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قيربةكلو؟ن،خصوصءلأخرلىت!هـبةومن،ذشر!هيمن!دالاقشاع

ت!ءصننىشوزكأتب،و.-يهكأ"ءنولوركه؟تهمهـيق!اامكاتياتفهلهائحمل

اخار!!حمىيالىداخاكواارحليلالىنل!يجطناماوهذا،الخاصة
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يزعملم،الحائمها!عربيةكلغصيرةةال!قصلطمعاقضيشؤةلمفمئثثب!

لآت،آلثامحتثهح!م41الهآلاأ*!اعأو،ا(كسأنحأزىازعرعه(تأتف"

ن!/!ضةكلرحت!فيحصوصا،الاشدأوال!نببه!لعسال!ء!م

رماأيوا؟ءنياتبر،شطأخرىجهة،من،*!همنبر،ل!سي!ىفرتب!

الابداعهياكلحولافنقالثىئقىثر،!عآ،وآ/"ئلوأ"فيدع!فمند-ما

الوضو؟واانغكريةاكه،نقةمرحللآؤى؟2-"ثدفيآنبرشنصيم،ءكاوصتلفا!كأوة

تحسىولنرضمن،الصحيحة41تممثبليةإوو!اثهـفاوفىله--!أهرقىكي

والسباكس.الاجمماعيالوا!عءحولجانباى؟أاعالاب!

المنطوصمرق

،4مربباصدوركاقيلملاحقاأننيضصصجة1ا2-،وعاتأءلاقمن

اشكالي!ةتطرحها(التي،سيةالاساياأ،بخضامقعددانطهساننسهط!!

