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    ::::مـلــــخصمـلــــخصمـلــــخصمـلــــخص
اسـتحرض الروايئ ٕابراهمي الكوين يف 

) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(الثالثية الروائية
تقاليد أالسالف ومعتقداهتم، نواميس الصحراء 
ورشائعها العليا، ٔاساطري الطوارق وخرافاهتم، 
ٔاحالoم وخطاnمه، اخترص الروايئ مراحل 

ينية حبيك احلياة rجqعية والسـياسـية وا;
جعائيب يعكس البعد الكوين –رسدي 

وأالسطوري والفلسفي لشعوب الطوارق، 
ويرتمج صعوبة واقع التيه والضياع والغربة، 
واجلوع والعطش اليت تعترب ٕاحدى ثوابت 
الصحراوي، ليأرس القارئ العريب برثاء خطا�ته 
الرسدية اليت تتغذى مبعاجلة ظاهرة املقدس 

  .الصحراوي
الطوارق، املقدس،  ::::فتاحيةفتاحيةفتاحيةفتاحيةاللكامت امل اللكامت امل اللكامت امل اللكامت امل 

أالسطورة، الفضاء الصحراوي، النواميس 
  .املقدسة

    

Abstract: 
The novelist Ibrahim al-Kony, in 

his three novels (waw el-soghra, el-

domia, el-fazaa) , evokes the traditions 

of the ancestors and their beliefs, and 

the  laws of the desert and its high 

laws, as well as the legends of the 

Tuaregs and their myths, without 

forgetting their  dreams and sins; the 

novelist shortens the stages of social, 

political and religious life using the 

magical  narrative method that reflects 

the cosmic and  legendary and 

philosophical dimention of the 

Touareg peoples, in addition to that 

the novelist translates the difficulty of 

the reality of loss and alienation, not 

to mention hunger and thirst, all of 

which is one of the constants of the 

individual who lives in the desert, in 

order to fascinate the Arabic reader 

with the richness of his narrative 

discourse, which is fed by the 

treatment of the sacred desert 

phenomenon. 

Keywords: Tuareg- sacred- Legend- 

Desert space- sacred supreme laws.
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    ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
مزجيا بني خطا�ت متباينة، ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة( ٕابراهمي الكوين  تشلك رواnت

اسـتحرض فهيا الروايئ املقدس واملدنس، العجائيب والغرائيب، الفلسفة والتصوف، أالسطورة والتارخي، 
عاداته وتقاليده، معتقداته . وّظف آليات ٔانرثوبولوجية تبحث يف خباn ا�متع الطاريق الصحرواي

وخرافاته، حيث تشلكت هذه أالنساق عرب رواسب ثقافية متجذرة يف معق الوعي امجلعي الطاريق 
اي تشـبع بروح السلف، ونواميس الصحراء ؤاقدارها، طبيعهتا الصعبة ومزا®ا اجلاف، اي ما لبث 

  .ٔان انعكس عىل خشصية الطاريق وعقيلته، لتغدو خشصيته معادال رمزn للفضاء الصحراوي
يف إالمياءات الطقوسـية، ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة( ىل الرس املقدس يف الثالثية الروائيةيتج

والرؤية الرمزية للواقع، ٕاذ انبجست قرحية ابراهمي الكوين يف رسد الفضاء الصحراوي املتشـبع �لرموز 
افة الطارقية من احتلت ماكنهتا داخل الثق ،املشفرة وا;الالت املعقدة من خالل تشكيالت مقدسة

  :خالل داللهتا الرمزية، سـنحاول تقيص تشكيالهتا داخل الفضاء الصحراوي
    الصحراء �عتبارها فضاًء مقدسًا الصحراء �عتبارها فضاًء مقدسًا الصحراء �عتبارها فضاًء مقدسًا الصحراء �عتبارها فضاًء مقدسًا : : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

يشلك الفضاء الصحراوي نقطة اسـتفهام ;ى الكثري من الباحثني اين يسعون ٕاىل تقدمي 
الكون الصحراوي املشـبع �لرموز  دراسة ترشحيية لطبيعة الصحراء وفهم ثقافة ساكهنا؛ لكن طبيعة

وأالساطري واخلرافات، وقف حاجزا ٔامام خمتلف ا;راسات أالنرثوبولوجية والثقافية، ليعجز الباحثون يف 
  . فك طالمسها وشفراهتا

ومن ®ة ٔاخرى تعد الصحراء حمل ٕاشاكل �لنسـبة لٕالنسان الصحراوي نفسه اي عاش حاÎ رصاع 
حماوالته ا;امئة لفهم طبيعهتا وتفكيك معاملها الغامضة، لكنه ما لبث ٔان  دامئ مع لك مظاهرها، بعد 

  .قدسها، واعتربها  قدره احملتوم، ومصريه أالبدي
معامل الفضاء الصحراوي من ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(قّدم ٕابراهمي الكوين يف ثالثيته الرسدية

. الطري، �عتبارها مقّدسات توارثهتا أالجيالخالل اسـتحضار الصحراء، الواحة، الرضحي، املعبد، 
  .ؤاكسبهتا بعدا رمزn داخل املنظومة الثقافية واحلضارية ٔالهل الصحراء

يه الفضاء اجلغرايف اي يمتزي مبناخ جاف وحرارة مرتفعة، يسودها اخلالء والسكون، يه : : : : الصحراءالصحراءالصحراءالصحراء. . . . 1111
قدسة، يه مفتاح الفردوس املفقود؛ أالسطورة اليت سكنت وجدان ٔاهل الصحراء، بلك نواميسها امل

والرس الاكمن يف نفوس الصحراويني اين آمنوا �لصحراء ليس كفضاء ماكين ٔاو جغرايف حفسب، بل 
ال حنتفي «: ويف هذا الصدد يقول ٕابراهمي الكوين. �عتبارها الروح املقدسة اليت تسكن وجداهنم

ولكننا البد ٔان حنتفي هبذا الركن ٔالنه املاكن (...) يعة�لصحراء ٔالهنا الركن أالوحد من ٔاراكن مملكة الطب 
، يه 1»االٔكرث نبال يف مملكة الطبيعة اي اسـتطاع بنبå ٔان حيّول الطبيعة من مملكة ٕاىل ملكوت
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الصحراء الصّماء اليت حتّولت من جمرّد فضاء جغرايف، يكّىن �لعامل أالريض السفيل ٕاىل عامل امللكوت 
 .راء مصدرا غنيا لٔالسطورة واملقدس والفلسفة والتأملالساموي، لتغدو الصح

تعد الصحراء بؤرة رصاعات إالنسان املتعددة؛ بفضل ما ٔانتجته من نواميس عليا، فرضت 
نفسها بسلطة ا;ين واملقدس، فغدا البائس الشقي جمبوال عىل إالطاعة وتقدمي الوالء لضامن حياته داخل 

ٕالنس واجلان وأالرواح، الشجر واحلجر والطري، وعليه إالميان بلك هذا الفضاء اي متزتج فيه عوامل ا
  .مظاهر الطبيعة الصحراوية خوفا من غضهبا ٔاو طلبا ملرضاهتا، ٔاو درًء ملرضاهتا

يف صور متعددة ترمز  ،)واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(جتلت الصحراء داخل نصوص ٕابراهمي الكوين 
ء وأالصاÎ، والقداسة اليت حولهتا من جمرد فضاء ماكين ٕاىل عامل ٕاىل الرصاع والقسوة واحلرية واخلال

  :ملكويت
رسد ابراهمي الكوين عرب ثالثيته الروائية حياة الطاريق، ورصاعاته املتعددة مع  ::::الصحراء رمز للرصاعالصحراء رمز للرصاعالصحراء رمز للرصاعالصحراء رمز للرصاع. . . . أ أ أ أ 

اء م«": واو الصغرى"الطبيعة من خالل حاÎ اجلفاف، احلرارة واملناخ الصعب، ويقول يف منت روايته 
؛ ومفاد هذا القول ٕان مل 2»ٕان عدممت ماء السامء ففتشوا عن ماء أالرض. يف السامء، وماء يف أالرض

 üطالبني نزول املطر، " آمناي"هتبمك السامء مطرا، فالبد من البحث عن ينابيع أالرض، فاجتهوا ٕاىل إال
كنوز أالرض، لكن أالخرية  لكن إالü ٔاىب ورفض طلب أالهايل، فاجتهوا ٕاىل. واحلد من جفاف الصحراء

  .ٔارادت قر��، ليتجه الطاريق ٕاىل النذور والقرابني
قر�ن أالرض ليس ٔاقل من «فرضت أالرض قر�� برشn، ليك متنح الصحراوي مطلبه؛ 

؛ ؤالن الصحراوي يؤمن بلك ما تنذر به النبوءة، فٕان أالهايل اسـتجابوا ٔالمر النبوءة، 3»قر�ن السامء
ارتووا . لريىض إالü، وانفجرت أالرض مغرا، سد حاجة الصحراويني. البرئ قر�� لٔالرضوقدموا حّفار 

  . مهنا وزرعوا أالرض، وعاشوا حياة مرتفة
ويعود تقدمي الطاريق للقر�ن البرشي هبة لٔالرض ٕاىل ما يسمى بظاهرة تأليه أالرض، هذه 

ة ميثولوجية، حتيك قصة إالنسان اي الظاهرة اليت تفّشت بني احلضارات القدمية، واليت تفرس حقيق
  . و; من رمح أالرض، وعليه ٔان يقدم قرابني �سـمترار ليبقى عىل قيد احلياة كهدية ٔالمه أالرض امتنا� لها

