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Resumen

No hay duda de que la novela, como epopeya de una época, es una de las artes literarias que
más se inmersa en la realidad, al tratar los problemas individuales del ser humano, diagnosticar valores de la sociedad, revelar las preguntas sobre la propia existencia y su relación con el
conjunto de la humanidad. Las preguntas introspectivas sobre uno mismo se han convertido
cada vez más en problemáticas que ocupan más espacio en las experiencias narrativas árabes
en general, también en la novela argelina. Se trata de responder a las preguntas producidas
por el presente del ser humano en sus reflexiones, sus decepciones, su dolor, sus esperanzas,
su amor, su soledad, su apertura al otro. Hemos elegido como ejemplos los textos narrativos de dos novelistas nativos de Jijel, ciudad al este de Argelia: ‘Abd Allāh ‘Īsà Laḥīlaḥ en
su novela El rastreador de los pecados, y Fayṣal al-Aḥmar en su novela Estado de Amor.
Palabras clave: Novela contemporánea, sujeto literario, realismo, Jijel, ‘Abd Allāh ‘Īsà
Laḥīlaḥ, Fayṣal al-Aḥmar.
Abstract

There is no doubt that the novel, as an epic of an era, is one of the literary arts that is most
immersed in reality, when dealing with individual problems of the human being, diagnosing
values of society, revealing questions about one’s own existence and its relationship with
the whole of humanity. Introspective questions about oneself have increasingly become
problematic that occupy more space in Arab narrative experiences in general, including the
Algerian novel. It is about answering the questions produced by the present of the human
being in his reflections, his disappointments, his pain, his hopes, his love, his loneliness,
his openness to the other. We have chosen as examples the narrative texts of two native
novelists from Jijel, a city in eastern Algeria: Abd Allāh ‘Īsà Laḥīlaḥ in his novel The Tracker
of Sins, and Fayṣal al-Aḥmar in his novel Estado de Amor.
Keywords: Contemporary novel, literary subject, realism, Jijel, ‘Abd Allāh ‘Īsà Laḥīlaḥ,
Fayṣal al-Aḥmar.
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متهيد:
تقدم الرواية اليوم نفسـها كأحد أهم اخلطابات قدرة ومقدرة على البوح والتعبير
عن انشطارات الذات وعالقاتها املتشعبة من خالل حتريك اآللة السردية التي تستقرئ
الواقع في أبعاده املتعددة ،ولعلها تكاد تكون أكثر الفنون األدبية جماهيرية إلى جانب
املسرح غوصا في الواقع ومعايش ًة للراهن ،من حيث محاولتها التعبير عن قضايا الذات
منفـردة أو فـي عالقتهـا باآلخر ،وتشـخيص قيم املجتمع ،والكشـف عن أسـئلة الذات
والوجود ومدى ارتباطهما باملنظومة اإلنسانية ككل.
فأسـئلة الـذات ومـا يحيطها من هواجس إنسـانية تكاد تكـون من هذا املنطلق من
أكثـر األسـئلة التـي شـغلت مسـاحات أكبـر فـي التجـارب الروائيـة العربيـة عمومـا وفي
املتخ ّيل الروائي اجلزائري املعاصر على وجه اخلصوص ،وبالتالي تكون هذه األسئلة هي
ما منح النص الروائي اجلزائري حضوره القوي داخل املنت السردي العربي .فلقد احتفت
الرواية اجلزائرية املعاصرة على غرار مثيالتها العربية وضمن السياقات التي تكاد تتشابه
مبحاولة اإلجابة عن األسئلة التي أفرزها الراهن ،راهن الذات في انكساراتها وخيباتها
وآالمها وآمالها وحبها وبغضها وانفتاحها على اآلخر وانزوائها وانغالقها على نفسها...
إلخ ،كل ذلك ال ميكن فصله عن األطر اجلمالية لفعل احلكي وعن التصورات املعرفية
والرؤى الفكرية واالجتماعية للروائي نفسه بطبيعة احلال.
النـص وال ّنـاص على حدّ
ضمـن هـذه األبعـاد ميكننـا الوقـوف بالقـراءة فـي مواجهة ّ
أسست للنص الروائي
سـواء السـتجالء ما ميكن اسـتجالئه من أفكار ورؤى وهواجس ّ
اجلزائـري ّ
وشـكلته ،وبالتالـي موضعـة هـذه الـذات علـى إطالقهـا فـي عالقاتهـا بالواقـع
واألحـداث وباآلخـر القريـب والبعيـد .وسـيكون املتن الروائـي محـل الدراسـة روايـات
أدباء جيجل (فيصل األحمر في روايته «حالة حب» ،عبد اهلل عيسى حليلح في روايته
«كـراف اخلطايـا») ألسـباب عديـدة أهمهـا الهاجـس احمللـي واإلنسـاني املهيمـن علـى
عوالم وشخصيات وأماكن الروايات ،وانفتاح املنت الروائي نفسه على وسائط متعددة
تنتمي حلقول معرفية مختلفة (فلسفة ،خيال علمي ،علم النفس ،)...وأخيرا تعدّ د
االختيارات السردية بتعدد مقامات الرواية نفسها.
 - 1النص الروائي اجلزائري املعاصر وممكنات البوح:
أ-النص الروائي اجلزائري التأسيسي واحلفر في الذاكرة والتاريخ:
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على الرغم من حداثة اخلطاب الروائي اجلزائري 1وتأخره إلى غاية سبعينيات القرن
املاضي ،2وعدم مقدرته على جتاوز اخلطاب السياسي الوطني واأليديولوجي قبل هذه
الفترة ،بل وعدم مقدرته في ذلك احلني على اصطناع بنيات فنية وجمالية قادرة على
تفعيل اآللة السردية وإثراء الفضاء التخييلي لتأثيث عوالم النص مبا يحقق له الوجود،
لم مينع ذلك من التأسيس الحقا ملسارات وآفاق حكائية أحدثت القطيعة تدريجيا مع
 1يشير الكثير من الباحثني في حقل الدراسات السردية أن النواة األولى التي تكون قد شكلت
تضاعيــف النــص الروائي اجلزائــري احلديث املكتــوب بالعربية تعــود إلى النــص القصصي (حكاية
العشاق في احلب و االشتياق) حملمد بن إبراهيم بن مصطفى باشا سنة  ،1849ليتبعه نص رضا حوحو
الروائــي (غــادة أم القرى) ســنة  1947التي يعدها واســيني لعرج أول عمل روائــي جزائري مكتوب
باللغة العربية ( ،فالطالب املنكوب) لعبد احلميد الشــافعي ســنة  ،1951وهي نصوص تغلب عليها
املضامــن العاطفيــة التي تصــور عالقة الرجل باملــرأة ،أو بتعبير رضا حوحو نفســه تصور تلك املرأة
 »:التــي تعيــش محرومة مــن نعمة احلب...مــن نعمة العلم ...مــن نعمة احلريــة »...بعد رواية
(احلريق) حملمد ديب ســنة  1957بدأ بروز موضوعة الثورة كثيمة رئيسة في العمل الروائي املكتوب
بالعربيــة ،وقد امتدت كخلفية تؤثث املضمون الســردي في أغلب النمــاذج الروائية إلى غاية نهاية
السبعينيات .ينظر عمر بن قينة :في األدب اجلزائري احلديث تأريخا..وأنواعا..وقضايا ..و أعالما،
اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ،2009 ،2ص  .196وبوراس منصور :البناء الروائي في أعمال
محمد العالي عرعار الروائية ،مخطوط مذكرة ماجيســتير ،جامعة فرحات عباس ،ســطيف،2010 ،
ومحمد بن براهم :حكاية العشاق في احلب واالشتياق ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل اجلزائر ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،ط.1983 ،2
 2تكاد تتشابه البدايات التأسيسية لظهور ما ميكن أن نعتبرها نصوصا روائية ذات خطاب يكاد
يكون مكتمال فنيا في أقطار املغرب العربي و التي تعود دائما إلى الفترة املمتدة ما بني ســتينيات و
ســبعينيات القرن العشــرين ،ففي تونس مع نص محمود املســعدي (حدث أبو هريرة قال) املنشور
سنة  ،1973و كذلك رواياتي (برق الليل) املنشورة سنة  ،1960و(الدقلة في عراجينها) املنشورة عام
 1974لبشير خريف ،وفي املغرب األقصى رواية (جيل الظمأ) حملمد عزيز احلبابي املنشورة سنة ،1967
و(اخلبز احلافي) حملمد شــكري املكتوبة بالعربية سنة [ 1972نشرت بالعربية سنة  1982بعد الترجمة
اإلجنليزية سنة  ،]1972ورواية (املرأة و الوردة) حملمد زفزاف سنة  ،1972وفي ليبيا روايتي (قصة أقوى
من احلرب) سنة  ،1962و(حصار الكوف) سنة  1964حملمد علي عمر  ،و رواية (اعترافات إنسان)
حملمد فريد سيالة سنة  ،1962ورواية (غروب بال شروق) لسعد عمر الغفير سالم سنة  1968وغيرها
من الروايات .ينظر جميل حمداوي :من األدب التونســي املعاصر( ،منشــورات شــبكة األلوكة)،
دط ،دت .وكذلك صالح مفقودة :نشأة الرواية العربية في اجلزائر-التأسيس والتأصيل ،مجلة مخبر
أبحــاث في اللغة واألدب اجلزائري ،جامعة بســكرة .2014 ،وعفاف عبــد املعطي :حاضر الرواية في
املغرب العربي ،تونس ،دار املعارف للطباعة والنشر ،ط.2003 ،1
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النماذج السـردية التقليدية .ورمبا تكون مرحلة السـبعينيات من القرن العشـرين على
الرغـم مـن عـدم انفالتها هي كذلك من أسـر اإليديولوجيا وحركية اخلطاب السياسـي
االشـتراكي املهيمـن ،امليلاد الفعلـي للروايـة اجلزائرية املعاصـرة املكتوبـة بالعربية ،على
الرغـم مـن أن كتـاب هـذه املرحلة كما يشـير إلى ذلك الباحث مخلـوف عامر« :كانوا
يكتبون حتت مظلة اخلطاب السياسي األيديولوجي السائد ،ورأوا في هذا اخلطاب ما
يجسد قيم العدالة االجتماعية التي صارت حلم األغلبية املفقرة».3
لقد متيزت النصوص الروائية في هذه الفترة التأسيسية وحتى منتصف الثمانينيات
املسـتعمرة و
باسـتحضار صـورة احلـرب أو الثورة ،وصـورة الصراع احلضاري بني اجلزائر
َ
ِ
املسـتعمرة ،كثيمة رئيسـة أو كخلفية سردية تؤثث الراهن الروائي وتساهم في
فرنسـا
بنية األحداث في جل األعمال الروائية الصادرة في تلك الفترة ،إذ من العسير احلديث
عـن الروايـة مبعـزل عـن متطلبـات الثـورة ومبعـزل عـن صـور الكفـاح الشـعبي باعتبارهـا
قضيـة حيويـة كبـرى كما يشـير إلى ذلك الناقد محمد مصايـف ،هذه الثورة التي لم
تتوقف باسـترجاع اجلزائري لسـيادته بل ظلت مسـتمرة ولكن في شـكل جديد مغاير
عبـر الثـورات الثالث الالحقات (:الثورة الصناعية والثورة الثقافية والثورة الزراعية)،
وعبـر متظهـرات الواقـع االشـتراكي بسـلبياته وإيجابياتـه ،فكتب محمـد العالي عرعار
روايـة (مـا ال تـذروه الرياح) ،وكتب الطاهر وطار رواية (ال ّ
الز) ،وكتب عبد احلميد
بن هدوقة رواية (نهاية األمس) ،وكتب عبد املالك مرتاض رواية (نور ونار) ،وكتب
رشيد بوجدرة رواية (التفكك) ،وكتب أمني الزاوي رواية (صهيل اجلسد) ،وكتب
احلبيب سائح رواية (زمن النمرود) ،وكتب األعرج واسيني (ما تبقى من سيرة خلضر
حمروش) ،وكتب مرزاق بقطاش رواية (طيور في الظهيرة) ،و كتب محمد مفالح
(هموم الزمن الفالقي) ...إلخ.
