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 المداخلة: ملخص

محل الروائيون اليوم على عاتقهم راية التجريب والتجديد، حىت إذا نظرت اليوم  
وجدت تنوعا وزخرفا متباينا من أشكال التجريب املختلفة، وليس الروائي الغريب وحده يف 
هذا اجملال؛ بل إن الرواية اجلزائرية اليوم قد اقتحمت هي األخرى غمار التجربة احلداثية من 

ل إحداث أمناط سردية مبتكرة تكسر أفق التلقي وترتقي بالرواية اجلزائرية إىل العاملية، خال
ومن الروايات اليت سامهت يف إثراء الساحة األدبية من خالل كسرها للنمط السردي 
الكالسيكي، جند رواية تداخلت فيها أجناس عدة، فتجد فيها القص النثري، ممزوجا 

وج، ومطعما باخلطبة والرسالة، فال تكاد هذه الرواية ختلو من خمتلف بالشعر، وممسرحا باملونول
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األجناس، لذلك كانت مثار نقاشنا وموضوع هذه الورقة البحثية، وذلك من خالل رصد 
 خمتلف األجناس املتداخلة ضمن عمل سردي واحد، لنكشف عن مجاليات هذا التداخل.

و أكثر، حبيث تكون حدودها التداخل مصطلح حييل على التحام شيء مع شيء أو  
من ناجتا غري واضحة، فال يكاد يكون فصل بني املتداخلني حيدث دون تشويه ما كان مركبا 

يربط بني املتداخلني، ولكن التداخل  ،، وال يكون التداخل دون وجود جتانس ماهذا التداخل
ينا هنا حتديدا نمتكافئان، إذ قد يكون أحدها أظهر. وما يع ال يقتضي أن يكون املتداخالن

هو تداخل األجناس، وال نقصد يف هذا املقام حني تتداخل فال تكاد تفرق هذا عن هذا، 
وإمنا نقصد حني يصري الشعر مثال مكونا هاما من مكونات النص السردي مثال، فالسرد 

 عادة من جنس النثر، بل هو أكثر األنواع األدبية النثرية شيوعا يف عصرنا هذا.

 هو اجلنس؟ وما الفرق بينه وبني النوع؟ فما 

ال بد يف هذا املقام من العودة إىل واحد من املعاجم العربية اهلامة، وهو لسان العرب  
فنجد صاحبه يقول" ... واجلنس أعم من النوع، ومنه اجملانسة والّتجنيس. ويقال: هذا 

انس الّناس   إذا مل يكن له متييز وال  جيانس هذا أي يشاكله، وفالن جيانس البهائم وال جيج
 1عقل. واإليل جنس من البهائم العجْجِم..."

وأود يف النوع قوله:" النَّوع أخّص من اجلنس، وهو أيضا الضرب من الشيء، قال  
ابن سيده: وله حتديد منطقّي ال يليق هبذا املكان، واجلمع أنواٌع، قّل أو كثر. قال الليث: 

ضرب من الشيء وكل صنف من الثياب الثمار وغري ذلك النوع واألنواع مجاعة، وهو كل 
  2حىت الكالم..."

قصة نوع الومنه يظهر أن اجلنس يعمُّ النوع، فيكون النثر جنس يف الكتابة أو التعبري و  
من أنواع النثر والشعر جنس وهو أنواع حبسب احملددات اليت نستخدمها، فهو من حيث 



، ومن وجه آخر أو العمودي آخر فيه احلر واخلليليااللتزام مثال عفيف وماجن، ومن وجه 
 .فيه املدح واهلجاء، وهي كلها أنواع ختتلف باختالف التصنيف

وال بأس ـ يف هذا السياق ـ أن نشري إىل التصنيف الكالسيكي لألجناس األدبية  
ردناه إال أن ما يعنينا هنا هو ما أو  3الذي يقسمها إىل ثالثة: الغنائي واملسرحي وامللحمي.