تتجىل قسوة الصحراء يف رشائعها، ونواميسها العليا اليت ٔاحضت مقدسا ياك�  ::::الصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوة. . . . بببب
م مدِنّسها، وت  البالء، التيه والنفي من املوطن أالصيل نتيجة �الفة : تجىل معامل قسوهتا يفمقّدسها وجير�

وعصيان ٔاو لوجود خطيئة كربى يقرتفها إالنسان، فيجرد من هويته عنوة، ويطرد خارج القبي�، لتبدٔا 
  .معا�ة هذا البائس الشقي، ٕاثر حتوü من حاr Îسـتقرار ٕاىل مرح� التيه والضياع

قصة نفي ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(براهمي الكوين يف الثالثية الروائيةرسد الروايئ إ 
وامتالكه؛ ٔالن حيازة هذا املعدن ) اهب(الشقي من موطنه نتيجة خلطيئة اقرتفها، ويه رسقة الترب

يف عرف الصحراويني، سـيجلب اللعنة والرش ٕاىل الصحراء اليت اكنت تعيش  -كام يطلق عليه-النحس
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Îعي؛ يف حاqمعدن النحوس مل يدخل ٔارضا ٕاال ونزل هبا اخلراب، « سكون واسـتقرار ٔاخاليق واج
Îع الصنّاع 4»وجعل ٔاعّزة ٔاهلها ٔاذq؛ فانعكست اخلطيئة عىل ساكن الواحة، وحتولت ٕاىل ساحة الج

لصامتة ٕاىل اين حّولوا الواحة ا. والتجار واملقايضني، وال صوت يُسمع فهيا غري صياح التجار واحلرفيني
فوىض، ؤاغضبوا الصحراء، فأسقطت علهيم لعنهتا، لتبدٔا املشالك أالخالقية وrجqعية، بظهور 

وتنقلت بني املضارب ٔاقوال تفيد ٔان الرش قد دامه النجع منذ زمن بعيد، ٔالن ٔابناء القبي� « :اجلرمية
ٔاوعية السمن، ؤاخذوا هباء النحس خالفوا الوصاn، وقايضوا الترب من جتار القوافل �لبعائر والرسوج و 

ٕاىل احلدادين، فرضبوا هلم املعدن القبيح يف حيل لئمية، ليقدoا هؤالء أالشقياء ملعشوقاهتم عربون عشق 
املقدسة، اليت تلزم عىل الطاريق rبتعاد عن لك " آهنـي"، العشق ٔامعى بصريهتم، خالفوا رشائع 5»ووفاء

ليعاقب الشقي من . يف خلق الالتوازن أالخاليق وrجqعي م�ات ا;نيا؛ ٔالن ال�ة سبب رئييس
  .طرف جملس القبي� �لنفي والتيه والضياع، بسبب سعيه وراء ال�ة والشهوات ا;نيوية

الصحراء يه الفضاء اجلغرايف الشاسع، لها نواميسها اخلاصة، تكتزن ٔارسار : : : : الصحراء رمز أالصاÎالصحراء رمز أالصاÎالصحراء رمز أالصاÎالصحراء رمز أالصاÎ....جججج
ويه رمغ قسوهتا وجربوهتا؛ ٕاال ٔاهنا الزالت تؤثر . بعد ا;يين وأالخاليقاخللق والكينونة، اليت تتسم �ل 

يعرتف الطاريق جبربوت الصحراء وسطوهتا ومن مث صعوبة ٕاخضاعها فينحين «عىل عقل الصحراوي؛ ٕاذ 
؛ ينحين ٔامام قوهتا طائعا 6»ٔاماoا، يقبل برشوط العيش فهيا وبتقلباهتا ويرىض بقدره دون ٔان يتحدى

سا ملظاهرها ؤاساطريها، وحمافظا عىل بنيهتا الثقافية وrجqعية، رمغ عرص المتدن  لرشائعها، ومقّدِ
  .والعوملة، �ختصار تشلك الصحراء رمزا لٔالصاÎ واملوروث الشعيب اي الزال حيافظ هويته

 ، نلمس مالمح أالصاÎ )واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(يف الثالثية الرسدية ٕالبراهمي الكوين
من خالل حتوالت الرسد املاكين، من  الفضاء الصحراوي ٕاىل الواحة؛ ٕاذ جهر الطاريق الصحراء وسكن 

متّرد عىل نواميس الصحراء ورشائع . الواحة، لنلحظ تبدل ٔاخالقه، وتعالت املصلحة عىل أالخالق
يال الزعمي ٔاوغليل جبرمية اغت  ،، اقرتف اخلطيئة-املعدن املنحوس -، مارس التجارة، وامت$ الترب"آهنـي"

رىم �لقالدة املطرزة بقطع . تناول البطل املدية وقطع خيط الqمئ مبهارة أالبطال«:من طرف خليå آهلوم
ٔانزل النصل الرشه عىل الرقبة، وجّره عىل النحر بوحشـية ٔ'نه . اجل� بعيدا، فهمدت أالنفاس يف احلال

سـتطيعون االٓذان جترجروا �لرٔاس ٕاىل ساحة ت : ينحر شاة، حّز الرٔاس عن اجلسد، وخاطب أالقران
�ام تنكيل، يه جرمية شـنعاء توحض موقف الروايئ من الطاريق اي �ع 7»!املالٔ  ، ونّلك �جلثة ٔاي

الصحراء ؤاخالقها ليسكن الواحة، فتدنت ٔاخالقه و�ع مضريه، ويف املقابل ال جند هذه الصفات 
  . موجودة عند الصحراوي

ٕابراهمي الكوين، رقعة ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة ( واحة من خالل ثالثيتهتعترب ال: : : : الواحةالواحةالواحةالواحة. . . . 2222
جغرافية لها مساحة حمدودة، حتارصها اجلدران من لك ®ة، يه الفضاء املقيد للحرية، تتجرد من لك 

الصحراء يه النقاء والوضوح واحلرية «قمي القداسة، وتقف يف خط عكيس مع الصحراء؛ حيث
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صاÎ، مبقابل املدينة اليت متيس ;يه التعقيد وrسـتالب، وضياع املالمح، وأالرس، والقداسة واالٔ 
وإالهبام، واخليانة، والصفقات املشـبوهة غري أالخالقية، وتشويه إالنسان واسـتالبه واغرتابه عن ذاته 

ياع ، لهيجر الصحراوي أالخالق والنواميس العليا، ويعيش حاÎ التغريب والض 8»وعن جوهره أالصيل
  .والتيه أالخاليق وrجqعي وا;يين والثقايف

يف ثالثية ٕابراهمي الكوين، �عتبارها بؤرة الرصاعات بني " الواحة"جتلت مالمح الفضاء املاكين 
إالنسان ؤاخيه، وبني إالنسان ونواميس الصحراء املقدسة، بل يف بعض املقاطع الرسدية نسـتطيع ٔان 

ٕاذ انقلبت أالحداث، وتغّريت جمراها من درجات القداسة ٕاىل . رسديةنعترب الواحة بؤرة املفارقة ال 
دراكت التدنيس، بتحّول فضاء أالحداث من الصحراء ٕاىل الواحة، و�لتايل انكشفت مالمح 

لتغدو الواحة . ليسكنوا الواحة ويتلبسوا بقميها" آهنـي"الصحراويني اين جهروا قمي الصحراء، ورشائع 
  ...دين املسـتوى أالخاليق، الرصاعات، العبوديةالفوىض، ت: رمزا ٕاىل

الفردوس املفقود يف " واو"وصف الروايئ ٕابراهمي الكوين الواحة ٔاو كام يطلق علهيا: : : : الواحة رمز للرصاعالواحة رمز للرصاعالواحة رمز للرصاعالواحة رمز للرصاع. . . . أ أ أ أ 
بسامت خمتلفة عام ٔالفناه من صفات حسـنة للفضاء  ،)واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(الثالثية الروائية

بؤرة للرصاعات، واملنافسات الغري مرشوعة، يه موقع الرش والنفاق بني  الصحراوي، فغدت الواحة
  .اخلّالن، وحروب ٔالجل املصلحة الشخصية

جهر الطاريق الصحراء، حبثا عن فضاء بديل، فضاء حيمل معه ٔاحالم الصحراوي يف الولوج 
، اكنت "واو"عن ولكن رح� حبثه . الرس املقدس" واو"ٕاىل حياة وعامل ٔافضل، اجهتد يف الوصول ٕاىل

؛ "واو"حمفوفة �ملصاعب واملشالك، ٕاذ ُخيّل للطاريق ٔانه بلغ املنهتـى حني عرث عىل فردوسه املفقود 
فبدت الواحة يف ذ/ اخلالء الرمادي العابس، لعني عابر السبيل، مدينة جعيبة من مدن اجلن، ٔاو «

ني فتقول ٔاهنا تظهر لساب� ال يطلبوهنا، واحة فريدة من الواحات املفقودة اليت تتحدث عهنا ٔاساطري أالول
اكنت بداية شقاء الطاريق وضياعه، وبدٔات " واو"، لكن 9»وختتفي يف وجه آخرين خيرجون يف طلهبا

معا�ته أالخالقية وrجqعية، ودخل مرح� التيه أالخاليق، وعاش حاÎ من rضطرا�ت النفسـية 
  .وrجqعية

الطاريق اخلطيئة الكربى، حني متت جرمية قتل الزعمي ٔاغوليل  من الناحية أالخالقية؛ ارتكب
من طرف خليå آهلوم والتنكيل جبثته، ولعل ٔابرز دوافع القتل هو رفض ساكن الواحة لوجود زعمي 

