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 الكوني. الشر في أدب مشكلة
 قراءة في رواية نزيف الحجر.

 

 *الجندي مفتاح مصطفى
 

  :الملخص
يتوخى البحث الكشف عن جانب من رؤية العامل لدى الروائي اللييب إبراىيم الكوين، تلك الرؤية اليت أملت 

الوصول إىل ىذه الغاية أفاد عليو أن يصور اإلنسان، يف رواية نزيف احلجر، على ىذا النحو أو ذاك. ويف سبيل 
البحث من أطروحات النقد اجلديد اليت ترى أن نصوص الكاتب، أي كاتب، يفسر بعضها بعضا، فما غمض 
يف ىذا النص غلد تفسَته يف نص آخر للمؤلف نفسو. وقد كانت مقاربة نزيف احلجر وفق زلورين اثنُت: األول 

لبدوي ادلعتزل. لقد بُت البحث أن الروائي ينطلق من رؤية قابيل الشر القادم من الشمال، والثاين أسوف ا
يف ادلدن لعنة تقتل، يف اإلنسان الروح؛ لذلك فقابيل، رمز الشر يف الرواية، كان  صوفية؛ جعلتو يرى االستقرار

ىو اآلخر ضحية ىذه اللعنة. يف اجلانب ادلقابل ىناك أسوف، البدوي الطيب رمز اخلَت يف الرواية، الذي 
 ق أن يكون قربان اخلبلص، خبلص األرض من اللعنة.استح

  الكلمات المفاتيح:
 ، الصحراء.الشر، اخلَت، قابيل، أسوف
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 مقدمة البحث:
تطرح رواية نزيف احلجر مشكلة الشر يف ىذا العامل، من خبلل تصويرىا لآلثار ادلدمرة ألفعال الشرير، وىي إذ 

دبعٌت آخر ىل  ،اء فعل الشر، أي تلك اليت ذبعل من الشرير شريراتفعل ذلك رباول تلمس األسباب الكامنة ور 
خلق الشرير شريرا أم أن البيئة ىي اليت جعلتو كذلك؟ ىكذا تتحدد مهمة ىذه الدراسة: الكشف عن جانب 
من رؤية العامل اليت أملت على الروائي أن يصور اإلنسان على ىذا النحو أو ذاك، وىي مهمة تتطلب قراءة 

ىذه الغاية تبيح لنفسها اإلفادة من ادلناىج النقدية احلديثة  طمح إىلبكل احلواس. وىذه الدراسة إذ ت الرواية
دون التقيد احلريف بأي منها؛ ذلك أن التطبيق احلريف ذلذه ادلناىج قد أحال الدراسات األدبية  إىل ما يشبو 

د احلداثي وطلسمتو وغموضو تلك اجلداول الرموز اذلندسية، واجلداول الرياضية، " ولقد زاد من عتمة النق
اإلحصائية، والرسوم البيانية، واإلحداثيات، واألسهم، واإلشارات اليت ال تقدم شئيا ذا بال، شلا جعل ىذا النقد 

أشبو بألغاز وأحاج وكلمات متقاطعة اشتكى من صعوبتها الناقد ادلختص وغَت  -يف كثَت من األحيان -يبدو
 . 1ادلختص"
البحث: ينطلق البحث من التساؤل عن الكيفية اليت صورت هبا نزيف احلجر الشرير، وىو تساؤل إشكالية 

يتفرع عنو سؤال آخر مرتبط بو وىو دلاذا صورتو على ىذا النحو؟ لئلجابة عن ىذين السؤالُت ستتم مقاربة 
 الرواية وفق اخلطة التالية:

بعضها، لبيان ما زبتص بو ىذه الدراسة،  التمهيد وسيخصص للحديث عن الدراسات السابقة ومناقشة
 وربديد ما يشرعن وجودىا.

 ادلبحث األول: قابيل الشر القادم من الشمال، وػلوي ثبلثة مطالب: 
 .مسات قابيل يف نزيف احلجر 1
 .الرعاية األمريكية 2
 .لعنة االستقرار 3

 ب:وفيو ثبلثة مطال النشأة والسمات ادلبحث الثاين أسوف الراعي ادلعتزل
 الرعاية األبوية 1
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 مسات أسوف يف نزيف احلجر 2
 بُت أسوف وقابيلثنائية اخلَت والشر أو  3

ىناك شخصيات أخرى سًتد اإلشارة إليها دون أن تعطى حيزا خاصا، ألهنا شخصيات ثانوية، أما نتائج  
 البحث فسيكون مكاهنا اخلاسبة.
 التمهيد : الدراسات السابقة

ن الروايات اليت ؽلكن أن تسمى الرواية األليجورية أو الرواية الرمزية، وبعضهم يسميها تعد رواية نزيف احلجر م
، وقد أشار الكوين يف هنايتها أنو انتهى من كتابتها 1990رواية الواقعية السحرية، وقد نشرت أول مرة سنة 

 وقد كتب عنها الكثَت فيما يلي بعض من ىذه الدراسات: ، 1989سنة 
ويلي دوىوفيلس، وعنواهنا " مكان اليوتوبيا يف أعمال إبراىيم -ىل: دراسة الناقد الفرنسي لوكالدراسة األو -1

وقد تناول فيها ثبلثة من أعمال الكوين ىي اخلسوف، ونزيف احلجر، واجملوس،يهمنا من ىذه  1الكوين"
وىوفيلس بُت رواية نزيف الدراسة الفصل ادلتعلق برواية نزيف احلجر وىو ادلعنون ب"جبل احلكيم" وفيو يقارن د

، وىو يقارن ربديدا بُت قابيل يف 2احلجر والرواية الفلسفية حي بن يقظان للفيلسوف األندلسي ابن طفيل
نزيف احلجر وبُت حي بن يقظان؛ ذلك أن السيد دوىوفيلس ينطلق من فكرة مؤداىا أن أعمال الكوين الثبلثة، 

أطلق عليها) العكس واالنعكاس( دبعٌت أن روايات الكوين تعكس موضوع دراستو، زبًتقها صبيعها ثنائية ضدية 
من ثقافات عدة لكنها تقلبها أي تأيت بضدىا؛ لذلك فقابيل يف نزيف احلجر ىو النقيض حلي  جاءتأعماال 