ّإن «صـورة الثـورة فـي هـذه األعمـال لـم حتضر بوصفهـا رقعة أرجوانيـة تزين النص
األدبي ،وال كجسر ّ
ميكن الكاتب من اكتساب الشرعية األدبية ،وإمنا االرتداد إلى صورة
احلرب ميثل مرتكزا شرعيا نقديا نقيضا لشرعية تاريخية ميثلها اخلطاب الرسمي بشكل
زائف» ،4ورمبا توثيق احلدث التاريخي املغ ّيب وتعميق الوعي بالهوية الوطنية كذلك
 3مخلوف عامر :الرواية والتحوالت في اجلزائر-دراسة نقدية في مضمون الرواية املكتوبة بالعربية،
دمشق ،سوريا ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دت ،دط ،ص .14
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها
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وفي العموم االنحياز إبداعيا جلماليات تلك الفترة من تاريخ اجلزائر.5
ابتـداء مـن تسـعينيات القـرن املاضـي وحتـى مطلـع
لقـد حاولـت الروايـة اجلزائريـة
ً
األلفيـة الثالثـة تشـييد متنهـا احلكائـي انطالقا من اسـتحضار املتخ ّيـل التاريخي حينا،
ومعايشـتها لليومـي بتجلياته املختلفة حينا آخر ،ناسـجة علـى إيقاعاته وتوتراته نبض
النـص وأبعـاده الدالليـة احليـة ،وبذلـك ميكن أن نقول عـن النص السـردي اجلزائري إنه
بدأ فعال في هذه املرحلة باالنتقال من نص الثورة واحلفر في التاريخ القريب ،إلى ثورة
النـص والتجريـب ،حيـث حاولـت الروايـة اجلزائرية اسـتحداث أشـكال كتابية جديدة
على مسـتوى التخييل أو املوضوعات ،وعلى مسـتوى البنية واملعمار ،وعلى مسـتوى
وفضاء
اللغـة؛ مسـايرة ملتطلبـات القـارئ الـذي أصبح يرى فـي الرواية خطابـا مفتوحا،
ً
يعج
غيـر محـدود للبـوح يحاكي مالبسـات الواقع املعاش نفسـه الذي أضحـى كاحللم ّ
بالكثير من الرؤى واألبعاد املتداخلة.
ب -الرواية التسعينية وما بعدها وأسئلة التحول والتناقض:
تعـد مرحلـة التسـعينيات مرحلـة االنتقـال والتحـول علـى املسـتوى السياسـي
واالقتصـادي والثقافـي فـي اجلزائـر املعاصـرة ،فـكان االنتقـال مـن األحاديـة احلزبيـة إلـى
التعددية ،وكان االنتقال من االشتراكية نحو الليبرالية واقتصاد السوق ،ومن االنغالق
نحو االنفتاح ،فكان بديهيا أن يصاحب ذلك حتول كبير على املستوى الثقافي واألدبي
 5على الرغم مما قيل عن جيل وكتابات فترة السبعينيات ،واإلدانة الظاهرة للنخب اجلزائرية املثقفة
آنذاك انطالقا من الواقع األيديولوجي الذي صبغ املنتوج األدبي والثقافي عموما في تلك املرحلة من
تاريخ اجلزائر خدمة ألغراض سياســية ودمياغوجية للنظام القائم ،فإن الناقد احلصيف ليعترف بكل
موضوعية بأن هذا اجليل هو األرضية التي أسست مليالد الرواية اجلزائرية كجنس سردي قادر على متثل
الواقع وإعادة بنائه فنيا ،وهذا بداية من إخالص هذا اجليل نفسه إبداعيا ملعطى هذه األيديولوجية،
ومحاولــة الربط بني النضال الثقافي والنضال السياســي باعتبارهمــا وجهني لعملة واحدة على الرغم
مما ش��اب هذه البدايات من قصور فني في بناء األحداث وتذبدب في تصوير الش��خصيات .وهذه
رؤية يتقاسمها الكثير من الباحثني في حقل السرديات الذين اشتغلوا على املنجز الروائي اجلزائري.
ينظر في هذا الصدد ينظر عمر بن قينة :في األدب اجلزائري احلديث تأريخا..وأنواعا..و قضايا..
وأعالمــا ،اجلزائــر ،ديــوان املطبوعات اجلامعيــة ،ط ،2009 ،2ص  219وما بعده ،ومقالة ســليم بتقة:
الرواية اجلزائرية/ســرد الهوية ورهانات الكتابة ،مجلة الروائــي اإللكتروني (http://www.)ElRowaee
 ،alrowaee.com/article.php?id=667وعبد احلميد شــكيل :السبعينية ،وهم اإليديولوجية وإشكالية
الطرح ،جريدة اخلبر العدد  ،6920بتاريخ  14ديسمبر .2012
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والروائـي؛ أي حتـول علـى مسـتوى بنية املتخيل وعلى مسـتوى القيـم اجلمالية املتعلقة
باحملكي نفسه ،وعلى مستوى األمناط السردية من خالل ظهور ما اصطلح عليه بسرد
احملنة حسب تعبير الباحثة آمنة بلعلى أو رواية العنف بتعبير الباحث إبراهيم سعدي،
أو حتـى مـا أصبـح يعـرف بـأدب األزمـة أو أدب الفجيعـة أو الروايـة االسـتعجالية عنـد
الكثير من الباحثني ،والذي عرفته فترة العشرية السوداء ،وهو خطاب مأساوي يعمق
البحـث فـي جـذور األزمـة ،ويحاول أن يؤ ّرخ بصـورة ما للعنف السياسـي وما صاحبه
من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية مدمرة.
لقد كان موضوع املأساة (العنف واإلرهاب واملوت) هو املشترك السردي املهيمن
علـى الكثيـر مـن الروايـات التـي اشـتغلت وركـزت علـى مواجهة الواقـع اليومـي املأزوم
بعنفوانه وتناقضاته ومفارقاته ،ومن ثم أرشـفة جراحات الذات والوطن ،والبحث في
أصول األزمة واملعاناة واغتيال احللم عبر احلكاية التي تريد أن تبوح بتشظي هذه الذات
وانشطارها بني سؤال كبير مؤرق هو (من يقتل من؟).
تنتظم الشخصيات واألحداث واألزمنة والفضاءات عبر املكون السردي في الرواية
التسـعينة لترصـد حـاالت التحـول املرحلـي مـن جهة ،وتعكـس الوعي بالراهـن احليني
وموقـف املبـدع وشـهادته علـى التاريـخ وللتاريـخ مـن جهـة أخـرى ،هـذا الوعـي الـذي
بـدأت بـوادره نصيـا فـي روايـة (الشـمعة و الدهاليـز) للطاهـر وطـار؛ والـذي يعلن في
مقدمة الرواية عن موقف املبدع واملثقف مما يحدث في الواقع بقوله« :وقائع الشـمعة
والدهاليز الروائية ،جتري قبل انتخابات  92التي خلقت ظروفا أخرى ال تعني الرواية في
هدفها الذي هو التعرف على أسباب األزمة وليس وقائعها وإن ُكنت وظفت بعضها.