، وحبثوا عن دمية بدي� تكون سالحا يف يد ٔااكبر القبي� 10»كيف فاتك ٔاننا ال نريد ٕاال دمية «برشي،
وفمي سـبق نشب خالف بني . م اخلاصة، ولتكريس ٔاطامعهم ا;نيوية املدنّسةيسريوهنا حسب مصاحله

، واخلالف حول امرٔاة يعد ٔامرا معيبا r«11قتتال بسبب احلسـناء ٔامر معيب«اخلليلني بسبب امرٔاة 
ومشينا يف العرف الطاريق، خاصة ؤان املتنافسني هام ٔاحد ٔاعيان القبي�، ومن ®ة ٔاخرى نلحظ يف 

ايئ حلادثة اخلالف اخلليلني حول امرٔاة، يدل عىل وجود تناص ديين، اسـتحرض فيه اسـتحضار الرو
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الروايئ ٔاول جرمية يف 2رخي إالنسانية، اليت اكنت بني أالخوين قابيل وهابيل، ليقتل أالول الثاين بسبب 
  .امرٔاة

مارسوا التجارة ؤاما من الناحية rجqعية؛ فقد سادت الفوىض وتغلبت ٔاطامع الطوارق عىل ٔاخالقهم، 
خالفوا الناموس الصحراوي، امتلكوا الترب املعدن املنحوس، هذا أالخري اي جلب البالء لساكن 

وظهر الفساد، واحنرص الطاريق يف زاوية املدنس وrحنطاط، ليصارع العامل  ،الواحة، فانترشت الفوىض
  .ا;وين

ض، ويف خضم قسوة الطبيعة الصحراوية، بني تعايل السامء واحنطاط أالر  ::::الواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبودية....بببب
ورشائعها املقدسة، عاش الصحراوي احلرية يف عبادته، اكن قانعا راضيا بقدره احملتوم، قّدس الصحراء، 

الطاريق يف البحث عن   لكن ٔاطامع الصحراوي. ؤاسطر مكو�هتا؛ لتغدو الصحراء ٔاسطورة الطوارق
أالشـياء املادية oام اكنت «ن حر ٕاىل �ئس شقي مقيد؛ ٔالنالبديل أالفضل وتغيري مصريه، حّولته من اكئ

، فتجرد الطاريق من الرؤية الصوفية 12»قميهتا جتلب السوء وتؤثر عىل النفس البرشية ٕان يه تعلقت هبا 
، وسعا ٕاىل كسب الرحب وامتالك احلرام "آهنـي"اليت اكنت تلبسه يف  الصحراء، ومترد عىل نواميس 

ء والشؤم ٕاىل الواحة؛ ومن خالل الثالثية الرسدية نسـتطيع ٔان حنرص عبودية وا;نس، وجلبوا البال
  :الواحة يف شقني

العرف الصحراوي يرفض إالقامة يف نفس املاكن الٔكرث من ٔاربعني يوما، بل قانون الرتحال  ::::الشق أالولالشق أالولالشق أالولالشق أالول
حت الصحراويني ا;امئ للطاريق هو ٔاحد النواميس املقدسة اليت جبل علهيا الصحراوي؛ ٔالن الصحراء من

ٔامل يوصنا ... ٔامل يعلمنا �موس اخلالء ٔان من ميت$ ٔارضا امتلكته ٔارضه؟«احلرية يف التنقل والتجدد،
، لكن غواية الواحة بسطت همينهتا 13»أالسالف ٔان حنرتس من البقاء يف ٔارض ٔاكرث من ٔاربعني لي�؟

ملدة طوي�، فاكنت بداية  عىل عقل الطاريق فاسـتعبدته؛ خالف الناموس، واسـتوطن بأرض الواحة
 .العبودية؛ اليت سلبت الطاريق حريته؛ ؤاصبح مملواك مل$ ٔاراد امتالكه

امتالك الترب، مزاوÎ التجارة، املقايضة واملبادالت، لك هذه الظواهر جنحت يف تكريس  ::::الشق الثاينالشق الثاينالشق الثاينالشق الثاين
يه الناموس الصحرواي عبودية الطاريق للعامل ا;نيوي وأالشـياء املادية، جهروا التصوف اي نص عل 

بعدم امتالك املادة، جتردوا من العامل الروحاين، وقداسة أالساطري الطارقية الصحرواية وتعالياهتا، 
سكنت التجارة . الصحراوي ٕاىل البالء والضياع/متسكوا �ٔالشـياء، واملادة، وا;نس، اي قاد الطاريق 

كرها ملنظومة جديدة، رضبت منظومة القمي  وجدان أالهايل، فمل يبق ٔاماoم سوى اخلضوع طوعا ٔاو
 .وأالخالق اليت اكنت تسكهنم، حني اكنت الصحراء ماكهنم املقدس

حني اختذ الطاريق الواحة سكنا ü، عبد املادة واهب، وامت$ أالشـياء، : : : : الواحة رمز الفوالواحة رمز الفوالواحة رمز الفوالواحة رمز الفوىضىضىضىض. . . . جججج
سلع التجارية، ؤ'هنم شـيّد املباين وأالسواق، فظهرت الفوىض، وتعالت أالصوات �لتبايه بعرض ال 

من ختىل عن الصحراء وسكن الواحة ال يبيك «ينذرون �خلري والرفاهية، اليت سـتحل �لواحة، ولكن
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ضياعه فقط، ال يبيك ٕاحساسه الفاجع خبيانة العهد، والتخيل عن أالسفار والتفتيش وطلب احلنني 
ايضة اليت �ع مبوجهبا جذوة موقدة املفقود فقط، ولكنه يبيك ٔالنه اكتشف خرسان الرهان، وبطالن املق

، فتحولت احلرية ٕاىل 14»لينال ذال من ٔارض ظن ٔانه امتلكها فامتلكته، مل متتلكه فقط، ولكهنا قتلته(...) 
عبودية وقيد، واملقدس ٕاىل مدنس، ومن إالميان بقدر الطاريق ومصريه احملتوم يف الصحراء، ٕاىل البحث 

قدر، من خالل التخيل عن الناموس والعرف الصحراوي، وحتّول عن أالفضل وحماوÎ حتدي املصري وال
الهدوء واخلالء والسكينة اليت هتمس بغناء الطري املقدس، ٕاىل فوىض ورصاخ وضيق بفعل البناء 

  .واجلدران
منذ القدم يعترب الطري ٔاحد ٔامه وسائل نقل أالخبار، بل هو رسول املراسالت، فكثريا ما  ::::الطريالطريالطريالطري. . . . 3333

عث برسائل احلب واحلرب عرب هذه الطيور اليت اكنت ٔامينة يف نقل الرس من املرسل اكنت الشعوب تب
ٕاىل املرسل ٕاليه، و/ احتفت احلضارات القدمية �لطيور وقدسـهتا، ٕاذ اعتربت احلضارة الرتكية القدمية 

؛ ٔاي ٕان أالرواح قبل ٔان تلتصق يف ortmithamorphes«15أالرواح قبل الوالدة طيورية « ٔان
ٔاما حضارة الرومان فلها . إالنسان، اكنت يف أالصل طريا؛ فربطوا أالتراك الروح العليا �لطريجسد 

؛ 16»عند موت إالمرباطور اكن الرومان يطلقون عقا� رمزا لصعود روحه بني االٓلهة« طقوس خاصة
ح املقدسة ليغدو الطري جزًء من طقوسهم اجلنائزية يف التخلص من اجلسد والروح، لريبطوا الطري �لرو

  .اليت تصعد ٕاىل االٓلهة
ٕالبراهمي الكوين، موقف الطوارق " واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة"كشفت الثالثية الروائية 

من الطري، اي امزتج بني التفاؤل والتشاؤم، فالطري يف العرف الصحراوي هو الرسول اي حيمل 
ٔاهل الصحراء لكهم خيرجون ٕاىل العراء « النبوءة املقدسة؛ يسـتقبل النجع ٔارساب الطري بطقوس خاصة

يتقدoم الزعمي (...) هيرع العقالء ٔاوال يف rسـتقبال امل� املهاجرة. عندما يلوح يف أالفق ٔاول رسب
خلف أالاكبر يسري الفرسان يف فرق ٔايضا، خلف الرجال خترج مجع . وحيدا ملفوفا يف لباس املناسـبات

صغار الرضع يف الهواء، يرّددن مواويل البشارات، ويزغردن يف آذان النساء، جيرجرن أالوالد ويلّوحن �ل
ٔابيل "هاهو. هاهو الطري اي وهبك يل يف العام اي مىض قد ٔاقبل من جديد" ٔاطفالهن بسري تقول

ت$ البشارة اليت حتمل معها الفرح، يف نفوس النسوة الاليت . 17»"اي مح$ ٕايل� قد ٔاىت لرياك" ٔابيل
nرة الطري للنجع، برتحيب خاص حبمل ٔاطفاهلم والتلوحي هبم، كجزء من الطقوس اخلاصة اسـتعددّن لز

  . �لطري؛ ٔالهنم يعتقدون قطعا ٔان ٔاطفاهلم، مه ودائع الطري
الطري . الطري هو ٔامك، الطري هو ٔابوك« محل النسوة الرساÎ القدمية ٕاىل ٔاطفاهلم، ومفادها 

ىت تريب جناحا ليقب$ الرسب يف القبي� وهتاجر مع الطري ٕاىل م(...) هو ٔاه$، الطري جاء يزور وديعته
ويف . ، قصة نسب أالطفال للطري، ٔاسطورة طارقية قدمية تداولهتا أالجيال وآمنت هبا18»بالد الطري؟ 

  :جهرة الطري رمزية ;ى الطوارق؛ متزتج بني التفاؤل والتشاؤم
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شارة واخلري بني جناJ الطري، فريصدون ٔاوقات يتنبأ السحرة والعرافني، الب  ::::الطري رمز التفاؤلالطري رمز التفاؤلالطري رمز التفاؤلالطري رمز التفاؤل. . . . أ أ أ أ 
؛ كشف الروايئ "واو الصغرى"ظهورمه عىل سامء القبي�، لتبدٔا طقوس التنبؤ؛ ومن خالل رواية 

البشارة، وحامل نبوءة « أالول محل امس  ٔابيل بيل؛ وهو طائر: ابراهمي الكوين عىل صنفني من الطري
؛  يتفاءل الطوارق هبذا 19» أالخبية حامال ٕاnمه عىل ٔاجنحتهامليالد، هو من يقوم بتوزيع أالطفال عىل

اي ذكر يف " ٔا�بيل"الطائر، والبشارة اليت حيملها، ولعل السبب يعود ٕاىل تشابه هذا rمس مع الطري 

óΟ: القرآن الكرمي يف قوü تعاىل s9r&» t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾ r'Î/ È≅‹ Ï� ø9$# ∩⊇∪   óΟ s9r& ö≅ yè øg s† ö/èφy‰ øŠ x. ’ Îû 9≅‹ Î= ôÒ s? 

∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö�n= tã # ·�ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/ r& ∩⊂∪  Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;ο u‘$y∨Ït ¿2 ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪ öΝ ßγ n= yè pg m� 7#óÁ yè x. ¥Αθ à2ù'̈Β ∩∈∪ « 

ٔارسå هللا عز وجّل عقا� ٔالحصاب " ٔا�بيل"من سورة الفيل فٕان الطري  3وحسب ما ورد يف االٓية ، 20
ين ٔارادوا تدمري الكعبة املباركة؛ حفمل ذ/ الطري احلجارة ليقذف الكفار وحيمي الكعبة اليت الفيل ا

متثل قب� املسلمني، و�لتايل محلت مجوع أال�بيل بشارة للمسلمني حبامية الكعبة من التدمري وصوهنا من 
املقدس ;ى " ل ٔابيلٔابي"تناص ديين، ليسقطه عىل الطائر " ٔا�بيل"ويف اسـتحضار الطائر . ٔاي ٔاذى
  .الطوارق

طائر البشارة وحامل املرسات، « املقدس، يعتربونه الطوارق " موال موال"الطائر الثاين هو 
تتوج رٔاسه بقعة �صعة البياض، وهذا ما ٔاعطاها رس تألقها، وتعلق الصحراويني . هو طائر ٔاسود اللون

مل تطå ٔا�دي الصيد وال وسائå، لقدرته مل يسـبق ٔالحد ٔان عرث ü عن عش، ٔاو وجده ميتا، و... هبا
، 21»فقد اختارته الصحراء رسوال لها حيمل البشائر... عىل التخفي وهذا ما جيعل منه طائرا قدسـيا

يطاردون ٔارساب الطري ليقرؤوا ٔانباء جمهوÎ خيفهيا « يسـتقبå العرافة بطقوس التنبؤ والبشارة، ٕاذ    
حيمل رساÎ ساموية، يسـتقبلها " موال موال"؛ ٔالن الطائر 22»نهاخلفاء يف مسلكه ؤاصواته وطرق طريا

الطوارق �لطاعة والقبول لوصاn السامء اليت جعلت من الطائر وسـيطا رمزn؛ وقد ربطت الطوارق بني 
الطري والسامء؛ ٔالن الطري يتخذ من السامء مسكنا دامئا، ومن العامل العلوي رمزا لتعاليه عن العامل 

رفض إالقامة خارج فضائه؛ ٔالن من عاش يف الساموات العليا، ال يسـتطيب ü العيش يف السفيل؛ فهو ي
  .أالرض/ احلضيض

ٔاو غريهام؛ يعود " موال موال"ٔام " ٔابيل ٔابيل"تفاؤل الطوارق �لطري سواء ٔااكن : : : : الطري رمز التشاؤمالطري رمز التشاؤمالطري رمز التشاؤمالطري رمز التشاؤم    ....بببب
ئر الفيت اي حيلّق يف السامء فاكنوا يتفاءلون �لطا. لشلك الطائر يف أالساس وقوته يف التحليق ا;امئ

Îالسامء فيرسع يف تبليغ الرسا åالعّرافة وساكن النجع بلك فرح . دون تعب ٔاو لكل، طائر ترس åيسـتقب
ورسور؛ لكن ٕان تأخر الطري يف تبليغ الرساÎ ٔاو ٔاصابه العجز والتعب نتيجة كربه يف السن؛ فٕانه 

، وقد رصد الروايئ ٕابراهمي 23»عجوز جيلب النحسالطائر ال« سـيجلب النحس والتشاؤم للنجع؛ ٔالن
ضعف الطائر العجوز اي ختلف عن الرسب، وعن ملته، فأصبح " واو الصغرى"الكوين يف روايته 
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غريبا ملعو� من طرف ساكن النجع اين مل يروا يف الطائر العجوز سوى الضعف والوهن والعجز، 
  .للتشاؤم وفأل السوء وظهرت عليه عالمات املرض والكرب، ليغدو رمزا

، "واو الصغرى"ومن �حية ٔاخرى تشاءم الطاريق من الطائر الغنّاء اي مت ذكره يف رواية 
حذر القبائل من فتنة طائر اخلفاء عندما رٔاوا فعل ٔاغانيه يف «بسبب غنائه اي يؤثر يف النفوس، ٕاذ

ر �لصوت فميكثون يف أالودية ٔاnما، يأخذمه الطائ(...) النفوس، وسلطان حلونه عىل عقول ٔاعقل العقالء
وكثريا ما ينسون ٔانفسهم هناك فميكثون ما مكث الطائر اخلفي، ال يألكون، وال يرشبون، ال يتلكمون 

ويرجفون حبمى الوجد واملس، وتستيقظ يف صدورمه قبائل اجلن اليت ظنوا ٔاهنم قضوا ...وال ينامون
النجع ٔاية معلومة حول هذا الطائر فاختلفت الرواnت حوü،  ، ومل يعرف24»علهيا بqمئ أالولني ٕاىل أالبد

قالوا ٕان طائر الفتنة ليس رسوال من رسل اخلفاء، ولكنه مكيدة جديدة من ماكئد  العدو اخلا; « ولكهنم
رسل ٕاىل النجع لسلب عقول 25»فليحرتسوا، وليتعلموا الزتام احلذر" وانهتيط" O؛ ٔالن هذا الطائر ا�هول ا

ت$ . بسبب حلونه اليت تدخل الوجد للنفوس، وجيعلها مسكونة بصوت الطائر وجشونهالطوارق، 
الشجون خترج الروح يف رح� التخلص من اجلسد ليسكهنا التيه والضياع واحلزن، ؤ'ن الروح فارقت 

  .اجلسد هنائيا، فتعيش ت$ الروح مسكونة بصوت الطائر ا�هول
لتقرب ٕالهيا من املعتقدات rجqعية وا;ينية اليت ترّخست يف احرتام الشعوب لٔالرضحة وا ::::الرضحيالرضحيالرضحيالرضحي. . . . 4444

ذهن الوعي امجلعي العريب، حيث بقيت ت$ أالفاكر عىل شلك ترسـبات ثقافية الزالت جممتعاتنا العربية 
عدم اعرتاف إالنسان القدمي بفقدان هؤالء هو السبب اي وّ; يف نفوسهم «تسـتعني هبا  حلد االٓن؛ ٔالن

هذا اليقني اي ٔاجنب إالميان خبلود الروح كام جنده يف . ان الناجت عن اليقني بقداسة رفاهتممبدٔا إالمي
ثقافات الصحراء الكربى ٔاو مرص القدمية من خالل اللجوء ٕاىل ٔارضحة أالسالف عندما يتطلب أالمر 

مه لتقديس الرضحي يعود �;رجة االٔ / ، وٕان اكن تقديس املاكن26»اسـتجداء النبوة، ٔاو الفوز بوصية
املدفون بذ/ املاكن، وٕامياهنم بقدرته عىل تغيري مصائرمه، فيتقربون للسلف ٔالخذ نبوءة ٔاو وصية، 
يتعاملون مع ٔارواح السلف ال ٔاجسادمه؛ ٔالهنم موقنون بأن روحه ستبقى عظمية حىت بعد موت اجلسد 

  .ودفنه حتت الرتاب
ده الروايئ ٕابراهمي الكوين يف مدونته ظهرت حاجة الطاريق ٕاىل بناء أالرضحة من خالل ما ٔاور

نسـتطيع ٔان نقمي ٔارضحة oيبة ٔالمواتنا ٔارضحة جحرية، « :قائال عىل لسان خشصياته" واو الصغرى"
نزورها يف أالعياد، ونتوسدها يف الليايل لنسـتعري مهنا نبوآت حتذر� من العدو، ٔاو من الو�ء، ٔاو من 

نا ٕاىل أالرضحة، ونبشـنا احلجارة، لنسـتخرج  عظام مو�2 اجلدب، وٕاذا متادى اجلن يف ٕازعاجنا، ذهب 
؛ ٔالن الطوارق يعتربون الزعمي 27»لنصنع مهنا متامئ ترافقنا يف ٔاسفار�، ونسـتعني هبا يف ٕارهاب ٔاهل اخلفاء

اي يرقد يف ذ/ الرضحي، اكئنا متعاليا عن البرش العاديني، تتواصل روحه مع ٔاهل السامء، هو اكئن 
  .ت ٕانسانية، ولبس ثوب اكئنات اخلفاءجترد من سام
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يسـتعريون جتربة ٔاسالفهم القدماء استنطاقا لعقلهم ا;يين الباطن، ال عبادة « والطوارق 
، وعليه تمكن ٔامهية 28»للرفات اي حيويه كيان الرضحي، ولكن ختليدا للرمز اي ٔابدعه صاحب الرضحي

