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تعترب السـمييائيات من امليادين الواسعة جدا، مما جعلها مهنجا ٕاجرائيا ميتE روافد          

معرفية يف خمتلف العلوم إالنسانية،ابتداء من الفلسفة واللسانيات،وأالنرثوبولوجيا والتارخي 
مل النفس ٕاىل عمل cجbع، وصوال ٕاىل اخلطاب أالديب موضوعها أالثري. وهذا ما مكهنا وع

من cنفتاح عىل سواها،مماوجعلها تطور ٔادواهتا املعرفية iسـمترار. iٕالضافة ٕاىل ٔاهنا هتمت 
بتجليات املعىن املدرك عرب أالشاكل اللغوية، واخلطاiت املعربة عهنا، فتجعلها ٔاكرث تواصلية 

  )1وتضمن لها قراءة مسـمترة غري منهتية. ومن هنا فٕان موضوع السـمييائيات هو املعىن(
يرى ا�تصون يف القراءة السـمييائية ٔاهنا منوذج قرايئ لتحليل النصوص الرسدية   

وغريها، iعتبارها فلسفة تبحث يف املعىن وطرق ٕانتاجه وجتلياته يف ثنا� النص وزوا�ه 
 يعين ٔاهنا تروم الوصول ٕاىل معان حمددة يف النص، من شأهنا ٕاهناء املعمتة. غري ٔان هذا ال

النص وقت�. وiلتايل يه حبث لتجيل حاالت مرئية تتخفى يف ٔاشاكل ومناذج جمردة ال ميكن 
ٔان حترض يف ا هن ٕاال من خالل نسخ خترب عن حتققها دون ٔان تساعد� عىل ٕادراك 

ليشء يف ذاته" عند اكنط، يسـتعيص عىل جوهرها. فهذا اجلوهر شأنه يف ذ¢ شأن "ا
الضبط وإالدراك.ٕان وصفه يقف عند حدود العنارص املكونة ،و يه العنارص اليت تشلك 

  )2التجليات املتعددة، ٔاو ما ندركه من خالل حتقق خاص(
ومن مثة فٕان منظور القراءة السـمييائية للنص الرسدي ينطلق من كونه معلية تلفظية متثل  

  )3ة(وحدة داللي
وعىل هذا أالساس جاءت قراءتنا للفضاء  يف رواية الصحراء من منظور سـمييايئ، حيث 
يصبح هذا الفضاء ٔايقونة ذات محموالت رمزية ملقوالت ثقافية وحضارية ؤانرثوبولوجية 
وٕايديولوجية. وعليه فهو فضاء متخيل ال عالقة  iلفضاء الصحراوي املوجود يف الواقع. 
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نا ٕاال اسـتعارة ملقوالت كربى تبرش مبجمتع ٔاكرث حرية وٕانسانية.وعىل هذا وليست الصحراء ه 
أالساس يكون هذا الفضاء، وما يمتزي به من تقشف وزهد، مناقضا لفضاء املدينة اليت 

  تعتربها نظرية أالدب ٔام الرواية. 
ومن هنا فٕان الفضاء الصحراوي، يف هذا املنظور ال يعدو ٔان يكون فضاء لغو� يف 

ة الصحراء عند ٕابراهمي الكوين، وليس فضاء متعينا يف الواقع، مبحموالت رمزية وثقافية رواي
وٕايديولوجية، حيث تتجاوز عالقة اكئناهتا الرسدية، العالقة مبعناها cقتصادي واحليوي، 
ٕاىل عالقة ٔانطولوجية معقدة. ويف مقابل ذ¢، تتحول كتابة الرسد عند هذا املؤلف، ٕاىل 

  زييقية وحاجة Åرخيية. ورضورة ميتاف
  الصحراوي ٔايقونة رسدية الفضاء

يوظف الكوين الفضاء الصحراوي iعتباره ٔايقونة رسدية ترمز ٕاىل مشهدين متناقضني، 
فطرة إالنسانية أالوىل رمز احلرية وcنطالق، يف عامل يرفض احلدود ال أالول كونه منوذج

ن طرف إالنسان، ؤاصبح عرضة لٕالقصاء والتقسـمي، والثاين كونه فضاء مقدسا مت تدنيسه م
والهتميش، عن طريق طمس معامله وحضارته وتراثه. وتتحول ٔاسـئÍ الرسد املثارة يف النص 
ٕاىل بديل ملعرفة التارخي الفعيل ا ي "غيبته الرتهات واملؤسسات الرمسية"، وجرسا للحوار 

  لتفرض وجودها بصورة واحضة يف املشهد إالبداعي العاملي. 
ف الروايئ ٔان الكتابة عن الصحراء، تبدو كتابة عن عدم، كتابة عن ماكن هاجر يعرت 

املاكن. يف حني الكتابة عىل املدينة يه عكس ذ¢ متاما، ٔالن فضاءها  يتيح مشاهد جاهزة 
وعالقات معقدة ، تزيد من حيوية أالحداث وٕايقاعيهتا مما حيفز عىل إالبداع والكتابة، 

¢ تبقى الصحراء، حَسب رٔايه، دامئا مصدرا للخالص وإاللهام والتبئري والرؤية. ومع ذ
وإالبداع. فهـي áبط الوà والكتب الساموية، ومالذ النساك والرهبان واملتصوفة،  ومن مثة 
فهو:" املاكن الوحيد ا ي يسـتطيع فيه الاكئن احلي ٔان يذهب ليشاهد أالبدية، يذهب 