هـا أننـي ال أسـتطيع حلـاق ما يجري في اجلزائر ،ال لشـيء آخـر ،إال ألنني جزء ال يتجزأ
مـن هـذا التاريـخ ،أؤثـر فيـه وأتأثـر بـه .6»...أمـا رواية (فتـاوى زمن املـوت) إلبراهيم
سـعدي فانطالقا من عتبة العنوان الذي يفصح عن املضمون الكابوسـي للبالد ،تدور
أحداث الرواية بأحد األحياء الشـعبية في جزائر التسـعينات حيث تفوح رائحة اخلواء
والتالشي واملوت .يؤثث هذه األحداث مجموعة من الشخصيات املتداخلة واملختلفة
إيديولوجيا ،والتي سـاهمت بشـكل كبير في تأطير املشـهد الروائي الذي يشـي مبدى
ذلـك التحـول الـذي أصاب عقليـات الناس وأثر في عالقاتهم بعضهم ببعض .الشـيء
نفسه جنده مع اختالف في بعض التفاصيل في رواية (متاسخت ،دم النسيان) للحبيب
السـائح التـي حتكـي يوميـات املثقـف اجلزائـري فـي مواجهـة أطـراف متعـددة اإلرهـاب
 6الطاهر وطار :الشمعة والدهاليز ،ص
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وآلـة املـوت والدمار وإكراهات السـلطة احلاكمـة ،فهي حتكي بصورة من الصور فجيعة
الوطن وعبثية املوت ورحلة الضياع «عبر سـبيل خط ّتها احلماقة بالدم املسـتباح معلما
لـكل املنسـيات فـي وجـدان هـذا اإلنسـان اجلزائري الذي كأمنـا خلق ليكـرس ال ّ
المعنى
إذ ينقـاد بسـرعة وينسـى بسـهولة ويـرد الفعل بشـعور املهان» .7تبتدئ هـذه الرواية أو
هـذا السـفر بكابـوس فـي شـكل رؤيا حيث ترتسـم في تالفيفـه أبعاد املأسـاة والرعب،
وتنتهي بيقظة على واقع محبط يسربله احلزن والوحدة والغربة واالغتراب والدم .كما
جتلـت بصمـة العنـف كذلك في رواية (مرايا متشـظية) لعبد املالـك مرتاض ،وعنوان
الرواية كما هو مالحظ يتحول إلى استعارة كبرى تتجسد خلفه على امتداد هذا النص
الروائـي الكثيـر من األسـئلة احلرجة تسـاؤل خيبـة املرحلة و ضبابيتها فــــ» كما أن املرآة
املتشـظية ال تعكـس حقيقـة املرئـي ووضوحه ،فقـد كان كذلك العنـوان تعبيرا ضمنيا
عن طبيعة املرحلة السياسية ،وجتسيدا واضحا لثقافة مرحلة ( َم ْن َي ْق ُتل َم ِن ؟)» .8على
نفـس اإليقـاع الفجائعي حتاكي روايات( :سـيدة املقام) لواسـيني األعرج ،و(متاهات
ليل الفتنة) حلميدة العياشـي ،و(الورم) حملمد سـاري ،و(دم الغزال) ملرزاق بقطاش،
و(االنـزالق) حلميـد عبـد القـادر ،و(سـرادق احللـم والفجيعـة) لعـز الديـن جالوجـي
وغيرهـا مـن الروايـات ،جتربـة العنف كتجربة جوهريـة في حياة اجلزائري فـي فترة قريبة
جدا من تاريخ اجلزائر املعاصرة.9
 7احلبيب السائح :متاسيخت دم النسيان ،اجلزائر ،دار القصبة للنشر .2002 ،الغالف
 8يوســف وغليســي :في ظــال النصوص تأمالت نقدية فــي كتابات جزائرية ،اجلزائر ،جســور
للنشر و التوزيع ،ط ،2009 ،1ص .265
 9توثيق احلرب وأرشفة الفجيعة إبداعيا هي القاسم املشترك بني النصوص بغض النظر عن جنسية
الكاتــب أو لغة النــص ،فالروائي أو باألحرى املثقف كان دوما جزءا من الوجع  ،وكان النص الروائي
فضاء ملعايشة الراهن مبثابة ذاكرة املجتمع احلية التي توثق جرح الوطن ووجع احلرب ومرارة
باعتباره
ً
املوت وغربة األسر والسجن ومصادرة كرامة اإلنسان ورهبة اخلوف والبغي  ...إلخ في صلب بنيتها
السردية ،لهذا تنوعت النصوص الروائية من قطر إلى آخر حاملة أسئلة الوجع واملأساة وكسر الطوق
الــذي فرضتــه راهنية الواقع املأســوي .فمن لبنــان تطالعك صورة احلرب عبــر مجموعة من الروايات
بــدءا بروايات غادة الســمان ( :بيــروت  )75التي أرخت إلرهاصات احلرب ثــم (كوابيس بيروت)
التي جســدت وقائع وأحداث احلرب األهلية اللبنانية ،مرورا بروايات (مصائر الغبار) لراوي احلاج،
و(تلة الزعرور) لشــكيب خوري و(بناية ماتيلد) حلســن داوود و(االعترافات) لربيع جابر و(أهل
الهوى) لهدى بركات  ...أما الوجع السوري فقد مثلته روايات (ال سكاكني في مطابخ هذه املدينة)
خلالد خليفة و(عائد إلى حلب) و(أيام في بابا عمرو) لعبد اهلل مكســور ،و(تقاطع نيران) لســمر
يزبك و(طيور احلرب) ملهى حســن و(كان الرئيس صديقــي) لعدنان فرزات وغيرها من الروايات.
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على الرغم من سوداوية املشهد وهيمنة العنف على عوالم الرواية التسعينية ،فإن
ذلك لم مينع من أن تتطرق-أي هذه الرواية -ملواضيع مغايرة ،كدخول موضوعة املرأة
والعاطفة واجلنس والدين والهوية طرفا فاعال في املعادلة السردية عبر خطاب روائي ميتح
مادته من تفاعالت الراهن ،وعبر طاقة اللغة شـعرية التي تتأرجح بني الشـعر والنثر ،و
تسـتثمر فـي الرمـز و في النزعة العجائبيـة ،و تتكئ على التراث ،وعلى احلضور القوي
للمشـاهد احلوارية .ولعل هذه العناصر الفنية واجلمالية التي تتقاطع وتطلعات وآفاق
القـارئ ،والتـي متنح النص الروائي سـحره احملبـب ،هو ما جتلى في الكثير من النصوص
السردية اجلزائرية على غرار روايات أحالم مستغامني وواسيني لعرج وعبد املالك مرتاض
واحلبيب سائح وبشير مفتي وياسمينة صالح وزهرة ديكو نبيل دادوة وفيصل األحمر
وجميلة زنير وعبد اهلل عيسى حليلح وعبد اهلل حمادي  ...إلخ.
ج -رواية اجليل اجلديد وحداثة اخلطاب الروائي:
لقد عرفت الرواية اجلزائرية  -التي أضحت مبثابة اخلطاب املفتوح املتعدد األجناس
واألصـوات -مـع اجليـل اجلديـد ،وتلبيـة لسـمات وتغيـرات املرحلـة انعطافـا نحـو بنـاء
مسـارات سـردية جتريبيـة متنـح للنـص نكهتـه اخلاصـة ،إذ حتـاول روايات اجليـل اجلديد
اقتناص حلظات الراهن بتجلياته املتشعبة لتنسج كتابيا -وعبر خطاب حداثي ال يستند
فـي الكثيـر مـن األحيـان إلـى املنطق السـردي التقليدي وال إلـى تراتبية النظـام احلكائي
املتعـارف عليـه -شـبكة مـن العوالـم الروائية ميتـزج فيها املتخيـل بالواقعـي للتعبير عن
تطلعات وآمال وأحالم وحتديات هذه الفئة من شباب اجلزائر في مرحلة ما بعد األلفية.
فـإذا كان شـعار االلتـزام األيديولوجـي وواقعية السـرد ميزة الرواية السـبعينية حتى
نهايـة الثمانينـات ،وثيمـة ( )Thèmeاحملنـة واملأسـاة هـي املوضوعـة املهيمنـة فـي الروايـة
التسـعينية ،فـإن ميـزة الرواية اجلديدة في اجلزائر تكمن فـي مجملها في ذلك االنتقال
بتعبيـر الباحـث صلاح الدين بوجاه «من جمالية احلـدث إلى جماليات الكتابة «دون
مــن الروايــات التي أرخــت ألحداث احلرب والفوضى والــدم في العراق :روايــات (جحيم الراهب)
(مجانني بوكا) لشــاكر نوري و(فرانكشــطاين في بغداد) ألحمد الســعداوي و(ســقوط سرداب)
لنوزتشــمدين و(مــا بعد احلب) لهدية حســن و(غايب) لبتول اخلضيري ..أمــا عامليا فيمكن أن
نذكر روايات (:احلرب و الســلم) و (وسيفاســتبولو القوزاق) لتولوســتوي و (النصب والذئاب)
لفاسيلبيكوف  ،و(ملن تقرع األجراس؟) ،و(وداعا للسالح) ألرنست هيمنغواي و (للحب وقت،
وللموت وقت) ألريك ماريا رميارك و(ذهب مع الريح) ملارغريت ميتشل و(خوان بال أرض) و(بطاقة
هوية) و(أربعينية املوت) خلوان غويتيصولو...وغيرها من الروايات.