من جنسي النثر والشعر ضمن جمال اإلبداع األديب، واالصطالحات ختتلف ولكن الغاية 
واحدة حتت مظلة األدبية والشعرية، والغاية هنا هو النظر يف إحدى آليات التجريب يف 

وحتديدا رواية "كراف اخلطايا" للروائي اجلزائري عبد اهلل عيسى حليلح، إذ  الرواية العربية
، وهي رواية جديرة الرواية التجريب على مستوى تداخل الشعري مع النثريعرفت هذه 

باالهتمام ملا فيها من مضامني ساخرة وناقدة للوضع، ال لغاية تعرية الواقع ، بل لغرض 
العمل على هنضة اجملتمع مما هو فيه من حالة الفوضى يف كل شيء، حىت مست الفوضى 

 اية يقول أحد النقاد:أسس القيم اإلنسانيةن وعن قيمة الرو 

وخنلص يف رواية عبد اهلل عيسى حليلح )كراف اخلطايا( إىل أهنا متثل حصيلة فكرية، وجرد  "
إيديولوجي ملرحلة من مراحل سريورة اجملتمع اجلزائري، وقراءة لتجربة اجتماعية، نافذة، وسفر 

ة األفكار الدينية والسياسية إىل أغوار وبواطن العوامل النفسية والفكرية. وهي أيضا قراءة ملنظوم
 4اليت سادت اجملتمع..."

وإىل جانب القيمة الفكرية واأليديولوجية اليت حتملها الرواية، فإن مسعى التجريب  
فيها واضح جلي من خالل مجلة من التداخالت على مستوى اجلنس وما حتته من أنواع، إذ 
جند يف الرواية القصيدة اليت تتماهى مع النص السردي لتكون جزءا منه ال ينفصل، وجند 

ن برد واألخطل الصغري وغريمها، واملثل، وغريها. ولكن قبل أن نشرع االستئناس بشعر بشار ب
و أيف تبيان ذلك أردنا أن نشري إىل مضمون الرواية كما نراه حنن، ال كما قرأناه عن فالن 

 عالن.



جتسد الرواية صراع رجل مثقف يف جمتمع غابت فيه القيم مضمون الرواية:  
ي اسم منصور، ليحيل إىل معىن النصرة فيكون منصورا واختلطت املبادئ، وقد اختار له الروائ

ال قيمة آلراء  ه باالسم ويف احلقيقة، واختار منصور أن يكون جمنونا يف نظر اآلخرين ألن
يصير مجنونا تحت  أن، فلعله كما يرى هو: الناس الذين هم يف حالة فقدان للمبادئ

 حوافره.شمس الحقيقة خير من أن يظل عاقال بين أظالف القطيع و 

وقد حاول منصور أن يفضح أهايل بلدته أمام أنفسهم وأمام بعضهم البعض طمعا  
يف أن يتحولوا إىل حالة الرشد اليت فقدوها، وإىل إنسانيتهم اليت نبذوها وراء ظهورهم يف أزمنة 
اجلري وراء شهوات النفس وملذاهتا، ولكن الرواية تنتهي وال نعرف ما حل به وال بأهل القرية 

 حتتمل الكثري من النهايات احملتملة. عد ذلك، إذ ترك لنا الراوي مساحة للتخيلب

 استحضار الشعر:

جند يف الرواية أن الشعر كان حاضرا بقوة، لكأنه صار جزءا من قيمة الرواية، ولكن  
هذا احلضور مل يكن على مستوى واحد، إذ جند أن أول ما يصادفنا هو استحضار ملقطع 

 كلثوم، يقول السارد:من أغنية ألم  

 " ومذياعه اهلرم يغين بصوت شجي ساحر عميق:

 فكـم توالــى الليـل بعـد النهـار    وطــال باألجنم هذا املــدار            

 5فامش اهلويىن. إن هذا الثرى    من أعني ساحرة اإلحورار "             

وقد اختريت بعناية ألهنا تعرب عن ، وهذه األبيات هي من رباعيات اخليام برتمجة أمحد رامي
حالة وجودية تؤرق كل ذي فكر، فلم تكن حمظ صدفة، ومل تأت هكذا لرتصيع النص 
السردي وال لتزيينه، إمنا هر منسجمة مع املوقف الذي يعيشه البطل، ولكن السارد ينقلنا من 



