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   :مفهوم الحدثأوًال ـ 

 نتاج أحداث سبقته، وهو سبب أحداث الحقة تنتج عنه هكون ؛الحدث وظیفة یعدّ       

عمل شخصیة ما، وهو عمل محدد من زاویة داللته داخل " :هاالوظیفة بأنّ  "بروب"ُیعِّرف و 

بنى على أساس المؤثرات اإلیجابیة والسلبیة ة یُ سیاق القصّ  بمعنى أنّ  ،)1( "جریان الحبكة

من مفهوم واضح  التي تصدر عن فعل الشخصیة الحكائیة، وال یتكامل لهذه الداللة 

على مدى مجموعة من النصوص " الحدث"ومحدد إال إذا تواتر حضور هذه الوظیفة 

س والطبیعة فون في الجنا القائمون به فهم مختلون منها الحدث واحدًا، أمّ كُ الحكائیة یَ 

عتمد في عمله الوصفي لوظائف الخرافات ا مانفسه، إنّ  "بروب" بدلیل أنّ  .والغایات

، القص فلسفة في  أساسها التشابه الروسیة، انتقى مئة خرافة على وفق هذه الرؤیة، 

وهي لیست ذهنیة  ،األنماط الوظائفیة هي فلسفة العقل أو الذهنیة التي خلقت هذه الحكایةف

 ص قیمةفتتخلّ  .القصص والحكایات نتاج شعب عبر عصور وأزمنة متعاقبة نّ أل. واحدة

 ،وحاجات اإلنسان والجماعات الوظیفة في البنیة الحكائیة بوصفها استجابة لوعي المجموع

ز ص قیمة الوظیفة في كونها تتركّ تتلخّ  .،من حركة الوجود واألشیاء والقیم من حوله ةوموقف

من خالل هذا   .یلغي حالة االفتقار األولى ینتهي بحلّ  وأنْ  نأي ال بدّ  أو افتقار على حالة

الوظائف السردیة في ر تصوّ مدى صالحیة  یمكن إدراك "بروب"عند  الفهم لمعنى الوظیفة

ظم تفكیر ه یعمد إلى كشف الفلسفة التي صاغت نُ ألنّ  ؛دراسة أي منجز حكائي إنساني

تشابه في بعض الحكایات بین بلدان مثل روسیا  لذلك ظهر".  )2("اإلنسان إزاء قضایا

في دراسة الحكایة اعتمادًا على بنائها  "بروب"انطلق  .)3("وألمانیا وفرنسا والهنود الحمر

الحكایات تحتوي  أنّ "وقد الحظ  التاریخ تبعًا للموضوع أو  الداخلي، منتقدًا تصنیف الحكایة

             المتغیرة  العناصر على عناصر ثابتة وعلى عناصر ُمتغّیرة، وأنّ 

  .  35ص ، .المرجع السابق: فالدیمیر بروب ) 1(
  . األنترناتشبكة  ،)المكونات والوظائف و التقنیات(بنیة السرد في القصص الصوفي : ناهضة ستار   )2(

http:// www.syiranstory.com/comment 32-4 httm#   

   30المرجع نفسه، ص  :فالدیمیر بروب )3(

http://www.syiranstory.com/comment 32-4
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التي تقوم  األحداثا العناصر الثابتة فهي خصیات وأوصافها، أمّ ق بأسماء الشّ هي ما یتعلّ 

 ة في أيّ یلوظائف التي تشكل العناصر األساسهي ااألحداث  ة، وهذهخصیبها الش

ظر ة من عمل، بصرف النّ تقوم به الشخصیّ  على ما" "بروب"ولهذا فقد رّكز . .)1("حكي

  . )2(َعمَّن فعل الفعل وكیف فعله

ا عددها دائمًا محدود، ممّ  ر بطریقة معینة، وأنّ الوظائف تتكرّ  أنّ " "بروب" وجد       

تي وحصر الوظائف ال (...).یكشف عن انتماء جمیع الحكایات إلى نمط واحد في بنیتها

وظیفة  تقوم بها الشخصیات في الحكایات العجیبة بإحدى وثالثین وظیفة، ووضع لكلّ 

وّزع الوظائف  وظیفة أشكاًال مختلفة متفّرعة عنها، ثمّ  كما جعل لكلّ  ،مصطلحًا خاصًا بها

  ).3(."على الشخصیات األساسیة في الحكایة العجیبة

سلسلة من "على الوظائف، فقد أصبحت الحكایة عنده  "بروب"ونظرًا لتركیز        

وظیفة یكون فیها  الوظائف التي تبدأ باإلساءة أو الشعور بالنقص وتنتهي بالزواج أو بأيّ 

ة أنماط متشابكة ر دائمًا مع كل الحكایات، فثمّ تتكرّ  هذه المتتالیة ال ومع أنّ . حّل للعقدة

تنتمي إلیها مجموعة ،ة صیغة صرفیة مجردة تكون الوظیف من المتتالیات؛ فقد حاول أنْ 

ینتقل إلى میدان التأویل، من حیث بحثه في أسباب  حاول فیها أنْ  كما ،من الوظائف

هو خارج الحكایة  فقد رأى ارتباط ذلك بما الوظائف لسلسلة نمطیة في تركیبها،خضوع 

 الوظائفوقد اعتمد هذا البحث على تعیین  ).4(" بالواقع الثقافي الذي نشأت فیه نفسها، أيْ 

  " برالتّ "في روایة 

  .األنترناتشبكة، )المكونات والوظائف و التقنیات(بنیة السرد في القصص الصوفي : ناهضة ستار   )1(

http:// www.syiranstory.com/comment 32-4 httm#   
  .77ص ،المرجع السابق: فالدیمیر بروب) 2(
  .166. 158صص ، المرجع نفسه )3(

   . 77، صالمرجع نفسه )4(

http://www.syiranstory.com/comment 32-4
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   برـ نظام ترتیب األحداث وٕاقامة الحبكة في روایة التّ  ثانیاً 

ي اإلطار المكانجیدًا ضرورة موقعة الحدث، وحضور  الروائیون یعونلقد صار        

لذا كانت  ؛ردللسنعكس على طرائق تشخیصهم ا ، وهو مالهماني والشخصیات والزّ 

ل إلى الجملة مثخنة بكثافة الفضاء الذي یحصل فیه الحدث، ذلك الفضاء الذي سیتحوّ 

ق ویحقّ  ل في عمق القارئ، فیجعل من عملیة إدراك الحدث أكثر وضوحاً بعد ذهني یتشكّ 

نتاجًا لحضور تلك العالمات اإلشاریة،  توق القارئ لتفعیل الحدث ضمن إطار ما؛

  .تلك الصورة المختلقة سردیاً  لة على تخوم وحدود ذلك الحدث، أواالخاصة الدّ 

تصور باعتماد "  التّبر"للمثال الوظائفي في روایة  مدار الفصل الثاني تشخیص       

بوصفها  للعالقة القائمة بین الوظیفة  نظراً  )الخرافةموروفولوجیا (في مصنفه " بروب"

حظ الفقد  رد،في عملیة الس )فاعالً (وبین الشخصیة بوصفها  سردیاً  فعًال أو حدثاً 

المتحولة في  ى العناصرتتجلّ . لةوأخرى متحوّ  وجود عناصر ثابتة،في الحكایة  "بروب"

   .وظائفال أو األحداث ا العناصر الثابتة فتتلخص في أمّ  الشخصیات وأوصافها، أسماء

ا من تعرف ماذا تفعل الشخصیات أمّ  أنْ  ""بروب" حسب المهم في دراسة الحكایة      

  امحدودة أمّ   تكون فاألحداث ،عرضاً  إاله تطرح عند یفعل وكیف یفعل فهي أسئلة ال

 البحث إلى األخذ بهذا التصور لذا سیعمد ،  )1("حصرها  فال یمكن  خصیاتالشّ 

قة على المحقّ  أو األحداث یجاد عدد الوظائفإلمحاولة . "برالتّ "وأجرأته على روایة 

   .مستواها

  : البدئیةـ الوضعیة 

  ة البطلفیها وصف حال یتمّ " البدئیة بعرض للوضعیة "بروب"تبدأ الحكایة حسب        

   

   07/09/2009: بتاریخ مفهوم الوظیفة عند فالدیمیر بروب، شبكة األنترنات: محمد السلیماني )1(

http://www.slimani.med.maktoobblog.com/about/    

 مرفولوجیاً  برغم كونها عنصراً  .ئیة ال تدخل في عداد الوظائفوالوضعیة البد ،وذكر اسمه

قت هذه وقد تحقّ  ،صورة السعادة تظهر معالمها في هذه الوضعیة كما أنّ  .)1(."اً مهمّ 

http://www.fdaat.com/art/exec/admin.cgi?art_add=1
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یفاخر به بین أقرانه في األمسیات  یطیب له أنْ " "األبلق"ـوفرحه ب "أوخید"في شعورورة الصّ 

 ،)...(رقص المجذوبین  ل مقلداً ویحجّ  ،یقفز إلى الخالء )...(محاورة نفسه بذ ویتلذّ  ،المقمرة

 .)2(."ن بها الفرسان المسافرون في الفالةالتي یتحصّ  السحریةورفع صوته بأحد األلحان 

نفجر وقلبه یكاد ی ،ه یطیر في الفضاء على جناحینأنّ  أحّس " "أوخید"حالة السعادة غمرت 

