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 الحمد هلل الذي تتم بنعمه الصالحات

 أهدي ثمرة جهدي الى النبراس الذي أنار دروب حياتي 

 ال يعرف االنكسار  العزيز على قلبي ابي الى السند الذي 

 حفظه هللا من كل سوء وأطال في عمره

 أمي التي سقتني بماء الحنان حتى أزهر في العلم كالبستان 

 الى التي تصلح بكلمات تبعث في القلب األمان الى تلك الجنة  

 التي أخجل ان اصفها خوفا ان ال أفي بحقها 

 لية قرة عيني ونور حياتي أمي الغا 

 أطال هللا في عمرها واكساها رداء العافية

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 شكر وعرفان
 أول من يشكر ويُحمد آناء الليل و أطراف النهار 
 هو العلي القهار األول واآلخر والظاهر والباطن 

 تحصى ،وأغدق علينا برزقه الذي اليفنى الذي أغرقنا بنعمه التي ال
 عظيم وأنار دروبنا ،فله جزيل الحمد والثناء ال

 هو الذي أنعم علينا إذ أرسل فينا عبده ورسوله "محمد ابن عبد هللا" 
 عليه أزكى الصلوات وأطهر التسليم ،أرسله بقرآنه المبين 

 فعلمنا مالم نعلم وحثنا على طلب العلم أينما وجد .
 هلل حمد كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق

 العمل المتواضعالتي واجهتنا إلنجاز هذا  
 والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه

 من أولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة
 كما نرفع كلمة شكر إلى الدكتورة المشرفة " سعودي أمال"

 التي ساعدتنا على إنجاز بحثنا . 
 ونشكر أساتذة التربص الميداني ،الذين لم يخلو علينا 

 بنصائحهم وإرشاداتهم .
 شكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد كما ن

 من األهل و األصدقاء 
 وفي األخير ال يسعنا إال أن ندعو هللا أن يرزقنا السداد والرشاد 

 وأن يجعلنا هداة مهتدين .
 

 

 جندي خليصة 
 جندي صبيرة



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 
 
 

 ..........................................................................................................مقدمة.

 مقدمة :
الرتاث إبداع فكري متميز ميثل روح األمة ونبض وجودها وهويتها ، حيث يعترب ذلك املخزون احلضاري و  إن     

الثقايف الزاخر بتلك الثروة اليت يرثها اخللف عن السلف ضمن امتداد لتلك الصلة الزمنية املرتبطة بذلك املاضي 
الرتاث وإعادة بعثه من جديد هو الذي حيقق السحيق و املتطور يف احلاضر و املستقبل ، حيث أن التواصل مع 

لذلك راح كثري من األدباء واملبدعني ينهلون من هذا الرتاث ويوظفونه يف  .و احلقيقي يوجودها الفعللألمة 
وما  امهمإلهلأعماهلم األدبية ، حميني فيها القدمي وباعثني فيه روح التجديد، آخذين من هذه الثروة الفكرية مصدرا 

هم وزماهنم ،و عقائدهم وخاصة موضوعاهتم ، حيث أصبحت العودة إىل الرتاث ملحة وضرورية قصد خيدم واقع
ويعد الروائي اللييب "إبراهيم الكوين "أحد أبرز وأهم املهتمني بالرتاث ولذا إرتئينا أن يكون عنوان  .االستفادة منه

ومن أسباب اختيارنا للموضوع رغبتنا يف دراسة  " املذكرة "جتليات الرتاث يف رواية نزيف احلجر إلبراهيم الكوين
مجالية الرتاث ومدى حضوره يف الرواية العربية املعاصرة وبالضبط يف رواية إبراهيم الكوين ، وانطالقا مما سبق فقد 
أردنا من خالل حبثنا هذا الرتكيز على أنواع الرتاث اليت وظفها الكوين يف روايته نزيف احلجر ،منطلقني من 

ما هي أبرز أنواع الرتاث اليت ركز عليها -ماهي بواعث توظيف الرتاث يف الرواية العربية ؟ - :ت مفادهاتساؤال
ففي  .إبراهيم الكوين ؟ ولإلجابة على هذه التساؤالت عقدنا خطة تتمثل يف مقدمة ومدخل وفصلني وخامتة

األدب العريب أما الفصل األول تطرقنا إىل املدخل تطرقنا إىل مفهوم الرواية لغة واصطالحا ،مث نشأة الرواية يف 
مفهوم الرتاث لغة واصطالحا ،ثن تطرقنا ملفهومه يف الفكر املعاصر ،مث خضنا يف أسباب وبواعث توظيف الرتاث 

أما الفصل الثاين خصصناه للجانب التطبيقي الذي بدأنا  .وصوال إىل جتليات الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة
للرواية "نزيف احلجر"يليها مباشرة حتليل واستقراء الرواية وحماولة استنطاق ما تتوفر عليه من تراث بتلخيص وجيز 

وهي: الرتاث الديين ، الرتاث األسطوري ، الرتاث التارخيي ،الرتاث الشعيب ،الرتاث الصويف ،والرتاث األديب ،وقد 
فيها أهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث أهنينا هذين الفصلني خبامتة لتكون آخر خطوات البحث وذكرنا 

متبعني يف ذلك كل من املنهج التارخيي وكذا املنهج  .باإلضافة إىل ملحق يتضمن سرية ذاتية إلبراهيم الكوين
 واعتمدنا يف اجنازها على جمموعة من املصادر واملراجع أمهها .الوصفي التحليلي كونه يتناسب مع موضوع البحث

علي  -حممد رياض وتار :توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصر -الكوين :رواية نزيف احلجر  إبراهيم - :
وقد  .حسن حنفي :الرتاث والتجديد -عشري زايد : استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر 

الته وصعوبة حصره وحتديد أنواعه واجهتنا العديد من الصعوبات نذكر منها: صعوبة التعامل مع الرتاث التساع جما
ويف اخلتام نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذة سعودي أمال  .يف الرواية نظرا ألسلوب الكاتب وأفكاره العميقة املوحية

 .على إشرافها على هذا العمل وحتملها لنا وإرشاداهتا من أجل إخراج هذا العمل يف صورته النهائية
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 ...........................................................................................................ل مدخ

 مدخل
فيها قرائح الُكتاب حيث عربوا فيها عن مآسي الشعوب واآلمال  انصبتإن الرواية من األجناس األدبية اليت 

على مواضيع كثرية يف شىت  اشتملتتالمس اإلحساس القارئ وقد  الطاحمة ، فكانت من أهم الوسائل األدبية اليت
 الرواية  امليادين

  أ_لغة  
الرواية العربية من مادة روّي وهي بكسر الياء من روي املاء ومن اللنب يروي ريًا ويقال الناقة الغزيرة هي تروي 

:"وروي النبت وتروي تنعم ونّبت رياُن الصيب ألنه ينام أول الليل والريان ضد العطشان فقد روي عند ابن سيده 
قال اجلوهري:" رويت احلديث والشعر رواية فأنا راوي ،ويف املاء والشعر من القوم رواة ،ورويته  1وشجر رواء."

:"هي مجع رواية وهو ما يروي اإلنسان يف نفسه  األثريوقال:"ابن 2الشعر ترويه أي محلته على رواتيه وأرويته أيضا"
ونتا تدل على نقل اخلرب واستظهاره بني العامة من الناس فاملدلوالت اللغوية 3فعل أي يزور ويفكر "من القول وال

 املشرتكة للرواية تدل على عملية االنتقال واإلرتواء النادي أو الروحي للنصوص
 : اصطالحا-ب

عية أو ذاتية تستعري معمارها الرواية كلية شاملة موضو  ":لقد تعددت التعاريف اليت انصبت على الرواية نذكر منها 
من بنية اجملتمع ، وتفسح مكانا للتتعايش فيه األنواع واألساليب كما يتضمن اجملتمع و اجلماعات والطبقات 

ومن خالل هذا التعريف جند أن الرواية تتناول مجلة من املواضيع اليت يعاجلها األديب يف إطار روايته  4املتعارضة"
املسكوت عنها حماوال التعبري والوصول إىل املثالية وهذا ما إشرتك فيه جل الكتاب  وهبذا فهو يعرض اجلوانب

باإلضافة إىل اجلانب الشكلي الرواية اليت تتسم بالطول، وهكذا فقد عربت عن الفرد واجلماعة اليت حفزته على 
إىل حد بعيد ،إهنا بكل الرواية كتلة هائلة عدمية الشكل " E. M Forsterإم فورسرت  إياإلبداع كما يعرفها 

 وضوح تلك املنطقة األكثر رطوبة ونداوة يف األدب حيث ترويها آالف اجلداول وتنحط أحيانا لتصبح مستنقعا 
 

                                                 

لدين حممد بن مكرم بن 1 ب مجال ا لغض لعرب اجمللد أيب ا لسان ا لياء ،ح ط ،دت ، دار 14منظور اإلفريقي املصري ، لواو وا لصادق من حرف ا لف اىل ا ،فصل األ
 345بريوت .د ت ص  -صادر 

 348ابن منظور :لسان العرب .مادة روّي.ص 2

 350ابن منظور :املرجع نفسه.مادة روّي.ص 3

خيضر بسكرة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،قسم األدب العريب ،منشورات  صاحل مفقودة :أحباث يف الرواية العربية ، جامعة حممد 4
 5خمرب أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري ،دط ،دت ،ص
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 ...........................................................................................................مدخل

د أن الرواية تتداخل فيها العديد من األجناس األدبية كالقصة واحلكاية ، جيد املبدع ومن خالل هذا جن  1"أسنا
فيها ظالته كوهنا جماال مفتوحا ترتائ فيها األفكار و التوجهات فيعرب بكل حرية ،وهذا ما جيعل الرواية ملمة لتلك 

اث واألسطورة ،لتنصهر يف بوتقة واحدة الروافد واملصادر اليت استقى منها املبدع مادته ،كالتاريخ و الدين و الرت 
داخل النص الروائي كما تعرف أيضا بأهنا سرد قصصي نثري طويل ليصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من 

أي أن الرواية منط سردي تتميز بطول احلجم وتتضمن شخصيات ينسجها  2األحداث واألفعال و املشاهد.
ية تقوم على مجلة من األحداث و الوقائع يف إطار زمان ومكان حمدد الراوي من وحي اخليال أو قد تكون واقع

اجملتمع ه وتعرف الرواية أيضا بأهنا الشكل األديب األكثر داللة في " .بلغة راقية مؤثرة جتذب القارئ وتستمياه إليها
العمالية الكادحة اليت ال  وهذا يعين أهنا تعرب عن واقع الطبقة الربجوازية وما متارسه على تلك اجلبقة 3الربجوازي "

و الرواية عمل سردي "جتد قوت يومها ،فنجدها ترسم ذلك التناقض داخل النص موضحة إيديولوجية الكاتب 
مطول نسبيا معقد الرتكيب والبناء وقائم على تقنيات الكتابة املعروفة ،فهي إبداع خيايل نثري ،يقوم على رسم 

هذا يعين أن الرواية جنس أديب  4وتقصي مصريها و وصف مغامراهتا " الشخصيات مث حتليل نفسياهتا و أهواها
تقوم على عناصر أساسية تتمثل يف :الشخصيات ،الزمان،املكان،األحداث واللغة اليت تتداخل فيما بينها مشكلة 

 .بذلك الوجود الفعلي واحلقيقي جلنس الرواية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 20،ص1997روجر آلن :الرواية العربية مقدمة تارخيية ونقدية ،ترمجة إبراهيم املنيف ،اجمللس األعلى للثقافة ،املشروع القومي للرتمجة ، 1
فتحي :معجم  2 صطلحاإبراهيم   176،ص1986األدبية ،دط ،الثالثية األوىل ،تونس التعاضدية العمالية ، املؤسسة العربية لناشرين املتحدين ، تامل
 15،ص1987جورج لوكاتش :نظرية الرواية وتطورها ،ترمجة نزيه الشويف ،دط،دمشق ، 3
 25-24، ص1998قنيات السرد ،دط ،دار املعرفة ،الكويت ،شعبان عبد املالك مرتاض : يف نظرية الرواية ،حبث يف ت 4
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 :نشأة الرواية يف األدب العريب
لقد كانت نشأة الرواية يف أدبنا العريب مواكبة لبداية عصر النهضة حيث ارتبط العرب بالغرب نتيجة التجور  

بامللحمة  وارتبطتألديب ، فقد نشأة الرواية نشأة غربية احلاصل يف اجملتمع الغريب خاصة يف ميدان اإلبداع ا
واملسرحية لتنتقل بذلك إىل البيئة العربية لتصبح مصدر اإلهلام لدى املبدعني العرب وهبذا كانت الرواية وليدة 

بني كل من الغرب بعلومهم و ثقافتهم من جهة وبني إعادة اكتشاف وإحياء الرتاث العريب من جهة  االلتقاء
نشأهتا فهناك من يرى بأهنا غربية حبتة ومتثلت يف :)ترمجة العديد من  لاآلراء حو  تضاربتغري أنه  .ىأخر 

فقد تأثر العرب  1هذه األعمال وبعد ذلك تقليدها( اقتباسالكتابات القصصية األوربية إىل اللغة العربية ،ومن مثة 
إىل العرب ،فقد نقلت كل من القصة  بينهم وهذا ما أدى إىل نقل علومهم االحتكاكبالغرب من خالل 

ومن مؤيدي هذا الطرح جند "إمساعيل أدهم"الذي يفسر األدب  .،املسرحية ،امللحمة باإلضافة إىل الرواية
 االتصالمنقطع عن األدب العريب يف بنيته التارخيية ويراه شيئا جديدا أوجده  20القصصي بأن يف القرن 

 2بالغرب"
الرواية فن مستورد من الثقافة الغربية وال وجود هلا يف األدب العريب كما يؤيده "بطرس  وهبذا فهو يؤكد على أن " 

خالق" الذي يقول ال خيتلف إثنان يف أن الرواية العربية نشأة يف العصر احلديث فنا مقتبس من الغرب أو متأثرا به 
 3تأثرا شديدا"

ت العربية الرتاثية )من مقامات وتراجم وكتب وسري هناك رأي آخر أن الرواية العربية وليدة املسرودا غري أن
وهذا يعين أن الرواية هلا جذور ضاربة يف أدبنا العريب حيث أنه يزخر جبملة من القصص و السري اليت  4شعبية(

متجد البطوالت مثل سرية عنرتة بن شداد و السرية اهلاللية و سرية سيف بن ذي يزن وهذا ما شكل تراثا يستقي 
باء ،وهو نوع قصصي يسرد بطوالت و مغامرات هذا األخري الذي يشرتك مع الرواية يف مسة الطول وهناك منه األد

من يرى أن " الرواية هلا جذور وأصول يف األدب العريب الذي عرف هذا الفن ممثال يف بعض ما جاء مبثوثا يف  
 فقد كانت كتابات هؤالء مبثابة منوذج    5 "املقفع ومقامات بديع الزمان اهلمذاين و احلريري وابنكتب اجلاحظ 

 
 

                                                 

 32،ص1997روجر آلن :الرواية العربية مقدمة تارخيية ونقدية ،ترمجة إبراهيم املنيف، اجمللس األعلى للثقافة ،املشروع القومي للرتمجة، 1
 7خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،دط ،دت ،صصاحل مفقودة :أحباث يف الرواية العربية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،منشورات  2
 7صاحل مفقودة :أحباث يف الرواية العربية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،دط ،دت ،ص 3
 2007،2008ان للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ،،العلم و اإلمي1هباء الدين حممد مزيد :النزعة اإلنسانية يف الرواية العربية وبنات جنسها ،ط 4

 .19ص  
أة الرواية العربية يف اجلزائر ،جملة املخرب ،أحباث يف اللغة و األدب اجلزائري ،ص صاحل:مفقودة  5  7نش
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ذا ومن خالل ه .منواله ،فقد أخذوا وترمجوا تلك األعمال علىقصصي راقي استلهم منه األدباء الغرب ونسجوا 
 .ميكن القول أن الرواية قامت على أسس ومنجهية علمية عند الغرب ومضموهنا القصصي عريب

 
فقد بدأت يف البداية بالتاريخ ، حيث  : العرب قد مرت مبراحل حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن دفالرواية عن

ية الفنية ،فقد اختلف الدارسون حول ظهرت الرواية التارخيية اليت تأخذه كمادة هلا، وبعدها حاولوا التأسيس للروا
، اليت ذهبت إىل أن الرواية 1999ما برهنت عليه "بثينة شعبان " .الرواية الناجحة اليت تتسم بالفنية ومن ذلك

العربية األوىل هي رواية "حسن العواقب أو غادة الزهراء " للكاتبة اللبنانية "زينب فواز "وأن هذه الرواية قد نشرت 
ي قبل مخسة عشر عام من صدور رواية "زينب "حلسني هيكل ، وباإلضافة إليها صدرت رواية ، أ1899عام 

قلب الرجل "للكاتبة لبيبة هاشم و حسناء سالونيك للكاتبة لبيبة ميخائيل ، وأكثر من ستة روايات للكاتبة عفيفة 
واية "زينب حلسني هيكل كرم من أشهرها :بديعة وفؤاد و غادة عمشيت وكل هذه الروايات صدرت قبل صدور ر 

حيث اختلفت اآلراء حول الرواية اليت بلغت النضج فهناك من يرى أن رواية زينب هي أول رواية قامت على  1"
أسس فنية ،لتبلغ الرواية أوجها مع الكتاب أمثال:جنيب حمفوظ ،طاهر وطار ،واسيين األعرج ،إبراهيم الكوين 

رواية تتناول مشاكل احلياة وتواكب الواقع املعاش نظرا ملا عايشته الدول إبان فكانت ال .....،املازين ، حممود العقاد
الكتابات لفضح املستعمر والوقوف إىل جانب الفئة املستضعفة  تجتهاالذي خلف دمارا شامال ،ف االستعمار

 .وإحياء البطوالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ،2007،2008ى دار األزبكية ،هباء الدين حممد مزيد :النزعة اإلنسانية يف الرواية العربية وبنات جنسها ،العلم واإلميان للنشر و التوزيع ،منتد 1
 .35ص 
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   ولاألالفصل  
في التراث وبواعث  

 توظيفه  
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 ...........................................................................................................مفهوم الرتاث

 :مفهوم الرتاث
ورث،"وتدل مادة ورث يف معاجم اللغة العربية على املال الذي يورثه  heritage األصل يف كلمة تراث لغة:

ع ى نفسه الذي ورد يف معاجم اللغة أي املال وذلك ولقد إستخدم القرآن الكرمي كلمة "تراث"بامل 1األب ألبنائه "
َراثَ  َوتَْأُكُلونَ  ":يف قوله عزوجل ا َأْكاًل  الت ُّ  2"﴾19 ﴿ َلمًّ

 إذ وزكريا  :"وقد جاءت كلمة "الوارث " يف القرآن الكرمي صفة من صفات هللا عزوجل حيث قال سبحانه وتعاىل
 السماوات مرياث وهلل " :أما املرياث فقد ورد يف قوله تعاىل 3"  ﴾28﴿الوارثني خري وأنت فردا تذرين ال رب ربه نادى

 سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظامل فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا مث  :وقوله تعاىل 4 ﴾180 ﴿واألرض"
 " رضيا رب واجعله يعقوب آل من ويرث يرثين  ":وقوله تعاىل 5 ﴾3-2 ﴿ الكبري الفضل هو ذلك هللا بإذن باخلريات

﴿ 6﴾6. 
 اصطالحا

وهذا  إذا كان الباحثون يتفقون على أن الرتاث ينتمي إىل الزمن املاضي ،فإهنم خيتلفون بعد ذلك يف حتديد :
ل إلينا من املاضي البعيد و يعرف الرتاث يذهب العديد من الباحثني إىل اجلزم بأن الرتاث هو كل ما وص .املاضي

 مفهومويف اإلطار نفسه إبان احلديث عن الرتاث وحماولة رصد  7على هذا األساس بأنه " كل ما ورثناه تارخييا "
كل ما وصل إلينا من املاضي داخل  " : جامع كاف ليحمل ما يفيده املصطلح فمنهم من يقول بأن الرتاث

ن الرتاث هو كل فكرة قدمية متاشت مع العصر الراهن ولقد عرفه الدكتور "حممد عابد أي أ 8احلضارة السائدة "
اجلابري بأنه : اجلانب الفكري يف احلضارة العربية اإلسالمية ،العقيدة ، الشريعة و اللغة واألدب و الفن ، الكالم ، 

 .عقائد دينية و فلسفية و غريهاأي أن الرتاث العريب هو مظلة يتسع ملختلف جوانب من  9الفلسفة والتصوف " 

 كالعادات والتقاليد واملادي   االجتماعيولقد أضاف "فهمي جدعان " إىل ما أقر به عابد اجلابري من اجلانبني 
 

                                                 

 189إبن منظور :لسان العرب ،مادة ورث ،بريوت ،لبنان ،ص  1
 19القرآن الكرمي :سورة الفجر ،اآلية  2
 28القرآن الكرمي :سورة األنبياء ، اآلية  180سورة آل عمران ، اآلية  3
 32سورة فاطر ، اآلية  4
 6سورة مرمي ،اآلية  5
 19، 16،ص  1985،دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1ية الرتاث ،طفهمي جدعان : نظر  6
 45،ص  1981،دار التنوير ، بريوت ، 1حسن حنفي : الرتاث والتجديد ،ط 7
 30، ص  1،جملد  5،ط 2011حممد عابد اجلابري : الرتاث و احلداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، املغرب ،  8
 18، ص1985،دار الشروق للنشر والتوزيع ،  1طفهمي جدعان : نظرية الرتاث ،  9

https://equran.me/tafseer-6012-89.html
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 ...........................................................................................................مفهوم الرتاث

مران " ويف سياق آخر يعرف الرتاث بأنه: ما تراكم خالل األزمنة من عادات و تقاليد وجتارب وخربات كالع
 .مبع ى أن الرتاث مرتبط مبا خلفه اإلنسان من عادات وتقاليد " وفنون وعلوم يف شعب من الشعوب

 تعريف الرتاث يف الفكر العريب املعاصر
  العتبارينلعودة إىل عصر النهضة يستوجب على الباحث يف مسألة الرتاث من ا 

لذا ال بد من حتديد نقطة يف املا ضي تكون منطلقا للبحث  1: أن الرتاث يرتبط مباض غري حمدد.أوهلما  :
الذي حدث بني  االنقطاع: أن النهضة العربية املعاصرة كانت دليل على إتصال املاضي باحلاضر ، بعد  وثانيها

ولقد إستمدت النهضة 2ة العربية يف فرتة التسلط اإلستعماري على األمة العربية " التاريخ العريب وتاريخ الثقاف
باجملتمع الغريب الذي أيقظ اجملتمع العريب من سباته العميق ، وقيده داخل حلقة  التصاهلاالعربية املعاصرة جذورها 

هضة على عاتقهم اإلجابة عن من التساؤالت املتعلقة باملاضي و احلاضر واملستقبل ، ولقد أخذ رواد عصر الن
 3أسئلة النهضة اليت متحورت حول سؤال هام هو كيف ننهض ونلحق باحلضارة اليت ختلفنا كثريا عن اللحاق هبا ؟

الفكرة اليت توخى رجاالت عصر النهضة منها  4يف الرتاث" االنتظامويف ظل هذا السؤال النهضوي ولدت" فكرة 
أي كشفوا وأسفروا عن السر الذي كان يعرقل  5ضي و القفز إىل املستقبل " أن تتحقق " نقد احلاضر و نقد املا

 .اإللتحاق باحلضارة حىت قننوا وأسسوا نظاما لرتاثهم حىت متكنوا من نقل حلقة احلياة ماضي ،حاضر ومستقبل

تبعا لتباين  ولقد أقر رياض وتار إىل أنه مل يكن هناك توافق يف اإلجابات بل تعددت األجوبة وتباينت املواقف
 : إيديولوجية املثقفني ولقد احنصر مفهوم الرتاث يف الفكر املعاصر عربيا يف ثالث مواقف كالتايل

  : مفهوم الرتاث عند السلفينيا
لقد كان مفهومهم هذا مبثابة مواجهة للغرب ال أكثر وذلك من خالل دعوهتم إىل الرجوع للقدمي والتمسك هبا 

رب وخسارهتم منطلقني من مسلمتني مفادها :"مسلمة دينية تقسم العامل إىل مؤمن حىت يتس ى هلم مواجهة الغ
 احلضاري ، الزدهاروتتطلع إىل املاضي حيث كان  اهتماماهتاوكافر هم الكفار ، وأخرى قومية تضع اجلنس حمل 

 
 
 

                                                 

 27ص 2002حممد رياض وتار: توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ، منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ، 1
 27ص 2002حممد رياض وتار: توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ، منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ، 2
 27جع نفسه: ص املر  3
 27املرجع نفسه: ص  4
 28املرجع نفسه: ص  5
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 ...........................................................................................................مفهوم الرتاث

ولقد إتضح الرتاث وفق السلفي : "جمرد تراكم كمي ألشكال من  1رافضني يف ذلك الفكر الغريب احلضاري "
 الوعي ،تتجلى يف تصورات وأفكار وتأمالت ومفاهيم متبعها األساسي وحمركها الفعال هو الذات بوصف كوهنا 

وهذه النظرية جعلت املاضي و احلاضر يف حقل الرتاث خطان متوازيان ال يلتقيان 2" هي اخلالقة للموضوع وللقيمة
  .،كما أنه فكر أبعد الرتاث عن جمتمعه وأصوله األوىل

   :ب/ مفهوم الرتاث عند أصحاب احلداثة
يرفض هذا يقع املوقع الرافض للرتاث يف اجلهة املقابلة للموقف السلفي أي أنه معاكس متاما للموقف السلفي ،"

املوقف املاضي كليا ويرفض الرجوع للرتاث ويقرأ احلاضر يف ضوء املستقبل فقط ،ويستبدل الغرب بالرتاث منطلقا 
من أن املثل األعلى يوجد يف آخر الغرب هنا ال يف املاضي ،وإن الرتاث بوصفه ينتمي إىل زمن مضى ال ميكنه أن 

عائقا جديدا حيجز املاضي على احلاضر حبجة أن الرتاث  االجتاهوهكذا وضع أنصار هذا 3يستمر احلاضر "
و املمارسات طرحها الوجود على السلف ليحل هبا مشكالت عصره  االقرتاحاتجمموعة من اإلجابات و 