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اإلخلال باملضامين فـي الكثيـر من األحيـان ،فيصبح الراهـن بأحداثه وتقلباته مسـوغا
للكتابـة واسـتثمار طاقـة اللغـة وإمكاناتها؛ انطالقا من مقولـة أن «اللغة ال تتوقف عند
مصاحبـة اخلطـاب مقدمـة لـه مرآة لبنيته اخلاصة ،بل هي التي تشـكل سـماته اخلاصة،
وتولد قيمته الفنية واجلمالية».10
إذن الصياغـة أو التشـكيل اللغـوي ،وبنـاء الشـخصيات ،والتعامـل مـع الزمـن،
واالرتكاز على غرائبية احلدث ،واستحضار التراث ،واستثمار احللم ،وتطعيم النصوص
الروائية بتشكيالت غير لغوية مستعارة من حقل الفنون التشكيلية كالصور والرسومات
واأليقونـات والشـرائط ،11وكذلك انفتاح النصوص نفسـها على لغـات عدة ،ومغامرة
بعض الروائيني للكتابة في محكي مجاور للمحكي الروائي هو اخليال العلمي...إلخ
كل ذلك هو الذي شكل اإلطار املرجعي للرواية اجلزائرية اجلديدة .وهذا ما جتلى واقعا
فـي الكثيـر مـن النصوص الروائية اجليدة ،علـى غرار ما نقرأه مثال في رواية (غدا ،يوم
قـد مضـى) لزريـاب بوكفـة الـذي اشـتغل في هـذه الرواية وفـي روايتـه الالحقة (ص)
علـى عناصـر غيـر لغويـة؛ كاالسـتعانة بجماليـات الصـورة لترويض اللغـة وجعلها أكثر
تعبيريـة وأكثـر صدقـا كمـا يقول في تصوير األحاسـيس العميقة واملركبـة 12الناجتة عن
تالقح املتخيل باملرجعي احلي ،أو بالواقع املعيش بتعبير الناقدة مينى العيد ،وملا ال الدفع
فضـاء تصطخـب فيـه الكثير مـن األصوات التي تشـيب ثقافـة املتداول
بالنـص ليكـون
ً
واملهمـش( :مثـل شـذرات مـن خطابـات املسـؤولني ،كالم جرائد ،إحصـاءات ،أرقام،
جـداول وأعمـدة ،ترديد أغان شـعبية ،شـعارات ،عناوين ،مـاركات عاملية  ...إلخ)،
وهـذا هـو الغالـب علـى الروايتين سـابقتي الذكـر وعلى بعـض روايات فيصـل األحمر،
خاصة روايتي (رجل األعمال) و رواية (أمني العلواني) والذي ستكون لنا معه وقفة
فيما سيأتي من الصفحات .أما الروائي كمال قرور فإنه ينقل قارئه نحو وجهة أخرى
مـن خلال اسـتعانته بالتـراث ،واسـتحضاره لنمـاذج من املـوروث العربـي القدمي خاصة
فـي روايتـه اجلديـدة (حضـرة اجلنرال)  -التـي تذكرنا برواية (قلـب الظالم) جلوزيف
كونراد -التي يستعيد فيها الروائي (تغريبة بني هالل) قناعا استعاريا لإلشارة ضمنيا
 10روالن بارط :التحليل البنيوي للســرد ،ترجمة حســن بحراوي وآخرون ،املغرب ،منشــورات
احتاد كتاب املغرب ،1992 ،ص .12
 11حلمــر فيصل :حداثة اخلطاب الروائي اجلزائري :رســالة دكتــوراه مخطوطة ،جامعة منتوري،
قسنطينة ،2011 ،ص .204
 12حوار مع الروائي زرياب بوكفة :جريدة الشروق اليومي ،العدد  ،4749بتاريخ  25ماي .2015
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إلى ذلك املاضي املكرر في صورة احلاضر ،وبأنه ال يفصل املاضي عن احلاضر سوى خيط
رفيـع ال يـكاد يظهـر للعيـان ،وبـأن الديكتاتور ما هو إال نسـخة عابرة للزمـان قد تكرر
فـي كل حين .الشـيء نفسـه يقـال عن روايـات عبد الوهـاب بن منصور التـي اغترفت
مـن مناهـل التصـوف بدايـة مـع روايـة (قضـاة الشـرف) ،ثـم بشـكل جلـي فـي روايتـه
(فصـوص التيـه) التـي حـاول اجلمع فيها بين الطقس والقامـوس الصوفيني لتقدمي نص
روائـي حامـل للمعرفـة وليس مجرد رواية أحـداث تترابط فيمـا بينها.13فالنص الروائي
عنـد بـن منصـور ينفلـت فيـه الزمـان واملـكان وقـد يتالشـيان ،فيصير السـرد فيـه دائريا
ليعبـر عـن حـاالت احليرة والتيه والغموض الـذي يكتنف الواقع الراهـن باعتباره مرجع
الروايـة ،وهـو ديـدن الروايـة اجلديـدة التـي جلـأت كاختبـار جمالـي وفنـي إلـى تهميش
احلدث أو القول مبوت احلدث وتقويض املعمار الروائي التقليدي القائم على السـببية
والتسلسـل لصالح اسـتبطان الشـخصيات في صورة من التجلي واإلشـراق ،إضافة إلى
اسـتخدامها للغـة الصوفيـة والتداعـي احلر.14سـوف لن أطيل في احلديـث عن النماذج
الروائيـة اجلديـدة؛ ألن كل نـص ميكـن اعتبـاره حالـة قائمـة بذاتها -علـى الرغم من أن
النـص فـي الغالـب األعـم هو وليـد الظرف واملجتمع -نظـرا خلصوصية التجربـة الفردية
والذاتية لكل روائي وتنوع في املرجعيات واألدوات والعوالم احلكائية التي يستقي منها
مادته ،ولكن هذا ال مينع من اإلشـارة إلى بعض من شـكلوا اخلارطة السـردية اجلزائرية
اجلديدة أمثال الروائي عز الدين جالوجي وعمارة خلوص واخلير شوار وسمير قاسيمي
ومحمد جعفر وبن جبار محمد وأمل بوشارب وحلمر فيصل وكمال بولعسل عبد اهلل
عيسـى حليلح واسـماعيل يبرير وشـرف الدين شـكري وسامية بن دريس ورفيق جلول
وعالوة كوسة وغيرهم من الروائيني الشباب.
 -2قراءة في رواية كراف اخلطايا ،سيرة عاقل في عالم مجنون:
لم تكن الرواية بعيدة عن الواقع أو عن معايشة التجارب اإلنسانية ،ولم يكن املبدع
كائنا يعيش خارج املجتمع أو معلقا في الفراغ ،بل هو جزء املنظومة االجتماعية يعبر
عنهـا ،يتفاعـل وينفعـل ،لهذا عملت الرواية دوما على نقل نفحات الوجود اإلنسـاني
ومجمـل اخلبـرات االجتماعيـة واحلضاريـة واجلماليـة ،مسـتعينة باللغة بوصفهـا الوعاء
 13حوار نوارة حلرش مع الروائي عبد الوهاب بن منصور :جريدة النصر ،بتاريخ  25أوت .2013

http://thaqafat.com/2016/07/31985

 14أحمد العدواني :بداية النص الروائي-مقاربة آلليات تشكل الداللة ،النادي األدبي بالرياض
واملركز الثقافي العربي بالدار البيضاء ،ط ،2011 ،1ص .261
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الناقـل للنسـيج الفكـري والثقافـي واالجتماعي الـذي تنتمي إليه ،ليعاد تشـكيل هذا
النسيج سردا ومتنا حكائيا على فضاء من ورق .فضمن هذه الرؤية الكوسموبوليتانية
التي تصور العالقات اإلنسانية املتشابكة ّ
وتشرح أبعاد املجتمع النفسية واالجتماعية
بحثا عن حقيقة اإلنسـان وعن قيمه الكامنة ،وضمن مناخ اجتماعي مثقل بترسـبات
األوهـام والزيـف واخليبـة تـدور أحـداث روايـة كـراف اخلطايـا للروائـي عبـد اهلل عيسـى
حليلـح ،هـذه الروايـة التـي حاولـت أن تشـي بالكثيـر من األشـياء ،إذ لـم تكتف فقط»
باكتشاف حقيقة اإلنسان ،بل رفع هذه احلقائق من مستوى الكينونة والوجود املطلق
إلى حيز الوعي ،ومن ثم متكني الناس من رؤية ذواتهم ،ورفع الغشاوة التي ولدتها رتابة
احلياة واعتياد الرؤية وغلظة املشاعر وضعف اإلدراك» .15فرواية «ك ّراف اخلطايا» أرادت
أن تقول ما لم يقله اآلخرون ،و تفضح اجلميع دون اسـتثناء ،بل هي تطلق النار على
رؤوس اجلميع مبا فيهم رأس كاتب الرواية نفسه كما يقول صاحبها،16كل هذا ضمن
فضاء تخيلي هو فضاء القرية عموما التي تتخذ طابع املدينة ،وعبر شخصية محورية
هي شـخصية (منصور) العبثية في الظاهر والعاقل واملثقف في احلقيقة ،املتمرد على
األعراف ،الك ّراف خلطايا املجتمع ،الكاشف لزيف ونفاق أهل القرية.
