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  :برملخص روایة  الت

في نجاح سیر البحث، ورغم ذلك یبقى  اً كمالی اً عنصر تلخیص الروایة ال یعّد شیئ إلحاق إنّ 

في الصادرة  "برالتّ "روایة  فرضیة هاّمة عندما یتعّلق األمر بمعرفة مكونات البناء السردي في

تدور ـ  لبنانـ        بیروتباعة والنشر في للطّ نویر عن دار التّ  م،1992طبعتها الثالثة عام 

  ."الجزائر"بمحاذاة  "یبیةاللّ "الصحراء الجنوب الغربي من  في أحداثها 

لة برؤى، تجاهد كي عة بفكر فلسفي، مغزولة بأنوال صوفیة، ومحمّ مشبّ " برالتّ "روایة        

ت، اإلمكانات واالحتماالكي تدفع به إلى أقصى ؤطر الواقع والمعتاد، وتُ تخترق المألوف 

ى عبر موضوعاتها، وأسئلتها فالمسحة الفلسفیة للروایة تتجلّ  .رؤیة مغایرة للكون والوجودلتقدم 

 ویبثّ  ،ص هذه الفكرةیشخّ   وذلك عبر سیاق روائي ته،ـاألزلیة حول الوجود اإلنساني برمّ 

  .إیمانها وخرافاتها  كي تتبدى بآالمها وعذابها، وحیرتها وتناقضها ؛فیها الروح

، وعالمها موضوعهامن حیث  ،العربي دبدة في األروایة متفرّ " برالتّ "روایة  تعدّ     

تتمحور روایة حول ما العالمیة منها ة في تاریخ الروایة العربیة بل ربّ فألول مرّ  ،ومضمونها

ة، تصل إلیه هذه العالقة من حمیمیة ومحبّ  عالقة مابین إنسان وجمل، وآفاق ما یمكن أنْ 

وبین " األبلق"وحي العمیق بین المهري ر هذا التواشج الرّ یصوّ  وائي أنْ استطاع الر فقد 

والتي . ة ونقاءحریّ  أكثر، الباحث عن عالقة وأشواقهب برؤاه إنسان الصحراء المعذّ " أوخید"

في امتحانات  به كما ترتبط الروح بالجسد" أوخید" ال یجدها إال في هذا المهري، لهذا یرتبط

صاب فحین یُ  ،ما ببعضهما بعضاً قهتعلّ  "األبلق" وصاحبه" أوخید"من  كلّ  یثبت .عسیرة

إلنقاذه  "أوخید"شرف على الهالك یسعى كاد یُ ویَ بالجرب نتیجة مغامراته مع النوق،  "األبلق"

یجرب إطعامه نبات   الوصفات العالجیة وتخلیصه من قبضة الموت، وحین تعجز كلّ 

 .هناك آسیار .ترعى الجدیان في قرعات میمون اك أنْ یّ إ"ي به إلى الجنون الذي یؤدّ " آسیار"

هو الذي یملك المفتاح إلى  الجنّ .ها من باب الجنّ كلّ  ها تمرّ ولكنّ  ،ة ألف دواءفي العشب

   . )الروایة( "مرض إذا استولى علیك شفاك من أيّ .فاء من األلف داءالشّ 

" األبلق "المهري  بطولته عندما أقرن حیاته بحیاة  قد استمدّ "" أوخّید" أنّ  ویبدو في الروایة 

  " آسیار"ات من نب" األبلق"ع هذا یأكل م .)1("ونبع حكمته ،فهو جلیسه ومستشاره

  
  شبكة األنترنات. روایة التبر إلبراهیم الكوني واآلصالة: جمیل السلحوت) 1(

  http://odabasha.ipower.com/print.php?sid=24915&cat= 

یطاق  ال األلم في جوفه. ةدّ حِ كبتیه األمامیتین ثم عاد وانتصب بر  انهار على"فیجّن جنونه  

م في الدّ د صّ فتف .انتزع رأسه وانتفض. على أرض ناً األلم جعله ال یجد راحة في وضع وال مكا
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یا ربي . أعطني قلیال من ألمه یا ربي ":یدعو ربه  "وخیدأ"و ."جامیث خرم اللّ خیاشیمه ح