زيارة قرب موقف جد إىل موقف كوميدي حني يضطرب منصور وخياف وهو يف املقرب أثناء 
 أبيه فينتبه من شدة خوفه ليجد نفسه وهو يردد:

 صباح اخلري مدرسيت       صباح اخلري والنور

 6إليك اشتقت يف أمسي     فزاد اليوم تبكريي

لقد كان منصور يرغب يف قراءة الفاحتة على قرب أبيه ولكنه من شدة اخلوف من  
إشارة من السارد إىل أن األناشيد أرسخ يف ذهن املقابر وجد نفسه يردد هذه األبيات، وكأهنا 

البطل من سور القرآن، وكأين به ينتقد دور املدرسة يف ترسيخ قيم وأسس الدين، فبدل ذلك 
. ويظهر الشعر من جديد من خالل رسخت قيما أخرى جتلت من خالل األناشيد

 استحضار قول احد الشعراء يف واحد أمحق:

 7وينطقها عمرا، ويكتبها بكرا    أقول له زيدا، فيسمع خالدا 

 مث بعد عشر صفحات يورد قول أيب نواس: 

 كســروا اجلـــرة عمـدا      وسقوا األرض الشرابا

 8قلت ـ واإلسالم ديين      ليتـــــــين كنت ترابــا

لقد استحضر السارد هذين البيتني معربا عن موقف البطل وخوفه من انكسار  
ما فعل أبو نواس، ولكن هيهات أن يكون منصور كالنواسي زجاجة اخلمر فيتحسر ك

، لوال أنه جترع ثالث جرعات كبرية يف فيسكر، فلقد كان أعقل الشخصيات يف هذه الرواية
جتده حيسب لألمر ألف حساب قبل أن يقدم ألنك ، من الرواية( 222موقف الحق )ص

إن استخدام بطل يف هيئة جمنون، وهو حمرك لألحداث واع مبا يدور حوله، ويتصدى  عليه،
بالنقد ألفراد اجملتمع عن وعي، هو جمرد لعبة سردية إلضفاء ملسة مجالية على النص السردي، 



وبعدا دالليا، إذا رجعنا إىل التاريخ وكشفنا النقاب عن األنبياء الذين اهتموا باجلنون لبان 
 ضح أكثر، ولكن تكفينا اإلشارة وال يكفينا السياق.األمر وات

من هذين البيتني جند استحضارا ألبيات هباء الدين زهري* يف  وبعد ست صفحات 
 قول السارد:

" ... على كتاب مرمي فاحنىن إليه ورفعه، ومسح موقع القدم منه وقبله، مث فتحه، ليستدير 
 وقال مبتسما:بعد هنيهة قصرية من القراءة حنو صورة أبيه، 

 سبحان اهلل.. امسع اقرأ عليك ما وقعت عليه عيين أول ما فتحته:

 من اليوم تعارفنــا      ونطوي ما جرى منّا

 وال قلتم وال قلنا    فال كان وال صار    

 9من العتب فباحلسىن"   وإن كان وال بّد    

ملعاين هذه  وهذا ليس من قبيل استعراض ثقافة الراوي وحسب، بل هو استثمار 
األبيات لتصحيح العالقة بني االبن ووالده، إذ املالحظ أن هذه األبيات وردت بعد حادثة 
حماولة شرب اخلمر أمام صورة الوالد، وهذه الصورة متثل التصورات الذهنية املوروثة من األب، 

ر بطل واملوروثة من اآلباء عموما، وليست جمرد صورة معلقة على حائط الغرفة لوالد منصو 
 القصة.

