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الي�شبع ابن اآدم ااّل الرتاب – رواية نزيف 
احلجر 

يف عزلته الثلجية عند جبال االألب ، يختار 
ابراهيم الكوين حوارات الذات وا�شئلتها 

امل�شتته القائمة منذ وقت ، اذ ان رفقة 
الذات بالن�شبة اليه هي هم التداعيات 

احلرة وهم اال�شغاء اىل �شوت الداخل ، 
وهو يف ع�شرته الذاتية هذه يطرح ا�شئلة 
النهايات الكربى لرجل �شحراوي ، �شافر 

عرب الرمل وعرب طرق املدن احلديثة .. 
لي�شل غايته من ا�شئلة االأن�شان يف رحلة 
املجاهيل اليومية ، ثم مي�شي اىل الغابة 
االأوربية حيث يقيم .. ليجد �شحر التكتم 

احلاين وتداعيات االأعماق وهي تعيد 
دورتها من االأ�شول اىل النهايات الغريبة.

الوجه ال�شحراوي :
ان مالمح الطوارق التي حتكم حركة 
وجهه ال�شتيني ، متثل مرجعا لهويته 
، باعتبار هذه املالمح مرتكزا خارجيا 

القناعا ، حيث ت�شند ذلك التف�شيل الرّباين 
، تراكمات وا�شئلة الرجل ال�شحراوي 

و�شط غابة اوربية كثيفة مفرطة يف 
ال�شكون .. مفرطة يف اأالأرتواء ..ال 

يف العط�ش كما هي ال�شحراء ، فبماذا 
يحاور الروائي ابراهيم الكوين - 

1948 ..عط�شه القدمي وهو املن�شغل 
برومان�شيته اجلديدة و�شرده الذي 
يركب الروؤى والفل�شفة والتداعيات 

واملراجع واالأ�شاطري لي�شنع عمال روائيا 
حتكمه خربات كثرية وتوؤثر فيه جتارب 

العمل ال�شحفي .. ومكت�شفات املنقب .. 
وتداعيات ال�شردي .

ان جتربة الروائي ابراهيم الكوين – 
ا�شدر �شتني كتابا بني الرواية والن�ش 

وترجم عامليا - تنطوي على روؤية 
ملغزة يف عمقها حيث يرى االأ�شاطري 

واحلكايات ، على انها عر�ش نقلي الأحداث 
و�شخ�شيات ميكن ان توظف خلدمة 

ال�شرد . انه يرى ان املنقول باعتباره ابن 
البداءة والفطرة ، وان كان �شفاهيا بحكم 

ذاكرة ال�شحراء ، ي�شتحق بالت�شجيل 
ولكن وفق �شنعة الكاتب ، والأن الكوين 

يتقن مهنة ال�شحفي مثلما يتقن فعل 
الكاتب ، فاأنه مينح نف�شه حق اعادة اخللق 

يف التن�شي�ش والرتميز )األي�شت املعرفة 
هي تنا�شل فكري وخلق ورواية وجتدد؟( 

.. اأن ابراهيم الكوين يجرتح لغته ويبتكر 
للحكاية اقنعة ومفاهيما وبنى .. وبذلك 

تندغم روح الفل�شفة وروح الرواية 
لي�شنعا عاملا ..رواية املجو�ش .. الترب 

ونزيف احلجر – مثال..
عند هذا الروائي املنت�شر عامليا بكتبه 

ال�شتني ، لغة جديدة الأ�شتعمال احلكاية 
وموروثات النقل ومعارف ال�شحراوي 

وهو يحمل ذاكرة مليئة وحافظة ت�شم كل 
مرجع . كيف يكون لل�شحراوي ار�شيفا 

او مكتبة او �شل�شلة مراجع .. ان كل الذي 
ميلكه تلك احلافظة التي توثق كل �شيء 

، ويبدو ان الكوين قد ا�شتثمر ثقافة 
ال�شحراء وهو الطوارقي املثقل باأالأرث 

بحيث تبدو رواياته ون�شو�ش كتبه �شردا 
تاريخيا ووثائقيا اىل حد ما .. ) نداء 

ماكان بعيدا – الفائز بجائزة ال�شيخ زايد 

2008 ( وا�شرت�شاال فل�شفيا ، ون�شو�شا 
وروايات يدور و�شطها ا�شخا�ش 

مبتكرون يحملون هم الكاتب نف�شه 
الأي�شال ر�شائل وم�شامني ومرموزات 

كما يف كتابه – الترب 1997 . ان بع�ش 
النقاد يت�شدى الأ�شلوبية الكوين باأنها 

اقل من متطلبات التقنية الروائية .. وانه 
ميتلك مطاولة الكتابة املمتدة لفرط مالديه 

من معلومات وا�شتعماالت لكل حكمة 
..او تاريخ .. او فل�شفة . ولكنه رغم كل 

ا�شتطراد ميزج يف الرواية بني لغة ثرية 
بالوعي واخلربات وبني حدث منقول 

لتتحول الرواية اىل ن�ش ممكن كذلك يف 
كتابه االأخري – نداء ماكان بعيدا . وهكذا 
ا�شتطاع ابراهيم الكوين بداب ومطاولة 
غريبني ان ي�شدر منذ اوائل الت�شعينيات 

اىل اليوم �شتني كتابا بالفرن�شية 
واالأملانية واالأنكليزية والعربية .. بع�ش 

امل�شادر تقول انه ترجم اىل اكرث من 
اربعني لغة متاحة يف العامل اليوم .. 

وبرغم اية مالحظة ميكن ان نقولها على 
هذا القول لكن الكوين فائز بعدد من 

اجلوائز املهمة واحدها و�شام الفرو�شية 
الفرن�شي وهو من االأو�شمة الرفيعة كما 

منحته �شوي�شرا ارفع جوائزها اخلا�شة 
عن كل اعماله املرتجمة اىل االأملانية ..

الراجلة يف طرق ال�شحراء:
انه ملن ال�شعب حتديد مالمح حمدده 

لروائي كامن يف اعمال ابراهيم الكوين 
، ذلك انه يرتدي حلة املوؤّرخ .. وبهذه 

الطريقة لفت انتباه الغرب .. كما ارتدى 
لبو�ش الفيل�شوف .. يف جوهر الن�شو�ش 

.. كما ا�شتجمع عدته االأنرثوبولوجية 

مع خربات الكتابة امل�شرت�شلة ليقدم زادا 
�شحراويا خا�شا يحكي ق�شة اولئك الذين 

مي�شون يف طريق الرمال نحو ابتكار 
عنا�شر احلياة امل�شتحيلة وبني اولئك 

الذين يحلمون يف �شناعة حياة ..- نزيف 
احلجر - 1995

و تتوازى الفل�شفة والفعل الروائي عند 
الكوين كما يف – ع�شب الليل اذ يرمي 

روؤيته حماوال جتاوز ماأزق الرتكيب 
يف عملية الكتابة ..بحيث ت�شطدم 

الروؤى الفل�شفية مع واقعية االأحداث 
لكنها ت�شرت�شل بفعل �شغط ال�شرد .. 

دون ان يكرتث خل�شائر الروائي ل�شالح 
الفيل�شوف ) بع�ش ال�شحفيني مينحون 

الكوين �شفة الفيل�شوف واملوؤرخ 
والروائي ، وهو غري �شعيد كما يبدو 

بكل مبالغات االأعالم العربي اذ يجد ان 
املثقفني وال�شحفيني العرب حتكمهم 

اهواء واهتمامات غري الثقافة رغم 
ظهورهم ب�شفتهم االأعالمية او الثقافية(..

من جهة اخرى ت�شتغل الفل�شفة عند 
الكوين على جعل املنت الروائي حامال 

لهموم فل�شفية يف التاأمل وال�شوؤال 
والك�شف ) احلياة ال حتتمل حياة اأخرى 

اأبدا.االإن�شان يعي�ش �شقيا جّدا اإذا جاء نباأ 
يقول بان ثّمة اإن�شانا يف الكون االأبدي 
يدّب ويتنّف�ش بعمق وي�شتمتع وحيدا (

انه يحمل يف �شرده هموم التذكر العميق 
منذ طفولته و ي�شتعر�ش ال�شحراوي 

وهو) يعي�ش العمر كله مي�شي خلف 
الدواب( انه يبتكر لنا روؤية ملعاناة 

نتخيلها والنعرفها عن �شكان ال�شحراء 
والطوارق و�شراعهم و�شط الرمل .. 

مثلما ي�شتعر�ش لنا ا�شتاتيكية اجلدل ذاك 
يف فنون ومو�شيقى وحنني يعي�شه ابطال 
رواياته .. ورجال ذخرية الذاكرة لديه .. 
اأن رواياته ت�شتق�شي - حياة ال�شحراء، 
واعماق املكان حينما تكون حياة البادية 
رحيال دائما، فالتجلي هنا اآ�شر، واأبعاده 

خليقة باملتابعة حينما ترى قبائل 
الطوارق وهم اهله وقبيلته املنت�شرة .. 

يقطعون ال�شحراء بحثًا عن حلم يعيد 
للحياة بريقها، ذاك احللم املرتبط باملاء 

دائمًا. اذ ال تخلو روايات الكوين من هذا 
الهاج�ش االإن�شاين يف البحث عن املاء ..
انه ملن املمكن القول ان الكوين ا�شتطاع 

اأن يخلق طريقه يف االأبحار و�شط 
ثقافات اخرى .. حيث ا�شتقبلت رواياته 
وترجمت اىل لغات عديدة مثلما حظيت 

اعماله باأهتمام دور الن�شر العربية 
 – والن�شر  للدرا�شات  العربية  – الدار 

ال�شاعة االآداب ودور اخرى .. ان الروائي 
عند الكوين ي�شتغل على ال�شرد الواقعي 

اىل ابعد حد ميكن ان يتحمله اخليال 
ليكون من منظومته التعبريية فنتازيا .. 

وظالل من حياة ال�شحراء بكل طاقتها 
على خلق الوهم الب�شري .. وخلق 

االأحداث اي�شا .
ولعل فكرة املكان �شتكون مركز اهتمام 

الكوين كلما تقلب يف ان�شغاالته اذ تركز 
اعماله على املكان ب�شفته وطنًا ومنفى، 

وب�شفته هوية و انتماء وفنتازيا مفتوحة 
لكل احتمال ت�شتدعيه حركة الرواية 
و�شخو�شها ) انا �شتغل بتداعي حر 

ا�شتعيد فيه مراجعي دون ان اقف عند 
خماوف حمددة .. ان كل مرجعية او 

ذاكرة بالن�شبة للروائي هي عدة جتعله 
يتحا�شى ال�شرد العام اىل ا�شول ال�شرد 

الكوين  فاز  لقد   ..  ) الكوين  – يقول 
بجائزة الدولة اال�شتثنائية يف �شوي�شرا 

وهو اأول اأجنبي - عربي متنحه �شوي�شرا 
اجلائزة التي غالبا مامتنح ملوؤلف متميز 

كل خم�ش اأو �شت �شنوات، وكثريا ما 
حتجب كما حدث يف ال�شنوات الع�شر 

االأخرية. وتبلغ قيمتها املادية اأ�شعاف 
جوائز الدولة التقديرية التي �شبق 

للكوين اأن فاز يف اأولها عام 1995 عن 
روايته "نزيف احلجر"، وفاز بالثانية 

عام 2001 عن ملحمة "املجو�ش". و فاز 
الكوين خالل هذه االأعوام بجوائز اأخرى 

مثل جائزة جلنة الت�شامن الفرن�شية 
عن رواية "واو ال�شغرى" عام 2002 

اأو جائزة اللجنة اليابانية للرتجمة عن 
روايته "الترب" عام 1997. وقد فاز 

اأخريا بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب 2007 
 2008 –

اأن �شدور ملحمته "املجو�ش" مرتجمة 
اىل الفرن�شية من قبل اأثار ردود فعل 
وا�شعة يف ال�شحافة االأدبية .. حيث 

�شوره امللحق االأدبي لليربا�شيون انه 
مثل نبوءة جديد ة يظهر و�شط ال�شحراء 

يف �شورة الروائي الذي يحمل ذاكرته 
املثقلة باملعرفة والتذكر 

- اأن اخلال�ش �شيجيء عندما ينزف 
الردان املقد�ش وي�شيل الدم من احلجر. 

حيث تولد املعجزة التي �شتغ�شل اللعنة، 
وتتطهر االأر�ش ويغمر ال�شحراء 

الطوفان .. 
بهذه الطريقة يقفل الكوين احداث 

روايته نزيف احلجر ويوا�شل امل�شي 
كل يوم و�شط الغابة ال�شوي�شرية نحو 

جبال مثقلة بالثلج .. وهو يتذكر �شحراء 
عط�شى وعيون الطوارق وهي تبحث عن 

املاء طوال العمر.

اإبراهيم الكوين اأديب ليبي 
كبري، يكاد يكون الأ�سهر عربيًا 
على م�ستوى العامل حاليًا، وهو 
معروف يف الغرب اأكثـر من معرفته 
عربيًا.  وهو روائي متخ�س�ص 
باأدب ال�سحراء فم�سرح ق�س�سه 
ورواياته وجل اأعماله هو ال�سحراء 
باأنا�سها وحيواناتها وطبيعتها 
القا�سية.  واأنت عندما تقراأ للكوين 
ينقلك بفنية رائعة ومده�سة 
اإىل ال�سحراء كاأنك تعي�ص فيها 
وتتنف�ص ترابها وتتلظى بهجريها 
الذي ل يرحم.  ولن اأطيل ف�سوف 
اأعرفكم على اأديبنا نقاًل عن 
مو�سوعة الويكبيديا. اإبراهيم 
  Ibrahim Al-Koni الكوين
الروائي الليبي العاملي نال جائزة 
الدولة ال�ستثنائية الكربى التي 
متنحها احلكومة ال�سوي�سرية اأرفع 
جوائزها ، وذلك عن جممل اأعماله 
الروائية املرتجمة اإىل الأملانية. 
اختارته جملة » لري« الفرن�سية بني 
خم�سني روائيًا من العامل اعتربتهم 
ميثلون اليوم »اأدب القرن احلادي 
والع�سرين«، و�سمتهم »خم�سون 
كاتبًا للغد«. فاز بجائزة ال�سيخ 
زايد للكتاب فرع الآداب يف دورتها 
الثانية 2008-2007. 
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ن�ساأته 
ولد بواحة غدام�ش- ليبيا عـام1948 .اأنهـى 

درا�شتـه االبتدائية بغدام�ش، واالإعدادية 
ب�شبها، والثانوية مبو�شــكو، حـ�شل على 

اللي�شان�ش ثم املاج�شتري يف العلوم االأدبّية 
والنقدية من معهـد غوركى لــالأدب العــاملـي 

مبو�شكـو.1977 
يجيد ت�شع لغات وكتب �شتني كتاب حتى 

االآن، يقوم عمله االأدبي الروائي على عدد 
من العنا�شر املحدودة، على عامل ال�شحراء 

مبا فيه من ندرة وامتداد وق�شوة وانفتاح 
على جوهر الكون والوجود. وتدور معظم 

رواياته على جوهر العالقة التي تربط 
االإن�شان بالطبيعة ال�شحراوية وموجوداتها 

وعاملها املحكوم باحلتمية والقدر الذي ال 
ُيرّد. 

ن�شر اإنتاجه االأدبي بجريدة فزان– البالد– 
لفجر اجلديد– احلرية– امليدان– احلقيقة– 

االأ�شبوع لثقايف – طرابل�ش الغرب– جملة 
املراأة– ليبيا احلديثة– الكفاح العربي– 

ال�شداقة البولونية. وينتمي اإبراهيم 
الكوين اإىل قبيلة الطوارق وهي قبيلة ت�شكن 
ال�شمال االأفريقي من ليبيا اإىل موريتانيا كما 
تتواجد يف النيجر ، وهذه القبيلة م�شهورة 

باأن رجالها يتلثمون ون�شاوؤها يك�شفن 
وجوههن. 

وميكن القول اأن رواياته تنتمي اأدبيا اإىل 
جمال الرومان�شية اجلديدة والتي تت�شم 

بتخيل الواقع اأو تغريب اإن جاز ا�شتخدام 
م�شطلح ال�شكليني الرو�ش.

جمالت تاأليفه 
الرواية،الـدرا�شات االأدبيـة والنقديـة، ال�شيا�شـــة، 

والتـاريخ. 
املنا�شب التي تقلدها 

- عمل بوزارة ال�شوؤون االجتماعية ب�شبها ثم وزارة 
االإعالم والثقافة 

- مرا�شل لوكالة االأنباء الليبية مبو�شكو 1975 
- مندوب جمعية ال�شداقة الليبية البولندية بوار�شو 

 .1978
- رئي�ش حترير جملة ال�شداقة البولندية 1981. 

- م�شت�شار بال�شفارة الليبية بوار�شو 1978. 
- م�شت�شار اإعالمي باملكتب ال�شعبي الليبي )ال�شفارة 

الليبية( مبو�شكو 1987. 
- م�شت�شار اإعالمي باملكتب ال�شعبي الليبي)ال�شفارة 

الليبية( ب�شوي�شرا 1982.

اجلوائز التي ح�سل عليها: 
- جائزة الدولة ال�شوي�شرية، على رواية« نزيف 

احلجر« 1995م. 
- جائزة الدولة يف ليبيا، على جممل االأعمال 1996م. 
- جائزة اللجنة اليابانية للرتجمة، على رواية » الترب« 

1997م. 
- جائزة الت�شامن الفرن�شية مع ال�شعوب االأجنبية، 

على رواية واو ال�شغرى« 2002م. 
- جائزة الدولة ال�شوي�شرية اال�شتثنائية الكربى، على 

جممل االأعمال املرتجمة اإىل االأملانية، 2005م. 
- جائزة الرواية العربية) املغرب(، 2005م. 

- جائزة رواية ال�شحراء) جامعة �شبها – ليبيا( 
2005م. 

