاء؟"" .ال"" .هل سبق ألحدكم أن رأى غزاال يف
صورة مهري؟"" .ال"" .هل رأيتم أمجل وأنبل؟"" .ال.ال.ال .اعرتفوا أنكم مل تروه ولن تروه".)1(».
ـ  3ـ املعجم اللغوي العجائيب واحلقول الداللية يف رواايت إبراهيم الكوين:
ـ  3ـ  0ـ املعجم اللغوي السردي ومواصفات التعجيب:
إن اللغة السردية وما حتمله من دالالت ورموز متنوعة ،اليت شيّد هبا "الكوين" نصوص رواايته ،لتنبئ عن

ثقافته الواسعة وامتالكه انصية أدوات اللغة ،اليت تكشف عن مرجعيات هامة تشمل املرجعية التارخيية

والثقافية اخلاصة ابلطوارق ،واملرجعية الدينية والطقوسية الصحراوية ،واملرجعية الفولكلورية والرتاثية والعادات
والتقاليد اخلاصة أبهل الصحراء ،مث املرجعية اإلنسانية العاملية .وهي داللة على حرص الروائي على انتمائه
جملتمع الطوارق ،ولعامل الصحراء الفونتاستيكي ،وحماولة إحياء هذا اإلرث الصحراوي التليد ،من جهة،
وحرصه أيضا على االنتماء اإلنساين الذي جيمع كل البشرية على ظهر هذه األرض .بلغة تَبني عن محولة
عجائبية ،وأحداث غري مألوفة ،وعوامل غري مأنوسة ،جديدة على القارئ العادي .ومن خالل هذه اللغة
ط لنفسه عاملا متميّزا «عاملا نصيّا غنيا ابلعجائبية ،مسكوان ابملعاين القادرة
ميكن القول إ ّن "الكوين" اخت ّ
على بعثرة الواقع ،وإعادة تشكيله ،بواسطة صور أكثر ارتباطا ابلدهشة والتوتّر»(.)2
كما ميكن القول إن البناء السردي لرواايت "إبراهيم الكوين" يتّخذ شكال دائراي ،حبيث يبتدئ احلديث عن
ويتجسد ذلك الشكل من خالل اللغة السردية
عامل الصحراء وحياة الطوارق وينتهي احلديث إليها أيضا،
ّ
اليت حتيل على هذا العامل حصرّاي ،وتؤثث عاملها التخييلي .ابعتماد الروائي على تراث أهل الصحراء ولغتهم

حوله الروائي إىل
وعاداهتم واترخيهم وطقوسهم ،وأساطريهم .وعلى شخصيات صحراوية اترخيية ،كل ذلك ّ

مادة حكائية لغوية عجائبية ،ذات الرتاكيب املسكوكة ،واجلمل الطويلة الواصفة ،واجلمل القصرية احلوارية،
والتعابري التقريرية التارخيية ،واملزج بني الفصحى والعامية ،وتوظيف معاجم لغوية مهيمنة ،على شاكلة:
معجم طبيعة الصحراء ،معجم الشخصيات الصحراوية ،معجم عامل اجلن واألشباح ،معجم حيواانت

الصحراء ،معجم الفلكلور الصحراوي...وذلك فإن بنية السرد اللغوية يف رواايت "الكوين" تقوم على
خلخلة البناء املنطقي والزمين لألحداث ،واإلثراء اللغوي واألسلويب خللق رواية عجائبية ،فيها الكثري من
1ـ إبراهيم الكوين ،الترب ،م س ،ص .12

 2ـ فاطمة الزهراء عطية ،العجائبية وتشكلها السردي يف رسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي ومنامات ركن الدين الوهراين ،رسالة
دكتوراه ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،7103 /7102 ،ص.322
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السحر والدهشة .فاألسلوب ـ كما يقول أفالطون ـ هو الذي يكشف عن فكر صاحبه وعن
اجلمال و ّ
نفسيته ،وحالته الشعورية ،وكذا عن انتمائه وميوالته.
يعرب هبا عن
إن الروائي "الكوين"يرسم ابللغة األدبية ذات الدالالت العجائبية
َ
مشاهد سردية مقروءة ،ل ّ
ويصور هبا مناظر ،ويصف هبا شخصيات ،وُخيرب هبا عن كائنات ،سواء أكانت
أحداث ،ويسرد هبا أفعاالّ ،
مرئية ماثلة للعيان أمامه ،أم ُمتصورة عن عامل اخلفاء ،وعوامل خيالية عجائبية .ذلك أ ّن اللغة الروائية وسيلة

املبدع املثلى اليت مت ّكنه من «إعادة (ترتيب األوضاع) يف عامله النفسي ،إىل إعادة (بناء العالقات) يف
(العامل) الواقعي ،للوصول إىل واقع نفسي ،روحي ،واجتماعي ،أكثر كماال وتناغما وانسجاما»( .)1فال
سبيل للروائي يسلكه الكتشاف العوامل املاثلة اجملهولة ،أو إمكانية استحضار العوامل املتخيَّلة ،أو محل املتلقي
على االشرتاك يف هذا االكتشاف ،وهذا التخييل ،إال عن طريق اللغة السردية .ذلك أن العملية السردية يف

منتهاها هي «اكتشاف للعامل ابلكتابة ويف الكتابة ..وعلى القارئ أن يسهم يف هذا االكتشاف ،يف حل
الرموز ،يف أن يعيد خلق النص ،وأن يكشف عن إمكاانته»(.)2
ف ال وسيلة يف يد الروائي يتمكن هبا من املزج بني متثيل الواقع ،وختييل العامل العجائيب غري آلة اللغة اليت
وحتوهلا إىل مدلوالت حمتملة متعددة ،اليت ترتك أتثريها الواضح
ابستطاعتها أن تستقطب الدوال الكثريةّ ،
على الروائي ْقبال ،وعلى املتلقي الحقا ،ذلك أ ّن توظيف املفردات اللغوية يف النصوص السردية عند
حمملة بدالالت متباينة ،حسب السياق السردي .ولكنّها تتّكئ ما ختتزنه الذاكرة عن
"الكوين" ،جاءت ّ

الرتاث العريب احلافل حبكااي التعجيب ،وثقافات العامل املختلفة .هذا التوظيف القدمي اجلديد جعل

« كتاابت الكوين تسهم بدورها يف إعادة اكتشاف منابع للقص وطرق يف السرد العريب تتميز بسمات
خاصة»(.)3
ليعرب هبا جماهيل عامله املفقود ،ملا للغة من دور مهم يف استحضار ما
تلك اللغة اليت اختذها "الكوين" وسيلة ُ

بقي عالقا بذاكرته عن عامل الصحراء العجيب ،وتراثه التليد .وعن هذا الدور املهم للرواية الصحراوية،
البدوي من
يتساءل الناقد "سعيد الغامني" «هل يف قدرة الرواية ،وهي مثرة من مثار املدينة احلديثة ،أن ُخترج
َّ

مغاور الصحراء ،وتوطّنه يف بيوت الكلمات..؟»( .)4ويف حماولة إجابته عن هذا التساؤل خيلص إىل أ ّن
1ـ م ن ،ص.32
2ـ ينظر :جان ريكاردو ،قضااي الرواية احلديثة ،ترمجة صباح اجلهيم ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،دمشق،0922،هامشص .17

3ـ اعتدال عثمان ،قراءة استطالعية ..الواقع التارخيي واالجتماعي والثقايف يف خميال روائي ،ضمن جملة الرافد،أغسطس 7113الشارقة،ص.10
4ـ سعيد الغامني ،ملحمة احلدود القصوى ،م س  ،ص .011
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بدوي ،خباء دائم احلركة والرتحال ،حيتفظ ابملاضي يف
البناء الذي تشيده سردايت "الكوين" ما هو إال بيت ّ

جراب احلاضر ،بواسطة آلة اللغة .ذلك أن اخلطاب األديب ،مبا يعرضه من أحداث وشخصيات ،ومقاصد
ودالالت ،يف حقيقته ما هو إال لغة .ولغة املبدع هي من لغة بيئته الصحراوية وجمتمعه الطارقي.
وعلى هذا األساس تبدو وظيفة اللغة السردية يف هذه املتون الروائية ،تتعدى كوهنا محالة معاين ،إىل ِّ
أداة
ّ
تكس ٍري ملنطق اللغة العادية املألوفة ،إلاثرة االنفعال والدهشة والتعجيب ،والرتدد يف نفس املتلقي .وهذا
الركام اهلائل من األساطري واحلكاايت العجائبية املتنوعة؛ الدينية منها والتارخيية واألدبية ،اليت
الكالم يعضده ُّ
موجهة إىل مرسل أو
وظّفها الروائي "الكوين" يف كل رواايته .وهلذا فإن هذه النصوص عبارة عن رسائل ّ
مستقبل ،وهو املتلقي .ولذلك جاءت لغة هذه النصوص سهلة واضحة مباشرة ،بعيدة عن الزخرفة اللفظية،
املنمقة املتكلفة ،اليت تؤدي إىل غموض املعىن ،وتعيق وصول مقاصد الكاتب إىل
واحملسنات البديعية ّ
القارئ.
وهكذا ،جند لغة رواايت "إبراهيم الكوين"مألى مبفردات الصحراء اليت تقيم عامله األثري ،فاحليواانت
والنبااتت والوداين والرمال وهبوب الرايح واجتاهاهتا ،والنجوم والسراب واألساطري ،كلها تتشابك يف ٍ
سرد
بديع حيتفي ابللغة اليت تتسرب من بني يديه كذر ٍ
ات من الشعر و«تتحول لغة السرد أحياان إىل تراتيل شعرية
وطقوسية هلا قوة السحر»(.)1
ـ  3ـ  7ـ التعدد اللساين ) (plurilinguistiqueيف رواايت إبراهيم الكوين:
أهم من تناول مفهوم "احلوارية اللغوية" حينما انقش قضية التعددية اللغوية يف النص
يع ّد "ميخائيل ابختني" ّ
األديب ،حيث نظر إليها من زاوية حوارية اللغات ،ألنه خطاب اآلخر بلغة اآلخر ،الذي يسمح بتوسيع