في هذه الرواية التي يتيه السرد في تضاعيفها ،وعبر مشاهد عدة واقعية ،وإن كان
اخليـال قـد لعـب دورا فـي تشـكيلها ،ال تكف هذه األخيـرة عن اإلدانة والسـخرية من
الواقع املعيش عبر شخصيتها الرئيسة التي تذكرنا مع بعض التفاصيل املختلفة مبالمح
شخصية تراثية؛ هي شخصية (البهلول).17
 15عبــد الرحيم الكردي :الســرد وكينونة اإلنســان رحلــة ابن فطومة لنجيــب محفوظ منوذجا،
بحوث مؤمتر عمان للسرد ،كتاب دبي الثقافية ،فبراير  ،2013ص .126
 16عبــد اهلل عيســى حليلــح فــي حــوار شــامل مــع الشــهابhttp://www.chihab.net/modules.:
php?name=News&file=article&sid=867

 17ال ُبهلول أو أبو وهب بن عمرو بن املغيرة الصيرفي الذي تظاهر باجلنون لتمرير خطاب الرفض
واملمانعــة فــي وجه الســلطة احلاكمة آنذاك ،حيث جلأ إلى خيار التظاهــر باجلنون؛ وهو بذلك يتبنى
خطابا مغايرا ميكن أن يعتبر طبوها سياسيا في ذلك الوقت مخالفا للمنظومة الثقافية والسياسية في
عصر خالفة بني العباس .وادعاء اجلنون والقيام بالتصرفات الغريبة لرفض منظومة تســلطية ما ،فهو
معــروف فــي التاريخ ،فقد ادعى الكثيرون اجلنون لرفض قيم معينة في املجتمع ،أو للنجاة من بالء،
أو للهرب من التأويالت اخلاطئة للدين التي تتحول إلى أداة إخضاع في أيدي السلطة القمعية التي
تراقب كل شيء ،أو حتى من أجل التكسب به إلى غير ذلك .و لقد حفلت كتب التاريخ بالكثير
مــن املرويات التي ناقشــت خطاب اجلنون مثل كتاب أبي القاســم النيســابوري (عقــاء املجانني)،
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كراف اخلطايا إذن هي حكاية شخص يبدو مجنونا وقد تلبسته حالة من القنوط،
أدت بـه فـي ليلـة ممطـرة شـديدة الظالم عميقـة الصمت إلى اخلروج حتـت املطر الهاطل
يجوب األزقة واحلارات صائحا مبتهجا كمن عثر على شيء ثمني «يوريكا..يوريكا..
يوريكا!» .لعلها تكون بهجة من استعاد ذاته التي ضاعت بني الناس ،بعد أن أخفاها
القنـاع الفاضـح ،وزينتهـا اللغة الزائفة .ك ّراف اخلطايا هي كذلك حكاية قرية مجنونة
تتكشـف عـن طبقـات بشـرية تضمـر الكثيـر مـن املتناقضـات ،هـي انعـكاس لفضـاء
التناقضـات االجتماعيـة نفسـها ولتبايـن املسـتويات االجتماعيـة والثقافيـة لقاطنيهـا
(منصـور ،اإلمـام ،عمـي صالـح صاحـب املقهـى ،األسـتاذ حمـدان ،اجلـزار عليـوة)..
لهـذا يتبايـن مسـتوى اخلطـاب مـن شـخص إلـى آخر رغم سـمة التجـاور التـي تبدو في
الظاهر بني الشخصيات.
استثناء في كل شيء؛
يستهل السارد هذه الرواية باحلديث عن منصور الذي كان
ً
فـي شـخصيته وسـلوكه ،فـي تفضيله شـظف العيش ومشـقة احلياة ،فـي االنفالت من
أي انضباط أو إلزام أو التزام ،لم يعزه املال يوما وال الثقافة وال املروق عن القيم أن متتد
يده إلى جيوب اآلخرين ،وهو الذي «كان في إمكانه أن يعيش في املدينة كأحسن ما
يعيش املوسرون...لكنه آثر أن يأكل من عرق اجلبني وكد اليمني...وهو الذي يحمل
شـهادة مـن أعـرق جامعـات فرنسـا .وهـو مـع هذا ليس لصـا بل العب حـظ ،ومداعب
للبسطاء والعب للطيبني» .18كان منصور يريد من خالل تقمصه لشخصية املجنون
أن يدين أفعال أهل القرية التي غلفت القذارة أرواحهم وسممت أفكارهم وضمائرهم،
فيعيد بذلك ترتيب سلم القيم واكتشاف الذات احلقيقية التي يحاول كل واحد من
الشـخصيات املتفاعلة على مسـرح الرواية -التي تشبه في ذلك الشخصيات املتفاعلة
علـى مسـرح احليـاة فـي الواقـع -إخفاءهـا خلف أقنعـة الكثير من املظاهـر اخلادعة ،وملا
كان األمر يتطلب الوقوف عند مستوى التشويه الذي طال الذات ،وإبراز احلقيقة كما
هي عارية ،يلجأ منصور في أحد املرات إلى كسر املرآة املعلقة داخل املقهى ،وملا يسأله
(عمي صالح) صاحب املقهى ملاذا كسرت املرآة يا منصور؟ وأين يرى الزبائن وجوههم
بعد اليوم .يرد عليه منصور بنبرة هادئة ومنطق صادم »:زورتني! .فلم تعكس صورتي
والغصات والقروح؟..
كما هي ،لم تعكس وجهي كما أراه من داخله..أين الدمامل
ّ
أين بصمات القهر؟ ..أين عيون اآلخرين تتدلى كالثأليل القبيحة؟ ..أين اخلوف الذي
وكتاب ابن اجلوزي (أخبار احلمقى واملغفلني)...إلخ.
 18عبد اهلل عيسى حليلح :ك ّراف اخلطايا ،عنابة ،اجلزائر ،مطبعة املعارف ،ط ،2002 ،1ص.1
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أختزنه؟ ..لآلخرين أن يروا وجوههم في وجوه بعضهم بعض ..ثم ملاذا يرى اآلخرون
وجوههـم،؟ ..عـن أي شـيء فـي وجوههـم يبحثـون .19»..وألن املهمة التـي اختارها
منصـور طواعيـة فـي عالـم القريـة املعجون مباء الشـر هي إبـراز الوجه اخلفـي لكل واحد
على الرغم ما يبدونه من مظاهر االستقامة و الورع لدى البعض مبن فيهم شيخ اجلامعالذي ال يتوانى في اغتنام الفرص هو كذلك ليأخذ حظه من الدنيا -يقرر منصور من
خالل ما يصطنع من مقالب أن ميزق «عنهم كل األقنعة ليعرفوا أنهم ليسوا جديرين
باحلياة ،وأنهم ال يساوون ّ
قلمة ظفر لو لم تخ ّرب املعايير».20
القرية (فيما يبدو إحدى قرى والية جيجل وال شـك) هي املادة التي اختار منها
حليلح مناذجه اإلنسانية واستقى منها احلوادث االجتماعية ،وهي مناذج ال تختلف في
كثيـر عمـا هـو موجـود فـي عمـق املجتمع اجلزائـري من أمنـاط وسـلوكات وأزمات على
مستوى القيم.
واهتمام الروائي حتديدا مبسـألة القيم ليس بسـبب وجودها بل بسـبب غيابها عن
املجتمع ،ولقد أسـهم عمق الرؤية واالسـتبصار وتسـمية األشـياء مبسمياتها من النفاذ
إلـى عمـق أدق التفاصيـل مبسـتوى نقـدي الذع فـي الكثيـر مـن األحيان ،ولقد أسـعفه
هـذا املنظـور السـردي فـي الكثيـر مـن املشـاهد التـي تزخـر بهـا الرواية من رصـد مالمح
هـذا املنـاخ اإلنسـاني واالجتماعـي سـرديا ،وبلغة مباشـرة ال مواربة فيهـا منحت النص
كثافته الدرامية ،وكما أسهم احلوار كتقنية سردية سواء من خالل املونولوج الداخلي
للشـخصية الرئيسـة وهـي حتـاور ذاتها ،أو حوارهـا مع اآلخرين ،أو حتاور الشـخصيات
األخـرى فيمـا بينهـا مـن إبراز الطابع االجتماعي والواقعي خلطية السـرد ،فمما ال شـك
فيـه أنـه من» خلال احلوار ميكن مالحظة احلضور االجتماعـي واأليديولوجي ملختلف
الشخصيات املتواجهة في الرواية» 21و بيان مدى تصادم أمناط الوعي واختالف وجهات
النظر إلى العالم.
علـى هامـش الروايـة تطفـو الكثير مـن املواضيع من ماضـي وراهن املجتمـع اجلزائري
لتعرج باحلديث عن مواضيع تتعلق بأجزاء من التاريخ والثورة وما بعد االستقالل وسنوات
احملنة وعن احلالة السياسية في اجلزائر وعن قضية التدين والدميقراطية واحلريات  ...إلخ.