اةاديالزمنآخنزالو!لأنهامنكانرلى*اال!ء؟آ!نه!ءلمحصجةةانكتا

منهيدخلأث،شطاايئمنظاروريرعغ-أدومواصكاته4و*،توقكئهمف

صدب-دمسارفيتركيبها!اضةواث،سعنية،1المادقيال!لا،تخلخلةف!ها

وله*ء.و!عاناةوكلوففاوفمراقىةجمز6ال.إتخاصه.جررةأ،"يكسب

القصص-!الدملطبي!مةمحينمءفي؟2آ-ت،-تالاااف:ق،ريدح!ا

الممارمسةاضطرابحيثمنسواءالم"!رلئ!ثلهيرآخد،!فهـم،رببلمة

حمتمناو،الواحدلك!تباعندواصياخا،كأصركاتبكلنفىالابساقي

ال!ثيإبخ!التقاالظو!ءصءعة!ب،زتإا)ب،أ:قديآو؟اتضظيرارمةاقاا

رصدمنالانطلاكأينفيلا!تاش!ن.ا!ر!اله!الواذءح!يئ!صلا

به!اترآبطلااشكاليةتبصيألمجر("رشص!لم!لايافت،رو:،3اةكأ"بكلظواهر

افب.،-!م!كبإدذي6ر.؟ر،ءكطآا!شدجم!ا!؟رعنصةزل

ا!!ا!!علىالاار/*لصصيآك!3م،ألىنظرأىنستطاءجلا4ت11

والاقننصاد!مةالاءأبزس!إعهـيةبر،ثمبةيات!ف!أا!لوش؟ور.افيةثقامادةانه

!مليةجخا؟بممارلهإتمةم!كياالامر!جهل"-،وهـذا،والسيدسية

ا!ىدهرهـا7ت!دانتستلإيمكالنت!ان،وواقعمافكرا،،ل!!اإكت!لي"ا

توا؟!ؤ12ش!،عيئالاصا،لتحولاتلرصدكأواص،وبرط،(الال!اءبةتوجميه

.4ولطافيضبق!المراعواشكالاسياسي!ةا

الواقععه!اساسيينعن!رين!لأحم!ك!،الابداعيةالكتابةان

رو-انواعهمناككانتوربما،للكاتبالذاتياقعواليالموضوعي

:مستويات!دةطيتتجلى،قعهـينالوابينالناقضواالتعارهق

موء.وعيةباسض!مالياقض!عنالتهـرالىا)كاتباا!لج!ماكتيرا(ا

ذاتي.افرازهيوتصوراتخيالات



الموضوعةالثضاياكرح!نيلذاتياووعيهالكاتبموففيت!حمد(2

وتسطمحها.وفصعهسغتفقيرهااواكضاتلتناوابالأم!ر

!ان،يهماآذ!دضوموضوعيةهوماانعمىكشدالتلحتمادا،3

والمسرياليهقيالتجريدءوما،بينهماالمسا(فاتئولدالىاأؤديالكتامة

لغ!ذااؤهـادأ؟ور-!?ءورمعتتفقمنظومهاتسوىوالرومافسية

الموكأؤت!.ا!واقع

ا،!!+ءيهالكتار"ب!هألةبمأ!!؟امام1يبرزاساسببااقساؤلأ؟نإلا

طورفيتوذألىا،!سبءلىلا3يئرعيفيه،يتلخص،عموهـ،والابداعمة

ا-لثاا،.،:تررادير:ءا؟ئرهـالا،"وصنينعاملاالو9!ؤحمةالمادةمع

طبيص،اناـم،يات2خهلأ!وءنلغ،/بماالابداععملنكأوضممنوفكريا

رت-،--،!بر!يدة!ملا!حوتشديلخل!ة!تفرضالقصصيهوادادةالكنابة

الواؤشع؟

ء!!ور-ح!ي:صنىر،في،!عششءا!غرب!يهاتهـقصصيةافضصوءىانإ

كأإوارر!ا1--!،،"لأبةللانا!ترفنااقا،اكساؤلهدامعالتعامل

الاشرسكلاح*ءارمبرراتيطرحكاملءواتصور،وت!نظيرينقديجمحث

لتشخيصةأ؟-ىا!اجوءأوالقص!صيةالفضا*اتونقلالننده!بمرريرشه

ء-ا!إ-ت!!هعةاارءكر--كأا،تصيراتهذهزبابنونحل.اق!.الوا

لدثي!ثيالاظحهـنىيساهموالىمالكتابمكظمدام!)المكنوببنيات

!اا!:فيمؤ!انوصمتصوف!اس-!واانتعبر،ال!نقدإةا!تجرابةجهو!

صو،اورطنيابعضبيىناذتناصضلفخلياخذ،(..وال!وارات

الىدؤ!يلاالونظ/نضهنىكانوان،اهنيةا1وأثو؟تهمطرائقهماخننيار

الأثديرلوجصقي.!ئهكروآمس!ض!ىعلىيالاتماءالمواقفتبنيئيسخر3تناقض

/-!اداثازيمكن،اتةعيمامنكبراالتصورم!اؤ!لعل

يلي:بصا

ذلتقيتبان،نبهاالتيهينعنمهاالننيالنصوصيان-ا

الأاجزنيةاولكليةابمطاهرهاوالاجتماعيةاا)سياسيةإلازمةحولنحارب!م

كأالم"ءرروعمقباص*-ل!كأ،هدثصو11تصبرئي/اوشموليمنظورمن

الشبانو!،لاء،اكوضوضحةمعطيات!اا!رالذي1الوا!ا!!وفجذ-سها

ا!ت!--!!!لابالأق!ك!ناالتقتحيث،الأستقدلجيلالىينتهون

"!جز؟ت"آماملانترزوسوابالخيبةشعورهمعىن(المختلفة؟ثعمكاقه)