جمال املعىن داخل النص .وحسب "ابختني" ،فكما أنه ال يوجد إنسان يستطيع العيش مبعزل عن اآلخرين،
بل الطبيعي أن يعيش داخل مجاعة ملنفعة متبادلة ،فكذلك اللغات البشرية ،ال ميكنها أن تنغلق عن جمال
التأثري والتّأثر .ففي نظره أن ميزة أي نص إبداعي اليت تبدو يف ثراء لغته وتعدد دالالته ،تكمن يف البعد
احلواري اللغوي ،والتنوع الصويت.
وحسبه أن التنوع اللغوي يف العمل األديب ال جيب أن يقتصر على إحصاء عينات من اللغات
األجنبيةداخل العمل الروائي فحسب ،مثل "الفرنسية ـ اإلجنليزية ـ اإليطالية ."..ولكن جيب االهتمام أيضا
 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .019
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ابلتعدد اللساين من منظور سوسيولساين ،ومدى تفاعل تلك اللغات مع لغة النص اليت ُكتب هبا ،من
حيث القيم واملواقف والثقافة واحلضارة ،ألن استعمال املبدع لغة أو لغات أخرى غري اليت يكتب هبا يف
نصه األديب ،هو دلي ل على إحساسه مبا هو غريي ،وبيان مواقفه إبزاء اآلخر ،واالنفتاح على ثقافته ،ومن
مثّة بلورة رؤيته للعامل وللوجود .هذا االنفتاح على لغات اآلخر ،عالمة على حترر الروائي "الكوين" من
كرستها توظيف األساطري واحلكاايت والفضاء اخلاص بعامل
التمركز على الذات الطارقية والصحراوية اليت ّ
الصحراء ،وانفتاحه على ثقافة اآلخر وحضارته ورؤيته للعامل.
تسرب هذا املفهوم السوسيو لغوي لـ "ابختني" من خالل اهتمامه العميق بدراسة التاريخ وبتطور
وقد ّ
اجملتمعات اإلنسانية .وهبذا املفهوم ،فإن "ابختني" أوىل أمهية ابلغة للبعد االجتماعي للعالمة ،خمالفا يف
ذلك "دي سوسري" الذي اعترب أ ّن البعد النفسي للعالمة هو األهم .وهبذا فاللغة حسبه ليست فعال فرداي ـ
كما يرى "سوسري" وإمنا هي فعل اجتماعي ،يستدعي ابلضرورة حماورة اآلخر ،وتبادل امللفوظات معه .فـ
"ابختني" يؤكد على «الطابع االجتماعي لكل خطاب ،هلذا كان التوجه احلواري مسة تطبع ملفوظ .فكل
موجه حنو أحد قادر على فهمه»(.)1
خطاب حسب ابختني ّ
وهذه احلوارية اخلطابية تظهر يف اخلطاب املونولوجي ،كما يف اخلطاب احلواري بنفس اللغة ،كما تظهر أيضا
يف توظيف لغات خمتلفة يف النص ذاته .فهي أيضا نوع من أنواع احلوار االجتماعي واإلنساين ،أداته
اللسان ،الذي ينتج عنه كثافة يف املعاين وتعددا يف املقصدايت .ذلك أن ميزة امللفوظات اللسانية لدى
"ابختني" أن هلا خاصية حوارية ،ففي رأيه أنه ال وجود للعالقة احلوارية إال بوجود اللغة ،وما لغة الرواية يف
صرح أب ّن «لغة الرواية هي نظام من اللغات ،وكل
احلقيقة إال فضاء متعدد اللسان "بوليفوين" ،ولذلك ّ
عنصر من عناصر لغة الرواية حمدد مباشرة ابلوحدة األسلوبية اليت يدخل فيها بشكل مباشر»(.)2
وظاهرة التعدد اللغوي يف الرواية العربية ،بدأت منذ بداية القرن العشرين ،وظهرت بصورة أوضح يف فرتة
السبعينيات ،حسب رأي الناقد "حممد برادة" ،الذي أرجع بروز التعدد اللساين يف الرواية العربية إىل
التحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية اليت شهدهتا اجملتمعات العربية .ويسجل هذا الناقد مالحظة
طعموا كتاابهتم السردية بعناصر مستمدة
هامة ،عند تتبعه هلذه الظاهرة ،حيث الحظ أ ّن الروائيني العرب ّ
من العجائيب واألسطورة واحلكاايت الرتاثية الرمزية ،واالعتماد على كتب التاريخ واحلكاايت الشعبية
 1ـ أم السعد حياة ،من احلوارية إىل التناص إىل املتعاليات النصية ،جينيالوجيا مفهوم التناص يف الدراسات الغربية ،جملة مقاليد ،جامعة ورقلة،
العدد 13ديسمرب  ،7103ص .073
 2ـ ميخائيل ابختني ،ضمن :م ن ،ص .071
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املوروثة ،إىل جانب توظيف اللغات واألصوات اليت سامهت يف بناء الداللة اللغوية للرواية ،وإبراز رؤيتها
للعامل .وهلذا صارت يُنظر إىل اللغة ليست فقط وسيلة للكتابة والتعبري ،يناط هبا حتقيق شعرية النص
وأدبيته؛ وإمنا أيضا محّالة لرؤى اجملتمع ومنط تفكريه ،أي ينظر إليها ابعتبارها «مؤسسة اجتماعية ،حتمل
وتصور ـ بطرقها اخلاصة ـ مستوايهتم احلياتية ،وما تضج به من
أذواق الناس ،وأفكارهم وعواطفهم،
ّ
وحتول»( .)1ومن أبرز هؤالء الروائيني العرب الذين
صراعات ،ومفارقات ،وما تشهده لغة اجملتمع من ّ
تغري ّ
وظّفوا التعدد اللغوي يف رواايهتم ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر؛ عبد الرمحان ضيف ،الطيب صاحل،

إدوار اخلراط ،مجال الغيطاين ،حيدر حيدر ،إميل حبييب ،حنان الشيخ ،غالب هلسا ،إبراهيم الكوين..
وإ ّن نصوص "الكوين" الروائية حافلة بتنوع لغوي ثري ،فباإلضافة إىل توظيف اللغة العربية الفصحى ـ وهي
الغالبة ـ واللهجة الليبية احمللية ،وما تكتنز به من أجناس أدبية متنوعة كاألشعار واحلكم واألمثال ،واللغة
الصوفية واللغة األسطورية واللغة الدينية ،فقد وظّفت لغات أخرى أجنبية ،كاإلسبانية ،واإليطالية واإلجنليزية
والفرنسية ،واللغة الالتينية القدمية ،ولكن نسبة ضئيلة .هذا التّنوع اللساين جنم عنه امتزاج بني «العديد من

املخرتقة أبقوال اآلخرين»( .)2وهذا التعدد اللغوي يف هذه نصوص
األصوات واخلطاابت املتحاورة ابستمرار و َ

"الكوين" ينطوي حتما على خصائص اجتماعية وسياسية وفكرية وثقافية ،ويكشف عن وضعية اجملتمع
الصحراوي وعالقته مع أولئك الناطقني هباته اللغات ،واليت حتيل إليها نوع اللغة املستعملة؛ اإليطالية أو

اإلسبانية أو اإلجنليزية أو الفرنسية؛ أكانت تلك العالقة انجم عن احتالل أم غزو أم سياحة أم بعثات
ينم هذا التعدد اللساين عن ثقافة الروائي الواسعة،
علمية استكشافية ،أم حبث عن كنوز الصحراء ...كما ّ
لعل هذه املعاين املرجوة من إقحام لغات إنسانية غري عربية من
ومت ّكنه من هذا اللغات إن نطقا أو كتابة .و ّ
قبل "الكوين" يف نصوصه السردية ،قد كان على علم هبا ،فأراد من خالهلا إقامة عالقة احلوار بني

اجملتمعات البشرية؛ العربية والطارقية واألوروبية ،وحتقيق التقارب الوجداين والشعوري بني أفراد اجملتمع
الواحد ،من جهة ،وبينه وبني اجملتمعات األخرى ،من جهة أخرى.
وما الحظناه من خالل تتبّعنا للتعدد اللساين الذي وظّفه الروائي "الكوين" يف رواايته ،أنه ميكننا أن منيّز
بوضوح بني مستويني لغويني مها ،اللغة العربية ،ولغات أخرى أجنبية .أما ابلنسبة إىل اخلطاب ابللسان
العريب ،فقد جاء يف مستويني لغويني أيضا مها؛ اللغة العربية الفصيحة اليت اختارها الروائي لغة الكتابة،
 1ـ هنية جوادي ،التعدد اللغوي يف رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد األلف" لألعرج واسيين ،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،العدد السادس ،جانفي  ،7101ص ـ ص  031ـ .030
 2ـ أم السعد حياة ،من احلوارية إىل التناص إىل املتعاليات النصية ،جينيالوجيا مفهوم التناص يف الدراسات الغربية ،م س ،ص .071
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واللهجة احملكية العامية ،املكتوبة ابلعربية اترة ،وبلغة الطوارق "متاهق" اترة أخرى ،حينما ال يكون منها بدُّ،
لضرورة يفرضها السياق ،ومقتضى احلال ،وحماكاة الواقع ،خاصة يف معرض احلوار بني الشخصيات،
فيحسن موضعها هنا ،وحتظى برضا القارئ .وال نريد اخلوض هنا يف تباين اآلراء ،وتتبّع وجهات النظر،
اجلدل احملتدم ،يف مسألة أيهما يكون لغة السرد ،ومقدرة العامية أو اللهجة احملكية الفنية واألدائية على نقل
األحداث والوقائع بكفاءة واقتدار ،أو أهلية اللغة الفصحى على حتقيق مجاليات النص السردي ،اليت ال
املعول عليه يف هذه
تتح ّقق إال من خالل اللغة الفصيحة .كل ذلك مرتوك إىل غري هذه الدراسة .وإمنا ّ
جراء متازج هذين املستويني اللغويني.
املسألة هو كيفية حتقيق العجائبية يف هذه النصوص ّ
فأما لغة هذه الرواايت ابلعربية،مل تكن ابللغة الفصيحة القدمية اليت يستعصي فهمها على املتلقي ،كما أهنا
معربة عن مقتضى احلال ،يف متناول فهم
مل تستغرق يف العامية املبتذلة ،وإمنا جاءت لغتها بسيطة سهلة ّ
املتلقي على حنو هذه اجلملة «اإلنسان يف الصحراء ال ب ّد أن يكون إما خنلة مشدودة إىل األرض ابجلذور،
وإما ريح القبلي اليت هتاجر دائما .الفالح هو النخلة ،والصحراوي هو القبلي الذي ال يتوقف عن السفر.
ّ

فأيّهما أنبل؟»(.)1

وأما اللهجة العامية احملكية ابللغة العربية اليت وظّفها الروائي يف متون رواايته ،ابعتبارها منطا لغواي ،فقد
تنوعت بني احلكمة واملثل املستوحى من الرتاث العريب والصحراوي واللهجة الطارقية احمللية .نذكر بعضا من
ّ

هذه األلفاظ التعبريية املستوحاة من القاموس الصحراوي واملعجم الطارقي ،على حنو" :خلّصين من هذه
احلبال .واحد مشنوق والثاين ابله يف احللوى"" ،ال تتح ّداين! .اللّي يعقدها بيديه حيلها أبسنانه!،"...

()2
يتحمل ُشوكه"" ،عاش من شافك
شن مسّاك ريب؟ْ ..رد ْ
ابلك من املتاع و ّ
الزاد" ، »..اللّي ييب الورد ّ
«امسع ُ

ودان"« ،راقد
أين على خطأ"" ،الزيت غراين ،التّمر ّفزان ،اللّحم ّ
اي صلّوح .األصحاب أصبح معارف؟ أم ّ
الريح ،يلقى العظم يف الكرشة»( ...)3ومن الرتاث العريب القدمي ،نعثر على أمثال وحكم مشهورة تناقلتها

هتب مبا ال تشتهي
األلسن ،وأصبح اجليل بعد اجليل يرويها ،من قبيل .." :فأدركت "ابات" أ ّن الرايح ّ
الرماد .ال يبقى من النار إال الرماد"" ،آه اي شيخ ،لو كان الضمري
السفن"" ،حقا ما يقال :النار ختلّف ّ
ّ

علي بن أيب طالب عن الفقر"...
رجال لقتلته! مث ذ ّكره حبكمة ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،وطن الرؤى السماوية ،م س ،ص .03
 2ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص .77
 3ـ م ن ،ص .23
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ومن أمثلة العامية بلسان الطوارق "متاهق" اليت وظّفها الروائي يف كثري من رواايته ،كلما دعت إىل ذلك
ضرورة التعبري الدقيق ،أو بيان الدالالت املقصودة ،واليت يعمد الروائي إىل عتبة اهلوامش فيشرح العبارة
ويُ ّبني معناها ابللغة العربية .من ذلك نذكر هذه العبارات على سبيل املثال ال احلصر؛ هذه احلكمة الواردة

إيو
س ْ
على لسان حكيم إحدى القبائل الصحراوية ،واليت تنطوي على كثري من التّأمل والتفلسف «أ ّان ْ
()1
"خربه أن
"تيسّراض"»  .ويشرح الروائي يف اهلامش هذه العبارة ابلقول « ّ
إّمنهيّات فول ت ْد َر ْق تني ،إنّكن َ
()2
تيسّراض" شرحا خاصا ،حني
أييت لنلتقي عند تلك ّ
الرابية لنرسم على األرض الّرموز"»  .مث يُفرد لكلمة " َ

الرسم على الرتاب»( .)3ومل يكتف الروائي هنا برتمجة هذه
الرموز ،اخلطوطّ ،
ّبني أبن هذه الكلمة تعين « ّ
اجلملة من لغة "متاهق" الطارقية إىل اللغة العربية ،بل راح يشرح فيما يشبه التربير وتقدمي احلجة على إقحام
هذه احلكمة واملغزى منها ،من خالل تويل السارد تفسري رموز هذه املقولة على لسان "حكيم القبيلة
األخرى"؛ وّما أتى على ذكره ،أن «اللقاء على الربوة رمز آخر ال يقل شأان عن حرث األرض ابلرموز ،أل ّن
األولني الذين وضعوا السرية األوىل ،ورمسوا انموس الصحراء ،هم أول من ابتدع العرف الذي جعل اخلطوط
ّ

صن القبيلتني حبلف يقطع دابر
املبهمة اليت يسم هبا العقالء تراب األرض ..هي درس احلكمة الذي ُحي ّ
اخلالف.)4(»..

مل يتوقف السارد عند هذا احلد من الشرح والتعقيب ،بل راح يسهب يف البيان فيما يشبه اإلصرار املقصود
"تيسّراض" الكالم عنها بشيء من التفصيل ،إلظهار
لتجلية معاين ودالالت هذه العبارة ،حينما أفرد لفظة َ

أمهية معناها وخطورة مغزاها ،حبيث ميكن أن تَربم هبا قبائل الصحراء حلفا حتيا به سعيدة هنيئة ،كما ميكن
"تيسّراض" لفظ ال يعين شيئا يف عقل األغراب ،ألنه كلمة صغرية ..ولكن
أن تُشعل هبا حراب ّميتة ّ
مدمرة « َ
أهل العقل يعلمون أهنا لفظة ّميتة يف قاموس الناموس ،قد تُشعل حراب تفين القبيلتني ،وقد تضع امليثاق
ِّ ٍ
"تيسّراض" ليست ختطيطا
الذي ال جينّب القبائل حروب اإلابدة فحسب ،ولكن يصنع انموسا حللف ،ألن َ
على األرض ،ليست خطوطا طفولية على الرتاب كما يراها الدمهاء واألغيار ،ولكنها خطوط هلا القدرة
تتحول خططا للحياة»(.)5
السحرية أن َّ

1
الزؤان ،م س ،ص .12
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
2
الزؤان ،م س ،ص .12
ـ إبراهيم الكوين ،فتنة ُ
 3ـ م ن ،ص ن.