والشوق  ،والوجد ،هین الرقصفعاش ر  ،سرته الموسیقىأَ . والفرح الخفي ،والشجن ،بالسحر

فهناك تطابق بین  .)3(."األبلق البهي یشاطره نفس األحاسیس الشجیة أنْ  وأحّس  ،المجهول

  .ئیة بشكل بارزالوضعیة البدیة و االفتتاحیة في الروا

  :ـ وظیفة المنع  1

هو إشعار البطل بوجود منع معین وتأتي و المنع هي ق في الروایة وظیفة تتحقّ  لأوّ        

عادة الخالصة كما التي تمثل في الحكایة صورة السّ  ،ئیةذه الوظیفة مرتبطة بالوضعیة البده

 من أجل إبراز التعاسة التي ؛عادة تستعمل كخلفیة مناقضةهذه السّ  إنّ : ""بروب"یقول 

لسعیدة التي المنع یأتي للحرص على إبقاء الحالة ا أنّ  أيْ  .)4(."سیعقبها شبح المحنة

المنع  إنّ . "أوخید"ل سعادة كانت تمثّ  لبدئیةبالفعل فالوضعیة او  ،ئیةرها الوضعیة البدتصوّ 

ولم یعش مع والده ولم . هو لم یعرف والده" ن طرف أبیهم "أوخید"د في طرد یتجسّ 

  .)5(."یعرفه

  

  .39ص   ،قالمرجع الساب: فالدمیر بروب   )1(

  .7ص  ،الروایة  )2(

  .10ص  ،نفسهالمصدر   )3(

  .39ص المرجع نفسه،  :فالدمیر بروب) 4(

  .69ص ،الروایة)  5(

  )انتهاك المنع : (  قـ وظیفة الخر 2
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أشكال  الي فإنّ وبالتّ  ؛مزدوجاً  إن الوظیفتین المنع وانتهاك المنع تشكالن عنصراً "        

ق هذا المفهوم في الروایة بصورة دقیقة فصورة ویتحقّ  .)1(."االنتهاك تطابق أشكال المنع

عن ساحة الرقص  "األبلق"الل خروج من خ أوالهاق یتحقّ  .لى ثنائیة االنتهاكالمنع تقود إ

تضاحك  .انحرف األبلق یساراً " فساستمراره في الر بل و وتحطیمه الطّ  ،قه حلقة النساءااختر و 

اخترق حلقة  .وفقد وقاره تماماً  ،ى ركبه الجنون رفس حلقة الصبیةحتّ .بیة فشعر بالعارالصّ 

مام ه ویرغي ویلوك الزّ في طریق شيء یه كلّ استمر یرفس بخفّ  .م طبالً النساء وحطّ 

سبق " "ألبلق"ـخر فهو الغزوات المتكررة لا النوع اآلهذا نوع من االختراق أمّ  .)2(".بوحشیة

لرشیق قد وقع في غرام أبلقه ا ى أنّ رت غزواته حتّ تكرّ  .. طه في فضائح أفظعورّ  له أنْ 

  .)3(".فر اللیليللسّ  ویحترق شوقاً  )..(ناقة حسناء

  واالنتهاك ،مردفي التّ   "أبلقه"و "دأوخی"ق في رغبة اني فیتحقّ ا االنتهاك الثّ أمّ        

فوقه  تؤديفرادي الذي یة المقام االنرِ عْ یب كداللة لشِ غِ المَ  إنّ . السائد والممكنعلى  البحثو 

 .أثناء ممارسة المحظور ،والتدني نسانیة تمیل إلى الخفاءلكینونة إ یبعث البطل )أنا(

ها لحظة إنّ  ،لحظة متواریة عن إعالناً  ؛اختیاره من طرف السارد شعري تمّ  المغیب كزمن

د فقد تعوّ "لمة لینجز رغباته یستغل زمن الظّ  "أوخید"ـف ،بدء الخطیئة لحظة الخرق واالنتهاك

جه بعد یسرّ . جوع المجاورة على ظهر األبلقالنّ  یقوم بغزواته العاطفیة اللیلیة إلى أنْ 

یتغازل  ،ل في الظلمات إلى خیم الحسانویتسلّ  ،دیار المعشوقاتالمغیب وینطلق إلى 

زور فاتنة ی واعتاد أنْ  ..أفق الصحراء عن الضوء حتى ینفلقویتسامر ویختطف القبالت 

 "بروب"مع هذه الوظیفة تدخل شخصیة جدیدة ینعتها  .)4(".من  بنات تلك القبیلة

  هو تعكیر" "بروب"هذا المعتدى حسب  بالمعتدى على البطل ویكون دور

  . 41ص ،المرجع السابق :فالدمیر بروب)  1(

  .11ص  ،الروایة)  2(

  .13ص  المصدر نفسه، )  3(

  .13ص ، المصدر نفسه)  4(
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 الشخصیة الجدیدة هو شیخ القبیلة أراد أنْ  .)2(".ةتسبب المضرّ  وم وأحداث التعاسة أالسال

فرصتك في تولي القبیلة بعد  لك إنّ أقول  ولكن یؤسفني أنْ " ر صفو حیاته مستقبالً یعكّ 

فخرج   تصدعت البیوت بالعویل " :یلحق به األذى بقوله أراد أنْ  أیضاً  .)3(".أبیك ضعیفة

یفلت  أفلت الفارس فال یجب أنْ إذا  :یضحك العجوز ویردد.. األطفال والنساء وللفرجة 

 .)4(".بالغثیان والخجل ها أوخید أحّس كلما تذكر  ،كانت تلك عملیة فظیعة، األبلق

  :ـ وظیفة المساءلة  3

قت عندما سأل شیخ وقد تحقّ  "بروب"وهي الوظیفة الرابعة في سلسلة وظائف         

: صاح الشیخ الحكیم في رجاله  " ؟القبیلة عن أصل هذه الساللة من أین تحصل علیها

هذه .رشیق مثل الغزال ؟ مهري أبلقمالبهذا الك مهریاً ضیفنا یملك  كیف لم تقولوا لي إنّ 

  .)1("؟باهللا فمن أین حصلت علیه، عام الصحراء منذ مائة ساللة انقرضت من

  :وظیفة اإلخبار  4

 قال" هجارزعیم األ جاء به من البعیر المساءلة بأنّ  على شیخ القبیلة بعد"أوخید"یرد       

  . )2(".بلغت سن الرشدة منه عندما هدیّ . من زعیم آهجار :یستر عریه أنْ  الً محاو  أوخید

  : ـ وظیفة الزواج   5

  ها أنّ هي األخیرة  لكن الالفت لالنتباه  "بروب"لزواج في سلسلة وظائف اوظیفة       

  .41ص  ،المرجع السابق :فالدمیر بروب)  1(

  .16ص  ،الروایة)  2(

  .17ص ،المصدر نفسه)  3(

  .15ص ، المصدر نفسه ) 4(

  .15ص  ،المصدر نفسه  )5(

إلى هذا التقدیم بغیة المساهمة في تعقید  الساردلجأ  ،سابقة لوظیفة اإلساءةجاءت 

األب أراد من . ل لحظة تحفیزفتشكّ  ،ة الرئیسة لهاإذ تنعقد عندها الحبكة بالسلسل ،الموقف

ال یرى فیها  ،وهي فتاة بلیدة ذات مالمح مرضیة، )دموخامّ (شقیقة ج من یتزوّ  ابنه أنْ 
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 ال جاذبیة وال. ال شرر وال شعر. مطفأة العینین ،بلیدةفتاة  "تجسید لألنثى  أيّ  "أوخید"

نوثة فكیف یجرؤ لم یر فیها األ .ت مالمح مرضیة لم یر فیها المرأةفتاة عادیة ذا. مواهب

فلن یبحث عن إرث  ر وارتمى في أحضان آلهة الجاذبیةختار أیو ا.. ؟ویتزوجها

 أحبّ { د تعویذة أبیه نفسه في حدیث الرسولوردّ  ،المهاجرةعقد على الفتاة ". )1(".الزعامة

  . )2("*}الصالةة عیني وقرّ  ،النساء الطیب: في دنیاكم ثالث يّ إل

  :ـ وظیفة اإلساءة    6

 هي األهمّ  "بروب"یعدها تین في الروایة  و ق مرّ التي تتحقّ  وهي الوظیفة الخامسة         

ل لحظة انعقاد ها تمثّ وأنّ . )3(".تهب الحكایة حركتها هاألنّ " وظائفیة نظراً الالسلسلة  في

 نظراً   بداء الجرب "األبلق"دما أصیب ة عنتین مرّ ي وظیفة اإلساءة مرّ تتجلّ و  ،الحبكة

النوق السارحة في  واصل مغامراته مع" رة مع النوق فكلفه ذلك داء الجربراته المتكرّ ملمغا

كبیرتین انطفأ بریق المرج في عینیه ال..الجرب كلفته الفحولة العمیاء داءف .مراعي الصحراء

  "األبلق"ن المرض من جسد تمكّ  .)4(".شفته السفلى أكثر ودلى

     .71ص  الروایة،  )1(

  رواه اإلمام أحمد في مسنده، وأبو یعلى في مسنده، والبیهقي في السنن الكبرى : الحدیث النبوي الشریف (*) 