هو ما زال عىل قيد احلياة"..و تبقى العامل الوحيد لريى العدم بعينيه، مث يعود ٕاىل الوراء و 
ا ي يرفض احلدود والتقسـمي. كام ٔاهنا اكنت يف يوم من أال�م جزًء مدهشا من السامء، 
  تعايش فهيا اجلن وإالنس والودان والضب والطلح يف فردوس جتري يف ود�نه سـيول خا+ة.
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يف ا ائقة العربية اليت اهمت هبا خميال اكنت الصحراء وال زالت جزًء من املكو�ت امجلالية 
أالدب العريب، واسـتلهم مهنا مرجعيات جاملية وداللية ٔاثرت يف خصوصيته امجلالية والرمزية 
اليت تتجسد يف صورته الفنية. مما يفتح اíال واسعا لتقاطع الواقع iخليال والتارخي 

اليت ال انفصال فهيا بني التارخي iٔالسطورة "  ؤاصبح لها من ا+الالت واملعاين والرموز 
  )4وأالسطورة ٔاو بني احلقيقة واخليال (

ؤاصبحت من املوضوعات احملببة يف أالعامل أالدبية، يسـتوي يف ذ¢ أالدب العريب         
وأالدب الغريب "ٕاذ ظلت الصحراء طيÍ هذه القرون املاضية تثري خيال الشعراء وأالدiء 

كثري من الرحاñ واملغامرين والباحثني، كام اكنت مرسحا للبطوñ والفنانني وتسـهتوي ٔافئدة 
  ).5والفروسـية اليت جسلهتا السري الشعبية واملالمح(

  فضاء الرؤى الساموية
) ويتبني هذا من خالل تعرية الروايئ 6"لقد اكنت السامء دوما وطن الرؤى الساموية"(

ها اليت ظلت دفينة آالف السـنني. املسـمترة حلفر�ت الصحراء للكشف عن ٔارسارها ؤالغاز 
امجليع يعمل ٔان الصحراء يه اليت ٔاجنبت قادة البرشية العظام ا ين حرروها من اجلور 
والعبودية. وبرمغ جوها القايس، اكنت وال زالت مرتعا لٔالحرار والنساك واملتصوفة والشعراء 

رر من قفص البدن، والفنانني، ال ليشء ٕاال ٔالهنا فضاء للحرية تتعرى فيه الروح لتتح
وتنطلق يف عامل النور وتسـبح مع املالئكة. فلك يشء فهيا يُسـّبح برب الكون ويتّحد معها 
ٕاىل درجة الbيه وعدم cنفصال ، تتداخل أالشاكل ومتزتج الرواحئ وأاللوان،ف�ٔن املاكن ال 

الشمس  ماكن والزمان ال زمان، وتتحول الرحي وحركة الكثبان والنجوم والقمر، ورشوق
وغروهبا ، وأالرض امحلراء احلبىل iلرتفاس ا ي تتبني عالمته حيث يفوح الرمت ويتضوع 
الهواء بأرجي الزهور، ويتحول اللك ٕاىل سـميفونية كونية تعزف حلنا واحدا هو احلرية والبحث 
عن النور :"تنفس cبن بعمق حىت شعر i+وار. ٔامغض عينيه ليسـتعيد الغزال وحيفظه 

ولكن الشـبح املدهش فر من اخليال كام فر من الصحراء....لك أالشـياء اليت تو+ يف لٔالبد.
أالرض تسعى دامئا ٔالن تلتحق iلسامء.إالنسان ٔايضا ت�ه أالرض ويسعى لاللتحاق 

  ).7، يف النور(أالرضية. تظن ٔان أالصل يف السامءiلساموات. لك أالشـياء 
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ية. الرتفاسة مثل اجلن، تعزتل وختتيل بنفسها مثل جوهرة ت�ها أالرض...الرتفاسة مثرة رس   
الكزن. ال يعرث عىل الكزن ٕاال املعزتñ. واصل ٔانت البحث يف السهل، وسأجرب ٔا� البحث 

  يف املنحدرات.
تطلع من أالرض مثلها مثل اجلن. سـتجد تشققا يف محلة أالرض. قالع من الطني. تE ٕاشارة 

  الكزن .
من الطني يف حاشـية املنحدر. تشققت أالرض امحلراء وارتفع احنىن الو+ فوق كوم صغري 

فوق أالرض نتوء دائري غامض، ختللته شقوق وثغرات،كام محل عىل ظهره، يف مترده عىل 
سلطة أالرض،جحارة وحبيبات حىص. حاولت أالرض ٔان تسرتد جنيهنا فالحقت المثرة 

اكئن اخلفي مفزق القامط أالريض اخلفية بأكداس الرتاب والطني، ولكن احلياة انترصت يف ال
يف القمة ورفع رٔاسه لريى الضوء. تبدى الرٔاس يف اجلزء العلوي فاكنت احلية يف cنتظار. 
سـبقت إالنسان مرة ٔاخرى وقضمت، iلناب املسموم. اجلزء العلوي من الرٔاس لمتنعه من 

  النور، ٕاىل السامء، وفرت iلعصارة، iلمثرة، iلكزن، iخللود.
  تأملها ومسح أالثر بنع� خفية عن الغنب قال خبشوع: وعندما

ٔاال ترى ٔاهنا تشـبه"ٕادبين" قبور ٔاسالف الطوارق املسـتديرة ينام علهيا الطوارق فتنبهئم  -
  )i8ملسـتقبل وختربمه بأحوال املسافرين،حسب رواية هريودوت(

ا حيم� ال خيتلف اثنان حول ٔامهية الفضاء الصحراوي عند ٕابراهمي الكوين، نظرا مل
دالالت متنوعة، تتضح معاملها مبجرد خوض املؤلف يف رسد الصحراء هبمهمهتا ووشوشـهتا 