 4ـ م ن ،ص ن.
 5ـ م ن ،ص ـ ص  12ـ .19
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وهذا مثال آخر نورده على لسان إحدى النساء الطارقيات اليت راعها ما أقدمت عليه إحدى الفتيات ،من
فعل مشني ،خيالف األعراف الصحراوية ،والعادات والتقاليد احملافظة ،دنّست به شرف القبيلة ،حينما
معمر يف عمر اجلد "آمغار" ،بعدما أكال من عشبة الليل الغامضة ،أو من نبتة
ارتكبت الفاحشة مع ّ
ِّ
ِّ
كريت!
كريت! تينَ ْ
"آسيار" ،عشبة اجلنون املسحورة! .فقالت مستهجنة ومستنكرة هذا الفعل الشنيع «تينَ ْ
ِّ
أ ْك َفت تِّ
ف»( .)1وقد ترمجها الروائي "الكوين" يف هامش الصفحة أبهنا تقول
اس َد ْغ أَ َغ ْ
ْ
ْ
ينكريت ت َيو ْس َو ْ

«غانية! غانية! أحرقوا رأس الغانية ابلنار!»(.)2

ويظهر من خالل توظيف هذين املستويني اللغويني يف هذه النصوص الروائية ،أن اللغة السردية اليت وظّفها
الروائي سامهت يف التكوين اجلمايل للبنية السردية من خالل التكثيف الداليل يف املعجم اللغوي هلذه
النصوص ،وتنويعه حسب سياقاته املتعددةّ ،ما أمكن فتح ابب القراءات على كثري من التأويالت احملتملة
عن حقيقة احلياة والوجود واملوت ،واليت يف كثري من األحيان كانت تنبئ عن رؤية السارد الذاتية وتعكس
رؤيته األسطورية للعامل وموقفه من احلياة والناس والكائنات األخرى .كما عملت على تشكيل الفضاء
التخييلي العجائيب ،املرتبط أساسا ابلواقع الصحراوي وحبياة الطوارق الطبيعية ،وإحالته إىل الالّواقع
والالمألوف ،الذي يقصد الروائي أن يصبغه ابلطابع األسطوري العجائيب ،وهو موافق لطبيعة الصحراء اليت
كرر لفظة "عجب" عدة مرات على لسان
أ ّكد "الكوين" نفسه أهنا بالد العجب العجاب ،حينما ّ
إين أمسع
نتعجب .ـ
عجب!ّ .
شخصيتني متحاورتني « :ـ عجب! .ـ ال عجب يف الصحراء .العجب يف أن ّ
ٌ
العجب تلو العجب!»(.)3

وما يالحظ على هذه األمثلة وغريها كثري يف هذه الرواايت ،أهنا حتيل على قيم متنوعة ،ودالالت خمتلفة؛
منها ما حتث على الشجاعة والصرب ،ومنها ما تدعو إىل التحلي ابجلود والكرم ،ومكارم األخالق ،ومنها
ما تلفت االنتباه إىل أمهية حياة أهل الصحراء ،وغىن عامل الصحراء ابلثروات املادية والثقافية واحلضارية ،وال
أدل على ذلك من تلك القصائد الطويلة اليت أوردها الروائي بلغة الطوارق "متاهق" واألغاين الشعبية الرتاثية
ّ
يف كثري من الرواايت( .)4وأخرى تدعو إىل احلكمة والتعقل ،وحتمل املسؤولية وحتدي الصعاب ،ونبذ
االستسالم والرضوخ ملفاتن احلياة وزخرفها كالترب والذهب والسلطان..
 1ـ إبراهيم الكوين ،عشب الليل ،م س ،ص .03
 2ـ م ن ،هامش ص ن.

 3ـ إبراهيم الكوين ،عشب الليل ،م س ،ص .023
 4ـ ينظر على سبيل املثال :إبراهيم الكوين ،الربّة احلجرية ،ص  ،77و ص ..72
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أما خبصوص توظيف اللغات األعجمية ،فإنه ابلرغم من أن "الكوين" قد أقحم يف نصوصه الروائية كثريا من
امللفوظات املتنوعة ،النامجة عن توظيف اللغات األجنبية ،إال أن ذلك اإلقحام مل يؤثر على املستوى الفين
للنص ،إذ ظلت هذه النصوص حمتفظة جبماليتها وعمقها وقيمتها األدبية والفنية .ذلك أن هذا التنوع
اللساين يف العمل اإلبداعي ـ حسب "ابختني" يسهم يف توعية النص وتفريده( .)1وكأين ابلروائي يريد من
هذا التمازج اللغوي احتواء أشياء العامل ،والتقاء اإلنسان ابإلنسان وتعايشهما جنبا إىل جنب ،رغم
اختالف املكوانت االجتماعية ،وتنوع اإليديولوجيات ،وتباين السياقات والظروف اليت تعيشها البشرية يف
هذا العامل ،وهذا يُ ِّ
ظهر أبن «حضور النص الغائب (االستعماالت ابللغة األجنبية سواء كانت كلمة ،أو
مجلة ،أو نصا) يف النص احلاضر مل يورده املؤلف اعتباطا ،بل داللة على فكرة التّالقح اللغوي ،والفكري،
واحلضاري ،ألنه ضروري "أن تعلّم لغة اآلخر"»( .)2إنه بال مبالغة منوذج للحديث عن أزمة اإلنسانية ،اليت
صار فيها اإلنسان الذي هو أرقى املخلوقات ،بال قيمة ،أو جمرد رقم بتعبري "فليب بروتون" ،ولكنه رقم
مفقود ،إذ صار «ال يساوي شيئا يذكر ،إال يف قيمته كقوة عضلية»( .)3إىل جانب احندار رهيب يف القيم
واملثل ،والدعوة إىل حوار إنساين ،ومحاية ضد "اإلنسان الكائن" ،عن طريق إقامة حتاور لساين مبا يشتمل
عليه من تنوع واختالف ،أو كما دعاه "ابختني" «حوار اللغات االجتماعي اخلاص يف الرواية»( .)4وهي
إشارة رمزية إىل إحداث التواصل والتعايش والتكامل والتجاور بني اإلنسانية قاطبة ،كما جتاورت هذه
اللغات وتعاضدت يف صنع املعاين وبناء الدالالت.
ومن املواضع اليت استعمل فيها الروائي لغات أجنبية ،نذكر بعضها على سبيل االستدالل هبا ال احلصر:
كحديث عامل اآلاثر اإليطايل بلغته اإليطالية إىل الشيخ "غوما":
»Michiamo Mori. Sono di una ! -Buona Sera, signor Goma
Ci siamo gia visti nel Vadi-Al- Agial a . spedizione archeological
Germe. Ti ricordi di me? Mi dovra dare l'occasione de parlarti. Mi

 1ـ ينظر:ميخائيل ابختني،اخلطاب الروائي ،ترمجة حممد برادة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة ،بريوت ،ط ،0922 /0ص.12
 2ـ زهرة سعدالّوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .299

 3ـ الطاهر بلحيا ،الرواية العربية اجلديدة من امليثولوجيا إىل ما بعد احلداثة ،جذور السرد العريب ،م س.002 ،
 4ـ تزفيتان تودوروف ،ميخائيل ابختني ،املبدأ احلواري ،ترمجة فخري صاحل ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت،ط،0991/7ص.002
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hanno detto che hai delle notizie su dove si trova l'antica cita: Mi
!«)1(.raccomando, signor Goma. Arrivederci
وقد توىل الروائي ترمجة هذا النص اإليطايل إىل العربية كما هو مثبت على هامش الصفحة «مساء اخلري،
السنيور موري خبري اآلاثر ،يف وادي اآلجال ـ يف جرمه ـ هل تذكر؟ .جيب
سنيور غوما ،مساء ..اخلري ،أان ّ

لدي أسئلة أريد أن أطرحها عليك .يقال إنك عليم مبوقع
أن متنحين الفرصة ..أريد أن أحت ّدث إليكّ .
املدينة القدمية .ال تنس .سنيور غوما .إىل اللقاء»(.)2
دون الروائي نصا لنفس هذه الشخصية اإليطالية "موري" ابللغة اإليطالية ،يبدو من خالل
وموضع آخر ّ
ملحنا كلماته مبد حروف كل كلمة:
الوصف أنه مقطع من أغنية إيطالية ،فقد قال ّ
»Buo-o-o-n-a-a Se-e-r-a, Signor Ag-gar, Bua-oonaSe-era!«)3(.
ومعىن هذه العبارة ابلعربية «مساء اخلري ،سنيور آجار ،مساء اخلري»( .)4ونعثر يف رواية "نزيف احلجر" على
نص مكتوب ابإلجنليزية على لسان طيار زجني وهو« O, my god! What's he wating
?.)5(»forكما نعثر يف "السحرة" على نص ابللغة الالتينية لكيميائي من القرون الوسطى:
« Horridas Nostrae Mentis PurgaTenebras, Accende Lumen
()6

»Sensibis

فحوىهذا النص الدُّعائي هو «اللهم أجران من الظّالل الفظيعة ،وأوقد النور يف أفكاران»(.)7
وبعد كل هذا ،ميكن القول ،إ ّن "الكوين" وظّف يف رواايته لغة أدبية بسيطة الرتاكيب ،ولكنها لغة سحرية
عميقة الدالالت حيث يغلب عليها «بعد التغريب ،الذي ينزع األلفة عن األشياء املعتادة ،وجيعل املتلقي
مندهشا من هذه اللغة اليت يتعامل معها يف هذا النص الروائي»( .)8وإ ّن لغة هذه النصوص ،هي لغة
 1ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف 2 ،ـ نداء الوقواق ،م س ،ص .23
 2ـ م ن ،هامش ص .23
 3ـ م ن ،ص .073
 4ـ م ن ،هامش ص ن.
 5ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص  .071وينظر أيضا ص .079
 6ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .230
 7ـ م ن ،ص ن .
 8ـ تزفيتان تودوروف ،ميخائيل ابختني ،املبدأ احلواري ،م س ،ص .022
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السحرة والعرافني واحلكماء والصوفية والفالسفة ،لغة مجالية تستند إىل أسطورة املكان ،وأسطرة الواقع ،إهنا
لغة معربة ،يتوارى هبا الروائي «خلف حجب التفكري األسطوري ،وعجائبية الصحراء»(.)1
وما يالحظ على لغة نصوص "الكوين" الروائية ،أهنا متيز ابالنزايح والتجاوز عن املألوف ،ومن مظاهر هذا
االنزايح أن جاءت لغة السرد شعرية ألهنا تضمنت لغة الصوفية والرمز واإلحياء .وهذه اللغة اليت مسّاها
"موخاروفسكي" بـ "اللغة الشعرية" يف مقابل "اللغة املعيارية" وهي اللغة اليومية املعتادة ،بينما اللغة الشعرية
لغة اإلبداع «تقوم على اخلروج على معايري هذه اللغة (املعيارية)،بل على تكسريها والتمرد عليها(..فهي)
لغة ملتوية ..إنشائية»( . )2هذه اللغة الشعرية الفنية املوظفة يف هذه الرواايت ،أعطت الروائي حرية استعمال
مسمياهتا
اللغة استعماال انزايحيا ،حبيث استعمل ملفوظات يف غري ما وضعت له أصال ،ومسّى األشياء بغري ّ

املألوفة ،وبذلك صنع من «اللغة العقالنية اليت تستهدف اإلقناع أو اإلخبار لغة ال عقالنية ،تستهدف
االستمالة ،عن طريق التخييل  ،والتصوير ،والتغريب»( .)3وهي ميزة أسلوب السرد الروائي يف هذه
النصوص ،اليت سامهت يف قبول العامل التخييلي وربطه ابلواقع.
وما دام السرد يُعرف أبنه كالم السارد يتحدث به إىل مسرود له ،حديث لغوي عن عامل خيايل مؤلف من

شخصيات وأفعال وأحاديث وهيئات وأفكار ،فهو إذا رسالة لغوية ابألساس .وهبذا فاللغة حبث مهم يف
السرد الروائي ،ذلك أن الذي جيعل من الرواية رواية «هو حتويلها إىل مادة مكتوبة بلغة من اللغات ..فكل
شيء يف الرواية ،سواء األشخاص ،أم األفعال ،أم األفكار ،يتحول إىل كلمات ومجل .فالشخص يف الرواية
ليس إال كلمة مكونة من حروف ..واألفكار يف الرواية ليست إال دالالت مستنبطة من جتاور جمموعة من
اجلمل ،واألحداث فيها ليست إال جمموعة من اجلمل الفعلية .)4(»..وكيفية استعمال اللغة يف السرد هي
اليت حتدد أسلوب املؤلف يف الرواية ،وحتدد موقع السارد يف عملية السرد ففي هذه الرواايت تبدو عالقة
السارد ابملوضوع تعتمد على املزاوجة بني صيغة صوت السارد األوحد ،اليت ترتكز على «حكي األحداث
واألقوال على لسان راو سارد ،يصوغ املوضوعات كلها بصوته هو ،وال يدع أي شخصية تبوح للقارئ
صراحة مبا تريد ،فكل شيء يقوله الراوي السارد فقط ..وصوته هو الصوت الوحيد الذي يسمعه