   والطبراني في األوسط، والضیاء المقدسي في المختارة، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن أبي حاتم كلهم من      

  " سالم أبو المنذر حسن الحدیث: "طریق سالم أبو المنذر عن ثابت البناني عن أنس مرفوعًا، قال اإلمام أحمد     

  سیار بن حاتم ثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت  مستدركه من طریقورواه النسائي في السنن الكبرى، والحاكم في      

   ."حبب إلي النساء والطیب وجعلت قرة عیني في الصالة" :عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم     

  .صحیح على شرط مسلم: ال الحاكموهذا لفظ النسائي، وق     

  .76ص  ،الروایة)  2(

  .47ص  المرجع السابق، :فالدمیر بروب)  3(

  .19ص ،الروایة)  4(
  

لتهم مواقع جدیدة من جسد وا ،الجرب ازداد توسعاً "ق السارد بذلك وظیفة اإلساءة فحقّ 

في هذا  "أوخید"ق فیها هذه الوظیفة ففیها یعاني ة الثانیة التي تتحقّ ا المرّ أمّ .)2("..األبلق

فیعمد السارد إلى  تمثل لحظة انعقاد  ،فیها یحدث الصراع المریر ،ة فعل كبیرةالموقف ردّ 
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بعث له بوصیة مع الشیخ  بعد أنْ  "أوخید"الوالد من ابنه فیها لحظة تبرأ ها إنّ  ،الحبكة

: النتیجة "     م الموقف  فكانتتأزّ  .)3(".ال بارك اهللا لك فیها": مفادها دعاء علیه "موسى"

  . )4(".تبرأ منه

  :ـ وظیفة النقص  7

لعن "وآالمه  "أوخید"هذا في نفس  تبرأ الوالد من ولده ودعائه علیه حزّ  مابعد        

ها له الیوم في جوابه سكت األب على اإلساءة لیردّ  ،وبعث لوالده بالرفضالمشیخة 

 لة وظیفة النقص المتمثّ  إنّ  .)5(".ا الدعاء قلبهفأحرق بهذ .ال بارك اهللا لك فیها: القاسي

فتشكل  ،ها الحبكة بالسلسلة الرئیسة لهاإذ تنعقد عند ،ةفي هذه الفقرات هي وظیفة هامّ 

ورفضه الزواج من ابنة  "أوخید"لحظة تحفیز لذا عمد السارد إلى تعقید الموقف في عناد 

ال یأتي منها إال وجع الرأس  من حب الزعامة فالمشیخة عمته التي اختارها له أبوه هرباً 

 "رأیو "ها  ها إنّ حبّ ج من المرأة التي أو دعاء أبیه علیه حفزه إلى الزوا. كما قال السارد

حق  على   )*(أیموهاغ  أبلغ األحمق أنّ : قال للشیخ موسى". االنفصال عن القبیلة فكان

 حرمه المیراث ثمّ  )**(السحرة  یرافقها إلى بالد قل له أنْ  ،النسب إلى األموا عندما سنّ 

یتجاور مع رحل من مختلف القبائل  ،ونزح إلى األودیة السفلیة ،فانفصل عن القبیلة

  .  )6(".والملل

  .19ص ،الروایة)  1(
  .19ص ، المصدر نفسه)  2(

  .67ص  ،المصدر نفسه)  3(

  .73ص  ،المصدر نفسه)  4(

  .71ص  ،المصدر نفسه)  5(

  .73ص  ،ینظر الروایة  ،هم الطوارق: ایموهاغ(*) 

  .73ص  ،ینظر الروایة،  "تمبكتو"و "كانو"هي : بالد السحرة)  *(*

  .73ص  ،المصدر نفسه)  6(

  :ـ وظیفة الوساطة  8
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 .)1(".على إدخال البطل إلى حرج األحداثتعمل "لحظة العبور : كما تسمى      

 "سىمو "ا الصورة األولى لها فهي توسط الشیخ تین في الروایة أمّ قت هذه الوظیفة مرّ وتحقّ 

من ابنة عمته  "أوخید"ج یزوّ  أراد األب أنْ  و أبیه  في خالفهما حول الزواج إذْ  "أوخید"بین 

الزعامة برصته الوحیدة كي یحتفظ ها فلة في أنّ ممثّ  "ىموس"ة حملها له الشیخ في شكل قصّ 

أراد األب  إذْ ، الوالد في خالفهما األولنه وبین ط بیهو الذي توسّ  ىالشیخ موس"المشیخة و 

قال له . جه بنت عمتهیزوّ  ر أنْ فقرّ  ،األغراب ویحفظها من ،ن المشیخة في نسلهیحصّ  أنْ 

 .الوحیدة كي یحتفظ بیتهم بالزعامةهذه هي فرصته  أنّ  شیخ موسىفي وصیة حملها له ال

  .     )2(".في العائلة ضمن االحتفاظ بالمشیخة إذا أنجب من بنت عمته ذكراً 

عندما تبرأ الوالد  ،قة جاءت سابقة لوظیفة اإلساءةوهذه الصورة من الوظیفة المحقّ       

ي نتیجة الحقة لوظیفة النقص الوساطة من حیث التسلسل المنطق في حین أنّ  ،من ابنه

نقلت سطة الحكایة قد ة بوابعض العناصر الخاصّ  أنّ "إلى ذلك فذكر  "بروب"وقد انتبه 

  . )3(".إلى بدایتها

في المشاكل " :هذه الظاهرة قائلین "سمیر المرزوقي" و "جمیل شاكر" وقد أوضح       

ن التسلسل الطبیعي في النص من بسطها أثناء التحلیل الوظائفي العالقة بی التي البدّ 

إلى   "دأوخی"قة بشكل تسلسلي فهي توجه ا وظیفة الوساطة الثانیة المحقّ أمّ  .)4(".يالقصص

الجرب ازداد  ام الحظ أنّ بعد أیّ "من الجرب  "األبلق"عالج  الحكماء بغیة طلب المشورة في

للمشورة اجمعوا  ذهب إلى حكماء القبیلة طلباً  ،والتهم مواقع جدیدة من جسد األبلق ،توسعاً 

   .)5(".ن الجرب من البعیر فال أملذا تمكّ إ. األمل ضعیف في الشفاء  على أنّ 
  .47ص ،المرجع السابق :فالدمیر بروب)  1(

  .71ص  ،الروایة)  2(

  .47ص   ،المرجع نفسه :فالدمیر بروب ) 3(

  .154ص   ،المرجع السایق :سمیر مرزوقي و شاكر جمیل ) 4(

  .19ص  ،الروایة ) 5(

  ألمل  الم یفقد  "أوخید"ـبینه وبین القارئ  ف یترك خیط السرد موصوالً  دور السارد هنا أنْ 

  :وظیفة استهالل الفعل المعاكس ـ  9
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حین یعمد السارد إلى  ،السعي ویدخل في فضاء النص "أوخید"هنا یتقبل البطل         

هل   أرعبه ىالشیخ موس سرّ " ت علیه في هذا الوقتبطل التي حلّ التعبیر عن تساؤالت ال

عیناه وتحمر مقلتاه  ؟ هل تجحظهل سیفقد عقله؟ كیف یفقد الحیوان عقله .سجن األبلق

هذا مصیر أتعس من  .ال .ال.. ؟ م رأسه على األحجارویعلو الزبد شفتیه ویحط

  .  )1(".الجرب

  :  ـ وظیفة االنطالق 10

  "أوخید"ر لقد قرّ . )2(".مغادرة البطل منزله باحثاً  فیدت"قت هذه الوظیفة التي تحقّ        

الشیخ  سرّ "ن الدواء ع لیطوف به النجوع بحثاً  ؛مغادرة القبیلة "بلقاأل"ـالبطل السعي ب

؟ طاف به هل سیفقد عقله؟ كیف یفقد الحیوان عقله .، هل سجن األبلقأرعبه ىموس

یذهب   یرافقه بنفسه في محنته فآثر أنْ  ..داء الحیوانعن الخبراء العلیمین ب النجوع بحثاً 

  .)3(".وال یعود إال في اللیل ،معه إلى المراعي منذ الفجر

فتحت الباب نحو و  ،نعطافاتها السریعة الحبكةالت هذه الوظیفة تحركاتها و لقد مثّ         

ر مسارات بغیة تصوّ  ؛یترك السارد الفرصة مفتوحة للقارئ ، إذْ الحقة لألحداث تطورات

د ا یتّم تمفصل مسارات السرد ویتعقّ هَ بِ ، فَ ق هذه الوظیفةمن تحقّ  ، انطالقاً السرد الحقاً 

 ل العناصر اإلساءة النقصتمثّ  " "بروب"ة لمقول یأتي ذلك تصدیقاً و  المنتظر،الموقف 

إلى  "بروب" یشیر و  .)4(".واالنطالق عقدة الحبكة ،واستغالل الفعل المعاكس ،وساطةال

تدخل شخصیة ": األول الواهب. في هذه اللحظة یسمیها الواهب ةدیدج دخول شخصیة

  یمتلكها  تؤدي إلى تقلیل الضررجدیدة  لتعطي البطل وسیلة سحریة  
  
  . 21ص ،الروایة) 1(
  . 49ص ،المرجع السایق :فالدمیر بروب)  2(

  . 21ص  ،الروایة)  3(
  .49ص  ،المرجع نفسه :فالدمیر بروب)  4(

 مساعدة "أوخید"تلقى  قت هذه الوظیفة بعد أنْ تحقّ  .)1(".لألفعال معینةخضوعه  البطل بعد