بن يقظان يف رواية ابن طفيل. وقد تنبو دوىوفيلس إىل أن قابيل يف نزيف احلجر ؽلثل احلضارة احلديثة بكل ما 
من علجية ودمار، غَت أنو لؤلسف مل يطور ىذه ادلبلحظة اليت كانت ستقوده حتما إىل الكشف عن رؤية  فيها

العامل اليت ربكم تصورات إبراىيم الكوين. ليس اذلدف من ىذا النقد التقليل من قيمة ىذه الدراسة وخباصة إذا 
 .3ريبعلمنا أهنا أصلزت يف وقت مل يكن فيو الكوين معروفا يف العامل الع

                                                           

"زلررون" شعرية ادلكان يف األدب العريب احلديث، ترصبة هنى أبو سديرة، وعماد عبد اللطيف، ادلركز القومي للًتصبة،  ينظر بطرس حبلق وآخرون 1
 .33ص  2014 1ط 
، دبراكش ودفن هبا. ينظر حي بن يقظان، قدم لو 581ىجرية، وتويف سنة  500ىو أبوبكر زلمد بن عبد ادللك بن طفيل األندلسي، ولد سنة  2

 .87/88ص  1992 5وحققو فاروق سعد، دار اآلفاق اجلديدة ط 
ينظر  1997ن الكوين حاضرا فيها، وقد انعقدت الندوة سنة االبحث قدم يف ندوة عن صباليات ادلكان يف األدب العريب، أقيمت بباريس وكا 3 

  شعرية ادلكان، مرجع سبق ذكره، ادلقدمة.
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ينطلق الغاظلي  1الدراسة الثانية:   دراسة الناقد العراقي سعيد الغاظلي وعنواهنا: " غبطة البدايات"-2
د بالشخصيات و قصادل ومن سؤال مضمر مؤداه ما الذي غلمع بُت الشخصيات األربعة الرئيسية يف الرواية؟ 

 األربعة:
. قاده ىذا السؤال إىل البحث عن قاسم مشًتك أسوف، وقابيل، واألمريكي جون باركر، والعجوز اإليطايل

غلمع ىذه الشخصيات فوجده يف كوهنا صبيعها ربلم "بالعودة إىل البدايات األوىل زمن اآلباء واألجداد 
وإن اختلفت كل شخصية عن األخرى يف الوسيلة ادلتبعة لتحقيق ىذا احللم. لقد قابل الغاظلي بُت 2القدماء" 

 وبُت أربعة أظلاط ثقافية سلتلفة، فجعل كل شخصية تقابل ظلطا معينا:ىذه الشخصيات األربعة 
 أسوف ويقابلو الساحر.
 قابيل ويقابلو العصايب.

 جون باركر ويقابلو الصويف.
 العجوز اإليطايل ويقابلو ادلؤرخ.

و  منها : أنو وبالرغم من اجلدية والعمق اللذين عرف هبما السيد الغاظلي يف كتاباتو، فثمة بعض ادلآخذ على حبث
قابل بُت أسوف والساحر وىي، يف تصوري، مقابلة تعوزىا الدقة، ولو قابل بينو وبُت الصويف لكان أقرب إىل 
الصواب، يف مقابل ذلك قابل بُت األمريكي جون باركر وبُت الصويف، وىي مقابلة ال تصح إال إذا كان القصد 

عند صخرة … أربعة أظلاط نفسية وثقافية سلتلفة منها السخرية. أما قولو "تلتقي أربع شخصيات سبثل
ألربعة قد التقوا فعبل عند الصخرة، فادلراد أهنم زاروىا،  ا متخندوش التارؼلية" فبل ينبغي أن يفهم منو أن ىؤالء

فادلؤرخ اإليطايل مل يلتق قابيل قط، السارد ىو  ؛كل ألسبابو اخلاصة، أو أهنا اذلدف من عملهم يف الصحراء
أسوف، عندما التقى بقابيل، يعود إىل حلظة لقائو بالعجوز اإليطايل، عن طريق الذكرى، كأظلا  الذي جعل
، غَت أن مطلقا : لقائو بقابيل، ولقائو باإليطايل. أما جون باركر فلم يأت إىل الصخرةاللقاءينليقارن بُت 

ًن مل يشر إىل رمزية قابيل يف ىذه الغاظلي يرى أن نيتو كانت الوصول إليها. بقي أن أشَت إىل أن الباحث الكر 
عندما قارن بُت قابيل وبُت احلجاج بن يوسف يف قصة رضاعة الدم،  ،خوة األعداءالرواية وإن أدلح إىل تيمة اإل
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وىي مقارنة أشار إليها قبلو الباحث الروسي دؽلًتي ميكولسكي، يف دراستو:" يا قابيل أين أخوك 
وىي دراسة مل يشر إليها الغاظلي ولعل عذره أنو قد  تها األوىل،ىابيل" ادلنشورة مع الرواية يف طبع

ىذا من جهة، ومن جهة ثانية مل يكتف الغاظلي باإلشارة إىل  ،رجع إىل الطبعة الثالثة ومل يرجع إىل الطبعة األوىل
ل أقو  .1رضاعة الدم فقط، بل أشار إىل قتل احلجاج لسعيد بن جبَت، وىو عنده مشابو لقتل قابيل ألسوف

ىذا وأنا على يقُت أن ىذه الدراسة، اليت أقدمها اآلن، ما كان ذلا أن تكون لوال اتكاؤىا على ما سبقها من 
 دراسات.

 :المبحث األول : قابيل الشر القادم من الشمال
ُت، قابيل اسم  ورد يف التوراة بلفظ قايُت، ويف القرآن بلفظ قابيل، أما يف الكتابات اإلسبلمية فقد ورد بالصيغت

، يف حُت استعملت أغلب الدراسات اإلسبلمية الصيغة القرآنية 2ادلسعودي ربديدا، استعمل صيغة قايُت
وقد احتفظت العربية بصيغة القُت دبعٌت احلداد، وىي قريبة  3"قايُت اسم سامي قدًن معناه احلداد". وقابيل

وقد جاء هبذا  4يعمل باحلديد وبالكَت" جدا من اسم قايُت، فقد جاء يف لسان العرب أن القُت" احلداد الذي
 :5ادلعٌت يف قصيدة جلرير يهجو الفرزدق

 قالت وكيف ترقع األكيار  6قال الفرزدق رقعي أكيارنا             
 رقع متاعك إن جدي خالد  والقُت جدك مل تلدك نزار             

قرآن أصبل ومل يفصل؛ ولذلك فاحلديث ىنا وقصة قابيل مع أخيو ىابيل قد وردت يف القرآن الكرًن غَت أن ال
 عن أسطورة قابيل دبعٌت قابيل كما وردت قصتو يف األساطَت القدؽلة وليس كما وردت يف الكتب الدينية.