 1ـ مربوك كواري ،السرد الروائي وأدبية التناصية الرواية املغاربية منوذجا ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب املعاصر ،قسم اللغة
العربية وآداهبا ،جامعة وهران ،اجلزائر ،7119 / 7112 ،ص .012
 2ـ عبد الرحيم الكردي ،السرد يف الرواية املعاصرة( ،الرجل الذي فقد ظله منوذجا) ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط ،7111 /0ص .71
 3ـ م ن ،ص ـ ص  71ـ .72
 4ـ م ن ،ص .012
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(القارئ)»( .)1ويف هاته احلالة يقوم السارد بتتبع أحداث الرواية ،وتقدمي معلومات عن الشخصيات وتوثيق
األخبار ،والتحدث مبا انتهى إليه علمه عن األحداث ،ونقلها إىل املتلقي ،ابستعمال ضمري الغائب(مثال).
وأما الصيغة الثانية فهي صيغة "السرد املشهدي" اليت تعتمد على «إفساح اجملال أمام الشخصيات كي
تقول مباشرة إىل القارئ دون تدخل من الراوي»(.)2
وابجلملة ميكن تسجيل مالحظات حول أسلوب الروائي "الكوين" من خالل الصيغ والرتاكيب اللغوية اليت
وظّفه يف سرد رواايته ،ومنها أن الروائي استغل كافة اإلمكاانت اليت تتيحها اللغة املكتوبة ،كعالمات
الرتقيم ،واألقواس ،احلروف الغليظة املائلة ،واجلداول ،واللهجة احمللية الطارقية .كما نالحظ أيضا أن معجم
هذه الرواايت يتكون من ألفاظ بسيطة ،وأخرى مركبة ،منها الفصيحة ،ومنها العامية ،ذات الداللة
الفيزيولوجية ،أو السيكولوجية ،احلسية أو املعنوية ،وتوظيف أمساء اإلشارة ،والعلم ،والضمائر ،واألمساء
وسخرها خلدمة "الصورة
املوصولة ،وأمساء املكان والزمان ..وقد وظّف الروائي هذه اإلمكاانت اللغوية ّ
السردية" ،اليت هي « عبارة عن بناء خيايل ،مكون من :أشخاص ،وحركات ،وهيئات ،وصفات ،وأحوال،
وأزمان ،وأماكن ،وأقوال ،وأفكار ،وهلجات ،وأصوات»(.)3
عزز هذا البناء اخليايل الفانتاستيكي يف رواايت "الكوين" ،هو حسن توظيف اللغة اإلبداعية
والذي ّ
(الشعرية) وعبارات احلكاايت الرتاثية ،من قبيل "يُروى ـ قيل ـ ما كان كان " ..اليت كان هلا دور هام «يف
تعميق هذا اإلحساس الفنتازي والسحري»( .)4اليت متنح القارئ لذة القراءة ،ألهنا منفتحة على كل

الدالالت والتأويالت «إهنا تفتح أكثر من رؤية ،وتدفع إىل أكثر من حوار ،رافضة دعوة القراءة األحادية..
يدخل القارئ يف عملية اإلبداع بوصفه طرفا فاعال فيها ،ال متلقيا سلبيا»(.)5
ـ  3ـ  3ـ التناص اللغوي :اللغة الدينية واالقتباس من تراكيب القرآن الكرمي:
تنوعت مصادر التناص يف رواايت "إلبراهيم الكوين" ،لتنوع املشارب الثقافية اليت هنل منها هذا الروائي،
منها ما هو من الرتاث الصحراوي احمللي ومعتقداته ،ومن احلضارة العربية ،ومنها ما هو عاملي غريب ،بل
 1ـ م ن ،ص ـ ص  012ـ .019
 2ـ عبد الرحيم الكردي ،السرد يف الرواية املعاصرة( ،الرجل الذي فقد ظله منوذجا)،م س ،ص .019
 3ـ م ن ،ص .022
 4ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .019

 5ـ حلسن كرومي ،العابر وهاجس البحث يف أدب إبراهيم الكوين،جملة اخلطاب،منشورات خمرب حتليل اخلطاب،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
العدد الرابع جانفي  ،7119دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،مدوحة ـ تيزي وزو ،اجلزائر ،ص .021
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امت ّد التناص عند "الكوين" ح ّد االقتباس من الكتب الدينية السماوية ،من نصوص اإلجنيل والتوراة ،وبعض
مىت  )...وقد ظهر كل ذلك
األسفار (سفر التّكوين ـ سفر اجلامعة ـ الكتاب املق ّدس ـ العهد القدمي ـ إجنيل ّ
يف هذه النصوص الروائية ،ويف هذا داللة واضحة على اطّالع الروائي الواسع ،وغىن ثقافته املتعددة

املصادر.
وخنص ابلذكر التناص الديينّ ،مثّال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،ألنه تكرر ظهوره يف عدد كبري
من الرواايت .ومتظهر هذا النوع من التناص يف شكل قصص مستمدة من القرآن الكرمي ،كقصة خروج آدم
وحواء من اجلنة ،وقصة ابين آدم ،قابيل وهابيل ،وقصة الشيطان الرجيم وطرده من اجلنة .أو يف شكل نقل
آايت كاملة من القرآن ا لكرمي ،أو االقتصار على بعض األلفاظ والتعابري القرآنية .ويلجأ الروائي إىل التناص
ليعرب عما حيوك يف صدره إزاء قضااي عصره ،وكي تعينه
مع ألفاظ القرآن وقصصه واالقتباس من آايتهّ ،
على إنتاج دالالت قوية ،واستخراج املكاين الكامنة ،ليذعن هلا املتلقي ،ويستأنس مبدلوالهتا ،ملا للقرآن
الكرمي من منزلة يف قلب الروائي واملتلقي على حد سواء.
وإن القارئ لرواايت "الكوين" ليجد ك يما هائال من األلفاظ الدالة على املعجم اللغوي الديين املقتبس من
آايت القرآن العظيم؛ فقد تكون نصا كامال ،مثل اآلية الكرمية اليت افتتح هبا الروائي رواية "نزيف احلجر"،
وهي اآلية  32من سورة األنعام ﴿وما من دابّة يف األرض وال طائر يطري يف السماء إال أمم أمثالكم﴾.
حي﴾  .أو ألفاظ جمتزأة ،حنو ":هللا" ،القرآن"" ،آايت الفرقان"،
واآلية ﴿وجعلنا من املاء كل شيء ٍّ
"امليعاد"" ،وما ملكت أميانكم"" ،قل اعملوا" ،"..صراط مستقيم"" ،تبعث احلي من امليت وتبعث امليّت
من احلي .ينقلب عاليها سافلها وسافلها عاليها"" ،يوم القيامة"" ،اجلنة"" ،نعيم"" ،جحيم"" ،اخلطيئة"،

"سم اخلياط"" ،الكفر" ..«..ولكنه امتلك عينا كانت ترى صاحبها وهو
"الذنوب"" ،آدم"" ،كوكب"ّ ،
بني املاء والطني ،مث وهو نطفة ،مث وهو مضغة ،مث وهو جنني»(.)1
كما نعثر يف نصوص "الكوين" الروائية على معجم لغوي مكثف ومتنوع مقتبس من القرآن الكرمي ،يف
شكل مجل وتراكيب ومفردات وحىت آايت قرآنية ،استثمرها الروائي لتشكيل فضاء رواايته اللغوي .على
غرار كلمات "السماوات السبع"" ،حبل من مسد"" ،العهن"" ،املنفوش" «اهتزت العمامات املنفوشة
ابملوافقة« ،)2(»..ختفي صرة صغرية حتت كم ثوهبا املنفوش" .)3(»..أطعمته من جوع وآمنته من خوف"،
 1ـ إبراهيم الكوين ،السحرة ،اجلزء األول ،م س ،ص .20
 2ـ إبراهيم الكوين ،اجملوس ،اجلزء األول ،م س ،ص .71
 3ـ إبراهيم الكوين ،اخلسوف (الواحة) ،م س ،ص .737
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"وهي رميم"" ،الفردوس"" ،الوسواس" ..بل قد وظّفت هذه النصوص السردية مجال كاملة اقتبستها من
القرآن الكرمي ،على حنو "فزلزلت األرض زلزاهلا"" ،خالدين فيها أبدا"..
وميكن تفنيد هذا الركام اهلائل من التعدد اللغوي املق ّدس الذي دأب القاص "الكوين" على توظيفه ،أنه كان
هبدف استثمار غرائبية التخييل الشعيب واحلكي األسطوري الشفوي وتكثيفه يف جل نصوصه السردية،
وذلك لغرض «إضفاء مسحة فنتازية خرافية على عامله القصصي»( .)1ذلك أن اللفظ القرآين املق ّدس له
خاص به ،وّميزات «بالغية يف ابتكار داللة جديدة هلا
أتثريه العميق على املتلقي ،وملا له من سحر بياين ّ
ارتباطها أبحداث الرواية وابلواقع السياسي واالجتماعي املؤطَّر يف هذه األحداث»(.)2

أتملي
هذه االقتباسات من لغة القرآن الكرمي ،خلقت يف نصوص هذه الرواايت لغة "شعرية" ذات طابع ّ
وفلسفي ،انبىن عليها احلكي السردي ،وأسهمت بشكل كبري يف « كسر النّسق الواقعي وخلق بنية رمزية

غرائبية تتجاوز املرجع احلسي الواقعي والواثئقي»( .)3كما هو احلال يف رواية (الورم ،الربّة احلجرية ،الترب،
اجملوس ،الدنيا ّأايم ثالثة )...هذه الرواايت اكتنزت بدالالت «رمزية وفنتازية بفضل اللغة الشعرية اليت
هتيمن على لغة السرد الواقعي مبا جيعلها متفردة»(.)4

ِّّ
حيول السرد الروائي هلذه الرواايت هذه األلفاظ املقدسة من محولتها الدينية إىل دالالت مرتبطة ابجلانب
الواقعي والتخييلي ،لتشارك عناصر لغوية غريها مستمدة من التاريخ والرتاث اللغوي الصحراوي ،وأخرى
منتقاة من الطبيعة الصحراوية؛ من مثل الريح القبلي ،والعجاج ،والشمس ،والقمر ،والنخلة ،والرمتة،
الودان .ألجل «خلق مناخ أسطوري خيرج ابلسرد من حدوده الواقعية إىل فضاء أتويلي وختييلي
والطلحة ،و ّ
يفرض على القارئ لوان جديدا من القراءة التأويلية ،ألنه جيد نفسه أمام نص مفتوح قابل للتأويل»(.)5

وهبذا التمازج بني التعدد اللغوي الذي نعثر عليه يف فضاء هذه الرواايت ،استطاع السارد أن ينقل املتلقي
إىل عوامل الرواايت التخييلية ،فوق طبيعية يف« رحلة خيالية يدخل فضاء الفنتازاي عرب وسيط لغوي ختييلي

 1ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .001

2

ـ هنية جوادي ،التعدد اللغوي في رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد األلف" لألعرج واسيني ،م س ،ص .836

 3ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .001
 4ـ م ن ،ص .000
 5ـ م ن ،ص ن .
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()1
تتحول األماكن والشخصيات عرب اللغة إىل صور غرائبية فانتاستيكية فوق طبيعية ،وهبذا
وهكذا
.
حبت»
ّ

يكتسب السرد اللغوي يف رواايت "إبراهيم الكوين" «خصوصية شعرية وغرائبية خاصة»(.)2

ويبدو أن جلوء الروائي "الكوين" إىل االستعانة أبلفاظ القرآن الكرمي ،وربطها أبلفاظ عامل الصحراء وتراثه،
ساعدته على خلقلغة شعرية انزايحية ختييلية ،م ّكنته من مزج ما هو واقعي مبا هو خيايل ُحلمي الذي يبقى