وي جثة ٔاحدمه، ولكن تبلغ رمزيته يف الروح اليت تقديس الرضحي ال �عتباره ماك� ü مساحة معينة حي
وهذا «تسكن ذ/ الرضحي، واليت يؤمن هبا الوعي امجلعي اي جبل عىل تقديسها منذ صغره؛ 

التجسـيد لصورة rلتفاف حول املاكن املقدس، الرضحي اي يعكس الطهر والصالح هو العامل 
اوز عراقيلها وحمهنا، وهذا ما جيعلنا ندرك رمزية ٔاخرى المنوذV لهؤالء لكسب مزاn احلياة السعيدة وجت

ملموسة يالحظ بناؤها �لعني ا�ردة، فيدرك ٔاو يؤول مبارشة بتغذية راجعة بنيهتا الروحية 
، وهذا ما ملسـناه حني رفض الصحراويني تنصيب زعمي آخر بديال عن زعميهم الروJ 29»وإالعتقادية

ن الواحة بأهنم يعبدون ا;ىم البرشية، بدل الروح املقدسة اليت ترقد اي يرقد يف الرضحي، واهتموا ساك
  . يف الرضحي، وتوJ هلم �لنبوءة الساموية، وحتمهيم من الرشور وأالذى

ٕالبراهمي الكوين، ثورة الطوارق عىل " ا;مية"رصدت بعض املقاطع الرسدية من رواية  
،Jٔاوا يف الزعامء اين يدبّون عىل أالقدام حمكة هل ر « تنصيب زعمي برشي، بديال عن الزعمي الرو

ٔاهل اخلالء وحدمه حيتاجون ٕاىل صوت اخلفاء اي (...)ٔاكرب من زعمينا اي يرقد يف رضحي املعبد؟ 
، وهذا يدل عىل الفرق الكبري بني 30»تسميه أالبد، ٔاما ٔاهل ا;نيا فال يريدون من ا;نيا ٕاال دىم ا;نيا

يتباهون بروح السلف، حيرتموهنا ويبجلوهنا، يتقربون لها  ولوناالٔ فحة، ساكن الصحراء وساكن الوا
�لنذور والقرابني طلبا ملرضاهتا، ٔاما ساكن الواحة فريفضون روح السلف وأالولون، ويتغنون �ٔالشـياء، 
ٔارادوا اكئنا برشn مييش عىل قدمني، يسّري ٔامورمه ويدبّر شؤوهنم، ويساندمه يف رح� البحث عن 

  .  س املفقودالفردو 
الصحراويني للرضحي يعود لرمزيته ا;ينية يف تقيص / وعليه ميكن اعتبار قدسـية الطوارق

النبوءة، وعبادة أالسالف وأالولني اين يشع هبم الرضحي نورا هيتدون به، حني الضياع، والتيه، 
ع من تقديس ومن ®ة ٔاخرى تقديس الرضحي ينب. وطلب للمغفرة، ٔاو رد أالذى، وحتقيق أالمنيات

الطاريق للروح اليت تسكن الرضحي؛ ٔالن اجلسد ٕاذا فارق احلياة ستبقى روحه حية، تتصل �لسامء 
لتتعاىل عن أالرواح اليت الزالت عىل قيد احلياة، ومه بذ/ متأثرون مبا آمنت به احلضارات الرشقية، 

  . و�ٔالخص احلضارة الفرعونية اليت اكنت تؤمن بتناخس أالرواح
        ::::النواميس املقدسةالنواميس املقدسةالنواميس املقدسةالنواميس املقدسة    ::::ZZZZنيانيانيانيا

ترىب الطاريق منذ طفولته عىل مجموعة من الوصاn والقوانني، تداولهتا ٔالسن العجائز ورددها 
الشـيوخ يف جمالسهم، مل يعارض الطاريق ت$ الوصاn، رمغ طالمسها، بل حاول التأقمل معها وإالميان هبا 

®ة ٔاخرى؛ ٔالهنم اعتربوها الوصاn اليت ال تقديرا لٔالولني من ®ة، وخوفا من خطيئة جتاوز الوصاn من 
        .تندثر
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للروايئ ٕابراهمي الكوين، ظهرت الرؤية الفلسفية ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(يف الثالثية الرسدية
واليت يعتربها الطاريق بنية ٔاساسـية من البىن التحتية للمجمتع  والرمزية للنواميس الصحراوية املقدسة،

الطاريق الصحراوي، اي يرى يف ت$ النواميس امتدادا للموروث الشعيب اي تلفه هاالت القداسة 
  . وrحرتام

حيظى الزفاف يف لك احلضارات إالنسانية الغربية ٔاو الرشقية، بطقوس معينة،  ::::عادات الزواجعادات الزواجعادات الزواجعادات الزواج. . . . 1111
ن بيئة ٕاىل ٔاخرى، يقوم ٔاساسها عىل تقوية الروابط بني الرجل واملرٔاة بطريقة رشعية، ليعرب لك ختتلف م

   .طرف لرشيكه بوسائل خمتلفة عن احلب وrحرتام اي سـيجمعهام
الزواج خالفا لكونه عالقة اجqعية تنتج نسال حيافظ عىل السالÎ البرشية، فهو كذ/ 

افها، ؤاحاكoا، وقوانيهنا، واليت ختتلف من حضارة ٔالخرى، ؤانه عالقة مؤسسة اجqعية oمة، لها ٔاعر «
يرشعها ويربر وجودها ا�متع، وتسـمتر لفرتة طوي� ) الرجل واملرٔاة(جنسـية تقوم بني خشصني يف اجلنس 

من الزمن، يسـتطيع من خاللها املزتوجان البالغان ٕاجناب أالطفال، وتربيهتم مضن القواعد اليت فرضها 
، يه عالقة رشعية يرشف علهيا ا�متع مبباركة عائ� الزوجني ؤاهلهام، عرب ٕابالغ ا�متع مبوعد 31»متعا� 

اقرتاهنم وسط مراسـمي الزفاف اليت ترافقها طقوس متنوعة، حيرضها أالهل وأالقارب وأالصدقاء، ليك 
  .يشارك احلضور هبجة العروسني وفرحهتم
بعض مظاهر الزواج ;ى الطوارق؛ من خالل " الصغرىواو "رسد ابراهمي الكوين يف رواية 

غسلن جسدها البتول �ملاء النفيس، ودلكهنا �ملرامه « :اسـتحضار حدث زواج العذراء �لزعمي؛ ٕاذ يقول
مث زغردت لها العجائز ويبرشهنا يف . املسـتحرضة من زهور الرمت، ومشطن لها من شعرها جدائل هبية

، وهو جزء من طقوس الطهارة اجلسدية اليت تقوم هبا 32»قرينة الزعمي أالغاين �لهناء ٔالهنا سـتصري
  . العروس قبل الزفاف، من تطييب للراحئة ومتشـيط للشعر، لتظهر زينهتا وجاملها ٔامام زو®ا واحلارضين

يف « ويف جو هبيج، ترافق الزغاريد العروس، وتبرشها أالغاين �حلياة اليت سـتعيشها مع قريهنا الزعمي،
يق غنّت الشاعرة ٔاشعار احلنني واملوت والقران، فاكنت الرفيقات يرددن اللحون الشجية وراءها الطر 

فيستبد الوجد �لفرسان، فريجتفون، ويدمعون، ويفّزون خارج البيوت، ليتابعوا املوكب اجلليل دون ٔان 
شجية اليت تزرع وتعترب الطقوس اليت ترافق الزفاف، وأالغاين ال  ،33»جيرؤ عىل rقرتاب خطوة واحدة

احلزن والوجد يف نفوس احلارضين، رمزا للهناية واملوت والبؤس، خاصة ٕاذا نظر� ٕاىل موقف العروس 
، بل تقارن املرٔاة بني بيت 34»اعمل ٕان املرٔاة ال تغفر لرجلها ٕاخراجه لها من بيت أالب ٔابدا« من الزفاف

اي تسعى فيه للخلود، ؤاما الثاين فهو  أالب والزوج؛ فأالـول اي و;ت فيه؛ ميثل الفردوس أالبدي
.  اجلحمي اي ساقت ٕاليه عنوة، يف سبيل العادات والتقاليد، لتغدو املرٔاة حضية لٔالعراف rجqعية

�لنسـبة للرجل فيختلف موقفه من الزواج، فهو يعتربه رمزا ٕاجيابيا لبداية حياة جديدة، ورمزا للميالد 
  .والتجدد
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ارق ٔان لباسهم، هو ٔاحد النواميس املقدسة اليت جبلوا علهيا من قبل و جيمع الط    : : : : اللباس الطاريقاللباس الطاريقاللباس الطاريقاللباس الطاريق. . . . 2222
تلعب ااكرة « املوروث الشعيب، لتتشلك قمية اللباس الطاريق مضن بنية الوعي امجلعي للطوارق، ٕاذ

امجلاعية دورا فعاال يف احلفاظ عىل كيان الشعوب ذات الثقافة الشفوية فتنتقل القمي اليت ٔاسسها 
سالف نقية مشعة عرب خمتلف ٔاشاكل التعبري، ال تنطفئ شعلهتا وال يضعف الزمن من تأثريها عىل االٔ 

،  لريتبط الطاريق اجqعيا ودينيا وثقافيا بلك العادات والتقاليد والقمي اليت ورbا 35»أالجيال املتعاقبة
  .تباعا من أالسالف