توظيف شخصية قابيل يف األدب: من احلق أن رمز قابيل قد وظف يف اآلداب بصور سلتلفة؛ فهو عند 
صلد  7مرد الضائق ذرعا دبا ال يعرف لو كنها من مسائل اخلَت والشر"الرومانسيُت ؽلثل اإلنسان "الساخط ادلت

ن لوكنت دي اليل، ان الفرنسياالشاعر  بو عند بَتون يف مسرحيتو قابيل، وقد تأثر ىذا ادلعٌت، على سبيل ادلثال،
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 45ص  2ج  1973 2ودي، مروج الذىب، دار األندلس، بَتوت، ط ينظر ادلسع2
 43ص  1984 1علي البطل، شبح قايُت بُت ايدث سيتول وبدر شاكر السياب، دار األندلس، ط  3
 ابن منظور لسان العرب، دار صادر د ط، ت مادة ق ي ن. 4
 202د ت، ص  1زلمد إمساعيل الصاوي، شرح ديوان جرير، مطبعة الصاوي، ط  5
 صبع كَت وىو جهاز احلداد 6
 316ص  1987 3زلمد غنيمي ىبلل، األدب ادلقارن، دار العودة، بَتوت، ط  7
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 أما 1وبودلَت، لقد عرب كبلعلا، بواسطة ىذا الرمز، "عن حَتة اإلنسان، وثورتو على ما يراه ظلما"
بعد احلرب العادلية الثانية فقد وظف  قابيل حبسبانو رمزا للمجتمع الرأمسايل ما بعد الصناعي، كما يف قصيدة 

 3ر، وىو توظيف قريب جدا من عمل الكوين يف نزيف احلج2"شبح قايُت" للشاعرة اإلصلليزية إيدث سيتول
 المبحث األول: قابيل الشر القادم من الشمال:

 الحجر: سمات قابيل في نزيف 1-1
 :اللقيط أو الطفل المتروك 1-1-1 

يف نزيف  . 4جاء يف لسان العرب أن اللقيط "الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق ال يعرف أبوه وال أمو"  
احلجر مل يكن قابيل لقيطا بأمت معاين الكلمة؛ مل يكن لقيطا إال جبزء من معٌت الكلمة؛ فقد وجد مرميا على 

رلهول األبوين كما تشَت ادلعاجم؛ فالسارد ػلدثنا أن أباه مات وىو يف بطن أمو، وأن أمو  لكنو مل يكن ،الطريق
 للقارئ.  ذه اذلوية، وإن مل يصرح هبىوية والدي قابيلماتت بعد أسبوع من والدتو، السارد، إذا، يعرف 

 :الطفل المنحوس  2-1-1   
تبلحقو منذ أن  "وصريح؛  فالسارد يصرح بأن اللعنة فوق رأس قابيل بشكل واضح  ػلوم ترينا الرواية النحس   

األم  ماتت، و 6ت األب مقتوال عندما حبلت بو أموا؛ ولذلك ونتيجة ذلذا النحس م5كان نطفة يف بطن أمو"
فسقتو دم الغزال أخذا بنصيحة أحد الفقهاء   ؛رعايتو خالتو ولتفت ؛7األم بلدغة أفعى بعد أسبوع من والدتو

 8م ىو "التعويذة الوحيدة اليت تستطيع أن تغسلو من النحس وربمي بقية أىلو وأقاربو"إذ زعم ذلا أن شرب الد
، فأخذه ة، ووجد الطفل وىو يرضع من دم غزالتهما تلكرحل "ولكن اخلالة وزوجها ماتا عطشا" يف 8وأقاربو"
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 ينظر علي البطل، شبح قايُت، مرجع سبق ذكره، ادلقدمة.  2
الكوين هبا، وقد قارن الدكتور علي البطل يف   ربتاج ادلقارنة بُت الشاعرة والكوين يف توظيفهما لشخصية قابيل إىل دراسة مستقلة دلعرفة ىل تأثر 3

 كتابو ادلشار إليو آنفا  بينها وبُت السياب يف توظيفهما ذلذه الشخصية.

 ابن منظور، لسان العرب، مرجع سبق ذكره، مادة ل ق ط.  4
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، فتوالت ادلصائب على رأس رب 1رب القافلة ومل ؼلطر لو أن يكون ادلبلك الصغَت سببا يف نكبتو"
افلة: بوار ذبارتو، واستيبلء قطاع الطرق على قطعانو، وهنب قافلتو، وأخَتا كاد أن يقتل على يد الق

اللصوص، لقد صلا من اللصوص لكنو فقد ثروتو. مل ينتبو رب القافلة إىل أن "ادلبلك الصغَت" ىو سبب ىذه 
افلة بعد ىذه احلادثة عرض يقرر رب الق  2وأسنانو تقطر بالدماء".…ادلصائب حىت رآه " يأكل اللحم الٍت

الطفل على السحرة والعرافُت، عرضو أوال على أحد السحرة فأكد لو أن "من فطم على دم الغزال يف الصغر لن 
. مث بعد ذلك عرضو على من يسميو السارد " أشهر العرافُت" 3يستقيم حىت يشبع من حلم آدم يف الكرب"

، ولن تروى من دم، حىت تأكل من حلم آدم، وتشرب من دم "يا قابيل يا ابن آدم لن تشبع من حلم فقال:
لتحصينو، ولكن حىت سبائم أشهر  اآدم" مكررا عبارتو ثبلثا، غَت أنو يقتنع بعد نقاش بأن يعمل لو حجاب