حمل اهتمام السارد «حيث االختالط بني الوعي والالوعي ،والعقل واجلنون ،املنطق والالمنطقّ ،ما خيرج
ّ
()3
القصة من خصوصيتها احلسية الواقعية إىل احتماالت فنتازية وغرائبية أبعد»  .وذلك ابإلقدام على تغيري
بعض البىن وامللفوظات من داللتها الواقعية ببىن ذات دالالت عجائبية ،بينما يبقى ما هو واقعي لوحة
خلفية جملرى األحداث.
وكما هو واضح ،فإن البناء اللغوي للعامل العجائيب هلذه الرواايت يتألف من مستويني اثنني؛ مستوى واقعي،
معربة ،ودالة بشكل عميق وهبذا
وآخر ترميزي ،فنتازي يتحول عند اخرتاقه لبنية الواقعي إىل مرآة عاكسة ّ
«يتشكل فضاء غرائيب فنتازي ،تتضافر فيه صياغة عناصر التأريخ واملوروث الشعيب واللغة الشعرية واحلكائية
مبا حيقق مزاوجة خالّقة بني الغرائيب والواقعي»(.)4
وميكن أن نسجل مالحظة هنا ،هو أن التناص الديين موجود يف نصوص هذه الرواايت ،وإن كان بكميات
حمدودة يف كل نص .غري أ ّن هذا النوع من التناص ،مل يكن مقصودا لذاته ،وإمنا هي ضرورات أملتها ثقافة
الروائي الدينية ،وطبيعة اجملتمع الطارقي الدينية احملافظة الذي يكتب عنه الروائي ،واطّالعه املستفيض على
كتب التاريخ والفلسفات  ،والكتب املقدسة واألسفار.
ـ 1ـ احلقول الداللية اللغوية يف رواايت "إبراهيم الكوين":
ـ  1ـ  0ـ أمساء األماكن:
تزخر رواايت "الكوين" ابألمساء الدالة على أماكن صحراوية موجودة ،ومناطق معروفة وابدية للعيان ،تعود
إىل عهود ضاربة يف القدم ،مستمدة من احلضارات القدمية اليت عرفتها أرض الصحراء .ومجيعها مأخوذة من
لغة "التيفيناغ" ،لغة الطوارق القدمية "متاهق"؛ من مثل "متبكتو"" ،آزجر"" ،غات"" ،كيل أابد"" ،آلّون"،
1ـ م ن ،ص ن.
 2ـ م ن ،ص .007

 3ـ م ن ،ص .002
 4ـ فاضل اثمر ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،م س ،ص .019
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"مساك ملّت"" ،مساك صطفت"" ،آدرار"" ،اتدرارت"" ،أوابري"" ،واد كوكو"" ،وادي اآلجال" ،جبل
"أيدينان"" ،أكاكوس"" ،متخندوش"" ،توات"" ،كانو" ...توحي أمساء هذه األماكن ابلواقعية ،واإلشهارية
يف آن ،حيث تدل على مناطق سياحية هامة يف الصحراء ،مبا حتويه من رسومات قدمية لرسامي ما قبل
التاريخ ،فتحيل إىل فرتة اترخيية ودورها احلضاري واإلنساين اهلام يف حياة البشرية قاطبة .وأحياان ال يكتفي
ميس املوقع وتعريف معىن الكلمة اليت أطلقت على هذا
السارد بذكر اسم املكان ،بل يتبعه بتعريف مسهب ّ

املكان ،من قبيل «آدري هو اسم الواحة ،ولكن جتّار القوافل يضيفون صفة لالسم هي "الشمال" متييزا
أرضي هائل املساحة يف أطراف صحراء
للواحة عن واحة أخرى ..و"آدري الشمال" هذه تقع يف منخفض ٍّ

"تينغرت" الشمالية .وقد أطلقت عليها األجيال اسم "آدري" نسبة إىل االخنفاض ،ألن كلمة "آدري" يف

"الشق" ،أو "األخدود يف صدر األرض املستوية" .)1(»..ويف تعريفه للمكان
لغة أهل الصحراء إمنا تعين
ّ
وض َع هلا حجر
"قدموس" قال ..« :واحة "قدموس" اليت يُروى أن ّأول إنسان نزل الصحراء هو من َ
حتول يف رطاانت األمم الصحراوية إىل "غدموس"
األساس ّ
تيمنا ابمسه .ولكن هذا االسم اجلليل ما لبث أن ّ
يف زمن ما ،مث إىل "غدامس" يف مراحل اترخيية اتلية.)2(»..

وتتجلى أمهية تدوين هذه األمساء من قبل الروائي ،يف أهنا حتيل إىل فضاء غري مألوف لدى القارئ العادي،
تلج به عامل الصحراء والطوارق ،الذي ال يعرف عنه شيئا! .وخاصة ملا يتوغل الكاتب بعيدا يف وصف هذا
العامل ابستدعاء أساطري الصحراء وميتولوجيا الطوارق ،مبا حتمله هذه األساطري من محوالت ثقافية وحضارية
شديدة اخلصوصية .فذكر هذه األمكنة ووصفها يؤدي «وظيفة توضيحية ،تفسريية ،إخبارية ،أو لنقل على
ح ّد رأي النّقاد وظيفة تعليمية»( .)3ويبدو النزوع األسطوري العجائيب للروائي جبالء عندما يكون موضوع
احلديث األمكنة اليت تراتدها ملة اجلن ،وموطن األشباح يف الصحراء .من قبيل "وادي اجلن" ،الذي حاول
السارد بيان سبب إطالق هذا االسم عليه ،وذلك «بسبب ما عاانه أولئك الذين نزلوه عرب التاريخ ،من
مضايقات القبيلة اخلفية»(.)4
وكأن الروائي "الكوين" قد وضع يف حسبانه ما قد يعرتض القارئ من صعوابت تعيق فهمه ،ومتنع وصول
املعىن الذي يرديه ،فاستعان ابهلوامش واإلحاالت يف آخر الصفحة ،كلما رأى يف ذلك ضرورة ،لشرح
 1ـ إبراهيم الكوين ،الورم ،م س ،ص .11
 2ـ م ن ،ص .10

 3ـ زهرة سعدالوي ،أساطري الصحراء ونداء احلرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،م س ،ص .290
 4ـ إبراهيم الكوين ،عشب الليل ،م س ،ص .79
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املفردات الواردة بلغة "متاهق" ،أو للتعريف بشخصية طوارقية ،أو صوفية ،أو دينية ،أو التعريف مبكان
جمهول يف الصحراء ،وبيان أمهيته ودوره يف حياة سكان الصحراء ،أو التعريف بلباس الطوارق ،وشرح القطع
اليت يتألف منها ،سواء اللباس اخلاص ابلرجال ،أو اخلاص ابلنساء مثل "إيكرهي"" ،جتوملست"،
"الرفيغت"" ،الطاري"" ،اتمربكامت" ..أو للتعريف ابآلهلة واألساطري واحلكم والرموز املقدسة الصحراوية.
ّ
ويضاف إىل تعدد أمساء األعالم الدالة على األماكن والشخصيات واحليواانت واجلمادات ،واآلهلة اليت
وظفها "الكوين" بكثرة يف رواايته ،واليت جاءت كلها بلغة الطوارق "متاهق" الذي نسج عليه الروائي معجمه
اللغوي واألسلويب ،ووجود أمساء ذات دالالت دينية وتراثية وحضارية أغنت النص السردي وسامهت يف
إثرائه.
ـ  1ـ  7ـ أمساء الشخصيات:
تكتنز رواايت "الكوين" بكم هائل من أمساء األعالم الدالة على الشخصيات اإلنسية واجلنية واحليوانية
واجلماد ،الدالة على البيئة الصحراوية ،تشكل يف جمموعها داللة واضحة ،وإشارات قوية على عامل الصحراء
حصراي .فاسم الشخصية ينبغي أن يراعى فيه مالءمته مع زمن احلكي وبيئته ،وجتانسه مع الطبقة
االجتماعية للشخصية احملكي عنها ،وتناغمه مع صفاهتا اخلَلقية واخلُلقية .وهلذا نرى أن الروائي "الكوين"
قد ُوفّق إىل حد بعيد يف اختيار أمساء شخصيات رواايته ،ألهنا مستمدة من البيئة الصحراوية ،ومتطابقة مع
زمان سرد الرواايت ومكاهنا.

امللفت لالنتباه يف نصوص "الكوين" هو هيمنة األمساء الطارقية ،أمساء حملية ذات بعد أسطوري ،على حنو
"آده"" ،أخنوخن"" ،آمغار"" ،جبارين"،
"غوما"" ،أوخيّد"" ،آمخاد"" ،أسوف"" ،آ ّكا"" ،وانتهيط"ّ ،
"أوخا"" ،أوداد"" ،بورو"" ،جبارين"" ،أمود"" ،إيزير"" ،أمازار"" ،أسان" ،قبائل "مي ـ مي" .. ،تضم هذه
الرتبية؛ منها ما تدل على شيوخ
األمساء شخصيات من اجملتمع الطوارقي من خمتلف األصناف العمرية و ُّ
القبائل وزع مائها وحكمائها ،ومنها ما حتيل على الفرسان من الطوارق النبالء ،وشبان من اجملتمع
الصحراوي .ومن هذه األمساء ما تدل على املرأة الطوارقية ذات املكانة املرموقة بني أبناء قبيلتها ،واليت حتيل
العرافة ،والكاهنة ،والعاملة .. ،من قبيل الكاهنة "اتنيت"،
على املرأة احلسناء ،واملرأة احلكيمة الشجاعة ،و ّ
"آما" .إىل جانب
"تناد"" ،تينريي"" ،اتمدورت"" ،اتمغارت"" ،ابات"" ،متيط"" ،آير"" ،اتال"" ،اتمغارت"ّ ،
توظيف أمساء عربية خالصة ،لتدل على التمازج احلضاري بني أهل الصحراء وبني حضارة الفاحتني

الدابشي"" ،موسى"" ،بركة"" ،املختار"" ،قابيل"" ،آدم"،
املسلمني ،على حنو "حممد"" ،مسعود ّ
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"املسلمني"..وأمساء أمازيغية مثل "يوجرتن"" ،تينهينان" ،وأمساء أعالم أخرى أجنبية من قبيل "النصارى"،
"الكابنت بورديللو"" ،جون ابركر"" ،السنيور موري" ...إىل جانب هذه األمساء وردت أمساء أخرى دالة
"الودان"" ،تريزازت" (األرنب)" ،إيبجي"" ،خمامد" (الذئب)،
على احليواانت الصحراوية ،من مثل ّ
"اتماللت" (الناقة)..
وهناك شخصيات روائية أدرجها السارد يف املنت الروائي ،ولكن مل يذكرها أبمسائها ،بل ذكرها بصفاهتا،
كمثل الرجل "الطلياين" الذي صاحب "أسوف" يف سيارته ،وقد كانت هذه املرة األوىل يف حياته ،إذ مل
يسبق له أن ركب سيارة من قبل! .مل خيرب السارد عن اسم هذا الرجل ،ومل يق ّدم معلومات عنه سوى أنه

حيب الصحراء.)1(»..
هو «اخلبري الطلياين األشيب...كان نصرانيا بشوشا وطيّبا ...هذا الشيخ األشيب ّ
هذا كل ما يف األمر ،اكتفى السارد بسرد هذه الصفات عن هذا الشيخ الطلياين ،مث انتقل للحديث عن
شيء آخر.
وما يالحظ على هذه األمساء الواردة يف هذه الرواايت ،أعين أمساء األعالم الصحراوية خاصة ،أ ّن السارد
يتعمد أحياان ربطها ابألماكن الصحراوية ،كما فعل السارد مع شخصية الشيخ "وان تيهاي" الذي وصفه
ّ

اجلن" ،أو واد "الظلمات" ،فاعتزل الناس ،ونصب يف هذا الوادي
أبن يعشق املكان ّ
املسمى "واد ّ
يربحه ،إال حني حيل الظالم ويشت ّد سواده .ال يتح ّدث إىل أحد
األسطوري خباء من وبر اجلمال ،فلزمه ومل ّ

جلن" إال يف الليايل اليت
«جتنّب أهل القبيلة ،وتوقّف عن زايرة العقالء ،وصار ال خيرج للتس ّكع يف "وادي ا ّ

تتغيّب فيها األقمار ،ويتمادى سلطان الظلمات .يروق له يف هذه اجلوالت أن حياور الكائنات اجملهولة
ٍ
حرمها الناموس على القوم ،وقد يتضاحك أبصوات أعلى كأنه يستجيب
بصوت عال ،ويعاركهم أبلفاظ ّ
ملـُلَح رفاق اخلالء»(.)2
وربط الوشائج والصالت بني الشخصيات وأمساء األماكن واملدن والقرى واألهنار ،ينم عن ذلك التالحم
بني حاضر الصحراء وماضيها .وأمساء الشخصيات حتيل على حقب زمنية غابرة ،وعصور اترخيية خمتلفة.
صرح به
يتداخل فيها الواقعي ابلومهي ،والتارخيي ّ
املدون مبا هو ختييلي خمتلق .ذلك أن االسم ـ كما ّ
املسمى أمام الناس،
جمرد عالمة ،هو ليس لقبا يتباهى به ّ
"الكوين" يف إحدى حواراته مع قناة تلفزيونية ـ هو ّ