قد رفضوا  االجتاهفأنصار هذا ه وبناء على ما سبق 4" واقرتاحاتهوقضاياه ، ولكل عصر مشاكله وقضاياه وإجابته 
العربية ،وال يتم إال ضمن إنتاج سياق جديد جذري وشامل  ةتتغريا لثقافبالقدمي والتقليد وجيب أن الرتاث إلرتباطه 

 ....للحياة العربية يف شىت وجوهها وإبعادها وهكذا تنتمي احلداثة لزمن التقليد و الرتاث على حد سواء
 : ج/ املوقف اجلديل

يقوم على أسس غري  االجتاهالسلفي واحلداثي ،فهذا  السابقني لالجتاهنيظهر هذا املوقف كرد فعل مناقض    
األسس اليت قام عليها املوقفني األوليني فقد واجه التيار اجلديل التيار السلفي بنزع القداسة عن الرتاث والنظر إليه 

رب دراسة كما أنه واجه التيار الرافض بربط املاضي باحلاضر ع5على أنه حيتاج الوعي البشري يف التاريخ واجملتمع "
العناصر احلية للرتاث ،و دراسة عالقته التارخيية بقضايا املاضي يف ضوء القضايا واملشكالت و األسئلة اليت 

 وهكذا نظر املوقف اجلديل إىل الرتاث 6يطرحها "
 
 
 

                                                 

 28،ص 2002حممد رياض وتار: توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ،من منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ، 1
 29املرجع نفسه ،ص  2
 29املرجع نفسه ،ص  3
 30املرجع نفسه ،ص  4
 30املرجع نفسه ،ص  5
 30ص املرجع نفسه ، 6



9 

 

 ........................................................................بواعث توظيف الرتاث يف الرواية

 :بواعث توظيف الرتاث يف الرواية
لقد كان وراء التوجه إىل توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة عدة بواعث ميكن أن نقسمها إىل ثالث   

 : بواعث هي
وما متخض عنها من نتائج سلبية و خيبة أمل كبرية  1967لقد أدت حرب حزيران  : البواعث الواقعية -1

أبناء األمة العربية وخاصة املثقفني الذين أدركوا أن اهلزمية مل تكن عسكرية فقط بل كانت  ظلت حتفر يف وجدان
هزمية حضارية أيضا وأن حمور آثار اهلزمية يتطلبان إعادة التفكري يف الب ى الفكرية والثقافية للمجتمع وأدركوا كذلك 

مبا  1على اخلصائص املتميزة واهلوية اخلاصة " العودة إىل اجلذور ضرورية ،وذلك من أجل مساءلة املاضي و الوقوف
أن األدب مرآة عاكسة للواقع ينقل كل ما حيدث حماوال بذلك إجياد احللول للمشاكل الواقعية والنهوض باجملتمع و 
الرواية جنس من أجناس األدب وهي أقرب إىل الواقع ،ونظرا ملا كان حاصال يف األمة العربية من فقدان فلسطني 

اليت اعرضت هلا ،حيث أن إسرائيل نسيت حرب تعرف "باأليام الستة"بينها و بني مصر ،سوريا ،األردن والنكب 
والعاشر من الشهر نفسه ،وقد أدت هذه احلرب إىل إنتصار إسرائيل وإحتالهلا لسيناء  1967حزيران /يونيو 5يف 

كان هلذه الواقعة أثر عميق يف نفوس العرب وقطاع غزة والضفة الغربية ،و تعترب ثالث حربة ضمن الصراع العريب ، و 
فاجته األدباء إىل حماولة التغيري بالعودة إىل املوروث العريب الزاخر بالثقافات والفنون واملعارف للتأكيد على اهلوية و 

  .االنتماء
سباب اليت دفعت العربية والرواية الغربية أحد أهم األ لقد شكلت طبيعة العالقة بني الرواية : البواعث الفنية-2

الروائيني يف العقود الثالثة األخرية إىل توظيف الرتاث و ترافق تراجع الرواية الغربية وظهور روايات أخرى تنتمي إىل 
"أمريكا الالتينية "واليابان"و إفريقيا "،حيث أن هذه الروايات تتسم بشكل فين مغاير للشكل الفين يف الرواية 

الالتينية "اليت عرفت مبيل كتاهبا إىل الغوص يف البيئة احمللية ورصد  أمريكارواية الغربية ،و سامهت وال سيما "
عاداهتا وتقاليدها وتراثها ، وتوظيف الرتاث اإلنساين و خاصة حكايات "ألف ليلة وليلة "اليت أثرت يف الروائي 

 2الكولوميب "غارسيا ماركيز "يف دفع الرواية العربية للعودة إىل قراءة الرتاث "
الرواية بالروائيني العرب  اتصلتنشأة الرواية غربية حبتة ،وهي فن مستحدث مل يكن معروفا عند العرب ،وملا  -

بقية ملتصقة مبنشأها)الغرب( وهذا شكل سببا رئيسيا يف عودة الكتاب إىل الرتاث من أجل التخلص من تبعيتهم 
وا يف الرتاث غايتهم فاستلهموا منه شخصيات تارخيية للغرب ،واستحداث مواضيع تنتمي إىل البيئة العربية ،فوجد

  .هلا دورها يف املسرية العربية ، وكذلك قصص دينية وألغاز شعبية
 

                                                 

 11، ص2002حممد رياض وتار :توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ،من منشورات العرب ،دمشق ، 1
 12املرجع نفسه : ص  2



10 

 

 ........................................................................بواعث توظيف الرتاث يف الرواية

ث ما بذله بعض النقاد من جهود للعودة بالرواية العربية إىل تلك مهد لظاهرة توظيف الرتا : احلركة الثقافية-3
األصول واجلذور الرتاثية بدال من ربطها بالرواية العربية ،حيث وجد هؤالء الباحثني أن كتب الرتاث تنطوي على 

سفي ألوان كثرية من القصص " كالقصص الديين والبطويل وقصص الفرسان و األخبار و املقامات و القصص الفل
فما كان منهم إال أن قطعوا صلة الرواية العربية بالغربية ونسبوها إىل هذه األشكال القصصية و السردية املوجودة 

حاول الروائيني العرب قطع صلة الروايات العربية بالغرب وربطها برتاثهم اخلاص فقد  1يف بطون كتب الرتاث "
ل به من جمهودات األقدمني الذين سامهوا يف حفظ وصون وجدوا يف الرتاث غ ى عن الثقافات األخرى ملا حيف

 .عاداهتم وتقاليدهم وجدوها بني صفحات الكتب اليت تعمل على توعية وإرشاد األجيال اجلديدة
 : جتليات الرتاث يف الرواية

الفضول يف نفس تعد الرواية من األعمال النثرية وهي تنتمي إىل األجناس األدبية وتعرب عن الواقع بلغة راقية تثري  
وتب ى الرواية أحداثها بني اخليال و الواقع  .املتلقي وتقوم الرواية على الزمان ، واملكان و الشخصيات واألحداث

خيتارها الروائي   اجتماعيةفهي تستمد من هذا األخري مادهتا وتصيغها يف قالب فين مجايل يف أزمنة خمتلفة ويف بيئة 
والرواية العربية سامهت يف احلفاظ  .صفه خمزون معريف تنهل منه قرائح املبدعنيكمسرح هلا معتمداعلى الرتاث بو 

على تراث اجملتمعات العربية باعتباره "ما يبقى من املاضي ماثال يف احلاضر الذي انتقل إليه و يستمر مقبوال ممن 
ذا اجته الروائيون العرب ومن ه 2آل إليهم ، وفاعال فيهم لدرجة جتعلهم يتناقلونه بدورهم على مر األجيال "

لتوظيف الرتاث يف أعماهلم اإلبداعية خلدمة موضوعاهتم وبيان أصالة أجدادهم وما ميلكون من ماضي اليزال 
 هي : 3وقد مرت الرواية العربية بثالث مراحل .يواكب العصر

 مرحلة املخاض-أ 
 .مرحلة التأسيس -ب 
 مرحلة الرواية الفنية  -ج 

السري على هنج القدماء يف الشعر والنثر ،فقد "حاكى الشعراء اجلدد يف قصائدهم النموذج ففي بدايتها اتسمت ب
 4الشعري القدمي وقلدوا القدماء يف الوزن واملوضوع والقافية و األسلوب "

 

                                                 

 12حممد رياض وتار :توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ،ص  1
صمد ،معجم األنثولوجيا -بيار بونت  2 صباح ال واألنثروبولوجيا ،دط ، الؤسسة اجلامعية لدراسات و النشر والتوزيع وميشال إيزار وآخرون ،ترمجة :م

 .366،ص 2006،بريوت ،لبنان 
 .بتصرف 25، ص 2002حممد رياض وتار :توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ،من منشورات احتاد كتاب العرب ،دط ،دمشق ، 3
 26املرجع نفسه : ص  4
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ألدب العريب القدمي قد تولد من املسامرات )حديث الليل( ،ومن تداول القصص الشفهي الذي صور أيام فا
العرب يف املاضي و جمد دورهم التارخيي باعتبار أن املأثور الشعيب يعترب عنصر أساسي يف تشكيل اهلوية العامة 

رقي فكري وحضاري عرب نضاله الطويل من  لثقافة اليت ينتمي إليها وتعبريا أصيل عما حققه الرتاث الشعيب من
فقد عرف "عبداحلميد بورايو " الرتاث الشعيب بقوله :"جمموع الرموز وأشكال التعبري الفنية و اجلمالية ء أجل البقا

و املعتقدات و تصورات و القيم و املعايري و التقنيات و األعراف و التقاليد واألمناط السلوكية اليت تتوارثها 
 وظائفها القدمية أو إسناد  واستمرار،ويستمر وجودها يف اجملتمع حبكم تكيفها مع األوضاع اجلديدة ،األجيال 

فالرتاث الشعيب ال خيتص بالقدمي فقط بل هو يواكب العصر فهو نتاج حي ويشمل على   1وظا ئف جديدة هلا".
قوله :"هو جمموع العطاءات كما جند "فاروق خورشيد" قد خص الرتاث الشعيب العريب ب .كل مظاهر احلياة

. فنجده قائم على نطاق واسع منها ما يرتبط باجلانب 2القولية و الفكرية واجملتمعية اليت ورثتها الشعوب العربية "
الفكري الذي يتمثل يف املوروث األديب والعلمي الذي أنتجته عقول السابقني و اجملتمعية اليت متثلت يف تلك 

وكذلك الصناعات  .د اليت شاعت عندهم مثال ذلك :طقوس الزواج ، طقوس اخلتانالطقوس والعادات والتقالي
احلرفية كالفخار و النسيج و الصناعات النحاسية... وكل هذا داخل يف نطاق املوروث الشعيب و األدب الشعيب 

ن القولية والذي يعرف بأدب الشفهي كونه تداول بني الناس شفاهة يضم مجلة من الفنو  .جزء من هذا املوروث
أمهها :املثل ،اللغز ،النكتة ،األسطورة ، اخلرافة ، احلكاية الشعبية و األغنية و الشعر امللحون ،يضاف إليها بعض 

مثال ذلك :سرية عنرتة بن  3األشكال التمييزية لبعض الثقافات اإلنسانية كسرية الشعبية لبعض الشعوب العربية "
هذه األخرية كان هلا دور فعال  4األمرية ذات اهلمة و السرية اهلاللية "شداد ،سيف بن ذي يزن و الزير سامل و 

كبريا   اهتمامافالسرية الشعبية تويل  "رواية "نوار اللوز اهلاللية يفيف روايات واسيين األعرج الذي ضمن السرية 
ن هذا ال يعين أهنا بتوظيف املادة التارخيية فمعظم هذه السري يكون فيها شخصيات ووقائع هلا أصل تارخيي ،لك

تلتزم بصحة األخبار و التواريخ بل تعتمد على اإلضافة واحلذف و املبالغة ألهنا عمل فين أديب حكائي قصصي 
فمنهم من عد سرية عنرتة ال مثيل هلا يف كل إبداعات العامل ملا وصفوه بالفروسية و أظفوا عليه جوانب خارقة و 

خالقية من املروءة و الشهامة و الشجاعة وكذلك شعره كان شعرا بطوليا عجيبة ملا يف شخصية عنرتة من جوانب أ
 وجند 5ما وصف يل أعرايب فأحببت أن أراه إال عنرتة "  - " :صلى هللا عليه وسلم-محاسيا حىت قال عنه النيب 

                                                 

صوف ،ميلة اجلزائر ، جملة ميالف للبحوث و كرمية نوادرية ، سعاد زادم : 1 الرتاث الشعيب املفهوم و األقسام ، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بو ال
 865،ص  2017،جوان  5الدراسات ،العدد 

 865املرجع نفسه : ص  2
 868املرجع نفسه : ص  3
 9وذج،ص الغيطاين من-روائيي احلداثة العرب -حممد صاحيب :هاجس العودة إىل الرتاث  4
 59م،ص 2005/ ه 1426-1425،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،  1أليب عبد هللا احلسني بن أمحد الزوزين : شرح املعلقات العشر ،ط 5



12 

 

 ........................................................................بواعث توظيف الرتاث يف الرواية

عن شخصية عمر بن اخلطاب كشخصية عظيمة خلدها  كذلك سرية عمر بن اخلطاب للجوزي الذي حتدث  
دعا أن حيفظ اإلسالم " :- صلى هللا عليه وسلم-التاريخ اإلسالمي للوزن واملكانة اليت حظي هبا حىت أن النيب 

واية "األرض والدم " ملولود فرعون ،فقد ضمنت وجند من الروايات اليت وظفت الرتاث الشعيب ر  ."بأحد العمرين 
وكذلك يتجه املبدع إىل  1األمثال الشعبية و العادات و التقاليد الشعبية و الفنون الشعبية و املعتقدات الشعبية،

النهل من احلكاية الشعبية الذي كان هلا حضور يف الثقافة العربية ومنها )حكاية ألف ليلة وليلة( واليت تعد من 
فيعد كتاب ألف ليلة وليلة من الكتب العاملية األكثر تأثريا ورواجا ملا له من التعالق مع " .شكال السردية الرتاثيةاأل

فإذا مل تصلح ألف  2حكاياته ذات الطابع الفلكلوري و العجائيب املروية للملك شهريار من طرف زوجته شهرزاد "
ألدب العريب تصلح إىل أن تكون مضمونا ، ومن بني ليلة وليلة لكي تكون بداية من بدايات القصص يف ا

رواية  1979رواية ليايل ألف ليلة لنجيب حمفوظ الروائي املصري سنة  :األعمال اليت وظفت هذه احلكاية جند
للسعودية  1998،ورواية سيدي و حدانه  1995و رواية طريق احلرير يف  1983بدر زمانه للمغريب مبارك ربيع 

للسعودية زكية القرشي وتتميز هذه األعمال الروائية املقرتحة  2010اية ألف امرأة لليلة واحدة يفرجاء عامل ، ورو 
األديب إذ تنوعت البلدان العربية اليت صدرت منها تلك  االجتاهكوهنا متنوعة و شاملة يف املكان والزمان و 

 3األعمال 
راثية وظف فيها قصة ألف ليلة وليلة ، حيث ضمنت وجند كذلك رواية )رمل املاية( لواسيين األعرج وهي رواية ت

هذه الرواية قصص كثرية روهتا شهرزاد أخت دنيا زاد للملك شهريار بن املقتدر فكانت هذه هي احلكاية اإلطارية 
اليت جرت يف الليلة السابعة بعد األلفو حكايات فرعية مثل :حكاية البشري املورسكي احلالج ،و حكاية ابن رشد 

فواسيين األعرج  4أيب ذر الغفاري و حكاية بوازن القلعي ،وحكاية اخلضر ،وحكاية أهل الكهف "  و حكاية
ضمن احلكاية اإلطارية أللف ليلة وليلة وهي احلكاية املطولة بني شهرزاد وشهريار و أضاف ستة ليايل بعد ألف 

روائيني من أقام ببناء روايته على بناء ألف فهناك من ال" .ليلة وليلة فكانت احلكاية األخرية هي السابعة بعد األلف
ليلة وليلة ووظفها بشكل كلي كما فعل جنيب حمفوظ يف روايته "ليايل ألف ليلة "وبعضهم ضمن روايته حكاية من 

 حكايات ألف ليلة وليلة كرواية "سلطانة النوم وزرقاء اليمامة "ملؤنس الرزاز ، كما اكتفى بعض الروائيني باإلشارة 
 

                                                 

سرت كميش حكيمة :توظيف الرتاث الشعيب يف الرواية اجلزائرية ، رواية األرض والدم ملولود فرعون أمنوذجا ،مذكرة لنيل شهادة ما-أوهرومش أوردية  1
صص أدب جزائري ، جامعة عبد الرمحان مرية ، جباية ،   33،ص  2014-2013يف اللغة وآداهبا ،خت

 25املرجع نفسه :ص  2
 26، 25م ،ص 2013- ه1434،منشورات ضفاف ، بريوت ،سنة  1معجب العدواين :املوروث و صناعة الرواية مؤثرات و متثيالت ،ط 3
صص أدب حسينة توام : اشتغال املوروث يف ر  4 واييت )نوار اللوز و رمل املاية( لواسيين األعرج ،مذكرة لنيل شهادة ماسرت ،يف اللغة واألدب العريب ، خت

 40، 39ص  2016 - 2015جزائري ، جامعة اجلياليل بو نعامة ، 
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ومن خالل ما سبق نرى أن حكايات ألف ليلة وليلة كان هلا صداها البعيد و  1إىل بعض الصور واملوضوعات"
فنوهنم النثرية و إثراء موضوعاهتم من خالل القوي يف نفوس وهواة هذا الفن اللذين جعلوا منه مادة خام يف تدعيم 

ام لكل من هو مقبول على هذه الساحة هلالرجوع إىل كنوز الفكر و اإلبداع الرتاثي الذي ال يزال مصدر اإل
 الفكرية و اإلبداعية
 : الرتاث التارخيي

إتصال بني األجيال ، وهذا ما  التاريخ ميثل ذاكرة األمم والشعوب و الوعاء احلافظ على خمزوهنا الثقايف ،ويعد أداة 
ارتبطت الرواية العربية بالتاريخ منذ نشأهتا تستقي مادهتا منه "دفع الكتاب إىل العودة إليه و اإلستلهام منه وهبذا 

جبرعات و طرائق خمتلفة مؤمنة بأهنا تعيش يف زمن أقل ما يقال عنه أنه زمن ضاعت فيه إنسانية عريب بتضييعه 
فعادت الرواية إىل التاريخ العريب و اإلسالمي مبضامنه احلضارية و الرمزية مستمدة منه  2الرتاثية " لقيمه التارخيية و

 :3مادة رأهتا كفيلة بتحقيق ما تصبو إليه فنجد 
لتأيت  1874و رواية اهليام يف فتوح الشام  1872ورواية بدور  1871سليم البستاين يف رواية زنوبيا صدرت 

روايات بعنوان تاريخ اإلسالم  :يدان اليت غطت ماكتبه سليم البستاين كما وكيفا منهابعدها أعمال جورجي ز 
 1895رواية جهاد احملبني  1892رواية استبداد املماليك  1891رواية اململوك الشارد  :منها 1891-1914

رواية غادة   .األيويبوكذلك رواية شجرة الدر و رواية غادة كربالء و رواية صالح الدين  1898رواية عذراء قريش 
كربالء اليت تتضمن مقتل "اإلمام احلسني بن علي " وأهل بيته يف سهل كربالء ووقعة احلرة ووالية يزيد بن معاوية 

 هجري وغادة كربالء هي سلمى بنت حجر بن عدي وهو من 64وما جرى من األحداث والفنت إىل وفاته سنة 
 4شيعة علي.

ذه الرواية تتضمن انتقال مصر من الفاطميني إىل األيوبيني على يد السلطان ورواية صالح الدين األيويب ،وه
ويعد جورجي زيدان من خالل أعماله  5صالح الدين مع وصف طائفة اإلمساعيلية املعروفة جبماعة احلشاشني "

اية من جهة ومن الروائية النموذج األرقى و األمثل ألنه أجاد استحضار التاريخ وهذا ما يتضح جليا يف عنوان الرو 
 .خالل استحضار لتلك الشخصيات التارخيية واألحداث يف املضمون من جهة أخرى

 

                                                 

 27،ص  2002مشق ،حممد رياض وتار: توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ،من منشورات احتاد كتاب العرب ،دط ،د 1
ص 2 ص أدب عبد هللا بن صفية ،أستاذ حماضر : دروس يف مقياس السرديات العربية احلديثة و املعاصرة ، السنة الثالثة ليسانس ، دراسات أدبية ، خت

 16،ص 2017- 2016عريب ، السداسي اخلامس ،
 18املرجع نفسه :ص  3
 3، دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ص2ط (1914-1891)المي غادة كربالء ،روايات التاريخ اإلس :جورجي زيدان  4
 2، دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ص2ط (1914-1891)غادة كربالء ،روايات التاريخ اإلسالمي  :جورجي زيدان  5
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  : الرتاث الديين 2
الروائيني املعاصرين لثرائه بالقيم واملعاين اليت وجدوا فيها  يعد الرتاث الديين من أهم املصادر اليت اعتمد عليها

 " .هم مالذهم يف كثري من املواضيع
فقد وظفت الرواية العربية املعاصرة النص الديين مبصادره القرآنية و التوراتية و اإلجنيلية باإلضافة إىل توظيف 

ا فكرة املخلص ،و الفكر الصويف الذي حظي احلديث الشريف و الرتاتيل الدينية و الفكر الديين ، وال سيم
ونقصد بالنص الديين هو خمتلف النصوص اليت تكون مرجعيتها الدين سواء كان 1باهتمام عدد من الروايات." 

باعتبار الدين حيتوي على جل احلقائق الدنيوية و الغيبية وأيضا  .نص قرآين أو حديث نبوي أو أقوال الصحابة
خذ العربة أو الدعوة إىل التحلي بالقيم األخالقية مثال ذلك :كقصة سيدنا يونس عليه توظيف قصص األنبياء أل

السالم يف بطن احلوت وقصة سيدنا آدم وحواء هذه األخرية اليت متثل أول قصة ذكرة يف القرآن الكرمي حيث بني 
مرمي عليها السالم وقصة  القرآن الكرمي كيد الشيطان وإغواءه آلدم وحواء و أخرجهما مما كان فيه وكذلك قصة

سيدنا اخلضر عليه السالم.......إخل هذا اإلبداع الرباين املعجز والكنز الذي ال تنتهي ذخائره جعله حمط أنظار 
ومن بني هؤالء املبدعني واسيين األعرج الذي  .أهل اإلختصاص و اخلربة حماولني األخذ تارة والتقليد تارة أخرى

و ضمن يف روايته "أنثى السراب " الذي ضمن فيها قصة آدم وحواء عليهما السالم أخذ من هذا الزاد املعريف 
وكيفية خضوعها إلغواء الشيطان فأنزهلما هللا مما كان فيه إىل األرض ،مستندا يف ذلك إىل آيات من الذكر احلكيم 

   2"اليت تروي أحداث القصة
اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال و منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا آدم  " : مثال ذلك قوله تعاىل يف حمكم تنزيله

( فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 35وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني)
وهي من القصص   :وكذلك قصة قابيل وهابيل 3("36لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني ) 

رت أحداثها يف بداية وجود اإلنساين على وجه األرض وتعترب منوذج لطبيعة الصراع األزيل بني اخلري القرآين اليت ج
واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ  ": و الشر و القسوة والعدوان ، وهذا ما جتلى يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

( لئن بسطت إىل يدك 27منا يتقبل هللا من املتقني )قربا قربانا من أحدهم ومل يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إ
( إين أريد أن تبوء بإمثي و إمثك فتكون 28لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف هللا رب العاملني )

 4( " 30( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين )29من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني )
 

                                                 

 .138حممد رياض وتار:توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة،ص 1
 52-51،ص 2015،اجلزائر ، 1أنثى السراب ،طاألعرج:واسيين  2
 36-35البقرة اآلية   3
 30-29-28-27املائدة اآلية  4
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  : الرتاث األسطوري 3
األسطورة حكاية غريبة يغلب عليها اخليال جتمع بني الرتاث الديين والتارخيي و الشعيب وتتجلى فيها مقدرة املخيلة 

خارقة و عجيبة ، وقد كانت ذا أصل غريب إغريقي يوناين فقد ارتبطت  الشعبية و األدبية وجند فيها شخصيات
وبدخول األسطورة إىل الثقافة العربية لقيت اإلهتمام من طرف املبدعني حيث  .عندهم باآلهلة و طقوس العبادة

 وظفوا شخصيات تارخيية و أظفو عليها جوانب أسطورية خارقة. ومن بني األساطري : أسطورة متوز وأسطورة
عشتار أو أفروديت و أسطورة أرفيوس وكذا أسطورة سيزيف و أسطورة الفنيق ،ومن بني األساطري اليت كان هلا 
وقعها اخلاص وتأثريها الكبري "أسطورة سيزيف " حيث أن هذا األخري هو بطل إغريقي وهو إبن "إيولوس"ملك 

وس"كبري اآلهلة بالعذاب األبدي ألنه وعد إله كان ذكيا وماكرا وخمادعا ،حكم عليه "زي  1مدينة طروادة الرابع " 
النهر "أيسوبس"يروي له قصة اغتصاب "زيوس " إلبنته شرط أن يعطي مملكته نبعا من املاء على جبل من جباهلا 
، فغضب "زيوس " وأرسل له إله املوت ليقتله غري أنه متكن من النجاة وعندها أرسل "زيوس" إله احلرب لتحرير 

يف" الذي طلب من زوجته قبل موته أن تقيم له جنازة وبذلك يستطيع العودة إىل احلياة من سيز "إله املوت 
وقيل أيضا أن سبب غضب كبري اآلهلة "زيوس" عليه هو سرقته لنار املعرفة من اآلهلة وإهدائها إىل البشر  .جديد

ئي اجلزائري واسيين األعرج يف روايته ومن بني الروائيني العرب اللذين وظفوا األسطورة يف إبداعاهتم نذكر الروا 2"
 .حيث وظف أسطورة العدد سبعة نسبة إىل أيام األسبوع واختذوا من هذه األيام أسطورة 3"أنثى السراب " 

 الرتاث األديب -4
يعد املوروث األديب من أهم وأبرز املصادر األدبية اليت إرتكز عليها الروائي املعاصر يف إبداعه الفين ، فلقد  : 

كف األديب العريب املعاصر على إستخدامها ،فمن الطبيعي أن يكون املوروث األديب هو أثر املصادر الرتاثية و ع
ومن الطبيعي أيضا أن تكون شخصيات الشعراء من بني  .أقرهبا إىل نفوس شعرائنا و أدبائنا املعاصرين

ري عصرها وصوهتا ،األمر الذي أكسبها الشخصيات األدبية هي األلصق بنفوس الشعراء ووجداهنم ألهنا هي الضم
فنجد األديب أو الشاعر أو كل من سافر على  4قدرة خاصة على التعبري عن جتارب الشعراء يف كل عصر."