 19املصدر نفسه ،ص .9
 20املصدر نفسه ،ص
 21أحمد العدواني :بداية النص الروائي-مقاربة آلليات تشكل الداللة ،ص .303
.66
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أ -التفاعل السردي في رواية كراف اخلطايا بني وظيفتي الوصف والتأويل:
يقول الروائي ليام أو فالهرتي (« :)Liam O’Flahertyإذا كنت تستطيع أن تصف
دجاجة تعبر الطريق فأنت كاتب حقا» ،هذه العبارة تلخص حساسية وأهمية الوظيفة
الوصفية في تشكيل اخللفية الروائية التي تقع فيها األحداث ،وتتصارع فيها األفكار،
ومن ثمة تأثيث الفضاء الروائي ورسم مالمح الشخصيات وما يحيط بها من تفاصيل
مبا يضمن لها احلضور في مخيلة القارئ .وألن رواية ك ّراف اخلطايا رواية واقعية نقدية
مـن حيـث كونهـا شـاهدة علـى حتوالت مجتمـع ما -وليكـن املجتمع اجلزائـري -بكل
مالبسـاته ،فبما اكتنفها من أحداث متداخلة سـاهمت في تشـكيل عاملها احلكائي،
لهـذا كان اشـتغال الوصـف كتقنيـة روائيـة خيارا جلـأ إليه الروائي إلبـراز تفاعالت فعل
احلكي على مستوى الزمن وكذلك على مستوى املكان ،فحني يتحدث مثال عن غرفة
منصـور جتد السـارد يسـهب فـي الوصف بلغة يغلب عليها اإلطنـاب ،منتقال بني أدق
التفاصيل ومستعينا مبد احلوار بينه وبني القارئ إلشراكه وتركيز انتباهه على احليز املراد
وصفـه« :ولـو تدخـل يومـا مـا غرفة نومه فـي دار أبيـه القدمية ،فإنك ترى ما يدهشـك
ويحير ل ّبك ،و يجعلك نهبا ملشاعر مضطربة ،وأحاسيس مختلفة ،وانفعاالت متناقضة،
وأول ما يشد نظرك هذه الرفوف املتراصة من الكتب السميكة واملجلدات الضخام ،وما
يليهـا مـن كتـب ذات تغليـف عادي ،وما يلي هذه مـن كتب أصغر هي كتب جيب.
وأغلبهـا روايـات وقصـص ودواويـن شـعرية...ويثير نظـرك قصاصـات األوراق املتناثرة
فوق طاولة النوم وحتتها ..وهذه الفوضى الشاملة التي توزعت على أرضية الغرفة؛ من
مص ّبرات فارغة ،إلى ألبسـة قذرة ،إلى جرائد كسـاها الغبار ،إلى لعبة شـطرجن تناثرت
حولها البيادق ،إلى سجادة صالة لم تنطبع عليها جبهته منذ أسابيع ،إلى علب سجائر
من مختلف األنواع ،إلى كرسي بثالثة أرجل ،22»..والشيء نفسه يتكرر عندما ُي ّ
سخر
السارد كل إمكاناته الوصفية ليتحدث عن سوق القرية األسبوعي وما يعج به من باعة
جوالين (بائـع العقاقير األعرج ،بائعو السـمك ،بائع الشـيفون ،األطفـال الباعة ،مربط
احلمير ،)..أو عندما يغرق فيوصف املستنقع الراكد املوحل وما حفل به من أصوات
املضمخة مبا
متناغمة لنقيق الضفادع في أماسـي الصيف ،أو عند وصفه لقبة السـماء
ّ
ال يحصـى مـن النجوم...إلـخ ،وهو في ذلك ال يتوانى عن االسـتعانة باملعجم البالغي
من تشبيهات واستعارات أو اللجوء إلى شعرنة اللغة ومنحها الطاقة اإليحائية والداللية
لإليغال في توصيف الواقع أو للتذكير به ،أو إلحياء الذاكرة واستعادة التاريخ القريب؛
 22عبد اهلل عيسى حليلح :ك ّراف اخلطايا ،ص .2-3
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كأن يقول مثال عن املسـتعمر الذي ال يزال رغم مآسـيه يرنو إلى هذا الوطن من طرف
خفيف فيما يشبه املناجاة« :حتى ال تعرف أن غزاة أقوياء أذكياء ،تس ّربوا ذات ضحى
من ثقوب عيوننا وشقوق معاصينا ،وعنترياتنا البلهاء ،و هزمونا !.غزاة أقوياء أذكياء..
عاشـوا هنا وتناسـلوا ،ملكوا األرض واسـتعبدوا اإلنسـان ،ونقشـوا على جبني شمسنا
وصدر جنومنا ذكريات ،وما زال يشدّ هم إلى هنا حنني ..وأي حنني».23
ال يكتفـي السـارد فـي هـذه الروايـة بوصـف األحـداث أو الشـخصيات أو الفضـاء
الـذي يشـغل احمليط السـردي ،بـل يتجاوز ذلك إلى عملية التأويـل ،هذه العملية التي
تس ّوغ للسارد فعل ذلك وتبرر هذا االشتغال السردي جماليا؛ خصوصا إذا تعلق األمر
باملقـام الـذي يقتضـي منه التغلغل إلى عمق الشـخصيات السـتجالء النبض الوجداني
فيها .فعندما تقف أم منصور في مواجهة صورة األب املتوفى واملعلقة على اجلدار في
الغرفة ينخرط السـرد آليا في حتسـس هواجس العوالم الداخلية لألم فيما يشـبه القراءة
االسـتبطانية التـي ال تخلـو مـن تأويـل للموقـف« :ثـم رفعـت نحـوه رأسـها مـرة أخرى
..مـا زال يحـدق فيهـا بشـغف وشـوق صمـوت ..كأنـه فـي حلظـة صالة..كأنـه يريـد
أن يقـول لهـا :انظـري إلي..انظـري أكثر وأكثر وأكثر ..إنني مشـتاق إليك..أما زلت
تذكرينني؟» .24أما عندما يضطلع السارد بإبراز اجلوانب الروحية التي ال تنفصل عن
القيم اإلنسـانية التي يؤمن بها الروائي نفسـه ،فإنه يسترسـل في حوار داخلي ينم عن
شفافية النفس التي تقرأ ما وراء األصوات واملالمح ،التي تتوغل إلى العمق الغائر حتت
املظاهر البادية« :فجأة عال النبيب قويا أجوفا مغرورا..إنه سعار الغريزة يخنق تسابيح
البراءة...إنـه جنـون املـوج مدعومـا بامللـح معممـا بالزبد ...هـو الريح يغريه انسـحاق
األعشـاب مبغالبة السـرو والسـنديان هو دمدمة الرعد يريد أن تخشـع له الكائنات...
هو عجل سـناء الذهبي ينسـاح في قلوب أوليائه رهبة وخشـوعا فيسـجدون .لكنه ال
يخدع األنبياء ،فيضرمون في زيفه نار احلقيقة ،ويجعلونه رمادا تذروه الرياح املختلفة
إله بوب ليبثوه عباده وصناعه في كل اجتاه.25»...
إن الوظيفة اجلمالية في رواية ك ّراف اخلطايا تتجلى حتما في كونها استطاعت أن
تقـارب نبـض احليـاة وأن تتغلغل إلى أدق التفاصيـل اليومية للقرية ،بل لتصغي إلى ما
 23عبد اهلل عيسى حليلح :ك ّراف اخلطايا ،ص .115
 24املصدر نفسه ،ص .49
 25عبد اهلل عيسى حليلح :ك ّراف اخلطايا ،ص .160
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يشغل عامة الناس من هموم العيش وصراع الوجود ،وهي بهذا تعكس الواقع من خالل
املتخيل ،هذا الواقع بكل مالبساته وآثاره في هذا األفق اإلنساني الرحب.
 -3رواية (حالة حب) شذرات من خطاب عاشق:
تأتـي روايـة (حالـة حـب) للروائـي والشـاعر فيصل األحمر لتسـتثمر فـي املكنون
السـردي احلميمـي بعـد مجموعـة مـن القصـص والروايـات للروائـي نفسـه علـى غـرار
(وقائـع مـن العالـم اآلخر) ،و(رجل األعمـال) ،و(أمني العلواني) و(سـاعة حب
سـاعة حرب) ،هذه الرواية تعد تكملة على نسـق الرواية التي سـبقتها والتي كرسـها
للحديث عن املرأة التي جعلها مركز وبؤرة اهتمام إبداعه السردي ،وعن عالقة الذات/
الرجل باآلخر /األنثى ضمن عالم تخييلي منسجم يستند في الكثير من احليثيات إلى
معطيات الواقع االجتماعي ،ومن خالل خطاب سردي شاعري يتجاوز النظر إلى احلب
كحالة عابرة ،إلى النظر إلى اآلخر/املرأة بوصفه جزءا مهما من كينونة الذات /الرجل.
