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 اللغة االغترابية وتمظهراتها في أعمال إبراهيم الكوني الروائية 

  *فوزي أبوبكر العيان    

 
  ملخص: ال

 فاظه،ألبني  لعالقاتاجيمع بني كم وافر من  لغوي،هو معمار  الكوين،مست الرواية لدى إبراهيم  إن
دها وثابر ا من قصصل إليهي األديب،تبقى يف زوايا العمل  ضمنية،وأخرى  الكاتب،لتعكس جوانب قصد إليها 

 عنها.يف البحث 

ن ماب، وهي أصل ع االغرت موين ولعل من هذه اجلوانب، ما عرف باللغة االغرتابية، اليت تعرب عن جتربة الك 
 يفي واالجتماعي الواقع بعدها على وجه اخلصوص، فاللغة عنده حتملإنتاج الواقع عمومًا والواقع االغرتايب، 

ن ض يف غاية الفرى البعما ي، كلتعبري هبا ليست ترفاً داخلها، وهي وسيلة تواصل مقدسة وجليلة، ألن غاية ا
 ملت داللية، وعاإمياءا ده هيعموماً، بقدر ما هو سعي حمموم الستعادة الوجود االنساين الضائع، فاللغة عن
ياء ربز صورة األشتوبدأت   رمزمليء باالستعارات، واالشارات والرموز، اليت سامهت يف تبديل صورة العامل إىل

 طنها املرئي.ية عن و ة منفالظاهرية، يف عملية اإلخفاء النبيل لتحويل الوجود اإلنساين إىل مادة جمازي

ل غرتابية من خاللغة االد الالذي جيس لغوي،المن هنا جند أن روايات إبراهيم الكوين تعد منوذجًا للتعدد 
   أهدافها.وتباين  الشخصيات،تنوع 

 

  

                                                           

 قسم اللغة العربية، كلية الرتبية اجلامعة األمسرية اإلسالمية.  *
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 المقدمة:

ث والشخصةةةةةية والعالقةةةةةات الروايةةةةةة معمةةةةةار لغةةةةةوي يبدعةةةةةه سيةةةةةال الروائةةةةةي يف إطةةةةةار سةةةةةردي جيمةةةةةع بةةةةةني ا ةةةةةد
، فهةةةي تتخةةةذ ه لنفسةةةها ألةةةي وجةةةه، وترتةةةدي يف هيشتهةةةا ألةةةي رداء، وتتشةةةكل أمةةةام القةةةار  يف ألةةةي االجتماعيةةةة
، وهي تقَدم إلينا على لسان الراوي، ألن نقل الوقائع وتقدميها يف قالةب لغةوي يسةتوجب رضةور هيشةة 1شكله 

 .التعبري عن نفسها بنفسهاتعجز عن تلفظية لدى الكاتب الذي يقوم بالتعبري عن هذه األفعال واألرداث اليت 

ومن مث خيتلي السارد عن الكاتب إذ ههناك مسافة تفصل بني الروائي والراوي، فهةذا ال يسةاوي ذاك، إذ أن 
ممةا يككةد أن عةامل السةرد يشةكل نسةقاً  2الراوي قناع من األقنعة العديدة اليت يتسرت وراءها الروائةي لتقةدع عملةهه 

ا يةةةة، فةةةةه الكاتةةةب املبةةةدع يعةةةير رالةةةة خاصةةةة بةةةال ريةةةب  وهةةةو نفسةةةه  ظةةةة  خاصةةةاً منفصةةةالً عةةةن عةةةامل التجربةةةة
 .3الكتابة،  فأما خارج الكتابة فهو إنسان آخره 

ذلك أن اللغة رىت فالكاتب املبدع يشتغل على رقل اللغة، ليمارس بذلك نوعًا من االخرتاق والتخريب، 
الدائمني، ولكن يف ردود ما يسمح هلا بأن ، معرضة كي تعير بفعل االخرتاق والتخريب من ريث هي نظام

تبقى أرضا للتفاهم، فالتخريب ال يلغي مسارة االصطالح، وال يلغي رركة االنتظام يف تبدهلا، بل هو رياة 
، ومن مث مل يعد اخرتاق اللغة ميارس لذاته فحسب، إذ متكنت الرواية من ختطي ربسة التقليد 4اللغة وتطورها 

جتاوزت ذلك إىل نوع ال يطرح نفسه كجملة من النصوص الشفافة اليت تعرض جملموعة اليت الزمت طفولتها و 
 من األرداث اليت تشكل ا كاية  إمنا شغلت بذاهتا والعامل الذي تقوم بتمثيله.

نها ماليت يتشكل  ام،اخلادة امل ولعلنا جند أن اللغة تستمد وجودها يف اإلطارين اإلبداعي والنقدي من كوهنا
النصوص  ل من خالل تراصفها اخلاصهي اليت تشك -اق يف ذلك السي -واللغة  النقدي،إلبداعي أو العمل ا

  مجالياهتا.وهي اليت تكسس للنصوص األدبية  اإلبداعية النثرية،

وا ديث عن لغة الرواية عموما ولغة االغرتاب على وجه اخلصوص له مربراته العلمية والنقدية، وخباصة بعد 
داع الروائي بالتدريج، ومل يعد كًتاب الرواية يهتمون اهتماماً خاصاً بعناصر الرواية األخرى، فلم يعد أن تغري اإلب

 تلك االمتيازات الفنية، اليت كانت تتمتع هبا طوال القرن التاسع  -عبد امللك مرتاض  -للشخصية كما يقول 
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، 5ة شئ غري مجال لغتها وأناقة نسجها هعشر، وطوال النصي األول من القرن العشرين ه إنه مل يبق للرواي
ففي كثري من األريان قد تكون البنية اللغوية هي أفضل ما يف الرواية ، وأقدر عناصرها على اإلدهاش واإلثارة، 

أقدر هذه العناصر على جتسيد البنية الداللية ، باإلضافة إىل أن العناصر األخرى  -يف الوقت ذاته  -وهي 
ائي ال ميكن أن يكون هلا وجود فعال إال من خالل اللغةه فباللغة تنطق الشخصيات  املكونة للعمل الرو 

 . 6وتتكشي األرداث  وتتضح البيشة، ويتعرف القار  على طبيعة التجربة اليت يعرب عنها الكاتبه 

ة لبنيذي تكديه افاعل الر الوالتحدي الذي كان يواجه الكوين يف صياغة رواياته، هو إدراكه للدو         
ونة العناصر املك متس كل اليت من خالل تشكيل مكوناهتا األخرى، فمن خالل اللغة ،اللغوية يف العمل الروائي

وق فالالت إضافية للغة بدمل احيللعمل األديب، تصبح الرواية جنسًا أدبيًا قائمًا على التكثيي اللغوي الذي 
من  -انب املهم جلاواختيارهذا  لدراسة روايات الكوين، دالالهتا األصلية، ومن مث وقع اختيارنا هلذا اجلانب

االخرى ال  اجلوانب اخل أخرى ذات أمهية يف اكتشاف روايات الكوين، ولكن تلكهو متمم ملد -وجهة نظرنا 
رف ط اليت ينتجها رتابطة،ت املميكن التعرف عليها إال من خالل البنية اللغوية، اليت هي سلسلة من امللفوظا

 د التأثري على طرف ساطب، وإجناز عملية التواصل املطلوبة .متكلم بقص

فاعلة  لكننا سية والألسالذا فإن كل خطاب حيمل رسالة يتوخى إبالغها بواسطة اللغة اليت هي األداة ا
قة الوظيفة يف رقي تكمن رينما نتحدث عن اخلطاب األديب ومنه اخلطاب الروائي، جند أنفسنا أمام مشكلة

ابات اليت ئر اخلطفعل ساأن يكديها فعال ، وهل هي تسخري اللغة من أجل اإلبالغ فقط، كما تاليت عليه 
تصبح مقصودة  ميزة قدية متتستهلك وتفىن مبجرد تأدية تلك الوظيفة، أم هي تسخري اللغة من أجل تكوين بن

ميزاته مبأو االكتفاء  الرتفاظابني  لذاهتا وبذاهتا؟؛ ومن مث فهو أبدًا أمام معادلة صعبة من أجل حتقيق التوازن
فكرية  أيضًا مسامهة اعتبارهببالغ النوعية اليت هي منبع ثٌر لإلشباع الفين، وبني عدم التنازل عن دوره يف اإل

 وإنسانية ورضارية.