حافلة األدب واإلبداع ،يستدعي أبعاد شخصية ليعرب من خالهلا عن أبعاد جتربته ،فقد تكون هلذه الشخصية بعد 
ف أيضا "عبد الرمحان محدان "يف توظيفه للرتاث األديب يقر بأنه :"املصدر األديب فنصاد .افرتاضيتارخيي أديب أو 

 من املصادر الرتاثية األساسية اليت جلأ هلا األدباء احملدثون إىل استدعاء عناصر منها يثريون هبا جتارهبم ومواقفهم 
                                                 

صغرى )يف تركيا  1 ( ،كانت مسرحا للحرب املعروفة باسم حرب طروادة اليت ذكرها الشاعر اليوناين اآلنطروادة :مدينة قدمية يف فرجينيا يف آسيا ال
 .هومريوس يف إلياذته

 218-217،ص 2009دمشق ،حلبوين ،سنة ،1رجاء أبو علي :األسطورة يف شعر أدونيس ،ط 2

 54-53، ص2015،اجلزائر ، 2واسيين األعرج : أنثى السراب ،ط 3

صيات الرتاثية ،ص  4  .138علي عشري زايد : استدعاء الشخ
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الفكرية املعارضة فهو النموذج الذي ال بد ألي شاعر الحق أن يلم به معرفيا حىت يتس ى له إبداع األدب ،وحىت 
حيث أن األديب يستلهم أمساء شعراء وأدباء أو بعض من أعماهلم اإلبداعية 1يضمن ألدبه ولغته النمو والتطور." 

 .م هم األسبق يف محل شعلة الفكر و اإلبداع األديبويضمنها يف نصه كوهن

 :الرتاث الشعيب-5

يعد الرتاث من القيم اإلنسانية املتوارثة عرب األجيال ويشمل كل ما هو مادي و معنوي جيسد معامل ذلك اجملتمع  
الفضائل  واحلضارة ومن هذا جند الرتاث الشعيب الذي يعترب روح اجملتمعات ملا جيسده من مظاهر احلياة و

فالرتاث الشعيب يعرب عن روح العامة من الناس فهو مستمد من الشعب  .األخالقية وبث الروح يف كل ماهو قدمي
و يستقي مادته منه ويشمل العادات و التقاليد ، احلكايات ، األمثال ، احلكم الشعبية و األغاين الشعبية وكذا 

تجزأ من علم الفولكلور ، الذي هو علم ثقايف خيتص بقطاع كما أن الرتاث الشعيب جزء ال ي .اإلبداع الشعيب
معني من الثقافة )هو الثقافة التقليدية أو الشعبية( حياول إلقاء الضوء عليها من زوايا تارخيية ،وجغرافية و 

 فعلم الفولكلور يضم الرتاث الشعيب فهو شامل ملختلف مظاهر احلياة فيدرس جمتمع ما من 2ونفسية " االجتماعية
فاملوروث الفولكلوري مستمد من ثالث مصادر رئيسية  .مجيع النواحي وبذلك يعطي لذلك املوروث الشعيب داللته

ألف ليلة وليلة السري الشعبية :كسرية بين هالل ،عنرتة و  : هي حبسب أمهيتها ومدى إقبال الشاعر املعاصر عليها
 بن املقفع عن الفارسية ومن يومها أصبح من كتاب كليلة ودمنة : الذي ترمجه عبد هللا ...سيف بن ذي يزن

فالفولكلور مستمد من مصادر كانت مبثابة إهلام للكتاب وكذا األجداد وصوال لألحفاد  3معامل تراثنا الفولكلوري "
 فكل األدباء أخذوا من هذه املصادر وضمنوها يف إبداعاهتم

 : الرتاث الصويف -6

باإلحساس إىل حد الشعور بالذات اإلهلية ،تشمل  االرتقاءوشهواهتا و  الصوفية هي التجرد من ملذات الدنيا 
فاخلطاب الصويف منذ بداياته حىت مأساة احلالج اليت كانت "طائفة من الناس انصرفوا عن ملذاهتم ورغباهتم ، 

هربا من تبعات سوء اإلنعطافة احملورية اليت جعلت كبار املتصوفة يلتجئون إىل الرمز و اإلشارة و التلغيز و التعمية 
فكانت هذه  4التلقي اليت ورطت كبارهم يف التهمة وعرضتهم إىل القتل على حنو ما فعل باحلالج والسهروردي " 

التجارب اليت عايشها هؤالء مصدر إهلام املبدعني ، فقد اجتهوا إىل النهل منه )الرتاث الصويف( كونه مصدر مجايل 
 حيث جند الروائي يستلهم من األدب الصويف  .ئ مبعرفتها وتأويلهاوفين يعطي أبعاد داللية تسمح للقار 

                                                 

 2013مارس  27عبد الرحيم محدان :توظيف املوروث األديب يف شعر فوزي عيسى ،جملة جامعة البحرين ، 1

 11،ص  2006،دون دار النشر وبلد النشر ، 1يف دراسة الرتاث الشعيب املصري ،ط حممد اجلوهري : مقدمة 2

صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ، دط ،دار الفكر العريب ، القاهرة ، 3  .152م ،ص 1997 ه1417علي عشري زايد :استدعاء الشخ

صويف ،اإلشارة والعرفان "جامعة 4  43األغواط اجلزائر ،ص  عبد هللا شطاح : مقال "األدب ال
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صوفية الشخصيات )ابن عريب، ابن الفارض...( أو النظريات الصوفية مثل : نظرية احللول و اإلحتاد أو أقوال 
حدثنا  :ومن أهم الروايات اليت استدعت املوروث الصويف يف خطاهبا جند .ويصمنها يف قالب فين ختدم موضوعه

وكذلك مولد النسيان اليت تطرح قضايا الوجود و اإلنسان بنفس فلسفي  1935أبو هريرة حملمود املسعدي 
وهبذا كان الرتاث الصويف حمط  1مريميار "باإلضافة روايات جنيب حمفوظ : احلرافيش ،اللص والكالب ، .عميق

 .توجه النخبة من األدباء املتمكنني من اخلوض يف هذا امليدان الفريد من نوعه
 الرتاث يف الرواية الليبية

لقد كانت البداية الناضجة و املكتملة للرواية اليت تتميز بطول نفسها القصصي وبدرامية البناء وشهديته وبتنوع  : 
يث تتميز الرواية بتوجه شعري وقد اتسمت أيصا بتوجه عجائيب خرايف قوامه التهكم والدعابة الشخصيات ،ح

وكانت اإلنطالقة يف  2الساخرة ،حيث توجه الكتاب إىل استدعاء الرتاث يف روايتهم وذلك لتجسيد الواقع اللييب" 
حملمد علي  1964ر الكوف وحصا 1962قصة أقوى من احلرب  3ليبيا مع بداية الستينيات ويتمثل ذلك يف :

فكانت هذه  .لسعد عمر الغفري سامل 1968غروب بال شروق  .حملمد فريد سيالة 1961عمر اعرتافات إنسان 
، 20األعمال مبثابة بداية للرواية الليبية ، غري أن التأسيس الفعلي هلا مع بداية السبعينيات والثمانينيات من القرن 

باإلضافة إىل رواية "نزيف  1991اجملوس  1990الترب  1989اخلسوف  : ياتهمع إبراهيم الكوين من خالل روا
 .)ديين ،تارخيي ،أسطوري ،شعيب ،أديب ،صويف) :ه اليت مشلت خمتلف أنواع الرتاثذاحلجر " ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

صوفية يف التجربة الروائية املعاصرة لسالم أمحد إدريسو ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم يف األد 1 ب العريب، فتيحة غزايل :جتليات ال
صص أدب عريب حديث ومعاصر ، جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،  .33، 32،ص  2018-2017خت

ضاء ، 1اية املغاربية حتوالت اللغة واخلطاب ،طعبد احلميد عقار :الرو  2  .22م ،ص 2000 ه 1421،دار البي
وم اإلنسانية صاحل مفقودة : أحباث يف الرواية العربية ،منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،كلية اآلداب والعل 3

 .14،قسم األدب العريب ، ص  واالجتماعية
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 ........................................................................ملخص رواية "نزيف احلجر"

 "ملخص رواية "نزيف احلجر إلبراهيم الكوين
أسوف يتخذ من اجلبال حصنا منيعا له من بين البشر ،عاش أسوف  امسهتدور أحداث هاته الرواية ،حول راع 

يف  منعزل عن حياة الواحات وجلسات السمر مع اخلالن يف الليايل املقمرة، لقد ورث هذا عن أبيه الذي كان يرى
ابتعاده عن الناس خري فهو فضل جماورة اجلن على جماورة اإلنس ،حيث أن أسوف من كثرة انعزاله وانطوائه على 

نفسه أصبح أكثر خجل من البنات ، كان أسوف حارسا لتلك اجلبال يتأمل الرسوم و النقوش على اجلدران ،لقد  
ثال العمالق حىت جاء ذلك اليوم الذي أتى فيه زائران كان يأتيه السياح من كل أقطار العامل لكي يصلوا أمام التم

إىل أسوف ، أحدمها يدعى قابيل والثاين مسعود ،لقد بدا قابيل من مالمح وجهه أنه جاء لشئ معني لقد كانت 
مالحمه غريبة و اهلدف من وراء زيارته إىل الصحراء خيتلف عن باقي السياح والزائرين ، فقد جاء قابيل من أجل 

ثر "الودان"هذا احليوان الذي انقرض من زمان ومل يبقى منه إال القليل ،لكن أسوف جتاهل كالم قابيل ومل تقفي أ
خيربه عن مكان هذا احليوان النادر الذي كان له صلة قوية بوالد أسوف ، صلة أخفاها الوالد عن ولده متجاهال 

 املقمرة أخرب الوالد ابنه بقصته مع الودان ، أنه يف هبا إحلاحه الطفويل بعدم تعليمه صيد الودان ، ويف أحد الليايل
أحد األيام أدرك الوالد ودانا تائها يف اجلبال فطارده ، حىت تعب الودان من تلك املطاردة النكراء حيث حاول 

 الوالد أن خينق الودان حببل لكنه دافع عن نفسه بتوجيه طعنات قوية أبرحت الوالد أرضا حماوال سحق الوالد ،يف
تلك اللحظة أمسك الوالد بالبندقية ووجهها حنوه حينها أدرك هذا احليوان أنه ال مفر من املوت اليوم فقرر أن 
ينسحب من املعركة بإرادته حيث قفز الودان من فوق ربوة عالية إىل األرض منتحرا مما أدى إىل تكسرت رقبة 

نذر نذرا لروح اجلبال "الودان " بأن ال يصطاده أو  الودان ،حيث أن الوالد مل يكمل القصة ألسوف ومل يعلمه أنه
أن يعلم نسله صيده ، هنا يكمن سر هاته اللعنة األبدية اليت حلقت أسوف جراء ما فعله والده حني أنقذ روح 

الوالد ذات مرة من املوت املؤكد حني أدركه الودان وهو معلق بني السماء واألرض ،فمنذ ذلك  -الودان -اجلبال 
قطع على نفسه وعدا بأن اليصطاده أو أن يعلم أوالده صيده ،لكن شاءت األقدار ،أن خيلف الوالد العهد اليوم 

حني جاع هو وزوجته يف سنوات اجلفاف والقحط فكانت األم حامال بأسوف ،فما كان على الوالد إال أن حينث 
قاوم اجلوع ، لقد شعر الوالد باحلزن و بالوعد ويصطاد الودان لكي يطعم زوجته احلامل بولده فهي مل تستطع أن ت

لقد كان ملخالفة النذر مثنا باهظا دفع الوالد تكلفته وقطع تذكرة سفره إىل عامل اآلخر لقد  .األسى الشديدين
عاقبته روح اجلبال يف تلك الرحلة الشنيعة اليت خرج فيها ومل يعد ،حيث أرسلت األم أسوف لتقفي أثر والده 

روع والفاجعة الكربى اليت رأها لقد ثأر الودان واقتص من قاتل أخيه وكان سببا يف انتحار أخيه لينصدم باملشهد امل
الودان ،كرب أسوف واحللم الدفني اليزال يراوده ،حيث عاش الولد نفس جتربة والده ،حني كان يرعى بقطيعه 

 معركة مع تيس اندهش كثريا ولفت انتباهه تيس عظيم مع قطيعه حني أمعن النظر تبني له أنه ودان عمالق يف
 حىت وجد نفسه يتناول عصاه وحبله حماوال صيد الودان ،حيث حدثت معركة دامية بني أسوف وهذا احليوان 
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معلقا يف اهلاوية لوال املعجزة اليت حصلت معه وأنقذته من تلك  اخلارق ليجد أسوف نفسه بني احلياة واملوت
الفاجعة بفضل الودان الذي كان حياول اصطياده ،هذا الودان الذي قتل أباه وأنقذ ابن عدوه ،هنا جتدد العهد 

و الودان ،حيث استوطنت روح اجلبال يف أسوف وقد ظهرت عند وقوع -أسوف -والنذر من جديد بني اإلبن 
يف األسر ليهرب من األسر يف شكل جديد أال وهو جسد ودان ،وهنا أسوف حتول من بشر إىل حيوان أسوف 

،لتعود أحداث الرواية إىل الشخصية الغامضة هي شخصية قابيل الذي اليزال يف مرحلة حبث ومتشيط لصحراء 
ذ الصغر ،ليكتشف قابيل حبثا عن الودان ليسرتجع قواه ونشاطه من أكل اللحم وشرب الدم الذي تعود عليه من

يف األخري كذب أسوف ،فصلبه على الصخرة وأدرك أن الرؤيا اليت رأها أن الودان الذي رأه يف احللم ماهو إال 
أسوف اللعني لقد جن جنون قابيل ، فقد أمسك قابيل بالسكني فدهش مسعود وذعر وتراجع ألنه أدرك أن 

ق رأس ضحيته وجر عليه وذحبه ،لكن أسوف صمد إىل آخر صاحبه عازم على ذبح ضحيته ال حمالة ،فنح ى فو 
رمق فيه، حيث ردد أسوف عبارته الشهرية ورأسه مفصول عن جسده "ال يشبع ابن آدم إال الرتاب " ،حيث 
اسودت السماء وغطت الشمس بسحاب كثيف داكن فقد جسدت هنا الرواية لظاهرة احللول واليت بدأت حبلول 

يحل بعد ذلك الودان يف جسم أسوف ، لتنتهي الرواية هناية مأساوية حزينة توحي أب أسوف يف جسم الودان،ل
باحلياة الصعبة اليت يعايشها الفرد اللييب الصحراوي نتيجة الظروف الطبيعية القاسية من جهة وكذا الواقع اللييب وما 

 .اإليطايل واألمريكي االستعمارعايشه إبان فرتة 

 األسطوريأوال الرتاث 
عرب الزمن فقد بدأت عند اليونان  األجيالوتؤمن هبا فقط توارثتها  األمممن الرتاث اليت تزخر هبا  ألسطورةاتعد  

، ومع ى تفسرينا لألساطري  وأسرارهاالعربية . وذلك باعتبارها "تفسريا للطبيعة وللتاريخ ، ولروح  األمم إىلوانتقلت 
غرب اساطريهم من الطبيعة وحيواناهتا وظواهرها باإلضافة إىل فقد استلهم ال 1هو أن نكشف فيها رموزا لألشياء "

فاألسطورة حقيقة ثقافية بالغة التعقيد ميكن تناوهلا وتفسريها من وجهات  "- واالنتصاراتالتاريخ والبطوالت 
هي وهذا يعين أن األسطورة  2" اجتماعيةمدلوالت مدلوالت دينية وتارخيية و  األسطورةعديدة خمتلفة فقد أخذت 

ختتلف من بيئة إىل أخرى يعرفها باور "أن األسطورة تشمل كل ما ليس واقعيا أي كل  واجتماعينتاج ثقايف وديين 
العقل .... فكل قصة تعتمد على أسس غري عقلية أو تربر مبربرات غري عقلية ال يكون مثة شك يف  هماال يصدق

 سطورة اليت جتعلها حمط أنظار املبدعني لنهل منها فقد ذكر "باور" أهم عناصر األ 3أهنا نتاج خليال أسطوري "
 

                                                 

صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ،دط ، دار الفكر العريب ،القاهرة ، عل 1  174م ص  1997، ه1417ي عشري زايد : استدعاء الشخ
صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ،ص  2  175علي عشري زايد :استدعاء الشخ
 175املرجع نفسه ص  3



21 

 

 ........................................................................الرتاث االسطوري.............

فإن األسطورة توقظ النشوة حىت يف وجه املوت واليأس " (وتتمثل يف اخليال األسطوري وكذا اخلارق )غري املعقول
ذان يتولدان من تصور العدم والفناء ومىت توقفت األسطورة عن إحداث هذا التأثري فإهنا متوت وتصبح عدمية الل

فاألسطورة ذات بعد مجايل ملا فيها من خوارق وغرائب مما تدفع بالكاتب أوال إىل توظيفها داخل نصه  1الفائدة "
 . لغامضة اليت حياول القارئ معرفة خباياهاواملتلقي ثانيا إىل تذوقها بكافة تفاصيلها ،فهي األحجية ا

فاألسطورة ليست جمرد نتاج بدائي يرتبط مبراحل ماقبل التاريخ أو بعصور التاريخ القدمية يف حياة اإلنسان .وأهنا "
فنظرًا ملا 2لذلك ال تتفق وعصور احلضارة و إمنا هي عامل جوهري و أساسي يف حياة اإلنسان يف كل عصر "

اية من التشويق واإلثارة جعلها صاحلة لكل زمان ومكان فلم تبقى حكرا على األمم الغربية وإمنا تتميز به الرو 
انتقلت اىل البيئة العربية وهبذا وجدت أساطري هلا جذورها العربية منها :سرية ابن هشام وسرية عنرتة بن شداد 

سطورة واستلهموها يف كتاباهتم جند ومن الكتاب اللذين تأثرو باأل 3واألمرية ذات اهلمة وسيف بن ذي يزن 
بشخصية ماكان هلا وقعها يف  االعتزاز"إبراهيم الكوين يف روايته "نزيف احلجر "فقد تناول أسطرة الشخصية وهو 

التاريخ سواء من خالل بطوالهتا أو انتصاراهتا وتعظيمها وتقديسها إىل حد األسطرة وذلك بإضفاء جوانب خارقة 
صبح هذه الشخصية مغايرة لتلك الشخصية األولية ، حيث يتم اإلقتداء هبا و اإلميان هبا وعجيبة عليها وبذلك ت

 .وحىت عبادهتا وجعلها آهلة تعبد وهذا ماظهر عند اليونان واإلغريق

 :أسطورة أسوف -1
ل لقد وظف إبراهيم الكوين " أسوف " وهي شخصية هلا وقعها اخلاص يف املنت الروائي فهو الشخصية اليت متث 

وقد فضل معاشرة  . الراعي البسيط الذي انعزل عن البشرية واختار الصحراء مالذا له ، فهو رمز الطهارة والنقاء
احليوانات و التأقلم مع الطبيعة الصحراوية القاسية باإلضافة إىل عامل اجلن اليت لطاملا استحضرها يف الليايل املقمرة 

دفاعه عن احليوان املقدس لدى سكان الصحراء )الطوارق( ومحايته وتتجلي أسطرة "أسوف" يف الرواية من خالل 
 - : قال بعد تفكري طويل : من ذلك املخلوق الغريب "قابيل" الذي كان يرتصد به ،ويتجلى ذلك يف ثنايا الرواية

صعب أم سهل هذا شأين أنا دلين عليه  - : اليوجد الودان هنا .مث..مث أن صيده صعب ، صعب هتف قابيل
الودان اليعيش إال يف رؤوس اجلبال .يف أوعر اجلبال اذن أنت تعرتف بوجوده يف اجلبال إرتبك  ! ف ترىوسو 

فقد تعرض  4رمبا يوجد يف اجلبال .ال أدري .مسح العرق بكم جلبابه ،  :أسوف وتلعثم .قال بعد معركة مع نفسه
ه مرارا وتكرارا عن مكان "الودان" غري أنه يف  أسوف إىل الكثري من املواقف احملرجة من قبل "قابيل"الذي كان يسأل

 كل مرة حياول أن خيفيه عن األنظار وهبذا جعل من شخصية أسوف الشخصية البسيطة ،الضعيفة ، الفقرية يف 
                                                 

صو ،طكارين أرمسرتونغ :تاريخ األسطورة ،ترمجة وج 1  13، دار العربية للعلوم ،بريوت ص 2008- ه 1429، 1يه قان

ضاياه وظواهره الغنية و املعنوية ،ط 2  122، دار الفكر العريب ، دون بلد ،دون سنة ،ص 3عزالدين إمساعيل : الشعر العريب املعاصر ق
 06لقاهرة دون سنة ص جمدي كامل : أشهر األساطري يف التاريخ ،د ط ، دار الكتاب العريب ، دمشق ، ا 3
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خملوق متلهف ألكل اللحم له قوة العدة و العتاد فهو جمهز بأحداث األسلحة و املركبات يف سبيل مواجهة أجشع 
 ."صيد "الودان

إن أسوف برغم مما تعرض له مل يفقد إميانه وصربه وظل على وصية والده يف محاية الودان املقدس وكان يدعو هللا 
طوال الرحلة كان أسوف يصلي، ويقرأ الفاحتة ، ويدعو  : تضرعا وخيفة بدعاء و الصالة وهذا ما جتسد يف الرواية

 :هللا أال يأيت بودان يف طريقهم وما أن بلغوا الوادي حىت أمر قابيل بإيقاف السيارة . ترجل وتفقد آثار الودان .قال

  :لأليست هذه آثار ودان ؟ نزل أسوف خلفه ، وقال متلعثما ال أظن ، هذه آثار املاعز رمقه قابيل بشك ،وسأ

كرر مناجاته للجبل كي ينجي روحه ، التف خلفه   -أهنى صالته   :وقوله أيضا 1آثار ماعز؟ هل هذه آثار ماعز؟
الودان إختفى يف تلك اللحظة ، احن ى قابيل فوق فضالت الودان ، بسطها يف يده وقال غاضبا : "هل هذه أيضا 

باإلضافة إىل الثبات على القيم والعقائد فهو  فأسطورة أسوف رمز للصرب على مكائد والشدائد 2"فضالت ماعز
 .مبثابة اآلهلة احلارسة للصحراء وحيواناهتا وآثارها

فقد تعرض "أسوف" للكثري من الظغوطات من طرف "قابيل" وقد جتسد ذلك من خالل تلك النعوت واأللفاظ 
جلبل يف جلد ودان .أين  عجوز النحس . أرين كرامتك واهرب إىل ا : وقال أيضا : النميمة وجتسد ذلك يف

أال تستحي ؟ عجوز   :قابيل يقرأ صحيفة االهتام استمر  :وقال أيضا !3كراماتك ياويل هللا ؟! ياعبد العبيد ؟
  .4 مثلك ويكذب ؟ أخربونا يف الواحات أنك الوحيد الذي خيرب معاقله يف هذه األراضي

؟ تتغاىب وتدعي أنك مرابط يف حني تعتمد أن  هنارك أحرف ياعجوز النحس ، أتظن أين مغفل : باإلضافة إىل
ختبئ عنا مواقع الودان ، هل تظن أين مل أكشف حيلك؟ بدأ أسوف يرجتف ، وانا ظهره عرق بارد ،هدد قابيل 

مل تدلنا على الودان هنارك أحرف ، سأريك  إذا : بقبضة يده ، ولوح هبا يف وجهه حىت المس عمامته الشاحبة
ومل يكتفي "قابيل" بذلك بل جتاوزه إىل التعذب اجلسدي ومن ذلك ماورد يف  . ا ال أمزحالنجوم يف الظهر ، أن

لن تفلت مين كما أفلت من جنود الكابنت بورديللو، لقد أخربين األهايل بالقصة .ولكن ال  : قال قابيل . الرواية
يديه ورجليه مث وضع يديه يف انتهى من تقييد  5أصدق أنك حتولت إىل وٌدان .أتفهم ؟ أنا ال أصدق أنك ويل ؟

خصره ، فبدا مسدسه األسود ،وصرخ إذا كنت وليا حقا كما يقولون ففك القيد واهرب إىل اجلبل كما يفعل 
 .6لو حتولت إىل وٌدان فسأكون أول من يأكلك ها.ها...ها .الودان .هل.ها...ها.ها

                                                 

88، 87إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ، ص  1  
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هات احلبل يامسعود . يومان وأنت تضحك علينا كالصغار ، اآلن جاء دورنا كي نضحك عليك  : كذا يف قوله
  :فكانت هناية أسوف أنه قتل مصلوبا على يد "قابيل" دون شفقة وال رمحة وهذا ماجتسد يف قوله1 ياولد الكلب

با منفرج الساقني والذراعني جسده يغطي الودان األسطوري املهيب ويد الكاهن تالمس مصلو  اآلنأصبح أسوف 
لوح قابيل بالسالح يف اهلواء مهددا فرتاجع مسعود .تسلق الصخرة من  " :وورد كذلك 2رأسه احلاسر من العمامة 

به من حليته وجر على الناحية األفقية ضحك يف وجه الشمس بوحشية مث احن ى فوق الرأس الراعي املعلق أمسك 
رقبته بالسكني حبركة خبرية .... خربة من ذبح كل قطعان الغزال يف احلمادة احلمراء .مل يصرخ أسوف ومل يعرتض 
ولكن مسعود هو الذي صرخ ، فرتدد صدى الصرخة يف القمم اجملاورة ، استجابة اجلنيات بالنواح يف الكهوف 

تا الوادي يف املتاهات األبدية ألقى القاتل بالرأس فوق لوح من وتصدع اجلبل ، إسود وجه الشمس ،وغابت ضف
 3احلجر يف واجهة الصخرة ،فتحركت شفتا أسوف ومتتم الرأس املفصول على الرقبة ال يشبع ابن آدم إال الرتاب "