احزابفينآطروبعضهم،الهـكريبالرؤضفها"كزموا،الاستق!لالعهد

.)2،لآيساريرومنظمان

كل،ات!ا.ضامظهريرلمأخديك!ادءمي!قىاالاصتلا!يب!وس؟

2ء؟اوا?تعام!لهمداخلهامنووسسونمتنافرةشكليةلانماطتبهنيهم

هه،:الص،بنقطب!نوكات!؟ضلوهي،ا!خارجيوالمحيط

بابانرةتتصفاتيإظاتلل!التقاطوإالفكريالوضوحتبن-ا

!،-!ديوهذا،الطرىءمعا)صواصلمشكالةلحلكجسروالواقعية

مفتقداوجحلهالهـفنوابتذالالرولىلملآتسسطيحالىالاحيفىمنكتمير

النتمكلية.ا،جمداعلخصوصيات

الواد-عواوميةاحتراقنستبيحابداعببةرؤ-صةبني-ب

وتشييد،با!تجريداننجسعموتهويضوالتخيلالتور!ماالىالما/ثي

احيانايجعلهـصاموط،وتشوجمثميةمتداص،لآوايقاعاتبناطتمناللفعة

واكضنق.بالألغلاقمتهمة

كأداةالواه*-ةاستعمالفيالشكليالمتناقضهداجمتجلى،)فد

بينما،ا*خابابعضتدالتجبميالتعبيريالانبتخ!متصويرية

كابايغري،والفضاءاتال!صوروتركيب،المختلقةالوالمرحابةنمجد

ورحابة.بشموليةالتاديخيهاللحطةكلصباعساكبم!حاولةآخرين

الواقعيةحول

اوالنصوصالمجموعاتب!ضتقممهاالننيالمق!صواقعمةان

ربيررمحمدومباركولإ(.لخوريزفزافعندخصوصا،متفرقةننشر؟نني

...العياش!إومحمدالزياابخاواحمدالسحيميلحباراوعبدبراثة

أ-نجى*4ثاتجأهافهيةآلوامفهومفياننظواعادةامغتجعهـلت

اقعيةالواالى،لكد-مكيةالواؤعيةمنوروافداتجاهاتعنهلفرعت

الىوألضرتهوالمن!قكاناذاخصوعا..الأشتراكيةاوارروسية

ولأع!صبهب-رالس،"؟رهـظودريبه(لممصيان!ملخدمةامذانيات-ول

منمجموهـخز!هو؟أ*بمؤ!افن!!،؟اليوميةشصراعاقهلو"وحالمحضاتت

و،إنرضين،ة-!:احاإله8صح!-بربالوصفصياغ!صاتن!هـر!رة'لاحداثا

ز--ص-ىوأ،ت-ش،2،اةنمصخسيلدرفىاأ!نحميئ!اتجزفي"وانبالىتس

ك!،-!فنسيجميحا!،صاونثلب)افصصيالزمنشاخلنموها

نجدالاورو،يمه،المرحصلةفيلهيدية2ا)ةاالقصةكتابةانينلذذواالخاة"ء

2-ء*،،يمتمرقمصصاغلبفي!،ثز!/ذ)1محدتعورحاكعهبص!رةهذا

ذة،نتهارةمظلأشيم!ةبطقاهـارفراةابىمضيتميزبب!ا!واطعتن

مس!وءصهفصصفيآخورياادريريتففىدشي.!ي،حينهافي

.سنرى،كماكأالواؤ*؟اكل،رفيتركيبي-ةباستغلالأت،(ظلالى)

خلالرو!ووة،ا*ررء4قىعى3المتحكمةي!لمرضرالعاتببراءةان

مرتبطة،انعادبماحجم!ةوزءصبيعيةاتتناميعمليهتيجعلاستعدأده

!وانهـكا،القوانينهذهعلى!مردوواو،نعسهالو"وعبقويافين

،وامدادبفروءكاأ)ترربةج!-ررب!اجلمناخمياةاعاملتوظيففي

وانمطالصبحح،السماةامنتمكنهاكمافهابيندمولةعلاكلى

.!!!ابىاشر1لواقيمانسيعءتلعاما"رهايثوننموذجا

أاخىتلةء.عل-4ظفيرورانلغيان؟شكلإعلأهناونحن

اواقع،اواكهيةبفس؟رةأ،كنناعوء*،حتئمسضوياتت!ع!ديرررفيالقصصي

وا؟-،-ءمنالععورةنقر-بكياقىصاداوالاستعملاضاسر!!ء!