- و�شام الفرو�شية الفرن�شي للفنون واالآداب 2006م. 

ابراهيم الكوني: عزلة السرد بكل اللغات ابراهيم الكوني .. روائي الصحراء

فاروق �سلوم
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�سرار بني يا�سني

يعترب الروائي الليبي ابراهيم الكوين 
)1949(، واحدا من ابرز واهم الروائيني 

العرب املعا�شرين، وذلك لتميزه ورمبا 
تفرده يف ت�شوير عامل ال�شحراء الليبية - 

االفريقية، والتي متتد �شهوبها غربا نحو 
اجلزائر واملغرب وموريتانيا، و�شرقا حتى 

تت�شل بال�شحراء الغربية يف م�شر، وجنوبا 
حتى قلب القارة االفريقية لقد اختار الكوين 

عامله الروائي ال�شردي امللحمي يف هذه 
املنطقة التي ظلت الآالف ال�شنني موطنا لقبائل 

الطوارق التي تتداخل حدودها وتتال�شى 
يف تلك ال�شحراء ال�شا�شعة، االمر الذي 

خلق تراثا غنيا وحيا ومتنوعا من اخلربات 
االن�شانية والثقافية لدى ابناء قبائل الطوارق 
بدءا من اال�شالم الذي اعتنقوه ومرورا بكتلة 

من العقائد البدائية والوثنية، واملوروثات 
اال�شطورية واخلرافية التي عمقت جذورها 

يف الرتبة الثقافية واملخيال ال�شعبي اجلمعي 
ملجتمع الطوارق، و�شكلت بالتايل خ�شائ�شه 

النف�شية والفكرية وت�شوراته االجتماعية 
والوجودية ب�شكل عام.

ان الكوين تعاي�ش مع ال�شحراء وخربها 
عرب حلقتني مت�شلتني، فهي املكان الذي عا�ش 

فيه �شطرا من حياته حيث ت�شكل وجدانه 
الثقايف والنف�شي والفكري، وهي اي�شا 

العامل الذي نذر له اعماله الروائية، فانكب 
على ت�شوير ذلك العامل املده�ش عرب �شردياته 
املتوا�شلة، واأخذ يوحد الطبيعة مع االن�شان 

واحليوان يف عامل واحد ومكان واحد هو 
عامل ال�شحراء.

نظر الكوين اىل العامل الطوارقي نظرة معباأة 
بالقدا�شة، وكاأنه الفردو�ش املفقود، ولذا فهو 

يروى كل �شيء فيه من حكايات وا�شاطري 
وخرافات ، وال ين�شى ان ي�شلط ال�شوء على 

منظومة االخالقيات والف�شائل التي يت�شم 
بها ابناء ال�شحراء من الطوارق، خا�شة 

يف ت�شوير جدلية العالقة مع احليوانات 
التي تت�شم بالتوحد مع الكائنات املحيطة، 
فالعالقة مع كل مايحيط به عالقة ع�شوية 

ت�شتغرق حياة االن�شان ال�شحراوي كاملة، 
كما انه كان م�شكونا بت�شوير العامل الوطني 

التحرري للطوارق من خالل مقاومتهم للغزاة 
امل�شتعمرين من ايطاليني وفرن�شيني.

ان ما مييز اعمال ابراهيم الكوين الروائية 
هو انها قامت على جمموعة من العنا�شر 
املحدودة يف عامل ال�شحراء، مبا فيها من 

امتداد وق�شوة وانفتاح على جوهر الكون 
والوجود، حيث تدور اغلب رواياته حول 

ت�شوير جوهر العالقة التي تربط االن�شان 
بالطبيعة ال�شحراوية ومفرداتها وعاملها 

املحكوم باحلتمية والقدر، يف هذا العامل تبدو 
العنا�شر والعالقات التي تربط بينها قارة 
وثابتة ال ياأتي عليها التغيري، ويحكم غالبا 
على ال�شخ�شية املحورية باملوت كاأ�شحية 

قربانية من �شاأنها اأن جتلب اخل�شب واخلري 
والنماء اىل الطبيعة ال�شحراوية القاحلة، 
فينهمر املطر الغزير، وتت�شالح ال�شحراء 

اجلبلية مع ال�شحراء الرملية، كما تقول 
اال�شطورة التي يذكرها يف روايته »نزيف 

احلجر«.
ويف هذا ال�شياق ت�شكل اعمال الكوين كما 

يف »نزيف احلجر« و»الترب« عاملا روائيا 
ي�شف العالقة املده�شة التي تقوم بني ان�شان 

وحيوان ال�شحراء، يف جو ا�شطوري وا�شح. 
فاال�شطورة تف�شر احلكاية ال�شردية كلها 
تقريبا. ولعل عن�شر االدها�ش يف اعمال 

الكوين الروائية هو هذه اللعبة اال�شطورية 
- الق�ش�شية التي يقيمها ابراهيم الكوين، 

حيث ي�شكل الت�شمني واالقتبا�ش: من ا�شاطري 
وتاأمالت فل�شفية ووجودية وتاأمالت �شوفية 
اي�شا مفتاحا حتليليا ا�شا�شيا، اذ ي�شعب فهم 

فل�شفة اعمال الكوين الروائية دون النظر 
اىل عالقة التوا�شج التي تقوم بني احلكايات 

التي يرويها والن�شو�ش التي يقتب�شها، 
ويفتتح بها ف�شول رواياته. ويلم�ش القارىء 

تقاطع حكايات وا�شاطري م�شتدعاة من 
ثقافات خمتلفة فرعونية وفينيقية ورافدينية 

ويونانية.
ان الثنائية امل�شهورة يف اعمال الكوين 
»نزيف احلجر« و»الترب« تلخ�ش روؤية 

الكوين الوجودية، عرب �شرده للعالقة التي 
تدور بني االن�شان واحليوان، وجتليها يف 
عامل ال�شحراء وف�شائه املنفتح على االأفق 
واملجهول، حيث ان هذه العالقة متثل قمة 

ال�شفاء واالخال�ش املده�ش، واجلذور 
ال�شاربة يف الطبيعة اخلرية للموجودات، 

وهذه العالقة عند الكوين مبثابة تغيري 
بالرمز عن جوهر التجربة االن�شانية، حيث 

يعمل املكان - امل�شرح ال�شحراوي الفقري 
بندرته وعنا�شره القليلة وحمدودية ما 
يخا�ش من �شراع من اجله على الك�شف 

ب�شورة مدوية عن جوهر الطبائع واخل�شال 
الب�شرية، وعن تعالق اال�شاطري واخلرافات 

واملوجودات الوثنية ال�شحراوية التي تدخل 
يف ن�شيج حياة اهل ال�شحراء وت�شكل ثقافتهم 
وعقولهم وتنمط عالقتهم باملكان وما يحتويه، 

فاملكان - ال�شحراء هو وحده الذي يجعل 
الوجود وحدة واحدة، حيث تغت�شل الروح 

فيه وتتطهر لتتمكن من االحتاد باخلالء 
االبدي. وهو هنا عامل ال�شحراء الوحيد 

الذي يبقى عند ان�شان الكوين و�شخ�شياته 
الروائية.

ا�شتطاع الكوين يف اعماله الروائية ان يبقى 
هو نف�شه الراوي - احلاكي لالأحداث، لكي 
يتمكن من تقدمي روؤاه وافكاره عرب ابطاله 

و�شخو�شه، ولذا فان اعمال الكوين جميعها 
تقريبا تف�شح عن حكمة او ماأثرة او مقولة 

�شطرتها اخالق ال�شحراويني ونبالتهم، حيث 
جند الكثري من التاأمالت الفل�شفية والوجودية 
املتناثرة هنا وهناك، مما يدلل على عمق روؤية 

الكاتب الذي دمج كل ما يرتبط باحلوادث 
والتفا�شيل باأفكاره الفل�شفية وتاأثره بجوانب 

املعرفة االن�شانية ال�شاملة، االمر الذي اعطى 
اأعماله الكثري من وهجها االن�شاين.

ان هذا الوهج االن�شاين لدى الكوين كان 
ل�شيقا دائما بالفرد - االن�شان وهو يواجه 

م�شائره ويبني عالقاته مع اال�شياء، وهو 
بذلك يتجنب اجلانب االجتماعي يف رواياته، 

ومل يهتم كثريا بالعالئق االجتماعية التي 
اهتم بها الكثريون من كتاب الرواية يف العامل 

من امثال الكاتب الرو�شي دي�شتويف�شكي 
وجنيب حمفوظ، بقدر ما اهتم بتقدمي 

جوانب من التحليل النف�شي العمق حلياة 
ابطاله الذين يواجهون م�شاكلهم واقدارهم 

لوحدهم يف تلك ال�شحراء القاحلة الوا�شعة. 
وهذا لي�ش بغريب فالكوين ميثل واحدا من 
الروائيني الذي اقاموا اعمالهم االدبية على 

عامل ال�شحراء، على الرغم من ان الرواية 
تعترب فن الطبقة الربجوازية من �شاكني 

املدن يف االغلب وفقا ل�شريورة ن�شاأة الرواية 
االوروبية، وهو ما اختطته الرواية العربية 

خالل ن�شاأتها وتطورها خا�شة يف م�شر 
و�شوريا، وكما جتلت مثال يف اعمال جنيب 

حمفوظ وحنا مينة واالجيال الالحقة.
مع كل هذا فان ما قدمه الكوين يف اعماله 

الروائية ميثل العنا�شر االوىل لدرا�شة 
»انرثوبولوجيا ال�شحراء«، فهو مل يرتك 
عن�شرا اال و�شجله من تاريخ جماعة من 
الب�شر توارثت املكان والثقافة والروؤية 

الكونية وامناط العي�ش وجدت انها مقبلة على 
التال�شي واالندثار وال�شياع بفعل الزحف 

املديني وم�شروعات التحديث والتغيري التي 
تقوم بها الدولة ل�شكان ال�شحراء.

لقد ا�شتطاع الكوين يف اعمال مثل »نزيف 
احلجر« و»ثنائية املجو�ش« ان يتمثل 

االخالقي والفل�شفي واال�شطوري والديني 
وال�شويف بنزعة وجودية بارزة. فوحد بني 

ما هو واقعي وما هو متخيل او ا�شطوري 
وما هو مثايل او يوتوبي، »فواو« هي تلك 
الواحة اال�شطورة التي وعد الله بها عباده 
ال�شاحلني، او القلة القليلة من النا�ش، فهي 

مبثابة احللم و�شط ذلك العامل املجدب. او هي 
العقيدة اخلال�شية و�شط ذلك اجلدب النهائي 

واخلواء الروحي.
واملوؤكد ان ابراهيم الكوين يف اعماله 

املتوالية قد جنح ب�شكل جيد ومتميز يف بناء 
رواية »املجو�ش« على تلك اال�شطورة »واو« 

التي تنت�شر يف اذهان وخميلة ابناء الطوارق 
يف ال�شحراء االفريقية، م�شتفيدا من االدبيات 

الثقافية جميعها، فاقتب�ش من ن�شو�ش 
العهد القدمي واجلديد والقراآن واال�شاطري 
واحلكايات اخلرافية املحلية، مع ا�شتفادته 

احلديثة من جيم�ش فريزر وليفي �شرتاو�ش 
وايرك فروم، وحتى املت�شوفة اال�شالميني، 

ولعل الكوين يف كل ذلك كان يحاول ان يحل 
�شفرة لغز الوجود والبقاء لدى االن�شان الذي 

خربه - ان�شان ال�شحراء - وهو ما يوؤكد ان 
الروائي ابراهيم الكوين كاتب كبري و�شاحب 

موهبة ال ميكن اال�شتهانة بها، حمل فوق 
كاهله الكثري من الهموم االن�شانية التي اثرت 

اعماله الروائية بتقدمي ذلك العامل املده�ش 
واملتفرد يف اعماله، التي ال ميكن ان يراها 

القارىء او الناقد اال يف حالة تكامل تام مع 
بع�شها فهي حتمل نوعا من اخلطاب الفني 
والفكري الواحد الذي مييزه ومييز عامله.

لقد تاأكد م�شمون الهوية للرواية الليبية من 
خالل اعمال الكوين، كما انها اكدت ح�شورها 

العربي والعاملي. ولكن املفارقة هي ان 
روايات الكوين ال تر�شد البيئة الليبية عامة 
وال تتناول هموم الواقع االجتماعي الليبي، 
بل هي تر�شد عاملا جزئيا هو عامل ال�شحراء 

وان�شان ال�شحراء يف ليبيا وغريها حيث 
يتواجد ابناء الطوارق، لكن العامل ا�شبح 
يعرف الرواية الليبية عن طريق روايات 
الكوين، التي ا�شتطاعت وبابداع وا�شح 
�شياغة مفردات جمتمع الطوارق الغني 

بروؤاه ومعتقداته، غري ا�شتعارة كل اال�شاطري 
املمكنة التي ك�شاها رمال ال�شحراء وروح 

�شاكنيها وعقولهم.
لقد �شكلت اال�شطورة ف�شاء االدب احلديث 

باجنا�شه املختلفة، وقد وجد هناك الكثري من 
النقاد املحدثني الذين يرون ان من جماليات 

الرواية احلديثة ان تبنى بناء ا�شطوريا، ومع 
اعمال ابراهيم الكوين يتخلق عامل ا�شطوري 

ميتلك ف�شاءين ا�شطوريني: ف�شاء قام به 
الراوي وف�شاء اآخر قام به الروائي نف�شه.. 
وتتمثل املرجعيات الثقافية اال�شطورية عند 

الكوين يف بعدين:

االول: قيم وافكار ا�شطورية ماأخوذة من 
افواه ال�شخو�ش التي تلخ�ش جممل الثقافة 

ال�شائدة لدى قبائل الطوارق.
الثاين: مرجعيات ا�شطورية ت�شتمل على 

نوعني:
1- مقوالت الناقو�ش املفقود.

2- مقوالت اال�شالف، وهي جممل التجارب 
واملثل التي تركها االجداد والتي جاءت مع 

النامو�ش اما مف�شرة له واما مغطية مل�شاحات 
مل تطاأها �شطوته.

3- ا�شاطري �شائدة وهي تلك املجموعة من 
اال�شاطري التي اختريت �شمن مادة ال�شرد، 

لت�شكل عرب �شرد الراوي املوؤ�ش�ش للعمل 
الروائي البنية التحتية حلركة احلدث وما 

مييز حقيقة تقدمي اال�شاطري يف هذه الرواية 
انها مل تقدم كمادة فردية مثل ما قدمت داخل 

االأعمال الروائية االخرى.
تاأثر الكوين يف جتربته الروائية الطويلة 
باملوروث ال�شعبي الليبي من جهة، املدون 

بلغة الطوارق على وجه التحديد او 
احلكايات ال�شفاهية غري املدونة، وتاأثر من 

جهة اخرى بالق�ش�ش الواردة يف القراآن 
الكرمي، واالقوال املاأثورة يف االجنيل و�شفر 

التكوين، والنظرة ال�شوفية اال�شالمية من 
الطرق التيجانية والقادرية وكذلك باعمال 

املفكرين والفال�شفة والروائيني العامليني 
من امثال هوفمان وغوغول ودي�شتويف�شكي 

وموبا�شان وغريهم. وقد �شكل ذلك كله 
ان�شغال الكاتب بالهم االن�شاين ب�شورة عامة 

و�شعيه الدوؤوب نحو احلرية واالنعتاق من 
القيود.

ان اعمال الكوين االبداعية ال تكاد تخرج 
عن ثالوث ي�شكل مرتكزا ا�شا�شيا يف روؤيته 

للعامل، هذا الثالوث املقد�ش هو نف�شه ما 
قدمته اليه الطبيعة ال�شحراوية املحتفى 

بها دائما عند الكوين: الله، وحدة الكائنات 
واحلرية، فكل رواياته وجماميعه الق�ش�شية 

تدور حول تفكيك الغاز هذا ال�شر الكبري: ذلكم 
هو: الله - وحدة الكائنات - احلرية.

تالقحت الروؤى ال�شردية الكونية مع االو�شاع 
االجتماعية واالقت�شادية والثقافية ال�شائدة 

يف املجتمع ال�شحراوي، وذلك عرب �شبكة 
مت�شلة من العالقات امل�شتقرة يف ذلك املجتمع 

الذي ا�شبحت له هوية خا�شة مميزة، ذات 
جذور عميقة يف تاريخ ال�شحراء الكربى.

ومن هنا فقد انح�شر امل�شرح الرئي�شي 
لروايات الكوين يف ذلك العامل الروائي 

املتج�شد مكانيا يف ال�شحراء الكربى 
وان�شانيا مبجتمع الطوارق الذي ي�شكن هذه 
ال�شحراء املمتدة وميار�ش بحثه الدائب عن 
هويته الذاتية، وعن عامله الذي يحلم به عرب 

هذه الطبيعة القا�شية.
ي�شكل االميان بوحدة الكائنات مرتكزا 

رئي�شيا للبناء الفكري والروائي للكاتب 
ابراهيم الكوين، حيث جند ان هذه الفكرة 

املتكررة لديه وا�شحة املعامل يف اكرث من 
عمل روائي �شنعه، فرواية »نزيف احلجر« 

متثل انطالقة هامة لهذه الفكرة حيث يتوحد 
البطل »ا�شوف« مع ال�شخور، ويف رواية 

»الترب« جند ان »اوخيد« يرتبط او يتوحد مع 
»االبلق« ذلك املهري االعجم، ارتباطا روحيا 

وج�شديا يتجاوز يف حدوده العالقة التقليدية 
بني االن�شان واحليوان، ولذلك ي�شتوي عند 

الكوين االن�شان واحليوان واجلماد، وفق 
نزعة وحدة الكائنات البارزة عنده.