ملوته ويف هذه االقوال قد جتلت النهاية املأساوية لبطل الرواية أسوف الذي قتل ولقي حتفه حىت تأثرت وحزنت 
 .ملوته واالنتقاماجلن و تغريت مالمح الطبيعة منذرة باهلالك 

 : أسطورة قابيل _2
لقد تناول إبراهيم الكوين شخصية "قابيل"كشخصية حتمل نوازع الشر والطغيان ومتثل رمز اإلستعباد والتجرب فقد  

وخرياهتا وقد وردت ضمن هلذه الشخصية كل ماهو ذميم ويدل على مكره وطمعه يف هنب ثروات الصحراء 
 شخصيته على ثالثة أشكال وهي ماجتلى يف املنت الروائي كما يلي

فقال ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صارخ إيل من  " : ومتثلت يف الرواية يف قوله : الطفل امللعون -أ  : 
تعد األرض فاآلن ملعون أنت من األرض اليت فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك مىت عملت األرض مل 

كما أفرد الكوين فصال خاصا بوصف "قابيل" بصفات غريبة مل  4تعطيك قوهتا ، تائها وهاربا تكون يف األرض "
مات االب مطعونا بالسكني عندما حبلت به أمه ، وماتت األم متأثرة  " " يألفها البشر الذي عنونه ب " اللقيط

ته دم الغزال يف إحدى الرحالت باحلمادة عمال بلدغة أفعى بعد والدته بأسبوع ،ورثت تربيته خالته ، فسق
بنصيحة أحد الفقهاء ، قال إهنا التعويذة الوحيدة اليت تستطيع أن تغسله من النحس وحتمي بقية أهله وأقاربه من 
اللعنة اليت تالحقه منذ أن كان نطفة يف بطن أمه ،ولكن اخلالة وزوجها ماتا عطشا يف تلك الرحلة ، والتقطت 

 رة الطفل الرضيع وهو حيشو رأسه يف جوف الغزال من املصري الشقي الذي آلت إليه اخلالة وزوجها ، ومل قافلة عاب

                                                 

صد 1  105ر نفسه، نزيف احلجر صامل
صدر نفسه، نزيف احلجر ص 2  108امل
صدر نفسه، نزيف احلجر ص 3  146امل
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يكون "املالك الصغري" سببا يف نكبته بارت جتارته يكن رب القافلة ليلتقط الطفل لو علم مباضيه ،ومل خيطر مل أن 
 ."متوجهة إىل " متبكتو 1، واستوىل قطاع الطرق يف الصحراء على قطعانه ، وهنبوا قافلة له

حيث أن اللعنة اليت رسخت يف قابيل تعدته إىل أقربائه من أمه وأبيه إىل خالته وصوال إىل رب القافلة الذي حاول 
دامهه اللصوص يف عز  : ومل يعي سبب ذلك وهذا ماورد يف املنت الروائي .رضا للهالكمساعدته فوجد نفسه مع

الظهر ،وهو يقضي القيلولة ، يف الواحات الوسطى اآلمنة ،وكادوا يتمكنون منه لوال أن هب لنجدته أحد 
بق هلا ان أطلقت مساعديه املخلصني ،وأفزعهم بالرصاص اطلقه من فوهة البندقية العثمانية القدمية اليت مل يس

رصاصة،ومل يظن أبدا أنه سيأيت يوم حيتاج فيه إىل جندهتا بني األهايل املساملني ، جنا بأعجوبة من كيد األعداء 
مل يعرف سر البالء حىت وجد إبنه   :ومن ذلك أيضا2،ولكنه فقد ثروته املتنقلة واملنقولة عرب الصحراء الكربى 

تقطر بالدماء يف إحدى الرحالت التالية إىل "كانو" عرض أمره على السحرة بالتبين يأكل اللحم النيئ وأسنانه 
فطلب الساحر أن يأتيه بشعرة من رأسه أو قطعة من ثوبه ،فنزع سوار اجللد من معصمه وقدمه للساحر وقال له 

ليبطل فقد تاه رب القافلة بني السحرة والكهنة والعرافني ليبحث عن عالج 3إن سوار كان يطوق عنق الطفل 
خرج من كوخ الساحر غاضبا ،وقصد بعد يومني أشهر العرافني  " : اللعنة اليت حلت بالطفل وهذا ماجتلى يف قوله

من البداية حىت حادثة اللحم النيئ ، فطلب العراف مهلة جاءه يف املوعد احملدد أذهله  " ،سرد عليه قصة اللقيط
ن تشبع من حلم ،ولن تروى من دم ،حىت تأكل من حلم آدم ياقابيل يا إبن آدم ،ل " : جوابه ،قال بصوت واضح

 4وكرر العبارة الغامضة ثالث مرات "   .وتشرب من دم آدم
كما ورد كذلك تشبيه"قابيل" باهلنود احلمر"مي مي"واليت هي مشهورة حببها ألكل حلم البشر.وهذا ما جتلى يف 

شتهر حببه للحم النئ وحيدث عندما يتشاجر مع أوالد قابيل أيضا لقبه أقرانه ب"ابن مي مي"بعد أن ا" :الرواية
يامنحوس يا آكل حلم أمه وأبيه بالتبين,ستأكل كل اللحم الذي يف الدنيا يا ابن مي مي  :اجلريان أن يشتموه

ومن خالل هذه األقوال يتبدى لنا أن الكاتب إبراهيم الكوين قد أحسن يف تصويره لشخصية قابيل   5الشيطان!.
وبذلك تعرض  .بة عجيبة حلت عليها اللعنة منذ الصغر وحلت هذه اللعنة على كل من له صلة بهكأسطورة غري

أهله للهالك الواحد تلو اآلخر ,هالك أبوه مطعونا بالسكني وأمه ماتت بلدغة أفعى لتحل اللعنة على خالته 
 الطفل وحاول مساعدته فقد وزوجها اللذان ماتا عطشا يف الرحلة ليحل الدور على ذلك الرجل الذي رأف حبالة 
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وهبذا  .ثروته وجتارته وكاد أن ميوت,غري أنه مل ميل من ذلك وضل مقبال على العارفني ليبطل اللعنة دون جدوى
 . ه حىت هناية حياتهفإن اللعنة اليت التزال تراود

إن الطفل يف فرتة رضاعته يسقى من حليب األم إال أن "الكوين"يف روايته نزيف  :ب _رضيع الدم
احلجر"استحضر شخصية "قابيل"بذلك الطفل الذي شرب الدم وهبذا فهو خيتلف عن الطبيعة البشرية ما أكسب 

فسقته دم الغزال يف إحدى -" : نايا الروايةالرواية بعدا أسطوريا يعكس توجه الكاتب وهذا ما نرصده يف ث
الرحالت باحلمادة عمال بنصيحة أحد الفقهاء قال إهنا التعويذة الوحيدة اليت تستطيع أن تغسله من النحس 

وألقى باملسوار اجللدي يف النار وبقي يغمغم بلغة اهلوسا " :ويف موضع آخر 1وحتمي بقية أهل وأقاربه من اللعنة.
ويف 2من فطم على دم الغزال يف الصغر لن يستقي حىت يشبع من حلم آدم يف الكرب :-حممر العيننيطويال,مث متتم 

هذا يبني اكاتب أن قابيل قد سقي بدم الغزال يف صغره واليت أوردته إياه خالتهضانا أهنا حتميه من اللعنة غري أنه 
حلضتها فقط شعر جون  :ا جتلى يف قولهإزداد شراهة وتعلق بالدم واللحم على اختالف أصنافه وأنواع وهذا م

ببشاعة جرب متهضد أمجل املخلوقات ولكن ماذا يفعل إذا كان حلم الغزالن مثل األفيو,من ذاقه تعود عليه,ومن 
 .فقابيل أصبح أكثر حبا اللحم وشرب الدم وشرب الدم واليستطيع العيش من دونه 3تعود عليه جن بدونه?
كاتب مالمح لشخصية قابيل متثلت يف كونه مرعب وغريب األطوار وكل من فقد رسم ال : ج_ الطفل املرعب

ضحك الرجل حىت  " : صادفه ملئ رعبا وكذا تلك السلوكات والتصرفات اليت توحي بغرابته ومن ذلك قوله
 - : استلقى إىل الوراء .برز السالح من حزام خصره مث بصق عدة مرات على األرض ،وقال بوحشية

كما ورد يف فصل الرواية الذي عنوته ب شيطان إمسه اإلنسان  "4وهل تسمي حلم املعيز حلما ؟تفو....و...و. 
ماذا تظن ؟ ماذا يقول الغزال لنفسه وهو يرى عدو  " . هذا الذي هو عدو الكائنات سواء اإلنسان أو احليوان

؟ يقول : اجلبل ، اجلبل للغزال  الكائنات ؟ يقول :" السهل وماذا يقول الودان عندما يتعرض لبالء عدو الكائنات
باإلضافة إىل ما أورده يف فصله املنعوت ب " شبح اهلماليا " حيث حدد   .5 "مصيدة ، والسهل للودان مصيدة

ونزل طويل القامة أوال ، أشعث الشعر ، شاحبا ، ذابال كأنه جاء من رحلة طويلة كأهنا  " : مالمح " قابيل " قال
 امسي قابيل  . دعنا نتعارف : تقدم حنوه ومد إليه يد قوية ، خشنة . ىت جبل نفوسةعرب الصحراء من متبكتو ح
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الغريب اليت توحي بالشر  ويف هذا القول أمجل الكوين مواصفات الرجل  "1آدم ورفيقي مسعود مسعود الدباشي
 واألذية

أصر  " :ومن ذلك أيضا ماورد يف فصل الدعاء حني تلفظ " قابيل" بألفاظ ذميمة يسب فيها الصحراء يف قوله
الودان يف اجلبال اجملاورة . أجلسه قابيل بينهما ، فتوىل مسعود قيادة السيارة ،كان  الستطالعقابيل أن يرافقهما 

يلعن الصحراء بألفاظ بذيئة مسعها أسوف األول مرة أول مرة يسمع أسوف رجال يتلفظ ميسح العرق عن جبينه و 
يهجم   " :باإلضافة إىل قوله2بالعبارات البشعة ،ومل يفهم أي ذنب ارتكبته الصحراء حىت تستحق هذا السباب "

األوالد ويهربون إىل عليهم ،فيفرون ،يكشف عن أسنانه كي خييفهم ، ويطقطق هبا مقلدا زنوج " مي مي " فيبكي 
بيوهتم ووجوهم صفراء من الرعب ، يفعل ذلك من باب املزاح ، ولكن مل يقدر له أن يرى مالحمه يف تلك اللحظة 

ويف هذا دليل على شكله املرعب الذي متثل 3ليشاهد مدى شبهه بزنوج "مي مي " الذين يتلذذون بأكل حلم البشر "
نود احلمر ,وهنا يشرتك قابيل مع تلك احليوانات املفرتسة اليت خيافها يف وصف أسنانه وطقطقته ليشبه بذلك اهل

الطريقة عندما قرر قابيل أن يرتك أكل اللحم,مضى شهر على قراره فتبدلت  .البشر وخاصة األطفال
مالحمه,شحب لونه وذبل جسمه وبرزت وجنتاه,وعاىن من الصداع والنوبات العصبية اليت تشبه الصرع,تنتابه رعدة 

 4نيفة,ويعلوا الزبد شفتيه,ويسقط على األرض وهو ينتفض يف هزات عنيفة كما تنتفض الدجاجة الذبيحةع
كما جتلى غضب قابيل من جراء إخفاء أسوف للودان مادفع به إىل ان ينعته بصفات ذميمة وقبيحة إال أن قابيل 

قابيل ، تفصد الزبد من فمه .تصاعد إزداد جحوض عيين " : متادى أكثر وصوال إىل تقييده وضربه ومن ذلك قوله
هات احلبل يامسعود يومان وأنت تضحك علينا كالصغار اآلن قد جاء دورنا لكي نضحك عليك  : جنونه .صاح

حيث إستعمل قابيل كل وسائل التخويف من أسلحة وكذا نربته احلادة يف اخافة أسوف بغية 5ياولد الكلب ".
ه مما استفزا قابيل وراح جيره بني الوديان وبني اجلبال الوعرة ليجد أسوف اعرتافه إال أنه "أسوف" ظل على إنكار 

فقد قابيل صوابه ، لدغه االستفزاز ، فهجم  " : نفسه مصلوبا بني الصخور .وهذا ماجتلى يف املنت الروائي يف قوله
لعالية اليت ينتصب فيها على ضحيته املقيدة من اليدين والرجلني ، وجره عرب الوادي الرملي . اجته صوب الصخرة ا

ليصل قابيل اىل مرحلة اجلنون والالوعي حني أقدم على قتل 6الودان األسطوري العظيم جبوار الكاهن األكرب ." 
 لوح قابيل بالسالح يف اهلواء مهددا ،فرتاجع مسعود ، تسلق الصخرة من الناحية األفقية  " : أسوف وهذا ماجتلى
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ضحك يف وجه الشمس بوحشية ، مث احن ى فوق رأس الراعي املعلق أمسك به من حليته وجر على رقبته بالسكني 
ل هذه األقوال فقد أمجع الكوين من خال1حبركة خبرية . خربة من ذبح كل قطعان الغزالن يف احلمادة احلمراء ".

املقتبسة من النص الروائي لكل الصفات واملالمح اليت توحي ببشاعة مظهره وكذا سلوكه الذميم من خالل تلك 
 .األلفاظ والنعوت اليت نعت هبا أسوف ليصل اىل حد سفك الدماء وأكل حلم البشر بغري حق

تعود على أكل اللحم مبختلف أنواعه  إن " الكوين" يف تصويره لشخصية " قابيل" الذي : د_ لذة أكل اللحم
وهذا إختالف عن الطبيعة البشرية اليت جتمع يف غذائها بني األكل النبايت و األكل احليواين إال أن "قابيل" إزداد 

ومع ازدياد الذبائح ،ازداد استهالكه للحم ،النه يفطر بشاة ويتغذى  : شراهة يف أكل اللحم وهذا ماورد يف قوله
بشاة ورمبا اكثر من شاة إذا استضاف أحد الضيوف او عابري السبيل من الرعاة او الرحل او جتار بشاة ويتعشى 

القوافل ،ومل يتصور يف يوم من االيام ان يتناقص الغزال اىل هذا احلد ،مل يتصور ان هذا احليوان الذي تعج به 
سلحة اليت متكنه من صيد اكرب كما تلقى الدعم من قبل جون باركر باحدث األ 2الصحراء ميكن أن ينقرض .

مث اهدى له "جون باركر" آلة " : عدد من الغزالن يف وقت قياسي وذلك لسد شراهته وهذا ماجتلى يف الرواية
مع دخول بنادق اخلرطوش اىل الصحراء ،تضاءلت فرصة الغزالن يف النجاة ، واشرفت القطعان  . شيطانية اخرى

الدم اليت سفحها بعد حصوله على هذا السالح ،ينحدر اىل السهول املزحوم  على االنقراض والفناء ، يذكر اهنار
بالغزالن ، ويبدأ يف احلصد ، طلقة واحدة تسقط جمموعة من الرؤوس يعيد الضغط على الزناد ، فتتساقط الشياه  

ة ،يف كما يتساقط البلح اثر احتكاك العراجني عندما هترب العاصفة . العاصفة جتهض جنينها بضربة واحد
فاحتملت برمتة صغرية ،وصدرت عنها شكوى اليمة ،واسقطت  .إحدى الغزوات ثقب اخلرطوش غزالة حبلى

اجلنني ،واهتمكت تلعق الدم واملخاط عن جسد وليدها الصغري ،كانت الغزالة تنزف والوليد اجلريح ينزف ،وحياول 
حلدود وال تلك القوانني يف اشباع رغبته واكمال ولشدة طغيان قابيل مل حتده ا3ان يرفع راسه املثقوب باخلرطوش." 

مسكني الغزال الربي ،اليدري ان جمرد استخدام هذه اآللة الشيطانية  " : صيده وهذا ماصرح به الكوين يف قوله
خيانة للطبيعة واخالل بقواعد الصراع النبيل واحتكام اىل أبشع انواع احلذيعة ،ولكن قابيل ال يفكر كثريا يف 

بقوانني الطبيعة ،مايهمه هو أن يصطاد اكرب عدد ممكن من الغزالن ليطفئ هليب اسنانه ،ويسكت جوفه اإلخالل 
فقابيل يف مرحلة صيده األولية كان حيظى بغزالة واحدة ويف بعض 4، ويبيع الباقي لضابط املعسكر األمريكي "

لى يف قوله :" يف السابق كان األحيان يعود خائبا ،وبفضل تلك املعدات زادت حظوظه يف الصيد وهذا ماجت
 يصطاد يف الغزوة الواحدة غزالة واحدة ،اثنني اذا ابتسم له احلظ اما االن فانعكس الوضع ،اصبح يصرع كل 
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وهذا 1نجو سوى غزالة واحدة او غزالتني اذا حصل احليوان على ابتسامة من احلظ ! القطيع يف غزوة واحدة ،وال ت
ماجعل احليوان الغزال يف حالة ندرة وبالتايل كثرة اصطياده ادى اىل انقراضه مما جعل احلمادة احلمراء خالية منه ، 

لذ األنواع ، مل خيطر بباله حلظة وقابيل الذي أسرف يف أكل اللحوم ،ودلل جسمه بأ . وقابيل يعاين الصداع واالمل
أن جييء يوم ينفذ فيه ذلك اإلحتياطي الرباين من الغزالن الذي تعج به احلمادة ، مل يقرأ حسابا ألن يرقد أشرس 

  "2صياد عرفته الصحراء يف فراش املرض عاجزا ،يعاين صداع احلرمان من اللحم
بواب مغلقة يف وجهه مما جعله حياول أن يتخلى عن األكل إن انقراض الغزال الذي تعود قابيل على أكله جعل األ

ولكن مسعودا ادرك عقم عمله عندما استيقظ يف اى  ".وأن يكبح تلك الدودة اليت تنخر يف اسنانه طلبا للحم
ال استطيع ؛ال استطيع ؛الاستطيع؛مل اعد  :الليايل على صوت صديقه وهو يبكي بصوت مسموع ويردد غائبا

وهنا جعل كل من قابيل وجون باركر يعرتف  3ىل اخلالء؛واصطاد له غزالة اكلها يف الليلة نفسها ."رافقه ا .احتمل
حلظتها فقط شعر جون ببشاعة جرميته ضد امجل املخلوقات ولكن "جبرائمه البشعة يف حق هذا احليوان الربيء 

 ويف موضع آخر4د عليه جن بدونه ؟" ماذا يفعل اذا كان حلم الغزالن مثل االفيون ،من ذاقه تعود عليه ،ومن تعو 

 :اتعرف ان اجلن يستويل على عقله اذا مل يدق طعم اللحم ؟ قال اسوف_ : مث وجه كالمه السوف ":

فشراهة قابيل يف اكل  5اعرف،والدي رمحه هللا حدثين بذالك.ادمان اللحم يسبب اجلنون.هذا بسبب االدمان."_
 .قفار باحثا عن مالذا جديدا ويف وهذا ما جتلى يف ثنايا الروايةاللحم ال حدود هلا فقد راح يتجول يف ال

دعاه احليوان اخلفي إىل رحلة ،تاها معا يف الصحراء ،عرب به احلمادة وهو ميتطي ظهره ،عطش وجاع ،وحطم رأسه 
و تتدفق الصداع ،فوجد أن الودان العظيم قد طار به عرب أمواج حبر الرملة ، ودخل فالة أخرى يغمرها السراب ، 

على كثباهنا أشعة الشمس ، اشتد عطشه وجوعه وصداعه حىت كان يسقط من جسم احليوان العظيم ،بلغ به 
الصحراء جبلية سفوحها الوعرة مفتوحة األفواه بالتجويفات الظلماء والكهوف املعتمة ، تنقل الودان بني الصخور 

من كل األمراض ،متلملت الدودة الشيطانية يف  القاسية يف رشاقة مدهشة ،هده التعب ،ولكن اجلوع كان أكثر
أسنانه ،فنهش رقبة الودان ، والتهم قطعة حلم ،ولكن احليوان مل يتوقف عن القفز بني أحجار اجلبال ،غرس أنيابه 

يف رقبته ،وهنش قطعة أخرى ،واستمر ينتزع اللحم من جسده من دون أن يتوقف عن العدو ،بل سرعته تتضاعف 
ت حوافره عن مالمسة األرض وظلت طائرة ،معلقة يف الفضاء ،صعد احليوات قمة جبل عالية مع هنشه حىت كف

 ،فاكتشف أنه جيلس على ظهر رجل بائس مل يعرفه من قبل ، حنيل اجلسم ،طويل القامة ،تقطر من رقبته الدماء ، 
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وقبل أن يفيق من هول التحول ،رفع الرجل حنوه وجها شقيا وقال له :"ال يشبع ابن آدم إال بالرتاب " ورمى به 
قابيل عند والدته ويف فمه قطعة حلم دليل شؤم على شراهته  1من القمة السماوية ، فوجد نفسه يطري إىل اهلاوية."

بداية من أكل حلم الغزال إىل أكل حلم الودان املقدس وصوال إىل أكل حلم البشر يف أكل كل أنواع اللحم 
"أسوف " وهذا ما ميثل أسطورة "قابيل " الشخصية املرعبة منذ صغره إىل تغري مالمح البشرية واكتساب مالمح 

 .توحي بالوحشية والغرابة لينتهي به املطاف بأكل حلم أسوف الشخصية البشرية الربيئة
 ة الطبيعة أسطر 

تعد الطبيعة مبختلف مكوناهتا ملجأ للعديد من الكتاب الذي اختذو من سهوهلا وجباهلا وأرضها ومساءها ورحيها 
وماءها وحىت نباهتا وحيواناهتا مادة هلم يف ابداعاهتم فقد تغ ى هبا الشعراء الرومانسيني وحىت االدباء فقد عظموها 

مثبتني هويتهم وعاكسني واقعهم ، ومن هؤالء األدباء جند ابراهيم الكوين وقدسوها وأضافوا عليها بعدا اسطوريا 
الذي تناول الصحراء الليبية بكل ماحتتويه من معامل اجلمال ،واملتأمل لكتاباته جيدها حتظى مبكانة بارزة يف روايته 

ا مامسعه يف وكثري " :"نزيف احلجر" نلمس ذلك احلضور اجللي حيث أبدع واجاد يف وصفها ويتجلى ذلك يف
الصحراء كنزا مكافأة ملن أراد النجاة من  ." املراعي يردد مواال قال أنه مسعه من افواه الصوفية يف زوايا "العوينات

ويف هذا القول خلص الكوين السمانة اليت تنفرد  2استعباد العبد واذى العباد ، فيها اهلناء،فيها الفناء، فيها املراد."
 " : أ ملن أراد أن يبتعد عن شر الناس وينفرد يف عبادة ريب العباد حىت حيقق املراد لينتقل اىلهبا الصحراء كوهنا ملج

يهرب من الرمضاء وحيتمي بتجاويف الصخور الهثا، يستلقي بعض الوقت مث يزحف اىل اجلدار الصخري ،ويبدا 
ن الصماء حىت تطل الوجوه يزيل طبقات الغبار حىت يكشف اخلطوط احملفورة يف االحجار ،يستمر مسح اجلدرا

املقنعة او املستطيلة او تتضح احليوانات اهلاربة من سهام الصيادين املقنعني :الودان وغزالن وجاموس وحيوانات  
فهو يعرب عن معامل الصحراء وما  3كثرية اخرى ضخمة احلجم وطويلة السيقان مل يشاهدوها يف الصحراء اليوم "

نسان البدائي يف جتاويف الصخور والكهوف باإلضافة إىل ذكر تلك احليوانات تزخر به من آثار اليت خلفها اال
 . اليت يكثر اصطيادها يف الصحراء

لقد كان ابراهيم الكوين على دراية بكافة احليوانات املوجودة يف الصحراء وهذا ماجعله جييد يف وصفها وبني قدرة 
احليوانات حساسية ويقظة يف الصحراء يشم رائحة االنس من الغزال اكثر  " : هللا يف خلقه وهذا ماجتلى يف قوله

 ابعد مسافة وال يقع حتت طائلة البصر اال مباغتة يف عتمة الفجر او يف االيام اليت ميوت فيها اهلواء وتسكن الريح 
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ويضيف قائال:" هذا هو الغزال الذي حلمت به ، كما حلم كل اطفال الصحراء ،ان متسكه بني يديك ،  1متاما "
وتربت على رقبته الرشيقة ، تالمس شعره الذهيب ،تتامل عينيه الذكيتني الشقيتني وتقبله يف جبينه وتظمه إىل 

ل ،ونبل الفرسان ،خجل العذراء وشقاء الصحراء ،رشاقة صدرك .فيه سحر املرأة ،وبراءة الطفل ،تصميم الرج
كما استحضر لتلك النباتات اليت تتأقلم ،ومناخ الصحراء ،وجتسد ذلك يف قوله :" يف   2الطري وسر اخلالء " 

متاهة العراء تتناثر اشجار سدر وطلح ورمت ، تنمو متباعدة يف السهول وقد تتزاحم يف بعض االودية اليت فازت 
ويستمر الكوين يف روايته يف تعظيم الصحراء من خالل قوله :" حبثو عن مأوى حيميهم من شر 3أخريا ."  بالسيول

الشمس ،الكهوف الظليلة تعتايل اعايل اجلبل ،الطريق إليها مير عرب الصخور ملساء واخرى متوحشة ،مسلحة 
بألسنة رملية متناثرة ، على الرمل بني االحجار تتشبت أعشاب الربية عنيدة حماطة  . باحجار كانياب الوحوش

لقد احاط ابراهيم الكوين يف  4الناعم ارتسمت آثار األفاعي والسحايل والعظاءات وجرذان الصحراء ."
روايته"نزيف احلجر" بكل مكوناهتا الصحراء بداية مناخها اجلاف اىل نباتاهتا الشوكية وحيواناهتا النادرة فقد نسج 

   قالب مجايل ذا بعد اسطوري يوحي من وراءه اىل قداسة الصحراء الليبيةعالقة بني هذه املكونات يف
 أسطورة احليوان

إن اإلعتقادات بفكرة اآلهلة يف األمم والثقافات الغابرة كانت مستمدة من الطبيعة سواء كان مجاد مبا فيها   
ه إىل حد التقديس و األسطرة ،حيث "مشس ،جنوم ،قمر أو كائنات حية مثل احليوان فقد تقربوا إليه العبادة وجمدو 

وهي عقيدة دينية بدائية انتشرت قدميا بني " : أضفى لكل قبيلة إله خاص هبا وهذا ما جسدته عقيدة الطوطم
قبائل اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية حيث جتعل الطوطم يف منزلة اآلهلة معتقدة بأهنا منحدرة منها ، وقد يكون 

عن صاحبه ويبعث إليه األحالم اجلميلة وصاحبه حيرتمه ويقدسه فإذا كان حيوانا ال يقدم  حيوانا أو نباتا يدافع
فهذه العقيدة انتشرت يف  5على قتله أو نباتا فال يقطعه ،كما تعين الطوطمية عبادة األسالف من غري بشر ".