وإذا كانت بنيته املتميزة هذه تتحقق أساسًا بتوظيي اللغة فيه توظيفات خاصة، فإن اللغة أصال متثل 
وما إىل ذلك، ومعىن هذا أن األدب  وبالواقع،ى، من ريث مفهومها ونظامها وعالقتها بالفكر إشكالية كرب 

ومنه الرواية يستثمر اللغة بكل أبعادها ومعطياهتا. وملا كان اخلطاب الروائي هو رصيلة البنية السردية 
 العالقة بني  اجملدي حبثفإنه من  ي،اللفظوالتحوالت اللغوية اليت تكسس عاملًا ختيلياً هو عامل الرواية، أو بناؤها 
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وكيي تتضافر وقائع اللغة ولغة الوقائع من أجل حتقيق بنيته املتشابكة يف  االغرتايب،مفهوم اللغة ومفهوم الواقع 

  وألوانه؟.اظهار االغرتاب 

حدد اللغة ، ولذلك تتامل لفكر االنسان وثقافته ورؤيتهواللغة ليست أداة للتوصيل ورده، لكنها الوعاء ا 
بطبيعة املوضوع الذي توظي فيه، إذ تنفر اللغة األدبية من أساليب التقرير واملباشرة والتعميم، وتتحدد بالتايل 

 .7مجالية اللغة وجنارها يف نقل جزئيات الصورة اليت يراد هلا أن تنقلها 

، وال من سنعرف الرقاً ، كما ولعلنا جند أن اللغة ليست على درجة واردة من ريث املستوى والوظيفة
ريث األصل واملنبع والقوة، ومن السذاجة القول بأن استعمال اللغة شيء طبيعي ومنتظم كاملشي أو التنفس  
وإمنا هي على درجة كبرية من االختالف والتعقيد، فلكل جمال لغته، ولكل قوم لغتهم، ولكل مقام مقال كما 

، وجنس الرواية خباصة، هو قدرهتا اخلاصة والضرورية على يقال، بيد أن من طرائي مفارقات األدب بعامة
امتصاص كل هذه اللغات، أو هذه املستويات املتعددة واستعماهلا كمواد بانية لعاملها الذي تريده، مثل الواقع 

، ومن مث فلغتها أو اللغة فيها ليست بنية تركيبية فقط، وإمنا هي بنية بتلك األصوات واخلطاباتا ي عاجًا 
لذا فإن األديب ال يعرف لغة واردة  أو قبل نصية كثرية ومتعددة ظيفية ومنفتحة على مرجعيات خارج نصية،و 

 .8فاألمر ال يتعلق يف الرواية بلغة وإمنا حبوار لغات   -كما يقول ميخائيل باختني   -ووريدة 

ال تنشأ االنفعاالت، و و اخليال و  رف، للغة احململة باملعاملتجددة تشتغل وفق إجراءات معقدةواللغة املتداولة ا
تضي ا ديث قي وعن مفهومها اللغة من عدم أو تدور يف فراغ، ومن مث فا ديث عن لغة االغرتاب وكينونتها،

كامنة ومثل قتها الو رقيعن العناصر املتماسكة معها، مثل عالقتها بالفكر الذي هي صورته اجملسدة، وه
سر نتاجه فال يتيإإعادة  له أوالذي يساعد على خلقها، وتعمل على متثي عالقتها بالواقع أو العامل املتصور،

اعتبار  ي إال من خاللالروائ يب أوالوصول إىل فهم تقرييب لعملية التعبري، وعملية إنتاج اخلطاب، واخلطاب األد
 اية.الرو  تقديري هلذه العناصر املشاركة واملتشاركة اليت هي اللغة والفكر والواقع مث

طريقة إنسانية خالصة وغري غريزية  لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات بواسطة نسق اللغة بأهنا ه وتعرف
، وإذا كان القصد الواضح من هذا التعريي هو نفي الفطرية والغريزية، عن 9من الرموز املولدة توليدا إراديا ه 

داوهلا؛ فإنه يستدعي وضع أسشلة مرتتبة عنه، هذه الظاهرة اإلنسانية اخلاصة والعجيبة، وإثبات اصطالريتها وت
 مثل معرفة رقيقة عملية التوصيل، ورقيقة االنفعاالت والرغبات، ومستوياهتا ومنشأ األفكار، ودالالهتا، وكيي 
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وهذا يعين يستطيع هذا النسق من الرموز املولدة أن يتمثل األشياء وميثلها، ومن ذلك االغرتاب ومظاهره،      
، ولذاته فقط، وإمنا هو مرتبط ارتباطاً ص ال يقوم بذاته، ولغة االغرتاب على وجه اخلصو اللغة عموماً أن مفهوم 

 ملستوعب واملنفعل تكوينيًا باإلنسان من ريث هو الفاعل الكالمي، وصانع الرموز ومن ريث هو املفكر ا
نبغي حبث نظرية اللغة ضمن ، أي مرتبط بوجوده وبقدراته الذهنية وأنشطته النفسية، ولذلك يأو الراغب

 خصوصيات اإلنسان، وضمن تفاعالته مع الواقع والطبيعة اليت يعير فيها . 

واملشتغلون يف رقل الرواية، يستثمرون وقائع اللغة يف صناعة األرداث واختالق العوامل، اليت تعج      
فهو مطالب بالتمكن من اللغة أوال  باألصوات واملواقي والشخصيات اليت تكون جمتمعًا قائمًا بذاته، ومن مث 

وبتطويعها لإلبداع يف نطاق السلطة اليت متلكها وضمن اخلصائص اليت متيزها، كما أن على املتلقي أال يتعامل 
مع خطابه بنفس القدر من املسكولية اللغوية اليت يبىن هبا فحسب، وإمنا حبدود علمية ومنهجية ترتكن إىل 

 .10اجلوانب البنيوية، مثل دور اللغة يف التشخيص ويف بناء املرجعيات احملايثة نظريات مدعمة تعاجل ستلي 

 داخل رًا ذهنيًا إالقيم تصو يأو  فالروائي ال يتمثل الواقع إال بواسطة اللغة ما دام أرد ال يستطيع أن يفكر
، لى وجه اخلصوصععي جتما االلغة معينة، وهذه اللغة هي أصاًل من إنتاج الواقع عموماً، والواقع االغرتايب

اية نتاجه يف الرو عادة إأو إل فهي حتمل بعدها الواقعي واالجتماعي يف أرشائها، ورينما تستعمل لنقل الواقع
ى تنساخًا له علعله اسأو جت تكون ربلى بكل تلك األجنة اليت تزرع يف النص الروائي فتجعله من نسل الواقع

 م جيناته.الطريقة ا ديثة، ما دام حيتوي بعض أو أه

، يةستوياته اللغو مور عرب ملر امن  ولربط داخل النص أو واقعه اللغوي، خبارج النص أو واقعه املرجعي، ال بد
، سج ذلك اخلطابقع يف نالوا ومعرفة مدى إسهاماهتا يف تكوينه، وبذلك سنفهم كيفية تضافر واقع اللغة ولغة

ه أو رقائقه ب رقيقتى مشار أو مبجامع عقله ليدله علوإقامة صرره، ونفهم كيي ميكن أن يأخذ بيد القار ، 
 اجلمالية واملرجعية.

تني  رله با ولعل تأسيس علم اجتماع لغوي، جيمع بني فلسفة اللغة وفلسفة البىن االجتماعية، قد نًظر
وم إىل مفهوم اخلطاب، كما طرح مفهوم ا وار أو التفاعل اللفظي كمفه -الكلمة  –وانتقل من مفهوم الدليل 

مركزي حيدد اخللفية االجتماعية لكل خطاب، واعترب أن فهم الواقع املتضمن يف الرواية يتوقي رتمًا على فهم 
 لغاهتا املتحاورة؛ ألن ا وارية خاصية تناصية تكوينية، مل يسلم منها إال كالم آدم الذي كان يقارب عاملًا بكراً 
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، أو لغاهتا، مشروطة أصاًل بالواقع التارخيي للشرائح لروايةوذاك يعين أن لغة ا؛ 11خاليًا من كالم اآلخرين

االجتماعية اليت تتكلمها، والرواية هي جمموعة من البنيات الرتكيبية والسردية اليت تتفاعل مع القضايا 
وجيا االجتماعية واالقتصادية على مستوى اللغة، ألن العالقة اجلدلية بني اللغة والواقع هي املبدأ املنظم لسوسيول

النص األديب، على اعتبار أن املصاحل االجتماعية تتمظهر يف اللغة، ومن مث ينبغي تقدع النص األديب يف اإلطار 
التارخيي للوضعية السوسيولسانية، كما ينبغي ربط الرواية باملررلة التارخيية اليت ظهرت فيها وببالغة اجملموعة 

 .للغة حتاول جتسيد مصا ها ضمن ااالجتماعية، اليت

قة ود، يصي ا قيبت وحمدي ثاوألننا بصدد التأصيل للغة االغرتابية نقول بأن اللغة ليست جمرد شكل تعبري 
ت فرض فشاغة، في، ذلك ألن العقل يعمل من خالل اللتتعدى ذلك إىل االنسالخ عن نفسهافقط، بل 

مة اخلارجية عالال تطابق ال -وم ما هو معلك  -وأشكاال منطقية على أشياء قد ال تكون متأصلة فيها، ألهنا 
 وزت بذلك فكرة، فتجاسحمسو  وانب اللصيقة بالبعد الغريدائماً، وهذا ما مكنها من االستحواذ على بعض اجل

ها وائارجية إىل ارتيات اخلالعملو ، مهمتها األوىل الربط بني العمليات اإلنسانية ام اجتماعياعتبارها جمرد نظ
ع اجألن الفضل ر  اللغة، ًا عن، فال ميكن أن جند قيمًا اجتماعية متجسدة بعيديةلإلشعاعات الفكرية والعاطف