. ىذه، 5على حد قول السارد، فاحلجاب يضيع والطفل يعود إىل سَتتو األوىل 4العرافُت ال ربمي من ادلكتوب
ت ربدد شخصية قابيل كما رمستها رواية نزيف احلجر: لقيط، منحوس، قد رضع الدم ىذه، إذا، ثبلث صفا

 فبل غرابة أن غلري أهنار الدم وىو كبَت. صغَت وىو
 الرعاية األمريكية: 2-1

غَت أن ىذه الصفات اليت توحي بالدموية وادليل لسفك الدماء ما كان ذلا أن تؤيت شبارىا يف جعل قابيل على ما 
سفك للدماء لو مل تتدخل الرعاية األمريكية، شلثلة يف الدعم الذي قدمو جون باركر لقابيل، لكي  ىو عليو من

 يقضي على كل شيء صبيل يف الصحراء. 
وجون باركر، كما يقدمو السارد، أمريكي جاء إىل مشال أفريقيا بعد التحاقو بالبحرية األمريكية مث أصبح كابنت 

. كان جون باركر شغوفا بدراسة فلسفات 6سكر يف غريان يتبع للقاعدةوىو منتدب دبع ،بقاعدة "ىويلس"
الشرق، منذ أن كان طالبا بكلية االستشراق جبامعة كاليفورنيا؛ ولذلك انتهز فرصة وجوده يف ليبيا وتفرغ لدراسة 

الستعمارية. قرأ الطرق الصوفية، كأظلا أراد الكوين أن يعيد لؤلذىان الفرضية القائلة بربط االستشراق بالنوايا ا
باركر التصوف، وىو غلهل حقيقة أن ادلعاين احلرفية غَت مرادة يف نصوص الصوفيُت؛ ولذلك فقد ارتكب خطأ  
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كبَتا حُت قرأ نصا صوفيا يربط بُت حلم الغزال والوصول إىل حضرة قدس األقداس، فظن أن اادلعٌت 
، وهبذه الصلة 1ىذه الطريق وصل إىل قابيل آدم احلريف ىو ادلقصود، فاجتهد يف احلصول على حلم الغزال، ومن

تغَتت حياة قابيل ؛ فقبل أن يتعرف على ىذا األمريكي كان قابيل يصطاد الغزال على اجلمال، وببندقية 
. أما بعد لقائو جبون باركر فقد تغَت الوضع سباما؛ 2عثمانية قدؽلة، فكان صيده شاة غزال أو اثنُت على األكثر

كي على قيادة السيارة، وأعطاه سيارة الندروفر، فكان أثرىا كارثيا مدمرا على قطعان الغزالن.  فقد دربو األمري
كما أمده باركر ببندقية حديثة سفك بواسطتها أهنارا من دم، فأباد قطعان الغزال يف احلمادة وما جاورىا، ومل 

صل قابيل على ىيلوكوبًت لتمشيط يبق من قطعان الغزال إال أقل القليل، الذي سيأيت عليو الدور بعد أن ػل
. بواسطة الدعم األمريكي، وقوة التكنولوجيا األمريكية استطاع قابيل أن 3جبل احلساونة حبثا عن بقايا الغزال

يقضي على قطعان الغزال سباما. ىكذا يتبُت لنا أعلية الرعاية األمريكية فلوالىا ما سبكن قابيل من القضاء على 
أن نبلحظ أن عبلقة قابيل جبون ىي نوع من عبلقة السيد بالتابع؛ ولذلك فحُت ينتهره ال الغزالن، ومن الشيق 

 يغضب وال يثور، ففي حوار بينهما قال األمريكي لقابيل:
"ولكنٍت ال أعرف أينا ػلب الورد أكثر أنا أم ذلك ادلخلوق الذي يأكل الدود أسنانو وال يستطيع أن يصرب على 

ويف حوار آخر  4قابيل وكتم غيظو مع أن الدعابة جرحتو، على حد قول السارد. اللحم يوما واحدا" فضحك
"مل يبد الغضب   5قال لو " أنت يا قابيل تأكل الغلة وتسب ادللة، والصحراء مل تطهرك ألنك مل تعشقها"

 اكتفى، فقط ، باالبتسام بببلىة. 6على قابيل"
 لعنة االستقرار: 3-1
إىل رمز قابيل؟ يبدو للوىلة األوىل أن الكوين قد وظف رمز قابيل حبسبانو أول قاتل  دلاذا يعود إبراىيم الكوين  

على وجو األرض وىو لذلك يصلح أن يكون رمزا للشر؛ وذلذا السبب صلد الذين تناولوا نزيف احلجر بالنقد 
 الرواية، دبعٌت آخر واضحة سباما يف تخوة األعداء. ومن احلق أن ىذه التيمة ليسوالتحليل يشَتون إىل تيمة اإل
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ال ربتل ىذه التيمة ادلرتبة األوىل من اىتمام الروائي ، وادلقارنة بُت "نزيف احلجر" و"قابيل أين 
، الناظر يف الرواية األخَتة يدرك أن 2008أخوك ىابيل" وىي رواية أخرى أصدرىا الكوين سنة 

يعود الكوين إىل قصة الصراع على السلطة بُت أبناء الكوين مهتم دبعاجلة تيمة اإلخوة األعداء؛ ففي ىذه الرواية 
علي باشا القرمانلي، يوسف وإخوتو، وكيف قتل يوسف أخاه حسن لكي يتسٌت لو اجللوس على كرسي 

وبالنظر إىل تاريخ صدور ىذه الرواية ؽلكن القول إن الكوين من خبلل مساءلتو للحقبة القرمانلية إظلا  .العرش
عصي على ادلساءلة؛ فلعل بعضنا يذكر ما كان يتهامس بو الليبيون يف مرابيعهم، سنة ػلاول مساءلة حاضر يست

، وقت صدور الرواية، من أن صراعا قد ينشب بُت سيف اإلسبلم وأخيو ادلعتصم على السلطة يف 2008
الكوين حال موت الزعيم اللييب. األمر يف نزيف احلجر سلتلف، والبد لفهم ىذه الرواية من االستعانة بكتب 

غَت الروائية، فاالعتماد على نزيف احلجر وحدىا ال يكفي لفهمها، وإن ىذه الدراسة لتنظر إىل صبيع نتاج 
الكوين نظرهتا للنص الواحد، فما غمض ىنا غلد ما يزيل غموضو يف كتاب آخر أو رواية أخرى، لذلك ولفهم 