مباشرةمدلولاتترويجعلىفدرةاكثرلتصبحواق!خياوالىخيالي

الفصرةاءقصةاهميةلمةصداخلقيمحهاحولنتفقآوالفن!ور

الاجتم،عي.الصراع*وآنببذورةمطآلثفا!ودورها

فيخطير،ضاقضالىيؤدي،إحياناالقصةفيا)حدثتوتران

صمبممنتاليوصفيةمقمرةنتيجةكونهبرين،المامةالبنية

كيخلخلةنتيجةيئاننلأفيلكانوبص،اتقص!ممطالسياكأولحمة

..الوصفيةوأالغولقىوحداتهتراصمنيرتشكلامفيالسياقهذا

مقتمس!هنج!طاتيكلأللغ!ةاخرىتفجيرأ!دات"ستعمالالهفروفياذ

لاآلموصفءفاانرغم،الوصففيمش،يةهادئهالكلهثتفء

افضالتناهذاو!ل.وعةومؤةال!انببينحياديةبعلاقةير؟.صلق

ناعلىؤكىتتي-،انو؟ئ!-قىااقصةايفقدماهو،الالمعايس!اضعدنيا1

فيةجاد!بلغ!موصوء،ذلمككاناذاالاحتداميةاقوترةقكون

..حادخةاو!ملأوك

الخوريالروصران8لكلالفصصيتينالمجيوعننينخلكلومن

جمبما،بب!ماالو؟قعيةاعسشويات(تروفلا!،فزفىاومعمد

تركيبفيالخاصةبطريق!تها،فنميزة،زفزافمحمدؤصصبعضت!بهى

معنتعاملاعمدماونحنالملاحظةهذهنسوفى.الشكليالبناءعنامر

ظهرتانهانتجاهللا،الوظيفيةقعرتهيااساسعلى"لوااؤ!عية

لمطوهذا،لذانهياتاجتما!يةظرو!تحتالاوروبيةداب71في

العربي.الوطنفيالتجاربلبعضبا،لشسبةيشن

الحلمولغةالتجريد

الصقاتبينهاتربطحاثةومضاتمنالقصةتص!ا،1،مشكيلان

تخيلة،اخرىفضاءاتمنالفضعاتهذهوتناسخ،للنصالداخليسة

متداخلةملامحعبربلورتهيركرانالىالعامبالمضمون-ووثبىماهو

اقن!اعالىتع-لاالتيوالتخيلاتالتصوراتبناءغنةالتركيبفي

الوادءهذالجاوزاا*رمننغسهاتوكفمابق!ربوافميتهاالقالرىء

الكلايبيمغنقداصاسيةماديركأوحداتالىوتجزيئهوقفكيكه،هزقتا
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وجع!همضصثولهواخصطني،النصير!يصفيمهمصادوراتامبا،1