 .براز التأزمات االجتماعية وغريهاإىل خصائص هذه األخرية، يف إ

ة ميكننا قيقة اإلنسانيعىن ا ات موإذ حنن أمام روايات للكوين اليت تعاين مشكلة الوجود، واالفتقار إىل مقوم
لوجود فهي اع فكرة ديد مالتأسيس لالغرتاب اللغوي انطالقًا من توصيي هيدغر للغة وكيفية تعالقها الش

   ك.لإلدرالقابلة الوجود، إذ ال وجود خارجها أو بدوهنا وهي ا قيقة اإلنسانية ا

  -وأبعادها: اللغة االغترابية 
 سليمة،حة يصفوتكون لغته  السرد، اللغة: حمورلعلنا نتفق على أن الكاتب قد يسوي بني حمورين اثنني من 

ية املغلوطة اآلراء النقد تكون اهلم ورمبوأرواوتكون لغته متدنية وعامية قريبة هلموم الناس  ا وار،وحمور  راقية،بل 
وجنيب  لسباعي،ا يوسيالقدوس و ي اليت كانت تواجه الروائيني العرب املتقدمني من أمثال إرسان عبد ه

  اهتم.رواي بل الضعيفة يف بعض األريان يف البسيطة،فكانوا يكتبون باللغة الفصحى  حمفوظ،

للمتكلم، بل إهنا مسكونة وقد جند أن اللغة ليست بيشة حمايدة، رىت أهنا ال تصبح بسهولة وحبرية ملكية      
 . 12ومكتظة بالنوايا األجنبية، والسيطرة على تلك النوايا، وإخضاعها لنوايانا ونرباهتا، هي صريورة وعرة ومعقدة
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تني إىل أن الرواية تعين التنوع االجتماعي للغات، وأريانًا للغات واألصوات الفردية تنوع أديب خويذهب با     
لضرورية بأن تنقسم اللغة القومية إىل هلجات اجتماعية، وتلَفظ متصنع عند مجاعة منظم؛ وتقضي املسلمات ا

ما ورطانة مهنية، ولغات لألجناس التعبريية، وطرائق كالم حبسب األجيال واألعمال واملدارس والسلطات، 
له شعاره وقاموسه والنوادي واملوضات العابرة، وإىل لغات لأليام، بل الساعات االجتماعية والسياسية، وكل يوم 

 .13ونرباته

ولعةةل اخلطةةاب الروائةةي، ورةةوار اللغةةات داخلةةه، يكشةةي عةةن تعةةدد ال يفقةةد هةةذا اخلطةةاب خصوصةةيته، كمةةا 
يكشي عن أصوات اآلخرين املنبثقة عةن هةذا التعةدد، وقةد تكةون هةذه ا واريةة جمسةدة خلطابةات أجنةاس أخةرى 

ملتباينةةةة ختةةةتلط وتتةةةداخل حتويهةةا الروايةةةة، كمةةةا أن لغةةةات مهةةةن وهلجةةةات ولغةةةات أيةةام، كةةةل هةةةذه العةةةوامل املتناقضةةةة ا
ضةةةةمن اخلطةةةةاب الروائةةةةي، علةةةةى أن الروائةةةةي مةةةةن خةةةةالل نصةةةةه، يةةةةذهب إىل جتسةةةةيد هةةةةذه ا واريةةةةة وفةةةةق االنتقةةةةاء  
واالختيةةار، فهةةو ال يقةةدم إال مةةا يعمةةل علةةى تصةةوير ا الةةة املتحةةدث عنهةةا، ولةةيس املطلةةوب منةةه إمةةدادنا بالكةةل  

الساكن ورده، فةإن التعبةري  اهلاد ضاداً، باعتبار أن ا ياة ال ختص ريث يبدو العامل الروائي متنافراً متناقضاً ومت
عن أجواء الصراع، ال تةتم إال  مبةا يةدل علةى ذلةك وحييةل إليةه ، مةن بنيةة لغويةة تنقةل للمتلقةي أجةواء التنةاقض بةني 

يي إىل وإخضةةاع هةةذا التعةةدد اللغةةوي للشةةرط اإلبةةداعي يف نةةوع مةةن الرتكيةةب الةةذي يضةة، السةةكون وا ركةةة العنيفةةة
النص دون أن ينال منه، من الصعوبة مبكان على عكةس مةا قةد يبةدو ذلةك سةهالً يسةرياً للوهلةة األوىل، ذلةك أن 

 . 14مقدرة التوظيي، وتأكيد الشيء يف املكان الذي خيتص به، وخيصه حتتاج إىل قسط وافرمن الدربة واملران

ال ميكن أن يتم بعيدًا عن ارتضان بيشات ه الباختيينوتكَون اخلطاب الروائي ونشأته يف ضوء التصور ه
، وهنا يتعلق األمر باستدعاء لغات أخرى، ودجمها داخل النص النثري املبدع، ذلك أن هذا االستدعاء 15غريبة

 ال جيعل املتلقي يقي على وردة أسلوب املبدع، وإمنا على وردة اللغة، ريث يتم االستماع إىل أصوات 
 يتحدثوهنا، واليت تبدو داخل النص غريبة أو تشوه الصورة األدبية التقليدية اليت اآلخرين، من خالل لغاهتم اليت

 أمدنا هبا النقد األسلويب القدع، والذي قام أساساً على رصد املعطيات البالغية وردها.
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لغة : أن اللغة بوصفها بيشة رية وملموسة يعير فيها وعي الفنان بالكلمة، مل تكن أبدًا تنيخويرى با     

وريدة إهنا ال تكون كذلك إال باعتبارها نسقًا حنويًا مكونًا من أشكال معيارية، وحمواًل عن اإلدراكات 
، وحمواًل عن التطور املستمر للغة ا ية، فا ياة االجتماعية الراسخة والصريورة إليديولوجية امللموسة اليت متلكها

ة جمردة، عدداً وافراً من العوامل امللموسة ومن املنظورات األدبية التارخيية، ختلقان داخل لغة قومية وريدة، وبكيفي
 .16واإليديولوجية املغلقة  على نفسها، وعناصر جتريدية من اللغة متتلىء مبضامني ستلفة

 ة يظهرمتيز هذه اللغاعية، و إلبدوهذا ما جنده عند الكوين يف رواياته، فاللغة عنده مكون أساسي يف جتربته ا
 مغلق، ، أو داخل عاملبذاهتا ستقلةلق األمر باإلشارة إىل أن هذه اللغة مل تكن يومًا ما لغة واردة معندما يتع

خل كها ا ياة داهي تشار ايل فإهنا لغة مفتورة على جمموعة من اللغات األخرى، اليت تقي إىل جانبها، وبالت
عر، لشامطعمة بلغة  شمولية،وال ق العموميةنصه الروائي، فإن كانت الرواية تقدم ا ياة، فإن هذه تقدم يف مطل

 ماله الروائية جل أعدها يففقد كانت لغة الكوين متيل كثريا إىل الشعرية وتسمو إىل لغة الوجدان كما جس
 وغريها.

تحول وت لديه،رواية بعًا للري طالتكون يف األخ الكوين،هذا وتتداخل مرارل لغوية ستلفة يف روايات إبراهيم 
لعقلية يها العناصر افمتتزج  ة اليتلتكدي حمتوى الفكر  التعبريية،اية املطاف إىل جمموعة من الرموز اللغة يف هن

 .ملختلفةالفنية فتصبح اللغة ردثاً اجتماعياً حمضاً له أبعاده ا معاً،والعاطفية واخلرافية 

ات معزولة، وعة شحنجمم ومن املهام األساسية لألسلوب لديه هو أن حيول مستويات التعبري األخرى إىل
عمل  لك يف مذكان   بينما تكمن وظيفة األسلوب يف إدخال بعضها يف تفاعل مع البعض اآلخر، كما لو

نَّ ألوظائي، إال اب واهتمت أكثر كيميائي، وبالرغم من أن الدراسات السردية املعاصرة، أمهلت اللغة الروائية،
كوين، له دى إبراهيم المومًا لعواية لعريب، بيد أن  أسلوب الر االهتمام هبا أخذ يتوس ع بني الن قاد يف العامل ا

 خرى اليت بنيتاأل قاتالعالو جمموعة من اخلصائص اليت متيز طبيعته السردية، بعيدًا عن الوظائي واألفعال 
  .عليها رواياته

استنطاق  ولعلنا نالرظ أن الكوين ال يستثمر كثريًا التنو ع اللهجي واللغوي الصحراوي واملديين يف
 شخصي اته، وال يعول عليه كثرياً، لكنه يظل ملمحاً ثابتاً يف لغته الروائية، من الواجب اإلشارة إليه، وال سي ما يف 

سلصا للفصحى اليت تذيب النربات واللهجات يف مستوى لغوي  -يف الغالب  –بل يظل  ،املشاهد ا واري ة
 وهو بذلك يورد فني ة ومجالية ا وار  ،مثالً  –أيها املالك  من أنت -و   -الورم  –كما يف روايتيه   ،وارد
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املتناغم مع التكوين اإلثين والثقايف للشخصي ة، ويككد على املستوى املعياري للغة، الذي يقفز فوق التنو ع 

 الفردي واالجتماعي لكل شخصي ة من شخصياته،  باختالف مستواها وانتمائها  .