ويبدو أن استحضار شعر األقدمني كثري يف هذه الرواية، لذلك سأكتفي باإلشارة إىل  
مواضع هذه األشعار والتعليق عليها جمملة دون تفصيل. فقد أورد بيتني لبشار بن برد يف 

، وأخريا بيت لبشار بن برد أيضا يف 222، وبيتني لبشارة اخلوري يف الصفحة 621الصفحة 
 .246الصفحة 



وكل هذه الشواهد الشعرية مل تأت مللء الفراغات أو االفتخار بسعة اطالع السارد،  
بل جاءت لتدعم موقفا أو لتأكد فكرة ما، إذ أن الرواية، وبالرغم من طوهلا تبدو متماسكة 
وخمتصرة، ال حشو فيها وال إطناب. ومل يكتف السارد باستحضار شعر غريه بل إنك قد جتد 

 مقفاة.يف خضم حديث ما بلغة نثرية ليتواصل السياق ذاته بلغة شعرية موزونة  نفسك

 إنشاء الشعر من قبل السارد:

استطاع الروائي، وهو من الشعراء اجلزائريني املعاصرين اجمليدين واملكثرين، أن  لقد 
يضمن القصة أشعارا كثرية ال تكاد تنفصل يف بنائها وال يف معانيها عن منت القصة، ومن 

 أمثلة ذلك ما أورده على لسان السارد:

 ماذا جنيت من قلق السؤال؟

 ماذا جنيت من القلق؟

 والغل أعرق يف العنْق.القيد أدمى معصمي، 

 والنار تكوي أضلعي، وتريدين ـ أبتاه ـ أال أحرتق.

 10والليل عسعس يف عوين.. يف دمي، وأصابعي العمياء تبحث يف دياجري املسافة عن قلق.

والسؤال مستمر، والقصيدة ما تزال متواصلة وأسطرها طويلة، ولكن رغم ذلك فإنك تقرأ 
ستخدام تفعيلة وحيدة ، وهذا راجع المعها بطول السطر السطر يف انسيابية عجيبة ال حتس

هي تفعيلة حبر الكامل )مت فاعلن أو مْتفاعلن املزاحفة(، وهي تفعيلة خفيفة تساعد علة إطالة 
اخلروج من جو النثر إىل عامل الشعر ألن النفس الشعري. وال حتس مع هذه األسطر الشعرية ب

العامل السردي من حيث الفكرة، وهو ما نالحظه  ما ورد من شعر ينسجم متام االنسجام مع
 أيضا يف سياق آخر حني يصف حالة الناس احليارى قائال:



 "ويعكس ظالل أولئك الضالني احليارى، الذين يرفضون أن ينظروا إىل وجوههم يف املرايا...

 الضاربون بال هدى خلف األماين املهلكات، وال يقني سوى الظنون.

 البؤس يف مشس اهلجري، وال ظالل وال خنيل وال عيون. لفحت وجوههمج مرايا

 قتلوا رسوهلمج قبيل الصبح.. أي قبل انطالق العزف يف عرس الغواية واجملون.

 ؟أوال عصا تستنطق احلجر الذي انطبقت شفاهه مثل أجفان العجائز عن عيونْ 

 الرمل يعوي والليايل السودج ماذا تبتغون؟

 11ن؟"فتجيب بنت الطور: ماذا تبتغو 

وتستمر القصيدة طويلة دون أن حيس بطوهلا القارئ، لألسباب اليت ذكرنا، باإلضافة  
إىل سبب آخر وجيه أن مقدرة السارد على السيطرة على عقل املتلقي من خالل أسلوبه 
الذي خيلب اللب فيجعله يتماهى مع النص. كذلك جند استخدام الشعر يف حلمة واحدة مع 

. 224-222-224-222-222-611-612-621-621السرد يف الصفحات: 
وهي يف جمملها مطوالت تساير منطق السرد فال حيس القارئ بأن جنسا آخر دخيال طرأ 
على ما يقرأ، بل يستمر يف شبه سكر وإعجاب بقدرة الراوي على هذا التضمني الذي 

 يشكل الشعر كالسرد فيدعم هذا بذاك.

وج على الرواية يبدو جليا من خالل خماطبة وليس هذا فحسب، بل إن طغيان املونول 
منصور لصورة والده، إنه يواجه حني يواجه والده ذاته اليت تشكلت نتيجة مجلة من 

 املكتسبات الرتاثية املوروثة عن اآلباء.