، وكذلك  1998 در يف طبعتو األوىل سنة"نزيف احلجر" نرى لزاما الرجوع إىل كتاب صحرائي الكربى الصا
كتاب بيان يف لغة البلىوت، وقد صدر يف سبعة أجزاء، وأيضا مداخبلت الكوين، وحواراتو كتلك ادلنشورة يف  
كتاب صحف إبراىيم. يف ىذه ادلصادر يفهمنا الكوين بأنو يؤمن بأن البشرية قد انقسمت، منذ القدم، إىل 

فأما ادلرربلون فهم أىل اهلل، وأما ادلستقرون فهم الذين باعوا أرواحهم يف  قسمُت: قسم مرربل، وقسم مستقر،
مقابل شهوات اجلسد، ويستدعي الكوين يف ىذا السياق القديس أوغسطُت يف كتابو " مدينة اهلل"، الذي 

احلاملة  يسميو " ملكوت الرب"، وينقل عنو تقسيمو اخلليقة إىل قبيلتُت اثنتُت: قبيلة "قابيل"، وىي القبيلة
، تأسيسا 1للمبدأ األرضي بسبب االستقرار، وقبيلة شت، اليت اعتنقت ادلبدأ اإلذلي بسبب اررباذلا يف األرض"

ويف   2على ما ذكر يؤكد الكوين "أن االستقرار ىو اللعنة اليت ال تبيد البدن وحسب، ولكنها تذىب باإلؽلان"
أخرى إذ يؤكد أن "االنشداد إىل األرض قدر بئيس أدى إىل كتاب بيان يف لغة البلىوت يعيد ىذا ادلعٌت بعبارة 

فقدان اذلوية األصلية، أي احلرية، من ناحية وإىل لعنة االستقرار الناذبة عن احللول يف اجلسد من ناحية 
، قابيل موظف ىنا ألنو شلثل للمستقرين؛ ولذلك يف الرواية ىو قادم من الشمال، وادلقصود الشمال 3أخري"

ث ادلدن وحيث االستقرار؛ وذلذا العجب أن يضع السارد على لسان مسعود الدباشي، رفيق قابيل اللييب حي
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قولو "كثَتون مثلو يف الشمال" أي مثل قابيل. قابيل، إذا، يف نزيف احلجر، كان ضحية  يف الرواية،
 وجود ذلا يف لعنة االستقرار، ىو ومن على شاكلتو شلن علهم الوحيد إرضاء شهوات اجلسد، أما الروح فبل

معجمهم مطلقا، واجلسد، يف رؤية إبراىيم الكوين للوجود، ؽلاثل الواحة أو ادلدينة، يف حُت سباثل الروح 
 الصحراء، وستكون لنا عودة ذلذه النقطة.

 , النشأة والسمات:: أسوف الراعي المعتزلالمبحث الثاني
اول تبُت أبعاد ىذه الشخصية كما رمستها الرواية، أسوف ىو الشخصية الرئيسية الثانية يف الرواية، لذا سأح  

 ألختم دبوازنة بينها وبُت شخصية قابيل.
 الرعاية األبوية: 1-2
عاش أسوف طفولتو يف فردوس أبويو، يتعلم منهما ما ػلتاج إليو يف حياتو اليومية، لقنو والده سوريت الفاربة   

عليمو األمور اليت ػلتاجها كل صحراوي: دربو على ترويض واإلخبلص ألداء صبلتو، وحُت بلغ العاشرة بدأ يف ت
اجلمال ادلتوحشة، حىت تصبح مطيعة، تدرج بو بعد ذلك إىل تعلم الصيد، فكان يعلمو التصويب على 
األحجار أوال مث بعد ذلك انتقل بو إىل التطبيق العملي، رحبل معا إىل مساك ملت، إىل حيث مراتع الغزالن، 

اإلصابة واصطاد شاة غزال كافأه على ذلك، وقد أدخل يف روع الغبلم عدم ذباوز الشاة فكان إذا أفلح يف 
والقتل. مل يكتف  صيدالواحدة يف الرحلة، دبعٌت أن الصيد ينبغي أن يكون لدفع غائلة اجلوع ال لبلستمتاع بال

الذاكرة اجلمعية من أساطَت من خربة عملية ليعيش؛ بل نقل إليو أيضا ما علق يف  ما يعرفو والده بأن ينقل إليو
وخرافات، كان أسوف يرافق والده يف أسفاره ويستمع إىل حكاياتو، حكى لو كيف "كانت الصحراء اجلبلية يف 

بُت ادلتحاربُت، مث نفذ صرب اإلذلة  1حرب مع الصحراء الرملية، وكانت آلة السماء تنزل مع ادلطر لتفصل"
فتحايل  2يف مساك صطفت، وأوقفت تقدم الرمال يف مساك ملت" فأنزلت عقاهبا عليهما معا "صبدت اجلبال

اجلبل ودخل يف روح الودان، وربايل الرمل ودخل يف روح الغزال، من يومها أصبح السهل مسرحا للغزال، 
وأصبح اجلبل ادلكان ادلضل للودان، ومكان كل حيوان أصبح مصيدة لآلخر. لقد كان لدور الوالد أثرا خطَتا 

سوف، سيمتد إىل شلاتو، فقد دربو على اخلوف من الناس، ودأب على إمساعو أن "اإلنسان الذي على نفسية أ
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، ومل يذكر أسوف يف طفولتو أهنم 1يفضل اخلَت البد أن يهرب من الناس حىت ال يلحقو األذى"
جاوروا إنسيا قط. وقد كلفو خوفو ىذا الكثَت، فبعد موت والده اضطر إىل أن يذىب دلبلقاة ذبار 
القوافل، للحصول على القمح والشعَت، غَت أنو ما استطاع أن يتحدث معهم قط، وفشل يف احلصول على 
مبتغاه، ويف ادلرة الثانية مت البيع عن طريق ادلقايضة، فأصبح ىذا دأبو يًتك على طريق القافلة جديا أو عنزا، 