ويف رواية »ال�شحرة« يعاود الكوين جت�شيد 
الفكرة ذاتها ويلح عليها: »لقد تلقى االلهام 
الذي وهبه تلك العبقرية الفريدة. عبقرية 

االقرتان واالحتاد والتال�شي وامليالد، 
اخرتاق اال�شياء، االحتاد بالكائنات، ا�شتلقى 
على ظهره وتاأمل ال�شماء الزرقاء، فوجد انه 

لي�ش جزءا من ال�شماء، ولكنه هو ال�شماء. 
وجد انه م�شكون باالر�ش التي يلت�شق بها، 
واالر�ش اي�شا ت�شكنه، ادرك بح�ش الطفولة 

املبهم كيف ي�شري االن�شان اىل اال�شياء، 
وكيف ت�شري اليه اال�شياء، وكيف ت�شري فيه 

اال�شياء«.
* باحث اردين

يف املبتداأ ال بد يل من 
القول ان امراأة ال�شحراء 

ال ميكن ان تت�شكل مبثل 
هذه العجالة. هذا اوال، 

وثانيا ال ميكن الغو�ش يف 
عامل ابراهيم الكوين مبثل 

هذه ال�شهولة.
فالكوين عميق كعمق 

ال�شحراء الليبية ووا�شع 
كو�شعها وخ�شب 

كواحاتها. وهو برواياته 
»الترب ونزيف احلجر« 

و »الربة احلجرية« 
وجمموعاته الق�ش�شية 

»خلروج االول« و«القف�ش« 
وغريها، دائم التاأكيد على 

عن�شر املراأة �شواء كان 
ذلك من خالل ا�شاطري 

ال�شحراء او واقعها. وهو 
يف هذا فنان بالفطرة.. 

فنان يف دمج اال�شطورة 
مع الواقع.

والأن االنثى هي اال�شل يف 
نظره - ويف نظري اي�شا 

- يقول لنا ان ا�شل ال�شحراء هو البحر اي 
الو�شط املائي اي الرحم. اي ان اال�شل يف 

املاء واالجواء هو  املائية والرحمية.
انظر اىل م�شتحثات ال�شحراء.. لنلتقط 
�شدفة ولن�شعها على االذن، انها حتدثنا 

وتو�شو�شنا عن هذا اال�شل، عن تاريخ 
تلك االعماق وعن هدير البحر.. وعن 

االم الكربى ب�شكونها وثورتها، بهدوئها 
و�شخبها، بحنانها وغ�شبها وبخ�شوبتها 

وعقمها، برطوبة وطراوة ماء احلياة 
وبجفاف املوت.. انها ربة التناق�ش.

اننا حني نقراأ كتابات الكوين باجوائها 
اال�شطورية نرى كيف ا�شبح مثلث االنوثة 

حرزا. نرى كيف تكون التعاويذ والتمائم 
ملفوفة على �شكل مثلث جلدي او مثلث 

من القما�ش مزدان باخلرز امللون. وندرك 
ملاذا ال تخلو اي �شجادة او كليمة او رحل 

الناقة او �شرج احل�شان من مثلثات »تانيت« 
وهي اآلهة اخل�شب ال�شحراوية وتدعى 

اي�شا »تان�ش« عند الطوارق. ولنبحث عن 
عمق املعنى يف »الكليمة« التي هي �شجادة 

ال�شالة من عليها يكلم العابد املعبود.. 
والتي قد ي�شل ثمنها ثمن جمل اأبلق فريد.

ان تاأنيت هذه من التاأنيث، هي تاّن�ش 
عند الطوارق وهي ع�شتار يف بابل وهي 

ع�شتاروت عند الفينيقيني وهي عنات 
عند الكنعانيني وافروديت عند االغريق 
وفينو�ش عند الرومان. وهي هي ذاتها 

عند كل �شعوب العامل القدمي وان اختلفت 
او تبدلت اال�شماء.. هي هي ذاتها ربة 

احل�شن واخل�شب واجلمال واحلب واملحبة 
واخليال وهي التي حتمي الن�شل.

تظهر لنا تاأّن�ش يف اال�شطورة امللحمية عند 
الطوارق )الرجال الزرق( كتواأم الطالنط�ش 

وكزوجة ثانية لالمري.

تنه�ش الغرية قلب ال�شرة التي تريد ان 
ت�شتاأثر بلّب االمري وخمدعه، فت�شمم ان 

تعيث ف�شادا بعامل املرح لدى تاّن�ش، وهي 
اذا قلبت حياة تاأن�ش حزنا وكمدا تهرم 

وتختفي ن�شرتها. لذلك تقرر ال�شرة االنتقام 
من �شقيق تان�ش املدلل اطالنط�ش. تتنكر يف 

لبا�ش تان�ش وتطلب من االمري ان يخل�شها 
من حمبة اطالنط�ش وياأمر بنحره.

يتعجب االمري كثريا، ال �شيما وهو يعرف 
مدى حبها ل�شقيقها وكيف افتدته بقطعة 

من فخدها يف عام اجلوع - احتار االمري 
لكنه يف النهاية يخ�شع لرغبة ال�شرة 

التي هي يف الواقع تاّن�ش املتنكرة. وعند 
تنفيذ احلكم يطلب املحكوم عليه باالعدام 

طلبه االخري.. ي�شيح مناديا تاّن�ش: ها هو 
اخوك احلبيب ي�شاق اىل املذبح.. وكان 

�شعر راأ�شها الطويل م�شدودا اىل جذع 
الطلح يف معتقلها بالوادي البعيد وج�شمها 

حتت �شخرة.. ت�شتغيث تان�ش احلقيقية 
من هول املاأ�شاة التي حلت بها ومن رعب 
ما �شمعت يرتدد ال�شدى في�شمعها االمري 

وينقذها وينقذ اخاها. وال تنتهي احلكاية/
اال�شطورة اال حني ينفذ حكم االعدام بهذه 

ال�شرة احلاقدة. تربط اطرافها بجملني 
هائجني فتنق�شم اىل ن�شفني. )هذه النهاية 

تتكرر فيما بعد مبا حدث لبطل رواية 
الترب، يربط بجملني هائجني وينق�شم اىل 

ن�شفني(.
اما تان�ش فتعود حتافظ على �شقيقها تواأمها 

وحتمي ن�شل بعلها. »يف ح�شن اأنثاك جتد 
اخلال�ش.. عندما يتحد كوز الطني مع 

كوز الطني ويذهبان ليجتمعا مع اال�شل. 
)�ش 119 الربه احلجرية(. انها ع�شتار 

ال�شحراء.. انها احلياة التي بداأت منذ االزل 
وتبقى حتى االبد. فعندما تك�شف تان�ش عن 

وجهها ت�شيء ال�شحراء 
لكي حُتلب النوق.

وجهها مدور مثل البدر، 
وللبدر اآله يخ�شب الن�شاء 

عند قبائل اليمن القدمي 
وعند قبائل االأنكا بامريكا 
ال�شمالية و�شعوب العراق 
القدمي، انه اله القمر االإله 

الرتابي »�شني« االبن الذي 
ولد لنتاليل عندما اغت�شبها 

انليل يف مركب عائم على 
الفرات..

فكيف ال ت�شعر بال�شعادة 
عند مالقاة تان�ش وبديالتها؟ 
كيف ال حت�ش انك خلقت من 

جديد يف لقاء البذور التي 
حتفظ لك ذاتك من الفناء 

ا�شتجابة »لنداء احلياة على 
هذه االر�ش«.

فمنذ اللقاء االول، ويف كل 
لقاء، ينطلق االن�شان من 

جديد ا�شتجابه لنداء االم 
الكربى وتنفيذا لو�شية 
اال�شالف وتوجع الوتر 

احلزين عند احتكاك االوتار لكي يولد 
النغم.

فاالنثى اذا خرجت للكاهن الليلي لتنري له 
اخلالء وقعت يف اال�شر ولن تعود هي اىل 

الوراء ابدا ولن يعود هو اىل الوراء.
ويبقى اجمل املواعيد املوعد الذي ننتظر.. 

فنعي�ش دوما على امل اللقاء وعلى التوق 
االبدي وا�شتياق االنثى للذكر والذكر 

لالنثى. ان امراأة ال�شحراء هي ربة احلجر، 
ربة الرتاب وربة اجل�شد الذي ينتظر املطر. 

هي ت�شيع وتعرف انها ت�شيع. فال احد 
يعرف حدود ال�شياع يف ال�شحراء واين 

تنتهي حدود العراء.
وال�شحراء ذاتها قارة معزولة منذ البداية 

حتى االبد. فهل �شتهتدي يوما ما اىل 
اال�شل. واال�شل هو البحر واملحيط هو 

الو�شط املائي ورحم االر�ش ورحم االنثى؟
»من مل يفقد مل يجد، وال يجد اال من فقد«. 

)امل�شدر ال�شابق 100(.. وهكذا من مل يفقد 
او تفقد امه/امها ال يعرف الفقد! ان الفقد 

هو �شر الوجود. هو »�شر الوجد« كما يقول 
الدراوي�ش وا�شحاب الطرق ال�شوفية، 

فالفقد هو الطريق اىل احلق. ويكون الفرح 
عندما نعرث على الكنز املفقود. كيف ال تفرح 
اذا وجدت نف�شك؟ كيف ال ترق�ش اذا وجدت 

الله؟ الله الذي هو فينا باأعلى املراتب، يف 
القلب منا.

عندما يقرر والد ا�شوف - يف نزيف احلجر 
- ان يعلمه �شورة الفاحتة ي�شاأله:

- هل تعرف اين الله؟
- انه يف ال�شماء

- ال.. الله هنا )وا�شار اىل �شدره( ولي�ش 
يف ال�شماء انه يف القلب، معنا، فينا! انه 

القوة اخلفية يف القلب! انه يف الوّدان ويف 
اال�شالف. )�ش 78 - 70 امل�شدر ذاته(.

والوّدان هو ايل اجلبل ، احليوان املقد�ش 
يف ال�شحراء، حتل فيه روح اجلبل وروح 

االب وعندما يقول الكوين: الوالد فينا، 
فهو قطعا ال يعني فينا ذكورا وح�شب، امنا 

ذكورا واناثا.
فال�شحراوي وال�شحراوية ولدا دراوي�ش، 
ي�شاأالن دائما: من انا ومن اين انا واىل اين 
وكيف وملاذا؟ فالدروي�ش على الدوام يكابد 

ا�شرار املعرفة والعرفان - املعرفة اجلوانية.
وعلى الدروي�ش ان يحارب الغول يف نف�شه، 

عليه ان ي�شافر يف ذاته. انه يعتقد باأن 
االديان التي جتمع ان اخلال�ش بالكّفارة، 

هراء. فال �شفاء اال بال�شفاء وال وجود 
للطهارة بدون عذاب. فهذا البدن - كوز 

الطني - م�شدود لالر�ش باألف الف وتد بيد 
ان الروح تطري.. و�شيان كان هذا بدن ذكر 

ام انثى، انه الع�شل املر الذي جعلنا منه 
�شفاء للنا�ش، كل النا�ش.

عندما يجيء ال�شيل - تيار املاء الكا�شر - 
اىل اودية ال�شحراء العط�شى يدفع العا�شق 

حياته ثمنا النقاذ املع�شوقة »متيما« ابنة 
»زهرة«.

)هكذا جاء يف »اخلروج االول اىل وطن 
الروؤى ال�شماوية« من جمموعة »ال�شالة 
خارج نطاق االوقات اخلم�شة« 1974(. 

متيما تت�شبث ب�شخرة، تتفادى ال�شيل 
العرم، وهو يت�شبث بها وباحلياة. حتمل 
متيما املع�شوقة، فتلد تواأمني هما تان�ش 

ووان�ش، ميوت الوالد، ترحل متيما بطفليها 
فال يعلم احد ماذا حدث لهم، نعلم فقط 

ال�شيخ »مهمدو« الذي جهز لهم جمل العا�شق 
ال�شهيد، يدفعهم اىل بطن ال�شحراء وي�شلي 

ركعتني ا�شتثنائيتني �شالة اخرى خارج 
اوقات ال�شالة.

ولنالحظ هنا عالقة »متيما« )متيمة( 
بالتمائم واحلجب ومثلث االنوثة يف 

ا�شاطري الطوارق. تقول اال�شطورة:
»مل يعد وان�ش ال�شغري يحتمل العط�ش 
فاأخرب اخته تان�ش كيف ن�شي احجبته 

حيث كان يرعى قطيع الغزالن، فبكت تان�ش 
ورجته اال ي�شرب من بول الغزال، ولكن 

وان�ش مل يعد يحتمل فذهب واختطف 
احجبته، و�شرب من بول الغزال بعد ان 

القمُه حجرا فعاد اىل اخته تان�ش وقد حتول 
ن�شفه االعلى اىل غزال واحجبته معلقة على 

قرنيه.«)اخلروج االول �ش 59(
انه العط�ش الالنهائي للرجل اىل مثلث 

االنوثة مهما كلف من ثمن.
انه »االن�شان الذي ال يكون �شعيدا يف قلبه 

اال اذا كان حرا يف ج�شده«. )�ش149 
القف�ش(.

انها ال�شحراء... »املراأة اللعوب تتمنع 
وتتغنج وال تهبك نف�شها من املرة االوىل 

ابدا. ينبغي ان حتاول امتالكها.. اكت�شاف 
�شرها لال�شتيالء عليها«. )اخلروج االول 

من جمموعة جرعة من دم، 1983 �ش37(. 
هذه ال�شحراء �شاحرة يف الليل حتت �شوء 

القمر. �شتتمتع ب�شحرها وهي تتعرى امامك 
كامراأة اوروبية. �شتك�شف لك عن احد 

ا�شرارها الكثرية بعدد ذرات الرمل.
وهي هي الكائن احلي. لها روح ونف�ش 

وم�شام.. تتعذب، ترق�ش يف الليل، تغني، 
تقرع الطبول، تعزف املو�شيقى.. ترفه عن 

نف�شها بعد عذاب يوم قائظ. وهي امراأة 
ي�شعب اكت�شافها منذ البداية، انت حتتاج 

اىل معا�شرتها وقتا اطول اذا قررت ان 
تكت�شف �شرها )امل�شدر ذاته �ش 40(.
ان هذا التماهي بني املراأة وال�شحراء 

يبلغ مداه حني يقول لنا الكوين يف ق�شة 
الزغب )اخلروج االول �ش 79(: »ان 

مقيا�ش الرجولة لدى املراأة لي�ش قدرته على 
م�شارعتها يف الفرا�ش وامنا قدرته على 

م�شارعة ال�شحراء«.
انها الزوجة التي متوت من لدغة عقرب.. 

فمنذ موتها ال تفارق الناي فم زوجها، وهو 
الذي يريد ان ُي�شمعها اللحن الذي احبت. 

انها ام االوالد. انها االأم.. انها االأخت، 
والعمة واخلالة. انها ال�شبية االجراأ 

ذات القلب الكبري التي ُتخل�ش اىل ابعد 
احلدود.. متوت وال ت�شي بزوجها املقاتل، 

حلظة وقوعه يف اال�شر. انها املراأة املخ�شبة 
التي تلبي نداء االمومة وتخون زوجها 

عندما يكون عاقرا، فال تفقد غريزة االمومة 
وال تفقد خط �شري احلياة والتوا�شل. 

)احلمى �ش 132 امل�شدر ذاته(.. وهي 
اي�شا امراأة ال�شحراء التي تنتظر رجلها 

مهما غاب.. وهي اي�شا التي تتربع مبا 
متلك من م�شاغ للمحاربني وللمدافعني عن 
الوطن. انها املراأة ذات اال�شل ال�شحراوي 
التي تقاتل فيما بعد يف اجلزائر وفل�شطني 

ولبنان. انها هي ربة املتناق�شات. ال�شحراء 
واجلوع وال�شهد، وال�شم�ش احلارقة 

وال�شحراء جنة الله، وال�شحراء اعظم ملجاأ 
لالن�شان. فاذا هجم الربيع تنف�شت بالدفء 

واجلمال واخل�شرة، و�شهقت باخل�شب 
االآتي من فلق ال�شخر واحل�شى والرتاب 

والرمل.
وبعد.. فاالنثى يف ال�شحراء هي احلياة.. 
تتلقى البذور، حتمي الن�شل وتنقل الرموز 

لالجيال القادمة.. تغني، وتع�شق وتاأخذ 
من رجلها �شر البقاء ومتيمة ال�شحراء. هي 

تتعلق بالرجل كي تقتني منه الذرية، فاإن 
هجرها ال يحق لها ان حتزن، الأنه �شعيف 

وبائ�ش وال ي�شتطيع عندها ان يحمي نف�شه! 
ال ينبغي لها ان حتزن الأنه �شوف يعود 

ي�شتمد ثقته بنف�شه من خالل احتاده معها 
روحا وج�شدا.

وبعد اي�شا.. ال زال ابراهيم الكوين احد 
املقاتلني بالكلمة لرفع �شاأن املراأة عامة 

وامراأة ال�شحراء خا�شة يف هذا العامل 
الذكوري وذاك املجتمع البطرياركي 

االبوي. انه ي�شعقنا حني يروي لنا ق�شة 
تلك الفتاة التي يغت�شبها والدها. فت�شتكيه 

اىل القا�شي الع�شائري الذي يقنعها ب�شحب 
ال�شكوى راأفة باأبيها، ويكون ذلك »دليال 

قاطعا« على افرتائها وعلة لذبحها ذبح 
النعاج... و... كفى!