 دأوال"من رعاة قبائل  "غریان"تمثلت في زیت  ،التعرض الختبار األلم والمساعدة بعد

في تجواله بین النجوع حصل  "في قنینة  صغیرة  معقماً  آخر أعطاه مرهماً  وخبیر "یوسف
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یر آخر علیم بداء البعیر جاء خب .غریان من رعاة قبائل أوالد بوسیفعلى زیت 

 ).2(".ه استحضره من األعشابوقال إنّ  ،رةفي قنینة صغی معتماً  أعطاه مرهماً  .)*("آیر"من

الشیخ موسى "    "یدخأو "في أذن  "موسى"الذي همس به الشیخ  إلى هذا السرّ  اف ضین

لك في مَ ولكن شفاء جَ  ،م بینناالكال: قال له . ص أبلقهوخلَّ  ،هو الذي تمتم له بالًسر

   .)3(".(**)آسیار

  : ـ وظیفة رد فعل البطل  11

 وٕانْ ، أجاب البطل بفظاظة لم یتلق شیئاً  إنْ " هذه الوظیفة معلقاً  إلى "بروب"ینتبه        

ایة فقد أعلن من خالل مطابقة هذه الوظیفة لسلوك البطل في الرو  .)4(".تسلمأجاب بأدب 

  ."األبلق"یبذل نفسه من أجل  نْ تعد ألفهو مس. على  موافقته "أوخید"

  :السحریة ـ وظیفة استالم األداة  12

لسحریة كما أنماط األدوات ا "بروب"توضع األداة السحریة تحت تصرف البطل وقد حدد  

 حیوانات أو أشیاء ینبعث منها مساعدون سحریون أو أشیاء ذات "وجدها في الحكایة  بـ

    وأثناء مطابقة هذه الوظیفة.  )5(.خصائص سحریة، أو خصائص تستلم مباشرة

 . 49ص  ،المرجع السابق :فالدمیر بروب)  1(

  . 25ص  ،ینظر الروایة ،الصحراء الواقعة بین مالي والنیجر ونیجیریا : آیر(*)  

  . 25ص  ،الروایة)  2(

       انقرض من لیبیا في القرن الثالث قبل   ،هو نبات أسطوري یعطي طاقة هائلةو ، یعتقد أنه بقایا السلیفوم: سیارآ(**) 

  وكان ملوك ، ویجمع المؤرخون القدماء أنه كان دواء سحریا لكل األمراض المعروفة في العالم القدیم ،المیالد      

  حنیط إذ استخدمه الفراعنة  التّ  فیه یكمن سرّ  ویعتقد الكثیرون أنّ  ،رونه على مصر وما وراء البحارلیبیا یصدّ       

  . 20ص  ،ینظر الروایةلهذا الغرض،       

  .  20ص  ،نفسهالمصدر )  3(

  .51ص ، المرجع نفسه :فالدمیر بروب)  4(

  .52المرجع نفسه، ص )  5(

الوصف الثاني  إنّ  ثمّ  "غریان"استلم األداة المتمثلة في زیت  "أوخید"على الروایة فإن 

  في قنینة معتماً  أعطاه مرهماً  ،وهي من عند خبیر آخر علیم بداء البعیر ،لألداة الثانیة
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استعمل الدواء ." منتظرًا من هذه القنینة السحریة المعتم مرهمها تعطي هذه الصورة مدلوالً 

  . )1(" حتى نفذ

  :ـ وظیفة انتقال بین مملكتین 13

ذي یوجد به موضوع حیث ینقل البطل أو یرشد أو یقاد إلى جوار المكان ال"        

 "آسیار"ه نّ إالمكان الذي یوجد به الدواء  الى "أوخید"ق هذه الوظیفة بتنقل تتحقّ  .)2(".بحثه

تة الخرافیة ارتفعت النب. عثر على حقل كامل ..میمون  فوق قرعات" "قرعات میمون"حیث 

ت عن وتخلّ   عادت إلى األرض ،راقها داكنة تدلت فروعهاو أ.مسافة ذراع عن األرض

زهرة . وفاحت بشذى غامض ،زهرة صفراء فتة الساق تكشّ في قمّ . الساق الرقیقة الساحرة

  ).3(".الجنّ 

  :ـ وظیفة المعركة  14

ة حین مصابرته ومرّ  "األبلق"ة أثناء مكابدته لجنون مرّ :تین ق هذه الوظیفة مرّ تتحقّ         

  :الصحراء  لعطش

مهري المجنون القید ویجري یقطع ال "األبلق"مع جنون  "أوخید"ة األولى یتبارز في المرّ  ـ 

الذي یركض  "األبلق"یالحقه وحین یعجز عن اإلمساك به یربط یده بذیل  "أوخید" ،مبتعداً 

وأودیة بها  أحجار سلخت  ،معه مفازات على األرض عابراً  "أوخید"جسد  بجنون ساحباً 

 ویحاول أنْ  ،بدأ ینتفض، ففي الیوم الثاني بدأت المعركة"قت جلده  واألشجار مزّ  ،رجلیه

بالوخزة في  "أوخید" أحّس . ألیم..رغى بصوت فجیع. رغى ..ثم. ر قوائمه من القیودیحرّ 

  :عي وهو یسارع و یمسد على جسده صاح بال و  ،قلبه
  

  .25ص  ،الروایة)  1(

   .52ص ، السابق المرجع :فالدمیر بروب) 2(

  .34.33ص  ،الروایة)  3(

قوي  لجنّ ا أعرف أنّ  .؟ لو صبرت نلت الشفاءالحیاة هي الصبر ألم نتفق صبر اصبرا

اك تقافز أوخید هنا وهن" :قائال یعیدها السارد مّرة أخرى .)1(".ولكن الصبر أقوى من الجنّ 
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الصبر . الصبر. الصبر. تقهرهم صبر على الجنّ ا. خالص ركبه الجنّ : قال دون وعي 

  . )2(".هو الحیاة

دور  ـ العطش ـ  السارد یعمد إلى إمداد المجردات ،ة الثانیة هي معركته مع العطشالمرّ  ـ

وهذه ثیمة في الصحراء ینبغي  ،لتكون المعركة مع العطش ،وبث الروح فیها ،الشخصیة

 ،بالعطش أحّس "ى كاد یشرف على الهالك حتّ  "أوخید"ف شرایین فالعطش جفّ  ،مراعاتها

هول المعركة أنساه أخطر حجاب . خالء مقطوع بال قطرة ماء ه فينّ أ نسيو ر الماء فتذكّ 

اومة ر في مقیفكّ  علیه أنْ  "یعمد السارد على تكرار الفكرة  أیضاً . )3(.""الماء: حراءفي الص

  .)4(".هنا االختبار. هنا معیار القوة العطش: أخطر عدو في الصحراء الكبرى

   

  : ـ وظیفة العالمة  15

عالمة  ،لحظة سقوطه في البئر ،البطل عالمة "أوخید"حین تلقى هذه الوظیفة ق تتحقّ 

یعمد إلى  السارد. هایذیع سرّ   ة عجز أنْ هو ومضة خفیّ  ،أضاءت روحه بوهج غامض

فالحبل  ،كان البطل في لحظة السقوط ى وٕانْ یات حتّ ة تجلّ عدّ الصوفي في  توظیف الحّس 

اللحظة التي سقته "كان صلته الوحیدة بالحیاة التي عاد إلیها  "أبلقه"الموصول بینه وبین 

ي لحظة سقوطه في الهاویة الت. یعادل كل حیاته التي امتدت دهراً  اللحظة. ن نهر الجنةم

ا كانت هذه مَ حدین لَ ولوال الخیط الواصل بین ال .أضاءت روحه بوهج غامض لن ینطفئ

  .)1(".اللحظة الخفیة

  . 35الروایة، ص )  1(

  .37ص  ، المصدر نفسه)  2(

  .44ص  ،المصدر نفسه)  3(

  .45ص  ،المصدر نفسه)  4(

  .55ص ،  المصدر نفسه  )5(

  :ـ وظیفة االنتصار  16
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من الموت  "خیدأو "من المرض ونجاة  "األبلق"هذه الوظیفة في صورة شفاء  تنجز       

زاره في الخیمة التي  الشیخ موسى"خیمة الستقبال الزوار  یبنيهنا  بعد سقوطه في البئر

ال : على السالمة من التیه قال له والمهنئین له  ،الستقبال الزوار صبها أبوه خصیصاً ن

  . )1(".العافیة أجمل ما في الدنیا .شتري الشيء الجمیل إال بثمن باهظی

  : ـ وظیفة اإلصالح  17

بالجرب نتیجة  "األبلق"نت إصابة فاإلساءة كا ،صالح اإلساءة وتعویض النقصإ      

السارد  لعلّ  ،التطهیر أو ح هذه اإلساءة یكون بالتكفیرو إصال ،ه ومغامراته مع النوقئخط