، فغاية االستعارة االبداعية لديه، نيل العامل يف بية تشكل مسة رئيسية عند الكويناواللغة مبكوناهتا االغرت 
وجوده ا قيقي ووجوده الديين، هلذا السبب تبدو اللغة عنده يف عمومها، ولغة االغرتاب على وجه اخلصوص 

لذي يراه الكثريون غاية وسيلة مقدسة وجليلة، ألهنا ليست نزوة من نزوات هذه امللة، وال مغامرة دافعها اللهو  ا
الفن، ولكنه السعي احملموم اجملبول حبافز ميتافيزيقي جمبول بضمٍأ مقدس؛ ألن هدفه اختالس السر من العدم  
واستعادة الوجود الضائع يف الوجود اإلنساين ، فقد نالت لغة الكوين ذات االمياء الداليل الذي وضعه املسلمون 

تعارت دور رجر ا كمة، ليس لقدرهتا على تبديل األشياء يف صورهتا الصوفيون يف مفهوم اإلشارة، واس
الظاهرية، ولكن تبديل طبيعة األشياء كذلك، إذ باالستعارة بدأ حتويل العامل إىل رمز، وبدأت عملية اإلخفاء 

 . 17النبيل املتمثلة يف حتويل الوجود اإلنساين إىل مادة جمازية منفية عن وطنها املرئي

ع وطبائالروائية  تعكس العوامل –سيأيت  ماك –يف أبعادها التعبريية  الروائية،للغة االغرتابية ولعل صورة ا
لكتابة ولغة اني لغة ملزج بامن خالل  اللغوي،كما جتسد التعدد واالئتالف   السردية،الشخصيات يف املسارات 

أيت ولكنها ت ليزية،واإلجن فرنسيةثل الم أجنبية،فضاًل عن رضور لغات  الطارقية،الرتاث الشعيب واللغة احمللية 
 .رأينافلم تشكل ملمحاً ثابتاً يف اللغة الروائية عامة لدى الكاتب يف  بسيطة،

ع مةن خةالل تنةو  ي،اللغةو اب ، الةذي جيسةد ظةاهرة االغةرت لكةوين تعةد منوذجةاً للتعةدد اللغةويوجند الروايةة عنةد ا
ز بعةةض عةةن بةرو  كشةيالروايةةات يالتعةةدد الكةامن يف  علةى أن أهةةدافها،وتبةاين  مشةةارهبا،الشخصةيات واخةتالف 

لةةيت الغةةة الشةةفاهية لك جنةةد الإضةةافة لةةذ الروائيةةة،ومنهةةا الشةةكل السةةائد املعةةروف مةةن لغةةة الكةةوين  اللغويةةة،األلةةوان 
نةةد لغةةات عنةةا التوقةةي وإىل جانةةب مةةا ذكةةر ميكن الشةةخوص،ونتوقعهةةا يف رواريةةات  الروايةةات،نتلقفهةةا مةةن فضةةاء 
  لصفحات.اهذا ما حناول االنصات إليه من داخل روايات الكوين يف قادم  أخرى،تنتمي ألجناس 

  :عناوين الروايات ىالدالالت االغترابية لأللفاظ على مستو
، بأمهيةةةة كبةةةرية يف اخلطةةةاب ومةةةاً، وعنةةةاوين رواياتةةةه بشةةةكل خةةةاصتتمتةةةع أمسةةةاء األمةةةاكن يف روايةةةات الكةةةوين عم

 ين غالباً ما تدل على مسةمياهتا، وتةوري مباهيتهةا، ممةا ميكةن املتلقةي مةن الولةوج الروائي لديه ، ألن األمساء والعناو 
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إىل عامل اللفظ الداخلي، وبقةدر مةا يةدل االسةم والعنةوان علةى مسةماه ، ويةوري بكنهةه ويكثفةه ، وميكةن املتلقةي 

لفةةاظ جزافةةاً واعتباطةةاً، وإمنةةا مةةن تلمةةس معاملةةه، يكةةون امسةةاً وعنوانةةاً مناسةةباً، والروائةةي املبةةدع ال يطلةةق االمسةةاء واأل
ينتقيهةةا بدقةةة ورةةذق، لتكةةون مرتبطةةة بةةدالالت يريةةدها، ودالةةة علةةى مةةراده، ومنسةةجمة مةةع خطابةةه الروائةةي، ومةةن 

سةةةنبني بعضةةةاً مةةةن الةةةدالالت االغرتابيةةةة  لألمسةةةاء والعنةةةاوين يف ، عمةةةق دالالت االغةةةرتاب هلةةةذه العنةةةاوين واألمسةةةاء
 مواضع من روايات الكوين.   

 -ر خريةي الةدروي -القفةص  -لةورم ا -ا جةر  جنةد نزيةيمستوى عناوين الروايات موضةوع الدراسةة  فعلى
قابيةل  –يوسةي بةال إخوتةه  –مةن أنةت أيهةا املةالك  –بيت يف الدنيا وبيت يف ا نني  –الفزاعة  –واو الصغرى 

البحةةةث يف املكةةةان  –مراثةةةي أولةةةيس  –بةةةر اخليتعةةةور  –يف مكةةةان نسةةةكنه يف زمةةةان يسةةةكننا  –أيةةن أخةةةوك هابيةةةل 
، .... إخل، فداللةةة االغةةرتاب هةةي قاسةةم مشةةرتك بةةني هةةذه العنةةاوين انفتنةةة الةةزؤ   -داء مةةا كةةان بعيةةداً نةة –الضةةائع 

ألسةةةالف مةةةل ذكةةةرى اإذا كةةةان هةةةذا النزيةةةي للحجةةةر الةةةذي حي النهايةةةة خاصةةةةفةةةالنزيي داللةةةة سةةةلبية حتمةةةل ظةةةالل 
  راهم.لذكتغريب و هو مبثابة طمس  ا جر،فاالعتداء املتكررعلى إرث األولني ونقوشهم على  وآثارهم،

ه مةن غرتابيةة ملةا لةاداللةة  ظ لةهلفةواخلسوف  العنوان،مثاًل يف الرباعية الروائية اليت حتمل هذا  )اخلسوف(ولفظ 
 للطبيعة.رجب 

والةةورم عنةةدما كةةان معةةادالً موضةةوعياً لةةداء رةةب السةةلطة وعشةةقها ، وتعلةةق الةةبعض هبةةا ، وتعلقهةةا هبةةم أيضةةاً ، 
اك ، فالسةةلطة معشةةوقة ال تةةرتك عشةةاقها إال فمةةن يتشةةبثون بالسةةلطة تتحةةول عنةةدهم مةةع مةةرور الةةزمن إىل وبةةاء فتةة

 ، ويف ذلك غاية االغرتاب . 18أمواتاً 

إىل  األبديةة ويةذهبيقابةل الكةوين بةه بةني بيةت الةدنيا وبيةت ف –بيت يف الدنيا وبيةت يف ا نةني  –أما عنوان 
و هةةل لفةةظ ا نةةني لعةةو  الةةة،الحمويقلةةل مةةن شةةأن بيةةت الةةدنيا ألنةةه زائةةل  واألبديةةة،أن املعةةول عليةةه هةةو بيةةت ا نةةني 

 لةدنيا مةن جانةبنبةذ بيةت او  جانةب،ألنةه حيمةل معةىن التةوق والتطلةع لبيةت األبديةة مةن  اغرتابيةة،اآلخر لةه داللةة 
  آخر.

تعتةرب أوىل العتبةات  األخةرى،ي هة –ن أنةت أيهةا املةالك مة –ولعل صةيغة االسةتفهام الةيت حيملهةا عنةوان روايةة 
الل التغريةب ظةن أنةت حيمةل مة الكةوين:فقةول  مضةموهنا،إىل  بالقةار وافتتاريةة تفضةي  الرواية،االغرتابية يف هذه 

   الدنيا.ملولود مل جيد مكاناً يف هذه 
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 :المعجم االغترابي في روايات الكوني
اللغةةةة يف الروايةةةة مةةةن أبةةةرز وظائفهةةةا هةةةي الداللةةةة علةةةى األشةةةياء، دون تلةةةون باألراسةةةيس واملشةةةاعر، وهةةةذا هةةةو 

للغةةة وظيفةةة فنيةةة متتةةزج فيهةةا الداللةةة باالنفعةةال االنسةةاين، وهةةذا املةةزج هةةو مةةا يضةةفي علةةى األدب الغالةةب، ولكةةن 
فليسةت  19عموماً، وعلى الرواية علةى وجةه اخلصةوص، مسةحة مجاليةة تكةون مكمةن اجلةدة والتميةز بةني الكتةاب

، فلةةم تعةةد أداة 20تةةهاللغةةة أداة لتوصةةيل األدب ورةةده، ولكنهةةا الوعةةاء ا امةةل لكةةل فكةةر اإلنسةةان وعلمةةه وثقاف
 . 21، بقدر ما أصبحت أداة تقاطعتواصل

ولعل أهم ما مييز لغة إبراهيم الكوين يف رواياته هو مواكبتها  الة الشخصية، وتلوهنا هبا كلمةا اختلفةت  رةىت 
صةةةارت لكةةةل رالةةةة نفسةةةية لغتهةةةا اخلاصةةةة هبةةةا؛ وألن مةةةن شخصةةةيات الكةةةوين يف رواياتةةةه شخصةةةيات مضةةةطهدة 