). فاملاكن iلنسـبة 9الغامضتني: "نسـتطيع ٔان نليب نداء احلنني iلرجوع ٕاىل ماكن جهر�ه"(
هنا ٕاليه دافع احلنني أالول وهو ما جيع� يدعو ٕاىل cحتفاء به :"البد ٔان حنتفي iلصحراء، الٔ 

الفضاء:"فضأ العامل  الركن واملاكن االٔكرث نبال يف مملكة الطبيعة. ويلجأ الكوين ٕاىل ٔاسطرة
وجرده من احلياة يك يتفرغ خللق ا�لوق فصنع الصحراء الكربى، خلق ا�لوق وراقته 

  )10سكينة الصحراء فباركها وخلق يف قلهبا واحة واو وتنفس الصعداء"(
مقارنة iلعنارص  املوضوعات اليت مل حتظ بدراسات كثريةيعترب الفضاء الروايئ من 

الرسدية أالخرى iلرمغ من ٔامهيته البالغة يف بنية الرسد وحركته، ٕاذ تتعلق فاعلية العنارص 
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انطالقا من عالقته هبا. ومن مثة خيتلف عن الفضاء الواقعي iعتباره قضاء خياليا 
نقلها من الوجود iلقوة ٕاىل الوجود iلفعل بفضل iمتياز.وiلتايل مفسافته مسافة ورقية، يمت 

املشاركة التفاعلية للقارئ ويصبح هذا الفضاء التخيييل فضاء كتابيا iلرمغ من ٕاحالته عىل 
مرجعية خارجية. ميكن ٕادراك هذه اخلاصية من خالل اشـتغال االñٓ الوصفية اليت توحض 

امل الرسدي بسـياقاته املتنوعة احملمÍ مبختلف عالقة الفضاء التالزمية ببقية العنارص املكونة للع
القمي والثنائيات واملتضادات املربزة حلقيقة املسار الرسدي وفاعليته، عرب ٕاسرتاتيجية خاضعة 

  للمنظور الرسدي.
ومن مثة تمتزي رؤية الكوين للفضاء الصحراوي، برؤية يbىه فهيا الواقعي والتخيييل، اíرد   

ال تشمل الظواهر الطبيعة فقط بل تتعدى ٕاىل الاكئنات ٔايضا حبيث وامللموس. ويه رؤية 
يقوم الراوي برتتيب ٔاجناس الاكئنات ٕاىل جيل وخفي. ويه رؤية مصدرها عامل املتصوفة 
"الظاهر والباطن". وحتولت هذه املسحة الصوفية ٕاىل جاملية خاصة تنضح هبا شعريته 

ال يشذ عن هذه القاعدة املمتثÍ يف  النصية. ومن مثة فٕان منظوره الرسدي للصحراء،
الثنائيات الضدية، فهـي نعمي وحجمي، حياة وموت. ويؤكد هذا التوصيف ٕاحلاحه ا+امئ عىل ٔان 
فضاءه الصحراوي فضاٌء ٕابداعي ميثل واقعا اسـتعار� ُحيّم� رؤيته الفلسفية 

ثل يف كونه فضاًء وإاليديولوجية:"حصرايئ وطن، حصرايئ اسـتعارة". كام حيمل دالñ ٔاخرى تمت 
مثاليا يف طريقه للتدهور لالند1ر بسبب انهتااكت إالنسان وجربوته. iٕالضافة ٕاىل كونه فضاء 
انطولوجيا مقدسا وهبه هللا لٕالنسان خلالفته يف هذه أالرض ليتصل مبلكوته الساموي: "يف 

ن يف البدء اكنت الصحراء ٔارضا كلك ٔارض. يف البدء اكنت الصحراء بسـتا� كلك ماك
أالرض. اكنت بسـتا� ال خيتلف كثريا عن البسـتان اíاور ا ي ٔاطلقت عليه ٔاجيال اخللق 
امس" الفردوس". ولكن هللا رٔاى ٔان يتخذ لنفسه وطنا عىل أالرض اíاورة ٔالرض خملوقه 
املدلل، فسخر الشمس دهرا، وسلط عىل الرقعة رحي القبيل دهرا آخر، فاندثر الشجر، 

خرت الينابيع، وتعرت أالرض، وتو+ فراغ هائل صار  جسدا، وهب وزال النبت، وتب
عىل الفراغ رحي فصار نفسه، وتوجع الصمت بأنني ٔاصبح  جشنا، وغرق لك يشء يف 

  )"11السكون العظمي، فصار  السكون ٕامياء،لغة، ٔاغنية.(
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نهنا ولكن الصحراء ال ترمح، وال تتواىن يف تسليط ٔاقىص العقوiت مع من خيرتق س   
وينهتك �موسها، و وتنفذ ٔاحاكáا بأقىص درجة ممكنة. ونتيجة هذا المترد ٔالقىس العقاب بعد 
ٔان اكن ال يعرف العطش والوحدة ورحي القبيل اجلالد أالبدي، فاكن عليه ٔان يواجه ٔاهوال 
 الصحراء بتناقضاهتا ا�تلفة، املمتثÍ يف السـيول املدمرة  والعطش املهE ؤاصبح جياهد يف
موا9هتا لتطهري نفسه: "ولكن الصحراء خليفة هللا يف أالرض تنفذ تعالميه وحمكه حبذافري 
قاسـية.. هذه الصحراء اليت جتود iملطر وجتعل جشر البطوم يزهر، وتتقيأ الغزالن وأالرانب 
والبقر الوحيش تسـتطيع ٔان تزفر صهدا ٔاو تعصف رحيا ٔاو تُصىل �را موقدة ال áرب مهنا. 