 یكون أنْ ب  ه صدیقاً ه یعدّ مع النوق فبما أنّ  "قهأبل"انزاح بخطابه عندما تحدث عن مغامرات 

السبب  البدن قد أثم فالبد من نزع ما أنّ وب ،فالداللة تنحرف إلى اإلنسان نفسه ،له عقل

ها اقرب باألنثى  إنّ  تجاوز المعنى الجنسي المباشر لعالقة الذكرتوالخطیئة هنا  ،من أصله

: ا كافة لدنیقلب اإلنسان بعالئق ا   ارتهان  حیث الخطیئة هي ،إلى المعنى الصوفي

هل یسترد األبلق لونه ؟ ابتسم موسى "والمال   ،الزعامة ،الصدیق ،، الولد، الزوجةاألب

 أنْ  بدّ فالفإذا اشتریت له الشفاء بهذا العذاب . الجمال اهللا جمیل یحبّ : تمة وقالفي الع

. اإلخصاء من ألم تفهم الطهارة نعم البدّ . التكفیر الطهارة. اً الكمال أیض تدفع مقابل

یلزم  ،طیئةه خ؟البدن آثم البدن كلّ  شيء ثمناً  لكلّ  ؟ ألم نتفق على أنّ وماذا تظن ؟اإلخصاء

  .)2(".نزع السبب من أصله

 ،الجنسي إلى المدلول الروحيیحمل السارد لفظة الطهارة فینزاح بها عن مفهومها        

 سانه إنوكأنّ  "أوخید"یخاطب  ،فیجعل بذلك الروایة بین عالمین عالم الروح وعالم الجسد

    بالجمال من الطهارة لن تفوز ولكن البدّ : جلس في العراء أمامه وقال"

  

  .55ص  ،الروایة) 1(

  .56ص  المصدر نفسه،)  2(

  .)1(."الشرط الطهارة هي. ن طهارةولن تلقى اهللا بدو 
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  :ـ وظیفة العودة  18

  .زوجته وولده إلىویعود  ،يفي الواد "أبلقه" "أوخید"هذه الوظیفة حین یترك  تنفذ

  )المتابعة: (ـ وظیفة المطاردة  19

وصل  بعد یومین"الهارب  "األبلق"عن  وبحثاً  یرسل أحد الرعاة طلباً  "وخیدأ" غریم "دودو"

  . )2(".ثر المهري الهاربأبعثه في  "دودو" وقال إنً  ،أحد الرعاة

  :ـ وظیفة الدعاوي الكاذبة  20

  .ها كانت خطیبتهأنّ  "أوخید"زوجة  "یورأ": قریب لـ هوو  "دودو"لخصم یدعي ا

  :ـ وظیفة المهمة الصعبة  21

ال  :قال الراعي بلهجة خفیة " "أبلقه" "أوخید"ة األولى عندما رهن تین المرّ ق مرّ تتحقّ       

یعد الراعي خطابه مع  .)3(".مهري مثله ال یرهن أبداً . أعرف كیف طاوعتك نفسك فرهنته

ترهن له  ان ینبغي أنْ ما ك" "بلقاأل"اه في الخطوة التي قام بها في ارتهان یّ إ مذكراً  "أوخید"

لقد "  .)4(".سلبه منكأحیلة شیطانیة كي  رت فيلفك أیضاً  لو رهنتها لي ـ. هذه الجوهرة

  . )5(".اك في الیوم الذي رهنت فیه البلقاشتر 

 ،تطلیق زوجتهعلى  "أوخید" إقدامالسارد عمد إلى ربط هذه المهمة بالتي تلیها وهو        

 أعطاه الورقة المشؤومة طواها" رها القاضي الذيوثیقة الطالق حرّ . تنازل عن ولدهالو 

   م لهوسلّ  ،"دودو" :اختلى بـ "دنبابة"فر إلىوسا ،ها في جیبهودسّ 

  

  .58ص ، الروایة)  1(

  .93ص  ،المصدر نفسه)  2(

  .95ص  ، المصدر نفسه)  3(

  .104المصدر نفسه، ص  ) 4(

  .106ص  لمصدر نفسه،ا ) 5(
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 .األبد إلى..الوهق والدمیة والوهم من رالتحرّ  .. الخالص .. التسلیم وثیقة..  الوثیقة

  .)1(".الوداع

  :ـ وظیفة المهمة المنجزة   22

كي یسترد حیاته  طائعاً  تخلى عنهم" "أبلقه"ـل "أوخید"ق هذه الوظیفة باستعادة تتحقّ        

ولكن من یفهم  .ر.. ر .. حـ .. تـ ..یـ . صیتخلّ   .یخلص كان یسعى ألنْ . "األبلق"مع 

 ،م امرأتهوسلّ  ،لمَ رهن الجَ  وفكّ  "برالتّ "لقد أخذ  (...).هذا الهراء؟ من یصدق هذه األساطیر

  .)2(".دعي قرابة ربما كانت مزعومةوولده لرجل غریب ی

  

  :ـ وظیفة التعرف  23

 نّ إوشائعات بشعة تقول  ،كاذبة عنه أخباراً  أذاع" ودود"خصمه  یكتشف أنّ  "أوخید"       

لكن كیف یصبر و  ،البالیا صبر على كلّ ، باع زوجته وطفله مقابل حفنة من التبر "أوخید"

 المسؤول؟ من سر على إطالق هذه الشائعة البشعة؟ من تجاحدثفماذا "على شيء كهذا 

 ؟ هل هي أیور ترید أنْ هل هو دودو؟ أم خدمه األوباش ؟ب اآلیةلَّ من قَ  ؟التحریفعن هذا 

هم مشتركون هؤالء كلّ  ؟ أم أنّ ا مقابل جمل فالحقته بهذه الطعنةه استبدلهألنّ  هانةاإل تردّ 

؟ ما "برالتّ "ه باع مقابل حفنة إنّ  ایقولو  أنفسهم أنْ في صیاغة الكذبة ؟ ولكن كیف سولت 

  ).3(".دخل الذهب هنا

  :ـ وظیفة تغیر الهیئة  24

ه لم یصبر بها لكنّ  رغم صبره على كل البالیا التي مرّ  جدیداً  اً مظهر  "أوخید"یكتسي       

وقع لقد  یهیم في السهول یصعد الجبال ،فالحزن سكن قلبه ،تغیر حاله ،على بلیة العار

  .لذا أصبح یفكر في االنتقام ،من تصحیح الخطأ والبدّ  ، ة في الفخّ یّ ضح

  

  .123ص  الروایة، )1(

  .136ص ، المصدر نفسه )2(

  .135ص  ، المصدر نفسه) 3(
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 كلّ  "" برالتّ "لقد باع زوجته وولده مقابل  ،ر كهذابعا یموت مكبالً  لن یسمح لنفسه بأنْ 

. هكذا یترك األمر لنْ . من تصحیح الخطأ بدّ ه؟ ما العمل؟ الاهین ضدّ البر  ة تدینه كلّ األدلّ 

الكلب . قیقة للناسسینتزع من شفتیه الح .سیذهب إلى الوغد. بعار كهذا یموت مجلالً  لنْ 

 خ روحهلطّ  .ث یدیهلوّ  .شوههه بالذرات الصفراء .بر الملعونسیعید له التّ  ..و .ابن الكلب

فوجده  یستحم یتهیأ كي   "دودو"أن یقتل  "أوخید"ر قرّ  .)1(".للعنة الكامنة في الكنوزا )...(

 .. وقف فوق رأس غریمه "فقد سرق منه زوجته "أیور"لینام بجوار زوجته  ؛ى فراشهإل زفّ یُ 

یحید عنه  ضغط على الزناد دون أنْ . ب طویالً لم یصوّ . سهرأ وارتفعت نحو ع یدهشیّ 

أراد  )...(.وفاضت عیناه بالتوسل انتفض .ولكن الرصاصة لم تصبه يّ الدو  نبثقا .بصره

أصابته في . الطلقة الثانیة اخترقت نحره بالضبط ألنّ  .ه لم ینطقولكنّ  یقول شیئاً  أنْ 

  .   )2(".في العین بها بر وألقىة التّ فتح صرّ  )...(.ءغاب تحت الما .البلعوم فذبحته

  :ـ وظیفة العقاب  25

ولكن إذا مات الغني . واعتصم بالكهوف "الحساونة"حیث جبل إلى الصحراء  "أوخید"طار 

 ،مامهملیفسح المجال أ  ،اً لن یتركوا القاتل حیّ  "دودو"تسابق القوم لالنتقام له أتباع  غدراً 

كي یستولي على  ؛ویعرض جسده للموت ،ویقاتل ،هو یشقى ،"دودو" وهم في طریقهم لثروة

  . في أیدي األتباعبر فیسقط التّ  ،یموت ثمّ  ،الذهب

ربطوه بین جملین قال رجل  "دودو"بین أیدي أتباع  :أوخید"بعد مطاردة طویلة یقع        

تعرف كیف : لیهإه الخطاب وجّ  ؟ ثمّ تها الشریرةیف انتقمت تانس من ضرّ تعرفون ك" :منهم