  .)الروایة(."في التخفیف عن األبلق أساهماجعلني . قاسمني ألمه

وحین یعجز عن  "األبلق" یالحق "أوخید". یقطع  المهري المجنون القید، ویجري مبتعداً      

به  اً ى األرض عابر عل" أوخید"اإلمساك به یربط یده بذیل المهري، الذي یركض ساحبًا جسد 

قت جلده، ، واألشجار القاسیة مزّ األحجار سلخت رجلیه. ازات وأودیة، شعاب وصحاريمف

  ."األبلق"هایة ینقذ ه في النّ ى كاد یشرف على الهالك، ولكنّ حتّ  ف شرایینه،والعطش جفّ 

وتشتد  المجاعة هو وزوجته وولده" أوخید"كما تتبین عمق هذه العالقة عندما تحاصر        

لى قریب لزوجته، لكن هذا القریب یرفض إ "األبلق"یرهن مهریه  سوى أنْ  أمامهى ال یجد حتّ 

 ،هاوهو یحبّ  ،ها ابنة عمهق زوجته، ألنّ یطلّ  إال بعد أنْ  ،مهریه" آوخید"لـیعید  بعد ذلك أنْ 

   .جهایتزوّ  ویرید أنْ 

وطفلها  مها هيویسلّ  ،ق زوجتهیطلّ  أنْ " أوخّید"جاء عندما وافق  "برالتّ "وایة واسم الر        

  "األبلق"المهري   إلیهیعید  مقابل أنْ  ،غرالذي كان یعشقها منذ الصّ " دودو "ها البن عمّ 

 أخرج من صندوق الحدید جرابًا جلدیاً  إال أنْ " دودو"كان یحتجزه عنده، فما كان من  الذي

 وأعمى العیون "برالتّ "اي مرتین، فتألأل الشّ ، غرف منه بفنجان حرةقدیمًا موسومًا بإشارات السّ 

                                 .المجاعة تمرّ  حّتىه سیقیك الحاجة نّ إ، تعتبر هذا رشوة ال :ة وقالرّ قّدم له الصّ 

 .                                            

  الواحات حیث ینمو نبات  إحدى إلى، وسار به "قلاألب"المهري " أوخّید" استعاد      

ة الرجل قصّ  .یعرفه ، وأخبره دون أنْ اإلبلجاءه أحد رعاة  أنْ  إلى، وبقي العجیب" رفاسالتّ "

وألقى  ،وقتله "دودو" مضارب قبیلة إلىوذهب " أوخّید "، فطار عقلهبباع زوجته بالذّ الذي 

ها القبض ألقى رجالُ  أنْ  إلىطاردته " دودو"قبیلة ، إّال أن آوى إلى جبل، و بعهب في ماء النّ الذّ 

حیث  "تانس وأطالنتس" یرة حسب أسطورة تها الشرّ في قتل ضرّ " تانس"، وقتلوه بطریقة علیه

  :، جاؤواقیدوا یدیه ورجلیه بالحبال" :الروایةتقول 

  ل الیسرى جْ ، وشدوا الید األخرى والرِّ لمَ جَ  إلىل الیمنى جْ الیمنى والرِّ ، شدوا الید بجملین 
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ین وقفز قفز أحدهم نحو الیم. یاطال بألسنة السّ مَ أجسام الجِ أحرقوا  )...(ل اآلخرمَ الجَ  إلى

   .       .من قتله حتى یتیقنوا ثم قطعوا رأسه وأخذوه للقبیلة ."اآلخر في االتجاه المضاد

العربي وناقته، والتي تغنى بها الشعراء العرب  اإلنسانهذه العالقة القدیمة بین  إنّ        

البهي، هذه الراحلة التي ال  في معلقاتهم وقصائدهم، وتغزلوا فیها بهذا الكائن الجمیل قدیماً 

بهم البید الشاسعة،هذه  على رمال الصحراء الحارقة، قاطعةوال تتعب، وهي تخب  تكلّ 

وتقدیمها ودفعها إلى آفاق  نسجها "إبراهیم الكوني"، یعید العربي والجمل اإلنسانالعالقة بین 

                                         .                          .العربي من قبل األدبیعرفها تاریخ جدیدة لم 

 .     

         

  

  

  

  