  )12ا تسـتطيع ٔان تفع� الصحراء هو ٔان تبخل iملاء.. ٔان تشح iملاء !"(ؤاسوء م
  الفردوس املفقود

ودالñ الصحراء يف أالدب توà مضنيا، iلفردوس املفقود، واخلطيئة والتيه، وخروج       
آدم من اجلنة، و ¢ فٕان :" احلديث عن الصحراء مثل احلديث عن الفردوس املفقود اليت 

ة آدم، والفردوس املوعود iلنسـبة يل، يرتبط iلصحراء، مفا يه الصحراء؟ يف تثريها صور
سفر اخلروج ٔاو< هللا ملوىس ٔان يقول لفرعون:"حرر شعيب ليعبدين يف الصحراء" 
.فالصحراء ٕاذن فضاء مقدس للعبادة، و ا اكن عىل الشعب ا�تار ٔان يَْعُرب حصراء سيناء 

رض، و ¢ فٕان الصحراء ماكن للتطهر، ٔاو النفي، ليتطهر من الرشك قبل ٔان يدخل االٔ 
)، ولكهنا ماكن للتحرر ٔايضا، هذه يه الصحراء 13وحسب املصطلح القرآين عبادة وتطهر(

iلنسـبة يل... ويه ٔايضا ترتبط iٔالسطورة اليت تعترب روح الصحراء ، فصحراء بدون 
ختزتن التارخي الثقايف  ٔاساطري عدم مطلق، غري ٔان أالسطورة ليست جمرد راكم رمزي فهـي

  ).14الصحراوي املمتد آالف السـنني ٕاذ هنا و+ت ثقافة ثرية جدا"(
و ا فٕان توظيفها هبذه الرؤية يتيح للقارئ cسـمتتاع بشعرية خاصة تمتثل يف    

سلسÍ من الثنائيات املتضادة احلامí Íموعة من القمي حسب تعبري لومتانوiشالر. وينطبق 
الشعرية العربية القامئة ٔاساسا عىل قمي شعرية رخسهتا الفطرة وا وق الفين، هذا متاما مع 

iعتبار الشعر جزًء من بنية الوعي ورافدا رئيسـيا من روافد التفكري، وiعثا الفتا من 
  ).15بواعث احلضور الوجداين، نتج عنه ممارسة قمي وتقاليد ؤاعراف موضوعية وفنية(
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العامة،ظاهرة الفقر واجلدب والقحط، الرهبة واخلوف  ؤابرز ما ميزي الصحراء، عند  
والتيه والضياع وارتياد اíهول، إالهيام وا�ادعة الناجتة عن ظاهرة الرساب، البداوة 
 والتخلف، املغامرة وفقد cجتاه، املوت والضياع.ويف مقابل ذ¢، cتساع والرحابة املثرية

ن هذه الظواهر ترتبط iتساع كوين آخر ٔاكرث للسكينة والهدوء والتأمل. وهو ما جيعل م
رحابة، ميكن من جتاوز التخوم أالرضية الواقعية والولوج ٕاىل ختوم عوامل ٔاخرى ٔاكرث ٕارشاقا، 
ينتج عهنا دالالت ٔاخرى تتعلق iلباطن والظاهر، الواقعية والتقشف، والبساطة وإالرادة 

ىل اكتساب جاملية شامÍ تتعلق iلرحابة الصلبة، القابلية للتحول واحلركة، أالمر ا ي يؤد�ٕ 
  )16املشهدية والتدفق الضويئ(

كام ارتبطت الصحراء بقمي ومرجعيات مقدسة، واعتربت ماك� خارج املاكن ٔالن اتساعها      
املهول، جعل الالشعور امجلعي يرتبط iلتيه والضياع "ميكن اعتبارها وجودا خارج املاكن، 

  ).17اط هبا غري ممكن، وهبذا املعىن لن تكون ٕاال عتبة ٔاو عبورا"(ٔاو الالماكن، ٔالن cرتب
والصحراء بتنويعاهتا املاكنية ورحابة فضاهئا املتناقض، متكن املبدع احلقيقي من   

استيعاب ٔابعادها ا�تلفة،ٔاين يعيد تركيهبا يف صورة ٔاخرى تمتزي بنوعية من امحلميية بني 
ملتضادات ٕاىل انسجام واتساق نتيجة التصور احلاصل ا ات واملاكن، بعد ٔان تتحول هذه ا

عن فسـيفسائية املاكن اليت تكون نواة الفضاء العام يف رؤية املبدع اليت ترى يف هذا التنوع 
). وبذ¢ تتحول هذه 18"عالمة عىل لك مقروء وعىل لك حاñ من حاالت االتصال"(

تحقق معلية cسـتجابة التواصلية، العالقة ٕاىل ما يشـبه املناجاة بني ا ات واملوضوع، وت 
وتتفتق عهنا ٔافاكر تشـبه ٔاحالم اليقظة، وتصل ٔاحيا� ٕاىل حاñ من cنشداه ٔاو الوجد يمت 
ترمجهتا عرب العالمات اللغوية بصورة ٔاو بأخرى ٔالنه "ٕاذا اتسعت الرؤية ضاقت 

  ).19العبارة"(
س املفقود" ٔاو ذكر ٔاهوال املنفى ويربز هذا جليا يشـتد احلنني ٕاىل الوطن املأمول ٔاو "الفردو 

والشـتات والبحث عن احلقيقة ٔاو احلرية كام يتصورها الروايئ. وميكّن هذا التواصل بني 
ا ات واملوضوع من اخرتاق الواقع وجتاوزه، مما جيعل الصورة الواقعية تُدمغ يف الصورة 

  اجلوانية.  
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  ارتباط الفضاء الصحراوي iالغرتاب واحلنني
اء الصحراوي مبوضوعة الفقد واحلنني والرحيل والغربة واملنفى والشـتات ٔاو تعالق الفض

اليت يوظفها الكوين  هنا iملعىن التورايت، ا ي يثري معان   Diaspora"ا+�سـبورا"  
كثرية مهنا العودة، ؤارض امليعاد والعودة ٕاىل الوطن، ٔاو أالرض املقدسة. وذ¢ iعتبار 

اة داللية تسـتقطب حولها معامل Åرخيية ؤانرثوبولوجية، وتتحول الصحراء، ٔارض امليعاد، نو 
  عىل مسـتوى النص ٕاىل عالمات لغوية، وعىل مسـتوى املتلقي ٕاىل  تأمالت ٔانطولوجية .  