اإلنسان والمكان واألسطورة في 
فلسفة إبراهيم الكوني الروائية

العسل المر.. 
وامرأة الصحراء عند 

ابراهيم الكوني
وليد الفاهوم
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 la [ »هل نطمئن لتعريف توفيق بكار«للهام�شية
»م�شتقة  الكلمة  راأى  الذي   ]  marginalitè

من لغة الوراقة وتتعّلق بهيئة توزيع الكالم على 
ال�شفحة املخطوطة اأواملطبوعة، فلها �شدر ولها 
هام�ش يحيط به. اأما ال�شدر فللن�ّش«املنت« واأما 

الهام�ش فلتوابعه من التح�شية والتعليق«)2(؟
غري اأن هذا االطمئنان �شرعان ما يهتّز عندما 

تباغتنا م�شتّقات اأخرى لكلمة هام�شية من نحو: 
الهام�شي والهام�ش واملهّم�ش خا�شة عندما ترد 

م�شاحبة لكلمة »االأدب«.؟
تفرت�ش عبارة االأدب الهام�شي وجود اأدب 
مركزي فما هو االأدب املركزي ومن يكتبه؟ 

يبدو يل اأن االأدب املركزي هو اأدب املوؤ�ش�شة 
يكتبه«كتبة« و«كتاب« من �شنع املوؤ�ش�شة 

ال�شيا�شية اأو الدينية النافذة يف ذلك الع�شر 
للرتويج والدعاية لها اأو لتربير وجودها 

فهو اأدب تابع للموؤ�ش�شة ويت�شح االأمر عندما 
ن�شتح�شر معاين كلمة مركز وحت�شرنا عبارة 

»مركز« يف بع�ش الدول العربية مبعنى »خمفر 
ال�شرطة«. ويف مقابل هذا االأدب يظهر االأدب 

الهام�شي وهو االأدب الذي يقوم على االحتجاج 
�شد و�شعية االإن�شان والعامل و�شّد اأداء 

املوؤ�ش�شة واأحقية وجودها وا�شتمرار �شلطانها 
وهو نوعان:اأدب منربي خطابي ال خري فيه 

واأدب فيه من الرقي ما يجعله ينقد يف غري 
اإ�شفاف وال مبا�شرتية 

اأما اأدب الهام�ش فهو اأدب ير�شد حياة املن�شيني 
والذين يعي�شون يف طّرة احلياة وعلى حافتها، 

هم املدقعون فقرا من مت�شّولني ول�شو�ش �شغار 
ومت�شردين وبائعني متجّولني و�شغار املوظفني، 

فري�شد هذا االأدب حيواتهم ومعاناتهم، ويف 
مقابل هذا االأدب نتوقع اأدبا اأخر هو اأدب املركز 

وهواالأدب البالطي،اأدب ين�شغل بحياة الرتف 
التي يحياها اخلا�شة من ال�شا�شة والفنانني 

ورجال الدين اأحيانا.
و االأدب املهّم�ش اأدب املغ�شوب عليهم من طرف 
املوؤ�ش�شة، اإما الأنهم يحاربونها علنا اأو يقّدمون 

بدائل للحياة التي ت�شو�شها من خالل اأدب 
تقّدمي يتغّنى باحلريات مثال.

فاأين ن�شع جتربة اإبراهيم الكوين؟
هل ن�شنفها �شمن اأدب املوؤ�ش�شة ؟ اأم ن�شنفها 
�شمن اأدب الهام�ش باعتبار اأن الكاتب يحاول 
االحتفاء مبجتمع مهّم�ش هو�شعب الطوارق؟ 
ثم ما الذي قّدمه الكوين ل�شعب الطوارق؟ هل 
قّدم اأ�شئلتهم احلقيقية كاأقلية اأم تعامل معهم 

]الطوارق[ خمربيا كما يتعامل الباحثون،عادة، 
مع الكائنات النادرة املهددة باالنقرا�ش ؟
ومن ثم يتحّول اأدبه اإىل �شكل جديد من 
التهمي�ش لهذه املجتمعات ال�شحراوية.

كل هذه اأ�شئلة ومداخل جديدة ملقاربة اأعمال 
الكوين يف عالقتها بالهام�ش واملركز. غري اأننا 

اخرتنا زاوية اأخرى لتح�ّش�ش امل�شاألة . 
هل كل ما كتبه الكوين وكّر�شه كاتبا مركزّيا كان 

اأدبا؟ اأم اأن بع�شه يتمو�شع على هام�ش االأدب 
واإن كان ملفوفا يف غالف اأدبي؟

طرحنا هذا ال�شوؤال ونحن نتح�ش�ش مرجعية 
طاغية يف اأدبه ومهّم�شة نقديا وهي املرجعية 

الفل�شفية يف كتاباته. فقد ظل هذا املبحث 
مغّيبا مقارنة بطغيان اأ�شئلة كان مدارها على 
ال�شحراء والبعد االأ�شطوري واخلرايف يف 

ن�شو�شه .
وقبل اأن ن�شرع يف حت�ش�ش هذه امل�شاألة عند 

الكوين يجدر بنا اأن نعود اإىل عالقة الفل�شفة 
بالرواية. 

الفل�شفة والرواية 
تتقاطع الفل�شفة والّرواية يف اأكرث من موقع 

ويف اأكرث من م�شتوى اأهمها ماأزق التقعيد 

والتحديد املفهومي فقد تاأّكد للم�شتغلني 
باحلقلني اأن �شبط مفهوم جامع مانع لكل من 

الفل�شفة اأوالرواية بات اأمرا م�شتحيال وكل 
حماولة الجرتاح مفهوم لواحد منهما لي�شت 
�شوى �شرب من العبث ون�شاط من ق�شريي 

النظر ومن ال�شطحيني اأو املتعقمني امل�شتغلني 
باأحد احلقلني نّقادا كانوا اأم فال�شفة.

من جهة اأخرى ترّدد اأدبيات الفل�شفة اأنها 
]الفل�شفة[ تعّلم االإن�شان احلياة بل اإنها تعّلمه 

املوت اأحيانا وبالتوازي تظهر الرواية مناف�شة 
�شر�شة لها عندما تقّدم نف�شها على اأنها خمزون 

ومنجم من التجارب احلياتية ملفوفة يف قوالب 
تخييلية يهرع اإليها القّراء رغبة منهم يف تعميق 

حيواتهم بتجارب االآخرين.
واإذا كانت الفل�شفة قد جعلت من املنت الروائي 

متنا الأ�شئلتها فانطلق الفال�شفة يطرحون 
نظرياتهم حول الذات واجل�شد والدين والعامل 

من خالل مناذج روائية عاملية كما هو احلال 
مع بول ريكور وجيل دلوز ودافيد لوبروتن 

ومي�شال فوكو فعادوا اإىل روايات من نحو دون 
كي�شوت ل�شرفانت�ش والعطر لزو�شكيند وامل�شخ 

لكافكا وبحثا عن الزمن ال�شائع لربو�شت.
فاإن الرواية اأي�شا مل ترتّدد يف توظيف الفل�شفة 

وتلوين مناخاتها بعوامل الفكر الفل�شفي واأن 
جتعل من الفل�شفة ف�شاءها التخييلي وحمّركها 

ال�شردي منّثل لذلك برواية »عامل �شويف«)3( 
للرنويجي جو�شتيان غاردر الذي �شاغ تاريخ 
الفل�شفة يف عمل روائي ورواية »نقطة مقابل 

نقطة«)4( لالنكليزي األد�ش هك�شلي التي ر�شحت 
باالأ�شئلة الفل�شفية حول مفهوم الفن ومفهوم 

العدالة وفيها يطيل الراوي حتليل دوافع 
اخلطيئة والف�شق وتكّون ال�شهوة اجلن�شية 

وانحرافاتها ويتوّقف مطّوال عند مفهوم 
احلقيقة واخللق الفّني كل ذلك يف اأ�شلوب 
فل�شفي مذّكرا بالكلبيني والرواقيني مرّددا 

اأ�شماء كثري من الفال�شفة مثل �شبينوزا ونيت�شه 
وثيوفر�شط�ش. مّما دفعها اإىل اأن تكون كما 

و�شفها �شاحبها داخل الرواية:«رواية اأفكار«.
وال ميكننا اأن نغفل عن 

اأعمال باولوكويلهووخا�شة 
روايته«اخليميائي وحجر 

الفال�شفة« )5( التي كانت رواية 
فل�شفية بامتياز.

التفت ال�شرد العربي اإىل 
الفل�شفة يف اأكرث من م�شتوى 

فكانت ل�شامل حمي�ش جتربة يف 
الق�ش الق�شري املتلّون بالفكر 

يف جمموعته الق�ش�شية« 
اأنا املتوّغل« )6( التي و�شع 
لها عالمة اأجنا�شية وا�شفة 

»ق�ش�ش فكرية« ولنا يف رواية 
»وهلّم �شّرا »)7( للمغربي 

حممد حجو مثال اآخر لتقاطع 
الفل�شفي مع الروائي فجاءت 

الرواية فكرية قّلب فيها 
الروائي يف نف�ش نيت�شوي 

جمموعة من الهواج�ش 
الفل�شفية والفكرية. 

غري اأن هذه التجارب بقيت 
معزولة الأنها مل تكن داخل 

تراكم اإنتاجي متناغم ومل ترتق 
اإىل �شورة الظاهرة االأدبية ومل 
متّثل �شكال من اخل�شو�شية يف 
الكتابة اإال عند امل�شعدي )8( – 

ولو ب�شكل من املبالغة- حيث 
وّحد ال�شوؤال الوجودي عامل 
الكتابة ال�شردية عنده. بينما 
متّثل عالقة اإبراهيم الكوين 
بالفل�شفة عالقة خم�شو�شة 

�شنتح�ش�ش بع�ش عالماتها يف 

هذه الدرا�شة.
�شحيح اأن اإبراهيم الكوين ي�شتلهم اأعماله 

االإبداعية يف كثري منها من املوروث االأ�شطوري 
واخلرايف واملحّلي ل�شعب الطوارق يف عمق 

ال�شحراء االإفريقية وهوما اأك�شب اأعماله 
خ�شو�شية داخل املنجز الروائي العربي 

واملكتوب الروائي العاملي، فهي تبدو نحتا 
على غري مثال كما راآها الناقد توفيق بّكار )9( 

وهي اأي�شا كتابة حتفر يف عمق جيولوجيا 
الن�شاأة والتكوين مما دفع امل�شتعرب واملرتجم 

روجر األن اأن ي�شف الكوين بقوله:« اإن 
اإبراهيم الكوين �شوت روائي اأ�شيل، ويف 

الوقت نف�شه، مثري،ال الأنه عّرف قّراء العربية 
مبجال مكاين،وبتاريخ وثقافة تبدو الأكرث 

النا�ش جمهولة وغري ماألوفة، ولكن الأنه يعيد 
اإىل الذاكرة، يف اأعماله الروائية، قيم االأزمنة 

البدئية«)10(.
اإاّل اأن هذه اخل�شو�شية وهذه الكتابة التي 

تبدو منغم�شة يف حمّليتها ال�شديدة بان�شغالها 
بف�شاء مهّم�ش و�شريحة ب�شرية مهّم�شة هي 

»الطوارق« ال ميكن لها اأن حتجب عّنا اأ�شئلة 
الكاتب الوجودية واالإن�شانية يف اأعماله 

ال�شردية الق�ش�شية منها والروائية. فهو يجمع 
من املحّلي ومن املوروث االأ�شطوري للكائن 

ال�شحراوي لكي يعرّب عن اأوجاع وهواج�ش 
الكائن الب�شري اأينما كان. 

لئن اهتم النقاد كثريا بهذه الناحية ووقفوا 
عندها طويال ونق�شد املرجعية املحّلية 

واالأ�شطورية لكتابات الكوين فاإّننا مل نلحظ 
اهتماما كبريا مبرجعياته االأخرى التي مّثلت 
معينا اآخر لالإبداع واأهمها املرجعية الفل�شفية 

ومدونة التحليل النف�شي واملنجز الروائي 
الغربي والكتب ال�شماوية. و�شنكتفي يف هذه 

ي بع�ش مظاهر ح�شور الفل�شفة  الدرا�شة بتق�شّ
والتحليل النف�شي يف روايته »ع�شب الّليل« .
ميّثل املنجز الفل�شفي النيت�شوي اأهم املنبع 

املركزي الذي تتدّفق منه املياه ال�شردية الأعمال 
اإبراهيم الكوين ويّت�شح ذلك يف مواقع 

كثرية من مدّونته ُمعلنا تارة كما هواالأمر يف 
جمموعته »�شجرة الّرمت« التي �شّدرها بعبارة 

نيت�شه: »ال�شحراء متتّد وتت�شع، فالويل ملن 
ت�شّول له نف�شه اأن ي�شتويل على ال�شحراء«)11( 

وُم�شّمنا تارة اأخرى كما هو احلال يف رواية 
»ع�شب الليل

نيت�شه – الكوين 
ميّثل �شوؤال: ما االإن�شان؟ �شوؤاال مركزا ورئي�شا 
يف جممل اأعمال الكوين ومل تكن رواية »ع�شب 

الليل« ا�شتثناء فقد ظل الروائي يقّلب ال�شوؤال 
على اأوجه خمتلفة تن�شح باأ�شولها الفل�شفية 
والنيت�شوية حتديدا .فنقراأ قول احلكيم: »اأنا 
�شعيد بعمائي،الأنني بف�شله ا�شتطعت اأن اأرى 

ما ال ترون واأحياء ال كما حتيون« )12( اأال 
يذّكرنا هذا باالإن�شان الذي نّظر له نيت�شه والذي 
لي�ش �شوى جتاوز؟يقول نيت�شه يف كتابه »هذا 
هو االإن�شان«: »اإن�شانيتي هي جتاوز متوا�شل 

للذات«)13( وعندما يقول الراوي يف ع�شب 
الليل« لقد اأدرك اأن روؤى الكل عمى، ما يراه الكل 

عماء هو الروؤية« )14(، فاإمنا يوؤّكد اأن نظرة 
القطيع هي نظرة م�شّللة، تلك النظرة االأخالقية 

اجلبانة ومن ثّم وجب على االإن�شان اأن يتمّرد 
على كل �شيء حتى يكون نف�شه واأهم �شور هذا 

التمّرد متّرده على �شفته االأوىل مبا هوكائن 
اأخالقي. ويقرن نيت�شه االإبداع باالأخالق عندما 

يقول:« كل من يريد اأن يكون مبدعا يف اخلري 
اأويف ال�شر،عليه اأن يكون مدّمرا، واأن يحّطم 

القيم«)15(
اإن االأخالق كما يراها نيت�شه من �شنع ال�شعفاء 

وقد حّر�ش الفيل�شوف االأملاين على م�شاندة 
»القوي« �شد »ال�شعيف«. 

اإن الظلمة التي يتحّدث عنها الراوي يف رواية 
الكوين هي الظلمة املخّل�شة، اإنها احلياة 

احلق،حياة تقطع مع الكائن املعلوم/املنجز، 
مع ال�شوء الزائف اخلادع، حياة �شد حياة 

ال�شجيج. اأمل ي�شبقه نيت�شه اإىل مدح العزلة: 
»اإين بحاجة اإىل العزلة،اأعني اإىل املعافاة، اإىل 

العودة اإىل الذات والتنف�ش من هواء خفيف 
طلق«)16(

فما اأ�شبه »زراد�شت«نيت�شه 
ببطل رواية الكوين«ع�شب 
الليل« يف ع�شقهما للعزلة، 

وما اأ�شبه الكوين يف ع�شقه 
للعزلة بنيت�شه الذي يقول 

: »اإن القرف الذي يثريه 
يّف،الب�شر،القرف جتاه الّرعاع، 

كان دوما اأكب رخطر علّي«.
)17(

يلتقي ، اإذن، نيت�شه من خالل 
زراد�شت بالكوين من خالل 

بطل ع�شب الليل، فاالأول 
تخّل�ش من الب�شر حينما 
طار اإىل االأعايل والثاين 

حينما ا�شتعا�ش عن حياة 
النهار بحياة الليل اأي بحياة 

الهام�ش.
اإن هذا الرف�ش للكائن املعطى 

هو بداية الطريق ال�شالكة 
ملعرفة الذات من وجهة نظر 

نيت�شه الفيل�شوف ف«اأن ي�شبح 
املرء ما هو يفرت�ش اأن ال يكون 

لديه اأدنى دراية مبا هو«)18(
تتنّف�ش عوامل الرواية يف 

م�شتوى اآخر من مديح 
نيت�شه للحرب،نيت�شه 

املتاأّثر باالنكليزي �شاحب 
»الليفياتون« توما�ش هوبز 

الذي راأى اأن احلياة البدئية 
لالإن�شان قبل تثكينه داخل 

موؤ�ش�شة الدولة كانت حالة 

حرب ؛حرب الكل �شد الكل خالفا ملا ذهب اإليه 
نظريه الفرن�شي املتفائل »جان جاك رو�ّشو« 

القائل بالطبيعة اخلرّية لالإن�شان)19(.

غري اأن نيت�شه مل يكتف بو�شف احلالة وال تبّني 
مقولة هوبز »االإن�شان ذئب لالإن�شان« يف مرحلة 

ما من تاريخ الب�شرية اإمنا رفع العبارة اإىل 
م�شتوى القاعدة العامة واالأزلية ثم ذهب اإىل 

مدح العدوانية ب�شفتها امليزة االأ�شيلة لالإن�شان 
فهواإن�شان ما دام عدوانيا، لنقراأ ما حرّبه 

حول احلرب: 
»احلرب، املزيد من احلرب، الأنها تنتج مبا 

حتمله من حب للوطن وللمبادئ، وثبة اأخالقية 
حتيل اإىل م�شري اأ�شمى )..( يجب اأن يكون 

وا�شحا للجميع اأن احلرب هي �شرورة للدولة 
كما العبد للمجتمع«)20( 

يف مقابل هذه املقوالت الفل�شفية حول عدوانية 
االإن�شان جتاه نف�شه وجتاه اأبناء جلدته ينه�ش 

الراوي يف »ع�شب الليل« منّظرا اآخر/ متاأخرا 
لهذه ال�شفة االإن�شانية ف«ال يحق الإن�شان اأن 
يحيا اإذا كان يف ال�شحراء كلها اإن�شان واحد 

يحيا ،احلياة ال حتتمل حياة اأخرى اأبدا.
االإن�شان يعي�ش �شقيا جّدا اإذا جاء نباأ يقول بان 

ثّمة اإن�شانا يف الكون االأبدي يدّب ويتنّف�ش 
بعمق وي�شتمتع و )...( يحيا مثله. اأوه ما اأ�شد 
�شقاء اإن�شان يعلم اأن ابن مّلته يحيا يف مكان ما 

يف ال�شحراء التي ال يحّدها حّد«)21( 
ال يقف اإبراهيم الكوين يف روايته عند �شقاء 
الكائن الب�شري مبعرفته حياة االآخر فح�شب 

بل يجعل من عملية اإراقة دمه واجبا وجوديا 
الإحالل نف�شه يف الكون، فاالإن�شان يف هذه 

الرواية وجوده م�شروط بالق�شاء على �شبيهه 
اأينما كان دفاعا عن مركزيته.