ألزمةةةةة تلةةةةو األخةةةةرى، فةةةةإن لغتهةةةةا منقطعةةةةة ستصةةةةرة مثةةةةل لغةةةةة القصةةةةة القصةةةةرية  فحةةةةني تتحةةةةدى مقهةةةةورة، وتعةةةةير ا
الشخصةةةية وتغضةةةب، تنطلةةةق لغةةةة تشةةةي با قةةةد والتمةةةرد والتوعةةةد، ورةةةني تشةةةعر بالضةةةعي ومتيةةةل إىل االستسةةةالم 

لشخصةةية واخلضةةوع تةةدل لغتهةةا علةةى االحنةةالل واالحنةةدار واهلزميةةة، فمةةا يهةةدد اللغةةة يهةةدد الشخصةةية، ومةةا يهةةدد ا
 . 22يهدد اللغة يف تفاعل إجيايب متبادل يصوغ الشخصية واللغة يف وقت وارد

فاللغةةةة كانةةةت دائمةةةاً مرادفةةةة للقةةةوة ، فةةةإن تةةةتكلم يعةةةين أن متةةةارس إدارة السةةةلطة، فةةةال أمهيةةةة وال أمةةةن يف فضةةةاء 
ملعجم االغرتايب لديه ثةري رةد الكالم، وتعد املفردات االغرتابية أكثر املفردات اللغوية تكراراً يف روايات الكوين فا

التخمةة، بألفةاظ وتراكيةةب ذات داللةة صةةرحية علةى رةةاالت االغةرتاب، الةةيت متةر هبةةا بعةض شخصةةياته الروائيةة الةةيت 
هةةي يف واقةةع األمةةر انعكةةاس لشخصةةيته املغرتبةةة، فقةةد كةةان الكةةوين يعةةير الغربةةة والضةةياع كحالةةة وكشةةعور، ريةةث 

 ا مةةا تفةةيض بةةه رياتةةه ونصوصةةه معةةاً، علةةى حنةةو ال يتطلةةب أي عنةةاء يف ترعةةرع يف سةةياقاهتا بةةامتالء غريةةب، وهةةذ
البحةةث والتنقيةةب للتةةدليل علةةى ذلةةك، إال أن األهةةم يف ذلةةك قةةد متثةةل يف سةةعيه لتحويةةل رالةةة املعانةةاة الةةيت كةةان 

؛ وبتقليةب يعيشها، من جتربة مهلكة إىل فاعلية نصيه وسياسية ووجودية ُمقاومٍة هلذه ا الةة وألسةباهبا وتةداعياهتا 
 مسةةارات الكةةةوين مةةةن وجةةةوه عةةةدة، سةةنجد بةةةأن األمةةةر يتعلةةةق بإنسةةةان مغةةرتب منفةةةٍي إىل أقصةةةى رةةةد، عةةةاش قةةةدره 
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 فوزي أبوبكر العيان                                      اللغة االغترابية وتمظهراتها في أعمال إبراهيم الكوني الروائية                   
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بأصةةةالة وبسةةةالة وصةةةدق وفاعليةةةة، انةةةدمج يف الوجةةةع اجلمةةةاعي ألمةةةة الطةةةوارق إىل رةةةد التمةةةاهي، ال 
ن بةدون وعةي ستلةي، لكي يرويه أو يوثقه فحسب، بل كي ينهض من نفس العذاب  حنو الفعةل الةذي لةن يكةو 

لةةذلك فةةإن مسةةاره الوجةةودي واألديب والسياسةةي ينبثةةق مةةن)ويف( مسةةارات املنفةةى واالغةةرتاب واجلماعةةة الةةيت ينتمةةي 
اليها، ويتبادل معها وفيها الدالالت اللغوية واإلرةاالت، وهةذا االنبثةاق يسةتمد قوتةه مةن الصةريورة، أكثةر ممةا هةو 

غةةةدو املسةةةألة عنةةةد الكةةةوين جعةةةل تةةةاري  األدب تارخيةةةاً ملةةةن أنتجةةةوه، ألن اجتهةةةاد أو تأويةةةل، ويف هةةةذا السةةةياق ال ت
املسةةةألة هنةةةا هةةةي رالةةةة التحةةةام وانبثةةةاق ميلةةةي توضةةةيع الفاعةةةل يف صةةةلب نصةةةه، ونصةةةه يف صةةةلب تارخيةةةه، بصةةةورة 

 يتبادالن فيها اإلراالت على حنو فسيح ومبدع.

، فقةد أفردهةا خبصوصةية يف -بيةت  -  ومن الكلمات الةيت اسةتعملها الكةوين وهةي ذات مةدلول اغةرتايب كلمةة
بيةةان يف  -االسةةتعمال عنةةد أمةةة الطةةوارق ولغةةتهم، واسةةتخلص بعةةض املفةةاهيم هلةةذه  الكلمةةة مةةن خةةالل موسةةوعته 

  –هةن  -إذ جةاء فيهةا مةا يفيةد بعةض املعةاين اهلامةة: عنةدما يطلةق الطةوارق اليةوم اسةم البيةت بةة   -لغة الالهةوت 
ومفهومةةةه    -بيةةةت األلوهةةةة  -سةةةكون باأللوهةةةة، كمةةةا تقةةةول ترمجةةةة البنيةةةة يف عبةةةارة فةةةإهنم يعنةةةون البيةةةت الرورةةةي امل

، ويسةتدرك الكةوين 23كسكون حيمل مدلول االستقرار يف بعده ا سى، كاسرتخاء قد يكون نعيماَ للجسد ...
أسةس  ليقول : هولكنه ال بد أنه جحيماً للروح ما مل يتسربل بطلسم األعجوبةة الكامنةة يف النةون كحةرف مقةدس

يف كلمة سكن العربية رجر الزاوية كبنيةة مركبة من سني الباطن، وكاف ا ضور الروري، متوجةة يف النهايةة بنةون 
األلوهة يف تعبيةر: هجوهر ا ضور اإلهليه كاسةتعارة لةن جنةد هلةا مثةيال رةىت لةو متثلنةا الفلسةفات الصةوفية بأسةرها؛ 

، مبعناهةا املعةروف لةدى العةرب، ، وكذا كلمة هقربههفظ هموتوهلذا فلفظ هبيته مرادف يف لغة أهل الصحراء لل
 .24بيته فالبيت عند الطوارق وإنسان الصحراء هو قربتعين يف لغة الطوارق ه

والباء يف املصرية تعىن أيضا املكان، أو السكن، وهو الرمز الذى أشةارت لةه الرمةوز بةاملربع، وهةو عالمةة علةى  
 الضةةريح، أيضةةاً كسةةكن مطلةةق كبيةةت األبديةةة، كخلةةود مةةن جهةةة، وكعةةدم مةةن ناريةةة ثانيةةة؛ وحتمةةل البةةاء يف اللغةةة 

ملةةةوت، ألن الةةةروح الةةةيت أسسةةةت مفهةةةوم خلةةةود الطارقيةةةة معةةةىن ميتافيزيقيةةةاً يةةةدل علةةةى مفهةةةومني جةةةدليني: الةةةروح وا
 .25الروح، ال بد  أن تزاوج بني املبدأين،  فرتى يف البيت الروح إذا استوت، وترى يف الروح بيتا إذا تبد دت

 

رأينةةا بعضةةاً مةةن معةةاب كلمةةة هبيةةته، كمةةا وردت يف املفةةاهيم الطقوسةةية املسةةتعارة مةةن اليقةةني البةةدئي، فكيةةي     
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رواياته، اليت وظةي فيهةا مفهةوم البيةت، ومةن هةذه الروايةات روايتةه الةيت كانةت وظ فها الكوين يف 
، الةةيت هةةي عالمةةة لغويةةة مغريةةة، تقودنةةا إىل قةةراءة الةةنص الةةذى يشةةرع فيةةه ها نةةني يفالةةدنيا وبيةةت  يفبعنةةوان هبيةةت 

اجلةدل وا ةوار،  الكوب منةذ بدايةة الروايةة، عنةدما يبةدؤه بإثةارة مشةكل وجةودي لكةال هالبيتةنيه، وذلةك عةن طريةق
مع شخصية محيمة اقتطعها من نفسه، أو قد يكون اسةتدرج جميشهةا مةن اخلةالء، أو لعلهةا طلعةت عليةه مةن عزلتةه 
احملرية، أوهو هشبح من أشباح اجلنه مساه باملهاجر، أو قل بالدليل املرشد واحملاور ا كةيم، الةذى وعةده بةأن يبةىن 

 . 26له بيتا مل تر الصحراء له مثيال 
العنةةوان هبيةةت د الةةدنيا وبيةةت د ا نةةنيه هلةةذه الروايةةة، مةةن أهةةم العتبةةات الةةيت تشةةكلت يف هنايةةة مرارةةل  يعةةد