وتتحول رمال الصحراء وكثباهنا ونتوءاهتا وود�هنا ؤاجحارها وخصورها واكئناهتا املتنوعة        
دالت موضوعية تتحول عىل مسـتوى اللغة، ٕاىل معان وجزئياهتا وتفاصيلها، ٕاىل معا

وموضوعات قارة يف روا�ت الكوين مثل املنفى والبحث عن احلرية، وبعث تراث أالسالف 
ٔالنه عىل "مسـتوى الصورة الشعرية تكون ثنائية ا ات واملوضوع متنوعة،وذات وميض 

  )20مفاجئ،نشطة يف حتوالهتا املتدفقة دون توقف(
  والبحر جدلية الصحراء

تنتظم ٔاعامل الكوين مجÍ من الثنائيات املسـتوحاة من الفضاء الصحراوي تؤسس عامله  
الرسدي، وحتدد رؤيته لاكئناته الروائية. ويتجاوز هذا، اجلانب الرسدي ٕاىل اجلانب امجلايل، 
فتصبغ كتابته تمتزي بشعرية خاصة مضمخة iلفضاء الصحراوي، وما فيه من اكئنات، وما 

اللغة من قمي ورؤى يbىه فهيا المتيزي املرجعي، وتتالىش فهيا احلدود اجلغرافية حتم� 
  والنصية.
ويبدو هذا واحضا يف الظاهرة الرسمدية  املمتثÍ يف جدلية احلركة والسكون يف   

الفضاء الصحراوي، اليت تسـتدعي ظاهرة ٔاسطورية ٔاخرى يه موضوعة الغرق اليت تشرتك 
فهيا الصحراء مع البحر، وتأيت يف مقدمهتا اختفاء ٔاطلنطا القارة أالسطورية بسبب جربوت 

مة ا، مما ٔادى ٕاىل غرق قارهتم يف احمليط. وتتناص هذه أالسطورة ٔاهلها وحهبم للهمينة والعظ
مع ٔاطلنطا الطوارق املدفونة يف حميط الرمال العظمي يف الصحراء الكربى، و" واحة الطوارق  
املفقودة" املدفونة يف الرمال. كام تتناص هذه املوضوعة مع حادثة ٕاغراق فرعون يف البحر. 

 le récitٔالخرى اليت ميكن ٕادرا9ا مضن احليك إالتيولوiQٕالضافة ٕاىل بعض أالساطري ا
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étiologique ذي املرجعيات ا�تلفة.  وبذلكيتشابه الكثري من الكتاب ا ين كتبوا عن
)، يف كون كتاiهتم عن هذا الفضاء توà مضنيا بصورة لفضاء ٔاخر مشابه 21الصحراء(

متايه.ويه نوع من امجلالية املعربة عن  للصحراء يف قوته وجربوته ؤارساره ومغوضه. ٕاىل درجة
تصور خاص لهذين الفضاءين الفريدين املتشاهبني يف جربوهتام ورهبهتام، يف حركهتام وسكوهنام 

  وتناقضاهتام املتنوعة.
وتتقاطع ٔايقونة الصحراء ؤايقونة البحر،يف كون لك واحدة مهنام جتسد رمزية خاصة        

ام بوابة للمنفى والعودة ٕاىل الوطن، وثنائية احلياة واملوت، ممتثÍ يف اعتبار لك فضاء مهن
والغزو والصمود، والضياع والرحيل، واحلرية والعبودية، وcسـتقرار والعبور، وcتساع 
وcمتداد،وتمتثل إالشارة ٕاىل هذه الثنائية يف الرغبة اجلاحمة يف حفر املاكن واستنطاق 

ل الرب ٔان البحر ليس سوى بر من ماء،  ملا اغرتب ٔاهل ذاكرته ومعرفة مكنو�ته: "لو عمل ٔاه
الرب عن البحر. ولو عمل ٔاهل البحر ٔان الرب ليس سوى حبر من رمل، ملا اغرتب ٔاهل البحر 

  ).22عن الرب "(
وٕاذا اكنت الصحراء فضاء للموت، فٕان البحر من 9ته فضاء للضياع، بل غول   

  ر، نقال عن فريدرخي نيتشه:هادر كام يذكر يف تصديره +يوان الرب والبح
عدم امتالك البيت).  -"مل خيطر يل يوما عىل iل ٔان ٔابتين بيت ا(هذا تصوري هن السعادة

ولكن لو وجدت نفيس مضطرا ٔان ٔافعل، فسوف ٔابتنيه، عىل عادة بعض الرومان، عند 
  )23ليك ٔاتساور مع هذا الغول العجيب !"( -ٔاعتاب البحر متاما

 E.Gة لشعرية الفضاء الروايئ،مع كتابة و+ ٔامحدو و تتشابه هذه املقارب
OuldAhmedou ا ي يشري ٕاىل توازي الصحراء والبحر يف الرمزية الشعرية واللغوية