حونى،ن!*م!را-اجكل،ءكااوتاريحيصياسؤموففطرحالىهاد-صا

سذاأ،مض،ترةدلاكةيقدمانإضكاملاالنسعحهذاخلالمئيستطيع

اح،(فىاتضخيمألى؟فيص!دانتفاضجةأاو،احيالذاتشويهيهاو،القأا؟ذع

لرئ6الفلرىءفعلردودتثيرمركويةلتصبحوتهويلهاالجزئية

الهاديىقىالهياكلقيكيببأ،عادةننتصف،سكونيةفيرنظروجهةخلال

اولااة!بطاا)تيااعيوالابداا،لفنيلكا-باو!من!ضون،ؤميةالوا

؟-،ءوحدابئ"ءدة2واعا،ا)هامثىيةمنخصالمصهالواؤءهذاتجريدمن

كأ.وشمو)5كاليس!ةب!اسىبئكزر!ة،آكالاساسيسة

،المعاءسرمف!وء،صااقصيرةاانقصةتركيبقي(افقاليةء16ا؟ها

ولا،ال!فاصهليتخد"،،طلاوركأوآرة)كنتصقزحظةانمل!غا!اىوبوصفها

إخوف!5-،واءل،الةأمشيمةالل!ظاتزحزحنهااواحداتها!تراصضذي

،اؤ-اءواعلىينصبعندماأد!جريدآنهو،رو!منيطالأتجاههتافي

ى؟اغراقهالى-ؤديذلكناء4،االوميةخصاتصهمنلي!رهاليومي

اهرظشمعيهمامللا،اة*!الوأغيرلكاتبافانوبالهـتالي،افعادلموا

لركي!ب!كه!ف!عورنجميةبحركيةتتصفقديومب"وملابسعات

بهضؤيوا-كف،:ماتياآصآثكانسيا!سب؟،الواقعةصو؟ملامح

ر!و،،تلهلوسااليأفربأتيةذاتصوراتمنع!لمهيشسيد1ال!حاكلق

الفقرإ"الرر،،رزكلص؟رسةءعن،دبتعالمأنىألمفونمااقرببدلك

منطأغا"-"ت!ونال!مصوصبهضييبممما،الابداء!مض!ونهعن

الصساعص-؟انبلأعنبهدبالم2-صفو،اشنصرواالتصورفيالاولى

!اكهـالحهلتقوامن-:طاأغ!وانهخصوصا،والاجت!هصاعيالسياسي

جاءحصاري1كرازهءاخرىجة-ورو!ن،جهةمناجمأذآافرازهي

ء!ئرعيدورثكعفبمأوجدالتيالغربريةفوى9لاسثفكنحكمنتي!حة

ار-ء.وصهذهمثليهطيماو!ا،والفاريالاءتمماعيحافرنا

أوءصطاابهادءنلمنعصلملأمضمونهيظلالذياثكليالمننجريباطايم

ككلط،ونظرفي،نظر!االكاتب*ت!قهااتيوالاي!يولو-ىالسيلسي

11-لأ:فيةت*2دصبحارة!النصوعيخلالمنعنها9صاحالامحاولةلون

ردخل،نألمغاربةالكصاصينمنكثيركانولىبما.اتبالكاوىءصد

طهيو-لفوابولمدينبماوأحمدنيالهرااكمحمدالظري،الاطير!هثلأ

..الخزدزا!محمدبعضووصصوأيضا،الطبيعية1ورفيقة/بنونةوضنالة

م!ينةبطت2ل!ورانمصتصورمنازحدمهذافيهناذنطلقلعلنا

اءهـهيشاهـ-صآل:وعهذافيومستوياتبئسببعضهااواكللهاتقع

!ألث!،/شحاما،!اب*"منداتطوورلمح!ا!ق!مصيالمضمالو!لسشاتيحشه

ءاكوا،كاناةالمراعوأشتاألاليوميةلحياةاايابقضاوالايديولوجية

السيالىمة.الساحةبهاقزكأر

فيصيتدخلانيستطيعأئيالا:!اورووفعه7دبالكامنظور"ن

إررجاسهسةلج!وانباعلىوعيهوقركيزالاساسية/اخننياراتهقعديد

فيهـثد-صا،أواقفهـيةاءلوااطارااكيكتانجنهثكلتسواء،)/((!الاجتماعية

و:فى!جه!،الشصمليةألادثاتتحدشررالىسيؤديالاصلت!ياراتت!د*لان

.الاكأتياراتهذهلم!مة

طراذرقنجهد-دمصنيككانبالخثريادريسانن!دوهكذا

الى*بلم"2ومقاساايىوميالوا.كع،لمغاتلمهموافىيةوجعلها،أال!لتعامل!ا

نى:؟اختلافاارواكنيةثلاسسىالماد!ةالشروظهـ"يةعنتختلف