يبدو اأن ينابيع هذه الفكرة عائدة اإىل املفهوم 
االأول لالإن�شان كما و�شعه نيت�شه مبا هوجتاوز 

للذات فغريزة قتل االآخر مرّدها اإىل رغبة يف 
قتل الذات املعطاة خللق ذات اأخرى هي الذات 

احلّق،اأال يذّكرنا هذا مبرجعيات فل�شفية اأخرى 
تتقاطع مع اأفكار نيت�شه وهي الوجودية التي 

ترى اأن ماهية االإن�شان تبقى رهينة فعله وعليه 
اأن يتجاوز ويتخّل�ش مما اأورثته اإياه الطبيعة 

حّتى يكون؟
تتقاطع املرجعيات الفل�شفية وت�شورات هوبز 

عن »ذئبية« االإن�شان مع الكائن النيت�شوي 
املحارب ومع جحيمية االآخر ال�شارتري ومع 

الكائن الغادر عند الكوين. 
يقول الراوي:« 

»ما اإن يعلم االإن�شان باأن له اأخا يحيا يف الرقعة 
املجهولة حتى ي�شبح ال بّد له من اأن يحتال 
ويبدع ويركب الريح لي�شل اإليه. ي�شل اإليه 

يرمتي بني ذراعيه يحت�شنه بحرارة، ويبكي 
بدموع احلنني بني يديه ثم ي�شتغفله يف الظهر 

الطعنة املميتة. هذا هواالإن�شان« )22(
اأال تذكرنا العبارة االأخرية مبوؤّلف نيت�شه 

اجلامع لتجربته »هذا هواالإن�شان«؟
اإن النزوع العدواين عند االإن�شان الذي يتحّدث 

عنه نيت�شه هواملحّرك االأ�شا�شي لهذا الكائن حتى 
يكون فهومل يخلق اإال من اأجل ذلك، اإنه خلق من 

اأجل اأن يفنى ويفني و�شيلته يف ذلك احلرب لهذا 
يعرتف نيت�شه بجبّلة احلرب عند االإن�شان:
»اإنني ذو موؤهالت حربية بطبعي، الهجوم 

هواإحدى غرائزي« )23( ويقرن نيت�شه هذه 
ال�شفة باالإن�شان االأقوى/االأرقى :االإن�شان 

النيت�شوي الكامل.
وال يرى حاجة اإىل ال�شالم اإال باعتباره وقتا 

م�شتقطعا لتجديد احلرب يقول: »اأحبوا ال�شالم 
كو�شيلة لتجديد احلروب، وخري ال�شالم ما 

ق�شرت مدته...« )24( بينما نطالع هذه ال�شورة 
عند الكوين يف اأ�شئلة ا�شتنكارية :« ملاذا تفتننا 

االإ�شاءة اإىل هذا احلّد؟ اأي �شر يف ال�شر،اأال 
يوجد اإن�شان واحد يف هذه ال�شحراء ومل يولد 

يف نف�شه كراهية اأخيه االإن�شان؟« )25(
هكذا ي�شبح اخلطاب الفل�شفي كما اخلطاب 

الروائي من�شغال بحلحلة ما هومركز/ال�شالم 
واإحالل الهام�ش/احلرب مكانه.

ال�شراع بني النظام االأمومي والنظام االأبوي 
يف »ع�شب الليل« 

ترّدد رواية الكوين �شورة املراأة كما دّونتها 
اأدبيات الفل�شفة فقد ظّلت املراأة م�شدر ال�شّر 

والكائن الغادر الذي يجب قمعه وقد تعود هذه 
ال�شورة الدونية للمراأة يف الفل�شفة اإىل الت�شور 

التاريخي ملراحل احل�شارة الب�شرية التي 
حتّولت من مرحلة �شيادة االأم/احلقبة االأمومية 

اإىل املرحلة البطريركية/االأبوية انطالقا من 
االنقالب التاريخي للح�شارة االإن�شانية الذي 
حتّولت على اإثره االأنثى من موقع االآلهة اإىل 

موقع العبد وافتّك الرجل/االأب مكانها. 
يقول البطل يف رواية الكوين: »اإن 

اأج�شادهن]الن�شاء[ مل تخلق اإاّل الإمتاعنا ومن 
حّقنا اأن نفعل بجمالهن وفتنتهّن ما ن�شاء«)26(
هكذا تكون الرواية قد قّدمت جمتمعها بو�شفه 

جمتمعا طبقيا كما نّظرت له الفل�شفات وكما راأى 
نيت�شه املجتمع،فال�شيادة عليها اأن تكون ذكورية 

وو�شيلة الذكر يف ذلك العنف. 
لن�شتح�شر كالم نيت�شه:«املغلوب ملك الغالب 

مبا فيه امراأته واأبناوؤه واأمالكه ودمه. العنف 
هواأ�شا�ش القانون »)27( 

يعر�ش الكوين،اإذن،يف روايته »ع�شب الليل« 
لهذه املرحلة الذكورية من تاريخ احل�شارة 

االإن�شانية التي انفرد فيها الرجل/االأب/
الدكتاتور والرب بال�شيادة .

ول�شائل اأن ي�شاأل عن �شبب هذا االهتمام؟
اإّن هذه املرحلة االأبوية هي مرحلتنا االآنية بكل 

م�شاوئها.ولن نفهم الكوين وال اأ�شئلة روايته 
و�شفرتها النائمة خلف خطابها الفل�شفي اإاّل بحل 

�شفرة املرحلتني: املرحلة االأمومية/املرحلة 
االأبوية.

فاملرحلة االأوىل التي ذهبت دون رجعة هي 
مرحلة العدالة واملحبة مقابل مرحلة اال�شتبداد 

والكراهية يف النظام االأبوي. ويورد اإري�ش 

فروم يف كتابه »احلكايات واالأ�شاطري واالأحالم« 
ت�شخي�شا وا�شحا لباخ اأوفني حول النظامني 

ومقارنة جلّية بينهما:
»تتميز ح�شارة نظام �شلطة االأم باأنها توؤّكد 

روابط الدم واالرتباط باالأر�ش والتقبل ال�شلبي 
الأو�شاع الطبيعة كلها . اأما جمتمع �شلطة االأب 

فتمّيز باحرتام القانون الذي و�شعه االإن�شان 
وبتفكري عقالين يف ال�شعي لتغيري االأو�شاع 

الطبيعية،وبالن�شبة اإىل هذه املبادئ فاإّن 
ح�شارة نظام �شلطة االأب هي تقّدم ثابت اأكيد 

مقابل عامل نظام �شلطة االأم ]...[ وتبعا للمفهوم 
اخلا�ش بنظام االأم فاإّن اجلميع �شوا�شية، ذلك 

الأنهم كلهم اأوالد اأمهات،وكل واحد منهم ولد 
االأم االأر�ش وحتب االأم اأطفالها كّلهم،بال قيد 

وبال �شرط، حّبا ال تباين فيه الأن حبها يقوم على 
اأ�شا�ش اأنهم اأطفالها هي بالذات وال يقوم على 
خدمة ممّيزة اأواجناز ممّيز. اإن هدف احلياة 

هو�شعادة الب�شر،وما من �شيء اأكرث اأهمية 
واأعظم كرامة واأجدر من الوجود االإن�شاين 

واحلياة.اأما نظام �شلطة االأب فريى طاعة 
ال�شلطة واالإذعان لها اأّم الف�شائل. وعو�شا عن 
ل ونظام  مبداأ امل�شاواة جند مفهوم االأب املف�شّ

ت�شل�شل الرتب والدرجات يف املجتمع« )28(
هذا الو�شف الدقيق حلالة االنتقال احل�شاري 

من �شلطة االأم اإىل �شلطة االأب اإذ انتقلت 
االإن�شانية من مرحلة النظام الدميقراطي اإىل 

النظام الديكتاتوري ومن »مبداأ املحبة االأمومية 
ال�شاملة« )29( اإىل مبداأ الكراهية االأبوية 

ال�شاملة ومن مبداأ التعاون اإىل مبداأ االإخ�شاع.
واحلق اأن االلتفات اإىل عبارة هولدرلني التي 

�شّدر بها الكوين الكتاب ت�شي مبو�شوع الرواية 
التي جعلت من النظام االأبوي البطريركي 

�شوؤالها.)30(
لقد كان نيت�شه ميتدح هذا النظام ويرى املراأة 
كائنا حا�شدا يتحنّي الفر�شة لالنق�شا�ش على 

الرجل ال�شتعادة ملكه امل�شلوب واأن على الرجل 
اأن يكون قوّيا فال يطمئّن اإىل امراأة واأن يحتاط 

من مكرها يقول:
»االأنثى احلقيقية تك�شر ومتّزق، اإذا ما اأحّبت، 
اأعرفهن جدا اأولئك الفاتنات اللطيفات. يا لهن 
من كوا�شر �شغرية ، خفّية،مت�شللة وخطرية! 

ولذيذات جدا مع ذلك!اإن امراأة تالحق رغبتها 
يف االنتقام �شتده�ش وتقلب القدر نف�شه يف 

طريقها«)31(
هذا اخلطاب الذكوري هو اأي�شا قائم على منطق 

تهمي�ش املركز املتمّثل يف االأم، األي�شت االأم هي 
االأ�شل ويحاول املركزي اأن ي�شتمد م�شروعيته 
من كونه االأ�شل والبقية الفروع اأو الطفيليات؟
ولكن هل يعقل اأن يتبّنى روائي عربي معا�شر 

هذه النظرة التمييزية املغرقة يف ذكوريتها؟ 
والتي كانت االأ�شول النظرية االأوىل للفكر 

النازي واحلكم ال�شمويل والدولة الكليانية ؟ 
وثقافة احلرب واإيديولوجيا العنف؟ 

�شحيح اأن جممل هذا الفكر يرتّدد بتفا�شيله 
ودقائق اأموره يف الرواية ولكّننا ال ميكن 

اأن نقول اأن الكوين يتبّنى هذه املقوالت 
النيت�شوية يف االإن�شان واملراأة واحلرب والعنف 

والدكتاتورية . الأن علينا اأن نقراأ النهاية قراءة 
نقدية يف �شوء ما عرّبت عنه ال�شخ�شيات فاإذا 

كانت ال�شخ�شيات ،خا�شة البطل، قد حاولت 
قلب القيم واإ�شاعة قانون اآخر ال اأخالقي هو 

قانون التمّتع بال�شعيف االبن والزوجة. فاإن 
النهاية كانت موؤذية ومل يفلح يف اأن يكون 

اإن�شانا خالدا الأن خلوده كان على ح�شاب 
القانون االأخالقي /بقايا النظام االأمومي الذي 

اأقام قانون التحرمي واحلرام.  
الروائي لي�ش غا�شل �شحون يف بيت 

الفيل�شوف 
اإن التاأمل املعّمق يف اأعمال اإبراهيم الكوين 

بعيدا عن الهالة االإعالمية واحل�شانة االأدبية 
للرجل يطرح م�شاألة معّقدة وخالفية من �شاأنها 

اأن حترج جزءا هاما من جتربته وت�شعها 
مو�شع ت�شاوؤل ونق�شد اأ�شالة الفكرة.

اإن االأ�شالة هي اأخطر املقايي�ش املمكنة ملقاربة 
العمل االإبداعي الأن الباحث �شيح�شم من 

خالل هذا املقيا�ش اأمر الن�ّش اإن كان اإبداعا اأو 
اإتباعا وتكرارا اإن كان ذلك يف م�شتوى التيمة 

اأواالأ�شلوب اأو الفكرة.
واحلق اأن هذا املقيا�ش لوطّبق على الرواية 

العربية فاإنه قد ين�شف ق�شما كبريا من منجزها 
فتحبري الكوين لن�شو�شه انطالقا من املنجز 

الفل�شفي ومن اأدبيات علم النف�ش التحليلي 

يجعل من اأعماله خمتربا اآخر لتمرير تلك 
االأفكار واإطالة عمرها وانت�شارها. هذه االأفكار 

التي ميكن الرجوع اإليها يف �شفائها وعمقها 
داخل حقولها اخلا�شة.

كان ميالن كونديرا حمّقا جدا حينما حّذر يف 
و�شاياه املغدورة من مغّبة اأن تتحّول الرواية 

اإىل ن�ّش �شردي يعيد الدر�ش الفل�شفي كما 
هواحلال مع رواية جان بول �شارتر«الغثيان« 

والتي راآها كونديرا اإعادة لدر�ش الوجودية 
اإىل تالميذ �شارتر اخلائبني)32(

اإن على الرواية اأن تخلق فل�شفتها اخلا�شة 
مبعنى اأن تبتدع روؤيتها اخلا�شة للعامل. ومن 
حق الرواية اأن جتعل من كل ما تريد مادة لها 
مبا يف ذلك املدّونة الفل�شفية وتاريخ الفل�شفة 

برّمته كما فعل جو�شتيان غاردر يف«عامل 
�شويف« »فال �شيء مما يفّكر به ،ي�شتبعد بعد 

االآن من فن الرواية« )33( ولكن يتمثل اخلطر 
الفعلي يف اأن تتحول الرواية اإىل خادمة للفكر 
الفل�شفي ويتحول الروائي اإىل غا�شل �شحون 

يف بيت الفيل�شوف ي�شري اجلن�ش الروائي 
هام�شا للمنت الفل�شفي 

متثل كلمة »روائي« هوية )34( خال�شة على 
الروائي احلقيقي الدفاع عنها وعن مركزيتها 

واأن يعمل جهده على اأاّل ي�شقطها يف الهام�شية 
واأاّل يتحلل داخل هوية اأخرى ولوكانت هوية 

الفيل�شوف الأن �شقوطه يف تلك الهوية يجعل 
من ذوبانه يف اأي هوية اأخرى )35( اأمرا 

واردا. 
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الدينية   - " ال�شاللية  االأ�شطورة  "تعد 
وجماعية   ، جمهولة   ، تاأ�شي�شية  " ق�شة 

، وتوؤخذ على اأنها حقيقة ، لكن 
عند حتليلها تظهر تناق�شات بنيوية 

�شارخة . وعندما تنتقل هذه االأ�شطورة 
اإىل االأدب ، فاإنها حتتفظ " بالطابع 

الرمزي " والتنظيم ال�شارم ، واالإ�شاءة 
امليتافيزيقية ، لكنها تفقد طابعها 

التاأ�شي�شي واحلقيقي ويظهر ا�شم الكاتب 
علىها ". )1(

وت�شكل االأ�شطورة ح�شب بول ريكور ، 
وانفتاحا   ، م�شبوقة  غري  لعوامل  " ك�شفا 

على عوامل اأخرى ت�شمو على حدود عاملنا 
الفعلى وامل�شتقر " مما يوؤدي اإىل اإحياء 
اللغة وجتديدها ، فتبدو يف ن�شق رمزي 

يوؤ�ش�شه اخليال واحللم " . )2( 
كما تعترب االأ�شطورة خارج االأ�شناف 

االأدبية الطبيعية عادة ، رافدا مهما لالأدب 
، مل�شنا فاعلىتها منذ االأدب اليوناين ، فقد 

اعتمد علىها اأدباء املاآ�شي )اأ�شخيلو�ش 
و�شوفوكلي�ش ويوربيد�ش( واملالحم فـ 
)هومريو�ش( مثال ا�شتطاع اأن يتناولها 
بحرية ، مما مهد الطريق اأمام االآخرين 

الذين اأتوا بعده وا�شتطاعوا اأن يقّدموها 
من خالل قناعتهم واأهدافهم ، الأنها مل 
حتط بها هالة من القدا�شة ، وقد امتد 

هذا التناول احلر لالأ�شطورة يف االأدب 
الروماين  )3( اإننا ن�شتطيع القول باأن 

االأ�شطورة قد �شكلت ف�شاء االأدب احلديث 
باأجنا�شه املختلفة )�شعر ، ق�شة ، م�شرح( 

بل امتد اأثرها اإىل العلم )كعلم النف�ش( 
وكذلك جند كثريا من النقاد املحدثني 

يرون اأن من جماليات الرواية احلديثة 
اأن تبنى بناء اأ�شطوريا )4( .  ولقد وظفت 
االأ�شطورة يف اأدبنا العربي احلديث عرب 
ال�شعر انطالقا من االنفتاح احلا�شل على 

الثقافات الغربية واليونانية القدمية 
ووظفت يف اأعمال اأبو القا�شم ال�شابي 

وهو عن رموزه بروميثيو�ش ? اأفروديت 
وفينو�ش يف ق�شائده املختلفة ثم مع 
ال�شياب يف ق�شائده اجليكورية مثل 

ق�شيدة اأن�شودة املطر )ع�شتار( و�شيزيف 
ومتوز )5( اإلخ . ولقد اأ�شتخدمت 

االأ�شطورة يف الرواية االأدبية فاختلفت 
تلك اال�شتخدامات واإن كانت يف معظمها 
ال تخرج عن ثالثة اأنواع �شيتم التف�شيل 

فيها يف نهاية هذا املبحث .
مع اإبراهيم الكوين وروايته " واو 

ال�شغرى" )6( جند ونحن نتلم�ش عرب 
بحثنا عن بوؤرة �شوء يف ن�شيجه املعقد 

اختالفا جذريا بني اأعمال اإبراهيم الكوين 
وكافة االأعمال الروائية ال�شابقة  اختالف 

يف املنهج واالأ�شلوب والبني واللغة 
والثقافة املطروحة ، االأمر الذي يجعل 

لدينا الرغبة يف تفكيك اأبعاد هذه البنية 
ال�شيميائية الدالة بغية الولوج ل�شوامت 

الن�ش اإ�شافة اإىل اأن اإبراهيم الكوين 
ال يقدم رموزا اأ�شطورية حتيل لعوامل 
رمزية اأو مقد�شة ، اإنه يقدم االأ�شطورة 

يف حال تفاعلها وانتهاكها للمعقول وهي 
حتدث .