سـبات الثقافية والفكرية لشعوب ال نعتد يف القول بأن اللباس الطاريق ٔاصبح مضن الرت  
الطوارق، بل هويهتم احلضارية؛ ويتكون لباس الرجل الطاريق من عباءة عريضة، فضفاضة ال تكشف 
تفاصيل اجلسم، تأخذ اللونني أالسود وأالزرق؛ لكن غالبا ما تكون زرقاء اللون، وهذا ما يرحج سبب 

  .تسمية الطاريق �مس الرجل أالزرق
جزًء ٔاساسـيا يف لباس الطوارق، حيث يغطي نصف وجه الرجل؛ ولهذا كذ/ يعد اللثام  

حسب الاكتب ٔاكناته و; النقرة يف كتابه أالخري قمية مقّدسة �لنسـبة هلم؛ حيث تعود قصة اللثام 
ٔاورده احلافظ عز ا;ين بن أالثري يف 2رخيه الكبري حول « ٕاىل ما" من الهوية ٕاىل القضية.. الطوارق"

وقيل ٔان سبب اللثام هلم ٔان طائفة من ملتونة خرجوا مغريين عىل عدو هلم، : " بلفظه ذ/، والرواية
خفالفهم العدو ٕاىل بيوهتم، ومل يكن هبا ٕاىل املشاخي والصبيان والنساء، فلام حتقق املشاخي ٔانه العدو ٔامروا 

علن ذ/ وتقدم النساء ٔان تلبس ثياب الرجال ويتلمثن، ويضيقنه حىت ال يُعرفن، ويلبسن السالح، فف
املشاخي والصبيان ٔاماoن، واسـتدارت النساء �لبيوت، فلام ٔارشف العدو رٔاى مجعا عظf فظنه رجاال 

، وبعد ت$ احلادثة ٔاصبح اللثام ٔاحد املقدسات 36»هؤالء عند حرميهم يقاتلون عهنن حىت املوت: فقالوا
تراثية من ®ة  - من ®ة، وقمية شعبيةاليت يمتسك هبا الطاريق، هذا اللباس اي حيمل هيبة ووقارا 

  .ٔاخرى
ابن الصحراء جاء من جوف « :قصة اللثام، قائال" ا;مية"ؤاورد ابراهمي الكوين يف روايته 

، هكذا اسـمتد اللثام 37»أالم ملg، فكيف تريده ٔاال يصري اللثام عضوا يف بدنه اكليد واملنكب واراع؟
ف نواميس اللباس، ومن خيالفها يعترب غريبا عن القبي�، دميومته يف عرف الطاريق، وسنّت أالعرا

  .ويطرد خارج النجع ليعيش حياة التيه والضياع، نتيجة العصيان والمترد عىل النواميس املقدسة
عرفت قبيال آخر يف «:واسرتسل الروايئ يف حديثه عن قمية اللثام يف العرف الطاريق، قائال

للثام تنحر فيه أالضاJ ويتسابق الفرسان �ملهاري، وتغين  حصراء ٔاخرى، توارث عن أالسالف عيدا
، لتتجرد قمية اللثام ;ى 38»الصباn ٔانبل أالحلان، يف هذا اليوم من لك عام يمت اختيار اللثام أالمجل ٔايضا

الطاريق، من جمرد لباس اصطدم حباكية توارثهتا أالجيال وداولهتا أاللسن ٕاىل ٔاسطورة مقدسة، تقام لها 
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ياد وسط  مراسـمي توصف �;ينية، تذحب فهيا أالضاJ وتقدم القرابني خفرا وفرحا بلباسهم املقدس، أالع 
  .ليغدو اللثام ٔاحد النواميس املقدسة اليت فرضت قميهتا من خالل رمزيهتا rجqعية والثقافية

فوذها داخل ا�متعات تعترب عادات النذور والقرابني من ٔامه العادات اليت بسطت ن: : : : القرابني والنذورالقرابني والنذورالقرابني والنذورالقرابني والنذور. . . . 3333
إالنسانية قدميا وحديثا، وقد شاعت هذه الظاهرة منذ القدم، وتتعدد ٔاسـباهبا حسب حاجة املتقرب 
اي يدعو االٓلهة ترضعا لتحقيق رغباته ؤاطامعه من ®ة، وقد تكون شكرا وخوفا من ٔاذى من ®ة 

لقر�ن حيوانيا، وهو االٔكرث شـيوعا وتعدد ٔاسـباب القرابني يؤدي ٕاىل تعدد ٔاشاكلها، فقد يكون ا. ٔاخرى
;ى ٔاغلب الشعوب، لكن ;ى البعض االٓخر يتخذ القر�ن شh برشn، نظرا ٕاىل حاجة املضحي، 

  .وهذا الشلك القر�ين شائع ;ى الشعوب اليت تعرف بآلكي حلوم البرش.  وطمع الواهب
ن يف بداية ٔامره اقترص موقف يرى ٔان القر�« :ويف تنوعات شلك القرابني، يقول سـيد القمىن

ٔان يذحب لها من ماشيته، حبسـبان اللحم ٔاعىل  -زnدة يف متلق آلهته -عىل مثار النبات، مث رٔاى إالنسان
؛ ومفاد قول سـيد 39»وٕاثبا2 خللوص مضريه الٓلهته، حتّول حنو ا;ماء البرشية(...) من النبات رتبة،

مفنذ القدم اكن نباتيا، حيث يقدم املتقرب نبا2  القمىن؛ ٔان القر�ن شهد تطورا ملحوظا عرب أالزمنة؛
مقدسا لالٓلهة لقضاء حاجته،  لكن بعد هذه الفرتة، ٔاخذ شh آخر، بغية تكرمي املتقرب الٓلهته، 

ؤاما آخر مراحل التقرب القر�ين، فاكنت حماوÎ لتقوية الروابط الشعائرية . اسـتعان �لقر�ن احليواين
ني إالنسان ومظاهر الطبيعة، ليخلص إالنسان يف أالخري يف تقدمي ٔاخيه بني إالنسان واالٓلهة، ٔاو ب

إالنسان قر�� لالٓلهة؛ ٔالن ا;ماء البرشية لها قمية كبرية ;ى االٓلهة، / قد يسـتعني هبا املتقرب نتيجة 
ته طمع االٓلهة وجشعها يف طلب نوع القر�ن لقضاء حواجئ املتقرب، ليسـتجيب لها طمعا يف تقوية عالقا

  . مع العامل العلوي، والعامل املقدس
البراهمي الكوين بنحر عزنة سوداء، " واو الصغرى"جتلت مالمح القر�ن احليواين يف رواية 

حنروا العزنة السوداء، وجاءوا « :وٕاراقة دماهئا فداًء لروح الزعمي اي يرقد يف الرضحي، وطلبا للغيث
ٔاعىل، كعرف ا;يك، مغروا يديه بدم أالحضية، جّروه بغالم مشطور الرٔاس بشعر كثيف، ينتصب ٕاىل 

هذا ... وضعوا يديه عىل احلجارة فكتبت أالصابع العرش العالمة اليت حفظهتا أالجيال. ٕاىل بنيان الرضحي
، وعادة تقدمي 40»هذا دم rبن n موال� افتداه دم العزنة السوداء. دمنا حنن n موال� افتداه دم rبن

 الزعمي امليت يه عادة توارثهتا أالسالف، وهذا بسبب تعلق الطاريق بزعميه؛ ٔالهنم القرابني لرضحي
يعتربون روحه ستبقى خا;ة حىت وٕان فارقت اجلسد، سـيظل زعf روحيا لٔالبد يتوددون ü �لقرابني، 

  .لتلبية طلباهتم، وٕاراقة ا;ماء كجزء من الشعائر العقائدية اليت تؤمن هبا الطوارق
ٕاىل اسـتعانة الطاريق �لقر�ن " واو الصغرى"راهمي الكوين يف مدونته الرسدية ؤاشار اب

البرشي ٕارضاء للطبيعة يف قضاء حواجئه، وrسـتفادة من خرياهتا، فبعد حاÎ اجلفاف تقرب الساكن 
من السامء طلبا للغيث اي سـيحيي إالنسان والشجر واحليوان؛ فأرسلت هلم السامء نبوءة تفيد ما 
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قر�ن أالرض (...) ٕان عدممت ماء السامء ففتشوا عن ماء أالرض. ماء يف السامء، وماء يف أالرض «:يأت
، اجهتد العّرافة يف تفسري النبوءة، اسـتعانوا �حلفار اي اكتشف املنبع 41»ليس ٔاقل من قر�ن السامء

ي اي ارتوت من دمائه املايئ، ؤانقذ الواحة من حاÎ اجلفاف، لكنه يف الوقت نفسه اكن القر�ن البرش 
  .أالرض، فالطبيعة ال تعطي ٕاال ٕاذا ٔاخذت ما يشـبع رغباهتا

تشلك ثنائية الهجرة والرتحال معادالت موضوعية للفضاء الصحراوي، اليت ما لبث : : : : الهجرة والرتحالالهجرة والرتحالالهجرة والرتحالالهجرة والرتحال. . . . 4444
 ٕاذ وجد الطاريق نفسه. ٔان غدت رشائعها rجqعية وا;ينية، نواميسا مقدسة ;ى ساكن الصحراء

جمبوال عىل الرتحال ا;امئ، نظرا لطبيعة البيئة الصحراوية الصعبة سواء من �حية احلرارة ٔاو اجلفاف ٔاو 
رnح القبيل، اليت تعصف �لنجع لتحرك وجدانه برضورة الهجرة وترك املاكن، واهاب ٕاىل و®ة 