يى!ى،-س!الادرالنصا!اانظرنااذا،وتفرده22نبالكاتجربة!سب

ا،يمحأواهـظ)?!،:ال(الماسؤبطرحيبدأاوف!،الميكانيكيبا!عنىفعكاسا1

ح،5وا5!3امقائمواؤ!هوهل!ا!كير،ناا!ومعنهيتحم!الني

3منحت!.كلإ"الاوالدلالاتالو*وهكثير!كنه!احدوافعهناكأمتفيل

اله.:!د؟مانالىيشي!رالروريإريص11ولعل.أه("..والنفسية

الماض-*من؟لزمنيةالهـداتلتصيبماداةهوانما،ال!خيلعامل

!ؤافولمةعاملتحقمتىقصد،المستقبلونحوالعافرالى

النص.عناصرقركيب

المغربية،الذصيرةالقصةمنهاتعانياكيالشكليةالازمةااًن

04

لمواقفع!لىاتنهكسا!ابل،ؤ:!ابداعيبعدمجردتكضسيايست

نايحنالتيافيةاثقااالوظيةيةءلىوايضماا،السيا!ليةواالفكرية

والقوعالاشفكل!ىوص!4ؤطحاداسلاحا!والابداعالادبمنتجعل

."-طبايمهوللاداو

مضمونيةخلاصات

آلدداسة،هدهكيالمعثهميصإجموعتينآقهصءنكثيراإتا

ماد-!"تحظة،مميثرل،القابةلح!ظهكلنالمووولمةهـتعبحاتطرح

ذات!و!رةلضةالم!اام،ا)سكوليةوااا:االثرةباآ"صفو?كة

ننطلقونكنافشاأوالاء!ال4)ضكثيةءبرصضي1ءئ،مي"ثوةخصوصيلت

4للثتا،ب-الم*ضفىاليقىتف!3كهراتف(1لحظمة"فيمةاستعمتلمن

التوتربدلكنعنيف!ن!!،أمابمقياسإضاالشهريةوا)الف!صية

شمويى"اكثرمداولاتسكااداتهيقلةر1)دي،الحدز؟أ،زمنكبما/الدرنامي

يم!نرحهبةرمزيةا!ماق،(إليالضيكةصدودهامننننطلقابةورحا

لاحظ،التصوروهذا.نف"الوفتفيوؤموفصةش!وايةاعض:،رووصا

ا!اءاهـوطتب!نةمسصمنكفبرعلىتطبيقه-صحلا!ن18رو،،بةاللا

هـشتة:،*قيةتاسقاس9فينمقعلاواكي،بااض!لان!!ي!،نعاالم!ء-ن

ل!ففى،5،تاكأهز7فرافاننا،عم!مكتوبةوصنهء؟ىنظويتص!وإ،

آلمراعرر:ضرعلىوالقدرةاد*اميهااسا-ءهـومنظظردلمىيئالكتا

ر!لاحمسات،"!؟?ث!ءوقابليشه،القصصيالن،خداخلوالتنالمحض

ىاكونعففاتهآ،!8ةحتمز!تتعثسلالسبكأ-سياسية-اجتماع!ة

منالمقووعةالقوىتصارعبرين!،،اأ-طرةاولآوىبقالم!"ميش!كم

الب!ت.ومحووالدي!منرأ!يةواو*رير-قىاء!لااجل

نانستطبعلااسا-ةق!ضاياعقااجضوءحمين!ي!ضر

هذامعوحدتهاعكىالتركيزنودولكننا،اثها!طاطارهـ(عننعزلهـا

الذايهةالخ!لفياتهيمضمونيةوظيفةكا-ث(:ي،ا"،الاطسار

صوراتهو،أتاالقضاهذهال!البخلالهامني!رفياك!والموضوعهء"

.والاشتعللالحرارةبادي!نا!،ازء،ناميةادينااوالس!كونية

يبدو،الألقصصاتقثعهاالتيالبشريةالض6اذجاندحارآن-ا

تنوبالتيالتعويصةالوسالأئلفحو،اليوميروروبررا(خلال!من

ذلسكويبدواة،الحياثروطمناءت؟ءا!جماالانسان-قتقةهء!ا

نممماذجاغلبيعيشلاالتيالاجتماعميةالمواء"ء،ت!لمنوااض*س(

مجموعةتمعتتعيثرآزخوريعندفهي،للمنا!ىكأالمطرو!لآمرالقص

والقلقالنفسيبالورممسكوفةمنتكسة!جهللهاا)تطاتل.وا؟اثاامن

طويقعننقلهالىالخوريآلر!صى!مص-*ءأأو!ذا،الاجمماعي

ي!دقيقتاةصت،(القوف)زمممة!طر.،6افميو؟لتناوصةاس!!