اآلخر في  وقفز ،قفز أحدهم نحو الیمین. احرقوا أجسام الجمالة جزاءها؟ القت الضرّ 

. الحاسر أمسك بالرأس، و .)..(وجد نفسه في البرزخ سقط من حافة البئر. المضاداالتجاه 

ونزل على  بأشعة الشمس القاسیة.. واغتسل بماء السماء ،طار السیف في الفضاء

    ه لن یستطیعبعد فوات األوان ألنّ  ..فتبدى الكائن الخفي ولكن ،)..(.الرقبة

  

  .137ص  ،الروایة  )1(

  . 142المصدر نفسه، ص  )2(

  .)1(".بما رأى ث أحداً یحدّ  اآلن أبدا أنْ 
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ه یكسو كما أنّ  ،ف األسطورةمرتبطة بموت البطل یوظّ السارد في نهایة الروایة ال       

ا یفّجر دالالت باهرة ، ممّ عبر صفحات الروایة ،عرفته الذهنیةاألشیاء صنوفًا وألوانًا من م

      .  "تانس"بأسطورة  رتبطا "أوخید"الروایة  فموت  ق بعالمومدهشة، تتعلّ 

السارد یجعل األسطورة نظامًا للوصل فقد ربط بین المتخیل والواقعي حیث تقطع        

نفسه كمتراس من  "أوخید"قطعتین من فخذیها لحمایة أخیها من الذبح ویقدم البطل  "تانس"

دهش بین عالم أسطوري وعالم القارئ ینفالتماثل یجعل  ،معافى "األبلق"یبقى  نْ أجل أ

متینة یصعب  شائج و ا یجعل یتداخل الحدث في الروایة بالحدث في األسطورة ممّ   .واقعي

ظة هذا العنصر في المبحث یمكن مالح ،كامالً  حیث یتدخالن تداخالً  ،ینهماالفصل ب

  .الموالي

من    %  80.64والعدد یقارب . "برالتّ "وحدة وظیفیة شغلتها روایة  خمسة وعشرونة ثمّ        

كیفیة   بالملموس وهذا االختالف یبین. "بروب"أحصاها  واحد وثالثین وظیفة مجموع 

العدید من الوحدات  ما القفز على ولربّ  ،زروایة الحدیثة من اإلطناب الممیّ ص التخلّ  

  .دو مناسبة لمنطق التفكیر العربيالوظیفیة التي تب

جود الحبكة ؟ تستجیب لهذا المنطق السببي الذي یستلزمه و  "برالتّ "روایة  ولكن هل       

 المصدر الذي یستعین في أنّ  وتفسیر ذلك كامن ،الحبكة تفسر نص الروایة أنّ المالحظ  

والذاكرة المقصودة هنا  ،الذاكرة به الروائي في غالب األحیان لبناء عوالمه التخییلیة هو

 بحفظ مقدار من التي تسمح لإلنسان  ،ملكة الذهنیةلیست هي الذاكرة التي تعني تلك ال

 ُیقصد بها ذلك النسق ولكن  ،وجعلها في المتناول حسب الحاجات والشروط ،المعطیات

 النظام اإلدراكي، وتنظیمها الذي یسمح بضبط المعلومات، بمساعدة  ،المعرفي الحیوي

  .   الزمنیة في توزیعها من الناحیة  ، ودورهفعاالً  تنظیماً 

  . 160.159الروایة ، ص ص ) 1(

 :الحبكة ـ  2
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من ، ف یكون أحادیاً  خصائص منطق الحبكة قد ال  ل باعتباره من أهمّ التحوّ  إنّ "      

. لن المقاطع الحكائیة أكثر من تحوّ تتضمّ  أنْ  فحسب   اً عقلی اً الممكن، ولیس هذا افتراض

نمو ت والحبكة قادرة على أنْ  . )1(" للروایة مالءمةأكثر مواصفاتها  تكون  وعلیه یمكن أنْ 

هي من األمثلة المناسبة لهذا  "التّبر"وروایة . النظم والقواعد  تجتمع فیها كلّ  وفق تداخالت

تنمو وفق  )ستین ومائة صفحة(بصفحاتها الروایة،  والسبب في ذلك أنّ  النظام المتداخل، 

 :محكي" متوالیات لمحكیات فردیةبارة عن المقاطع الحكائیة هي ع ، وألنّ هذا النظام

زوجة " أیور" :محكي" دودو"محكي ، "موسى"الشیخ : ،محكي" األبلق:" محكي  ،"أوخید"

ال تفتأ تلتقي في  الراعي، محكي الصحراء،: ، محكي"شیخ القبیلة: بطل الروایة، محكي

  :اآلتي  فيحصرها یمكن  "تبرالّ "ات في روایة یخصحبكة تتصل بالشّ  وأهمّ   .نهایة الروایة

  .                                                     :حبكة االختبار 1ـ 2

لسلسلة من االختبارات ال  ، حیث یخضع "ألوخید"ى هذه الحبكة في ما وقع وتتجلّ       

مقابل   عن زوجته وولده "أوخید" تنازل  فبعد أنْ . ه یدفع حیاتهولكنّ  ، ینجح فیها وال یستسلم

 خبر تنازله عن كلّ  "دودو"بر، أشاع غریمه حفنة من التّ  ، وحصوله على "األبلق"استعادة 

ه وهو یستحم لَ تَ قَ  بالتربص بغریمه إلى أنْ  "أوخید"سیقوم  ، یةتبر الحفنة ال هذه ذلك مقابل

لكن ورثة  "األبلق"ومعه  یفرّ . "أیور" وهي  "أوخید"ـالزوجة السابقة ل لزواجه من  استعداداً 

، لكن هذا األخیر سیعود بالقرب من المكان "األبلق"طرد  . حیله یدعوه رغم كلّ  لن "دودو"

 ذلك " أوخید"ألوان التعذیب، لم یطق  لكلّ  "األبلق"ض تعرّ  .إلیه الجئاً  "أوخید"الذي كان 

. إربًا إرباً  وتفننوا في تقطیعه ،شنعوا به نم نفسه ألعدائه الذییسلّ   ر أنْ ه قرّ لِ مَ جَ  الفتداءو 

    .،ال یختتم إالَّ بالموت"الكوني"عوالم  ، في الختبارفا

  :، فهي"الكوني" :للروائي" التبر"في روایة ة أفكار تهیمن حبك ا أهمّ أمّ 

  

                                                    15/08/2009: بتاریخ الحبكة واألفعال في روابات إبراهیم الكوني، النت: عثماني المیلود) 1(

http://www.teniri.com/tr/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1450 

 .                                         :حبكة التربیة 2ـ  2

ایة في رو  ،الشخصیات ذلك أنّ  ،المفهومات رات و ر في التصوّ التعبیر عن تطوّ  یتمّ       

http://www.teniri.com/tr/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1450
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ومجموع الخطابات التي   بها، ، شبه طیبة، لكن سلسلة التجارب التي تمرّ تبدأ عادیة" برالتّ "

قد ال  ،یستتبعه نضج فكري وعاطفي ا نها من إحداث تغییر بسیكولوجي ممّ تمكّ  لها تتمثّ 

 دنیویاً  جزاءً  القارئ  یتوقع "أوخید"ـل عما وق فمقابل  ،القارئ عهایتوقّ  تكون له النتائج التي

 ،یریح القارئ ماً الَ لیس عَ  یةوارّ الم التخییلي في الَ لكن العَ  ،االستمرار أسباب  یسعده ویمنحه

 "أوخید" البطل حال  في موتال، كما هو وجودیاً  موتاً ا ن یموتون إمّ یتخییلیالفاعلین ال  كلّ ف

  ."موسى"، كما هو الحال بالنسبة  للشیخ رمزیاً  أو موتاً 

  

  : مع الشخصیات والزمان والمكاناألحداث وعالقتھا :  ثالثا

كیف یمارس  إلى مالحظة ،"برالتّ "السردي لروایة سیعمد البحث من خالل البناء          

  .للحدث ضمن الجملةوالشخصیات المكاني إحضار اإلطار الزماني و  "الكوني"الروائي

 لعلّ  ،فیها العدید من التقنیات الفنیة حالة درامیة عالیة ساهمت "برالتّ "رسم كاتب           

والشخصیات لصالح المستمر بالزمان والمكان  (*)"التأطیر"تلك التقنیات هي تقنیة  أحد أهمّ 

 ثمّ   البنیة السردیةجمل إلى تفكیك  وسیعمد البحث. لجملةلالسطحي مستوى العلى الحدث 

   " فعل"حدث (ة وهي العناصر األربعة المكونة للقصّ ف ضمنه تصنّ  ،ترتیبها في جدول

 فهوأمام القارئ  وجالءً  التأطیر األكثر حضوراً  لذا یعدّ  )مكان زمان،  ،"فاعل"شخصیة 

 ه زماني ومكاني للحدث الحاصل أمام إطارلخلق وحاجته  ،القارئ في تغذیة یساهم"

ا وٕاحكام بنائها في عملیات التخییل ، ممّ  ،یساهم التأطیر في رسم معالم الصورة الذهنیة

  .)1(" میزید في نسج خیوط السرد بشكل منظّ 

البنیات ستطیع من خاللها متابعة حركة البحث لم یجد آلیة إجرائیة ی ونظرًا ألنّ   

لذا عمد داخل الخطاب السردي للروایة،  ـ  شخصیة، زمان، مكانحدث، السردیة ـ 

من  كافة للترابط بین كلٍّ  وذلك بطرح الفرص المتاحة ،بعمل آلیة إجرائیة بسیطة البحث