  )و كذ¢  مع الكثري من أالشعار أالفريقية.24املوريتانية(
  مصود الصحراء ولعنة البحر

ا� +حر الغزاة عرب التارخي، يعترب راوي الكوين  الفضاء املمتد بني الصحراء والبحر ميد
منذ ٔان اكنت قبائل "اجلرمنت" تغري عىل جيوش قرطاجة ٔاو الرومان، ٔاو أالزمنة التالية اليت 
اكن فهيا "يوغرتن" يصد غزوات الرومان ويبيد جيوشهم املتدفقة عرب الصحراء ٕالجبار 
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ه رومان أالمس الناس عىل دفع املكوس،حىت عهد أالتراك والفرنسـيني والطليان:"مفا ٔاشـب
بأتراك اليوم، وما ٔاشـبه....امحد بك القرمانيل، اليوم بزعمي "اجلرمنت" ا ي ال يضطر ٔابدا 
ٔان جيتاز حدود الصحراء ويبلغ ختوم البحر ٕاال لردع الغزاة دفاعا عن النفس وعن حرم 

مغر  الصحراء. ٔالنه يعمل ٔان ٔاهل السواحل ٕاذا اكنوا ٔاشـبه اخللق بأسامكهم اليت ال خترج من
البحر ٕاال لتختنق وهتE خارج البحر،كذ¢ فٕان ٔاهل الصحراء ال خيرجون من حصراهئم ٕاال 
ليختنقوا. ولهذا السبب يطاردون أالعداء حىت ختوم املياه. بعدها يولون أالدiر eٔهنم يفرون 
رث من الوiء. ٔالن الشطآن اليت حييا الناس عىل مياهها يف اسـتقرار، يه يف يقيهنم العدو االٔك

عداوة من الغزاة. ولهذا السبب سن ٔاهل البالد ٔالنفسهم �موسا منذ عهود ال يذكرها ٔاحد 
  )25يقيض هبجران السواحل وتركها ٔالهل ما وراء البحار."(

ولهذا اكنوا يصفون مياه البحار iلفاسدة املزمكة لٔالنوف واملثرية للصداع والغثيان" برمغ 
ٔان راحئة البحار اليت اكنت حتمل وiء مميتا امسه  ٔاهنم اكنوا هيزمون عدومه دامئا. غري

cسـتقرار رسعان ما هتزáم، فيفرون ٕاىل الصحراء هرi من املوت ا ي ينتظرمه عىل 
الشطوط، ويفضلون الرتحال وcنتجاع، ففي هذا الفضاء يتحرروا، ويتنفسوا، وحييوا ٔالهنم: 

لصحراوية اخلا+ة. تE االٓلهة كام يقولون عن ٔانفسهم مÍ معجونة من ضياء الشموس ا
الساموية اليت ٔابدعت هلم بدفهئا يوما �بسة اكنت مغرا ٔايضا بعد ٔان بددت حبرارهتا فيه املياه 

  )26فصارت هلم وطنا. صارت هلم ٔارجوحة ال وطنا"(
وiلتايل فهم خيتلفون عن ساكن السواحل ،ٔالهنم سالñ معجونة من موج البحر،   

والهرج، مقابل ٔاهل الصحراء ا ين ال يعيشون ٕاال يف السكون ٔالن  حياهتم مليئة iلضوضاء
يف روjم  يرسي يقني ٔان البحر لعنة الصحراء ٔالنه مطية للغزاة، القادمني من بعيد خلنق 
أالنفاس ومقع احلر�ت ونرش الفساد وفرض املكوس : ولكن مÍ الصحراء تسـتطيع ٔان حتمتل 

عبودية. ساعهتا تستيقظ  فهيا قوة جنونية اسـتطاعت ٔاي جور ٕاال اجلور ا ي يؤدي ٕاىل ال 
دامئا تزنل الهزامئ بأعداهئا شذاذ االٓفاق ا ين ال يقنعهم يشء، وال يسـتكفون بيشء، وال 

  )27يقف جشعهم عند يشء"(
  جدلية احلركة والسكون
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271    " "السـميياء و النص أالديب السابع ا+ويل امللتقى  

وهتمين جدلية احلركة والسكون عىل اخلالء الصحراوي، فتنتج عهنا جدلية ٔاخرى يه      
ية احلياة واملوت. وقد تbىه هاÅن الظاهرÅن معا حىت تبدوان صورة واحدة. وقد جدل 

تتحول احلركة سكو� والسكوُن حركًة، دون ٔان يكون ذ¢ صفة مطلقة ٔاو هنائية، نظرا 
لطبيعة هذا العراء غري القارة وغري املنتظمة. وتتحول هذه الظاهرة ٕاىل حركة تمت عىل 

مل لك الفضاء الصحراوي، مما جيعل لك الظواهر أالخرى مسـتويني، معودي ؤافقي يش
املكونة لهذا الفضاء، تدور يف فE هذه الظاهرة الرسمدية اليت تشرتك يف صنعها العوامل 
الطبيعة أالخرى. وتثري هذه الظاهرة نوعا من التوتر عند الشعراء والكتاب فتتحول ٕاىل 

غزوا واجتياحا، يغمر ويبتلع لك ما جيده جاملية خاصة بشعرية الصحراء. يصبح زحف الرمال 
ٔامامه، ويسرب أالعامق بعد ٔان جيلو عهنا ٔاسوار الكثبان. وقد تتجه الرحي يف اجتاهات معاكسة 
فتغري حركهتا، فترتامك وتتعاكس لتتحول الواحدة عقبة يف وجه الثانية،ٔاو تفتح الطريق ٔاماáا 