 

 



 المونولوج:

ميثل يف احلقيقة نوعا من املسرحية اليت تؤدى من قبل املونولوج، أو خطاب الذات  
واحد خياطب نفسه أو بديال جامدا ، ويكون يف كثري من األحيان بأسلوب ساخر،  شخص

وقد استخدم الروائي هذا األسلوب، ومسوغه أن بطل القصة جمنون، وطبيعي أن حيدث 
اجملنون نفسه أو شيئا جامدا كصورة والد منصور يف هذه القصة، وقد كان املونولوج حاضرا 

 ينا.دبقوة يف الرواية اليت بني أي

، مث يف 26، مث ورد يف الصفحة:61-62-64وقد ورد أول مونولوج يف الصفحات  
مث يف  ،21و 22و 24، مث يف الصفحات: 21و 21و 22و 24و 22الصفحات: 
 691، وغريها كثري، وجند كذلك حوار مع الرئيس يف الصفحة 661و 661الصفحات: 

 وما بعدها.

اليت ورد فيها املونولوج يف الرواية، ويقصر بنا السياق أن نذكر كل السياقات  
وسنكتفي مبثال يرد فيه والده عليه، بل الصورة املعلقة على احلائط، حني ينهاه عن شرب 

 اخلمر، ونقتطف منه قوله:

 " منصور.. ال تشرب، فيها إمث كبري ومنافع للناس، فال تشرب...

 ج لظنه يتخاصم مع إنسان:فريد عليه يف نربة املعاند املكابر، لو يسمعه أحد من اخلار 

 ...بل سأشرهبا -
ويعب منها مقدار ثالث جرعات كبرية، مث يعيدها إىل مكاهنا، وهو ميسح شفتيه 

 بظاهر كفه، ويتلذذ مغمغما، فيتضّجر إبليس يف دمه:
 12"كم أنت عنيد... إياك أن تذوقها ثانية... -



  ۉچ چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ  :ضمن معىن اآليةتفانظر يف هذا األسلوب، الذين ي

  ۆئى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ  ېۉ  ې  ې   ې

 ٩١٢البقرة:  چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

وكأين به ال يريد أن يذم اخلمرة، بل يصفها مبا وصفها القرآن بأن فيها إمث كري وفيها  
ذلك ألن اإلجابة هي يف عقل منافع، ولكنه مل يكمل بأن يذكر بأن اإلمث يغلب املنافع، 

منصور وليس هني والده حقيقة، مث انظر يف تضّجر إبليس أو ادعاءه الضجر، وكأنه حياول 
إظهار صورة إبليس املراوغ الذي حيثك على شيء وينهاك وهو حيثك حيث ال يقدر املرء 

 على الرجوع عن الفعل.

كشفت ة بعدا نفسيا، حيث  إن حضور املونولوج هبذه القوة يف الرواية أعطى الرواي 
 تلك احلوارات الرغبات املكبوتة وصراعات البطل الداخلية.

 الوصية:حضور 

مل يكن حضور الوصية يف الرواية الفتا كمثل حضور املونولوج واحلوار، ولكنه رغم  
ذلك يعدا استحضارا لنوع خاص من النثر قلما جنده يف الروايات املعاصرة، وقد وردت يف 

 قوله:

أنت ما زلت صغريا حىت متوت، وعندها تشيب من فظاعة احلقيقة، أنت ال تعرف من " 
 يضطجع حويل هنا، ما بني مصلوب ومبعوج، ومطعون عند صالة الصبح...

جتنب يا ولدي مال اليتامى فإن أباهم ينظر إليك، واحذر أن تغرر بنساء الشهداء، فإين 
 13أصبعا واحدة يف عرق الكادحني..." أراهم هنا يتمزقون حسرة وغرية. وال تنقع ولو

تبدو هذه الوصية كأهنا وصية بسيطة من أب البنه، ولكن األب يف الرواية صورة  
معلقة على جدران غرفة، ومنصور اجملنون هو من يتخيل ويؤلف هذه األحاديث يف رأسه، 



داء، إذ ولكن هذه الوصية على بساطتها حتمل انتقادا جملتمع خان وصية اهلل ووصية الشه
هنى اهلل عن أكل مال اليتامى فأجِكلت، واسرتجع الشهداء األرض ولكننا اعتدينا على شرفهم 

 حني أمهلنا أمانتهم ومل حنافظ عليها...