اقتداًء �لسلف  ٔاخرى، حبثا عن  مناخ ٔافضل ٔاو عىل أالقل ٔاكرث مالمئة للعيش من سابقه؛ وذ/
  .وامتثاال للناموس الصحراوي

تعترب الهجرة والرتحال من ٔابرز التعويذات اليت يؤمن هبا الطاريق ويرددها خالل رح� حبثه 
ٔانقذ الرتحال وصية القبي� البدئية من الزوال؛ ٔالن «عن الفردوس املفقود املوجودة يف لك متامئ الصحراء؛ 

 ا;ينية والوجودية مل يكن لها ٔان تتكشف للوجود ٔاخريا لو مل جتر عىل لغة التكوين اليت ٔاسست املفاهمي
، ومفاد هذا القول ٔان الشـتات 42»لسان شـتات القبي� التكوينية املمتث� يف طوارق الصحراء الكربى

والهجرة والضياع من العنارص أالساسـية يف الكشف عن الوجود ا;يين والتكويين لقبائل طوراق 
  .ىالصحراء  الكرب 

 ٔايدينا؛  وعىل لسان نيوردت وصاn الناموس املقدس يف متون الثالثية الرسدية اليت ب
ٔامل يعلمنا �موس اخلالء «: خشصيات ٕابراهمي الكوين؛ بقوهلم ٔان السفر والرتحال هام ٔاحد وصاn أالسالف

ٔاكرث من ٔاربعني ٔامل يوصنا أالسالف ٔان حنرتس من البقاء يف ٔارض ... ان من ميت$ ٔارضا امتلكته ٔارضه؟
، حّذرت السنن الطارقية من خطر البقاء يف ٔارض ٔاكرث من ٔاربعني يوما؛ ٔالهنا سـتعرض 43»لي�؟

الصحراويني ٕاىل خطر الوجد اي سـيحل هبم، واخلطف من طرف عامل اجلان وأالرواح اليت تسكن 
ه البؤس الصحراء هذا من ®ة، ومن ®ة ٔاخرى  خمالفة الناموس ووصاn أالسالف، سـينتج عن

  .والشقاء، والتيه والضياع
الهجرة والرتحال هام سنن أالولني اين سكنوا الصحراء، يرمزان للميالد والتجدد؛ ٔالن من  

سكن ماكن جديدا سـيعيش حياة متجددة، سـيرتك ورائه ماضيه، ويقبل عىل حياة ٔاخرى، مكن خيلع 
سيته، وتتجدد روحه بطاقة اجيابية جديدة، ثيابه القدمية ليلبس ثو� جديدا، فيتغري منظره، وتتحسن نف 

  .كذ/ هو حال الطاريق اي جيدد حياته الصعبة والشاقة، بتغيريه للفضاء اي اكن يقطنه
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    الرموز إالنسانية الرموز إالنسانية الرموز إالنسانية الرموز إالنسانية : : : : ZZZZلثالثالثالثا
ٕالبراهمي الكوين، ) واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(ظهر إالنسان يف الثالثية الروائية 

لعبت هذه الشخصيات ٔادوارا ٔاساسـية يف . العراف، والزعمي، والغريب بتشكيالت خمتلفة، مثل خشصية
تغيري مسار أالحداث وحتوالهتا داخل اخلطاب الرسدي هذا من ®ة؛ ومن ®ة ٔاخرى ظهرت املرٔاة يف 

  .التصور الطاريق يف دور Zنوي يعكس قميهتا داخل جممتعها
 يف شلكها الالعادي؛ ٕاذ جتّردت من كوهنا ظهرت خشصية الزعمي يف ثالثية ٕابراهمي الكوين: : : : الزعميالزعميالزعميالزعمي. . . . 1111

خشصية عادية تدير شؤون القبي�، وحتظى �لكثري من rحرتام والتقدير والتبجيل، لها سلطة سـياسـية 
ٔان يضحي «واجqعية داخل جممتعها، ٕاىل خشصية البطل املضحي؛ ٕاذ تفرض النواميس عىل الزعمي 

؛ فالزعمي اي 44»ام حضى �لعزÎ، كام حضى �لشعر يوماحرصا عىل مصري القبي�، يضحي �لسعادة، ك
تنصبه القبي� البد ٔان تتوفر فيه رشوط الزعامة؛ من خالل التجرد من حياته العادية، وتكريس نفسه 

ويشرتط فيه ٔان يكون ابن ٔاخت الزعمي القدمي ليتوىل منصب الزعامة وشؤون احلمك، و . خلدمة جممتعه
السـياسـية الطارقية، وطرق انتقال احلمك والزعامة، وهو ما ترمجه ٕابراهمي  تعكس هذه املظاهر احلياة

  .الكوين يف الثالثية
خالل تطور أالحداث الرسدية وتداخلها، حتّول الزعمي من خشصية املضحي ٕاىل خشصية 
ٔاسطورية، حتظى �لتقديس والتأليه؛ والشخصية أالسطورية وفق ما ٔاورده يوسف شلحد يف كتابه 

رئيس قبي�، فارس جشاع ٔاو : معوما اكئن برشي«:يه" قدس عند العرب قبل إالسالم وبعدهبىن امل"
ولكن حيدث ٔان تقوم أالسطورة بنقل مغامرات يعيشها . جد رمزي عظمي، يضطلع بدور بطل حضاري

صور وهبذا النوع اخلري اي ميكن وصفه �لكوين، واي قد يكون قريبا من الت. البرش ٕاىل العامل الكوكيب
، وهذا ما ملسـناه حني تقّرب الطوارق من رضحي الزعمي �لقر�ن وأالضاJ، 45»الhسـييك لٔالسطورة

ولعل تعظمي الطوارق لشخصية الزعمي حولته ٕاىل بطل خا;، ال . تّرباك وتميّنا بروحه اخلا;ة اليت ال تزول
، تسمو روحه ٕاىل السامء، n«46حىت بعد موته فٕانه يظل يف حاجة ٕاىل النذر والهدا« يزول بزوال اجلسد

لتغدو قميته رمزا للقانون أالعىل و�موسا للتعايل، ونورا يسـتيضء به الطاريق يف حياته rجqعية 
  . وا;ينية، وطقوسه الشعائرية

هو الصوت اخلفي اي حيمل النبوءة  تلجأ النجع ٕاىل العرافني لتفسري النبوءات؛ ٔالن العّراف    ::::العّرافالعّرافالعّرافالعّراف. . . . 2222
والاكمنة بني خباn الصحراء، والشخص الوحيد اي يسـتطيع ٔان يفك طالمس النبوءات اليت  الاكم�،

هو ا�ّول لفك شفرات النبوءة اليت حتملها  .حتملها ٔارساب الطيور اليت حتلق فوق النجع حام� أالرسار
، 47»اوات أالقدارمالذ العّرافني يف عراكهم مع ٔا�طيل ا;نيا وقس«؛ فالنبوءة يهتفسري لغهتمالطري، و 

عرب قراءة وصاn السامء من خالل الطيور احمللقة، اليت . فتبدٔا ®ودمه يف تأويل النبوءة بني جناJ الطري
الفردوس " واو"تنذرمه من خطورة الوضع اي سـتكون عليه ٔاخالق الطوارق بعد مغامرة البحث عن 
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  . املفقود، وخيانة �موس الصحراء
لنساء قبي� آزجر توحض حقيقة ماكنة " واو"ٔاثناء اختطاف زعمي ولعل احلادثة اليت وقعت 

مجع هذا البطل « السـتعادة ابنته ا�تطفة" واو"ٕاذ شّن زعمي آزجر حر� عىل. الّعراف يف سنن الطوارق
 ü الرهيب جيوشا من لك القبائل، وزحف هبا ليرضب حول الواحة الشقية حصارا مل تشهد الصحراء

« ، اختار حي� حربية حتمل لغزا ذكيا؛ يتكون من شقني، فالشق أالول48»ا الطويلمثيال يف لك 2رخيه
ملفوفة يف ج� (...)مججمة حقيقية، كئيبة، معمتة« ؤاما الشق الثاين فاكن49»دمية فاتنة لفتاة حسـناء

هنم فاسـتعان بأشهر العرافني العميان؛ الٔ  ،، مل يسـتطيع زعمي الواحة فك طالمس لغز الرسا50Î»ثعبان �ل
إالتقان يف « ال خيطئون الرؤية، فقدموا ®ودا لقراءة خفاn لغز ا;مية، وخباn رس امجلجمة، فأقروا ٔان

تركيب ا;مية يقول يف لغتنا ٕان صاحب الرساÎ يريد ٔان يقول ٕاهنا حسـناء سواء ٔااكنت يف املفرد ٔام يف 
آزجر ٔان ابنته ٕاحدى ا�تطفات؛ وال ، لتفصح الرساÎ الغريبة لزعمي 51»امجلجمة ٕاشارة هالك(...) امجلع

يوجد حل بديل ٕاما ٕارجاعها، ٔاو الهالك واملوت، لينجح العرافني يف ٕانقاذ الواحة من ٔاكرب حرب قد 
  .تشهدها

اسـتعانة العامة وزعامء القبي� �لعّراف يدل عىل قميته الرمزية وسط املعتقدات الطارقية اليت ترى يف 
ٔالرسار املايض واملسـتقبل، هو العني اليت ترى ماال يسـتطيع االٓخر العّراف رمزا للنبوءة، واكشف 
  .رؤيته، هو رسول احلمكة والتأويل

موقف احلضارات إالنسانية القدمية، وأالدnن الساموية والوضعية من املرٔاة متباين جدا، فبعض : : : : املرٔاةاملرٔاةاملرٔاةاملرٔاة. . . . 3333
بوجود الرجل اي يمكل حياهتا، احلضارات ترى يف املرٔاة الاكئن الناقص، ال ميكن ٔان تعيش حياهتا ٕاال 