 1ـ إبراهيم الكوين ،نزيف احلجر ،م س ،ص ـ ص  23ـ .21
 2ـ إبراهيم الكوين ،عشب الليل ،م س ،ص .79
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وإمنا هو يف حقيقة األمر رسالة ألنه « حيمل هوية واهلوية رسالة ،أي اسم يعين هو مبثابة رسالة موجهة إىل
الكون ،موجهة إىل اإلنسانية ،موجهة إىل السماء موجهة إىل األرض»(.)1
خ ـ ـات ـ ـم ـ ـة:
احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه .الذي وفقنا إىل إجناز هذا البحث العلمي .فبعد رحلة
شيّقة وشاقة ،طفنا خالهلا يف ردهات رواايت "الكوين" العجائبية ،ها قد وصلنا إىل هناية املطاف ،فلله
الشكر واملنة والفضل.
املتأمل ،نستقرئ أهم ما توصلنا إليه من نتائج ،جنملها يف
وبعد هذا العمل املتواصل ،نقف اآلن ِّوقفة ّ
اآليت:
ـ رواايت "الكوين" هي رواايت الفضاء الصحراوي املنفتح على سحر الطبيعة وعجائبية الشخصيات
وغرائبية األحداث فوق طبيعية ،وال هنائية املكان الصحراوي املتخيّل ،املسكون ابجلن واألشباح واهلواتف،
تبحث هلا عن هوية جديدة ،وعن رحلة حنو اجملهول ،ابستعمال النمط العجائيب لكسر راتبة املتلقي خبلق

إحساس الدهشة واالستغراب.
ـ يتميز أسلوب رواايت "الكوين" بتوظيف مظاهر العجائيب الثري ،الذي جيمع بني كافة نصوصه السردية،
يف فضاء الصحراء التخييلي الغرائيب والعجائيب ،ابستدعاء املاضي واستقراء احلاضر ،والتنبؤ ابآليت ابستعمال
مجيع أساليب اإلغراء واإلدهاش.
 .اعتماد هذه الرواايت على أحداث عجائبية فوق طبيعية ،تقع فيها حوادث كثرية خارقة عجيبة ال ميكن
تفسريها بنواميس عاملنا الطبيعي املألوف ،ويتجلى البعد العجائيب يف ظواهر وأشكال كثرية ومتنوعة،
كالشخصيات واملكان واحليواانت واجلن ...اليت متتح وجودها من عاملني؛ عامل املشاهدة املألوف ،وعامل
اخليال الالمألوف.
ـ االعتماد الالفت هلذه الرواايت على توظيف شخصيات اجلن واألرواح واألشباح ،والشخصيات اخلرافية
العجائبية ،وا ستدعاء األساطري الطارقية والطقوس الصحراوية ،وهو مظهر جلي من مظاهر السرد العجائيب
يف كل الرواايت.

1ـ إبراهيم الكوين ،حوار على قناة اجلزيرة ،حاوره الصحفي سامي كليب.
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ـ جنم عن ظهور الشخصيات العجائبية يف هذه النصوص اليت اتّسمت بسمات عامة ،تشاهبت يف بعضها،
واختلفت يف بعضها اآلخر ،إىل ظهور أمناط خمتلفة من الشخصيات العجائبية ،من مثل الشخصية
الواصلة ،والشخصية املرشدة ،والشخصية املتحولة .كما يعد عنصر التحول مبدأ أساسيا يف هذه الرواايت
العجائبية .وذلك خللخلة الصورة البشرية من اخلارج عن طريق آلية املسخ ،وإحياء اجلماد واستنطاقه،
واستحضار احليوان يف صورة خرافية خارقة ،وإضفاء البعد البشري على الشخصيات غري البشرية.
ـ إن التوظيف املكثّف للسرد العجائيب والغرائيب يف هذه الرواايت ،يدل داللة واضحة على أن الرواية العربية
توجها جليّا حنو السردية الغرائبية والعجائبية.
تشهد ّ
ـ ومن خالل اطّالعي على عدد من رواايت "الكوين" ،استنتجت مالحظة هامة خبصوص الزمن السردي
يف هذه الرواايت ،وهي هيمنة "السرد االستذكاري" ،على أمناط السرد األخرى ،السرد املتزامن (احلاضر)،
والزمن املتقدم (املستقبل) ،فهو ميثّل أهم املكوانت األساسية يف الكتابة الروائية عند "الكوين" .حبيث ميكن
القول ،أبن كل رواايته هي رواايت استذكارية ،ألهنا تويل احتفاء ابلغا ابلزمن املاضي ،أي العودة إىل
املاضي ،إىل أحضان التاريخ األسطوري الصحراوي واستدعاء ما يُدعى بـ "السياحة االستذكارية".
ـ تكثيف الزمن وانفتاحه ،وعدم تعيينه ،وتالمحه ابملكان ،مسات اكتسبها الزمن السردي يف هذه الرواايت
انطالقا من عالقته ابملكان املستعصي على التعيني ،وحبسب الشخصيات املرتبطة به يف الرواايت ،وحلوله
يف املكان الصحراوي الالحمدود العجيب.
ـ يف رواايت "الكوين" العجائبية ،متثل الرحلة أو "التيه" يف أرجاء عامل الصحراء التخييلي ركيزة أساسية يف
صنع املكان العجا ئيب .لذا فاملكان خاضع حلركة االنتقال اليت تعيشها الشخصيات الصحراوية الروائية،
وابلتايل فاملكان متعدد حبسب مألوفيته والمألوفيته.
ـ يالحظ يف هذه الرواايت العجائبية غلبة السرد على لسان الراوي ،ومشاركته يف صنع األحداث ،ذلك ألن
تدخل الراوي يف صياغة احلدث الغرائيب والعجائيب يكثّف من غرائبيته وعجائبيته ،كما يساهم يف إرابك
املتلقي ،وإيهامه بواقعية هذه األحداث العجائبية.
ـ ارتكاز املعجم اللغوي للسرد العجائيب والغرائيب هلذه الرواايت على الصور التخييلية ،كما أنه يعتمد على
آلية التناص بتوظيف خطاابت عدة ،من مثل اخلطاب الديين ،والرتاثي ،واألسطوري ،واخلطاب السياسي،
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والتارخيي ،ونثرايت وشعرايت األدب العريب والعاملي .األمر الذي أسهم يف تنامي الظاهرة العجائبية داخل
هذه النصوص الروائية.
ـ إن ما يلفت االنتباه بعد التدقيق ،هو أن هذا الفضاء الصحراوي ،الذي يطغى على هذه الرواايت ما هو
إال فضاء سردي ،فضاء روائي افرتاضي متخيّل ،وليس ابلضرورة فضاء يعكس عامل الصحراء الواقعي،
املوجود فعال ،كشأن رواية املدينة .بينما يف هذه الرواايت ،فإن كثريا من املوضوعات،مل يعشها أهل
الصحراء ،ومل يعرفها عامل الصحراء .وابلتايل ،ميكن أن خنلص من هذا ،إىل أن "الكوين" وظّف عامل
يسر له السبيل للوصول إىل ما
الصحراء توظيفا ختييليا حبتا ،ليُم ّكنه ذلك من شحنه بدالالت ورموز ،تُ ّ
يعرب عنه.
يهدف إليه ،وما يريد أن ّ
ـ اعتبار هذه الرواايت املكان "وجهة نظر شخصية" من خالل وعي الكاتب أبمهية الكتابة اإلبداعية،
فوظّفها إلنقاذ عامل الصحراء امله ّدد ،ومن خالل التعريف ابلرتاث احلضاري والثقايف املادي والفلكلوري
الصحراوي ،املتوارث منذ قرون ،ولفت االنتباه إىل روعة هذا الرتاث الصحراوي .ويف نفس الوقت ،التحذير
التحوالت الكبرية اليت
من انداثره ،وختريبه وسرقته .والتنبيه إىل خطورة إمهاله وازدرائه ،خصوصا يف ظل ّ
تشهدها الصحراء،بعد اكتشاف ما تزخر به من معادن مثينة ،ومواد جتارية هامة كالبرتول والغاز ،والغاز
يعج ابلشركات املتعددة اجلنسيات ،وابلبشر الغرابء العاملني يف
الصخري ...وهلذا صار فضاء الصحراء ّ
هذه املعامل من شىت أقطار العامل .وهلذا كله فإنه ميكننا القول أبن املكان عند "الكوين" ليس عنصرا إضافيا
يف رواايته ،بل هو اهلدف ،وما اإلبداع السردي إال وسيلة لبلوغ هذا املقصد ،وهو االحتفاء ابملكان.
ـ إن اعتماد نصوص "إبراهيم الكوين" املتعمد على أساطري الصحراء ،وخوارق الطوارق ،هو منحى جديد
الفت ،جنم عنه ظهور تغريات على مستوى األحداث واحلبكة والشخصيات ،وعلى الشكل الفين للرواية
ككل ،فنجد تعدد املقاطع واألجزاء يف الرواية الواحدة؛ فتحولت الرواية إىل جمموعة من القصص القصرية،
كما نالحظه جليا يف هذه الرواايت.
وما ميكن أن خنلص إليه من هذه االستنباطات السابقة ،أن توظيف "الكوين" للعجائيب يف رواايته ،واملتصل
ابلصحراء الليبية خصوصا ،وأجزاء من صحراء اجلزائر وموريتانيا ،وسكاهنا من الطوارق ابخلصوص ،ليس
ٍ
مرسومة ابلكلمات ،ال ،من املؤكد
شاهد
عرضا هزليا مل َ
توظيفا عبثيا ال طائل من ورائه ،وما ينبغي أن يكون ْ
َ
ِّ
حقيقة بعث وإحياء الرتاث الطارقي ،واخلوف
أن عمله هذا كان عن وعي وقصد وخوف .إنه حياول تقر َير
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يعرب عن
من انداثره؛ هذا الرتاث الذي بدأت هتدده املدنية الصناعية ابلتالشي والزوال ،إنه حياول إذن أن ّ
حقيقة جوهرية ،أمسى وأعلى ّما هو واقعي وطبيعي.

ولذلك حيق لنا أن نقول أنه من أراد أن يتعرف على حياة الصحراء ،ومدى فعالية الطوارق مع واقعها
املكاين ،وبيان ما فيها من ألوان حياتية ،وغري حياتية ،فعليه أن يقرأ رواايت "الكوين" ،فإن فيها التصوير
الفين الرصني حلقيقة هذه احلياة وسكاهنا،ومحوالهتا الثقافية والدينية وعاداهتا وتقاليدها ومعتقداهتا.
ـ ينزع "إبراهيم الكوين" يف كثري من رواايته إىل التعمية والغموض واالنزايح ،واالنسياق وراء التلميحات
اخلاطفة ،والومضات الربقية ،إىل درجة حتيل بعض هذه النصوص إىل طالسم مبهمة ،األمر الذي يعيق
املتلقي من التفاعل معها ،وجيعل نصيبه من اإلفادة واإلمتاع حمدودا.
ـ ميكن للراوي يف الرواية العجائبيّة العربيّة أن يكون راواي خارجيّا ،كما ميكن له أن يكون راواي داخليّا وفق
اخلارجي غري املشارك يف
تقره النظريّة السرديّة .إالّ أ ّن هذا النوع من الرواايت مييل إىل تغليب الراوي
ما ّ
ّ
احلكاية اليت يرويها .وإذا ما متّ للراوي أن يكون شخصيّة تروي حكايتها أو تروي حكاية هي طرف فيها،
فغالبا ما تكون شخصيّة منتمية إىل عامل ما فوق الطبيعة.