سه يف ثنايا رواية "نزيف البيئة الصحراوية بشكل واسع ما جعل الكتاب يستحضروهنا يف كتاباهتم وهذا ما نلم
احلجر " إلبراهيم الكوين الذي اختذ من الودان أسطورة املنقذ واحلامي وكذا اجلمال وقد تبدت مالمح األسطورية 

 يف الرواية على مظهرين مها
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فقد اعترب الباحث "هنري لوت " الودان من احليوانات املقدسة عند أهل الصحراء  : الودان املقدس -أ 
،وذلك يف قوله :"يلوح أن املولفون كان يلعب دورا مهما يف معتقدات سكان أهل الصحراء القدماء ، فاللوحات 

لصيد املوفلون فإنه ال خيرب أحد حىت ال اليت متثل الوحش متلء جدران الكهوف....ورجل الطوارق الذي ينطلق 
جيلب النحس لنفسه ويضع بعض الصيادين أحجارا على رؤوسهم وينطلقون قافزون مرددين بعض العبارات 

وهذا ما جتلى يف شخوص الرواية "والد أسوف " الذي أعطى عهدا على نفسه حبماية 1السحرية الغامضة." 
 .نكث العهد حتل عليه اللعنةالودان وعدم تعليم نسله صيده ، والذي ي

عندما خرج أسوف لتأدية صالته يف مواجهة الصخرة املقدسة يف وادي " :وهذا ما جتلى يف مواضع منها 
متخندوش بعدما ضايقته التيوس إهنا صخرة عظيمة زينت بأبدع رسوم إنسان ما قبل التاريخ يف الصحراء الكربى  

العمالق خيفي وجهه بذلك القناع الغامض ويالمس بيده الودان  كلها على طول الصخرة اهلائلة ينهض الكاهن
الذي يقف جبواره مهيبا ،عنيدا يرفع رأسه مثله مثل الكاهن حنو األفق البعيد حيث تشرق الشمس وتسكب 

يطل الكاهن حمفورا باحلجر الصلد واقفا يف قامته الطبيعية ،بل  " :ويف موضع آخر 2أشعتها يف وجههما كل يوم "
ا أطول وأضخم من قامة اإلنسان الطبيعية ينحين قليال حنو الودان املقدس الذي يفوق الودان العادي حجما يبدو 

". 3 
مل ينتبه أسوف لقيمة هذه الصخرة برغم من أنه كان مير أمامها يوميا ، مل يعلم بأن الكاهن " :ويقول أيضا

نزلة حىت جاء اليوم الذي رأى فيه "إمرأة أوروبية املنحوت على الصخر وجبانبه الودان املقدس حيتالن كل هذه امل
وهنا تذكر أسوف   4تركع أمام الصخرة على ركبتيها وتتمتم بكالم مبهم عرف باحلدس أنه صلوات النصارى ".

كيف كان والده مينعه من صيد الودان نظرا لقداسة هذا احليوان وحرمة صيده اليت تكلف صاحبه موته وحلول 
 .اللعنة عليه

ا لصعوبة العيش يف الصحراء دون قوت اضطر والد أسوف أن خيلف بالنذر رأفة بزوجته احلامل ما جتلى يف ونظر 
ولكنه جاع ، جعنا معا سنوات احلفاف القاسية قبل أن تولد ،كنت حامال ،فاضطر أن خيالف النذر  " : قوله

ذهب وعاد بودان كبري سلخناه ويصطاد ،بكى قبل أن يفعل ذلك ،مسعته بنفسي يبكي يف الليل ،يف الصباح 
فكان عقاب والد أسوف من 5وأكلناه بعد جوع طويل ،قال إنه خان النذر وستعاقبه روح اجلبال على ذلك ".

 وجد العجوز راقدا على ظهره " : جراء إخالف للنذر وصيده للودان أن حلت عليه اللعنة ولقي حتفه ما جتسد يف
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، وجهه يتجه حنو السماء ، ومقلتاه فارغتان ، ومالحمه زرقاء ،حيوم عليه ذباب أزرق ،كبري احلجم ،ال أثر لنزيف 
ن رقبته كما كسر هو ،وال بقعة دم ،باستثناء خدوش يف يديه املمدودتني مبوازة جده ، لقد كسر احليوان املسكو 

ويف هذه املقوالت جتسيد لقداسة الودان وذلك من حيث حترمي صيده  1يوما رقبة ذلك الودان الذي انتحر "
والعواقب اليت تنجم عن اإلخالف هبذا النذر زيادة على ذلك صفاته األسطورية أال وهي قرونه الشيطانية ،و 

 .وكذا شراسته يف املواجهة والتحديسرعته اهلائلة يف التنقل بني الصخور واجلبال ،
لقد استحضر الكوين الودان يف كونه املخلص واملنقذ ألسوف وألبيه " فالطوطم يدافع عن  :الودان املنقذ -ب

قبيلته وحيمي اهله وينذر اصحابه قبل وقوع اخلطر بعالمة او اشارة او حركة او عبارة اخرى خيلصهم من اخلطر 
انقاذ الودان يف املنت الروائي يف انقاذ األب ألول مرة وشرعت متخض احلليب يف قرية  جتلى 2املهدد أو احملتمل "

بني يديها قبل أن تصرح بالسر يف اختصار :" ابوك ال يريدك أن تسفك دماء الودان ألنه نذر نذرا من زمان ،قبل 
لسماء واألرض ،ميسك ان تولد كان يصطاد يف سفوح اجلبال )آينسيس( فزلقت رجله ووجد نفسه معلقا بني ا

بصخرة ورجاله تتدليان يف اهلاوية ،فقد األمل يف النجاة فانتشله نفس احليوان الذي كان يقاتله وينوي قتله وانقذه 
هنا يف الطريق ،قبل ان يبلغو العوينات ،حدث ماتناقله األهايل  "باإلضافة إىل انقاذ ابنه أسوف  3من اهلالك " 

م الشباب ،فقالو اهنم رأوا معجزة ألول مرة يف حياهتم ،شاهدو انسانا يفلت من ونسجو حوله األساطري ،روى هل
األسر ويتحول اىل الودان ،يعدو حنو اجلبل ،يتقافز فوق الصخور يف سرعة الريح غري عابئ مبطر الرصاص الذي 

صاص الطليان وهو ينهال عليه من كل جانب فهل رأيتم انسانا يتحول اىل ودان ؟ هل رأيتم انسانا ينجو من الر 
  4جيري على قدمني حىت خيتفي يف ظلمات اجلبآل ؟"

مل تبح يومها بسر اال بعد ان قام الوالد بغزوات فاشلة متكررة للفوز " : ومن ذلك ماورد يف ثنايا النص الروائي
بدأت املطاردة ومل  بالودان يف اجلبآل اجملاورة يف الرحلة االوىل تتبعها آثار قطيع كامل حىت أدركاه يف قاع الوادي

تسفر عن شيئ ،توارى القطيع يف صخور آعايل اجلبال و إختفى الحظ قبلها أن الوالد مل يدقق التصويب فأجفل 
القطيع عمدا ويف املرة الثانية أدركا انثى ممتلئة وقفت قبالتهما ،فوقف والده وتبادل معها نظرة خفية ، مث التفت اليه 

ل من األنعام إمث كبري ، وعادا على عقبيهما ويف املرة الثالثة استطاع هو ان يكتشف قائال اهنا حامل وصيد احلوام
مأوى ثالثة رؤوس ترتع يف شعريات تشتبث بالسفح ،فأضطر ان يعطيه البندقية وعندما صوب أسوف سعل األب 

 لسعي األب يف ويف هذا القول توضيح  5بشدة فأجفل الودان وانطلقت الشياه واحتمت بصخور اجلبل اجملاور "
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محاية الودان من الصيد واألخطار وتقديسه له حىت من ابنه أسوف وذلك لوعيه بقيمته وكذا عدم تعليم ابنه كيفية 
 . صيده

ه يرفع رأسه الضخم املتوج بالقرنني اخلرافيني ، ويواجه ذلك آن العظيم عن املشي ر مث توقف الودا "ومن ذلك أيضا 
اخليط الغامض الذي يبشر بالفجر البصيص الباهت الذي حيل فيه دائما سر احلياة ،وفجأة يف عتمة هذا البصيص 

تني اللتني مل تفهما ملاذا يؤذي الرباين رأى اباه يف عيين الودان الصبور العظيم . رأى عيين الودان احلزينتني ،الطيب
اإلنسان آخاه اإلنسان ،ففر إىل الصحراء واختار ان ميوت وحيدا يف اجلبال على أن يعود اليهم العينان اللتان 

احلرية القاسية دون ان تعرف ملاذا يف مكانه املكسو باألحجار الشرهة ،صرخ بصوت خمنوق كأنه يناجي  اختارتا
فتبدت انقاذ الودان ألب يف بداية مث ألسوف على مرتني  1انتظر اريد ان اخربك " انت ايب لقد عرفتك  .ربه

حيث أصبح الودان حاميا له واحنلت روح ابيه فيه ويف توظيف ابراهيم الكوين ألسطورة الودان إثبات للهوية 
ربية الوافدة ، هذه تثبت وجودها الفعلي يف تصدي للثقافات الغ وأساطريالصحراوية وماتزخر به من آثار ومعامل 

األخرية تسعى اىل طمس اهلوية الليبية وهذا ماجتلى يف اسطورة قابيل الذي ميثل كل نوازع الشر والطغيان ويف 
املقابل استحضر شخصية أسوف ليعكس شخصية الفرد اللييب الذي يقف صامدا يف وجه املغتصب لألرض 

 . والعروبة متخذا من الطبيعة ميدانا خصبا هلذا الصراع
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 ثانيا /الرتاث الديين
إن الرواية العربية املعاصرة أصبحت تستلهم من النصوص املختلفة واخلطابات املتنوعة مادهتا ، حيث تتفاعل  : 

و الرتاث الديين يف كل الصور ولدى كل " .نها مكونة بناء جديدا مستحدثا مرتبط جبانب عقائدي ديينفيما بي
األمم مصدر سخي من مصادر اإلهلام الشعري ،حيث يستمد منه الشعراء مناذج وموضوعات وصور أدبية ، و 

ينية أو موضوع ديين أو اليت األدب العاملي حافل بالكثري من األعمال األدبية العظيمة اليت حمورها شخصية د
إن استحضار األدباء والشعراء هلذا املوروث الديين مبا فيه من قصص 1تأثرت بشكل أو بآخر بالرتاث الديين " 

األنبياء و األحداث الدينية واآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية ماهو إال مرآة عاكسة لشخصية الكاتب يف كونه 
ونعين بالتناص الديين تداخل نصوص دينية  " .تعصب لدينه وحياول إبرازه يف قالب أديبمتشبع وذا ثقافة دينية م

خمتارة من القرآن أو احلديث الشريف أو اخلطب أو األخبار الدينية مع النص األصلي للرواية ،حبيث تنسجم هذه 
ار من الرتاث الديين ما يتالئم فالراوي خيت 2النصوص مع السياق الروئي وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا"

 ونص اإلبداع حبيث تكون هناك عالقة وطيدة بينهما، وذلك يف استخدام تعبريا حلمل بعد من أبعاد جتربة الكاتب 
من الرتاث  االستلهاملقد اجته إبراهيم الكوين إىل  .جانب مجايل على اإلبداع األديب إضفاءأو الشاعر ،وكذلك 

واليت مشلت القرآن الكرمي باإلضافة إىل القصص  االقتباساتزيف احلجر "متضمنة لتلك الديين ،فكانت رواية "ن
 .القرآين وكذا األحاديث النبوية الشريفة

 اآليات و السور القرآنية - 1
إن القرآن الكرمي وما حيتويه من حقائق وإعجاز لفظي وبالغي جعله حمط أنظار املبدعني نظرا لسحره وقوة تأثريه   

قظ الضمائر امليتة وحيي القلب والعقل معا ويبعث يف النفس األمل من جديد ، ومنهم "إبراهيم الكوين " فهو يو 
َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َوال َطاِئٍر َيِطرُي  قال تعاىل .الذي استفتح روايته بآية قرآنية مأخوذة من الذكر احلكيم

رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمن َشْيٍء  ۚ  جبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمَثاُلُكم   ووردت يف املنت  3")38مُثَّ ِإىَلٰ َرهبِِّْم حُيَْشرُوَن ) ۚ  مَّا ف َ

 واآلية الكرمية تدل على " 4وما من دابة يف األرض وال طائر يطري يف السماء إال أمم أمثالكم " " :الروائي يف قوله

 

 

 

                                                 

صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ، دط، دار الفكر العريب ،القاهرة ، 1   75م،ص 1997، ه1417علي عشري زايد :استدعاء الشخ
 37م،ص2000، ه1420،عمان ،األردن ، 2أمحد الزعيب : التناص نظريا وتطبيقيا ،ط 2
  38،آية القرآن الكرمي :سورة األنعام  3
   6ص إبراهيم الكوين : نزيف احلجر ، 4



35 

 

 ............................................................................................الرتاث الديين ....

 ففي هذه اآلية 1قدرة وكمال هللا تعاىل باإلضافة إىل مشول علمه وسعة تدبريه وذلك يف كونه قادر أن ينزل آية "

رزقها لتشمل تعظيم وجتليل لقدرة هللا عزوجل هذا الذي خلق الكون يف سبعة أيام وبعث املخلوقات ويسر 
باإلضافة إىل تسمية سور القرآن  .أضعف خملوقاته اليت تدب على وجه األرض مبا فيها الطائر الذي يطري جبناحيه

سورة البقرة ،األنعام ،النحل ،النمل، " :الكرمي مبخلوقات هللا وهذا ما دل على رمحته اليت وسعت كل شيء منها
 "..القمر النجمالعنكبوت ،اإلنسان، الشمس ،الليل ،الفيل ،

إن هللا عزوجل خلق هذه املخلوقات خلدمة بعضها البعض وأي اختالل بينها يؤثر سلبا على احلياة ،حيث دعا 
ِبلِ  ِإىَل  َأَفاَل يَنُظرُونَ   " :سبحانه وتعاىل إىل تفكر يف خلقه ومن ذلك ما ورد يف كتابه الكرمي   *ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ

َماء َكْيَف   وقوله تعاىل2( " 20)  *رُِفَعْت * َوِإىَل اجلَِْباِل َكْيَف ُنِصَبْت * َوِإىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ َوِإىَل السَّ

ن ِطنيٍ  َوَلَقدْ ( نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّ رَاٍر مَِّكنيٍ  (12) َخَلْقَنا اإْلِ مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة  (13) مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف ق َ
َتَباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن  ۚ  َخَر َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْونَا اْلِعَظاَم حلًَْما مُثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آ ف َ

3") 14) اخْلَاِلِقنيَ 
 

ْعِقلُونَ  ۚ  ْيِل َوالن ََّهاِر َوُهَو الَِّذي حُيِْيي َوميُِيُت َوَلهُ اْخِتاَلُف اللَّ   " :وقوله تعاىل   ويف " :وقوله أيضا4(" 80) َأَفاَل ت َ
اأْلَْرِض آيَاٌت َوفِي ( ويف السماء رزقكم وما توعدون 21( ويف أنفسكم أفال تبصرون )20للموقنني ) آياتاألرض 

َماِء ِرْزُقُكْم وَ   5( " 22)َما تُوَعُدونَ ِلْلُموِقِننَي * َويف أَنْ ُفِسُكْم َأَفاَل تُ ْبِصرُوَن * َويف السَّ

العقل والتفكر والتدبر بغية طاعته دون غريه واالبتعاد عن معصيته  أعمالكما دعا سبحانه وتعاىل عباده إىل -
وهذا ما جتسد يف خوامت السور واآليات يف قوله تعاىل:" أفال تعقلون ، أفال تبصرون ،أفال تنظرون ، أفال تدبرون ، 

  "......أوال تعلمون
األسلوب : اختار الكوين  : واجلمالية وذلك من خالل االرتقاءبراهيم الكوين يف توظيفه هلذه اآلية يهدف إىل إن إ

 الدين : يعكس توجهه الديين وتشبعه بالثقافة اإلسالمية .هذه اآلية لدقة لغتها وإجياز ألفاظها وتعدد دالالهتا
العريب لذا فإن أي معاجلة للرتاث الديين هي معاجلة للواقع  تمعاجملفالرتاث الديين يشكل جزءا كبريا من ثقافة أبناء "

 6"العريب وقضاياه 

                                                 

ضائل ،أقوال( السعودية ،رفجاء ،جملة رياض املتقني  1 ،ص  ه1434 - 11-4سليمان بن حممد اهليميد : تفسري سورة األنعام )فوائد،منوعات ،ف
55. 

  20إىل  17القرآن الكرمي : سورة الغاشية ،اآلية من  2
 14إىل 12منون ،اآلية من القرآن الكرمي : سورة املؤ  3
 80القرآن الكرمي : سورة املؤمنون ،اآلية  4
 22إىل  20القرآن الكرمي : سورة الذاريات ،اآلية من  5

 .139، ص 2002حممد رياض وتار : توظيف الرتاث يف الرواية العربية ،من منشورات احتاد الكتاب العرب،دط ، دمشق ،  6
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فكرة واحدة أال وهي "تقديس  املنت : وذلك من حيث التقاء النص الروائي مع النص الغائب )القرآن( يف 
احليوانات " ،حيث أن إبراهيم الكوين قدس الودان واعتربه أسطورة ،حيث سخر أسوف بطل الرواية خلدمته 

 .ومحايته والدفاع عنه ،فتعرض أسوف للكثري من املواقف احلرجة واأللفاظ اجملرحة يف سبيل محاية الودان من الصيد
  مفردات من القرآن الكرمي /2

التوظيف الديين عند إبراهيم الكوين يف روايته "نزيف احلجر " مل يقتصر على التصريح املباشر أو ما يسمى  إن
بالتناص بل تعداه إىل التلميح واإلشارة ليثبت قداسة الدين اإلسالمي ومنه قداسة روايته ، وذلك من خالل تلك 

يه يف رمل الوادي ويبدأ يف التيمم إلجناز صالة حيشو أسوف ذراع" : املفردات يف فصول النص الروائي ومن ذلك
طوال   " :وكذلك قوله1العصر ، مسع هدير احملرك البعيد ، فقرر أن يسرع ويعطي هلل حقه قبل أن يصل النصارى"

الرحلة كان أسوف يصلي ،ويقرأ الفاحتة ،ويدعو هللا أال يأيت بودان يف طريقهم وما أن بلغوا الوادي حىت أمر قابيل 
محد هللا أن قابيل ومسعود مل يلحظا احليوان    "ويف موضع آخر 2اف السيارة ترجل وتفقد آثار الودان " بإيق

العظيم ،وكي يداري ارتباكه ويشغل اهتمامهما ،رفع رأسه إىل أعلى وكرب للصالة ،صالة العصر ، أحس بأن 
كان جيلس أمامه يف ضوء    "ك قالوكذل 3احليوان ال يزال يقف خلف ظهره، ويراقبهم من التجويف الصخري " 

  4 القمر ليايل الصيف ،ويلقنه سورة الفاحتة كي تساعده يف الصالة ،كل يوم عليه أن حيفظ آية من اآليات."
من خاللة هذه األقوال جنده استحضر "الصالة والدعاء " فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فكلما دعا 

حتققت أمانيه وأحالمه ، وهذا ما جسده أسوف بطل الرواية يف تضرعه إىل هللا  واملوىل عزوجل اإلنسان راجيا
 ." بالصالة والدعاء بغية محاية الودان من النصارى منهم "قابيل وجون باركر ومسعود

ال خوف عليك أنت الوحيد  " : كما نلمس يف الرواية األلفاظ الدالة على قدرة هللا وعظمته وذلك يف قوله
باإلضافة  5ى دم الغزال أنت روح احلالل والودان روح اجلبال و الروح احملصنة من الروح بقدرة ريب " املفطوم عل

وكيف ال يعرف وهو روح اجلبال ؟ األرواح من روح هللا وبكل شيء عليمة ، تعلم ما يبطنه اإلنس يف  " :أيضا
مثلة يف "قدرة ريب " و تدل على مقدرة هللا من خالل هذه اإلقتباسات الروائية جند اللفظ القرآين املت 6القلب " 

واللفظ الثاين "روح هللا وبكل شيء عليمة " تدل على أن هللا  .عزوجل يف تسري الكون وقضاء حوائج البشر
 عزوجل عالم الغيوب و األرواح كلها بيد هللا فهو الذي يبعث الروح يف عباده ويعلم ما يسرون وما يعلنون فال 

                                                 

 8إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 1
 88إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 2
 88إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 3
 23إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 4

 134إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 5
 38إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 6
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َوِعنَدهُ َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو  " : وهذا ما ثبت يف قوله تعاىل .خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء
رِّ َواْلبَ  ۚ   ِإالَّ  َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َوال َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبسٍ  ۚ  ْحِر َويَ ْعَلُم َما يف اْلب َ

أليست محاقة تلك اليت دفعته إىل أن يهجم على الودان  " :ويف موضع آخر جند 1( " 59)يف ِكَتاٍب مُِّبنٍي 
؟ وإال ما مع ى تلك اللحظة ؟ هل هذا ما يسمونه القدر ؟ األب واألم ال ميالن املسكون ويلف احلبل حول قرنيه 

من تكرار هذه الكلمة ،ومل يفهم معناها إال يف اللحظة ، القدر ،القدر السر اجملهول الذي يأيت لك بودان 
وذلك لتجسيد تلك استحضر إبراهيم الكوين فكرة اإلميان بالقضاء و القدر خريه وشره  2يستدرجك إىل اهلاوية " 

احلالة اليت آل إليها أسوف بعدما كان حيمي الودان ليصبح من املرتصيدين به فالقضاء والقدر حقيقة حتمية 
 .عايشها أسوف 

 : وذلك يف قوله .كما استحضر إبراهيم الكوين أمساء بعض السور القرآنية منها :"الفاحتة ،اإلخالص" و القدر

- : هل تعرف أين هللا ؟ أشار بإصبعه إىل األعلى،وقال- : عندما بلغ السابعة وقرر األب أن يعلمه الفاحتة سأله"

هللا هنا وليس يف السماء مث متتم كأنه  : يف السماء ضحك الوالد حىت استلقى على قفاه،وقال مشريا إىل صدره
 االطمئنانلكوين الفاحتة ملا فيها من بعث لألمل و فقد وظف إبراهيم ا 3يف القلب ،معنا وفينا " .خياطب نفسه

يف نفوس العباد وهبا يتقرب العبد إىل ربه باحلمد والثناء عليه فكلما اقرتنت هذه السورة بالنية الصادقة والقلب 
ًعا  " : ولعظمتها ذكرها هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله .التقي حتققت األماين َناَك َسب ْ ي ْ َن اْلَمَثاين َوَلَقْد آت َ  مِّ

لقنه أيضا سورة "اإلخالص " قبل أن ميوت بتلك   " :وذكره لسورة اإلخالص يف قوله 4("87) َواْلُقرْآَن اْلَعِظيَم 
وظف سورة اإلخالص لعظمتها كوهنا تعدل  5يف ترحاهلم وتنقلهم وحيدين يف الصحراء "  االطريقة الفظيعة ،عاشو 

املبادئ النبيلة من جهة أخرى وإكمال أسوف مسريته يف محاية الودان وعدم ثلث القرآن من جهة وغرس القيم و 
 6ومسع الوالد يقول غاضبا :"أجاور اجلن وال أجاور الناس ،أعوذ باهلل من شر الناس "  :وقوله أيضا .إخالفه العهد

النعزال عنهم هبدف يقدم أب أسوف نصائح باإلبتعاد عن الناس وكيدهم باالستعانة بقوة وقدرة هللا من شرهم وا
 .التقرب إىل هللا و محاية الودان

 
 

                                                 

 59القرآن الكرمي :سورة األنعام ، اآلية  1
 61إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 2

 68م الكوين :نزيف احلجر ،ص إبراهي 3
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 اللفظ الديين الصفحة املنت الروائي

أوربية  امرأةبل انه رأى يف إحدى املرات  -1
على ركبتيها وتتمتم بكالم تركع أمام الصخرة 

 مبهم ،عرف باحلدس أنه صلوات النصارى

 لفظ الركوع 8-9

 صلوات النصارى

مل يدر "أسوف " أنه أخطأ االجتاه ،فلم  -2
يوجه ركعاته حنو الكعبة وإمنا حنو الصنم 
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 :قصة قابيل وهابيل/ 3
رَّبَا قُ رْبَانًا تعاىل : لقد وردت قصة قابيل وهابيل يف القرآن الكرمي وذلك يف قوله َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ يَنْ آَدَم ِباحلَْقِّ ِإْذ ق َ

تُ َلنَّ  َقبَّْل ِمَن اآْلَخِر َقاَل ألَق ْ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَا َومَلْ ي ُت َ َقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي ) ۚ  َك ف َ َا يَ ت َ َلِئن َبَسطَت ِإيَلَّ  (27َقاَل ِإمنَّ
تُ َلَك  ْقتُ َليِن َما أَنَا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ألَق ْ بُوَء ِبِإمثِْي  (28) اْلَعاَلِمنيَ  ِإيّنِ َأَخاُف اَّللََّ َربَّ  ۚ  َيَدَك ِلت َ ِإيّنِ أُرِيُد َأن ت َ

َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  َلُه َفَأْصَبَح ِمَن  (29) ِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنيَ َوذَٰ  ۚ  َوِإمثَِْك ف َ َقت َ ْتَل َأِخيِه ف َ َعْت َلهُ نَ ْفُسُه ق َ َفَطوَّ
َعَث اَّللَُّ ُغرَابًا يَ ْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيَِيهُ َكْيَف ي َُوارِي َسْوَءَة َأِخيِه  (30) ينَ اخْلَاِسرِ  ب َ يَا َويْ َلَتا َأَعَجْزُت َأْن  َقالَ  ۚ  ف َ

َذا اْلُغرَاِب َفأَُوارَِي َسْوَءَة َأِخي  حيث وردت هذه القصة يف القرآن 1"   )31(َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ  ۚ  َأُكوَن ِمْثَل هَٰ
ن يتزوج بأخت قابيل ،فأراد قابيل أن يستأثر هبا على أخيه ،وأمره آدم عليه السالم أن الكرمي أن هابيل أراد أ

يزوجه إياها فأىب قابيل ، فأمر آدم عليه السالم كل من قابيل وهابيل أن يقربا قربانا ،فقرب هابيل جذعة مسينة 
انا هابيل وتركت قربان وكان صاحب غنم ،وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه ،فنزلت نار فأكلت قرب

فقد وردت القصة يف  2قابيل فغضب وقال : ألقتلنك حىت ال تنكح أخيت ،فقال : إمنا يتقبل هللا من املتقني "
النص األصلي ليبني هللا تعاىل أول جرمية ارتبكها بين آدم على وجه األرضة،وهبذا حرم هللا عزوجل القتل ملا له من 

َنا َعَلٰى  :"ومن ذلك قوله تعاىل .اليت بثها هللا تعاىل يف عباده سفك لدماء بغري حق وقتل للروح ِلَك َكَتب ْ ِمْن َأْجِل ذَٰ
يعً  َتَل النَّاَس مجَِ َا ق َ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ َا َأْحَيا َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَّهُ َمن ق َ ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

يًعا  ِلَك يف اأْلَْرِض َلُمْسرِفُوَن ) ۚ  النَّاَس مجَِ ُهم بَ ْعَد ذَٰ ن ْ يَِّناِت مُثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِّ ُهْم رُُسلَُنا ِباْلب َ  3"  )32َوَلَقْد َجاَءت ْ

وحدث إذ كانا يف  " : استلهم إبراهيم الكوين قصة قابيل وهابيل يف روايته نزيف احلجر وقد جتلت يف الرواية
ن قابيل قام على هابيل أخيه وقتلهو،فقال الرب لقابيل : أين هابيل أخوك ؟ فقال: ال أعلم ،هل أنا احلقلةأ

 حارس ألخي ؟ فقال : ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صارخ إيل من األرض ،فاآلن ملعون أنت من األرض اليت 
ئها وهاربا تكون يف األرض ا ،تافتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك ، مىت علمت األرض ال تعود تعطيك قوهت

  باإلضافة إىل ما ورد أيضا يف الرواية 5يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ "   " :وكذلك وردت يف موضع آخر يف قوله 4"
 
 

                                                 

  32إىل  27القرآن الكرمي :سورة املائدة ،اآلية من   1
صص األنبياء ،طعماد الدين أيب الفداء امساعيل ابن كثري القرشي ،حتقيق أبو عبد هللا 2 ، دار اإلمام مالك للكتاب ،اجلزائر 2 حممود بن اجلميل :ق

 بتصرف 49، 48م ص2011،ه1432،
 32إىل  27القرآن الكرمي :سورة املائدة ،اآلية من  3

 5إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 4
 149إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html


41 

 

 ............................................................................................الرتاث الديين ....