يجنح الفعل ال�شردي يف حالته 
التوا�شلية بني كاتب الن�ش ومبدعه 

خللق حالة من التوا�شل عرب لغة مدركة 
وانطالقا من خلفية اإجتماعية ومعارفية 

م�شرتطة )7( تفرت�ش اإدراك القارئ 
للغة الن�ش واإحاطته ب�شكل من االأ�شكال 
لتلك العوامل عرب اإدراكه لعوامل مرجعية 

م�شابهة اأو مناق�شة ب�شكل من االأ�شكال 
لعوامل الن�ش الذي يقراأه ، ونظرا الأهمية 

ذلك جند الروائي اإبراهيم الكوين يف 
�شريه املعنونة بـ "واو ال�شغرى" وهو 
يوؤطر لهواج�شه اأو هواج�ش �شخو�شه 

ال�شاربة يف ال�شوفية الوثنية اأو يف 
التج�شيمية ي�شعى خللق ذلك الف�شاء 

املرجعي الذي ميكن تلك ال�شخو�ش 
من ا�شتثمار طاقتها االأمثل فيه ، ويف 

الوقت ذاته نتمكن نحن من اإدراك 
وبناء املرجعية االجتماعية والثقافية 

اخلا�شة بنا نحو تلك العوامل ، فقام 
بر�شم ف�شاءات �شيميائية جديدة ، يكون 

ر�شمها متكامال وتتحرك فيها فواعله 
بني االتفاق والتناق�ش لتعطي فعله 

االإبداعي ف�شاءات الت�شكل . وبالنظر 
لطبيعة االختالف بني الروائي )الكاتب( 

والراوي، واإدراك امل�شافة بينهما )8( 
نق�شم بناء الف�شاء االأ�شطوري الذي قدم 
من خالله اإبراهيم الكوين فعله الروائي 

العنيد جنده يت�شكل من ق�شمني رئي�شيني 
، ق�شم قام به الروائي وق�شم قام به 

الراوي ، واإن كان بالطبع كله ال يخرج 
عن عمل الروائي يف العمق اخلفي، 

ويتظافر جهدهما معا بغية الو�شول بنا 

�شمن اخلطاب ومراحله التوا�شلية خللق 
االإدراك املنا�شب لدينا وتوجيهنا اإيل بوؤر 

الروؤى املق�شودة عرب �شياغات �شردية 
فنية حمددة .

اأوال :- اأ�ش�ش البناء املاورائي اأو 
االأ�شطوري �شمن الف�شاء الن�شي : 

وهي ت�شمل كافة اخلطي املعتادة اأو 
اجلديدة التي مور�شت من قبل الكاتب 

ل�شبغ الف�شاء الن�شي بال�شكل املطلوب، 
وت�شتمل على ما يلي 

1- الغالف ومكوناته الكلية ، طريقة 
كتابة العنوان با�شتخدام اخلط الكويف 

والر�شم الت�شكيلي الذي اأخد من اأحد 
النقو�ش القدمية باأحد املغارات باجلنوب 

الليبي )مكان الق�شة( اإ�شافة اإيل �شورة 
الكاتب املرتدي للثامه ال�شحراوي 

والكتابات اخللفية املنتقاة والتي ت�شكل 
يف جمملها بغ�ش النظر عن دوره النقدي 

توجيها مبا�شرا لروؤية القارئ .
2- ا�شم الكاتب اإبراهيم الكوين املعروف 
ومن خالل اأعمال �شابقة كروائي يجو�ش 

هذه العوامل املاورائية .
3- العنوان والذي يعتربه )ج .جينيت 

( الو�شيط بني اأنثوية الن�ش وذكورة 
القراءة )9( ، والذي يجنح بنا اإيل تلك 

الواحة املفقودة يف �شماء تلك املجتمعات 
امل�شكلة للتفاعالت التالية يف الن�ش، 

ولقد كان هذا العنوان وهو يعنون الن�ش 
الكلي وكذلك ال�شرية االأخرية رقم )14( 
لي�شكل حالة من التوجيه نحو املقا�شد 

اخلفية ، وذلك انطالقا من هواج�ش 
االإن�شان الطامح للو�شول لالأر�ش 

املفقودة ، اأو اجلنة املنتظرة . قاعدة 
العناوين هذه تطبق على عناوين ال�شري 

اأي�شا وهي متاثل يف جمموعها كلمات 
ذات بعد قابل لالأ�شطرة مثل القربان ، 

واو ال�شغرى ، اأهل ال�شماء ، النبوءة ، 
اخلروج ، االإكليل ، الغراب .

4- ت�شنيف الرواية )كرواية من �شري( 
مما يوحي باالنف�شال بينها ظاهريا 
واجتماعها كليا حتت مظلة الن�ش . 

اإ�شافة اإيل اأن ال�شرية تعني عادة تاأريخ 
عرب ا�شتنطاق واع لذاكرة �شعب ما اأو 

قبيلة ما اأو جمموعة االأ�شخا�ش عرب 
ن�ش مكتوب اأو منطوق ، وترتابط يف ال 

وعينا ب�شري اأجيال اأخرى مثل اأبو زيد 

الهالىل مثال .
5- العالقات اخلفية والظاهرة بني 

عناوين ال�شري وال�شري ذاتها من جهة 
وتلك الن�شي�شات املكتوبة يف مقدمة كل 

�شرية والتي لي�ش فقط تبث فينا توجيهها 
املق�شود للحدث والت�شكل التاىل ولكن 

اأي�شا تدفعنا للعوامل التي ينهل منها 
الكاتب ذاته والتي يرغب بق�شدية معينة 

اأن يجعلها منفتحة وعاملية .
6- الرتجمة العربية لبع�ش اجلمل اأو 

االإ�شت�شهادات املكتوبة باللغة القدمية ، 
وذلك بغية اإي�شال القاري اإيل توا�شل 

م�شتمر حلاجة طريف التوا�شل للغة 
حمددة للتوا�شل ، اإ�شافة اإيل دورها 

انطالقا من جمهوليتها يف اأقامه حالة من 
االنفتاح على عوامل ما ورائية تخدم حالة 

ال�شد التي يرغبها مبدع الن�ش .
ثانيا:- اأ�ش�ش البناء االأ�شطوري املرجعي 

عرب الراوي بوا�شطة اخلطاب امل�شرود 
و�شيتم عربه درا�شة الذات االأ�شطورية 

لفواعل الن�ش )10( وقيمها ومرجعياتها 
الثقافية وعاداتها وطقو�شها وتركيبتها 

االإجماعية و�شنقوم اإ�شافة اإيل التف�شيل 

فيها عر�ش عينة من بحثنا الذي مار�شناه 
على التكوين االأ�شطوري داخل البناء 

ال�شردي للخطاب مع كل مكون من 
املكونات الثقافية واالإجماعية ثم بعد اأن 

منيز ونعني الفواعل االأ�شطورية �شن�شع 
اجلدول مو�شوع بحثنا والذي ر�شدنا 

فيه بطريقة عددية كم ال�شخ للت�شكيل 
الثقايف واالجتماعي على طول االأربعة 
ع�شر �شرية املق�شودة و�شيتجلى لنا من 

طبيعة ذلك التوزيع املقا�شد التي من 
اأجلها �شعي القا�ش لتوظيف كال من تلك 

املكونات .
املرجعيات الثقافية االأ�شطورية : وهي 

ت�شكل جممل البعد الثقايف املطروح 
وتتكون ح�شب ت�شنيفنا لها مما يلي : 

1- قيم واأفكار اأ�شطورية : ت�شكل 
القيم واالأفكار االأ�شطورية املوزعة هنا 

وهناك لدي القاري والتي اأخذت من 
�شفاه خمتلفة و�شخو�ش متناق�شني 

عرب م�شرية الرواية والتي متثل جممل 
الثقافة ال�شائدة لدي تلك املجتمعات 

اإدراكا لطبيعة تلك العوامل ويف الوقت 
ذاته يتمكن املبدع من خالل راويه من 
ت�شريب كل ما يريد ت�شريبه من اأفكار 

تعجبنا اأو ت�شدمنا .
2- مرجعيات اأ�شطورية : وت�شتمل على 

نوعني من املرجعيات كانت هاج�ش 
وحمرك تلك الفواعل يف اتفاقاتها 

وتناق�شاتها:
اأ- مقوالت النامو�ش املفقود ، وهو 

الكتاب القدمي الذي اأختلف �شخو�ش 
الن�ش يف اأ�شله )�شرية ، 8( .

ب- مقوالت االأ�شالف ، وهي جممل 
التجارب واملثل التي تركها االأجداد 

والتي جاءت مع النامو�ش اإما مف�شرة له 
واأما مغطية مل�شاحات مل تطاأها �شطوته .

جـ - اأ�شاطري �شائدة ، وهي تلك املجموعة 
من االأ�شاطري التي اختريت �شمن مادة 
الق�ش لت�شكل عرب �شرد الراوي امل�شكل 

للعمل البنية التحتية حلركة احلدث وما 
مييز حقيقة تقدمي االأ�شاطري يف هذه 

الرواية اأنها مل تقدم كمادة فردية مثل ما 
قدمت داخل االأعمال الروائية االأخرى 

ومل تقدم اأي�شا كجزئية يت�شكل منها بناء 
الن�ش واإمنا كانت حا�شرة يف اأنفا�ش 
الراوي وال�شخو�ش متتالية و�شاربة 
يف اجلذور وللعمق االأمر الذي يجعل 

منها غري قابلة للبحث االأ�شطوري املقارن 
وذلك لعدم التزام املبدع عرب الرواية 

بالتقدمي املعتاد لالأ�شطورة كاإحالة منت 
الن�ش ل�شيئية حمددة تف�شر اأو ت�شاهم 

يف رفع وترية احلدث واإمنا قدمت على 
اأنها هي احلدث ، بعبارة اأخرى اإبراهيم 

الكوين مل ينرث اأ�شاطريه يف الن�ش 
كرموز حتيل عرب كلمات ب�شيطة اإيل 

اأ�شاطري حمددة كما اأعتيد يف االأعمال 
االأدبية اأو ال�شعرية واإمنا قام بفعل 

االأ�شطرة ذاته )11( مما جعل االأ�شطورة 
هنا اأمامنا حتدث وتتفاعل من جديد ، 

اإنها لي�شت الرمز الذي يرجع على عوامل 
اأخرى ما�شية اأنها هنا العوامل املا�شية 

التي ي�شار اإليها بالرمز، حا�شرة وتعا�ش 
وتت�شكل اأمام ناظرينا ، اإن ما يقوم به 

الكوين هو اإعادة �شياغة اأ�شاطري قد 
تكون وجدت اأو مل توجد مع �شخها 

بكافة امل�شطلحات الباثة للتوثني )12( 
والقد�شية مما يجعلها ذاتها ت�شكيال 

اأ�شطوريا يوؤخذ منه ولي�ش جمرد رمز 
حا�شر اأو قيمة اأ�شطورية حمدودة مما 
اأعطي العمل الروائي مدار البحث بعدا 

اأ�شطوريا متكامال .
3- البني الإجتماعية االأ�شطورية :

وهي متثل جممل الطرح ال�شو�شيولوجي 
االأ�شطوري الذي �شيقدمه الن�ش عرب 
الت�شافر مع املرجعيات الثقافية بغية 

ت�شكيل جمتمع الن�ش اأو املجتمع 
املزمع اتخاذه مادة للتفاعل ال�شردي ، 

و�شنالحظ من خالل اجلدول والدرا�شة 

التي متت كيف كان تواجد هذه البني 
يبداأ يف التناق�ش تدريجيا مع اال�شتمرار 
يف عجلة الن�ش لدرجة انه ينتهي نهائيا 

من ال�شرية )10( ، وذلك يو�شح لنا الدور 
املناط بالبنية االجتماعية االأ�شطورية 

وهو عمل اخللفية املنا�شبة لنا غري البنى 
الثقافية التي كانت و�شت�شتمر ت�شتوعب 

تفاعل ال�شخ�شيات وكافة الفواعل 
امل�شاحبة االأخرى يف الن�ش بغية اإخراج 
املكنونات التي يرغب الراوي والروائي 

اإنتاجها .
اأ- الرتكيبة االجتماعية االأ�شطورية 

لفواعل الرواية : وهي كافة الرتكيبات 
االجتماعية التي �شكلت النظام 

االجتماعي ملجتمعات الن�ش كالقبيلة 
االإن�شية اأو القبائل االأخرى الفاعلة يف 

الن�ش مثل قبيلة الطري املهاجر .

ب- طقو�ش ومرا�شم اأ�شطورية : وهي 
متثل كافة الت�شرفات التي يتم فعلها 

يف حلظات حمددة بناء على مرجعية 
معتقدة اأو )توجيه نامو�شي( ، ومتثل يف 
منظور اأ�شحابها حالة من الفعل الروحي 

التوا�شلي مع عوامل قد�شية اأو وثنية 
جمهولة تت�شكل بها لديها قيمة روحية 

حمددة .
جـ - عادات وتقاليد اأ�شطورية : ومتثل 
كافة العادات والتقاليد املنتهجة والتي 

لي�ش لها يف حلظة فعلها لدى ممار�شيها 
ارتباطات روحية اأو معتقديه ، وقد مت 

�شخها يف الن�ش �شاأنها �شاأن كل فواعل 
الن�ش املختلفة االأخرى بطاقة توثينية ) 

( جتعل منها قابلة لالنفتاح على كل ما هو 
اأ�شطوري .

د - االأهازيج واالأ�شعار: والتي متثل 
جممل الن�شاط الفني لدي تلك املجتمعات 

وتنبث يف بع�ش موا�شع الن�ش لتخلق 
عرب معانيها القريبة والبعيدة اإحاالت 

للموا�شع التي يرغب الراوي يف و�شعنا 
فيها .

ومن خالل الدرا�شة امل�شتق�شية 
وامل�شتفي�شة للمكونات املذكورة �شابقا 

وجدنا مادة اجلدول التاىل والتي 
�شي�شبقها اأمثلة ملاهية واحدة من ال�شري 

وهي ال�شرية رقم واحد لكي يفهم من 
خاللها االآلية االإجرائية التي من خاللها 

�شيتم جني تلك القراءات و�شنكتفي �شرية 
واحدة وذلك لعدم الرغبة يف اإطالة حجم 

الن�ش دون مربر .
تقطيع ال�شرية رقم )1( �شرية اأهل ال�شماء 

1- قيم واأفكار اأ�شطورية : نزول 
االأ�شراب عالمة �شماوية )�ش،9( ، 

العرافني يطاردون الطري للح�شول 
على اأنباء �شماوية ) �ش،9( ، االأمهات 

يعلمن اأن �شرع ال�شحراء هو الذي �شن 
النامو�ش الذي يحيل الوليد من يديها 

لطري )�ش،10( ، واإدراكها اأن اخلروج 
لي�ش للحياة ولكن للتيه الذي مل يعد 

منه اأحد )�ش،11( ، من ال ينتمي اإيل 
قبيلة معتزل واملعتزل يف �شرع اخلالء 

كائن بائ�ش ووحيد )�ش،13( ، العرافني 
يعودون بالنبوؤة للزعيم والقبيلة 

)�ش،16(
2- مرجعيات اأ�شطورية : تنق�شم 
املرجعيات االأ�شطورية اإيل اأثنني 

كما �شرحنا �شابقا النامو�ش وو�شية 
االأ�شالف .

نامو�ش لعاب طلب ما اأخفاه اخلالء 
)�ش،8( ، نامو�ش ال�شحراء اأحال الوليد 

لطائر )�ش،10( . 
3- اأ�شاطري �شائدة : وهي تلك االأ�شاطري 

املعا�شة داخل الن�ش ومتثل حقيقة الفعل 
احلكائي املوؤ�ش�ش للفعل ال�شردي .

اأ�شطورة الطري وعالقة العبور بني الطري 
واالأن�شان )�شرية ،1( ، اأ�شطورة م�ش 

اجلن لالإن�ش واأمتزاجه معه عند حفالت 
اأ�شتقبال الطري )�ش،11( ، اأ�شطورة 

نزول الطري وتداخل االأ�شوات واأختالف 

القبائل )�ش،13( ، اأ�شطورة كلمة ال�شر 
و�شفر الطري اأ�شطورة العالمة )�ش،12(

4- الرتكيبة االجتماعية االأ�شطورية 
لفواعل الرواية : عر�شت الرتكيبة 

االأ�شطورية لفواعل الرواية يف منت�شف 
الرواية االأول ب�شورة ت�شنيف واحد 

وذلك الأن املناط بها قد اأنتهي عند 
منت�شف الرواية الثاين .

الرتتيبة املذكورة يف )�ش،9( وهي 
)يتقدمهم الزعيم خلفه االأكابر ثم الرجال 

ثم الن�شاء وال�شغار( .
الطقو�ش واالأ�شاطري : وهي مايتم من 

اأفعال ذات بعد روحي ب�شكل حمدد 
وزمن معني . خروج اأهل ال�شحراء 

ب�شكل وطق�ش حمدد ال�شتقبال ملة الطري 
)�ش،9(? طقو�ش اجتماعية ت�شمل 

الفرح والزغردة من الن�شاء يف اآذان 
االأوالد ورق�ش فتيان القبيلة )�ش،10( ، 
طقو�ش اأ�شتقبال الطري من قبل العرافني 

)�ش،14( ، طقو�ش ما بعد �شفر الطري 
والدخول خلباء الزعيم )�ش،15( . 