 إيراد المثل:

 لقد كان املثل حاضرا يف الرواية يف ثالثة مواضع، وإليك تلك األمثال: 

 .12البذرة اخلبيثة ال متوت أبدا. يف الصفحة 

 .11إال كما ميسك املاء الغرابيل. يف الصفحة 

 .611القافلة تسري والكالب تنبح. يف الصفحة 

وهذه مجلة األمثال الواردة يف الرواية، وقد تعمد السارد استخدامها يف سياقاهتا خدمة  
للغرض الذي جاءت من أجله أال وهو دعم املوقف السردي يف كل سياق، واملثل الثاين هو 

 ين من قول كعب بن زهري يف الربدة اليت مدح فيها النيب وصحابته:الشطر الثا

 وال متّسك بالعهد الذي زعمت    إال كما ميسك املاء الغرابيل

وهو مثل عريب صاغه كعب يف قصيدته شعرا، وسنكتفي أخريا بظاهرة جديدة يف التجريب 
لقارئ يف عملية الروائي وذلك حني يكشف السارد عن لعبته السردية من خالل إشراك ا

 ويوجه مباشرة اخلطاب للقارئ. ،إنتاج السرد من خالل حتفيزه ضمن لعبة ميتاقص

 

 :مخاطبة القارئ

يبدو غريبا على املتلقي حني يصل إىل هناية الرواية فيوجه له السارد اخلطاب مباشرة  
، إهنا لعبة سردية تتداخل فيها احلدود فيصبح القارئ جزءا من تلك اللعبة السردية وحياوره،



وقد كان هلذا األسلوب حضوره الالفت رغم أن هذا حدث مرة واحدة يف الرواية حني أصبح 
 السارد على مشارف النهاية، وتظهر هذه اللعبة يف قوله:

ـ قد صرت يف غىن عن أن أذكرك يف  " أظنك ـ وحنن نقرتب من النهاية جمهدين حسبما أظن 
 14كل مرة بأحوال منصور..."

والسؤال هنا، هل طلب قبل أن تكون الرواية السارد من القارئ أن ينتبه ملا سيقصه،  
أو هل يعرف القارئ منصورا ليسأل عن أواله؟ بل إهنا رواية خيالية عن شخصية خيالية 

 يكتبها راو لغاية أو غايات ما.

 وتستمر احملاورة حني يقول السارد: 

" لقد جنح استدراجي، لكنك ما أحسنت التعبري باختصار، وإن تصرب فسوف ترى أّي خط 
 15مستقيم هو منطلق إليه..."

لقد جنح السارد يف إدخال القارئ إىل اللعبة وحماورته بأسلوب تصبح فيه شخصية  
القارئ بأنه أصبح شخصية ضمن منت القارئ جزءا من لعبة سردية ال تكتمل، دون أن حيس 

حكائي هي يف األساس غريب عنه، دون أن يؤثر ذلك على كون الرواية خيال يف خيال 
 يقصد من ورائه غاية ما.

 الخالصة:

واخلطبة واملثل لقد استطاعت هذه الرواية احتواء شعر األقدمني وشعر الروائي، واملونولوج 
اإلبداعي املتمثل يف الشريط الذي سجل فيه  واخلطاب النقدي والتحليلي لعمل البطل

أصوات احليوانات وفق تسلسل خاص، واملقام ال يسمح، إذ الرواية ثرية، وكل جزئية فيها 
وكل ظاهرة فيها تصلح أن تفرد هلا دراسة خاصة، ولكن حسبنا أننا أضأنا بعض جوانب 

 الرواية ليسهل على القارئ دخول علمها الساحر.
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