تضعنا الرواية عبر مجموعة من اللوحات التي يتصل بعضها ببعض -كل لوحة
تفضـي للتـي تليهـا -مـن خلال العناويـن اإليحائية على شـاكلة( :امرأة من ورق،
شـبه لـه ،املـرأة عنقهـا ،نحـن بخيـر ،املعضلـة ،كونـي مجنونـة ،حتـ ّول إلـى دجاجـة،
زمـن متغيـر ،الذكـورة طبعـا ،أنـا أكتبك...إلـخ) ،هـذه اللوحات التـي تنحاز إلى
الكثيـر مـن االرتهانـات السـيكولوجية أمـام معضلـة احلـب بين اإلحسـاس الفطـري
اجلميـل واالرتهـان إلـى جملـة القيـم املتوارثـة بفعـل احملظـورات التاريخيـة ،وسـطوة
احملـرم والطابـو .كمـا تضعنا كذلك مـن خالل تداخل الواقعـي باملتخيل وعبر
ثقافـة ّ
لغة مشـبعة بأنفاس الشـعر في سـياق الكثير من األسـئلة املتعلقة بإنطاق املسـكوت
عنـه ،وال ّ
المفكـر فيـه فـي كينونـة اإلنسـان التـي تظـل فـي ثقافتنـا حتـوم علـى تخـوم
الفكـر والتفكيـر دون االقتـراب مـن الواقـع املسـتتر وتعريتـه .الروايـة تضعنـا حتديدا
أمـام إشـكالية ممارسـة احلـب كأحاسـيس ومشـاعر وسـلوكات ،وكيفيـة التعبيـر عنـه
بحرية السيما في البلدان العربية املسلمة ومنها اجلزائر التي تنظر إلى هذه املمارسة
بالكثيـر مـن الريبة والوجل بسـبب الكثير مـن التصورات الطهرانية والروحانية التي
فضاء
انغرست في ثقافتنا العربية اإلسالمية ،والتي فرضت على مثل هذه املواضيع
ً
مسـتترا  -أقـول هـذا بعيـدا عـن أي نظـرة أيديولوجيـة تبتغـي حتريـر هـذه املشـاعر
واملمارسات من دائرة احملرم ،-وبتعبير آخر تضعنا الرواية كحالة سردية أمام اإلطار
السوسـيولوجي الذي يحدد كيفية اإلدراك والتفاهم وفهم هذه العالقات امللتبسـة
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بني الطرفني الشريكني( :الرجل واملرأة) بعيدا عن أدبيات احلب والعشق واملعاشرة
املتوارثـة من الكتب ومـن التاريخ.26
الروايـة إذن تبحـث فـي معنـى احلـب ،فـي ثنائيـة (الزوجة/العشـيقة) حيـث تنام
الواحدة لتستيقظ األخرى ،في تعدد العالقات املفتوحة ،في تفاصيل املشاعر بني عالم
احلقيقة واملجاز ،وفي حتوالت العالقات احلميمية بني الزوجني بسبب ما يسمى بالوعي
املفارق ،حيث تبتدئ العالقات عادة« :بنسمة صيفية عليلة نسميها احلب ..وينتهي
بعواصف نسميها السآمة واليومي والعادة» ،27فالعالقات بني الزوجني مهما كانت قوية
البد وأن يعتريها الفتور مع مرور الزمن وقد تساورها في أحايني كثيرة بعض املخاوف
والشـكوك املبـررة وغيـر املبـررة .كل تفاصيـل هـذا احملكـي تتم عبر شـخصية املتكلم/
السارد التي حاول أن يقدمها الروائي على أنها هي الذات/الرجل في عمومها ،والتي
تقـوم عبـر نبـرة صـوت الراوي-الكاتـب -بتسـجيل حالـة احلـب كلحظـة وعـي باآلخـر
وبالعالم ،وفي الوقت نفسه احلديث عما يدور في نفسية هذا (الكاتب) من مشاعر
حميميـة واسـتيهامات ( )Fantasmeجتلـت هنـا كحالـة سـردية ذات إيقـاع رائـق ضمـن
حـدود احلريـة املمكنـة التـي مينحهـا النـص األدبي أو متنحهـا طاقة الكلمـة -في الوقت
الـذي جتـاوزت فيـه الصـورة والصـوت بكثيـر الكلمـة -للكشـف عمـا هو مسـتتر وراء
األبواب أو في دواخل النفوس.
أ -في البدء كانت امرأة من ورق:
إذا كانت الرواية في جوهرها أشبه برسم تشكيلي متخيل لوعي حلظة الكتابة ،مبا
يحيـط بهـذه اللحظة من مالبسـات ووقائع وأشـياء وتفاصيل ،فـإن (حالة حب) على
هـذه الشـاكلة تتحـول إلـى مجموعـة مـن البورتريهات التـي صيغت مالمحهـا في حيز
حكائي يتسـع قصدا ليسـتعرض املشاهد واللقطات واحلركات السردية .ومنذ البداية
ينتابنا اإلحساس ونحن نقتفي اخليوط السردية التي مدّ ها الروائي فيصل األحمر ،بأن
االنفصال عن الواقع ممكن وأن اخليال ميكن أن يكون اليوتوبيا البديلة ملمارسـة احلب
بحريـة بعيـدا عـن االلتـزام باألعراف والتقاليـد والقوانني والضوابط؛ حيث جتسـد اللغة
أبعاد هذه اليوتوبيا وساكنيها ،وجتسد اللعبة السردية صراع الفن واحلياة بني (الكاتب)
اسم الشخصية الرئيسة في الرواية والرا الكائن الورقي الذي نافس وجتاوز كل العالقات
ع 2015/08/09 ،4822

 26بنظر حوار مع الروائي فيصل األحمر ،جريدة الشروق اليومي،
 27فيصل األحمر :حالة حب ،دار األملعية للنشر و التوزيع ،ط ،2015 ،1ص .34
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العابرة في حياة (الكاتب) رغم كونها في النهاية مجرد استيهامات وأفكار (الكاتب)
نفسـه حـول األنوثـة؛ وكأن الروايـة حتـاول أن تسـتعيد بصـورة مـا أسـطورة ببجماليـون
( )Pygmalionاليونانيـة ؛ فيضحـي بيجماليـون الصانع هو (الكاتب) ،لتصير جاالتيا
املخلوقـة هـي الرا مـع اختلاف أداة الصنـع فـي يـد الصانـع مـا بين اإلزميـل فـي حالـة
بيجماليـون والقلـم والـورق فـي حالـة الكاتـب .فكمـا كان بيجماليـون يـرى فـي متثال
جاالتيا التي أفرغ في نحته كل ما ميلك من فن وحرفة قمة اإلبداع واملثالية التي نافس
فيها اآللهة ،ومنحها كمال احلب الذي بإمكانه أن يصنع احلياة ،فإن (الكاتب) بدوره
يـرى فـي الرا الكائـن الورقـي اجلميل الهادئ الط ّيع أداة احلب اجلاهزة لالسـتعمال متى
شـاء بجـرة قلـم؛ فهـي «ال تتكلـم إال حينمـا يجب...تأتي بها متى شـئت وتقول لها
اذهبي بالتوقف عن الكتابة...ال تغضب...ال تطهو...ال رائحة لها...مستلقية...
تسـمع إليك...هـي دائمـا تتجـول أو جتلس قبالة البحر وتقول لـك أنت جميل ...و
أنـا أحبـك أيهـا الذكـر الذي ال مثيل له...ال تعاني حيضا و ال حمال...ال تصرخ في
أعقاب األوالد...ال يؤملها رأسها ال تغار...ال تشاجر...عيناها تلمعان عند الشمس
28
و جسمها هدية»...
لقد عملت الذات/الكاتب هنا إذن من هذا املنطلق من حيث كونها ذاتا اجتماعية
وذاتا إبداعية في الوقت نفسه على إخراج هذه األنثى-باعتبارها منوذجا جماليا ومحورا
تتمركز حوله العالقات املؤثثة لفضاء احلكي -من ملكوتها الورقي عن طريق الكتابة إلى
حيز الوجود الفعلي« :تعرف جيدا أنني امرأة من ورق..أن تتصورني في كتاباتك..
ترسـمني في خيالك ثم جتسـدني لغتك على مزاجك...حاذر أيها املؤلف..كل هذا
خيال في خيال..حتتاج إلى شيء من الواقع لكي تتخيل».29
تختـزل روايـة (حالـة حب) في املقابل مجموعة مـن الصور النمطية ملجموعة من
النسوة :الرا ،سهام ،سمية ،نبيلة ،رانيا ،أحالم ...فمن تكون هذه اخلطوط املتوازية
في حياة الكاتب يا ترى؟ .تشكل هؤالء النسوة عاملا متنوعا ومتعددا باعتبار انتماء كل
واحدة منهن إلى فضاء معني .كل واحدة محطة عبور في حياة الكاتب الذي يبحث
مـن خلال كل عالقـة يقيمهـا مع إحداهن عـن االنفالت من ضغط التعاسـة والكبت،
وإطفاء شعلة اللبيدو النشطة على الدوام.
يقـدم لنـا الروائـي بعـد منـوذج الرا -الكائن الورقـي -الكثير من األبعـاد التي حتدد
 28فيصل األحمر :حالة حب ،ص .196
 29فيصل األحمر :حالة حب ،ص .8
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مالمح كل شخصية نسوية ،بداية بصورة الزوجة سهام التي أثقلتها الواجبات (العمل،
تربية ال ُبنية ،القيام بطلبات الزوج...إلخ) ،وهي الشخصية التي يصورها الروائي على
طرف النقيض لشخصية الكاتب السيما بعد التحول الذي ساد مسار العالقة بينهما؛
فهـي ال تقاسـمه السـهر /حتـب أن تنـام ،حتـب الـكالم مـع األكل /يكـره الـكالم أثنـاء
األكل ،يحب التعري في كل حلظة /تشـعر بالبرد و القشـعريرة فتكره التعري ،يحب
القـراءة صامتا/تكـره القـراءة الصامتـة وتزعجـه أثناءها ،يتفرج علـى األفالم واحلصص
احلواريـة /تفضـل القنـوات الدينيـة وقنـوات الطبـخ ،يحـب األلبسـة الفاحتـة /تفضـل
الغامقة الداكنة ،يحب املشي/تعشق السيارة ،يحب امللح والسكر/تأكل ملحا ناقصا
وسكرا خفيفا... /إلخ ،30وكثيرا ما كان يتساءل هل هذه هي سهام التي أحبها منذ
عشـر سـنني أم ُشـبه له؟ ومع ذلك فهو ال يكرهها رغم أنه لم يعد يحب ما آلت إليه،
لهذا يجد في الرا الكائن الورقي املالذ من خيبة املآل.
رانيـا أو رانـي -املـرأة الثانيـة -واملديـرة اجلديدة لدار النشـر التي هـو متعاقد معها،
أرملـة فـي منتصف العمر ،جميلـة ومثقفة ،حتب احلياة ،يراها (الكاتب) املرأة املثالية
لنسـج عالقـة حـب جديـدة ،يحب طريقتها في رؤية األشـياء ،لهـذا كان تورطه معها
سـريعا ووقوعـه فـي حبهـا عنيفا ،فهو لم يكن يرغب فـي مقاومة قوة اجلذب ولم يكن
يفكـر فـي خطـر االرتطـام وال في انقطاع وحي الكتابة عنه بسـبب هـذه العالقة ،لكنه
بعد حني يقطع عالقته بعد أن يدرك أنه لم يعد قادرا على مواصلة كتابة قصة الرا.