شعَت مكاهنا. علمو أبوه أيضا قداسة الودان، ذبار القافلة تركوا لو القمح وال ت بضاعتووينتظر بعيدا فإذا أعجب
وذلذا السبب كان يتهرب من تعليمو كيفية صيده، مث علم من أمو أن ذلك كان بسبب نذر نذره على نفسو 

لكنو حنث فيو، فعاىد نفسو أال يعلم نسلو صيد الودان قط. والودان نوع من ادلاعز اجلبلي  ؛بعدم صيد الودان
 وىو تيس جبلي ش الصفحة الثامنة "الودان أو ادلوفلون أقدم حيوان يف الصحراءيقول عنو الكوين يف ىام

انقرض يف أوربا يف القرن السابع عشر". مث أعاد السارد ىذا ادلعٌت على لسان جون باركر يف حوار مع قابيل 
مردفا  2بع عشر"ومسعود الدباشي، قائبل ذلما " ىل تعرفان بأن ىذا احليوان انقرض من العامل منذ القرن السا

ادلوسوعة ادلوجودة يف  مؤكدا ذلما أنو وجد ىذه ادلعلومة يف 3"1627أن " آخر شاة أصاهبا أمَت فرنسي عام 
، وىي أعلية 4مكتبة القاعدة. وقد تنبو السيد الغاظلي إىل أن الكوين أراد إبراز األعلية اليت يوليها الطوارق للودان

ىنري لوت يف كتابو "لوحات تاسيلي" والكوين نفسو ينقل عنو يف مستهل  سبق أن أشار إليها الباحث اإليطايل
نصو: "ويتشاءم أىايل تاسيلي من صيد ادلوفلون ) الودان( فيتمتم الصياد بالتعاويذ ما  يةأحد فصول الروا

كان يعلم،   أسوف . والد5السحرية ويضع حجرا على رأسو ويتقافز على أربع قبل أن ينطلق يف رحلة الصيد"
إذا، خطورة صيد الودان فلهذا مل يرد لولده أن يتعلم صيده، باإلضافة إىل ما سبق من قصة النذر، الذي 

 سيكلفو حياتو ألنو مل ػلًتمو.
 سمات أسوف في نزيف الحجر:  2-2
 االنتماء للمكان:  1-2-2 
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بأن الذين ، وىو مدرك ذلذا االنتماء، ومقتنع 1أسوف اسم طارقي، معناه بلغة الطوارق اخلبلء  
عاشوا يف ىذا ادلكان قدؽلا كانوا أجداده األول، وأهنم ىم من رسم ىذه الرسوم. لقد كان يف طفولتو ينتقل بُت 
ىذه األودية وتلك الشعاب بفرح غامر. وكان وىو يكتشف  ىذه األماكن، يطلق عليها أمساء من وحي 

. غَت أن 2الودان، وذلك سهل الرعاةرسومها؛ فهذا وادي الغزالن، وتلك شعبة الصيادين، وذلك جبل 
اكتشافو األكرب كان لوحة الكاىن والودان "اجلن األكرب، العمبلق ادلقنع، ادلنتصب جبوار ودانو ادلهيب ميمما 

 3صوب القبلة، ينتظر الشروق، مكربا لصبلة أبدية."
 العزلة:  2-2-2   

يرعى شؤوهنا، ويتدبر أمرىا فلما ماتت عاش  كان أسوف يعيش مع أبيو وأمو، فلما مات أبوه عاش مع أمو    
وحيدا، مل يتزوج، ومل يعرف النساء قط. وىي عزلة ورثها عن أبيو، فقد كان والده يعيش معتزال يف الصحراء، مل 
غلاور إنسيا مطلقا، حبسب ما يتذكر أسوف، ىذا من جهة، ومن جهة ثانية ىي عزلة أملتها عليو خشيتو من 

ليت كان أبوه يرسخها يف ذىنو، وػلثو عليها. وقد رأينا كيف عاىن وىو ػلاول التواصل مع الناس، تلك اخلشية ا
ذبار القوافل، غَت أنو سيتعود قليبل على الزيارات اإلنسية مع بدء رليء السياح إىل ادلنطقة، والزال ػلتفظ 

عن طريق الذكرى عندما زاره بذكرى طيبة لبعض ىذه الزيارات، كزيارة العجوز اإليطايل اليت عاد إليها أسوف 
قابيل كأظلا ليقارن بُت االثنُت. لكن ىذه الزيارات ال تعٍت أن أسوف قد زبلى عن عزلتو، فهي مهما طالت 
قصَتة. ادلرة الوحيدة اليت أجرب فيها على ترك عزلتو والنزول إىل الواحة كانت بسبب اجلفاف الذي ضرب 

على لقمة عيش لكنو، ولتعاسة حظو، وقع يف أيدي جنود احلاكم  ادلنطقة. ذىب إىل الواحة أمبل يف احلصول
اإليطايل، فأخذوه إىل معسكرىم سبهيدا لنقلو إىل احلبشة، غَت أنو صلا منهم بأعجوبة، بعد أن ربول إىل ودان 

 .يتقافز غَت مبال بالرصاص الذي يطارده. رجع بعد ىذه احلادثة إىل صحرائو، وقد ازداد قناعة دبنافع العزلة
  :الزهد 3-2-2   
 ؛لو مل يكن أسوف زاىدا ما عاش يف الصحراء؛ فالصحراء بيئة زىدية ال تعد زائرىا برفاه العيش، وال بنعيمو    

لذلك فليس عجيبا أن يكون أسوف زاىدا، وقد اختار الصحراء مكانا للعيش، ولذلك عندما أراد مسؤول 
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يهات اليت أعطاىا لو قائبل: "أنا أحرس الوادي. أنا اآلثار منحو مرتبا شهريا رفض، مرجعا إليو اجلن
أحرس كل وديان مساك صطفت بدون فلوس. ماذا أفعل بالفلوس يف مساك"، ردبا يكون رفضو 

. سيذىب أسوف يف زىده شوطا أبعد حُت ػلرم اللحم أيضا للمال أمبله مع الزىد الشعور باالنتماء للمكان
لقد ضرب بتحذيرات والده عرض احلائط، واندفع مغامرا بصيد الودان، على نفسو، بعد زلاولتو صيد الودان، 