5- عادات وتقاليد اأ�شطورية : ومتثل تلك 
العادات والتقاليد التي تنتهجها القبيلة 
ولي�شت ذات بعد روحي بالرغم من اأن 

الراوي ال ينفك عن �شخها من خالل 
امل�شطلحات املنتقاة بالفعل التوثيني .
خروج ال�شبايا للعراء والتحلق حول 

الطبل وتغني ال�شاعرات )�ش،16( ، 
زغردة احل�شان فرحة بنبوءة قدوم املطر 

)�ش،16(، قرع الطبول عند نبوءة قرب 
احلرب )�ش،16( ? اإ�شتدعاء النذير عند 

قدوم نبوءة اجلدب )�ش،16( .
6- االأهازيج واالأ�شعار : متثل االأهازيج 

واالأ�شعار جزء من الثقافة ال�شعبية 
للمجتمعات وتعترب تعبريا عن الثقافة 

اجلمعية ال�شائدة يف املجتمعات .
اأهزوجة الن�شاء الأوالدهن عند نزول 
الطري )�ش،10( "هاهو الطري الذي 

وهبك )...( وتهاجر مع الطري اإيل بالد 
الطري" ، اأهزوجة العراف للطري عند 

النزول " ل�شت طريا اأيها الطري ، اأنتم 
نحن مع�شر الطري )...( برغم اأننا ال نقول 

ذلك الأحد " )�ش،14(.
وبعد طرح اأمثلة من كيفية التق�شيم هذا 
اجلدول التاىل فيه اأح�شاء رقمي لكمية 

املو�شوع من كل نوع من اأنواع املوؤثرات 
الفاعلة اأ�شطوريا واملذكورة �شابقا .

وقبل الدخول يف االأ�شتنتاجات املبنية 
على قراءة الت�شنيف واجلدول ال�شابق 

ن�شنف الفواعل االأ�شطورية االأخرى 
بكافة تنويعاتها بغية الو�شول اإيل ر�شد 

�شيميائي متكامل لكافة اأمكانيات واأ�شكال 
الدائرة الفاعلة لنح�شل من كل ذلك على 

اإجابة لالأ�شئلة التي تراودنا منذ بداية 
فعل القراءة للن�ش املذكور . 

الفواعل االأ�شطورية املوثنة من خالل 
مادة الن�ش وهي تنق�شم لثالثة اأق�شام :

1- فواعل اأ�شطورية �شخ�شية .
2- فواعل اأ�شطورية ال �شخ�شية .

3- حميطات جامدة اأ�شطورية موثنة .
وقد كانت هذه الفواعل حا�شرة على 
طول مادة الن�ش واأن اأختفت اأحداها 
اأو اأنتهي دورها ظهرت اأخرى غريها 
وخا�شة تلك االأ�شطوريات اجلامدة ، 
والتي كانت تظهر بتتابع عرب حميط 

الن�ش را�شمة مع املكونني ال مندرجني 
حتت دور الفعل للراوي مبا�شرة وهي 

الفواعل الثقافية واالأ�شطورية .
الفواعل االأ�شطورية ال�شخ�شية :

الثالثة قرابني االأن�شية )الزعيم( ، 
)العراف( ، ) احلفار(: والتي كانت على 
طول مدي الن�ش املحرك االأ�شا�شي لفعل 

االأ�شطرة ومن خاللهما وحولهما وخا�شة 
)العراف والزعيم( اللذان كان فعل 

االأ�شطرة يتم من خاللهما وكان كنتاج 
لفكرهما وحتركاتهما الفر�شة للراوي 

لين�شج عربهما ن�شيج اأ�شاطريه امل�شتبك 
واملتداخل .

قراءة في رواية "واو الصغرى"
عبد احلكيم املالكي
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املعمرين الثالثة : )اإيجابارن 
واأ�شاروف واأماما( ولقد 

كان فعل ال�شرد يتم ويتحرك 
عرب اأماما الوحيد منهم الذي 

بقي حتي نهاية الرواية اأما 
بالن�شبة الإيجابارن والذي 

كان القوة ال�شاغطة على 
الزعيم عند تكليفه بالزعامة 

و�شاحبة الكلمة الف�شل 
تويف بعد التن�شيب . 

اأ�شاروف نف�شه والذي �شكل 
القوة الظاغطة على الزعيم 

عند حدوث م�شاألة الع�شق 
بينه وبني ال�شاعرة وهو ذاته 

مات مبا�شرة بعد ذلك ومل 
يبقي اإال اأماما الذي ح�شر 

عند ح�شور ال�شغط الثالث 
على الزعيم مع املجموعة 

و�شرح له وهو معه لوحده 
باأنه ح�شر خوفا من فاأل 

التخلف ال�شيئ ولي�ش لثنيه 
عن اأمر ما ? اأماما الذ ي كان 

راف�شا ب�شمت ما يح�شل 
للزعيم ح�شل على طول 

العمر وكاأن ذلك الزعيم هو 
الذي ين�شق معي�ش ما حوله 

اأو كاأن لعنة معينة اأ�شابت 
كل من وقف يف طريقه والأن 

العراف كاأن هو املحرك 
االأ�شا�شي لفعل املواجهة لثني 

الزعيم عن الرتك فتابعه فاأل 
معاندة الزعيم ال�شيئ ومات 

هو اأي�شاأ .
املع�شوقات الثالثة : مع�شوقة 
الزعيم والتي هجرت احلياة 

وذهبت الأر�ش جمهولة 
باخلالء وتركت حياة 

االأن�ش)�ش،50( ، مع�شوقة 
الغام�ش التي اأودي الع�شق 

بعمرها وتاهت نتاج نثار 
زهر الرمت القاتل)�ش،67( 

، مع�شوقة �شاحب )بئر 
هركات( والتي ماتت من 

العط�ش وهي تتحرك ملالقاته 
فحفر ذلك البئر اأكراما لها 

)�ش.200( .
الفواعل الذكورية الغام�شة 

الثالثة : العا�شق الذي 
اأختفي بعد اأن اأودي بحياة 

مع�شوقته ثم ح�شر ح�شب 
اأ�شطورة العراف و�شرق 
قربها وهو يعلم باأخبار 

اخلفاء ح�شب احلوار بني 
العراف والزعيم )�شرية 
4( ثم غا�ش يف اخلفاء 

ومل يعد . باين ال�شريح 
عا�شق االأ�شتدارة والذي 

خالف العراف يف كثري من 
املناق�شات واأظهرت حواراته 

عرب املعرو�ش الغري مبا�شر مدي علمه 
بقيم وحكمة اخلفاء كذلك وهو ي�شف 

النبوءة باالأ�شتدارة جعل العراف وهو 
يتوج�ش منه ثم عند اأنتهائه من بناء 

ال�شريح هاجر وترك املجموعة واأختفي 
. الغام�ش الذي ح�شر لعالج العراف ثم 

قام اآخر االأمر بقتله بعد رف�شه اإرجاع 
دينه له من خالل معرفته بخفايا اخلفاء 

وعلمه باأن ما اأهلك العراف لي�ش من 
اأمرا�ش اخلالء ولكن من اأمرا�ش اخلفاء 
، واإظهاره العلم بامرا�ش اخلفاء )�شرية 

10/ الغراب( .
الفواعل العالجية الثالثة ال�شاحرات 
والعطار واحلكيم : ورد ذكرهم على 

طول الن�ش باأنتظام وتناوب وكان زمن 
االأزمات هو زمنهم .

الفواعل التاريخية الثالثة : وقد ورد 
ت�شنيف اأثنني منها حتت املرجعيات 

االأ�شطورية اأما الثالث )وانتهيط( والذي 

ي�شبه اإيل حد كبري )اإبلي�ش( ال�شيطان يف 
الثقافة االأ�شالمية يف كذبه وقدرته على 

املكر واالإلتواء)�شرية 8( .
اأ�شا�شيات احلركة التوا�شلية االأ�شطورية 

بني اخلفاء واخلالء املوثنة الثالثة : 
وهي لي�شت كلها فواعل �شخ�شية ، واإمنا 
فاعل �شخ�شي اأن�شي وهو العذراء وفاعل 

ال�شخ�شي مادي وهو ال�شريح املوثن 
عرب فعل ال�شرد وفاعل قيمي وهو قيمة 

النبوءة )�شرية 5( .
اأ�شا�شات الطق�ش )القرباين ( املعتاد : 

العنزة ال�شوداء ، الدم ، املدية )�شرية 5(
فواعل اأ�شطورية حميطة اأخرى : كانت 

هذه الفواعل االأ�شطورية تتناوب يف 
الظهور على طول خط الن�ش خالقة لفعل 
ال�شرد الفر�شة للحركة واالألتواء ، ومنها 
احلي ومنها اجلامد : الطري املهاجر، طري 

اخلفاء املزدوج ، التميمة ، وتر اأمزاد ، 
عدد ال�شاحرات من روائح كريهة وغريها 

، حبال امل�شد ، جدائل زهور الرمت ، 
القربان ، ال�شيول ، املاء ، الرتفا�ش 

والكثري من االأ�شياء االأخرى التي مالأت 
جوانب الن�ش واأثخنته بحيث اأ�شبح 

له القدرة على الدوران يف كافة الزوايا 
�شيميائيا .

قيم ومعاين روحية كثرية حفل بها 
الن�ش كانت لها القدرة على االإ�شتجابة 
لتاأدية فعل االأ�شطرة املطلوب منه مثل 

االأمياء ، احلزن ، الهذيان ، اللحن ، 
الف�شاء ، اخلالء ، اخلفاء .

النتائج البحثية :
واأنطالقا من اجلدول املر�شود والتق�شيم 

امل�شروح فيما �شبق جند ما يلي :
1- القيم االأجتماعية االأ�شطورية ظهرت 

يف بداية الرواية ، خا�شة يف ال�شرية 
رقم )1( ، ثم اأخد ظهورها يف التقل�ش 
مع اال�شتمرار يف �شرد ال�شري واأختفت 

نهائيا يف ال�شري االأربعة االأخرية وهو ما 

اأوحى بالفكرة املوحودة لدينا وهي اأن 
دور القيم االأجتماعية يف هذا الن�ش كان 
لر�شم ال�شورة االأجتماعية لف�شاء الن�ش 

وذلك جلعله مقبوال ومفهوما وقابال 
للتخلل بوا�شطة اخلرق ال�شردي ولي�ش 

لتقدمي طرح اأجتماعي ميثل طرح لقيم 
اأهل ال�شحراء يف حد ذاتهم .

2- القيم الثقافية االأ�شطورية والتي 
ظهرت منذ بداية الن�ش واأ�شتمرت هي 
الفواعل االأ�شطورية يف الظهور والتي 

�شكلت الر�شيد القيمي لتلك الفئات 
االأ�شطورية والتي من خالل ترتيبها هي 
والرتكيبة الثالثية االأ�شطورية املحكمة 

الرتابط والفاعلة حققت للن�ش اأكرب 
الفوائد ال�شيميائية املطلوبة وجعلت يف 

ت�شابكها واأختالفها واأرتطامها توؤ�ش�ش 
حلركة الن�ش فعله املراوغ ال�شهي القادر 

على االأنزواء واالأنفالت والع�شيان .
3- الدرا�شة املقارنة ال�شريعة لفعل 

االأ�شطرة احلا�شل جتعلنا ال 
نتحرك مع ما اأعتيد من اأفعال 

االأ�شطرة العادية والتي �شنفها 
بع�ش الدار�شني )13( اإيل :

اأ- التجلي مع وهو عندما 
يكون ح�شور االأ�شطورة 

يف �شكل حكاية نرويها 
�شمن حدود الرواية ولكن 
ال ت�شكل تعالقا مبا�شرا مع 

اأحداث الرواية وحتافظ على 
اإ�شتقاللية كل من احلدثني . 
ب- التجلي يف : وهوعندما 

يقدم حالة من حاالت التمازج 
بني االأ�شطوري واملعهود 

مما يك�شب االأ�شطوري بعدا 
يوميا ويك�شب اأ�شياء املحيط 

الكثري من الفعل االأ�شطري 
والالمعهود . ويحدث يف 

مثل هذا النوع اأمتزاج بني 
احلا�شر واملا�شي ق�شد ميالد 

االأ�شطورة ومن االأمثلة على 
ذلك رواية الطيب �شالح 

)مو�شم الهجرة لل�شمال( ، 
ورواية �شربي مو�شي ف�شاد 

االأمكنة .
جـ- التجلي من : وفيه يتم 

اأنبجا�ش اأو تلم�ش االأ�شطورة 
من و�شيط اآخر لي�ش له عالقة 
مبا�شرة بها واإمنا عربها يتم 

ذلك كما يف رواية الزقاق 
عندما ي�شري اإيل )�شينية 

الفريك( والتي مل تق�شد بذاتها 
واإمنا يق�شد من وراءها ما لها 
من فعل جن�شي اأ�شطوري مثال 

على متناولها يختلط فيه الطب 
بال�شعودة .

فاأ�شطورة االأدب دائما كما 
ذكرنا يف البداية تهدف اإيل 
اأخرتاق الواقع بالنقل نحو 

القد�شي ? واإن كان جمرد 
انتقال االأ�شطورة من ال�شالىل 
اأو الديني ينفي عنها القد�شية 

اإال اأن اأفعال الرواية املعاندة 
تظل حتاول �شبغها باأفعال 
التوثني لغويا و�شيميائيا .

وتعترب االأ�شطورة يف 
كافة االأعمال الورائية 

املعتادة جمرد و�شلة نقل 
بني فعل الن�ش اإيل الرمزي 

واالأ�شطوري بينما مع اإبراهيم 
الكوين وح�شب ذلك الكم 

من ال�شخ االأ�شطوري وتلك 
البوؤر الالمتناهية واملتفاعلة 

جند اأمامنا االأ�شطورة يف 
حال تكونها ، االأ�شطورة يف 
حلظات الن�شوء ، �شحيح اأن 

الهواج�ش التي تدور يف ذوات 
تلك الكائنات هي هواج�ش 

اأ�شطورية تعود وترتبط 
مع الكثري من الهواج�ش االأ�شطورية 

االإن�شانية ولكن هناك نقطة االأختالف 
الرئي�شية اأننا هنا اأمام االأ�شطورة وهي 

يف حال التحقق كموت الزعيم مثال 
وكموت العراف وكلقاء الزعيم والعراف 

يف اأر�ش احلمادة رغم اأن اأحدهما 
ميت واالأخر حي والكثري من االأحداث 

واالأفعال واملثل والقيم االأ�شطورية التي 
�شاهمت ب�شكل جماعي خللق ما اأجازف 

بت�شميته هنا معتربا اإياه نوعا رابعا 
من اأنواع االأ�شطرة الثالثة ال�شابقة 

التجلي الكلي ، اأي اأننا هنا ل�شنا ب�شدد 
ترميز الأ�شطورة ما مثل اأي من االأ�شاطري 

امل�شتخدمة واملوظفة ، اإننا هنا ب�شدد 
االأ�شطورة وهي حتدث وتت�شكل ومن 
هنا ويف امل�شتقبل باإمكاننا االأ�شتفادة 

من الزعيم كرمز لل�شاعر العا�شق اخلالد 
الراف�ش لوهم الزعامة وننظر للحفار 

كاأ�شطورة لع�شق االأر�ش حلب املاء 

وننظر للعراف كاأ�شطورة لل�شخ�شية 
التوثينية القادرة على بث القد�شية 

وال�شمو يف كل املحيطات اأبتداء من 
دحرجة احل�شى بالرجل وحتي اأمور 

نبوءته املزعومة .
4- من خالل رقم )1( ، )2( ن�شتطيع 

القول باأن مراد اإبراهيم الكوين الكاتب 
االأول هو ر�شم تلك الهالة ال�شوفية 
الوثنية املتكاملة بغية اخلروج من 
اأزمة التعامل مع االأديان ) وخا�شة 

االإ�شالم ( ، ذات البعد القد�شي والتي 
�شيتحول ت�شرفه من خاللها غري قادرا 
على االكتمال اإنطالقا من ذاتية حمددة 

ومن جمتمع واأمة حميطة ومل يكن 
الر�شم االأجتماعي االأ�شطوري يعنيه الأمة 

الطوارق التي تت�شف بنف�ش ال�شفات 
التي يت�شف بها جمتمع الن�ش من 

ا�شتخدام للثام وموقع جغرايف وت�شكيل 
قبلي اأن ما يعنيه ت�شريب تلك القيم بغ�ش 

النظر عن ما يظنه بع�ش النقاد من اأنه 
ميثل روائي عامل ال�شحراء ، اإين اأعتقد 

اأن اإبراهيم الكوين روائي يتحرك من 
خالل اأيدلوجية يوؤمن بها واأفكار وقيم 
يتحرك من خاللها فالرواية بالن�شبة له 

كما يقول " هي اللعنة واالأثم واجلنة 
املفقودة التي اأفدناها باخلروج من اجلنة 

، واذا كانت اخلطيئة هي قدر املبدع فاإن 
احلرية لن تكون غنيمة تراجيدية " )14(

يف البناء التقني للرواية : 
من خالل الن�ش نري ظاهرة جمالية 

متثل خرق لل�شردي املاألوف وذلك بتحول 
الن�ش عرب امل�شرود اخلارجي من التبئري 

ال�شفر ح�شب ج . جينيت )15( ظاهريا 
اأو ما يعرف بالرباين اخلارجي ح�شب 

ت�شنيف �شعيد يقطني )16( للتبئري ، 
حتوله اإيل ما اأجازف بت�شميته )التبئري 

املركب( )مع التذكري باالختالف اجلذري 
بني هذا هنا والتبئري الرباين الداخلي 

الذي يق�شده �شعيد يقطني ( ، ويتم 
ذلك عرب اأ�شتبطان الراوي ل�شخ�شية 

معينة من خالل ذاتيتها ير�شم �شكل 
وبعد اخلطاب امل�شرود ويظهر تاأثريها 

على نظرته الكلية اأو املحددة لالأ�شياء 
اخلارجية ، ولقد ظهر لنا من خالل 

تفح�ش الن�ش وجود ثالثة اأ�شوات 
رئي�شية اأ�شتبطنت مع تدخل الأ�شوات 

اأخرى من احلني لالأخر ولكن الأن دورها 
كان حمدودا فلن يكون األتفاتنا اإليها 

كبريا و�شننتبه اإيل تلك الثالثة اأ�شوات 
الرئي�شية والتي مل تكن اإيل �شهداء الن�ش 