سـمية طالبـة الدراسـات العليـا ،النحيلـة اخلصـر ،الواسـعة احلـوض ،املثقفـة جـدا،
اخلجولـة ،الدائمـة االبتسـام ،املهتمـة بكل مـا يكتب (الكاتب) ،كانـت محطة عابرة
ومؤملة في حياته ،انتهت العالقة بينهما مبجرد أن صار ما صار.
أحالم أو (مينة) كما ينادونها ونينا كما يناديها (الكاتب)؛ صحفية في جريدة
«األدب» ،جميلة ،طازجة وأنيقة جدا في ملبسها ،لم تكن بعيدة عن سن العشرين
ذات قـوام نحيـل وجسـم خرافـي ،صوتهـا مخملـي قطنـي وابتسـامتها حتاكـي ابتسـامة
اجلكوندا ،حذرة جدا في عالقاتها ،ومتشككة متاما في اإلنسان بسبب خيبة عاطفية،
كانـت مكلفـة بعمل سلسـلة حلقـات حول سـيرة (الكاتب) وأعمالـه ،محطة أخرى
يعبرها الكاتب مع أول قطار يصل.
ب -متثــات النــص جلســد اآلخر األنثــوي في روايــة (حالة حب) بــن احلضور
 30املصدر نفسه ،ص .42-41
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األنطولوجي وشعرية اللغة:
شكلت موضوعة (اجلسد/الذات) على مر التاريخ وعبر التمثالت السيكولوجية
واألنتربولوجيـة واللغويـة البنـاء الرمـزي الـذي يحيـل على اإلنسـان وكينونته وحضوره
األنطولوجي في العالم .و لقد كان جسد األنثى من هذا املنظور جسدا مطلوبا ومرغوبا
فيه لتحقيق االتصال ،واالحتاد بني الذوات (الذات و اآلخر) الذي به يتحقق االكتشاف
والشـعور بالوجـود ،خاصـة و أن «اجلسـد موطـن املعنـى ومـكان والدتـه ،كمـا أنـه أداة
الداللـة التـي تخـرج الـذات مـن ذاتها و تضعها في عالـم [بني ذاتـي] ، intersubjectif
تصبـح فيـه عالمـة و رمـزا (لغويا ،و فنيا ،31»)...وهذا هـو الذي جعل األنثى عنصرا
فاعال في ميالد هذا النص الروائي وفي الكثير من النصوص الروائية التي احتفت بأفعالها
وأقوالها ،وتفاصيل جسدها ومتعلقاته ،وما أحاط بها من أحداث هامشية ساهمت في
إثبات حضورها كخطاب جسدي مشتهى قادر على حتقيق اللذة واإلغراء وتغيير إيقاع
احلياة ،بعد أن ظل اجلسد حاجاته و متطلباته لسنني طويلة موضوع حتقير وازدراء في
مقابـل متجيـد مبالـغ فيـه للجوانـب الروحية الطهرانيـة وما يدور في فلكهـا من مفاهيم
كالعيب واحلرام والطابو...إلخ.
ولقـد بـدا هـذا جليـا فيمـا أخذتـه هـذه األنثـى علـى إطالقهـا مـن مكانـة فـي حيز
الوصـف علـى املسـتوى التمثيلات التخيليـة السـردية فـي هـذه الروايـة ،هذا املسـتوى
من التخييل املشحون بطاقة اللغة الشعرية والذي هيمن على بعض اللوحات السردية
للداللة املقصودة على ارتباط احلب دون مواربة في الغالب باإلعجاب اجلنسي والرغبة
في االسـتمتاع بتفاصيل اجلسـد األنثوي ،ألنه «من الطبيعي ،وسـط نسـق ثقافي يرى
اجلسـد مـن هـذا املنظـور ،ويتعامـل معـه وفـق هـذه القاعـدة أن تظهـر حاجـة ماسـة إلـى
الترغيب باجلسـد اسـتنادا إلى ثنائية احلجب واإلظهار ،املنع واإلباحة ،وحب الطلب،
لكـي يظـل مثـار رغبة وبحث» .32ففي لوحة (املرأة عنقها) نقرأ بشـيء من التفاصيل
تضاريـس اجلسـد األنثـوي« :كانـت مسـتلقية علـى الفراش شـبه احلريري...جسـمها
ممتلئ ضد توقعات تاريخ ذوقه املولع باألجسام النحيفة...شعرها متموج طويل وسط
بين السـواد والشـقرة...هل هـو مصبـوغ يـا تـرى؟ حتـى خيالـه لـم يعـد يذكـر...كل
 31حامت بن التهامي الفنطاسي :شعرية اجلسد في «السرد» القصصي (سرد الكينونة) ،بحوث
مؤمتر عمان للسرد ،كتاب دبي الثقافية ،فبراير  ،2013ص .299
 32عبــداهلل إبراهيــم :الرواي��ة النس��ائية العربيــة  -جتليــات اجلســد و األنوثــة ،املغــرب ،مجلــة
عالمات،ع ،17أفريل  ،2002ص .19
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تركيـزه وقـع علـى عنقهـا» .وفي لوحة (كونـي مجنونة) نقرأ »:اجلنب منتفخ كجسـم
الرا...الطماطـم طازجـة كنهديهـا الشـابني» ،33بينما نقرأ في لوحـة أخرى« :صمت
حلظـة وذهنـه نصفان...نصـف يبحـث عن باقـي الفكرة والنصف اآلخـر يتأمل جمال
قدميها...بنـان طويلـة وعقـب ملئ باحلمرة دم يكاد يقفز إلى اخلارج وبشـرة ناعمة ال
يشوبها شيء .34»...كما نقرأ في لوحة أخرى»...كان سعيدا حد الرغبة في البكاء
والصـراخ...كان صدرهـا منتفخـا علـى عكـس صـدر زوجتـه ،أوروبيـة القـوام ضامـرة
النهدين..نصف النهد أخذه القوام األوروبي والنصف الثاني أخذه إرضاع البنية...
ولم يبقى لي سوى الصدر و السلوان».35
يقتضـي املوقـف السـردي مـن أجـل توصيـف الكثيـر مـن املشـاهد وإبـراز التوترات
الداخلية لنفسـيات الشـخصيات املؤثثة لفضاء احلكي االنفتاح على اإليقاع الشـعري
للغـة التـي بإمكانهـا مبـا تهبـه من طاقـة داللية وإيحائيـة إعطاء النص أقصـى ما يقتضيه
البوح ،وهذا ما قصد إليه الروائي عند تطعيمه لهذا النص بالكثير من املقاطع الشعرية
أو املقاطع النثرية املشعرنة التي خدمت بنيته السردية جماليا على غرار املقاطع التالية
من الرواية:
 «كانت الكمنجات في قلبها تعزف حلنا جنائزيا ،فيما كانت تستعد في قلبههو لعزف رقصة غجرية متوحشة».36
 الشعراء بالبل يحيط بها ظالم الوجود..يغنون لكي يخترعوا أصواتا تؤنسهمفي عزلتهم السرمدية.37
 امتـداد واحـد .وتفاصيـل كثيـرة .القـراءة هنـا .كـي تؤاخـي بين أنصـار األفكارومهاجريهاّ .
ومكة األفكار وجه حزين المرأة سعيدة .امتداد واحد حالة حمى كتابية
متعددة .كلمات بال قدم على ورق بال رأس .سوف يستيقظ اجلميع هذا املساء على
البهجة الواحدة املمكنة :االنتظار ،االنتظار لن يبدل الستار.38
ليس من عادة الورد
العبق
مينع عنا ْ
 33فيصل األحمر :حالة حب ،ص  11و.22
 34املصدر نفسه ،ص .100
 35املصدر نفسه ،ص .17-18
 36فيصل األحمر :حالة حب ،ص .37
 37املصدر نفسه ،ص .16
 38املصدر نفسه ،ص .203
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كنهه في العطاء الكثير
بالشبق
وفي صلة الكائنات ال...بها ما يشي
ْ
هكذا ِ
أنت
لكنك اآلن ممنوعة...متمنعة...
ما حسبته مستترا في الغيوب
جتلى على قارعة الشفق
ما حسبته مستترا في الغيوب
جتلى على قارعة الشفق
ليس من عادة الهدهد الس ُر
هكذا هو ....يحلو له مدُّ خيط احلكايا
الزناتي كل احلكايا....
ميوت
ُّ
و...ال...ال متوت وشاياتُه
عن زمان ،تولى بساعاتنا،
39
وعلى حائط الهدهد ....يستم ُّر
إذن احلـب جتـاذب بين الذكـر واألنثـى ورغبـة متبادلـة فـي االحتـاد ،كمـا أنه سـلوك
اجتماعي ال تكون احلياة إال به ،وفيه ،ومنه ،ولعل هذا هو منطلق الرواية التي حاولت
أن تقـف عنـده بالكشـف علـى اجتاهات العالقة العاطفية والسـلوكية بني الرجل واملرأة
فـي مسـتوى طبقـة اجتماعية معينة (طبقـة املثقفني) .وبهذا يكون فيصل األحمر قد
استطاع تخطي الكثير من احلواجز بجرأة ليطرق أحد املواضيع املسكوت عنها في بيئة
تضمر الكثير من املتناقضات.
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