هذا وال ينبغي هلذه النتائج اليت أمجلتها يف خامتة هذا العمل ،أن توسم أبهنا قطعية وهنائية ،وإمنا هي ال
تعدو أن تكون حماولة من هذا البحث لإلجابة على األسئلة اليت كنا قد طرحناها يف بداية مسرية هذا
العمل ،عن طريق حصر التيمات العجائبية املهيمنة ،والتيمات الفرعية املنبثقة عنها ،اليت تنهض يف جمموعها
على ميتولوجيا الصحراء وخوارق الطوارق ،على اعتبار أن رواايت "إبراهيم الكوين" تشرتك يف اعتمادها
على الفضاء الصحراوي مسرحا ملنجزات الشخصيات السردية ،وأتثيث هذا الفضاء السردي مبا يعتمل يف
الصحراء من صور ومشاهد ،وأحداث وكائنات إنسية وجنيّة وحيوانية وطبيعية ،وعوامل مرئية أو خفيّة،
تتقاطع كلها يف وصفها العجائيب ،الفانتاستيكي ،ويف املزج بني ما هو واقعيّ ،مكن احلدوث ،وما هو
ختييلي ،مستحيل احلدوث!.
وختاما ،جيب أن نعرتف ،أبن هذه الدراسة ما هي إال بداية يف طريق البحث العلمي ،أرجو أن أكون قد
ُوفقت يف بعض ما كنت أصبو إليه ،فإن كنت قد أصبت فذاك من توفيق هللا وفضله ،وإذا كان يف هذا
العمل ضعف أو تقصري ،فهو من ضعفي وتقصريي ،وإن كنت أخطأت ،فإين بشر أصيب وأخطئ،

رب العاملني.
وحسبنا هللا ونعم الوكيل واحلمد هلل ّ
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03ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،وطين صحراء كربى ،حوارات ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط.7119 /0
01ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،السحرة ،اجلزء األول ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط.0992 /0
02ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،السحرة،اجلزء الثاين ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط.0993 /0
الربي دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت ،ط.0990 /0
02ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،ديوان النثر ّ
09ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،اخلروج األول إىل وطن الرؤى السماوية،دار التنوير للطباعة النشر،بريوت،ط.0997 /0
 71ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،خريف ال ّدرويش ،املؤسسة العربية للدراسات و النّشر ،بريوت ،ط.0992 / 7
 70ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،نزيف احلجر ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط .0997 /3
بس ّم اخلِّياط،متون،املؤسسة العربية للدراساتوالنشر،لبنان،ط.7107/0
 77ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،ثوبلم يُدنّس َ
 73ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،اخلسوف ،3أخبار الطوفان الثاين ،دار التنوير للطباعة النشر ،بريوت ،ط.0990 /7
 72ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،صحرائي الكربى ،نصوص،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط.0992 / 0
 73ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،الورم ،املؤسسة العربية للدراسات والنّشر ،بريوت ،ط.7112 /0
 71ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،مراثي أوليس (املريد) ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط.7113 /0
 72ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،نداء ما كان بعيدا ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،ط.7119 /7
 72ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،الفم ،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس ،ط.0991 /0
79ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،يف مكان نسكنه يف زمان يسكننا،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت،ط.7111/0
 31ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،واو الصغرى ،اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ،ليبيا ،ط.7112 /3
 30ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،الربّة احلجريّة ونصوص أخرى ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط.0997 /0
 37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،بيان يف لغة الالهوت ،لغز الطوارق يكشف لغزي الفراعنة وسومر ،املقدمة يف انموس العقل
البدئي ،ج ،2منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ،إدارة الكتاب والنشر ،ليبيا ،ط.7112/7
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 33ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،بيان يف لغة الالهوت،موسوعة البيان،ج ،0منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة
واالعالم ،ط.7110 /0
ـ املراجع العربية:
ـ  0ـ اإلدريسي ،يوسف ،عتبات النص يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي املعاصر ،الدار العربية للعلوم
انشرون ،بريوت ،لبنان،ط.7103 /0
ـ  7ـ أشهبون ،عبد املالك ،عتبات الكتابة يف الرواية العربية ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،سورية ،ط/0
.7119
ـ  3ـ البازعي ،سعد ،ثقافة الصحراء ،دراسات يف أدب اجلزيرة العربية املعاصر ،شركة العبيكان للطباعة،
الرايض ،ط .0990/7
ـ  2ـ ابزي ،حممد ،العنوان يف الثقافة العربية ،التشكيل ومسالك التأويل ،دار األمان ،الرابط ،املغرب ،ط/0
.7107
ـ  3ـ حبراوي ،حسن ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ـ الزمن ـ الشخصية) ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط/0
.0991
ـ  1ـ برانني ،أمينة ،فضاء الصحراء يف الرواية العربية "اجملوس إلبراهيم الكوين أمنوذجا" ،دار غيداء للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط . 7100 / 0
ـ  2ـ بلعابد ،عبد احلق ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت،
ط.7112 /0
ـ  2ـ بن مجعة ،بوشوشة ،اجتاهات الرواية يف املغرب العريب ،املغاربية للطباعة والنشر ،ط.0999 /0
التحوالت ومعجم الكتّاب ،املغاربية للطباعة
ـ  9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الرواية الليبية املعاصرة ،سريورة ّ
والنشر ،ط.7112 /0
ـ  01ـ بوعزة ،حممد ،حتليل النص السردي ،تقنيات ومفاهيم ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط/0
.7101
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ـ  00ـ اتدرس ،خليل حنا ،أحلى األساطري العاملية ،دار كتابنا للنشر ،بريوت ،ط.7112 /0
ـ  07ـ تنفو ،حممد ،النص العجائيب مائة ليلة وليلة أمنوذجا،دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع،سورية،ط/0
.7101
ـ  03ـ اثمر ،فاضل ،املقموع واملسكوت عنه يف السرد العريب ،دار املدى للثقافة والنشر ،دمشق ،سورية،
ط.7112 ،0
ـ  02ـ اجلاحظ ،عمرو بن حبر أبو عثمان ،كتاب احليوان ،اجلزء األول ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد
هارون ،ط.0913 /7
ـ  03ـ اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن ،عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ،اجلزء األول  ،حتقيق عبد الرحيم
عبد الرمحن  ،مطبعة دار الكتب املصرية ابلقاهرة ،طبعة بوالق .0992
ـ  01ـ اجلرجاين ،علي الشريف ،معجم التعريفات ،حتقيق حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط.7111 /0
ـ  02ـ اجلزار ،حممد فكري ،لسانيات االختالف ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،ط.0993 /0
ـ  02ـ جالل الدين ،سعيد ،معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية ،دار اجلنوب للنشر ،تونس.0992 ،
ـ  09ـ جنداري ،إبراهيم ،الفضاء الروائي يف أدب جربا إبراهيم جربا ،مطبعة متوز للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،ط.7103 /0
ـ  71ـ جواد ،علي ،املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،1مكتبة النهضة ،بغداد ،د ط0921/ـ
ـ  70ـ جودة نصر ،عاطف ،اخليال مفهوماته ووظائفه ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،د ط،
.0922
ـ  77ـ احلاين ،انصر ،املصطلح يف األدب الغريب ،منشورات املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت.0912 ،
ـ  73ـ احلجمري ،عبد الفتاح ،عتبات النص :البنية والداللة ،منشورات شركة الرابطة ،الدار البيضاء ،ط/0
.0991
ـ  72ـ حليفي ،شعيب ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،دار األمان ،الرابط ،املغرب ،ط.7119 /0
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ـ  73ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شعرية الرواية الفانتاستيكية ،دار احلرف للنشر والتوزيع ،املغرب ،ط.7112 /7
ـ  71ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،هوية العالمات ،يف العتبات وبناء التأويل ،دار الثقافة ،مؤسسة النشر والتوزيع،
الدار البيضاء ،املغرب ،ط/0يناير .7113
ـ  72ـ محاد حسن ،حممد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية ،حبث يف مناذج خمتارة ،اهليئة املصرية
للكتاب ،مصر ،د ط.0992 /
ـ  72ـ محدان( ،أبو) مسري ،النص املرصود ،دراسات يف الرواية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،ط.0991 / 0
ـ  79ـ احلموي ،ايقوت ،معجم البلدان ،ج ،2دار صادر ،بريوت ،د ط.0922/
ـ  31ـ خرداذبة( ،بن) عبيد هللا بن عبد هللا ،املسالك واملمالك ،دار صادر ،بريوت ،مطبعة بريل.0229/
مصورة عن طبعة BENJAMIN DUBRAT
ـ  30ـ خلدون( ،ابن) عبد الرمحن ،املقدمة ،طبعة ّ
.0232 /. PARIS

ـ  37ـ خليل ،أمحد خليل ،مضمون األسطورة يف الفكر العريب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت،
لبنان ،ط.0921 /3
ـ  33ـ مخري ،حسني ،فضاء املتخيل ،دراسة أدبية ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،ط.7110 / 0
ـ  32ـ خورشيد ،فاروق  ،أديب األسطورة عند العرب ،جذور التفكري وأصالة اإلبداع ،سلسلة عامل املعرفة،
مطابع السياسة ،الكويت،د ط.7117 ،
ـ  33ـ الذهلي ،وليد بن محد ،مجالية الصحراء يف الرواية العربية ،دار جرير ،للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط. 7103 /0
ـ  31ـ رحيم ،عبد القادرِّ ،علم العنونة ،دراسة تطبيقية ،دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر ،دمشق،
سوراي ،ط.7101 /0
ـ  32ـ الرفاعي ،خالد ،الرواية النسائية السعودية ،قراءة يف التاريخ واملوضوع والقضية والفن ،النادي األديب
ابلرايض ،ط.7119/0
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ـ  32ـ سعدالّوي ،زهرة ،أساطري الصحراء ونداء احلريّة يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ،مركز النشر
اجلامعي ،تونس،ط.7107/0