ناوي!تنظر،الط!امالى1اينظرأزودالطفلإبقىبينما،الملمكلبتطعم

تيبهوالشرطشةسيارةلكئ،الز""ننمغادرةبرء-د،،*".ياعلىجمهر

السلطةحماية!تظ!رايىلأ1أث!رناالنطالتوارشصؤاتوكآن،أ:مةقا

وتهه!يز،والغاياتالحاكصاديمصسا'لمتقيمع!ه"%"لطب!كأوتحيز!ء

كثيراوتخلف،افحطبقيةا!ةاقعمقا"طاايةالرأسما4مارلمها

-!اتالمفب!آلفرعىديهائتتكالام!هحغ!،الابر-،ءالضحايامن

!وداويةازابراعلىالخوريالررس-ءح،المنطلقهذأمن.والطيقات

والانحر"فالنفسيالتهـورمفيو!كلوطهمهـته4هـ*تالاجض!اءالواشع

افةا!حاوال!ل!!ئهـةا)سلطةيدفي"دافةلف،،دةيصحالتي1الاخلا-ش

تسميق!ياءحمشساارتباتركيبصةاالاثو؟+تعلىم!ض!مم!ا،عع!ا

الثصالىاؤءالؤاامن،*قلعلىوتفبرهالطبقية11ا؟ضعاتالةتا

بقع)قص!ةؤ!واك،ويلالتعتمعلىمعتمدايفعلهمالفس،الادبي

قبوراىااتناسمسلانتتحول،عنمم!ا!المدريخةوجهفيلسوداء

،تدفلاصس!ر71والبعضا،شمست!خملهبعضها،بالميهشمئؤى

وأتضا،القبوروم!ريالفيلاتمصبينيقابلعندماوخصوصا

المصوربرال!هـيس)ءواف!يبداحيث(؟يثقابلوليلفه!ار)قصةفي



الاعرالقود؟ر-ال!+طعلى،احا!صباالا!سسةعند&!نن!سمساءكل

"وا!ون-اثءوالهاءإبيتااءلالمنالبماعيةاواالفرديةلاوض،عايلتةدط

اننعاب؟ظانفسى"اىيل!ل!خورياولعل."كل)،مجموعةمن07ص

الهطالننغذيةسوءولسثواتلفقرهي*تفمكان"الذيالعر،ي%-نبر

لايماض!مون-ناتاولئكوبيص،71!"عليه-لأت"تمزالىلا

ا،!م!يةاالارفص!ولى،آلبسلأجنباتولمحي":الطبفيانبذخصةشرعه

ايديههاو؟كيبه-و!ةتنتنفلالمزركشةاتففاقنىنت،ا؟خشوشبة

أنطارؤط)فصةفيكييض-،وا،!6ص"الفاخرةوالسجائرالويرسكي

صا)فيؤديزء!اأث!"رو"زفلم!تبلوصيخت،أاورلآإليا11؟ىالوصول

-مارسون،ألخارجتجكبماارو!ياحىقىالىذ،!بىصاناسيبينا؟قىالتا

،ب-ن،ألاصرىاحيماغاتنروظكلتح!هـا!مانرهـسدايةا*؟تمتها*،3

ذاهب--+!!(نوا":رش*ءل!بشريةبض؟عهـةمث"طإصدوطا-رإ-ناناس

.17صأ(ايئمصلأرركنا،ارر!صفىااىا

هـن!ابأثرورطءوئنايعفسانيم!ننصجعالمن!رث!أان1

مرديفونان/يعداووهو،مجتممعه،عبيشهمااكءالطجمق!ي!ة/الثاحرات

اقسعلواوتمريةفلضحا(يسجلدونهأىإأ،وءمصيفصداخلموق!ف

الجما!س.مصاءسةيخلملا

م!،2(!كزشطعلى،رشطالم!هأب!فومثنل!للأ،رقزأف!هـهت!يمدءاما

الساحغة؟لالأبببةع!لىتمارسالةكالاسهفل!اوضعيةالىقشيرطبقية

فيييفابرل؟،،!،،ير؟م؟ئ!مشندة)قصةبىثمتثأع،لش!ه-امن

ث!بمر!فيراء-،زااؤكأ،يال!:،إرةصخباوبر"يئالبناءءلم،،لبناتبالكا

باءل"ثىأء":خللارألأد!خرإفهوأةفياأ"سبرلمعاكأى11طرغءتلمكء

!ف.شايا2،رر:شوزب!رةخبزااايتغروال!كالاتهممنفيزلونالهمال

إخكرونلاافاساحولهايتحلق،فاخرةموائدفيهكانتلألذيالوقت2

فطرواجوارر،-بر،ال!لاتمنالمزوصدوبهـشاء،ثروآهمزيادةفيسوى

!ؤوالاسهمالىم*،هـأتمنالمزيدتملك،لثريفةعأئلاتمنالابنيماء

ئة.واقيبي!وتمن86ص"اتا!شركا

لىجمال!-.!؟شدحارمرتب!أالاجتماعطالاندحارهذايرجممو-2

الف!*ارسلرةوحضور،؟طاردةواالقمعباالث!وريولد،آخر

اأ--سقوك!6الىممارررص-!منيرهضعها،الاف!انلل2!كلب!كهااحضورا

.س!رىكماصولههر-افعلردتسجللاالق!صصيامتما،"الذاتي

جهكأزرقيهـمن،القصصتقدعهاالتيالتار!جبةالشهـ"دةهدهان

ص،4ومن،أفي-،رر؟لصروبينالسلطةبيناللادتمقراطية2العللألى،نظبتوتر

الدهـتقالا*لكلنال!سياسبم2المظعلىتخهـيماننىا،لرعببشبحيةاخرى

سب!صتلقدث.والأن!!ا!!؟لت!ررةكأرغبا!اوعبيلالماهيراهـاكه

حصسور"ا!كأ؟دبهض!اا،ضحاخرىثراسس،تالدراسةهذه

الى(ا!اشبوتكله:كي،الخاصحمنظ!ورهءن،آلروريشد(،الاخر

فىا!علىاا)حأ!حاالمفارنجةاصينال!قصاااكثريبدوالخوريان

اشعوتاتم!كسرطر،مةورابماء،)6(الاولىمجموعننهمنبثرا،الموضوع

اهـةمالجكاهيريادثرا1سلبيةتكراروأيضاالفنيلتكرارامنبكثير

هم4لاااحمي،اقبةكلرافيالمقد!دورعلىيلحفهو،السلطويال!هء

حمط3ونر،ورجول!مالمهيصءولي!:!امففعي"يةو841ورق!ةي!طيالذي

رسوية،ةبرورلآنففوفىلملايونالبلىاللارأسو،يخهرناالمقاطعاتاىا

ار4ما!ؤلىم!قبرمديض*ء(افي،جدوىلونالمساء،ااووجلمحطظقي

!ور-طافيكاكما،عاص،بكأالبا،ا،لىالوصولانتظارفي-"بأمره

!-!!ي.اد!!ه!لممكار،ت-هـق!طكل!تألهصقاريرفدمالتطالسلطة

ص؟.الاهـرفيإشالاًف.ألمفمملهيقالربرلجاءاثاائثااليوم

،لىفىلىالشخص"ءهوقيأصتسلم؟الغريطنهمبوءندصا(..)الفررب

((:ؤيراسلا)اق!مه،رز"ؤطوأيضا،-96ص،اأسربأثصةس"بصدءن

..تريىرها08ص(،فقدريورؤةتءطصسلكيرثوةللىمقدممنخ!))