الكتابةةة، إال أهنةةا أول مةةا يقةةرأ، وهةةذه املفارقةةة الةةيت جيةةب علينةةا أن نركةةز عليهةةا، ذلةةك أننةةا لةةو اعتربنةةا هةةذه املقولةةةة 
يةة، و إعطائنةا إشةارات حتيلنةا إىل قةراءة مبدئيةة، أو سليمة، فإن للعنوان مهمة مميزة يف تلخيص مضةمون هةذه الروا

لنقةةةةل مقاربةةةةة تفاعليةةةةة ملةةةةا يقةةةةوم الكةةةةوين بالتفصةةةةيل فيةةةةه يف املةةةةي ا كةةةةائي، فةةةةالعنوان كمةةةةا يشةةةةبهه )جةةةةاك دريةةةةدا 
Jacques Derrida )27   كالثريا اليت تتشةكل مةن عديةد الةرؤى، الةيت جيةب علينةا اإلقةرار بوجودهةا والبحةث

عنها ال مبا هو موجود، بل مبا هو غري موجةود، فةالنص يتمن ةع ال يقةول مةا هةو راضةر، بةل يكسةس ملةا هةو غائةب 
:  لتأويةةل، وهةةذا صةةنو مةةا يقولةةه )شةةعيب رليةةي( يف كتابةةه هويةةة العالمةةات يف العتبةةات وبنةةاء ا28يف كةةل األرةةوال

 تنبثةةةق أمهيةةةة العنةةةوان بشةةةكل عةةةام مةةةن كونةةةه عنصةةةراً مةةةن أهةةةم العناصةةةر املكونةةةة للمكلةةةي األديب، ومكونةةةاً داخليةةةاً ه
وننطلةق مةن  29يشكل قيمة داللية عند الدارس، ريث ميكن اعتباره ممثالً لسلطة النص وواجهتةه اإلعالميةة...ه

ق الررلةةةة وتتةةةداعى األفكةةةار رةةةول هةةةذا البيةةةت احملةةةري، هةةةذا القةةةول، لنةةةدخل يف خبايةةةا ذلةةةك العنةةةوان الفريةةةد فتنطلةةة
  -الالفت لالنتبةاه واملقلةق فعةال، والةذى فشةل املريةد يف إقنةاع قرينتةه بضةرورة التزهةد فيةه، فلةم توافقةه وافرتقةا بسةببه 

 
لةةةل ، ألن أرةةةدمها اختةةةار أن يكةةةون هبيتةةةهه موجةةةوداً يف الةةةدنياً، يقبةةةل عليةةةه إقبةةةال احملةةةب، يزينةةةه با -فةةةراق األبةةةد 
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تةودوروف  وس مةن خةالل ترمجةاتالنيني الةر  ذج النقد كما جتلى عند الشةكري البيار مبدينة اجلزائر، يف منزل عطالت. البنيوي ودعوا إىل جتاوز منو 
Todorov  وكةةةان شةةةعار مجاعةةةة تيةةةل كيةةةل هةةةي الكتابةةةة ،écriture ك الثانيةةةة، فالكتابةةةة يف يف مقابةةةل األدب وعلةةةى األوىل أن تقةةةوم بتفكيةةة

ظةةر . للمزيةد ين2004ة لةةنص تةويف سةناوظيفتهةا إال بداعيةة ليسةت متثةةيال أمةا اللغةة فإهنةا بةةدورها تفلةت مةن كفةاءة اللغةةوي رينمةا تةدخل يف فضةاء 
 .26:، ص2005ة الدار البيضاء، الطبعة الثانيدار توبقال للنشر،  جهاد،هالكتابة واالختالفه ترمجة كاظم  دريدا جاك،

 .127ص: ،1، ط1988املغرب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء  جهاد،ترمجة كاظم  واالختالف،الكتابة  جاك، –دريدا  -ينظر  - 28
  ط، د 2005تةةةةونس،  لثقافةةةةة،ادار  العربيةةةةة،دراسةةةةات يف الروايةةةةة  -هويةةةةة العالمةةةةات يف العتبةةةةات وبنةةةةاء التأويةةةةل  شةةةةعيب، –رليفةةةةي  ينظةةةةر، - 29
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والكساء والرياش، ويعمره باخلدم وا شةم ويعةير فيةه عيشةة بةذخ وتةرف، وإقبةال كبةري علةى ا يةاة،  
كان ذلك من خالل مشهد صور لنا فيه املكلي القرينة وهى ترفل يف ثوب فاخر، وزينة فاتنة تشى مبدى تعلقهةا 

يعةي لإلنسةان املقبةل علةى الةدنيا وعلةى بالدنيا وإقباهلا عليها، إقبةال مةن يسةرت رياتةه وكثةر مالةه، وهةذا سةلوك طب
 شهواهتا، إال أن املعادلة صعبة واالختيار الذى أقبل عليه املريد كان قاسياً لسببني:

وعةةةن  البحةةةث عةةةن اليقةةةنييتمحةةةور رةةةول ررلةةةة العبةةةور، ررلةةةة األبديةةةة و  ميتةةةافيزيقي،وجةةةودي،  فكةةةري:سةةةبب  -
 ا رية.

أن يررةةل  إنةةه ميكةةن صةةاربه مةةنفعنةةدما يعتةةل اجلسةةد ف ملريةةد،امنةةه  يعةةاين الةةذييتمثةةل يف املةةرض  مةةادي:سةةبب  -
 الص.اخليه عن فعرب االمه وعرب ما يصيبه من نوبات وغيبوبة إىل أن يتشوف العامل اآلخر ويبحث 

أصيب مريد هذا الزمان يف هذه الرواية، هبوس ا نني امليتافيزيقي، برغبة عارمة جاحمة قاتلة، يسعى مةن ورائهةا 
ليس ككل البيوت، بيت له صلة حبنني الراوي، ويرتجم عن فلسةفة خاصةة جةداً، أهةل الةدنيا يبغةون إىل بناء بيت 

 .30ابتناء بيوت الدنيا، وأهل ا نني يتشو قون لبناء بيت األبدية
إهنةةا ررلةةة اجملهةةول، و اقتحةةةام أوطةةان ال وجةةود هلةةا يف رةةدود األوطةةان، ررلةةة العبةةور األبةةةدي ألةةيس يف رةةرف 

روف هذه الكلمةة مةا يعةىن يف املصةرية املكةان أو السةكن...أمل يهةاجر اخللةق يف القةدع إىل أوطةان هالباءه، أول ر
 .31األباعد، إرواًء ملغامرة، أو توقاً للمجهول، أو إشباعاً لنهم ميتافيزيقي امسه ا نني

، إىل املفقةةودةكةةذلك اعتةةادت الصةةحراء أن حتتةةال علةةى الظةةامشني إىل ا نةةني، لتقةةودهم إىل التيةةه، إىل الوارةةة 
 الضةائع:يسةتطيع هةكالء الغربةاء أن جيةدوا فيةه رنيةنهم  الةذي، اليت ال تظهر إال لتختفةي، إىل البيةت الوريةد هواوه

 رسةةةةالة اإلنسةةةةان،   -؛ لةةةةذلك زعةةةةزع املريةةةةد وسةةةةواس هالعبةةةةوره، وجماهبةةةةة هالةةةةزواله، بتخليةةةةد الرسةةةةالة 32األبديةةةةة  
 ، هةةذا اللحةةن املنسةةوج مةةن نةةار ا نةةني، ومةةن أنةةات الشةةاعر -الشةةجن  -العةةزف  -الغنةةاء  -وباصةةطفاء اللحةةن 

ا ةةزين، ومةةن صةةدر املريةةد املشةةتعل بةةالوجع ، والطةةامع يف بلةةوغ الررةةاب، إنةةه الوجةةد، والتمةةاهي يف اللحةةن اخلالةةد 
ريةةد، ويعةةده ببنةةاء بيةةت مل تشةةهد هلةةذا ا نةةني، هةةذا اجلةةنس مةةن الوجةةدان الشةةجي جعةةل ا كةةيم يتجةةاوب مةةع امل

الصةةحراء لةةةه مثةةةيال، وإهنةةةا اجلنةةةة كمةةةا وردت يف هرسةةةائل إخةةةوان الصةةةفاءه أوهةةةى الفةةةردوس املفقةةةود ، الةةةذى مكانةةةه 
 السماء، ريث املالئكة وبقية الكائنةات الالمرئيةة؛ إنةه الشةعور امليتةافيزيقي جيتةاح املريةد، فيقةوده إىل ررلةة العبةور، 

 
 

                                                           

 .66ص  ا نني،يف الدنيا وبيت يف  إبراهيم، بيت –الكوين  ينظر، - 30
 .991ص  ،4الطوارق يكشي لغَزي الفراعنة وسومر ج  الالهوت، لغزيف لغة  إبراهيم، بيان –ينظر الكوين  - 31
 .61 ص ا نني،بيت يف الدنيا وبيت يف  إبراهيم، –ينظر الكوين  - 32



 
 

 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 

 349 

والصةةراع ضةةد املتغةةريات متغةةريات الةةزمن الةةرديء، زمةةن صةةراع األقويةةاء، الصةةراع  وإىل جماهبةةة الةةزمن
 .33بني الثروة املادية والثروة الرورية