فجره الودان إىل اذلاوية، وتركو معلقا بُت السماء واألرض، حىت إذا يئس من احلياة عاد إليو الودان نفسو، الذي 
يف حاول صيده، وانقذه. بعد ىذه احلادثة قرر التوقف عن أكل اللحم، أيا كان نوعو، فحدث ربول كبَت 

ذبيئو القطعان يف ادلرعى، زبتلط بادلاعز وتقبل …. جبواره يف قطعان كبَت  حياتو "أصبح الودان ينقاد إليو، ويرتع
يف البداية كان ؼلرس وتنشل أطرافو من الدىشة. ومع الوقت تعود، وأصبح يداعبها، وػلادثها، ويقص … ضلوه

يتو من معشر اإلنس فتعزيو بعيوهنا اليت تنطق بألف عليها احلكايات، ويشكو ذلا اذلموم: قسوة الصحراء، وخش
وإذا نظرنا إىل صفات أسوف يف نزيف احلجر وجدنا أهنا ذبسد القيم ادلثلى اليت يرى الكوين أهنا …". لغة

العزلة، والزىد،  طريق تشكل طريق اخلبلص، اخلبلص من شرور الدنيا. فاخلبلص عند الكوين ال يتأتى إال عن
ىل ادليبلد اجلديد، وادليبلد اجلديد مصطلح مستعار من البلىوت ادلسيحي، يستعملو الكوين يف اللذين يؤديان إ

معٌت الوالدة الروحية، وىي والدة تقطع ما قبلها عما بعدىا، وىذا ما حدث سباما ألسوف منذ حادثة اذلاوية، 
بقات احلساب" كما يقول إىل "الطبقة السفلى بُت ط ومن الشائق أن نبلحظ أن اذلاوية مصطلح صويف يشَت

نا ابداية الفصل ادلعنون باذلاوية. فكأن أسوف قد عرب اجلحيم، فأصبح إنس 59الكوين يف ىامش الصفحة 
ولذا استحق أن يكون قربانا، يسمح قتلو بغسل اللعنة "فتتطهر األرض ويغمر  ا؛جديدا، كائنا آخر سلتلف

 الصحراء الطوفان"
 أسوف وقابيل : ثنائية الخير والشر أو بين  3-2
عرفنا من خبلل ربليل الشخصيتُت يف الصفحات السابقة أن أسوف يرمز إىل اإلنسان اخلَت، يف حُت يرمز   

قابيل إىل اإلنسان الشرير، ولعل السؤال الذي يطرح نفسو ىنا : ىل اخلَت والشر، عند الكوين،  فطريان أم 
 يل أوال، مث نعرج على شخصية أسوف.لئلجابة عن ىذا السؤال سنعود لشخصية قابمكتسبان؟  

مل يصرح الكوين بكون الشر فطريا أو مكتسبا، ولكن بالنظر إىل شخصية قابيل، كما رمسها يف نزيف احلجر، 
 ن الشر فطري، والدليل على ذلك أقدمو كما يلي:إؽلكن القول 
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كس من ذلك أرانا الكوين مل يرنا الكوين أن للًتبية أثرا على قابيل، أيا كان ىذا األثر، بل على الع
يب ادللك؛ فكون دقابيل وىو مساق إىل مصَته قضاء وقدرا األمر الذي يذكر بأبطال الًتجيديا اليونانيو كأو 

قابيل منحوسا ال ذنب لو فيو، وكونو متعطشا للدم ال يد لو يف ذلك، كيف وقد سقي الدم وىو صغَت ال يعي 
عليو   بيل فبل أسرة، وال معلم، وال مرشد كان ذلم أي أثرما حولو. ليس ىناك شيء مكتسب يف شخصيو قا

بيل وجون باركر مل ػلدث وقابيل صغَت من ادلمكن تشكيل اباركر وتشجيعو، واللقاء بُت ق ةإال ما رأينا من رعاي
شخصيتو وتغيَتىا بل اللقاء حدث وقابيل كبَت ومتعطش للدماء وللقتل كل ما ىنالك أن االمريكي منحو 

لقد كان قابيل ضحية، إنو ضحية  ،وأصلع ،وأسرع ،ليت ستساعده على ربقيق مبتغاه بشكل أكرباألداة ا
. فلنعد إىل بعض عبارات الكوين يف  الشخصيةاالستقرار ىكذا ىي الرؤية اليت أملت على الكوين رسم ىذه 

. رأينا الكوين يف كتبو غَت الروائية لنحاول استنطاقها من جديد عل ذلك يسهم يف إيضاح الصورة بشكل أكرب
ما سبق وىو يؤكد أن االستقرار ىو اخلطيئة االصلية ىو اللعنة اليت أذىبت اإلؽلان سنعيد اآلن قراءة ما ذكره ما 

البلىوت حُت أكد أن "االنشداد إىل األرض قدر بئيس أدى اىل فقدان  لغةذكره الكوين يف كتابو بيان يف 
فما  1 لعنة االستقرار الناذبة عن احللول يف اجلسد من ناحية أخرى"اذلوية األصلية أي احلرية من ناحيو وإىل

ىل يعٍت أن الروح كانت حرة طليقة   الذي يعنيو الكوين بقولو "لعنة االستقرار الناذبة عن احللول يف اجلسد"؟
ن سينا يف يف عامل ادللكوت ففقدت ىذه احلرية حبلوذلا يف اجلسد؟ وىو ادلعٌت الذي عرب عنو الشيخ الرئيس اب

 2:اليت مطلعها ةقصيدتو العيني
  ورقاء ذات تعزز وسبنع    ىبطت إليك من احملل األرفع                  

، واليت ىي رؤية صوفية، غَت أن قراءة أخرى قد تكون أكثر عاملوىو أمرقد ينسجم مع رؤية إبراىيم الكوين لل
ادلدينة أؽلكن ذلك؟ نعم، فالكوين يف   لواحة أووفق ىذه القراءة يكون معٌت اجلسد ا ،صوابا وانسجاما

جسد  ةل بُت اجلسد والواحة، وبُت الروح والصحراء وىاىو نص كبلمو "الواحثكتابو)صحرائي الكربى( ؽلا
العامل، والصحراء روح العامل، ادلضمون ادليتافيزيقي للعامل فأي شط علينا أن طلتار وطنا؟ ىل نستوطن اجلسد 

