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(*) :إبراهیم الكوني في سطور  

  . م1948- 8-7:بتاریخ   موالید قریة بلكاني في الجنوب اللیبي . 

 .درس االبتدائیة واإلعدادیة في والیة فزان جنوب لیبیا 

عمل  في المجال اإلعالمي مراسًال ومندوبًا ومحررًا وكاتبًا في العدید من الصحف  

 .والمجالت في العالم العربي والغربي

وأبو    وبیروت ،دمشق": وایة والقصة في كل منشارك في العدید من المؤتمرات حول الر  

وعواصم أخرى ،وجنیف ،ولندن ،موسكو، و القاهرة، و ظبي ". 

).الصداقة الثقافیة الدولیة( :رأس تحریر مجلةت   

 .صدرت له العشرات من األعمال الروائیة التي طبعت بأكثر من لغة من لغات العالم 

الروائي العدید من الجوائز واألوسمة الثقافیةحاز   . 

ق بأدب الصحراءاب العرب فیما یتعلّ كتّ  من أبرز دّ عَ یُ   . 

عمًال روائیا سبعون "سویسرا"و " موسكو"و "صحراء لیبیا"بین   

  

رى وجهته تُ لحالة الصحراء، إذ  تماماً  مختلفةنحو تخوم  "إبراهیم الكوني"وائي ارتحل الرّ       

أنجز   ، حیث عاش فیها عدة أعوام"موسكو"الجدیدة بعد فراق الرمل العاصمة الروسیة 

 .م1977عام  "موسكو"ـلألدب العالمي ب "غوركي"دراسته في العلوم األدبیة بمعهد 

فیما  " النمسا"، و"بولندا": ل بعد هذه الهجرة الشمالیة إلى دول غربیة وشرقیة أخرى، مثلوتنقّ 

إذ قدم العدید  هي المؤثرة في تجربتهو تحدیدًا " األلب"جبال  ، في "سویسرا"جاءت إقامته في 

   .ة الصحراء وجذورهاهویّ  ق فيالتي تتعمّ  ،وائیةمن أعماله الرّ 

إبراهیم "ف عجلة التألیف عند األدبیة اكتنفتها أسرار الصحراء وسحرها، فلم تتوقّ  تجربته

ى تداعت في فضاء حتّ " القفص"و" نزیف الحجر: "بدأ في كتابة روایتیه منذ أنْ  "الكوني

ت تتوارد على الذهن لیبدع الكاتب في تقدیمها للقارئ العربي الحیاة الجدیدة أفكار قدیمة ظلّ 

 .بوحه اإلبداعي بشكل مدهش علیهز، لینهل من معین حكایة البیئة التي تتوارد بشكل ممیّ 

وتنقالته بین عواصم العالم لم تغیر شیئًا في مسیرته " ونيالكإبراهیم "هجرة الكاتب 

   ومحرضًا قویًا  ،هذا الترحال قد صار محفزاً القارئ  رى یبل   الصحراویة

  

                         . شبكة االنترنات .م20/08/2009:ویكیبیدیا إبراهیم الكوني، بتاریخ (*)

http://www.ar.wikipedia org/wiki 

 .                            وائیة الرّ  اإلضمامةألن یقدم هذه 

منذ مجموعته القصصیة األولى  ،وفیًا لحكایة الصحراء ظلّ  "الكونيإبراهیم "الروائي 

http://www.ar.wikipedia/
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ى أحدث إصداراته وحتّ  .م1994، الصادرة عن دار الكتاب العربي )األوقات الخمسة(

م، ولمزید من 2005عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ) صحف إبراهیم(الروائیة 

(  :    هم حینما أصدر كتاب1970بدأت عام  مع الكتابة" الكونيإبراهیم "تجربة  اإلیضاح فإنّ 

  )ثورات الصحراء الكبرى

(*)لغات أخرى إلى روایات، وقصص تحوز الجوائز وتترجم  

قة، عشرات الروایات والقصص، وأعماًال نثریة أخرى متفرّ  "الكونيإبراهیم "أنجز الروائي      

عناء  یر وكتابات حول هّم الكلمة والفكر والمعرفة، لیضع أمام القارئ دونما أيّ إضافة إلى سِ 

متخصصًا في بناء  "الكونيإبراهیم "ى أصبح ذاكرة متكاملة من أدب الصحراء وثقافتها، حتّ 

.التراث هذه المفردة المتأصلة في عمق .                          

م 1992، بیروت، لبنان، 3دار التنویر للطباعة والنشر، طالصادرة عن  "برالتّ "روایة       

  أملات رغبة التّ ذلك الذي یثیر في الذّ .. دخول لعالم الصحراء الخفي  .جاءت فاصلة

البید ورحابة األفق المترامي عةارغم شس ،واكتشاف المخبوء في عوالم الرمل الغامضة . فقد  

ز حیث حازت ثمانیة أعمال ة والتمیّ سمت بالجدّ أعمال روائیة أخرى اتّ  "برالتّ "تلت روایة 

 "السویسریة"جائزة األدب التقدیریة التي تمنحها الحكومة  ،ترجمة إلى لغات عالمیةروائیة مُ 

أعوام، وأبرز هذه األعمال روایاتأربعة  لكاتب واحد كلّ  م، و 1991عام ) المجوس(  :