وتبةةةدو يف األثنةةةاء ررلةةةة املريةةةد مثخنةةةة بةةةاجلراح: جةةةرح اخليانةةةة، وجةةةرح اجلسةةةد، وجةةةرح اجلشةةةع ونكةةةران اجلميةةةل، 
لةةة العبةةور إىل بيةةت ها نةةنيه إال أن الررلةةة كانةةت وجةةرح فقةةدان الثقةةة يف اآلخةةر، ومةةع ذلةةك يستبسةةل املريةةد يف رر

قاسةةية، ألن املريةةد كةةان يعةةاب ضةةعفا يف اجلسةةد، نزيفةةاً يف الةةرئتني، خصةةومة رةةادة مةةع القرينةةة، مةةن أجةةل اسةةرتجاع 
ها قةةله الةةةذى رأى فيةةةه أمةةةالً وطيةةةداً، ومكانةةاً مالئمةةةاً جةةةداً لتشةةةييد هبيةةةت ا نةةنيه  لةةةذلك عمةةةل العةةةابر يف هةةةذه 

ختلةةيص جسةةده مةةن بيةةت عمةةاده األوتةةةاد، شةةبهه اهلل تعةةاىل ببيةةت العنكبةةوت لضعةةةفه وهشةةةاشته  قةةال  الررلةةة علةةى
َن اْلبُةيُةوِت لَبَةْيةُت اْلَعْنَكبُةوِت تعاىل: ﴿ َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بَةْيتاً َوِإنَّ أَْوَهة

 .34انُوا يَةْعَلُموَن ﴾ َلْو كَ 
نْةَيا تَةْعةةِدُل ِعْنةةَد  أمةةا كلمةةة هالةةدنياه فقةةد زهةةد فيهةةا الصةةادقون يف العبةةادة مةةن أجةةل الفةةوز بةةاآلخرة: لَةةْو َكانَةةِت الةةد 

َها َشْربََة َماءٍ   .35اللَِّه َجَناَح بَةُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفرًا ِمنةْ
فضةةل عليةةه املريةةد بيتةةةاً عمةةةاده الةةروح، فجاهةةد يف هةةذه هةةذا البيةةت يف الةةدنيا مةةن مساتةةه البهةةرج والريةةاش، لةةذلك 

 الرواية للوصول إليه مهما كلفه ذلك من تضحيات، و متادى يف قلبه ا نني، فلم جيد مفراً مةن أن خيتةار بةني نيةل 
م البيت، وبني التخلي عن األم الةيت تعةين يف مةي الروايةة األرض، وعةرف أنةه فقةد األم إىل األبةد وفقةد بفقةدان األ

 .36آخر رباط شده إىل الصحراء أيضا
ل، نةني يف اجملهةو ه يوجةد يف ا إن الررلة بةني الةة ههنةاه والةة ههنةاكه، بةني هبيةته يوجةد يف الةدنيا، وهبيةت     

اإلرهاصةةات و اد الفلسةفية، ، واألبعةيف الةال مرئةي، لتبةةدو مفعمةة بالثنائيةات، والصةةور البالغيةة، والتعةابري االسةةتعارية
ذلك هةةةام يف لةةةلقاسةةةية، ا مةةةألت نفةةةس املريةةةد، فةةةدفعت بةةةه إىل التنقةةةةل وتكبةةةد مشةةةاق هةةةذه الررلةةةة الصةةةةوفية، الةةةيت

ت يحقةةق لنفسةةه بيةةفالعليةةل  الصةةحراء، الةةيت ال تعةةدو أن تكةةون رمةةزاً للةةدنيا، علةةه خيلةةص رورةةه املغرتبةةة يف اجلسةةد
 ا نني.

                                                           

 ،27السةةةنة  ،138هأسةةةاطري الكائنةةةات الالمرئيةةةة يف رسةةةائل إخةةةوان الصةةةفا ه ع  (،جملةةةة ا يةةةاة الثقافيةةةة )التونسةةةية مةةةراد،  -الضةةةويري  ينظةةةر، - 33
 34. ص2002أكتوبر، 

 41اآلية  العنكبوت،سورة  - 34
حتقيةق محةدي عبةد  الكبةري،هةة(، املعجةم 360سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطةرباين )املتةود:  –الطرباين  - 35

 157ص ،6، ج2 ، ط1994 القاهرة، تيمية،مكتبة إبن  السلفي،اجمليد 
 .33ص ا نني،بيت يف الدنيا وبيت يف  إبراهيم، –الكوين  ينظر، - 36
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، 37كمةةةا أطلقهةةةا عليهةةةا سةةةاللة الشعةةةةراءوهةةةام املريةةةد يف الصةةةحراء، يف ررلةةةة نعتهةةةا باسةةةم هررلةةةة العويةةةله،       

، ومل جيد متنفساً لوسةواس امسةه ا نةني، يه الدمع،  فانقلب لعينيه دمعاً ، واستعصى يف عينعندها اختذ الناي صوتاً 
النةاي مل يبلةا بةه الةوطن، النةاي أيضةاً  38بني يديه ترياقةاً  للحنةني، ولكةن النةاي مل يبلةا بةه البةةرزخا نني فتحول 
 .39البيت مل يبلا به

هةةذه بعةةض مةةن إشةةارات، يريةةد صةةارب البيةةت أن يهمةةس هبةةا إىل القةةار  الفطةةن، ليضةةيي فيككةةد أنةةه صةةار 
مسةةكوناً بالبيةةت، وأن القبائةةل أطلقةةت عليةةه  صةةارب النةةاي، الةةذى يتغةةىن بالبيةةت، يف رةةني مستةةه قبائةةل أخةةرى 

ن نفسةةه مةةا يف نفسةةةى إال بيةةت، ، أال جيةةوز أن نقةةول عةةن املريةةد مةةا قالةةه ا ةةالج عةة40املسةةكني املسةةكون بالبيةةت
 ، أي مسكون بأغنية ا نني األبدي.41قياسةا على ما يف جبيت إال اهلل؟. فأنا مسكةون مبعىن اهلوس

قاطعهةا  تسلسةل مخرجةت يف خطيةة،يتطور بصةفة  فلسفي،تسري يف نسق  ه،هبيت يف الدنيا وبيت يف ا نني
 إىل الوجةود  لنهايةة تقودنةاد ا سي وافالبداية تعين املوجو  باعها،باتاليت عودنا الكوين  الفنية،الكربى عن التقنيات 

لةديين و الصةويف أو الفلسةفي أاجملرد، وما بينهما يتداخل فيه اخلطاب السردي باخلطاب اللغوي رينةاً وباخلطةاب ا
وبيةةةت ، ممجةةةوج يةةةت موجةةةودأريانةةةاً، وغلةةةب علةةةى لغةةةة الةةةنص اللغةةةة االسةةةتعارية الةةةيت تصةةةور اجلدليةةةة القائمةةةة بةةةني ب

 .ا قيقة منشود، بني أنا تنبذ اجلسد وإغراءاته وذات تطمح إىل اجملهول إىل الال مرئي إىل

 
  

                                                           

 .22ص  نفسه، ينظر، - 37
 الفيصل.يعرف الكوين كلمة هبرزخه با د  - 38
 .23ص  ا نني،بيت يف الدنيا وبيت يف  إبراهيم، –الكوين  ينظر،  - 39
 .24ص  السابق،املصدر  ينظر،  - 40
: هناك كان ال بد أن توسوس الروح يقولدما يتحدث عن العقل البدئي فكثرياً ما ترتدد هذه املعاين بغزارة يف كتابه هبيان يف لغة الالهوته عن  - 41

ن، يةةدفع ألبةةدان ويةةرج الكيةةالةةذى يزلةةزل اوال بةةد أن يسةةتيقظ ا نةةني، وال بةةد أن يشةةتد الظمةةأ إىل الفةةردوس املفقةةود، ا نةةني إىل الةةوطن األول هةةو ا
تةةه ينا علةةى أهةةوال ررل ةةدس، مسةةتعهةةا ااإلنسةةان لالنطةةالق إىل تلةةك األرض الةةيت ررمةةه منهةةا النسةةيان، ولكنةةه ميضةةى حنوهةةا مسةةتنريا بتعويةةذة امس

نةاموس العقةل  لالهوت: املقدمة يفإبراهيم  بيان يف لغة ا –هباجس سبوء يف نبوة الوسوسة، مغالبا املسافة بأغنية ا نني األبدي ...ينظر، الكوين 
 .202 - 201، ص  4البدئي، ج
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 الخاتمة
ئج أن أخلةةةص إىل نتةةةا –وفةةةق مةةةا ارتضةةةيت مةةةن أسةةةاليب حبثيةةةة   -فيةةةه فقةةةد راولةةةت  البحةةةث،يف هنايةةةة هةةةذا 
ع قةةدر املسةةتطا  -ولةةت ورا نتائجةةه،كمةةا راولةةت االعتمةةاد علةةى الوصةةفية يف تسةةجيل   والةةتمعن،حتكمهةةا ا ياديةةة 

لقضةةةايا وأن تكةةةون ل مضةةةبوطة،يقةةةات أو تعل إشةةةارات،أو  مالرظةةةات،أن تكةةةون نتائجةةةه  اجلزئيةةةة،يف القضةةةايا  -
  أركامها.إىل  القار الكلية مقاربات تستثمر النتائج اجلزئية يطمشن 