ـ  39ـ السمحي ،علي محود ،داخل آزال خارج صنعاء ،دراسة خلطاب املدينة يف الشعر اليمين احلديث،
إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء .7112 ،
ـ  21ـ شهيد( ،ابن) األندلسي ،رسالة التوابع والزوابع ،حتقيق :بطرس البستاين ،دار صادر للطباعة والنشر،
بريوت ،لبنان ط.0991/2
ـ  20ـ الشياليب ،أمحد حممد ،القضااي االجتماعية يف الرواية الليبية ( 0910ـ  )0993دراسة يف املضمون
والرؤية واإليديولوجية ،دار ومكتبة الشعب ،مصراتة ،ليبيا ،ط.7113 /0
ـ  27ـ صاحل ،صالح ،الرواية العربية والصحراء ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،سورية ،د ط.0991/
ـ  23ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،سرد اآلخر ،األان واآلخر عرب اللغة السردية ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،
املغرب ،ط7113 /0
ـ  22ـ الصاحل ،نضال ،النـزوع األسـطوري يف الرواية العربية املعاصرة ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق.7110 /
ـ  23ـ صالح األعجم ،فاطمة ،صورة املرأة يف املوروث الشعيب بني واقعية ألف ليلة وليلة ورومانسية السري
الشعبية "سرية امللك سيف بن ذي يزن أمنوذجا" ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط/0
.7101
ـ  21ـ صليبا ،مجيل ،املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتينية،ج ،0دارالكتاب
اللبناين ،بريوت ،ط.0920 /0
ـ  22ـ العباس ،عبد احلي ،بناء املصطلح (العجيب والغريب واخلارق والفانطستيك) بني قيود املعجم وقلق
االستعمال ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش ،املغرب ،ط.7112/0
ـ  22ـ العدواين ،معجب ،تشكيل املكان وظالل العتبات ،منشورات النادي األديب الثقايف ،ج ّدة ،اململكة
السعودية ،ط.7117 /0
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ـ  29ـ العظمة ،عزيز ،العرب والربابرة ،املسلمون واحلضارات األخرى ،رايض الريس للكتب والنشر ،لندن ـ
قربص ،د ط ،د ت.
ـ  31ـ عالّم ،حسني،العجائيب يف األدب ،من منظور شعرية السرد ،منشورات االختالف ،ط.7101 /0
ـ  30ـ عالوي ،اخلامسة ،العجائبية يف الرواية اجلزائرية ،دار التنوير ،اجلزائر ،د ط .7103 /
ـ  37ـ علوش ،سعيد ،النقد املوضوعايت ،شركة اببل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرابط  ،د ،ط و ط ،ت.
ـ  33ـ علوش ،حممد ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناين بريوت ،لبنان ،ط/0
0923ـ
ـ  32ـ عناين ،حممد ،املصطلحات األدبية احلديثة ،دراسة ومعجم اجنليزي ـ عريب ،الشركة املصرية العاملية
للنشر ـ لوجنمان ،مصر ،ط.7113/3
ـ  33ـ العيد ،ميىن ،تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،دار الفارايب ،بريوت ،لبنان ،ط/3
.7101
ـ  31ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،يف معرفة النص ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان ،ط.0923 /0
ـ  32ـ الغامني ،سعيد ،املعىن والكلمات ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط .0929
ـ  32ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ملحمة احلدود القصوى ،املخيال الصحراوي يف أدب إبراهيم الكوين ،املركز الثقايف
العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ط.7111 / 0
ـ  39ـ الغرانطي ،حممد بن عبد الرحيم أبو حامد ،حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب ،حتقيق إمساعيل العريب،
دار اآلفاق اجلديدة ،ط.0993/0
ـ  11ـ فخري ،صاحل ،يف الرواية العربية اجلديدة ،منشورات دار االختالف ،اجلزائر ،ط.7119 /0
ـ  10ـ فرشوخ ،أمحد ،مجالية النص الروائي ،مقارنة حتليلية لرواية "لعبة النسيان" ،دار األمان للنشر والتوزيع،
الرابط ،ط.0991 /0
ـ  17ـ فوزي ،حسني ،حديث السندابد القدمي ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان ،د ط.0922 ،
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ـ  13ـ الفريوز أابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،ابب الباء ،فصل العني ،مادة
العجب ،تح :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،ط.0922 /7
ـ  12ـ الفيصل ،مسر روحي ،الرواية العربية البناء والرؤاي ـ مقارابت نقدية ـ منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق ،ط.7113 /0
ـ  13ـ القاضي ،حممد ،اخلرب يف األدب العريب ،دراسة يف السردية العربية ،كلية اآلداب ،منوبة ،تونس ،ودار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط.0992/0
ـ  11ـ القرشي ،حممد بن اخلطاب  ،مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،الباب األول ،الفصل
الرابع ،تح :حممد علي البجادي ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،د ط  ،د ت.
ـ  12ـ القرطيب ،حممد بن حممد ،اجلامع ألحكام القرآن ،اجمللد السادس ،اجلزء الثاين عشر ،حتقيق أبو
إسحاق اطفيش ،دار الكتاب العريب ،د ط ،د ت.
ـ  12ـ القزويين ،زكراي بن حممود ،عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،دار اآلفاق اجلديدة ،ط،7
. 0922
ـ  19ـ كيليطو ،عبد الفتاح ،الغائب ،دراسة يف مقامة للحريري ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب،
ط.7112 /3
ـ  21ـ حلميداين ،محيد ،بنية النص السردي (من منظور النقد األديب) ،املركز الثقايف العريب للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط.0990/0
ـ  20ـ املسعودي ،علي بن حسن ،أخبار الزمان ومن أابده احلداثن وعجائب البلدان والغامر ابملاء
والعمران ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،ط . 0991 /0
ـ  27ـ املقدسي ،مطهر بن طاهر ،كتاب البدء و التاريخ ،اجلزء األول ،مكتبة الثقافة الدينية ،د ط ،د ت.
ـ  23ـ منظور( ،ابن) حممد بن علي ،لسان العرب ،اجمللد األول ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،د ط ،د ت.
ـ  22ـ منيف ،عبد الرمحن ،مدن امللح ،تقاسيم الليل والنهار ،مطبعة العلم ،دمشق ،ط.0929 /7
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ـ  23ـ وايف ،علي عبد الواحد ،غرائب النظم والتقاليد والعادات ،دار النهضة،مصر للطباعة والنشر،
القاهرة ،د ط ،د ت.
ـ  21ـ الوردي( ،بن) سراج الدين عمر ،خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،مطبعة مصطفى البايب احلليب
وأوالده مبصر ،د ط  /شهر ذي احلجة  0320ه.
ـ  22ـ يقطني ،سعيد ،السرد العريب مفاهيم وجتليات ،الدار العربية للعلوم انشرون ،لبنان ،ومنشورات
االختالف ،اجلزائر ،ودار األمان ،الرابط ،ط.7107 /0
ـ  22ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،املركز الثقايف العريب،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط.0992 /0
ـ الكتب املرتمجة:
ـ  0ـ إيكو ،أمبريطو ،التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ،ترمجة سعيد بنكراد ،املركز الثقايف العريب ،ط/1
.7111
ـ  7ـ برنس ،جريالد ،املصطلح السردي ،ترمجة عابد خزندار ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة ،مصر ،ط/0
.7113
ـ  3ـ تودوروف ،تزفيتان ،ميخائيل ابختني ،املبدأ احلواري ،ترمجة فخري صاحل ،املؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بريوت ،ط.0991/7
ـ  2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مدخل إىل األدب العجائيب ،ترمجة الصديق بوعالم ،دار الكالم ،الرابط،
ط.0993 /0
ـ  3ـ تومبكنز ،جني ،نقد استجابة القارئ من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية ،ترمجة حسن انظم ،علي
حاكم ،اجمللس األعلى للثقافة ،ط.0999/0
ـ  1ـ جينيت ،جريار وآخرون ،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري ،ترمجة انجي مصطفى ،منشورات
احلوار األكادميي واجلامعي ،ط.0929 /0
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ـ  2ـ ريكاردو ،جان ،قضااي الرواية احلديثة ،ترمجة وتعليق صباح اجلهيم ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد
القومي ،دمشق.0922 ،
ـ  2ـ شرتاوس ،كلود ليفي ،اإلانسة البنيانية ،ترمجة حسن قبيسي ،املركز الثقايف العريب ،ط.0993 /0
ـ  9ـ غاستون ،ابشالر ،مجاليات املكان ،تر :غالب هلسا ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط.0922/7
ـ  01ـ غيلبري ،دوران ،األنثروبولوجيا ،رموزها ،أساطريها ،أنساقها ،تر :مصباح الصمد ،املؤسسة اجلامعية،
بريوت.0999 ،
ـ  00ـ كراتشكوفسكي ،اغناطيوس ،اتريخ األدب اجلغرايف العريب ،القسم األول ،ترمجة صالح الدين عثمان
هاشم ،اختيار اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية ،د ط ،د ت.
ـ  07ـ الالند ،أندريه ،موسوعة الالند الفلسفية ،م ،7تعريب خليل أمحد خليل ،إشراف أمحد عويدات،
منشورات عويدات ،بريوت ـ ابريس ط.7110 / 0
ـ  03ـ ليزا ،توتلى ،فن كتابة الفانتازاي واخليال العلمي ،ترمجة كمال الدين حسني ،الدار املصرية اللبنانية،
ط.7112 ،0
ـ  02ـ مرسيا ،إلياد ،احلنني إىل األصول ،ترمجة حسن قبيسي ،دار قابس ،دمشق ،ط.0992 /
ـ  03ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،املقدس واملدنس ،ترمجة عبد اهلادي عباس ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،ط.0922 /0
ـ  01ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مظاهر األسطورة ،ترمجة هناد خياطة ،دار كنعان للدراسات والنشر ،دمشق ،ط/0
 0990ـ
ـ  02ـ ميشال ،بوتور ،حبوث يف الرواية اجلديدة ،ترمجة :فريد أنطونيوس ،دار عويدات ،ط.0920 /
ـ اجملالّت والدورايت:
ـ  0ـ إبراهيم جربا ،جربا ،زمن الرواية ،جملة فصول ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،اجمللد الثاين عشر ،العدد
األول ،ربيع .0993
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ـ  7ـ أمني العامل ،حممد ،الرواية بني زمنيتها وزمنها مقاربة ،مبدئية عامة ،جملة فصول ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،اجمللد الثاين عشر ،العدد األول ،ربيع .0993
ـ  3ـ برادة ،حممد ،تعلمت مبكرا اإلصغاء ألسئلة الرواية ،سلطة الرواية العربية ،جملة أخبار األدب ،عدد
 ،120ماي .7111
ـ  2ـ بشلم ،مىن ،الفضاء اجلغرايف يف رواية الويل يعود إىل مقامه الزكي ،جملة األثر ،عدد خاص :أشغال
امللتقى الدويل اخلامس يف حتليل اخلطاب" ،اخلطاب الروائي عند الطاهر وطار" ،يومي  73و72فيفري
.7100
ـ  3ـ بلحيا ،الطاهر ،الرواية العربية اجلديدة من امليثولوجيا إىل ما بعد احلداثة ،جذور السرد العريب ،ابن
الندمي للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط.7102 /0
ـ  1ـ بن البحري ،عبد اجمل يد ،قراءة يف عتبات النص النقدي ،حبث يف بالغة التصدير"حمنة الشعر" ،لنزار
شقرون ،منوذجا ،جملة احلياة الثقافية ،وزارة الثقافة التونسية ،عدد  ،012السنة .7113 /31
ـ  2ـ بوحاليس ،سالف ،الرؤية السردية بني السارد واملسرود له ،جملة األثر ،عدد خاص :امللتقى الوطين
األول حول :اللسانيات والرواية ،يومي  77و 73فيفري .7107
ـ  2ـ التازي ،حممد عز الدين ،عجائبية احملكي يف القصة القصرية املغربية ،جملة بصمات ،جامعة احلسن
الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،7ع.0991 /0
ـ  9ـ جابر حسني ،إسراء( ،املروي له) والقارئ الضمين ،دراسة تطبيقية يف القصة القصرية النسوية ،جملة
كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية ،بغداد ،العدد الثاين واخلمسون.71122/
ـ  01ـ جوادي ،هنية ،التعدد اللغوي يف رواية "فاجعة الليلة السابعة بعد األلف" لألعرج واسيين ،جملة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،العدد السادس ،جانفي .7101
ـ  00ـ حطاب ،طانية ،إبراهيم الكوين ومشروعه السردي من طوق الصحراء إىل إشعاع العاملية ،جملة رؤى
فكرية ،العدد الرابع ،أوت  ،7101جامعة سوق أهراس.
ـ  07ـ حليم حسن ،حممد ،املروي له يف قصص جاسم عاصي ورواايته ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،بغداد ،عدد  ،02كانون األول.7102 /
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ـ  03ـ محداوي ،مجيل ،السيميوطيقا والعنونة ،جملة عامل الفكر ،تصدر عن اجمللس للثقافة والفنون واألدب،
الكويت ،اجمللد  ،73عدد  ،13يناير /مارس .0992
ـ  03ـ حياة ،أم السعد ،من احلوارية إىل التناص إىل املتعاليات النصية ،جينيالوجيا مفهوم التناص يف
الدراسات الغربية ،جملة مقاليد ،جامعة ورقلة ،العدد 13ديسمرب .7103
ـ  01ـ دندي ،حممد إمساعيل ،السرايلية والشعر العريب احلديث ،جملة املعرفة ،وزارة الثقافة السورية ،السنة
السادسة والثالثون ،ع  ،219تشرين األول(أكتوبر).0929 ،
الزين للطيب
السردية بني الواقع واألسطورة :مدخل إىل عرس ّ
ـ  02ـ ّ
الرايحي القسنطيين ،جنوى ،اللّغة ّ
صاحل ،اجمللة الع ربية للثقافة ،جملة نصف سنوية (مارس ـ سبتمرب) ،السنة اخلامسة عشرة ـ العدد الثالثون،
مارس .0991
ـ  02ـ عبد هللا ،هشام حممد ،اشتغال العتبات يف رواية "من أنت أيها املالك؟" ،دراسة يف املسكوت عنه،
جملة دايىل ،العدد السابع واألربعون.7101 /
ـ  09ـ عثمان ،إعتدال ،قراءة استطالعية ..الواقع التارخيي واالجتماعي والثقايف يف خميال روائي ،ضمن جملة
الرافد ،الشارقة أغسطس. 7113
ـ  71ـ الغرايف ،حممد ،بالغة السرد يف امليثولوجيا العربية القدمية "إرم ذات العماد" منوذجا ،جملة الرافد،
تصدر عن دائرة الثقافة اإلعالم ،الشارقة ،عدد  ،023مارس.7107 /
ـ  70ـ كرومي ،حلسن  ،العابر وهاجس البحث يف أدب إبراهيم الكوين ،جملة اخلطاب ،منشورات خمرب
حتليل اخلطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد الرابع جانفي  ،7119دار األمل للطباعة والنشر
والتوزيع ،مدوحة ـ تيزي وزو ،اجلزائر.
ـ  77ـ حممد طويل ،آمنة  ،عتبات النص الروائي يف رواية اجملوس إلبراهيم الكوين :العنوان ـ الغالف ـ
املقتبسات ،اجمللة اجلامعة ،العدد السادس عشر ،اجمللد الثالث ،ليبيا ،يوليو.7102/
ـ  73ـ مرسي ،أمحد علي ،الذات العامة والذات اخلاصة يف السري الشعبية املصرية ،الفنون الشعبية ،اهليئة
العامة للكتاب ،القاهرة ،العدد.0993 / 29
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ـ الرسائل اجلامعية:
ـ  0ـ اإلدريسي ،محيد ،السرد الفانتاستيكي يف الرواية العربية احلديثة ،البنية والداللة ،أطروحة دكتوراه،
جامعة حممد األول ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،وجدة ،شعبة اللغة العربية وآداهبا.7113/7117 ،
ـ  7ـ جاسم ،جاسم حممد ،العتبات النصية يف شعر عبد الوهاب البيايت ونزار قباين ،أطروحة دكتوراه،
جامعة املوصل . 2008/
ـ  3ـ عطية ،فاطمة الزهراء  ،العجائبية وتشكلها السردي يف رسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي
ومنامات ركن الدين الوهراين ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة حممد
خيضر ،بسكرة ،اجلزائر.7103 /7102 ،
ـ  2ـ عواد ،عبد القادر ،العجائيب يف الرواية العربية املعاصرة ،آليات السرد والتشكيل ،أطروحة دكتوراه يف
النقد املعاصر ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة وهران 7100 ،ـ .7107
ـ  3ـ كواري ،مربوك ،السرد الروائي وأدبية التناصية الرواية املغاربية منوذجا ،أطروحة مقدمة لنيل درجة
الدكتوراه يف األدب املعاصر ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة وهران ،اجلزائر.7119 / 7112 ،
ـ املواقع اإللكرتونية:
ـ  0ـ www.akbarelyom.org
ـ  7ـ زينب ،عساف ،أدب اخليال العلمي ،ملاذا ال يتسلى الكتاب العرب؟ متاح على الشبكة
www.syrinstory.com
ـ  3ـ موقع براح األفكار ،مدونة خاصة أبعمال الناقد سعد احلمري ،األسطورة عند إبراهيم الكوين،
.7119
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ملحق:
صور أغلفة بعض رواايت إبراهيم الكوين ،اليت تشتمل على العتبات اليت حتيل على املكون املكاين والزماين،
املتمثل يف الصحراء وأحداثها وشخصياهتا.
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