ولبية ٔاو حلزونية. غري ٔان هذه الظاهرة ملواصÍ زحفها، ٔاو تتوارى يف أالعامق يف حركة ل
الرسمدية، الناجتة عن حركة الرحي املسعورة، ختلف وراءها دوما فضاء جديدا:"الرحي 

  )28تذهب وتدور ٕاىل الشامل. تذهب دائرة دورا� وٕاىل مداراهتا ترجع الرحي"(
وقد حسرت هذه الظاهرة الرسمدية كثريا من الكتاب والباحثني أالوربيني مثل   
ا ين ربطوا ذ¢ حبركة البدوي و منط F. Guattariوفـ.غيتاري G. Deleuzeجـ.دوالز

حياته يف الصحراء، ٕاذ يعتقدون ٔانه اسـتعار منط حياته من هذه الطبيعة املتقلبة غري القارة 
بسبب الثنائيات املتضادة اليت يمتزي هبا الفضاء الصحراوي. ويف مقدمة هذه الثنائيات 

فأالول يعتربه ٔاهل الصحراء رسوال لينذر الناس وحيذرمه : "ٔاال يقال يف الر�ح/ الرمال. 
هذه أالوطان ٕان الرحي رسول ال هيب من 9ة الغرب ليال ٕاال خللل يف �موس ا+نيا؟ 

) والثاين iعتبارها ٔاداة بيد هذا الرسول حيملها من ماكن ٕاىل آخر يف حركة واحدة 29!(
يل يبدو هذان العامالن حمراكن لهدوء الفضاء، يعزفان ). وiلتا30مشلكة كتÍ منسجمة "(

سـميفونيته، ويصنعان ملحمهتا+راميةعىل املسـتوى الواقعي، وعنرصان رسد�ن حاسامن  يف 

  خلق املشاهد وأالحداث  والتوصيف املشهدي عىل املسـتوى النيص:
أالهايل حفجبت  "نفح القبيل يف السهل غبارا قبل ٔان يبلغ كهوف احللقة أالوىل املطÍ عىل
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272    " "السـميياء و النص أالديب السابع ا+ويل امللتقى  

عنه الرؤية. واصل الزحف احللزوين ا+ائري مع العشـية جفاءت هبم مركبة جعاجية عابرة 
  )31ؤانزلهتم يف  السفوح. هدٔات الرحي فسمع مههمهتم  الغامضة ومه يصعدون وراءه.(

  الثنائيات املتضادة
طاقه، ابتداء من تعمل اñٓ الكوين الرسدية عىل تعرية حفر�ت الفضاء الصحراوي واستن     

  توصيف ثنائياته املتضادة: 
الصحراء/ الواحة: أالوىل رمز الزهد والنقاء وáبط الكتب الساموية، الثانية رمز cسـتقرار 

  يف أالرض والعبودية
اجلبل/السفح    : وهام قميتان رمزيتان للقمة واحلضيض، أالول فضاء االٓلهة ولثاين فضاء 

  أالiلسة.
  هام ثنائيتان متناقضتان تدالن عىل ا+مار والهالك.السـيول/ العطش : و 

  البرئ/الطمي     : ثنائيتا احلياة واملوت، البناء والهدم.
اخلمية/ اخلباء  : متثالن ثنائية cنفتاح وcنغالق، cجbع وcعزتال.أالوىل فضاء الزعمي 

ني وكهنة الصحراء والنساك والسلطة ومنتدى اجbع أالعيان. والثانية خلوة ل�راويش والعراف
  واملتصوفة.

الكهف/املغارة    : وهام ٔايقونتان تدالن يف قاموس الصحراء عىل cعزتال والوحدة والتحرر 
من ٔاغالل احلياة، ومتثالن اجلانب الغامض واخلفي من الفضاء الصحراوي. كام تعكسان و9ة 

ادة ما تكون خمالفة ٕاىل حد نظر مريدهيا ورؤيهتم للحياة وفلسفهتم يف الوجود، اليت ع
  التطرف،  الٓراء مرÅدي الفضاءات أالخرى مثل اخلمية والواحة.

كام ٔان هناك ٔامكنة ترد ٔاثناء الرسد لها دالالت دينية وصوفية، مثل البرئ والهاوية والسدرة   
  والربزخ.

  تيبولوجية الفضاء الصحراوي
  ئيات ا+اñ يف هذا الفضاء، ميكن ٔان خنترص  هذه التيبولوجية يف مجموعة من الثنا

  املعىن  الفضاء
  الصحراء/الواحة
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  الصحراء/البحر
  اجلبل/السفح

  البرئ/الغمر/السـيول/العطش
  النخÍ/الرحي
  اخلمية/املغارة

  اخلباء/احلجاب
  أالفق/الرساب
  الهاوية/الربزخ

  الرتفاس/ٔادبين(قبور أالسالف املسـتديرة)
  لرفاهيةاحلرية/العبودية، الزهد/ا  التاسـييل/Åفتست

  حلمة أالرض/لعنة الصحراء
  السمو/احلضيض، فضاء االٓلهة/فضاء أالiلسة

  احلياة/الهالك
  cسـتقرار والعبودية/cنطالق والتحرر

  cجbع/cعزتال
  التسلمي/الرس
  الالهنايئ/التيه
  السقوط/احلرية

  cنبعاث وcسـمترار/اجلذور وcمتداد
مغر ٔامحر اسـتعم� فنانو ما قبل التارخي يف رسوáم ٔاجحار ماكبرة حامÍ لوصا� أالسالف/ 

عىل جحارة الصحراء الكربى: دم الصحراء توà الرسوم اليت لونت به iلزهد وcعزتال، يف 
  حني توà الرسوم أالخرى عىل جسد الصخر iلتوثب توقا للبعث، وشوقا للحياة.