فتكون خادمة طائعة عابدة للطرف الثاين دون رفض ٔاو امتعاض من حالهتا، اليت تفتقر ٔالدىن رشوط 
فنعتت نعو2 قاسـية فاكنت عند بعضهم لعنة ونذير شؤم، وعند البعض االٓخر مياها مؤملة «احلياة، 

، و ٔاما ;ى البعض 52»ان عند غريمهتكنس السعادة من البرشية، ومسيت عاهرا ومساعدة للشـيط
االٓخر فٕان املرٔاة تعامل معام� احليوان، بل قد يكون أالخري ٔافضل مهنا ٕان تعلق أالمر �لبقرة والقرد 
;ى الهندوس، و�لتايل غدت حياة املرٔاة �ئسة شقية متهتن فهيا كرامهتا، مسلوبة احلقوق، لتغدو جسدا 

  .بال روح
رٔاة ٕاىل ماكنة املعبود، فنجد احلضارة اليو�نية والرومانية وغريها، ويف حضارات ٔاخرى ترىق امل

يسمون آلههتم بأسامء ٔانىث فيقدسوهنا ويتقربون لها �;عاء والصلوات والقرابني، طلبا ملرضاهتا ودرًء من 
لك رش قد يصيهبم، ٔاما إالسالم فقد ٔاعىل من شأهنا بعد حياة البؤس اليت عاشـهتا يف عرص اجلاهلية، 

تصبح لها حقوق وعلهيا واجبات، تعيش حياهتا دون استبداد وظمل من طرف الرجل وا�متع، بل ل 
  .رفعت ٕاىل مقامات عليا
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اكن ) واو الصغرى، ا;مية، الفزاعة(وموقف الطوارق من املرٔاة من خالل ثالثية الكوين 
ر من املكوث يف ٔارض تكرث أالولني مه ٔاول من حذ«قاسـيا، نعتوها �حلية، واعتربوها رمزا للرش والبالء

« :مث يضيف 53»فهيا النساء، ٔالن املرٔاة كجيوش اجلراد ٕاذا دخلت دnر قوم فال بد ٔان حتمل لها البالء
، ومفاد هذا القول ٔان الطاريق 54»املرٔاة ٕاذا كرثت يف ٔارض كرثت فهيا الفنت، وٕان قلت اكن ذ/ ٔاهون

سريافقهم ٕان مكثوا يف ٔارض تسكهنا نساء كثرية،  يرى يف املرٔاة رمزا للبالء والرش ونذير الشؤم اي
وهذا ما حدث فعال حيu حتولت املرٔاة من اكئن يعيش الهتميش، ٕاىل خشصية حمورية غّريت جمرى 

  . أالحداث، لتصبح حمور الرصاع، وسببا لزوال الواحة
اًء جغرافيا وحسب، ، فض)واو الصغرى، ا;مية، الفّزاعة(مل تعد الصحراء يف ثالثية الكوين: : : : الغريبالغريبالغريبالغريب. . . . 4444

بل غدت اكلروح اخلفية اليت تسكن ساكهنا، فتجعل الطاريق مكبال عاجزا ٔاماoا، هذا ما ملسـناه حني 
تقربنا من النصوص الرسدية، اليت ٔاظهرت مدى تعلّق الطاريق بصحرائه، ٕاىل ٔان ارتكب اخلطيئة 

، "آهنـي"ن الصحراء ومتّرد عىل وصاn وجتلت مالمح الغربة، حني جتّرد الطاريق م. ليعاقب �لغربة والنفي
الفردوس املفقود ليقع ٔاسريا لها ؤالطامعه، ليتحول من درجات التقديس ٕاىل دراكت " واو"وحبث عن

  .التدنيس، ومن العامل الصحراوي الروJ ٕاىل عامل الواحة املادي
اي نفي من الغريب أالول، هو ذ/ البائس الشقي : الغريب يف ثالثية ٕابراهمي الكوين نوعان

القبي� وطرد خارج الرسب، ليخرج من الصحراء مغضو� عليه نتيجة خلطيئة اقرتفها، ولعل ٔاعظم 
اخلطاn اليت يقع فهيا الطاريق هو مترده عن العادات والتقاليد، والرفض التام لوصاn الناموس الصحراوي 

ليغدو الغريب . لقمي الطوارق ؤاعرافهماملقدس، ليعيش الغريب الشقاء والتيه نتيجة ما اقرتفه من جتاوز 
 nوالوحدة والتيه، هو اخلّطاء وامللعون اي جتاوز وصا Îوالشقي رمزا للضياع والمترد، هو رمز العز

  .   أالسالف والناموس
ٔاما الغريب الثاين؛ فهم اين اقتحموا الواحة، ومحلوا معهم قانون البيع والرشاء، لينرشوا ثقافة 

قايضة وسط القبي�، أالمر اي جعلهم حمل خسط وانتقاد من طرف ساكن الواحة، واعتربوا التجارة وامل
الغر�ء ادخلوا لٔالرض بدعا غريبة سوف « الغر�ء رمزا لبعث الرش، ونرش ا;نس بني ساكن الواحة

تعرف القبي� خطورهتا بعد زمن؛ ٔالهنا ختالف الناموس، وهتدد بنرش ا;نس بني الساكن، وسوف 
مرح� جديدة لساكن " واو"، لتأخذ مرح� دخول أالغراب لـ55»يض يف القريب عىل نقاء النفوستق

 nعية وأالخالقية، ٕاذ مارسوا التجارة وامتلكوا الترب ومترّدوا عن الوصاqجr الطوارق، من الناحية
يد لبلوغ الفردوس والنواميس، وحتولت قميهم املقدسة ٕاىل مدنسة، ترى يف أالشـياء واملادة السبيل الوح 

  .املبحوث عنه
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخ

يعد ٕابراهمي الكوين اكتبا فذا، هنج منحا رسدn مغايرا متام مل كتب قبå ويكتب بعده، هو 
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ظاهرة فنية اخرتقت عوامل اخلطاب الروايئ العريب، بتقنيات رسدية جتاوزت املألوف والعادي �لنسـبة 
اهمي الكوين عبق التارخي وأالصاÎ واملوروث الشعيب، اي للقارئ العريب، اي وجد يف نصوص ٕابر 

  .الزال يصارع ٔالجل اخللود سواء ;ى الوعي الفردي ٔام امجلعي
تزخر نصوص الاكتب اللييب ٕابراهمي الكوين مبزجي رسدي حاكيئ، جعائيب، تتجىل فهيا عظمة 

دنس، لترتمج واقع إالنسان التآلف بني رسدnت أالسطورة واخلرافة، الغريب والعجيب، املقدس وامل
الطاريق اي يتشـبع بروح السلف وأالولياء، يؤمن بعاداته وتقاليده اليت ما فتئت ٔان حتولت ٕاىل 

  .نواميس عليا ال يزناح عهنا الطاريق
توظيف ٕابراهمي الكوين لظاهرة املقدس الصحراوي يف نصوصه الروائية، هو اسـتلهام ملورثه 

ثقافية وrجqعية، فالطاريق يرى يف ت$ املظاهر الطبيعية قوة خفية خارقة الشعيب، وامتداد لبنيته ال 
تسريها قوة غري مرئية، يسكهنا عامل اجلان وأالرواح، لزتيد من رهبة الطاريق اي مل جيد يف عالقته 
�لفضاء الصحراوي طوقا للنجاة، سوى تقدمي العبادة والتقديس ملظاهرها خوفا من غضهبا وطمعا يف 

  . رضاهئاإ 
عالقة الطاريق برجال السلف متّزيها مالمح الرهبة والتقديس كذ/ ؛ ٕاذ جتمع بيهنام عالقة  

متباينة تتأرحج بني اخلوف والرهبة 2رة، وحماوÎ التقرب مهنم طمعا يف قضاء احلواجئ، ٔاو ردا ٔالذى ورش 
يه عالقة مقّدسة يدين هلم عن طريق القرابني وأالضاJ 2رة ٔاخرى، لتغدو عالقة الطاريق بأسالفه 

  .�لوقار وrحرتام والرهبة
حماوÎ ٕابراهمي الكوين يف املزج بني خطابني ثقافيني املقدس والصحراء، هو جتربة فريدة من 
نوعها يف مسار اخلطاب الروايئ العريب، ٕاذ جتلت مالمح عظمة نصوصه يف حماولته ا;امئة ٕاىل ٕاحداث 

اخلطاب؛ من خالل اسـتدعاء أالسطورة الطارقية واخلرافة الشعبية ثورة رسدية، عىل مسـتوى مضمون 
والرموز العجائبية، لتتحد بروح الفلسفة الوجودية والتصوف، لتشلك يف أالخري خطا� ثقافيا يربز 

  .جاملية املقدس الصحراوي يف ٔاعامل ٕابراهمي الكوين، ليفتح �� جديدا يف حركة التجريب الروايئ
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  . 173م، ص1992
  .178ص ،احلياة-دnناالٔ -الرموز يف الفن: فيليب سريجن  16
  .9،10واو الصغرى، ص: ابراهمي الكوين 17
  .10واو الصغرى، ص: ابراهمي الكوين 18
املقدس واملدنس يف رواية السحرة البراهمي الكوين، مذكرة لنيل شهادة املاجسـتري يف : ٔاوهييب لكثوم 19

واللغات،  االٓدابلكية  رشيف مبوىس عبد القادر، قسم اللغة العربية وآداهبا،: أالدب احلديث، ٕارشاف
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