اإلهلية بقبول قربان هابيل وتفضيله على تقدمة قابيل مما أثار قابيل فكرة قتل أخاه وقام عليه وقتله فأومأت الذات 
جسد إبراهيم الكوين هذه القصة لتكون بذلك اإلطار الذي تقوم عليه الرواية يف تصوير اخلالف األزيل بني بين 1" 

هذا اخلالف ليشمل فصيلة احليوانات الربية الربيئة  البشر القائم على الكراهية واحلسد واحلقد و البغضاء، لينتقل
أال وهو الودان "وسعي البشر النتهاك حرمة احليوانات النادرة وحماولة حمو أثرها على وجه األرض بغية اشباع 

وهذا ما جسد يف بطل الرواية "أسوف " الذي كان يقديس  .الذات البشرية الشريرة اجلشعة اليت ترضى بالقليل
حيميه من األخطار حيث عرض أسوف ملواقف صعبة تارة ومواقف حرجة تارة أخرى يف سبيل بقاء الودان الودان و 

 .على قيد احلياة ، حيث ضلل كل الطرق املؤدية إىل الودان مما جعل قابيل تائها يف الصحراء وبني اجلبال كاجملنون
  : توظيف احلديث الشريف /4

املقدسة بعد القرآن الكرمي يتمثل يف جل األحاديث واملرويات اليت  يعد احلديث النبوي الشريف ثاين الكتب
فكانت مفصلة وشارحة ملا ورد ذكره يف القرآن الكرمي  -صلى هللا عليه وسلم -تناقلها الرواة عن خري األنام حممد 

صلى هللا - ،شاملة للعبادات والطاعات ،ميسرة للمعامالت مهذبة لسلوك ،دليل املسلم يف دنياه وآخرته فكانت
وسنته حمط أنظار أهل العلم والعرفان مقتدين بسريته وحياته وأحاديثه ما أضفى على نصوصهم بعدا  -عليه وسلم 

ومنهم إبراهيم الكوين يف روايته نزيف احلجر حيث مل يكتفي من النهل من القرآن الكرمي بل تعداه إىل  .فنيا مجاليا
أبوه أيضا أوصاف بالقلب قبل أن ميوت " : ذا ماجتلى يف املنت الروائيالوحي الثاين أال وهو احلديث النبوي وه

،كان جيلس أمامه يف ضوء القمر يف ليايل الصيف ،ويلقنه سورة الفاحتة كي تساعده يف الصالة ،كل يوم عليه أن 
أضاع قلبه  حيفظ آية من اآليات ،وعندما حفظ السورة كلها ،قال له :"عليك بقلبك ،ماذا ينفع ابن الصحراء إذا

ويف هذا القول يتضح سعي أب  2، من يضيع قلبه يضيع بني الناس ، ألن الصحراوي ال يعرف مكائد الناس "
أسوف لصقل إبنه بتلك القيم اإلميانية والروحية اليت تنفعه يف دنياه وآخرته مهتد بقلبه متقربا لربه خاشيا ملواله 

ويف هذا تلميح لفكرة مفادها أن صالح القلب  .يا و مكائد الناسمتفردا لعبادته خملصا له بعيدا عن شهوات الدن
 .وبه )القلب( يتأقلم أسوف مع شقاوة الصحراء و متاهاهتا .من صالح العبد وقوة ارتباطه بربه

 
 

 

 

 
                                                 

 151إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 1

 23اهيم الكوين : نزيف احلجر ،ص إبر  2
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أال إن يف " :صلى هللا عليه وسلم-ويلتقي القول الروائي مع احلديث النبوي الشريف ،الذي يقول فيه الرسول 
كما استحضر   1اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب " 

آدم وجشعه ورغبته يف التملك والسيطرة إبراهيم الكوين يف نصه الروائي احلديث نبوي آخر جيسد فيه غريزة ابن 
اليت تصل إىل حد سفك الدماء وهذا ما جتلى يف عنوان الفصل العشرين حتت عنوان"لن يشبع إبن آدم إال من 

العراك نشب فجأة فبعد عودهتم من رحلة االستطالع اخلائبة على أسوف على - : ويف موضع آخر ."الرتاب
ومل تكن العبارة لتستفز قابيل   "2عت أيب يقول إن ابن آدم لن يشبع إال بالرتابمس  :شراهة قابيل بعبارة عابرة قال

ماذا تريد أن تقول يا راعي الغنم ؟ تراجع أسوف  .لو مل يعودا فاشلني من الغزوة اندفع حنو البدوي وصرخ بغضب
من - : اب "  كما ورد أيضاقلت إن أيب يقول إن إبن آدم لن يشبع إال بالرت  - .خطوات إىل الوراء ، وردد ببالهة

يا قابيل يا بن آدم  :وذلك قوله 3فطم على دم الغزال يف الصغر لن يستقيم حىت يشبع من حلم آدم إال يف الكرب " 
ويف هذه األقوال يوضح   4لن تشبع من حلم ولن تروى من دم حىت تأكل من حلم آدم وتشرب من دم آدم "

سدت يف املنت الروائي يف شخصية "قابيل " الذي راح ينهب من خريات الكاتب غريزة املستعمر الغريب واليت جت
 .الصحراء الليبية اليت كانت تنعم بتلك الثروة احليوانية النادرة إىل أن ترصدها وأصبحت خالية على عروشها

مث احن ى فوق رأس الراعي املعلق ،أمسك به من حليته وجر على رقبته بالسكني حبركة " : ومن ذلك قوله
خبرية خربة من ذبح كل قطعان الغزالن يف احلمادة احلمراء ،مل يصرخ أسوف ومل يعرتض، ولكن مسعودا هوالذي 

استجابت اجلنيات بالنواح يف الكهوف ،و تصدع اجلبل ،اسود -صرخ ، تردد صدى الصرخة يف القمم اجملاورة ، 
ل بالرأس فوق لوح من احلجر يف واجهة وجه الشمس و غابت ضفتا الوادي يف املتاهات األبدية ، ألقى القات

ويلتقي  5ال يشبع ابن آدم إال الرتاب!""الصخرة ،فتحركت شفتا أسوف ،ومتتم الرأس املقطوع املفصول عن رقبته ، 
"إن هللا عزوجل قال إن أنزلنا  -صلى هللا عليه وسلم -هذا القول مع احلديث النبوي الشريف الذي يقول فيه 

وإتاء الزكاة ، ولو كان إلبن آدم واد ألحب أن يكون إليه ثان ،ولو كان له واديان ألحب أن املال إلقام الصالة 
 وهذا ما أكد عليه هللا - 6يكون إليه ثالث،وال ميلء جوف ابن آدم إال الرتاب ،مث يتوب هللا على من تاب "

 
 

                                                 

صورة )د ط (  اإلميان_ باب 1زكرياء حيي بن شرق النووي ،صحيح مسلم ،مج  أيبحمي الدين  اإلمام 1  52ص  2006،مطبعة املن

 52املرجع نفسه ص  2
 52املرجع نفسه ص 3

 52املرجع نفسه ص 4

حيحة ،ج  5 ص  50ص 1995كتبة املعارف ،د ط ،،م 3حممد ناصر الدين االلباين : سلسلة االحاديث ال
 50املرجع نفسه ص  6
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زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة  " : عزوجل يف حمكم تنزيله
 1( " 14واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا وهللا عنده حسن املئاب)

عندما بلغ السابعة وقرر األب أن  " : حلديث النبوي الشريف ومن ذلك قولهإن إبراهيم الكوين قد استلهم من ا
ضحك الوالد حىت  .يف السماء : هل تعرف أين هللا ؟ أشار بإصبعه إىل أعلى،وقال : يعلمه سورة الفاحتة سأله

يف القلب  : مث متتم كأنه خياطب نفسه .هللا هنا وليس يف السماء : استلقى على قفاه ،وقال مشريا إىل صدره
منذ صغره ،  البنه،معنا وفينا "  ويف هذا القول يتجلى لنا حرص والد أسوف على ترسيخ تعاليم الدين اإلسالمي 

حيث تعترب مرحلة الطفولة هي مرحلة التلقي واالكتساب وبداية النضج والوعي، فحفظ القرآن الكرمي يف الصغر  
مروا " : - صلى هللا عليه وسلم-وي الشريف الذي فيه كالنقش على احلجر وهذا ما أكد عليه احلديث النب

 2"أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني ، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني ،و فرقوا بينهم يف املضاجع
وقد استلهم الكوين هذا احلديث وذلك لبني طبيعة اإلنسان واليت تتمثل يف اجلشع والطمع وعدم الرضى وعدم 

كما وضح  .و موجود ،وسعي إىل إشباع غريزته دون مراعاة لتلك اآلثار اجلانبية اليت تنجم عن ذلكالقناعة مباه
 3 جشع قابيل الذي ال حدود له فقد ترصد بكل قطعان الغزال يف احلمادة احلمراء ليزداد رغبة يف اصطياد الودان

ويبني احلديث النبوي - .ال رمحةليزداد وحشية وعدوانية يف سفك الدماء ،فقد هدر دم "أسوف" دون شفقة و 
الشريف أن "هللا عزوجل " سخر لإلنسان كل ما حيتاجه يف سبيل العيش وعليه أن يستغلها بعقالنية وينصرف إىل 

ومنه فإن الرتاث الديين لدى إبراهيم الكوين يف روايته نزيف احلجر ،قد  .عبادة هللا ،بعيدا عن لذته واتباع غريزته
القرآن الكرمي : فقد اقتبس آيات من الذكر - : يف املنت الروائي وتبدى ذلك من خاللحظي بنصيبه الوافر 

 احلكيم باإلضافة إىل حضور مفردات قرآنية يف النص الروائي
 - .القصص القرآين فقد استلهم قصة "قابيل وهابيل" لتمثل جلشاعة املستعمر يف هنب الثروات واملمتلكات - .

ثالث أحاديث نبوية شريفة كلها دارت حول ترسيخ القيم اإلميانية يف سن السابعة  األحاديث النبوية :استحضر
وهذا التوجه يعكس  .،وكذا تبيان مركز اإلميان أال وهو القلب ليخلص يف النهاية إىل القناعة والرضى وعدم الطمع

ه كما أضفت هذه هوية إبراهيم الكوين ومدى تشبعه بالثقافة اإلسالمية وحرصه على جتسيدها يف كتابات
 .اإلقتباسات جانبا فنيا وسامهت يف بناء املنت الروائي
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 ثالثا /الرتاث الصويف 
بدعني وذلك ألن "الصوفية رسالة إهلية تقوم ليس يف لقد حظي الرتاث الصويف باهتمام كبري من طرف األدباء وامل 

فالصوفية  1الكلمات بل يف النور الرباين ويف الطاقة الربانية اللتني تشفيان الروح إذ متنحاه سكينة وسالم الرب "
طريق للسمو بالنفس وجهادها على التخلي عن تلك الشهوات وامللذات والرقي بنفسه يف ملكوت السموات 

فنجد أن  2فالتصوف يؤمن باهلل الذي تكون منه نفسه ،هللا حوله ويف نفسه "" .القدرة اإلهلية لتماسواواألرض 
فئة املتصوفني يتدبرون دالئل قدرة هللا سبحانه وتعاىل يف خلقه بداية من أنفسهم وذلك من خالل نعمه اليت ال 

العقل  أعمالر انعزاال ووحدانية هبدف وكثريا ما جندها أكث .تعد وال حتصى وصوال إىل أصغر وأعظم خملوقات
 3حينئذ يكون هو يرى اإلله حقا"-عندما يستطيع املرء أن يرى اإلله يف كل شيء " .والتأمل يف أسرار الكون

واملتأمل يف الكتابات الصوفية جيدها حافلة باحلديث عن التصوف هذا الذي مثل اجلانب األهم يف إبداعاهتم 
فقد توسعوا يف أشكال التعبري اليت مسحت هبا اللغة وشكلوا نسقا  " .عن مكنوناهتم واختذوا لغة خاصة للتعبري

خطابيا خمتلف املكونات والظواهر النصية ،من شعر وقصص وأدعية ومناجيات وحكم وأخبار قصد بلوغ هدف 
له والتقرب إليه فقد تعددت اخلطابات الصوفية اليت تتمحور حول اإل 4"  االتصالمعني هو التعبري عن جتربتهم يف 

 .والتضرع له والزهد يف احلياة الدنيا معربين بلغة مستوحاة من العقيدة
ولقد تأثر هبذا املذهب ثلة من األدباء والشعراء مستلهمني نظرياهتم وتصرفاهتم وكذا رموزهم الصوفية ومن هؤالء 

  .الل"إبراهيم الكوين " يف روايته "نزيف احلجر " فقد استحضر هذا املذهب من خ

 مصطلحات صوفية-1 
فقد عربوا عنه بالطريقة ، وهو اللفظ  " .لقد اختلفت املفردات واأللفاظ الصوفية عن األلفاظ املتداولة العادية

الذي دلوا به على الطريق إىل هللا وهي هبذا املع ى أقرب إىل املوقف من احلياة والسعي حنو عامل خاص هو عامل 
وتتجلى تلك املصطلحات  5ردة يطبقها الصويف يف موضوعه دون أن يلزم حياته هبا " الشعور ،وليس جمرد قواعد با

 ومسع الوالد يقول غاضبا :أجاور اجلن وال أجاور الناس."أعوذ باهلل من شر " : الصوفية يف املنت الروائي يف قوله
 

                                                 

صوفني ،ت 1  .27،ص  2006،دار الفرقد ،سوريا دمشق ،كانون األول1رمجة إبراهيم استتبويل ،طحضرة عنايات خان: تعليم املت
 .27املرجع نفسه : ص 2
 .29املرجع نفسه : ص 3

صويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ،ط4 -   .22م،ص-2010ه1431،الدار العربية للعلوم ،اجلزائر العاصمة ،1آمنة بلعلى : حتليل اخلطاب ال

صويف ،من )القرن الثالث إىل القرن السابع اهلجريني( ،دط، من منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق آمنة بلعل 5 ى :احلركة التواصلية يف اخلطاب ال
 21ص 2001،
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الناس "وكثريا ما مسعه يف املراعي يردد مواال قال إنه مسعه من أفواه الصوفية يف زوايا العوينات ،الصحراء كنز مكافأة 
ففي هذا القول جنده قد ضمن لفظ  1ملن أراد النجاة من استعباد العبد وأذى العباد فيها اهلناء فيها الفناء "

 واالنعزالفية " املستوحى من الرتاث الصويف باإلضافة إىل اخلاصية اليت ينفرد هبا املتصوفون أال وهي اإلنفراد "الصو 
وهذا ما جتسد يف بطل الرواية "أسوف "الذي اختار الوحدة على خمالطة الناس ومعاشرهتم فكانت الصحراء 

وكان يسبل جفنيه ،ويتمايل ميينا " : يقول ويف موضع آخر من الرواية جنده .فضاءه الروحي وفردوسه األرضي
ماهذا االنتشار ؟ هل هذا هو  " :وأيضا قوله  2ويسارا مقلدا شيوخ الصوفية عندما يقعون يف نوبات الوجد "

 :وكذلك أيضا 3الوجد الذي تثريه األغاين و املوسيقى ودقات طبول الصوفية يف الواحات اليت حدثه عنها الولد ؟"

من الوجد، وألقوا بالبخور يف النار وأمجعوا ذلك ويل من أولياء هللا  رؤوسهماء يف الواحات هزوا الصوفيون احلكم"
ذلك كان أول لقاء بني أسوف وأهل الواحات ،توجه إىل)مساك ملت( حيث ترعى مجاله هناك  :وقوله أيضا 4" 

ا استحضار الكوين خلاصية بارزة عند من خالل هذه األقوال يتضح لن 5"  ألوليائهفتح له هللا بابا ال يفتحه إال 
فضاء تعبريي باحلركة والكالم عن اللحظات الفناء اليت يصل إليها الصويف " : الصوفية وتتمثل يف الوجد الذي يعين

 6عند اكتمال التجربة الصوفية.....فهو مكاشفات من احلق يف شكل حركات أو مستغربة هي معروفة بالشطح."
التصرفات يعكس كل من الشخصية الرئيسية أسوف ووالده يف حضرة الفناء والتعبد و  والكوين يف توظيفه هلذه

التوبة من جراء اإلخالف بالنذر فبعد اخلطيئة اليت ارتبكها والعقاب الذي حل به جعله يعود إىل الطريق اهلداية 
 .والتوبة

  : لفرق الصوفيةا  2-
ودعت إليه ساعدة يف انتشاره و احلفاظ عليه ومحايته ،  هي جمموعة من األفراد اعتنقت هذا املذهب وآمنت به

هل كان دراويش صوفية يقرأون الغيب يف رؤياهم عن الوالية  :" ومن هؤالء الفرق جنده استحضر "الدراويش
ويف عينيه خشوع املسلم عندما يصلي ، يتلفظ برطانة غري مفهومة خياطب رفاقا ال   " :وقوله أيضا 7واحللول ؟

 ، يضرب كفا بكف ، يقفز يف اهلواء كالدرويش ويوجه إليه كالما غري مفهوم ، ينسى نفسه متاما وعندما وجود هلم 
 

                                                 

 24إبراهيم الكوين : نزيف احلجر ،ص 1

  24املرجع نفسه ص  2

 57املرجع نفسه ص  3

 84املرجع نفسه ص  4

 84املرجع نفسه ص  5

صويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ،صآمنة بلعل 6  180ى :حتليل اخلطاب ال

 84إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص  7
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قالوا : إذا حلت مصيبة واندثر الغزال يف   :لك أيضا قولهومن ذ 1يعود من غيبته إىل الدنيا يبتسم له معتذرا " 
الصحراء ومل تبقى سوى شاة واحدة فال شك أن قابيل سيكون آكلها ،وسردوا األساطري على هنمه وحبه للحم 

فالدروشة فئة  2،الدرويش قال بلغة غامضة : يف فم هذا املخلوق دودة جتعله يأكل نفسه إذا مل جيد حلما يأكله "
فة عانت الفقر واحلرمان فاختذت التصوف مالذا هلا لسد جوعها وتلبية حاجياهتا بتلك القيم اإلميانية متصو 

كما  .والعقائدية وهذا ماحدث مع بطل الرواية "أسوف ووالده " الذي كان فقريا درويش الميلك قوت يومه
كيف   3انظر إىل زنادقة التيجانية  :ةفقال له وهو يقف بعيدا عن اجلمهر  " :استحضر لفرقة أخرى تعرف بالتيجانية

 4خيرتعون البدع ويسيئون إىل التصوف واإلسالم "
 12هي فرقة صوفية نسبة إىل العامل اإلسالمي "عبد القادر اجلالين "الذي أسس هذه احلركة يف  : القادرية

لطرق الصوفية يف مشال إفريقيا جون قرأ تناحر ا" : وقد استلهمها إبراهيم الكوين يف الرواية وجتلت يف قوله .ميالدي
وعلم من الدرويش أنه من أتباع الطريقة القادرية وهذا ما جعله حيظى باإلضطهاد ،إذا ألب عليه شيوخ التيجانية 
األهايل وقد فوجئ "جون باركر " ليلتها بآراء ذلك الدرويش عندما قال له مسألة حلول هللا يف الكائنات األرضية 

ه درويش القادرية أسرار كثري عن احلياة ، وبعد أن توطدت عالقته بقابيل وأصبح يزوده علم " :وقوله أيضا 5"
فالكوين متشبع بالثقافة الصوفية وهذا ما  6باللحم الغزال اكتشف أن الرجل مثله مثل البوذيني يف التبت واهلماليا" 

بعدا مجاليا فنيا يوحي بإعمال العقل جعله على دراية بتلك الطرق الصوفية التيجانية والقادرية ليعطي الرواية 
 .والفكر لذلك التوجه الفكري الذي يدعو إليه

 النظرية الصوفية /3
لقد أسس املتصوفة لنظريات مفادها أن هللا موجود يف كل املخلوقات وكذا الكون وقد استمدوا هذه الفكرة من 

يها ومنهم ابن عريب ، احلالج ،ابن الفارض ، تأملهم وتدبرهم يف أسرار اخللق والكون وهبذا آمنوا هبا ودعوا إل
وتتلخص يف نظرية احللول واإلحتاد هذه اليت تعين أن هللا موجود يف كل شيء و متحد مع  .السهروردي....اخل

يقتات على العشب  " :وقد جتلت هذه النظرية يف عدة مواضع نذكر منها .خملوقاته اإلنسان ،النبات ،احليوان
 م ، واخلالق أكثر ميال للحلول يف املخلوق املتوغل يف الربية ، املقطوع يف اخلالء ، ويبتعد حىت ينسى طعم الطعا

 

                                                 

صدر نفسه  1  46امل
صدر نفسه  2  117امل
صدر نفسه  3  117امل
 .أمحد التيجاين 19التيجانية طريقة صوفية أسسها يف القرن  4
 118إبراهيم الكوين : نزيف احلجر ،ص  5
صدر نفسه 6  119- 118:ص  امل



47 

 

 ............................................................................................الرتاث الصويف....