… ونتغرب عن اجلسد؟ أليس جديرا بنا أن ننتصر على أنفسنا  نستوطن عند الربلنتغرب عن الرب أم 
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أال ؽلكن اآلن تأويل عبارة  1لنتغرب عن اجلسد ونستوطن عند الرب كما يوصينا القديس بولس؟"
إذ ال  ؛الكوين "لعنة االستقرار الناتج عن احللول يف اجلسد" باحللول يف الواحة اليت ىي ادلدينة

، إذا، ضحية لعنة االستقرار تلك اللعنة يلإبراىيم الكوين، الواحة ربل زللها. قاب معجمدلدينة يف ا للفظة وجود
اليت ال تبيد البدن فقط لكنها تذىب باإلؽلان أيضا على حد قول الكوين. األمر مع أسوف سلتلف سباما 

َتا. ولكن أال يرى الكوين أن اخلليقو قد رأينا والده ينقل معارفو، وخرباتو إليو، ويعلمو ليصنع منو انسانا خ  فقد
انقسمت منذ القدم إىل قبيلتُت، قبيلو قابيل وىي القبيلة احلاملة للمبدأ األرضي بسبب االستقرار وقبيلة شيت 
اليت اعتنقت ادلبدأ اإلذلي بسبب اررباذلا يف األرض، وىو ينسب ىذه العبارة للقديس أوغسطُت، كما مر معنا، 

عصيهم واستقر هبم النوى، وما عادوا يضربون يف  كن حىت أبناء القبيلة ادلرربلة قد ألقوانعم ىذا صحيح ول
 ، بالنسبة ذلم،غَت أن اخلبلص منها ،لقد أصابتهم لعنة االستقرار صبيعا ،األرض كما كان أجدادىم يفعلون

ب. بقي أن أشَت إىل أنٍت والزىد، كما رأينا مع أسوف الراعي الطي ةشلكن وقد حدده الكوين بأمور منها العزل
لذا ال ؽلكنٍت أن أعلق على ما نسبو  ؛للقديس أوغسطُت فلم أفلح  اهلل ةقد حاولت احلصول على كتاب مدين

قابيل ربمل ادلبدأ  ةوال أن قبيل ،إليو الكوين من أن قبيلة شيت قد اعتنقت ادلبدأ اإلذلي بسبب اررباذلا يف األرض
 إن إبراىيم الكوين مث ،ادلهم بالنسبة ذلذه الدراسة ىو رأي إبراىيم الكوين األرضي بسبب االستقرار، غَت أن

أن  ىو ادلهملكن األمر البد أن يكون أمينا يف نقلو، ردبا يكون قد تأول بعض العبارات فنقل الكبلم مؤوال، 
 .لسماويالكوين يعتقد أن قبيلة قابيل حاملة للمبدأ األرضي، وقبيلة شيت حاملة للمبدأ اإلذلي أو ا
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 خاتمة البحث                                 
 من النتائج اليت توصل إليها البحث: ةىذه صبل

 ، وىو ينطلق من رؤية صوفية للعامل.عاجل الكوين يف ىذه الرواية مشكلة الشر يف ىذا العامل-1
 وظف الكوين، يف ىذه الرواية، شخصية قابيل بوصفو رمزا للشر. -2
نفسو كان ضحية، إنو ضحية لعنة االستقرار، اليت يعتقد الكوين أهنا اخلطيئة، اليت أفقدت اإلنسان قابيل  -3

 األصلية. ىويتو
قابيل رمز الشر ىو إىل حد ما صنيعة الرعاية األمريكية، فقد أمدتو بالتكنولوجيا احلديثة اليت ساعدتو على  -4

 أن يكون شريرا حبق.
؛ قربان اخلبلص أن يكون -بعزلتو، وبزىده-ىي مع الودان ادلقدس، استحقأسوف الراعي الطيب، ادلتما -5

، وقدوم الطوفان الذي ولذلك يكون ذحبو من قبل قابيل ربقيقا للنبوءة القدؽلة، اليت تعلن خبلص األرض
 .سيغسل اللعنة ويطهر األرض، واللعنة لن تكون إال قابيل الذي قضى على كل شيء صبيل

لى النحو الذي فعلت ال يعٍت مطلقا أنٍت أتفق مع الروائي فيما ذىب إليو، إنٍت، دون إن تأويلي للرواية ع
شك، أختلف معو يف بعض ما ذىب إليو، واتفق معو يف بعضو اآلخر، غَت أنٍت مل أقدم على دراسة ىذه 

 كون قد وفقت.الرواية ألحكم على رؤية الكاتب للوجود، أزعم أنٍت كنت زلايدا يف قراءيت للرواية، وآمل أن أ
اليت   ،مكاهنا وسط القراءات األخرى دإن ىذه الدراسة وىي تضع قاطعة اخلتام على سطورىا لتأمل أن ذب

  واليت ستنجز يف مستقبل األيام. ،أصلزت على أدب إبراىيم الكوين
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The evil's problem in the work of Ibrahim Al-kuni 
Reading in the bleeding of the stone 

Mustafa Aljoundi  
 

Abstract 

   The research aims to reveal an aspect of the world vision of the 
Libyan novelist Ibrahim al-Koni, a vision that dictated him to depict a 
person, in the narration of The Bleeding of the stone, in this way or 
that.  In order to reach this end, the research benefited from the new 
criticism theses, which see that the texts of the writer, i.e. a writer, 
interpret each other, so what is ambiguous in this text finds its 
interpretation in another text of the same author.  The approach to 
the bleeding of the stone was according to two axes: the first was the 
evil Cain who came from the north, and the second was the reclusive 
Bedouin Asouf.  The research showed that the novelist proceeds from 
a mystical vision;  It made him see stability in cities as a curse that kills, 
in man the soul;  Therefore, Cain, the symbol of evil in the novel, 
was also the victim of this curse.  On the opposite side, there is Asouf, 
the good Bedouin, the symbol of goodness in the novel, who deserves 
to be the offering of salvation, the deliverance of the earth from the 
curse;  His death was the cause of the flood that would cleanse the 

earth from the curse. 

  .Evil, good, Cain, Asouf, desert :Keywords  

 