الثالثة اأو القرابني الثالثة ، وهم الزعيم 
الذي مات ب�شبب الطري مع مع�شوقه 

الطري والذي كانت ال�شريتني )1،2( وقفا 
علىه هو وتغزل الراوي امل�شتبطن له يف 

الطري ، وكذلك العراف الذي يتحرك من 
خالل وهم نبوءته املزعومة والتي اأودت 

بحياته يف االآخر وهي ت�شفه كغراب 
وجعل يف املرحلة بعد موت الزعيم هو 
مالك ال�شوت ، اإ�شافة اإىل احلفار الذي 

دخل اإىل بوؤرة ال�شرد مع ال�شرية 13 
وحتول هو كنتاج لع�شقه للماء واالأر�ش 

وتغزله فيها اإىل القربان الثالث املقدم 
لالأر�ش لكي تهب للماء فعل االأنبجا�ش 

عرب البئر ح�شب اأ�شطري القربان ، وجعل 
�شوته وهو ي�شتبطن �شوت الراوي 
يف اأ�شطري القربان يعرب عن التع�شق 

والتغزل والتوله يف املاء وحركته .
من اجلماليات االأخرى التي نراها يف 
الن�ش ورود بع�ش االأ�شوات االأخرى 
واأن كانت مرحلية ، من تلك االأ�شوات 

�شوت عا�شق ال�شاعرة يف ال�شرية رقم 
4 االإكليل ، حيث نري التوله والر�شم 

التوثيني لتلك احلزمة ال�شخية واجلديلة 
اجلليلة من زهور الرمت ، مما يوحي 

بقدر التوله ، كذلك الغام�ش الذي يريد 
دينه من العراف ، �شبغ ال�شارد عرب 

خطابه امل�شرود يف تبئري مر�ش العراف 
بكراهية مقيته وهو ي�شفه بقرف غري 

معتاد �شمن بنية الن�ش )اأنظر �شرية 
9( الن�شيان )�ش 150،151( كان راأ�ش 

العراف حا�شرا تتوج �شعفته �شلعة 
نحا�شية �شارمة ، على ال�شدغني نبتت 

�شعريات هزيلة ، مفلفلة ، غزاها البيا�ش 
. نالحظ هنا اأن الراوي يتخد موقفا 

عدائيا من العراف وهو ي�شف قدر ب�شاعة 
منظره بلغة منفرة وهو ما يوؤكد انحياز 

الراوي ) على غري عادته مع العراف( ، 
اإنحيازه لذاتية الغام�ش الكاره للعراف 

والذي �شيت�شح من م�شري الن�ش مدي 
اأ�شتحقاره له وهو ي�شرح باأنه عاجله من 

اأجل دين يريد ا�شرتداده منه .
تلك الرتكيبة الداللية الرابطة التي 

�شرحناها عرب ت�شنيف الفواعل ال�شابقة 
مع جمموعة من الرتابطات االأخرى 

خلقت حالة من التخلخل م�شتمرة لدي 
القارئ :

اأ- من تلك الرتابطات الرتابط بني 
الطري واالإن�شان والن�شج ال�شردي عرب 

اخلطاب املتناوب بني العابر والطري 
)�شرية 1( ، ثم بناء علىه التنا�شب 

بني الطري الك�شري والزعيم يف الف�شل 
الثاين ونظرا الأن الطري هو مدار وعي 

الزعيم الذي كان �شوته هو ال�شوت 
امل�شيطر على ذاتية الراوي يف املرحلة 

االأويل من الن�ش وهي تلك التي �شبقت 
موته وجعلت كافة الن�شو�ش ال�شردية 

امل�شاغة باخلطاب امل�شرود ، ت�شاغ 
عرب ذاتيته فخلقت عرب روائه قطعا 

روحية �شردية غاية يف اجلمال وكذلك 
نتاجا لتدخله يف املعرو�ش )احلوار( 
الغري مبا�شر )17( كان ير�شم احلوار 

مبوؤثراته املختاره وانتقاءته املوؤدجلة 
خلدمة الن�ش وذلك بالرغم من اأن الن�ش 

يقدم عرب التبئري الرباين اخلارجي 
ح�شب ت�شنيف �شعيد يقطني اأو عرب 

التبئري ال�شفر ح�شب ج . جينيت ومن 
اأمثلة امل�شرود )�ش،8( ،)�شرية 1 /1( 

مي�شي  العابر   ، مي�شي  العابر  " ولكن 
ويبقي اإمياء الوعد امل�شتحيل )…( الأن 
قب�شا �شق ظلمات االأفق االأبدي ال�شاحب 

، فالح ، لغم�شة 
ق�شرية ، كوم�ش 
الربق ، اإمياء تاق 

العابر لنيله طويال 
،)...( فكيف ال 

يتزعزع اجل�شد 
الهزيل برع�ش الوجد 

وكيف ال يفز من 
املقلة دمع احلنني 

؟ ".
ب- التغيري احلا�شل 

لدي العراف بعد 
موت الزعيم مما 
جعله ال يختلف 

فكريا عنه واأ�شتلم 
بذلك موقع امل�شتبطن 
لذات الراوي الفاعل 
لفعل ال�شرد ، و�شار 

الكثري من اأفكاره 
عن النبوءة واالإمياء 

والغمو�ش هي 
امل�شيطرة على ال�شرد 
واملنظمة للمعرو�ش 

وللمنقول . اأنظر 
اللقاء املزعوم بينه 

وبني الزعيم يف 
احلمادة والذي من 

غري املوؤكد حتققه 
وهو ي�شف بعد 

انتقال الراوي من 
تبئري ذات العراف 

وهو ي�شري مع زعيمه 
وهو ينتقل لي�شف 

االأ�شياء من حولهما 
وهو بانتقاله هنا 

قد نقل بوؤرة النظر 

اأي التبئري )ظاهريا( منه هو الراوي 
لي�شف )يبئر( االأ�شياء املحيطة بهما 

وهو التبئري ال�شفر والرباين اخلارجي 
كما و�شحنا �شابقا ولكن الأنه يتحرك من 
خالل ذاتية العراف فلقد جاءت م�شبوغة 

بالنبوءة والغمو�ش )�ش 128( " 
اكت�شف االإمياء الذي تخلفه دحرجة 

احلجارة بالنعلىن . اأدرك �شر اللغة التي 
ال تعرتف بالل�شان ، وت�شتهجن )...( 

عرب اأدغال اليب�ش ". ثم يتم االأنتقال اإيل 
ما و�شفناه بالتبئري الرباين اخلارجي 
اأو ال�شفر عرب : " فوق عمامتيهما تديل 
قمر ملفوف يف قماط �شاحب راح يغدق 
على اخلالء ب�شياء �شحيح ، يف ال�شياء 

الباهت متدد عراء �شامت ، مفرو�ش 
بحجارة رمادية زادها بخل ال�شوء 

كاآبة وعتمة ". اخلطاب امل�شرود التاىل 
يتم عن طريق راو علوي ولكن نظرا 
للتداخل بينه كما اأ�شلفنا وبني ذاتية 
العراف ح�شل فعل ال�شرد عرب اأفكار 

العراف ووعيه .
جـ- احلفار نف�شه وبعد موت العراف 
دخل واأ�شبح هو امل�شيطر عرب ع�شقه 

االأ�شطوري لالأر�ش واإميانه بكون 
املاء ر�شوال دخل اإيل الراوي واأ�شبح 

الراوي يتحدث عرب ذاتيته واأفكاره منذ 
موت العراف وخا�شة يف ال�شريتني 

)12 ، 13( مما جعل فعل ال�شرد ياأتي 
م�شبوغا يف مرات عديدة بع�شق املاء 

وحب االأر�ش وكانت ال�شرية )12( 
�شرية ال�شيول توؤ�شل ومتهد لدخول 

فكر احلفار يف ال�شرية )12( القربان ، 
واأنظر اإيل هذه املقطوعة التوثينية التي 
ظاهرها على ل�شان الراوي عرباخلطاب 

امل�شرود �شيغيا وعرب الرباين اخلارجي 
تبئرييا وباطنها احلقيقي عرب ذاتية 
عا�شق املاء احلفار يف حلظات موته 

وهو يري انبجا�ش املاء من البئر الذي 
كان حفره اآخر اأعمال حياته : " اأملت 

بايقاع الغمر عجالة ، فاأنهمر ال�شائل من 
�شلب ال�شق ، واأفرزت م�شامات ال�شخور 

املزيد ، فتلوى الكائن يف �شريه وعرب ، 

يف �شفره اخلالد ، اإيل القيعان ، فاأب�شر 
املريد يف عبوره ، �شر املويل ، وميالد 

احلياة االأويل ".
كل التبدالت ال�شوتية املذكورة مع 
الرتابطات ال�شيميائية االأ�شطورية 

اخلفية بني التزاوجات املوؤطرة للعمل 
االأ�شطري اأو بني جمموعات الثالثي 

املذكورة املكونة لفواعل الن�ش جعلت 
من العمل وهو ميتلئ بفي�ش من اللغة 

القوية وال�شاعرية العذبة واأن�شاق 
التوازي املنبثة يف اأماكن خمتلفة من 

الن�ش لغويا نرى مدى تاثري االأ�شلوبية 
امل�شتخدمة)17( والتقنيات العالية 

التفاعل مع البنى اجلمالية االأ�شطورية 
خللق ن�ش فعال و�شاد ورائع اإ�شافة 

اإىل تبدل الراوي من الثبوت الظاهري 
يف �شيغة اخلطاب امل�شرود والتي 

�شكلت اأكرث من ن�شف متف�شالت الن�ش 
اإيل اخلفي امل�شتبطن يف كل مرحلة 

وخا�شة تلك املراحل الثالثة الرئي�شية 
للن�ش وهي قبل موت الزعيم وقبل 

موت العراف وقبل موت احلفار والتي 
اأ�شتبطن فيها الراوي �شحاياه كل قبل 

موته وهو يقدمهم للموت عرب م�شي 
ت�شكيله ملعي�شهم الوهمي املكتوب.
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رئي�ص جمل�ص الإدارة

رئي�ص التحرير 

ظل الروائي اإبراهيم الكوين طيلة حياته 
االإبداعية حار�شا لرموز واإ�شارات قبيلته »تارقا« 

يف كهوف اأكاكو�ش وتا�شيلي جنوبا، وياأخذ عليه 
نقاد اأنه ق�شر كتابته على حميطه القبلي دون 

واقع جمتمعه الليبي. 
ويرجح مراقبون اأن الروافد الطوارقية للكوين 
التي رهن اأعماله الـ64 بها، تقف وراء ح�شوله 

على اجلوائز العاملية والعربية، والتي كانت 
اآخرها جائزة ملتقى الرواية العربية اخلام�ش 

يف القاهرة.
هذه اخل�شو�شية يف اأدب الكوين، كانت حمل 

انتقاد املهتمني، يف اإ�شارة اإىل ح�شابات �شيا�شية 
واهتمام غربي بكتابته بعيدا عن حرفية الكتابة 

وفق ما يقول هوؤالء، يف املقابل يحتج اآخرون 
باأن حملية الكتاب الكبار هي التي تقود اإىل 

التميز خ�شو�شا يف ظل العوملة وتداخل الثقافات 
االإن�شانية.

ويوؤكد اأوفنايت �شقيق الكوين اأن طفولة اإبراهيم 
يف �شحراء تينغرت جنوب احلمادة احلمراء، 

وتنقل عائلته بني اأودية »اأوال، تناروت، ميمون« 
ودور والده يف نقل االأ�شلحة على ظهور االإبل 

اإىل جبهة التحرير اجلزائرية �شاهمت ب�شكل اأو 

باآخر يف ت�شكيل حياته االإبداعية.
واأ�شار اإىل حادثة رمبا مازالت حا�شرة يف ذاكرة 
اإبراهيم بقوله »عندما تعر�شت ذات يوم ملحاولة 
افرتا�ش �شبع، اأو عندما لدغتني اأفعى �شامة وما 
رافق ذلك من اإ�شعافات وعالج.. ثم ما ح�شل معه 

�شخ�شيا ذات يوم عندما قام بالعناية باالأغنام«.
واأ�شاف اأوفنايت: حيث تاه بها اإبراهيم يف 

ال�شحراء »وهو الذي مل يتجاوز �شت �شنوات من 
العمر، فرتك االأغنام وق�شى ليلة برد قار�ش بدون 

تدفئة اأو غطاء يف العراء، ومل يتم العثور عليه 
قبل م�شي 24 �شاعة من البحث، و�شدى االأعرية 

النارية التي اأطلقتها الوالدة با�شتعمال بندقية 
الوالد فرحة بو�شول خرب العثور على اإبراهيم«.
وترى �شريحة وا�شعة من اأدباء بلده اأن الكوين 

قيمة اإبداعية »نادرة« فظهوره من وجهة نظر 
القا�ش اأحمد يو�شف عقيلة نقلة نوعية يف االأدب 

العاملي. 
واأكد عقيلة اأنه عرب اأدب هذا الطوارقي ا�شتطاع 

قراءة ال�شحراء وا�شتكناه كنوزها املخبوءة. 
وحماورة �شّكانها اأهل اخلفاء وكذلك ا�شتجالء 

اأ�شاطريها.
وقال اإنها قبل الكوين »كانت جمرد عراء ممتد 
يرتاق�ش فوقه ال�شراب« م�شيفا اأن الكوين يف 

بحثه الدروب عن فردو�شه املفقود »قّدم لنا اأدبًا 
رفيعًا«، وزاد »اإن االأمور لي�شت دائمًا كما تبدو«.

اأما �شديقه وزميله الروائي اأحمد اإبراهيم 
الفقيه فقال اإن الكوين يقدم لنا در�شا يف املثابرة 
والداأب والعمل بروح امل�شوؤولية واحلرفية التي 

حتتاجها مهنة الكاتب، و«هو يبطل مب�شريته 
العامرة باالإنتاج املتفوق واملتميز يف ال�شرد 

الروائي املقوالت التي تتكلم عن البوهيمية يف 
احلياة والت�شيب واالإهمال الذي ين�شب ظلما 

وزورا للروح احلرة للمبدع والفنان«.
وي�شيف الفقيه »حرية الروح وحرية الفكر 

تقت�شي اإح�شا�شا اأكرب بامل�شوؤولية واجلدية، 
وهو ما فعله زميلنا الكوين وحقق لنف�شه واالأدب 

الليبي هذا احل�شاد امل�شرف«.
اأما رئي�ش حترير �شحيفة املجل�ش الثقايف الناقد 

طارق ال�شرع فال ي�شك اأن الكوين �شار اليوم 
ميثل قيمة اأدبية مميزة على امل�شتوى العاملي، 

ويعترب نيله جائزة الرواية العربية واإن �شكلت 
اإ�شافة اإىل تاريخه فاإنها »لن تكون مبثابة القفزة 

يف م�شريته االأدبية الطويلة«.
من جهتها مل تلتفت الكاتبة تهاين دربي اإىل مكانة 

الكوين ، بل اأبدت ا�شتغرابها مما ورد يف كتاب 
»النامو�ش« للكوين الذي يحمل اأو�شافا »اأقل ما 

يقال عنها اإنها ظاملة يف حق املراأة«.
وت�شاءلت »كيف ميكن لنا�شك حقيقي اأن يكتب عن 

املراأة بروح املتاأذي« داعية الكوين اإىل التخل�ش 
»على االأقل من اأوجاعه اخلا�شة«. ويلح على 

الكاتبة الليبية �شوؤال »ملاذا ال ي�شطع جنم ليبي 
يف اأي جمال اإال اإذا ترك البالد؟«.

وعك�ش االآراء ال�شابقة، يرى املفكر فرج 
الرتهوين يف حديثه للجزيرة نت اأن الكوين 

بحق فيل�شوف عامل ال�شحراء، ومع ذلك ي�شجل 
عليه تغافله عن الواقع وانف�شاله عن الق�شايا 

امل�شريية ل�شعبه.
واأ�شار الرتهوين هنا اإىل قول الفيل�شوف 
والروائي الفرن�شي جولني بندا يف روؤيته 
للمثقف احلقيقي الذي ا�شرتط فيه وجوب 
انحيازه »لل�شلطة االأخالقية« وي�شنفه باأنه 

»خملوق نادر الأنه ي�شاند معايري احلقيقة 
والعدالة االأبدية، ويقول احلق يف اأ�شعب 

الظروف«.
اأما الناقد حممد عبد الله الرتهوين اعترب اأن 

رواية الكوين »لي�شت ليبية« وال تخ�ش الليبيني 
»ال على امل�شتوى االجتماعي وال االقت�شادي وال 

ال�شيا�شي« م�شيفا اأنها تطرح ثقافة »بائدة«. 
واأ�شار اإىل جملة من االإ�شكاليات والن�شو�ش 

املتوفرة باملجتمع الليبي »كان على الكوين 
االهتمام بها«.

وقال الرتهوين اأن روايته تطرح ق�شايا قبيلته 
و«ال تخ�شنا �شوى يف جوانبها االإن�شانية، 

عك�ش اأدباء كبار حتدثوا عن جمتمعاتهم ولي�ش 
قبائلهم« وقال اإنه ال يجد نف�شه يف روايات 

الكوين. 

الكوني في عيون الليبيين: اختزل 
أدبه في قضية الطوارق