وأدهشه إمجاع املتصوفة على اعتقاد  :وقوله أيضا 1" حىت عن احليوانات اليت تستأنس الناس وال ختتار منفى الربية 
أن األنعام أجدر بالوالية وتقمص الروح السماوية من بقية املخلوقات ،فوجد سندا قويا لتعاليم "الزن" البوذية يف 

هل يسكن هللا الغزالن يف   :-يف طريق العودة ،باغته جون بالسؤال " :ضف إىل ذلك قوله 2هذا الرأي "
كل األرواح مسكونة باهلل وحرصه تعاىل يف الغزالن  - : صمت طويال ،مث قال كأنه حيدث نفسه -؟ طريقتكم 

خالفنا معكم يا   :- قال له مواصال مسألة حلول هللا يف الكائنات األرضية  " :قوله أيضا 3أمر من قبيل الزندقة "
اللته يف خملوق واحد يف حني نرى أنه معشر املسحيني يكمن هنا أنتم تقولون إن املسيح هو هللا وحتصرون ج

ويف هذه األقوال قد جسد إبراهيم الكوين  4موجود يف كل الناس ،بل يف كل الكائنات ديننا أعدل من دينكم "
وهذا ما  .مسألة حلول هللا يف خملوقاته وهذا من انتاج املتصوفني الذين يرون أن هللا موجود يف كل ما حييط هبم

ن إبراهيم الكوين ذا ثقافة صوفية علما بشيوخها وفرقها )القادرية ،التيجانية(، باإلضافة إىل يثبت حقيقة مفادها أ
تصرفاهتم عند بلوغ اللذة اإلميانية املتمثلة يف الوجد ، وكذا و املواويل احلزينة اليت كانوا يلقوهنا إثر معايشة اللحظة 

 .ات اإلهلية تنعكس يف الكائنات احليةوصوال إىل نظرياهتم منها:"نظرية احللول واإلحتاد " فالذ
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 : رابعا /الرتاث التارخيي
زمنية مضت فيكون هذا كحدث خام  يعترب التاريخ حمط للوقائع واألحداث اليت جرت ألمة ما وما عاشوه يف فرتة

ليبقى حمافظا على ذكرى تلك احلادثة وميجد األبطال وانتصاراهتم فما من أمة إال وهلا تاريخ تعتز به فأمة بال تاريخ 
أمة بال حاضر و بال مستقبل ،فاملوروث التارخيي شامل للوقائع والشخصيات و االنتصارات واهلزائم والعهود 

إن التاريخ ليس وصفا حلقبة زمنية من وجهة نظر معاصريها إنه إدراك اإلنسان املعاصر أو " .واإلتفاقيات......اخل
فالراوي أو املبدع يستلهم من التاريخ  1حديث له فليس هناك إذن صورة جامدة ثابتة ألية فرتة من هذا املاضي "

شجاعة يف نفوس املعاصرين ما خيدم موضوعه ويضيف عليه جانب ختيلي واهلدف من وراء ذلك هو بث روح ال
وكذا متجيد التاريخ وربط اإلنسان املعاصر بتاريخ أمته فهو يذكر التاريخ المن أجل املاضي وإمنا لتغيري احلاضر 

جند "إبراهيم الكوين " يف روايته نزيف احلجر ،فربغم من أنه مل يصرح تصرحيا مباشرا بتلك األحداث - .واملستقبل
 " : أنه اعتمد على الرمز واإلحياء يف استحضارها داخل املنت الروائي وهذا ما جتلى يف قوله و الوقائع التارخيية إال

فتزامن حجه إىل )غات( مع محلة االعتقاالت اليت قام هبا الكابنت بورديللو لشباب الواحات ليجرهم إىل مرزق 
وهنا الكوين يستحضر  2احلبشة " ويزج هبم يف املعسكر الذي هيأه لتدريب أبناء األهايل وجتهيز احلملة لغزو

التاريخ اللييب من خالل تلك االعتقاالت اإلجبارية اليت قام هبا املستعمر الغريب يف جتنيد أبناء األهايل وجتهيزهم 
اعتقله رجال الكابنت بورديللو يف اليوم " : خلوض احلروب ومساندهتم للفوز هبا وجتلى أيضا يف املنت الروائي يف قوله

خوله الواحة ،وجدوه جيلس حتت جداريف)سوق احلدادة( يلتقط أنفاسه من الرحلة الطويلة ،فوضعوا القيد األول لد
 3يف يديه ، وساقوه إىل احلامية اإليطالية على املرتفع ،هناك وجد جمموعة من الشباب معتقلني داخل احلامية " 

الغريب لشباب ليبيا مبجرد وصوهلم إىل منطقة  حيث جسد الكوين لتلك اإلعتقاالت الغري املربرة من قبل املستعمر
الواحات ،حيث حاول اإلحياء هلذا الوضع أو احلادثة التارخيية من خالل بطل الرواية "أسوف " ذلك البدوي 

جون باركر،كابنت " :كما استحضر ألمساء أعجمية غربية ما أورده يف النص الروائي حني قال .املسامل الربيء
وقوله  4دب للعمل مبعسكر خيضع للقاعدة ،أقيم على جبل نفوسة يف موقع اسرتاتيجي "بقاعدة )هويلس(،منت

مل تدخل سيارات الالندروفر وال بنادق   " :وقوله أيضا 5مث أهدى له)جون باركر(آلة شيطانية أخرى " " :أيضا
 والثروات اجلوفية اخلرطوش حرم الصحراء بعد، السيارات الوحشية جاءت مع دخول الشركات الباحثة عن النفط 

 
                                                 

صيات الرتاثية ص  1  120علي عشري زايد : استدعاء الشخ
 82الكوين نزيف احلجر ص  إبراهيم 2
 83نفس املرجع ص 3
 115نفس املرجع ص 4
 99نفس املرجع ص 5
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 1،مضت سنوات قليلة مث مت اخرتاع ذلك السالح الشيطاين خصيصا النتهاك احلمادة وإبادة القطعان اآلمنة " 
ال تلميح من طرف إبراهيم الكوين ملا حل بالصحراء الليبية من اضطهاد بداية فهذه األقوال السابقة ماهي إ

األمريكية وكذا احلامية اإليطالية اليت استوطنت الصحراء الليبية وصوال إىل تلك الشركات  االعتقالحبمالت 
ة الغربية الشريرة كما أنه أشار بوضوح جلشع "قابيل " الشخصية األجنبي .األجنبية الباحثة عن الثروات اجلوفية

الناهبة للثروة احليوانية دون مراعاة لقانون الطبيعة وال أسس الصيد العقالين حيث دعم من طرف جون باركر 
حلق )اجلندب اخلرايف(  " :بأحدث الوسائل واملعدات من أجل صيد احليوان املقدس ومن بني هذه الوسائل جند

أطل قابيل من نافذة "اجلندب " وأشار إىل جرح -" 2الصامتة "  يف الفضاء الصايف وعرب سهول احلمادة اخلالية
استمرت املروحة الشيطانية تدور كالطاحونة ،تسكع  " :وقوله أيضا 3يكاد يلتئم يف األرض الرمادية املعتمة "

اجلندب اللئيم عرب سفح السلسلة متفقدا التجويفات والصخور واملنحدرات العارية حىت بدا عن بعد ،مثل صقر 
وباستحضار الكوين ملثل هذه األسلحة احلربية املوجهة لألهايل الليبية ، والصياد  4يف حبثه العنيد عن فريسته "

وهنا الكوين استحضر التاريخ بصورة  .املاهر حيتاج يف صيده إىل السهام الإىل الطائرات وإىل البندقيات والرصاص
 .بيل وكذا جون باركر وتلك األسلحة الشيطانيةجديدة خيالية تعكس املاضي األليم من خالل شخصية قا
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 123الكوين نزيف احلجر ص  إبراهيم2 
 124نفس املرجع ص3 

 125نفس املرجع ص4 



50 
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 :خامسا الرتاث األديب 
دبية هذه األخرية تزخر مبوروث أديب يتمثل تعد الرواية العربية املعاصرة حمط تداخل النصوص التارخيية والدينية واأل

فاملوروث األديب هو أكثر " .يف قرحية األدباء والشعراء و ما تركوه من إبداعات ال تزال ختلد يف انتاجات جديدة
املصادر الرتاثية وأقرهبا إىل نفوس شعرائنا املعاصرين ، ومن الطبيعي أيضا أن تكون شخصية الشعراء من بني 

دبية هي األلصق بنفوس الشعراء ووجداهنم ألهنا هي اليت عاشت التجربة الشعرية ومارست التعبري الشخصيات األ
عنها وكانت هي ضمري عصرها وصوته ، األمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبري عن جتربة الشاعر يف كل 

إنتاج جديد فتكون بذلك  فاألديب يف إبداعه الفين يستلهم من أدباء وشعراء آخرين فيضمنها داخل 1عصر" 
فالقصيدة قد تتضمن تناصات أدبية متنوعة يف أجزائها " .بناء متكامل جيمع بنب جتربة قدمية وجتربة حديثة معاصرة

املختلفة بسبب حتمية اندماج املقروء الثقايف يف ذاكرة الشاعر مث تسري به إىل عامل القصيدة من خالل اللغة أو 
إليه روالن بارت بقوله :أن كل نص هو نسيج من  أشارة إىل غري ذلك وهذا ما الصور أو األسلوب أو الرؤي

فاإلبداع األديب هو انعكاس لثقافة املبدع  2واملرجعيات واألصداء ،وهذه لغات ثقافية قدمية وحديثة "  االقتباسات
 كانت وعاء تصب وما ميلكه من تطلعات تعكس جدارته فيكون بذلك قد نقل كل هذا يف جتربته اإلبداعية اليت

لقد أحاط إبراهيم الكوين إحاطة شاملة بذلك  .فيه أفكار ورؤى وخربات األولني وهذا ما يزيد نصه رونقا ومجاال
الرتاث األديب الذي بدأ باستحضار لتلك اللغات واللهجات القدمية فروايته مجعت بني اللغة القدمية لسكان أهل 

وال  " : ها حىت وصلت إىل اللغة املتداولة حاليا وهذا ما جتلى يف قولهاحلاصلة علي تبليبيا والتطوراالصحراء 
يتحرك باجتاه القمم املهيبة إال بعد أن يقرأ كل اآليات اليت حيفظها من القرآن و يردد متائم السحرة الزنوج بلغة 

فوق   " :يف قوله كما استحضر هلجة جديدة ذكرها .و اهلوسا لغة القبائل اليت تقطن مشال نيجرييا3اهلوسا " 
 4اللوح املدفون إىل نصف يف الرتاب كتب ب "التيفيناغ " الغامضة اليت تشبه رموز تعاويذ السحرة يف كانو " 

 والتيفيناغ هي أجبدية الطوارق أهل الصحراء الليبية
 
 
 
. 

                                                 

صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ، 1  138ص م  1997ه   1417د ط ،دار الفكر العريب، القاهرة ، علي عشري زايد : استدعاء الشخ
 153،ص م 2000ه   1420االردن   –عمان  –للنشر والتوزيع  ،مؤسسة عمون2ط أمحد الزعيب : التناص نظريا وتطبيقيا  2
 31إبراهيم الكوين : نزيف احلجر ، ص 3
صدر نفسه : ص  4  147امل
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 ............................................................................................الرتاث االديب . ....

ومل يتوقف الكوين عند هذا احلد بل وظف مجل وعبارات باللغة األجنبية أال وهي اللغة اإلجنليزية وهذا ماجتلى يف  
 : املنت الروائي

-1o, my cod! What's he waiting for? -  
2Look! Look.   
3fire, - 

ب الصحراوي اللييب والدول األجنبية ذات اللغة اإلجنليزية ، ومدى وهذا ما يثبت تلك العالقة التارخيية بني الشع
 .والغزو الغريب لالحتاللثقافة إبراهيم الكوين يف معرفة هذه اللغات واللهجات ،كون أن ليبيا تعرضت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

صدر نفسه : ص  1  126امل
صدر نفسه : ص  2  129امل
صدر نفسه : ص  3  129امل
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 ............................................................................................الرتاث الشعيب....

 : سادسا/ الرتاث الشعيب
يعد الرتاث الشعيب من القيم اإلنسانية املتوارثة عرب األجيال ويشمل كل ماهو مادي ومعنوي جيسد معامل ذلك 
اجملتمع و احلضارة ومن هذا جند الرتاث الشعيب يعترب روح اجملتمعات ملا جيسده من مظاهر احلياة والفضائل 

فالرتاث الشعيب يعرب عن روح العامة من الناس فهو مستمد من الشعب  .ية وبث الروح يف كل ماهو قدمياألخالق
ويستقي مادته منه ويشمل العادات والتقاليد ،احلكايات ،األمثال ،احلكم الشعبية ،واألغاين الشعبية وكذا اإلبداع 

هو علم ثقايف خيتص بقطاع معني من الثقافة ،كما أن الرتاث الشعيب جزء ال يتجزأ من علم الفولكلور ،الذي 
فعلم  1يدية أو الشعبية( حياول إلقاء الضوء عليها من زوايا تارخيية وجغرافية واجتماعية ونفسية "ل)هو الثقافة التق

الفولكلور يضم الرتاث الشعيب فهو شامل ملختلف مظاهر احلياة فيدرس جمتمع ما من مجيع النواحي وبذلك يعطي 
وروث الشعيب داللته ، فاملوروث الفولكلوري مستمد من ثالث مصادر رئيسية هي حبسب أمهيتها ومدر لذلك امل

 ....السرية الشعبية كسرية بين هالل ،عنرتة وسيف بن ذي يزن .ألف ليلة وليلة- : إقبال الشاعر املعاصر عليها

 2ومها أصبح من معامل تراثنا الفولكلوري "كتاب كليلة ودمنة الذي ترمجه عبد هللا بن املقفع عن الفارسية ،ومن ي
فالفلكلور مستمد من مصادر كانت مبثابة إهلام للكتاب وكذا األجداد وصوال لألحفاد فكل األدباء أخذوا من 
هذه املصادر وضمنوها يف إبداعاهتم ،ومن بني الروائيني العرب الذين حاولوا إعادة احياء الرتاث وبعثه من جديد 

ره يف أعماهلم اإلبداعية جند : "إبراهيم الكوين يف روايته نزيف احلجر " الذي أمل بكل مظاهر من خالل استحضا
الرتاث اللييب وما عايشوه لينقله بذلك إىل املتلقي يف صورة تتجسد وكأنك تعيش تلك املرحلة ،ومن بني مظاهر 

 : الرتاث الشعيب يف روايته جند

 : احلكاية الشعبية /1
الكوين " للحكاية الشعبية الذي يكثر تداوهلا بني أهايل الصحراء والبادية حني جيتمعون يف  استلهم "إبراهيم 

جلسات السمر و الشاي متبادلني األدوار و األحاديث معربين عن واقعهم الصعب والظروف القاسية اليت حتيط 
ب احلياة الكرمية وانعدام هبم من كل جانب ،من أجل بعث األمل والتسلية والرتفيه عن نفسهم الشقية يف غيا

 "animal talc" :3 حيث وظف تلك احلكايات عن ألسنة احليوانات أي ما يعرف .لوسائل االتصال احلديثة

كحكاية "الودان "اليت حتكي عن قداسته وقدرته اخلارقة ،باإلضافة إىل ذكر "حكاية الغزالة "وهي عبارة عن قصة 
رأت الغزالة احلكيمة الوحشية يف عيين " : "العهد" وقد جتلت كالتايلضمنها "الكوين "داخل روايته حتت عنوان 

 صغريهتا ،فحدثتها عن سبب الذي جعلها جترؤ على البقاء وتتخلف عن طوابري املهاجرين ،وقبل أن تدخل يف 
                                                 

 11، ص 2006لنشر ،، دون دار النشر وبلد ا1حممد اجلوهري : مقدمة يف دراسة الرتاث الشعيب املصري ،ط 1
صيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر ،دط، دار الفكر العريب ،القاهرة ، 2  152،ص  ه1417 -م1997علي عشري زايد :استدعاء الشخ

 3نبيلة إبراهيم : أشكال التعبري يف األدب الشعيب ، ص 3
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تفاصيل احلصن احلصني ، رأت أن تلقنها األمثولة ، وتقص عليها حكاية عن الوطن ، قالت هلا يف إحدى 
الزمان واملكان واجلسد ، وقد حقت  : األمسيات إن اخلالق ملا خلق الروح عني هلا حدودا وحبسه يف ثالثة سجون

اخلالق قدسها وجعلها قدرا يف رقبة املخلوق ، وخمالفتها اللعنة وهلك كل من حاول أن خيرج من هذه احلدود ألن 
ليكمل سرد  1مترد على إرادته وحدث أن اغرت الغزال بقرنيه الكبريتني ، وخرج عن القطيع يف السهل....اخل "

أحداث هذه احلكاية على مدار ثالث صفحات على التوايل حىت تصل إىل النهاية يف قوله : " أهنت الغزالة 
 2حنو قمة اجلبل كأهنا تقرأ تعويذة موجهة إىل السماء " اصتها وقفت على قوائمها ، ورفعت رأسهاحلكيمة ق

نالحظ أن إبراهيم الكوين يف توظيفه هلذا النوع من احلكاية قد أجاد وأصاب يف كونه حتدث على لسان الغزالة 
ياب الضمري واإلنسانية وهذا ما عن جشع وطمع اإلنسان الالحمدود يف انتهاك حرمة احليوانات والطبيعة يف غ

 .واالستقرارجتسد يف شخص "قابيل "الذي يعد مصدر الشر والطغيان يف هنب احلرية واألمان 
 املثل الشعيب/ 2

إن األمثال الشعبية نتاج شعيب خالص فهو خالصة جتارب اإلنسان يف احلياة ومثرة خربته احللوة واملرة وهذا املثل  
راحل صعبة تولد لديه رؤية شاملة عن احلياة يضمنها يف مثل تنعكس فيه ذلك التفكري ينتج بعد مرور الفرد مب

فاملثل جتسيد لقيم وتقاليد ومعتقدات وسلوك الشعب احلقيقية ألهنا " .الناجح والسليم للفرد و رؤيته البعيدة لألمور
ا فيها من خري وشر وكل ما مير به من أي أن املثل مرآة عاكسة حلياة اإلنسان مب 3انعكاس للبيئة اليت نشأ فيها " 

وللمثل مورد ومضرب ، يقصد باألول املوقف الذي صدر عنه أول مرة قيل فيها والثاين  " .أوقات صعبة يف حياته
ينتج املثل نظرا حلادثة ما ويلقى فيها ألول مرة ، وهذا ما يعرف باملورد  4السياق الذي أعيد إنتاجه من خالله " 

اإلجياز  : ويتميز املثل خبصائص منها .ة مشاهبة هلا فيعاد تداوله مرة ثانية وهذا ما يعرف باملضربلتأيت بذلك حادث
، الرمز ، البالغة ، سعة اإلنتشار ،سهل احلفظ وقد أحاط املبدعني و أهل اإلختصاص هبذا اإلبداع الشعيب "املثل 

،مما جعل له حضورا واسعا داخل اإلبداعات  الشعيب نظرا لدقته يف اإلحياء و الرمز عما يدور يف ذهن املبدع
األدبية منها الشعر و النثر وهذا ما نلمحه عند الكاتب و الروئي الييب "إبراهيم الكوين " من خالل روايته نزيف 

احلجر ،حيث استحضر املثل الشعيب ليعرب عما جيول يف خواطره وما ينتاب مشاعره وما يلخص أحداث روايته 
 : قولهوهذا ما جتلى يف 

 

                                                 

 .109إبراهيم الكوين :نزيف احلجر ،ص 1
صدر نفسه : ص  2  .113إىل  110امل
 5حممد صفوت : األمثال الشعبية ،دار مصر للطباعة ،مصر ، ص 3
صبة للنشر ، اجلزائر ، 4  .59، ص 2007عبد احلميد بورايو : األدب الشعيب اجلزائري ،دار الق
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قال : " صيد الودان صعب ،يعتصم بظلمات اجلبال يف الصحاري اجلنوبية الرحلة إىل هناك حتتاج إىل استعداد ،ال 
اللي ييب الورد يتحمل  -ت تبخل بطائرة هليكوبرت لتمشيط جبل احلساونة بد من قوافل السيارات واخلرباء ، وأن

اللي ييب الورد يتحمل شوكه ،هل تعرف " :وقوله أيضا 1شوكه يا جون ، وشوك الودان أقوى من شوك الغزالن!
ذلك  ها..ها..اللييب الورد يتحمل شوكه صحيح ، ولكين ال أعرف أينا حيب الورد أكثر ،أنا أم -هذا املثل ؟ 

ويف هذا املثل خيربنا الكوين  2املخلوق الذي يأكل الدود أسنانه وال يستطيع أن يصرب عن اللحم يوما واحدا ؟ "
يف روايته عن صعوبة صيد هذا احليوان املقدس "الودان " نظرا لشراسته وقوته وسرعته اجلنونية يف الفرار من كيد 

ار وعليه أن يصرب ويتحمل حىت ينال مراده بالفوز هبذا الصيادين ذلك أن الصياد يتعرض للعديد من األخط
الشيخ جلويل الذي يعتربه شيوخ بلدتكم درويشا يقول إن املاء يطهر اجلسد  : وقوله أيضا .احليوان املقدس

،والصحراء تطهر الروح ،مل أر فيكم أخلص منه الصحراء برغم أنه اليتمتع خبرياهتا مثلكم وال يأكل غزالهنا أنت 
يقال هذا املثل ملن ينكر   "3بيل " تأكل الغلة وتسب امللة " ، والصحراء مل تطهرك ألنك مل تعشقها.يا قا

املعروف وجيحد باخلريات والنعم وهذا ما جتلى يف شخصية قابيل اجلشع والطامع يف صيد الغزالن والودان مع عدم 
 .ه هلااحرتامه لقانون الطبيعة وكذلك نعوته الدائمة يف سب الصحراء وكره

وهللا ال أعرف أينا ال يريد أن حيتمل الشوك ، أنت ال تريد أن  " :وهذا ما جتلى يف املنت الروائي حني رد عليه قائال
حتتمل أشواك الصحراء ،تريد أن تقطف الثمار وال تريد أن تتعذب بالشمس والغبار ،تريد أن تصطاد الغزالن 

ويف هذا القول شرح للمثل السابق ذلك أن قابيل 4صحراء." بقفازات من حرير.ها..ها..ها...أنت ال حتب ال
يريد أن ينال مبتغاه دون عناء وال تعب ، فهو يلعن الصحراء ومشسها وغبارها رغما أهنا هي البيئة املالئمة لعيش 

ذا وقد استدل "إبراهيم الكوين " هب .مثل هذا احليوان الذي يسعى قابيل جاهدا لإلمساك به والتلذذ بأكل حلمه
أوال جشع ذلك الرجل الغريب "قابيل "يف استنزاف  : النوع من األمثال ما هو إال جتسيد لفكرة وحيدة مفادها هي

ثروات الصحراء "ثروة احليوانية" دون شفقة وال رمحة وكذا تسلطه و طغيانه الدائم فاق كل احلدود والتوقعات 
مادة احلمراء وها هو اآلن يستعني بأحدث الوسائل وذلك لغياب اإلنسانية كونه اصطاد مجيع الغزالن يف احل

واملعدات يف متشيط الصحراء حبثا على الودان املقدس دون مراعاة لقانون الطبيعة وكذا قداسة هذا احليوان لدى 
سكان الصحراء يف ليبيا ، ثانيا مهجية" قابيل" وسياسته التخويفية اليت فرضها على " أسوف" من جهة من خالل 

شع الصفات وبأدىن األلفاظ اجلارحة اليت توحي بفكرة التسلط والتملك هلذه األرض "الصحراء " وما نعته بأب
 .حتتويه من سكان وكذا حيوانتها دون الثناء والشكر هلذه النعم واخلريات
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 : املعتقدات الشعبية/ 3
بني  االختالفهي عادات و تقاليد متوارثة من جيل إىل جيل يؤمن هبا أهلها يرثوهنا أبناءهم وهذا ما خيلق  

من قبل أهل  االهتمامالشعوب والقبائل وحىت الدول ،حيث أن هذه العادات والتقاليد تلفت النظر وجتلب 
كتاب وهذا ما حاول إبراهيم الكوين تصويره و إذاعته يف روايته نزيف احلجر وكذا املبدعني و ال االختصاص

،ليثبت مدى تشبث األهايل بتلك العادات والتمسك هبا رغم املعانات و احلرمان يف تلك البيئة الصحراوية 
يف جتميع  القاحلة حني يقول :"وال ينحر األهايل يف الواحة الذبائح إال يف عيد األضحى ونادرا ما يتعاونون

القروش لشراء معزاة أو خروف ، ليقسم اللحم يف حصص صغرية ، ويوزع على العائالت املسامهني ، ويف 
السنوات اليت يرق فيها قلب السماء وتنزل األمطار السخية يغامرون باملسامهة يف حنر مجل يناله الفقراء العاجزون 

ملواسم أمر يفرضه التقرب إىل السماء اليت مل تبخل عن دفع نصيبهم ،ألن التصدق من الذبيحة يف مثل هذه ا
وهنا الكوين يبني تلك العادة املتوارثة لدى الصحراويون يف أشهر احلر واجلفاف وذلك بتقدمي  1عليهم باألمطار "

أضاحي من احليوانات متقربني هبا إىل هللا طلبا للمطر وهذا ما يسمى عندنا بالوزيعة ، حيث يتم تقسيم اللحم 
 .زيعه على الفقراء واملساكني وهذه من العادات احلميدة اليت توحي باألخوة والتضامنوتو 

استحضر إبراهيم الكوين يف روايته "نزيف احلجر " لتلك الطقوس والعادات اليت كانت  : أ/ الطقوس الشعبية
ترب مقدس ومن أجل شائعة بني أهل الصحراء الليبية وخاصة ما ارتبط بفكرة صيد الودان هذا األخري الذي يع

ترتيل تعاويذ سحرية ، الصوم عن  : صيد هذا احليوان على الصياد اتباع عادات شائعة بني الصيادين نذكر منها
ويتجلى ذلك يف املنت الروائي يف قوله:"....ويتشائم أهايل تاسيلي من صيد  ......الكالم ، قراءة آيات قرآنية

اويذ السحرية ويضع حجرا على رأسه ،ويتقافز على أربع قبل أن ينطلق يف الوفلون )الودان( ،فيتمتم الصياد بالتع
أصبح يتهيب صيد الودان منذ تلك احلادثة ، وال يتحرك باجتاه القمم املهيبة إال بعد   :قوله أيضا 2رحلة الصيد" 

على رقبته التعاويذ أن يقرأ كل اآليات اليت حيفظها من القرآن و يردد متائم السحرة الزنوج بلغة اهلوسا ويعلق 
احملصنة يف جلود الثعابني اليت جلبها له جتار القوافل من العرافني قي )كانو( جيلس يوما قبل السفر يتمتم بتعاويذ 
ويصوم عن الكالم وال يرد على مساءالهتما و ينام خارج اخليمة حىت ال يضطر إىل تبادل الكالم مع أحدمها 

وبرغم أن الصحراء يف تلك السنوات كانت  " :ويف موضع آخر يقول 3يدين". لينطلق يف الفجر على مجله فارغ ال
تعج بالغزالن إال أن الوالد سن لنفسه تقليدا أال يصطاد أكثر من شاة واحدة يف الرحلة وكان يؤكد أن روح الغزال 

 عرافني وال تقوى وتشتد إذا زادت عن واحدة ،تتغلب على حصن القرآن وأحجبة السحرة ، ولن تفيد متائم ال
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هذه الطقوس  1تعاويذ الفقهاء ،وقد حذره أحد العرافني املشهورين يف )كانو( من جتاوز احلد يف صيد الغزالن " 
 .لدى أهل البادية الليبية تثبت مدى أصالتهم وتعلقهم بالرتاث الشعيب اللييباليت سبق ذكرها هي عادة متوارثة 

هي طالسم وتعاويذ آمنت هبا األمم البدائية يف كوهنا هلا القدرة على محاية الفرد من  : ب / السحر والشعوذة
روايته "نزيف احلجر"  يكثر اإلميان و العمل هبا عند إهل الصحراء وهذا ما استحضره الكوين يف .األذى و املهالك

الذي وظف الصحراء الليبية بكل ما حتمله من عادات وتقاليد ومعتقدات وجتلى ذلك يف قوله يف فصل التمائم : 
" فوجئ بالتمائم ليس مسعود وحده الذي آتى حييط عنقه باحلجاب و إمنا جون أيضا تربع جبوار املوقد وأخرج 

 : زنوج ولوح به أمام وجهه متباهيا ،تناوله قابيل ،وقلبه بني يديه مث قالاحلصن اجللدي املرسوم بإشارات السحرة ال

هذا وشم شيطاين )كانو( هذه خطوطهم هذه رموزهم من أين لنصراين أمريكي يعيش معلقا يف جبل نفوسة -
حصنا  الفضل يرجع يل قدته إىل الشيطان الزجني الذي جاء مع القافلة صنع يل  :وقوله أيضا 2حبصن اجلن هذا " 

مماثال ،فك أزرار قميص الكاكي فربزت قطعة اجللد موشومة أيضا بالرموز السحرية ،صاح قابيل : استغفلتموين مل 
يقل يل أحد أن األحجبة ضرورية لوليمة الودان ،قال مسعود : ومن ال يعرف هذا ؟ حىت األطفال يف اجلبل 

أن يتسلح باحلجاب األرواح ليست لعبة كل شيء  يعرفون هذا الودان مسكون بروح اجلبال ومن ذاقه مرة البد
 3جائز إال اللعب مع األرواح " 

هنا جند الكوين يصف اإلميان اجلازم الغري مشكوك فيه بقدرة األحجبة يف إبعاد األذية واخلطر لكل من يتحصن 
وهنا يصف  .انهبا وهي عبارة عن رموز وإشارات غامضة مكتوبة يف جلود احليوانات من قبل املشعوذين والكه

- .حالة قابيل وتوتره الزائد لعدم امتالكه ملثل هذه األحجبة إىل جانب رغبته الزائدة يف تناول هذا اللحم املقدس

آه لو رأيت الزجني الفظيع وهو  " : احلديث الذي دار بني جون والساحر يف املنت الروائي حني قال مسعود
احلمراوين مث سأله :ما اسم أمك ؟ قال جون أال يكفي  يسجوب جون ملت من الضحك تفحصه طويال بعينيه

وحنن معشرعلماء الغيب ال  ....اسم أيب ؟ قال الساحر : هذا شأين بدون معرفة اسم األمك لن يستقيم شيء
نضمن أبوة أحد ألحد ألننا نرى األشياء كما هي بدون أوهام فهل تريد أن تبوح باسم أمك أم تريد أن ختاطر 

كرر قابيل   " :ويف قوله أيضا 4سكون بدون حجاب ؟ هنا استسلم جون واعرتف باسم أمه."بأكل اللحم امل
التعويذة القدمية غائبا ، الزيت غريان ،التمر فزان اللحم ودان.هللا!هللا! اللحم ودان! اللحم ودان! ومل يقولوا غزالن! 