اللغةةةة عمةةةق  هةةةرائيةةةة، وأظالرو  االغرتابيةةةة ومتظهراهتةةةا يف أعمةةةال إبةةةراهيم الكةةةوين البحةةةث اللغةةةةوقةةةد عةةةرض هةةةذا 
يةةةة بةةةالبىن اللغو  قةةةد عرفنةةةاف الكةةةوين،الفلسةةةفية والفكريةةةة واالجتماعيةةةة بالشخصةةةيات يف روايةةةات ابةةةراهيم  بأبعادهةةةا

  -: إىلويف هذه اخلامتة قد خلصنا  الكوين،ودورها يف إبراز جتربة االغرتاب يف روايات 

  وال شخصةةي اته،ق  اسةةتنطايف الصةةحراوي، واملةةديين،أن الكةةوين ال يسةةتثمر كثةةرياً التنةةو ع اللهجةةي واللغةةوي 
 وال سةةةي ما يف ه،إليةةةإلشةةةارة مةةةن الواجةةةب ا الروائيةةةة،لكنةةةه يظةةةل ملمحةةةاً ثابتةةةاً يف لغتةةةه  كثةةةرياً،يعةةةول عليةةةه  
 لفصحى.لسلصا  - الغالب يف –بل يظل  ا واري ة،املشاهد 

  مةةن خةةالل  ،اللغةةوياب الةةذي جيسةةد ظةةاهرة االغةةرت  اللغةةوي،عنةةد الكةةوين تعةةد منوذجةةاً للتعةةدد أن الروايةةة
 كشةةييالروايةةات  علةةى أن التعةةدد الكةةامن يف أهةةدافها،وتبةةاين  مشةةارهبا،تنةةوع الشخصةةيات واخةةتالف 

 اللغوية.عن بروز بعض األلوان 
 صةارت  ختلفةت رةىتاكلمةا   وهنةا هبةاإن أهم ما مييز لغة إبراهيم الكوين هو مواكبتهةا  الةة الشخصةية وتل

  هبا.لكل رالة نفسية لغتها اخلاصة 
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  -والمراجع: ثبت للمصادر 

 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني 
  العةريبز الثقةايف املركة والداللةة،نقدية يف التنةاص والةرؤى  املتخيل السردي مقاربات اهلل،عبد  –إبراهيم، 

 ط.د  ،1994 بريوت،
  اهرة    القةةةة والنشةةةةر،ار الفكةةةةر للدراسةةةةات د بةةةةرادة،ترمجةةةةة حممةةةةد  الروائةةةةي،اخلطةةةةاب  ميخائيةةةةل، –بةةةةاختني

 .1، ط1987
 مصةةةر قةةةاهرة دائةةةرة الثقافةةةة للطباعةةةة والنشةةةر، ال األداة،و الرؤيةةةة  حمفةةةوظ،جنيةةةب  طةةةه،عبةةةد احملسةةةن  -بةةةدر

 م د ط.1987
  الثقافةةة دار  العربيةة،لروايةةة دراسةات يف ا -هويةةة العالمةات يف العتبةات وبنةةاء التأويةل  شةعيب، –رليفةي

 ط. د 2005تونس، 
  الثقافةةة دمشةةق منشةةورات وزارة ،-اللغةةة ورؤيةةة العةةامل  –تكةةوين الروايةةة العربيةةة  كامةةل،حممةةد   –اخلطيةةب 

 .1م ط 1990 سوريا،
  ملغةةةرب   ابقةةةال للنشةةةر، الةةةدار البيضةةةاء دار تو  جهةةةاد،ترمجةةةة كةةةاظم  واالخةةةتالف،الكتابةةةة  جةةةاك، –دريةةةدا

 .127ص: ،1، ط1988
  22 ،1046 لةةرأي، العةةددصةةحيفة ا الكةةوين،صةةحرائي الكةةربى مقةةدمات ملقةةاالت  رسةةني، –دعسةةة 

 االردن.عمان  ،1998شباط 
 1993وت بةةةري  العةةةريب،ملركةةةز الثقةةةايف ا الغةةةامني،ترمجةةةة سةةةعيد  باللغةةةة،مةةةدخل للتعريةةةي  ادوارد، -سةةةابري ،

 دط.
  فا سةائل إخةوان الصةر ائنةات الالمرئيةة يف هأسةاطري الك (،جملة ا ياة الثقافية )التونسية مراد،  -الضويري

 .2002أكتوبر،  ،27السنة  ،138ه ع 
  املتةةةود: سةةةليمان بةةةن أمحةةةد بةةةن أيةةةوب بةةةن مطةةةري اللخمةةةي الشةةةامي، أبةةةو القاسةةةم الطةةةرباين ) –الطةةةرباين

 ، 1994 لقةةةاهرة،ا تيميةةةة،مكتبةةةة إبةةةن  السةةةلفي،اجمليةةةد حتقيةةةق محةةةدي عبةةةد  الكبةةةري،هةةةة(، املعجةةةم 360
 .2 ط

  يونيةو 2عةدد  ،16جملةد  اإلسةالمية،جملةة اجلامعةة  وح،الةر اللغة يف رواية جتليةات  محدان: -عبد الرريم 
2008. 

  ط.د  ،1977 ندرية،االسك املعارف،منشأة  ا كيم،دراسة يف أدب توفيق  رجاء، –عيد 
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  منشةةةةةورات دار اآلفةةةةةاق  حمفةةةةةوظ،دراسةةةةةة يف أدب جنيةةةةةب  املنتمةةةةةي،شةةةةةكري،  –غةةةةةايل
 ط.د  ،1991 لبنان،بريوت  اجلديدة،

  ع، والتوزيةة والنشةر دار التنوير للطباعة حمفوظ،ب دراسة مقارنة يف ثالثية جني الرواية،بناء  سيزا،  -قاسم
 ط.د  ،1985

   النسةةةةانية اكليةةةة العلةةةوم   منشةةةورات منيةةةي،بةةةدالرمحن عا لةةةم واهلزميةةةة يف روايةةةات  جنةةةوى، –القسةةةنطيين
 ط.د  ،1995 املغرب، البيضاء،الدار  واالجتماعية،

  امللتقةةةى  وسةةةومر، داركشةةةي لغةةةَزي الفراعنةةةة لغةةةز الطةةةوارق ي الالهةةةوت،يف لغةةةة  إبةةةراهيم، بيةةةان –الكةةةوين
 .1ط ،2001 بريوت، والتوزيع،للطباعة والنشر 

  2000بنةةان ل والنشةةر بةةريوتلتقةةى للطباعةةة دار امل ا نةةني،بيةةت يف الةةدنيا بيةةت يف  إبةةراهيم، –الكةةوين 
 .1ط

 ط.د ،1998الكويت  ب،واآلدااجمللس الوطين للثقافة والفنون  الرواية،يف نظرية  امللك،عبد -مرتاض 
  مقابلةةةةة مةةةةع إبةةةةراهيم الكةةةةوين علةةةةى قنةةةةاةdw   ،10 -18تةةةةاري  برنةةةةامج شةةةةكون ثقافيةةةةة ب األملانيةةةةة – 

 http://dw.com/p/12rWcم الرابط  2011
  لةةةةةةرابط هةةةةةةو وا الةةةةةةدخيل،تقةةةةةةدع تركةةةةةةي  إضةةةةةةاءات،برنةةةةةةامج  العربيةةةةةةة،مقابلةةةةةةة مةةةةةةع الكةةةةةةوين علةةةةةةى شاشةةةةةةة

www.alarabiya.net/articles/2009/07/09/78272.html 
 د ط ،2001 ،املغربالبيضاء  املغاريب الدارمطابع امللتقى  التناص،فن الكتابة ووظيفة  أمحد،-منور. 
  1ط ،1989 بريوت، العريب،املركز الثقايف  التبشري،لزمن السرد ا –اخلطاب الروائي  سعيد، –يقطني. 
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Alien language 
And its manifestations in Ibrahim Al-Koni's fictional works 

Fawzi Abu Bakr Al-Ayyan* 
 

Abstract 
The characteristic of the novel, according to Ibrahim Al-Koni, is a 

linguistic architecture that combines a multitude of relationships 
between its words to reflect aspects of the writer's intention, and 
implicit others, which remain in the corners of the literary work, 
reach them from its intention and persist in searching for it. 

Perhaps from these aspects, what is known as the alien language, 
which expresses the cosmic experience with alienation, which is the 
origin of the production of reality in general, and the alien reality in 
particular, for language carries its real and social dimension within it, 
and it is a sacred and majestic means, because the purpose of 
expression is through it. It is not a luxury, as some see in the purpose 
of art in general, as much as it is a frantic quest to restore lost human 
existence, for language is semantic gestures and a world full of 
metaphors, signs and symbols, which contributed to changing the 
image of the world into a symbol and began to highlight the image of 
outward things, in the noble concealment process of transforming 
human existence into metaphorical material banished from its visible 
homeland 

From here, we find that Ibrahim Al-Koni's novels are a model of 
multilingualism, which embodies the alienated language through the 
diversity of characters and the variation of its objectives. 
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