عام ) خریف الدراویش(م، و1994صدرت عام ) السحرة( .م،1994  "الكونيإبراهیم " حاز 

واو (جائزة لجنة التضامن الفرنسیة التي یعنى جزء منها باألدب والمعرفة عن روایته 

عام " برالتّ "جائزة اللجنة الیابانیة للترجمة عن روایته على م، كما حاز 2002عام ) الصغرى

م وكذلك عن روایته 1995م، وجائز الدولة التقدیریة عن روایته نزیف الحجر عام 1997

عام " ملحمة المجوس" 2001 "الیابان"و "أوربا"ات لجائزة نوبل في ة مرّ شح عدّ كما رُ . م  

نكهة خاصة، إذ تستقصي حالة الصحراء، وعمق المكان  "الكونيإبراهیم "لروایات        

حینما تكون حیاة البادیة رحیل دائم، فالتجلي هنا آسر، وأبعاده خلیقة بالمتابعة حینما ترى 

  لم یعید للحیاة بریقها، ذاكعلى وجه التحدید یقطعون المفازة بحثًا عن حُ  "الطوارق"قبائل 

    .                        . شبكة االنترنات .ین رمل الحكایات وأسرار الوجودابن الطوارق ب: عبد الحفیظ الشمري (*)

  http://www.haras.naseej.com/detait.asp?innawsltemld=208550&in .م        17/07/2009:بتاریخ

 "الكونيإبراهیم "روایة أو مجموعة قصصیة كتبها  وال تخلو أيّ . بالماء دائماً الحلم المرتبط 

من هذا الهاجس اإلنساني نحو الماء، وعالقته بما حوله، أو بما یتقاطع معه في أحیان، 

http://www.haras.naseej.com/detait.asp?innawsltemld=208550&in
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: على نحو عالقته بالعطش حینما تتجاذب الحیاة في الصحراء حالة النقیضین الغادرین

نه من أدواته رة ورائعة تعكس تمكّ معبّ  "الكونيإبراهیم "رها العطش والغرق، فالحالة التي یصوّ 

 المدّمرر حجم المأساة التي تخلفها حاالت الظمأ المهلك، أو حالة الفیض المائي حینما یصوّ 

  .حلم بالبقاء یجرف السیل كلّ  عندما

  :(*)من إصداراته

تاریخ   أعماله  الرقم

  الصدور

تاریخ   أعماله  الرقم

  الصدور

  1991  )قصص(دیوان النثر البري   14  .1970  ثورات الصحراء الكبرى  01

 1970  الفكر الثورينقد ندوة   02

.  

  1994   )قصص(وطن الرؤى السماویة   15

الصالة خارج نطاق   03

  األوقات الخمسة

الخروج األول إلى وطن الرؤى   16  .1974

  )مختارات قصصیة(السماویة 

1991  

مالحظات على جبین   04

  الغربة

الوقائع المفقودة من سیرة المجوس   17  1974

  )قصص(

1992  

  1992  الربة الحجریة ونصوص أخرى  18  1993  )قصص(جرعة من دم   05

  1994  )      روایة (خریف الدرویش   19  1986  )قصص(شجرة الرتم   06

  1994  )روایة(الفم   20  1989  )روایة(رباعیة الخسوف   07

  1994  الجزء األول): روایة(السحرة   21  1990  )روایة(بر التّ   08

  1995  الجزء الثاني): روایة(السحرة   22  1990  )روایة(نزیف الحجر   09

فتنة الزؤوان ، الروایة األولى من   23  1990  )روایة(نزیف الحجر   10

  ثنائیة خضراء الدمن

1995  

  1997  )روایة(بر الخیتعور   24  1990  )قصص(القفص   11

الجزء : )روایة(المجوس   12

  األول

  1997  )روایة(واو الصغرى   25  1990

  1997  )روایة(اللیل  عشب  26  1991  الجزء الثاني  13
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    .                        . شبكة االنترنات .ابن الطوارق بین رمل الحكایات وأسرار الوجود: عبد الحفیظ الشمري (*)

  http://www.haras.naseej.com/detait.asp?innawsltemld=208550&in .م        17/07/2009:بتاریخ

  

تاریخ   أعماله  الرقم

  الصدور

تاریخ   أعماله  الرقم

  الصدور

  1999  )نصوص(وصایا الزمان   37  1998  )روایة(الدمیة   27

صحرائي الكبرى   28

  )نصوص(

  1999  )نصوص(نصوص الخلق   38  1998

  1999  )نصوص(دیوان البر والبحر   39  1998  )روایة(الفزاعة   29

  2000  )روایة(الدنیا أیام ثالثة   40  1998  )نصوص(الناموس   30

في طلب الناموس المفقود   31

  )نصوص(

  2000  )نصوص(نزیف الروح   41  1999

بأمري لخالني  سأسرّ   32

  )ملحمة روائیة(الفصول 

  2000  )نصوص(أبیات   42  1999

بیت في الدنیا وبیت في الحنین   43  الشرخ: الجزء األول  33

  )روایة(

2000  

  البلبال : الجزء الثاني  34

  

  2001  )نصوص(رسالة الروح   44

  2001  بیان في لغة الالهوت،  45  برق الخلب :الجزء الثالث  35

  ...  1999  )نصوص(أمثال الزمان   36

http://www.haras.naseej.com/detait.asp?innawsltemld=208550&in