        ::::الفضاء والهُويةالفضاء والهُويةالفضاء والهُويةالفضاء والهُوية
اويني، وتبدو صبغة املاكن متجلية يف ويتضح ٔاثر الفضاء واحضا يف حياة الصحر   
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اجلوانب الطقوسـية واللغوية والتعبدية، iٕالضافة ٕاىل العادات والتقاليد مثل اللباس ا ي 
يتالءم وطبيعة احمليط: ٔالبسة فضفاضة اليت ترمس شلك اجلسد،مثلها مثل القوقعة اليت حتدد 

وكذ¢ اللثام العالمة  شلك ٔاجساد احليوا�ت الرخوة،عىل حد تعبري غاسـتونباشالر .
أالنرثوبولوجية اخلاصة iلفضاء الطاريق، ا ي يورد  املؤلف تفسريا ٔاسطور�: فرض علهيم 
بعد ارتاكب اجلد أالول اخلطيئة، لتغطية عورة الفم، كام فرض علهيم التنقل ا+امئ واملسـمتر 

  يف الصحراء. 
فيتجسد الفضاء  وينعكس هذا عىل رؤية الراوي للشخصيات والفضاء ٔايضا،  

الالهنايئ يف التنقل ا+امئ  عىل ظهور البعائر:" ويسـمتر يف المتدد والتباعد طوال السفر: 
العراء الفسـيح القايس أالبدي ي� يف هنايته ٔافقا لئ}، وأالفق ي�، بعد مسري، أالفق. ولكام 

لربزخ املمدود بني العراء توغال يف الرحÍ ، لكام ازداد أالفق خلودا، وٕارصارا عىل التوا+. يف ا
  )32وأالفق تدفق الرساب، ومد لسا� لعوi ال يتوقف عن الغمز والتغنج وإالغواء"(

  وتتحدد عىل ذ¢ الرؤية أالنطولوجية للشخصيات ٔايضا :
"إالنسان يف الصحراء ال بد ٔان يكون خنÍ مشدودة ٕاىل أالرض iجلذور. وٕامنا رحي القبيل 

ح هو النخÍ، والصحراوي هو القبيل ا ي ال يتوقف عن السفر" اليت هتاجر دامئا. الفال
)33(  
وiلتايل فٕان قسوة الصحراء وما يبدو مهنا من وجه اكحل ومعا�ة، ليس يف حقيقة أالمر،   

حسب هذه الرؤية، ٕاال تنفيذا لوصا� الناموس املفقود"ٔاهنـي"  ا ي يدعو الطوارق ٕاىل 
، وcبتعاد عن العبودية املمتثÍ يف cسـتقرار يف أالرض ٔاكرث احلرية املمتثÍ يف التنقل ا+امئ

  من ٔاربعني يوما :
"ومن هنا فأبناء الصحراء ليسوا ٕاال "ذرية للخالء. للفناء. ما يه احلرية ٕان مل تكن فناء؟ ما 
يه الصحراء ٕان مل تكن فناء؟ ٔامل نتفق منذ قليل ٔان الصحراوي هبة رحي يف الهواء، وهباء 

  )34؟ ٔامل نتفق ٔان الصحراوي، لهذا السبب، ال حييا؟(يف الفناء
ومن مثة فٕان ٔاي انهتاك لهذا الناموس يعترب مبثابة الهاوية اليت يعتربها املتصوفة يف ا+رجة   

السفىل بني طبقات احلساب، ويه السابعة حسب ترتيب إالمام الغزايل، فيقول:"...وعدد 
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بعض، أالعىل اجلحمي. مث سقر. مث لظى. مث ٔابواهبا بعدد أالعضاء السـبعة، بعضها فوق 
احلطمة.مث السعري.مث اجلحمي. مث الهاوية. وقد وردت الهاوية هنا ليس eٔداة للقصاص وٕامنا 

). ويؤكد الراوي هذا الطرح عىل لسان ٕاحدى 35كرمز صويف للتطهري وغسل الكفارة(
  الشخصيات: 

ال يشء وراء الصحراء سوى الهاوية  "حدود الصحراء يه الهاوية اليت يتحدث عهنا الفقهاء،
)"36. (  

من معانهيا هنا السقوط وcهنيار بعد احلنث iلعهد يف نزيف احلجر، وميدان رصاع 
ومطاردة بني الودان وإالنسان، وفهيا يطارد إالنسان ليسفك دمه.يف مقابل الصخرة اليت 

  يسفك فوقها ا+م ويترسب يف الرمل العطشان.
ٔان الفضاء الصحراوي يف الكتابة أالدبية عند ٕابراهمي الكوين ٔايقونة رسدية وهنا ميكننا القول 

حتاول ٕا1رة ٕاشاكليات عدة ٔاكرث من ٔان جتيب عهنا، ومن مثة فهـي تتساءل ما ٕاذا اكنت 
الكتابة الرسدي، اíسدة يف ٔايقونة مبحموالهتا إاليديولوجية والرمزية والوجودية قادرة عىل ان 

ريقه ٕاىل cند1ر نتيجة لعوامل Åرخيية وسـياسـية عرفهتا الصحراء تشهد عىل تراث يف ط
الكربى. ومن مثة فهو فضاء لغوي iمتياز ال عالقة  iلفضاء الواقعي. وتصبح الكتابة 
الرسدية عند املؤلف ،ورضورة ميتافزييقية و حاجة Åرخيية. وهو ما يعرب عنه iلرغبة 

  سؤال أالول:" من ٔا�"، يه اليت ٔاوجدت الوجود".احملمومة يف الرواية، لٕالجابة عن ال 
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