  . األربعة تلك المكونات
  
  

  الزمان و الفضاء في الروایة  :ینظر حسن المودن" هنري میتران"وزاده " میخائیل باختین" مصطلح تناوله (*) 
  .34عخالل كرونوتوبیا هنري میتران، مجلة فكر ونقد، المغرب من      

.                            األنترنات شبكة   ،)معالم الممارسة السردیة الجدیدة( التأطیر و الترهین: عبد الحكیم المالكي )1(
                            http://www.fdadt.com/art/publish/printer_3602.shtmlم07/09/2009: بتاربخ

    
  

  .)1( یفاخر به بین أقرانه في األمسیات المقمرة یطیب له أنْ ـ 

  .)2( له ثیاب الحلبة وهو یعدّ  كامالً  قضى نهاراً ـ 

   .)3( إلى النجوع المجاورة ،ةییقوم بغزواته  العاطفیة اللیل أنْ د فقد تعوّ ـ 

http://www.fdadt.com/art/publish/printer_3602.shtml


 بناء األحداث السردیة                        الفصل الثاني                         المبحث الثاني  
 

124 

 

   . )4( المعشوقات ، وینطلق إلى دیارجه بعد المغیبیسرّ ـ 

   . )5( ل في الظلمات إلى دیار الحسانیتسلّ ـ 

   . )6( للسفر اللیلي ویحترق شوقاً  ،یطیر األبلق إلى المغرغرـ 

  .)7( الصحراء منذ مائة عامهذه ساللة انقرضت من ـ 

   .)8( إلى قرعات میمون في الربیع القادم ذهباـ 

   . )9( یذهب معه إلى المراعي منذ الفجرـ 

   .)10( في المرعي یعزیه طویالً  ووقف ،أخذ رأسه في حضنهـ 

   . )11( يء في الصحراء قد همدش یكون كلّ  بعد أنْ  ،ه مع الظلماتیلإ لیتسلّ ـ 

   . )12( اللیل  تحت الغطاءقال لصدیقه في ـ 

    .)13( األبلق یغرق في الواد رأىفي اللیل عندما توسد الحجر ونعس ـ 

   .)14( یقرأ أسرار الصحراء یحاول أنْ  ووقف طویالً  ،أناخ أوخید أبلقه األسودـ 

     .)15( اختلى به في الصحراء مع حلول المساء ثمّ ـ 

  .)16( إلى المرعى وحاسبه في الخالء في ذلك الیوم وبعد الفضیحة أخذ المهريـ 

  ك الصحراء في لمن الجدب الذي حاق بت مع أقاربها هربًا◌ً  ـ جاءت الحسناء من آیر

    .)17( السنوات الخمس األخیرة   

  .)18( وفي المراعي ،في لیالي السهر التقى بها  مراراً ـ 
  
  
  
  .7ص، الروایة)  1(
  .9ص ، سهالمصدر نف)  2(
  .13ص  ،نفسهالمصدر )  3(
  .13ص  ،المصدر نفسه)  4(
  .13ص  ،المصدر نفسه)  5(
  .13ص  ،المصدر نفسه)  6(
  .15ص  ،المصدر نفسه)  7(
  .20ص  ،المصدر نفسه)  8(
  .21ص  ،المصدر نفسه)  9(
  .22ص  ،المصدر نفسه)  10(
  .26ص ، المصدر نفسه)  11(
  .26ص  ،صدر نفسهالم)  12(
  .30ص  ،المصدر نفسه)  13(
  .30ص ، المصدر نفسه)  14(
  .55ص  ،المصدر نفسه)  15(
  .63ص  ،المصدر نفسه)  16(
  .67ص  ،المصدر نفسه)  17(
   .68ص  ،المصدر نفسه)  18(

    .)1( والملل في مواسم األمطار ،ل من مختلف  القبائلیتجاور مع رحّ ـ 

    .)2(ى منتصف اللیلذهب إلى العراء جلس حتّ ـ 
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   .)3( التراب طویالً غ في وتمرّ  ،بكىـ  

    .)4( في الصباح عثر على عضات أخرى متناثرة على جسم الجملـ 

   . )5(في الصباح استعد للطقوس ذهب إلى الغابة ـ 

   . )6(ى التحق به األبلق لم یمض على عودته إلى الواحة أسبوع واحد حتّ ـ 

  یتضح الخیط  نْ أ ل قبلتسلّ و  ،ت السرج واألثقال على جمل الحرثفي عتمة اللیل ثبّ ـ 

   . )7( قاحالً  نزل وادیاً  ،األبیض من الخیط األسود   

    .)8(رائحته  یشمّ  على األبلق أنْ  فلم یكن صعباً  ،من الشرق هبّ  حنسیم الصباـ  

    . )9(یبكي في فراشه كأتعس أنثى . ام في یوم من األیّ  ..ه یبكي لم  یصدق أنّ ـ 

   . )10(برأسه نحو الشرق متجهاً  قضى اللیل ساهراً  األبلق أیضاّ ـ 

     في هذا  األبلق مقدساً فأدرك كم یبدو حزن  ،قارن في لحظة بین الجملین ـ 

   .)11(الموضع    

   .)12(ووقف لحظات یرتعد ،غرس الفوهة في الرمل عند ساقي المهري المطوقتینـ 

  ه ذاق الترفاس بعد ولكنّ  ،في تلك السهول لم یسترد األبلق لحمه وشحمه وبهاءه فقطـ  

    .)13(وعذابه بالمكافأة ج صبره فتوّ  ،عمر طویل في منفى الواحات    

   . )14( ثالث لیال متتالیة  رأى البیت المهدمـ 

    . )15( ام لم یجد لنفسه مكاناً یّ في تلك األـ 

    . )16(قضى الوقت یهیم في السهول ـ 
  
  .73ص  ،الروایة)  1(
  .78ص   ،المصدر نفسه)  2(
  .80ص ، المصدر نفسه)  3(
  .80ص ، المصدر نفسه)  4(
  .91ص ، المصدر نفسه)  5(
  .109ص ، المصدر نفسه)  6(
  .110ص ، المصدر نفسه)  7(
  .113ص ، المصدر نفسه)  8(
  .119ص ، المصدر نفسه)  9(
  .120ص   ،المصدر نفسه)  10(
  .120ص ، المصدر نفسه)  11(
  .121ص ، المصدر نفسه)  12(
  .125ص ، صدر نفسهالم)  13(
  .133ص ، المصدر نفسه)  14(
  .135ص ، المصدر نفسه)  15(
  .135ص ، المصدر نفسه)  16(

      .)1( ة نحو الغروبانحرفت شمس العشیّ . وقف فوق رأس غریمه ـ 
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     .)2( ◌ً حجرا شوا القمم حجراً وفتّ  ،ام األولى مشطوا السلسلة الجبلیةفي األیّ ـ 

    ةتوقفوا عن التطاول في صخور الجبل عدّ  ،ونصبوا خیمة ،الجبلعسكروا تحت ـ 

    .)3( امأیّ    

    .)4( ى بلغ الشعبة التي فیها األبلقل بین الصخور حتّ تسلّ . ت الظلمة ى عمّ انتظر حتّ ـ 

     ینطلق في رحلته  قبل أنْ  ،ق المهري في األفق حیث یمتد العراء األبديحدّ ـ 

   . )5( الطویلة   

في  في جبل حساونة طمعاً  وحیداً  كي یطاردوا رجالً  العقالء ال یقطعون مسیرات شهورـ 

    .)5( الذهب

  خاشعًا ساجدًا نحو الممتد من الغرب   ،د الجبل الجلیلتفقّ  في الشقّ  یستقرّ  قبل أنْ ـ 

    .)6(الشرق    

   . )7(في جبل الحساونة معروفة تمتمات الجنّ .. سمع همهمة في الفجرـ 

  د على األودیة المجاورة لصید الغزالن في سنوات عرف ذلك عندما كان یتردّ ـ 

    .)8(الرخاء   

    .)9( في الغد .في الفجر. یهجر الجبل  ر أنْ قرّ ـ 

  
  
  
  

  . 141ص  ،الروایة)  1(

  .145ص  ،المصدر نفسه)  2(

  .145ص ، المصدر نفسه)  3(

  .145ص  ،المصدر نفسه)  4(

  .148ص  ،المصدر نفسه)  5(

  .148ص  ،المصدر نفسه)  6(

  .151ص  ،المصدر نفسه)  7(

  .153ص  ،المصدر نفسه)  8(

  .156ص ، المصدر نفسه)  9(

  . جدول یوضح األحداث وعالقتھا  مع الشخصیات والزمان والمكان
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  06 جدول رقم 

  . جدول یوضح األحداث وعالقتھا  مع الشخصیات والزمان والمكان

  لصفحةا  المكان  الزمان  ) الفاعل (الشخصیة   )الفعل ( الحدث   

  یفاخر  .یطیب  

  قضى

  یقوم . تعود  

  ینطلق . یسرج 

  یتسلل

  یحترق.   یطیر

  انقرضت

  ذھبا

  یذھب

  یعزي .ووقف .أخذ 

  یتسلل

  قال

  رأى .نعس . توسد 

  یحاول  .وقف.  أناخ

  اختلى

   أخذ

  جاءت

  التقى

  یتجاور

  جلس.  ذھب  

  تمرغ.  بكى  

  عثر

  ذھب

  يیمض

  التحق

یتضح   .تسلل  ثبت

  نزل .