 واملشعوذين واألشخاص املرتددين إليهم  صرح الكاتب يف املنت الروائي بتلك األسئلة الشائعة بني السحرة 5" 
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هبدف تظليل العقول وإقحام النفس يف األوهام وذلك برتديد تعاويذ سحرية حتميهم من اللعنة اليت حتل هبم جراء 
 .م الودان املقدس وهذا ما حدث مع قابيل عندما استحضر التعويذة قبل الشروع يف األكلأكل حل

أولياء هللا هم أهل التقوى واإلميان وأهل الصالح واإلستقامة على دين هللا وعلى ما  :ج/ األولياء الصاحلني
 إن أولياء هللا ال خوف عليهم وقد ورد ذكرهم قي القرآن الكرمي : "أال -صلى هللا عليه وسلم-جاء به رسول هللا 

وما كانوا أولياءه إن  " :وقال يف سورة األنفال 2الذين آمنوا وكانوا يتقون "  " :وقوله تعاىل أيضا 1وال هم حيزنون " 
هم أهل الطاعة واإلميان وترك الشرك واملعاصي جيب حبهم يف هللا وال جيوز دعائهم وال  3أولياءه إال املتقون "

لقد شاعت فكرة تقديس األولياء الصاحلني يف نفوس أهل القبائل مكانة بارزة فهم يؤمنون هبم  .ماإلستغاثة هب
ويف الليل، ذهبوا إىل الزاوية  " : إميانا جازما ،فتجلى ذلك يف املنت الروائي "نزيف احلجر " يف قول الكاتب

ول الذات اإلهلية يف املخلوق األرضي ،ونظموا حفلة ذكر ، جدبوا فيها حىت الفجر ، إكراما للويل ،وفرحا حبل
وهنا يتضح إعتقاد القبائل الصحراوية  5هناك فتح له هللا بابا ال يفتحه إالوألولياءه "" :وقوله أيضا 4البائس " 

الليبية بفكرة التضرع واللجوء إىل أضرحت األولياء الصاحلني ودعائهم حبل مشاكلهم وطلب الرزق منهم وهذا ما 
لوعي اإلسالمي يف الصحراء ومدى إمياهنم هبا رغم حترميها "فإبراهيم الكوين " مل يتحدث عن يدل على ختلف ا

 .البيئة الصحراوية ووصف إمكنتها بل تطرق لتلك العادات والتقاليد الشائعة بني قبائلها

 الصناعات التقليدية /4
ة يف الصحراء أال وهي "صناعة األحذية " إستلهم الكوين يف روايته نزيف احلجر لتلك الصناعة التقليدية الرائج : 

وهذا ما جتلى يف املنت الروائي حني قال : "عندما استطاع أن يصيب غزالة يف عتمة الفجر كافأه هبدية :نعل 
"التمبا " امللون ، املرسوم بزخرفات رمستها أنامل صبايا "تامنغست " الرقيقة وشحنتها بالعشق واللهفة للقاء فرسان 

اطفهن تفيض من اخلطوط و الزخرفات والرسوم ،الفتاة اليت صنعت النعل عاشقة ،أمه خبرية بنقوش األحالم ،عو 
الصبايا على اجللد أكدت ذلك ،قالت : "خفقات قلب الفتاة يف كفها،وعشقها بني أناملها ،كل العجائز تقرأ 

ة تفهم حروفها اخلفية هذه األجبدية سواء كتبت على جلود أوعلى قماش أو نسجت يف خيوط الصوف ،هذه لغ
صرح الكاتب بتلك احلرف والصناعات اليدوية التقليدية مبا فيها صناعة األحذية أو  6إال العجائز احلكيمات " 

 صناعة النسيج اليت حترتف البنات صناعتها ليثبت أكثر للهوية الليبية من خالل وصف لباس أسوف ليبني ويأصل 
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  :وذلك ما جتلى يف املنت الروائي من ذكر جللبابه وعمامته وحلاف أمه وذلك يف قوله .للباس الصحراوي التقليدي

سارع يعدل من   :-"ضاوقوله أي 2فأخفى ارتباكه بتعديل العمامة على رأسه "-" 1مسح العرق بكم جلبابه "-"
  3وصغ لثامه على وجهه "

وهنا الكوين يرسم لنا الزي الرمسي والتقليدي الذي يطبع  4وقوله يف موضع آخر : "شدت حلافها املبقع بالدهون " 
 .الفرد الصحراوي اللييب وهوما تكون من جلبابه وعمامة ولثام ، وذكر أيضا حلاف املرأة الصحراوية

 : يةاملأكوالت الشعب/ 5
هي تلك الوجبات واألطباق الذي اعتمدت عليها القبائل والشعوب يف إعدادها بكثرة حيث أهنا أصبحت  

وهذا ما وضحه إبراهيم الكوين يف روايته نزيف احلجر يف  .تقاليد خاصة هبم ،اليت تقوم أفراحهم وأحزاهنم بوجودها
 5ة أو تنحين لغسل ثيابه جبوار البئر" فشوهدت كثريا وهي تبعث إليه بقصعة كسكسي مع الصبي " :قوله

والكسكس من األطباق التقليدية الرائجة يف البلدان العربية وخاصة اجلزائر وليبيا و علينا احملافظة على هته األطباق 
ضف إىل ذلك استحضر  .من الزوال واإلندثار يف ظل ظهور أطباق عصرية ال عالقة هلا باألطباق التقليدية

مثل قوله : " ثبت املسعود القدر على مثلث األحجار  .دوات البدائية يف جتهيز الطعام التقليديالكاتب لتلك األ
وأيضا قوله : " رمقته باستغراب ، ابتسمت مث متايلت ميينا ويسارا وهي ختض قربة احلليب  6،ودس احلطب حتته " 

صدر قوته وذلك بذكر املواد الغذائية كما أنه ذكر ذلك الزاد الذي حيمله الصحراوي والذي يعد م  7بني يديها "
الضرورية واملعتمدة من قمح وشعري ومتر وحليب وماء ،فهذه املواد هي غذاءه الكامل املتكامل للفرد الصحراوي 

ويطيب له يف الليل أن -" 8األجدر أن حتلب الناقة وتأتيين باحلليب قبل العشاء"   " :،وهذا ما جتسد يف قوله
أبوك ال يغيب بالسبب ،لقد -" 9وحيدثه عن أخالق احليوانات والطيور يف الصحراء " حيضر الشاي األخضر ،

ومنه : فإن الغذاء األصلي واألساسي  10مضى أكثر من أسبوع على رحيله تزود باملاء و التمر ، و اقتفي إثره "
 .ألهل الصحراء يرتكز على املاء والتمر والقمح والشعري و احلليب

                                                 

 48، ص 38نفسه : ص  رجع امل 1
 48، ص 38نفسه : ص  رجع امل 2
 48، ص 38نفسه : ص  رجع امل 3
 131،ص  46حلجر ،ص إبراهيم الكوين :نزيف ا 4
 132،ص املرجع نفسه  5
 134، ص10،ص املرجع نفسه  6
 9، ص املرجع نفسه  7
 10،ص املرجع نفسه  8
 24نفسه : ص رجعامل 9

 31نفسه : ص رجعامل 10
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 ............................................................................................ة ........ ....اخلامت

 : اخلامتة
بعض الروائيني يف العقود األخرية إىل توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعاصرة ، وعلى رأسهم "إبراهيم الكوين  اجته 

ة وقطع صلتها بالرواية الغربية من جهة والعودة لقراءة الرتاث من جهة أخرى ،من " ،وذلك هبدف تأصيل الرواي
خالل بث الروح لتستمر أنفاس ذلك اخلزان الثري ينبض ،فيعرب من خالهلا عن الواقع املعاش حيث ميثل لتلك 

وية اإلنسانية ، نتعرف من أن الرتاث جزء ال يتجزأ من اهل- : اهلوية العربية األصلية ،وقد توصلنا لعدة نتائج أمهها
إن الرتاث موجود يف حياة كل أمة ،فهو يؤكد وجودها الفعلي ،وأمة  - .خالله على عادات و معتقدات الشعوب

واقعية : ارتبطت بالنكبة  - : بال تراث هي أمة بال حاضر وال مستقبل يعود توظيف الرتاث يف الرواية إىل بواعث
فنية : وذلك من خالل البحث عن شكل فين مغاير وهبذا ارتأو  - .عها اخلاصاليت تعرض هلا العرب وكان هلا وق

احلركة الثقافية : يف حماولة األدباء و النقاد البحث يف الرتاث وما حيتوي عليه من  - .بالعودة لرتاث والنهل منه
ين : حيث وظف الروائيني الرتاث الدي- :وهبذا برز الرتاث ملختلف أنواعه يف الروايات العربية  .علوم وآداب شىت

الرتاث التارخيي : يستحضر فيه الكاتب - .من آيات الذكر احلكيم االقتباسالعرب قصص األنبياء وكذلك 
املوروث الشعيب : الذي يربط الصلة بني  .شخصيات تارخيية أو أحداث ووقائع تارخيية كان هلا وقعها اخلاص

توظيف الرتاث األديب : يؤدي للحديث  - .ب مبختلف طبقاتهاملاضي واحلاضر فهو منطا فنيا مستوحى من الشع
إن استدعاء "إبراهيم الكوين  - .عن مصطلح نقدي أال وهو التناص حيث أنه يأخذ من النصوص األدبية الرتاثية

إبراهيم الكوين "  "لقد وظف - .يف روايته نزيف احلجر " يوحي بتشبعه بالرتاث وتطلعه املعريف و الفكري العميق
 أسطرهالرتاث األسطوري وذلك ما جسده يف روايته يف - روايته نزيف احلجر شىت أنواع الرتاث فقد استحضر يف

كما استحضر الرتاث الديين من خالل قصة "قابيل وهابيل "  - .الشخصية "أسوف وقابيل " وكذا أسطرة الطبيعة
 - .ىل ذلك حضور احلديث النبوي الشريفباإلضافة إىل ذكر بعض أمساء سور القرآن وكذا مفردات قرآنية ضف إ

 .كما استلهم الرتاث الصويف يف توظيف مصطلحات صوفية وذكر لبعض الفرق الصوفية وكذا النظريات الصوفية

هنل أيضا من الرتاث التارخيي من خالل تلك الوقائع واألحداث التارخيية املرتبطة باملاضي اللييب ،ظف إىل ذلك  -
الرتاث األديب استحضر فيه الكوين لتلك اللهجات القدمية  - .ربية مثال : جون باركرحضور أمساء لشخصيات غ

كما استحضر الرتاث الشعيب اللييب بداية باحلكاية  .منها "اهلوسا ،التيفيناغ "وصوال إىل حضور اللغة اإلجنليزية
السحر و الشعوذة ،  ) هبم الشعبية واملثل الشعيب وصوال إىل املعتقدات الشعبية وما حتتويه من طقوس خاصة

لقد  . اإلميان بأولياء الصاحلني( ظف إىل ذلك استحضره لتلك الصناعات التقليدية وكذا املأكوالت الشعبية
وسلبياته ، مما  هبإجيابياتأحاط إبراهيم الكوين إحاطة شاملة مبختلف أنواع الرتاث اللييب ونقله بكل أمانة وإبداع 

 .بكل ما خيص بيئته وبلده واهتمامهيثبت حقيقة تشبعه 
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 الكوين إلبراهيمملحق السرية الذاتية 
  :أوال مولده  

باحلمادة يف الصحراء الكربى ،روائي لييب ينتمي إىل قبيلة الطوارق اليت تسكن  1948 أغسطس 7ولد يف 
واإلعدادية والثانوية يف  االبتدائيةدراسته  أهنى .د يف النيجر الشمال اإلفريقي من ليبيا إىل موريتانيا كما تتواج

اجلنوب اللييب فزان ، وتابع دراسته األدبية يف بالده حصل على الليسانس مث املاجستري يف العلوم األدبية والنقدية 
ن ، ويقوم ،جييد الكوين تسع لغات وكتب ستني كتابا حىت اآل 1977مبعهد غوركي لألدب العاملي مبوسكو عام 

عمله الروائي على عامل الصحراء ،مبا فيه من ندرة وقسوة وانفتاح على جوهر الكون ، وتدور معظم رواياته حول 
العالقة اجلوهرية اليت تربط اإلنسان بالطبيعة الصحراوية وموجوداهتا وعاملها احملكوم باحلتمية و القدر الذي ال يرد 

لة لري الفرنسية گأحد أبرز مخسني روائيا من العامل اعتربهتم ميثلون اليوم أدب ومن خالل إبداعه وعبقريته اختارته جم
القرن واحد والعشرين ،ومستهم مخسون كتابا للغد، ووضع السويسريون إمسه يف كتاب خيلد أبرز الشخصيات اليت 

اب ،كما ان رئيس تقيم على أراضيهم وهو األمازيغي الوحيد ال بل وحيد أيضا من العامل الثالث يف هذا الكت
،عندما كانت سويسرا ضيف  1998سويسرا إذا اصطحابه معه يف واحدة من أبرز احملطات السويسرية سنة 

شرف يف معرض فرانكفورت الدويل للكتاب اليوبيل اخلمسني العيد الذهيب ،كما ترمجت كتبه إىل لغات العامل 
 لغة  40احلية أي حوايل 

 :ثانيا : وظائف ومناصب تقلدها 
عمل ابراهيم الكوين يف وظائف صحفية ودبلوماسية عديدة حيث كان مستشارا دبلوماسيا يف السفارات الليبية يف 

 1978،ومندوبا جلمعية بوراسو  1975روسيا وبولندا وسويسرا ،وكان مراسال لوكالة األنباء الليبية يف موسكو 
توىل منصب يف وزارة الشؤون االجتماعية مث وزارة و  1981،وتوىل رئاسة حترير جملة الصداقة الليبية البولندية 

، ومستشارا إعالميا باملكتب الشعيب اللييب بسويسرا 1987اإلعالم والثقافة ومستشار بالسفارة الليبية مبوسكو 
،وبرنامج بعنوان  1969،وقدم كذلك لإلذاعة العديد من الربامج املسموعة من بينها خدعوك فقالو  1992

 الثقافة اجلماهري
 ثالثا: أسلوبه األديب 

عندما كان ابراهيم الكوين يدرس يف معهد غوركي لآلداب يف بداية السبعينات كانت النظرية السائدة هي أن 
الرواية عمل مدين وهي نظرية جورج لوكاتش وحسب النظرية ال ميكن أن تكون الرواية خارج املدينة ، وقد متكن 

ينتج روايات متعددة األجزاء عن الصحراء ،ويقوم عمله الروائي على عامل ابراهيم الكوين من قلب هذه النظرية ل
 الصحراء مبا فيه
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 : رابعا : جوائز ناهلا 
جائزة الدولة  : منها اإلطالقحاز ابراهيم الكوين على مخسة عشر جائزة دولية مل يفز هبا كاتب عريب على 

جائزة اللجنة اليابانية  1996ولة الليبية على جممل األعمال جائزة الد 1995السويسرية على رواية نزيف احلجر 
جائزة الرواية العربية )املغرب(  2001جائزة الدولة السويسرية على رواية اجملوس  1997للرتمجة على رواية الترب 

2005 
 : : ماقاله النقاد خامسا 

لفضاء الكوين بكل أبعاده املتجذرة يف الطبيعة يقول صالح فضل : تقوم أعمال الكوين برتمجة العوامل امليثولوجية .وا
و احليوان واالنسان ،حيث تقوم النباتات والظالل واحليوانات بدور الكائنات اإلجتماعية ،وهذه أبرز مفارقات 
الكوين اخلطرية فهو يصنع حفرياته املدهشة يف جيولوجيا اجملتمع الباردة البعيدة انه يعيد بناء ذاكرة الصحراء عندما 

سرتد مرة واحدة خمبوء الشعر والسرد املكتومني فيه ويفجرها بشكل ابداعي مذهل يرد لليبيا اعتبارها املفقود على ي
على الرغم انه مضلوم عربيا ومل ينل حقه من  إبداعيةان الكون عبقرية  :خارطة االدب العريب يقول جابر عصفور

لكن امته مل تكرمه مبا يستحق ويرى عصفور ان الكوين هو التكرمي فهو قد حصل على جوائز عاملية تليق بعبقريته 
املادية  وأبعادهاالعريب الوحيد الذي استطاع خلق اسطورة متكاملة شاملة بعمقها وشخصيتها ومعانيها وظواهرها 

 هيا اسطورة الصحراء األسطورةوالروحية وهذه 
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قائمة املصادر 
 واملراجع

 



65 

 

 قائمة املصادر واملراجع

 قائمة املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي 

  : املصادر -أوال
  .1996لبنان ، ، دار التنوير للطباعة والنشر ،بريوت3إبراهيم الكوين: نزيف احلجر ،ط-1

،دار اجليل  2( ،ط1914-1891جورجي زيدان :غادة كربالء :روايات التاريخ اإلسالمي ) 2-
-1891جورجي زيدان :رواية صالح الدين األيويب ،روايات التاريخ اإلسالمي) -3 .،بريوت لبنان

  .،دار اجليل ،بريوت لبنان 2( ،ط1914

 .2015،اجلزائر ، 2واسيين األعرج : رواية أنثى السراب ،ط 4-

  : ثانيا / املرجع
،مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ،عمان األردن  2أمحد الزعيب: التناص نظريا وتطبيقيا ،ط 1-

 م2000  ه1420،)

،الدار العربية  1آمنة بلعلى: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة ، ط 2- .(
  .م2010 ه1431للعلوم ،اجلزائر العاصمة ،

آمنة بلعلى : احلركة التواصلية يف اخلطاب الصويف )من القرن الثالث إىل القرن السابع اهلجريني(  3-
 2001   ،دط ،من منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق

،العلم واإلميان  1هباء الدين حممد مزيد : النزعة اإلنسانية يف الرواية العربية وبنات جنسها ،ط4- 
  .2008 - 2007ع ،اإلسكندرية ،للنشر والتوزي

 .جد عمر بن شعيب األلباين : صحيح أيب داود ،دط ،دس 5-

 .م1981، 1حسن حنفي : الرتاث و التجديد، دار التنوير ،ط 6-

  2009، دمشق ،حلبوين ، 1رجاء أبو علي : األسطورة يف شعر أدونيس ،ط 7-

  .2009حلبوين ،،دمشق ، 1علي عشري زايد : األسطورة يف شعر أدونيس ،ط8-
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 .2007للنشر ،اجلزائر ، ةلقصبادار عبد احلميد بورايو: األدب الشعيب اجلزائري ،-9

عبد املالك مرتاض : يف نظرية الرواية ،حبث يف تقنيات السرد ، دط ،دار املعرفة ،الكويت 10- 
 1998،شعبان ،

 -ه1421،دار البيضاء ،1حتوالت اللغة واخلطاب ،طعبد احلميد عقار : الرواية املغاربية  11-

  .م2001

،دار الفكر  3عز الدين إمساعيل : الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ،ط 12-
 العريب.

حتقيق أبو عبد هللا حممود بن اجلميل :  -عماد الدين أيب الفداء امساعيل ابن كثري القرشي  -13
 م 2011-ه1432، دار اإلمام مالك للكتاب ،اجلزائر ،2طقصص األنبياء ،

  .1985،دار الشروق للنشر والتوزيع ، 1فهمي جدعان : نظرية الرتاث ،ط14-

 3، ط1حممد عابد اجلابري : الرتاث واحلداثة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،املغرب ،جملد 15-
،2011.  

ة العربية املعاصرة ،دط، من منشورات احتاد الكتاب حممد رياض وتار: توظيف الرتاث يف الرواي 16-
 2002العرب ،دمشق ،

 جمدي كامل : أشهر األساطري يف التاريخ ،دط ،دار الكتاب العريب ، دمشق ،دون سنة 17-

 .2006، دون دار النشر ، 1حممد اجلوهري : مقدمة يف دراسة الرتاث الشعيب املصري ،ط 18- .

  .شعبية ،دط ،دار مصر للطباعة ،مصرحممد صفوت : األمثال ال 19-

،باب اإلميان  1اإلمام حمي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي : صحيح مسلم ،مج  20-
  .2006،مطبعة املنصورة ،دط ،

 .1995،مكتبة املعارف ،دط ،3حممد ناصر الدين األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج 21-

، دار الفكر ،بريوت ،لبنان  1الزوزين :شرح املعلقات العشر،ط أليب عبد هللا احلسني بن أمحد 22-
 .م2005، ه1425،
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 :مذكرات التخرج -ثالثا 
أوهرمش أوردية ،كميش حكيمة : توظيف الرتاث الشعيب يف الرواية اجلزائرية رواية األرض والدم 1-

يف اللغة وآداهبا ،ختصص أدب جزائري ،جامعة عبد  ملولود فرعون أمنوذجا ،مذكرة لنيل شهادة ماسرت
  .2014-2013مرية ،جباية ، الرمحان

حسينة توام : اشتغال املوروث يف رواييت )نوار اللوز ورمل املاية( لواسيين األعرج ،مذكرة لنيل  -2
 - 2015شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العريب ،ختصص أدب جزائري ،جامعة اجلياليل بونعامة ،

2016.  
فتيحة غزايل : جتليات الصوفية يف التجربة الروائية املعاصرة لسالم أمحد إدريسو ،أطروحة لنيل  -3

شهادة الدكتوراه العلوم يف األدب العريب ،ختصص أدب عريب حديث ومعاصر ،جامعة حممد خيضر 
 2018 -2017،بسكرة ،

 :اجملالت –رابعا 
سورة األنعام )فوائد ،منوعات ،فضائل ،أقوال( السعودية سليمان بن حممد اللهيميد : تفسري  -1 

  .ه1434 - 11 -4،رفجاء ،جملة رياض املتقني ، 
شريف مبوسى عبد القادر ،أمل رشيد : الطوطمية يف روايات إبراهيم الكوين ، حيوان الودان -2

  .2015،جامعة تلمسان اجلزائر ،ديسمرب  9أمنوذجا ،جملة املقاليد ،العدد 
 -27د الرحيم محدان : توظيف املوروث األديب يف شعر فوزي عيسى ،جملة جامعة البحرين ،عب -3
3- 2013.  
كرمية نوادرية،سعاد زدام : الرتاث الشعيب املفهوم واألقسام ،املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف  -4

 .2017، جوان  5ميلة ،اجلزائر ،جملة ميالف للبحوث والدراسات ،العدد 

 :املقاالت واحملاضرات واملواقع -خامسا 
صاحل مفقودة :أحباث يف الرواية العربية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،كلية اآلداب والعلوم  -1

 ،قسم األدب العريب ،منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري  واالجتماعيةاإلنسانية 
2 
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 .ىل الرتاث ،روائيي احلداثة العرب ،الغيطاين أمنوذجا.دط ،دتحممد صاحيب : هاجس العودة إ-2

عبد هللا بن صفية :أستاذ حماضر :دروس يف مقياس السرديات العربية احلديثة واملعاصرة السنة  -3
الثالثة ليسانس ،دراسات أدبية ،ختصص أدب عريب ،السداسي اخلامس ،جامعة حممد البشري 
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 ملخص
الكوين، من خالل روايته نزيف  إبراهيميقدم هذا البحث دراسة حول توظيف الرتاث يف األدب  

الرتاث الذي وظفه الكوين وظف الرتاث بقالبه وأسلوبه اخلاص كما  احلجر ،حياول ضبط أبرز أنواع
يراه هو مناسب ال كما يراه غريه ، مستلها من الرتاث ماخيدم فكره ورؤاه ، واضعا نفسه "موضع 

 احلكيم " األمر الناهي صاحب القرارات واألحكام الصائبة والنهائية واحلقيقة املطلقة

 الكوين ،الرتاث إبراهيمحلجر ،نزيف ا الكلمات املفتاحية :  

Résumé  

Cette recherche présente une étude sur l'emploi du patrimoine 

dans la littérature, Ibrahim al-Kawni, à travers son roman Le 

saignement de la pierre, il essaie de contrôler les types de 

patrimoine les plus importants qu'al-Koni a employés. Le 

commandement interdit, le propriétaire des décisions et des 

jugements corrects et définitifs, et la vérité absolue.  

Mots-clés : Pierre stagnant, Ibrahim Al-Koni, patrimoine 

 

 