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  أوخیدضمیر مستتر تقدیره 

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  األبلق

  ساللة ـ یقصد ساللة األبلق ـ

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  أوخید 

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  )أیور زوجة أوخید( الحسناء

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  األبلق

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

   

   

  

  األمسیات  المقمرة

  نھاراً 

  اللیلة

  بعد المغیب

  في الظلمات

  السفر اللیلي

  مائة عام

  الربیع القادم

  الفجر

  طویالً 

  مع الظلمات

  في اللیل  

  في اللیل

  طویالً 

  المساء

  الیوم

  السنوات الخمس 

  لیالي  

  مواسم األمطار

  منتصف اللیل

  طویالً 

  الصباح

  الصباح

  أسبوع واحد

    //  

  عتمة اللیل

یتضح  قبل أنْ 

الخیط األبیض 

  من الخیط األسود

  

  بین أقرانھ

  الحلبة

  النجوع المجاورة

  دیار المعشوقات

  دیار الحسان

  المغرغر

  الصحراء

  قرعات میمون

  المراعي

  المرعي

  الصحراء

  تحت الغطاء

  الواد

  الصحراء

   الصحراء

  المرعى   الخالء

  الصحراء

  المراعي

  القبائل

  العراء

  التراب

  جسم الجمل

  الغابة

  الواحة

   //  

  على جمل الحرث

  وادیاً 

  

  

7  

9  

13  

13  

13  

13  

15  

20  

21  

22  

26  

26  

30  

30  

55  

63  

67  

68  

73  

78  

80  

80  

91  

109  

  

110   
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  06 :  تابع الجدول رقم

  

  لصفحةا  المكان  الزمان  ) الفاعل (الشخصیة   )الفعل ( الحدث   

  یشم . یكن 

  یبكي .یبكي.صدق  

  قضى

  یبدو.أدرك  .  قارن

  غرس

  ذاق.  ذاق . یسترد 

  رأى

  یجد

  یھیم   قضى

  وقف

  فتشوا . مشطوا 

  

  توقفوا.   عسكروا

  

  بلغ. ل تسلّ  . انتظر

   

  یطاردوا. یقطعون 

  تفقد.  یستقر

  سمع

  عرف یتردد

  ر یھجرقرّ 

  األبلق

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  األبلق  

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  األبلق

  ساللة ـ یقصد ساللة األبلق ـ

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره

  جنود دودو

  ضمیر مستتر تقدیره 

  جنود دودو

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

   

  العقالء 

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  ضمیر مستتر تقدیره أوخید

  

   

  الصباح

  یوم من األیام

  اللیل

  لحظة

  لحظات

  عمر طویل

  ثالث لیال

  األیام

  الوقت

  الغروب

  األیام األولى

  

  ة أیامعدّ 

  

  ت الظلمةعمّ 

  

  شھوراً 

  الشروق

  الفجر

  سنوات الرخاء

  الغد الفجر 

  الشرق

  في فراشھ

  لشرق

  لموضع

  الرمل

  الواحات .السھول 

  البیت المھدم

  مكاناً 

  السھول

  فوق رأس غریمھ

  السلسلة الجبلیة

  

  تحت الجبل

  

  بین الصخور 

  الشعبة

  جبل حساونة

  الجبل الجلیل 

  جبل الحساونة

  األودیة

  الجبل

  

  

113  

119  

120  

120  

121  

125  

133  

135  

135  

141  

145  

  

145  

  

145  

  

148  

148  

151  

153  

156  
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  :ة ـالصـخ

تنطوي علیه تلك ل الحدث في األدوار التي تقوم بها الشخصیات وما لئن تمثّ        

الحبكة هي مجموع األحداث  وما یواكبها من صراع، فإنّ  ،من أفعال وممارسات األدوار

یبدأ بخوض غمار الحیاة، والسعي في سبیل هدف معین ، التي یجمع بینها خیط رابط

 ،وتحقیق هدفها األسمى، وتنشط العراقیل ،ةتنشده الشخصیة لقضاء مآربها الملحّ 

 مهیئاً  ،ویطفو عنصر التشویق. ى یبلغ ذروتهالصراع حتّ  ویحتدّ  ،المتاریس وتنتصب

وینتهي خیط  .لهواجسها وتطلعاتهاوتستجیب  ،إلى نهایة ترضي فضولها ،النفوس المترقبة

 ،في طریقة نسجه األحداثالروائي وتبقى مهارة . لآلمال أو مخیبٍ  ،مرضٍ  الحدث بحلٍ 

  .یفعل هذا ببطل الروایة أنْ " لكوني"ـل أّناو  ،ة تستأثر باأللبابوتركیبها في حلّ 

    ف وظّ كیف  ،"برالتّ "روایة في  ابقةالمقاطع السّ  خالل كلّ القارئ من یالحظ       

ر وتوتّ   هائلة لخلق حالة شدّ  ،وربطه مع بقیة البنیات السردیة باستمرار ،الحدث "الكوني"

في هذا    "األبلق"ه یومهر " أوخید"الفتى ، التي یعیشها مع اللحظة الدرامیة العالیةیتناسب 

تستقرئ تاریخ السالالت القائمة والبائدة،  األحداثتمضي  ،والترحال لِّ الحِ الخضم من 

 .عقائدها وخصائص مخیالها إلى، وتومئ أساطیرهاوتعرض 

أمام تبادل على مستوى الصیغة بین المسرود والمعروض  یجد القارئ نفسه       

ا یتیح ممّ  ،آلخر دورهذاته یمارس من حین  "األبلق" ، كما أنّ "أوخید" الذاتي، الذي یخّص 

یحدث بین الكائنین  غریباً  ائتالفاً  نّ أقصارى ما هنالك  .مباشرةله التعبیر عن مكنوناته 

ن اییفي أح علیه الحق أوبقدر الثاني، فهو سابق علیه،  یجعل قدر أحدهما موصوالً 

عبر  إلیهها مشدود ه في حاالته كلّ لكنّ  ،درجة حدوث تبادل للوظائف صریح إلى .أخرى

التي تتخطى هنا معانیها الجنسیة القریبة لتصبح من قبیل ارتهان  ،ثنائیة الخطیئة والحریة

   . لعالئق الدنیا اإلنسانقلب 
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 استخلصت من خالل التقطیع المبدئي ل السردیة التيمَ الجُ  صبّ ابق  الجدول السّ في  تمَّ 

االستغناء عن  ه تمّ ألنّ  ؛الكاملةوعیة وذلك بغیة تحدید التأطیرات النّ  امل للروایة،الشّ 

في   ةكثیر  هاألنّ  ؛مكونات ةأو ثالث ،نوناكَ أو مُ  ،ن واحدوّ كَ فیها مُ  رُ ضُ حْ یَ الوضعیات التي 

المكونات  الذي تجتمع فیه كلّ  ،باعيالتأطیر الرّ واحتفظ البحث ب. یتم تداولها فلمْ الروایة 

  .ملّمًا باللوحة أو الصورةلیرتسم التصور فیكون الخیال  .ة واحدةمرّ  الحكائیة

خالل من  اردالسكیف مارس   ابقةالسّ  المقتطعاتبدایة ومن خالل القارئ الحظ ی       

وهو ما   ردلسّ سیرورة دراما ا ، على رفعوالمكاني ،الزمنيوٕاطاره  ،استحضار الحدث

الذي  ،ك المشهد الدراميالت ذاألحداث التي شكّ  كلّ ل ،البنیات السردیة صاحبه حضور

  .في حالة درامیة هائلة" األبلق" :والحیوان المهري" أوخید" :تضافر فیه اإلنسان

 والمكونة  ،البنیات السردیة مجتمعةحضور الحظ یُ الجدول ستقراء ومن خالل ا       

لمكونات  مستمراَ  هناك حضوراَ  والذي یعني أنّ  ،المكانالزمان و من الحدث والشخصیة و 

یتناسب مع  )الجهوي(غلبة النوع  الفضاء، حاضرة ومحیطة بالحدث المسرود، كما أنّ 

مع  انقطاع مستمرّ " قرعات میمون"، حیث الصحراء دةذلك االنقطاع عن األمكنة المحدّ 

ن الشخصي غلبة حضور المكو  مع الفضاء الصحراوي، كما أنّ   الغیر وتعانق دائم

یعكس خصوصیة االنتباه من   ـ بشكل حاد ي كان منحسراً الذ -والمكاني عن الزمني 

ذلك الحدث   مؤطر حقیقي للحدث الحاصل للشخصیاتفهو  ،ارد للفضاء المكانيالسّ 

فیه هو متابعة  ما ما یهمّ وٕانّ  ،والمواقع المكانیة الحقیقیة والمحددة ،فیه الزمن الذي ال یهمّ 

ضمن ذلك الفضاء  .""األبلق"ومهریه " أوخید"الشخصیة "رات الحاصلة للفواعلالتوتّ 

ة، والذي ال تكمن أهمیته في مرجعیته، بقدر ما تكمن وغیر المحدد بدقّ  ،المكاني المجهول

  . في تأطیره لألحداث

 