والقمعبالمطاردةالشعورفصميقفييسعا*م،خ!ر2عأمملهماك"

الرء-ببنظاىاالط!بق!نالنئافضاوألتفاوتعلىاكومدزوتصويرل

انس!يارة،ايضاالخوريعندنجدؤالن!ن،ائنكوس:كطالتخوتفولأا

السمتفبحخؤرفيكرزالذيالشبعالذأ!ككهـي!.نالاهيمآلنضسفثةا

عادييروةمعتيكناانواأنفسناجعلرا،رب!س!مراالقه**"

بعبهـمن":ففكوىولاخنوعمناقناتاأأعلىاقعلقهانتريدماامام

!3ائحفىليب!اتدري!ءسلوأبرظمورها،ؤصاثعةالشرطةسضارةتبعو

.43ص(،لوؤو!ا"قصة،(الاختفا،

دورالخوثيالر"صييرسىارإةننقرابااكله!ةالزاوية!فهمن

محمد؟نفيدابينما!،الجو!اهيريغير4يعلوااتكريسفيلسلطة2ا

سكزومساحيع؟ذصااكثرأخرىزاوي!همننفسهالةالمت-طرح،زمزا!

ووذة!"جاوزا6ادثاياظرهساؤ!لاساهـسيةاالقضاياتفجيرؤي

يناتقنم!!و،عسننوياتهاابك!فةالحرلاتا!ثلىيمارسالذيلارحاب1

عندما،ألطمةللحرياتآخر،اتحدياا(لرجاليقالكابوس)دصهكي

وءهـيحطانجماهيرارقيضقعتالمضالرب"السياسيرردجو"،ءعرفي

أ-جميندهألهـا4،!أخرمسشوىعلىبق!عاهـلمطمةا.!؟جههال!يارفييركي

معهـوموانه،الدول!ة(اواكهسلامةصاتاهرقضيةكيمتابع))

الىظامبافياح!ةإلالنجاةاآوالعغو1ه!املولا،بالموبدعليه

يتخذالذيالفهلردعنفانا."طاط!ئةبيوت"من،15ص،،كلية

لكن،الجماهميريالف!لابردع!صقالذينفسهالمنفموا/هاتب،

هصتصق!مه!اخرىنسها!اتاهشاك.مكا!كلؤ!ثخنلأ)كه!الأر!القمما

،الجما*برتكه!يمف!السلطةقلعبهأ!يااالهـقمعبمالم!ورعناففيفزا

المماكساتلااللاديمقراطية1أمامالانتكاسيواوالعجزابالخوفالشعوراوبث

جوربمسسانحانةغيرآخرشيظتفضلفكاذتهاقىوجلةأا"ط"

كياورغم.الن!قيابيةاالاجننماعاتبعضلحهضورمثلايذ!باكالاعندهـا

ي!حالنيلشخصالهايتعرضانيمكنالشلاخطالىاعنتسممعهكانت

!مسه-!لاوتعتره،ذلكتفضلكانتفقد،ا"هلمكةغكابئلسبلماسلآ

،كموضؤصة"امعولا1ا!يلنفسااغراقمنبحيرأحسناابهـياايجا

ثصردهـهعاالموؤونياتيلا،ا!زفزاعندالسلطإهةان"ككل..7عى

ابدا،مس!قبليةليستمخظطنضمنتعمللانه!انولكىسلطسةانها

الاط!غاليون!-ونآلمؤنرجال":ايضاا،قبلةالاجيا!ضلىلانها

صيأ7.(،المشدودآلألحبل"قمسة("بوحثسةضح!ونوإو!وبصل

حدودؤطالتاريحيال!ورتؤديانتستطيعشهاىات،أيها

تقوماتتياي!ةااتنضاامتاابةتهـعنتمدهانيمكنالديالفضحاسلأوب

الشعبيةغيرومواًقعهاالسلطدةموقفمعال*ضاقضاءطشعالى

جم!ة.اللادتهؤاو

الفكرلمظا،!ر،جزئيااوكليماالنصوعيبعض؟كلرضىس!

موضوعبكأاسسالىتسضدلاالتيابالانننكلاري!ةكلقوا،خالب!بي

المحط6،.واراذهموقصورهمعجزهمالقصص8ئثمخاعىبرووي!وضى

تحياهـاالتءاحيماةاحلإقةيوضانا(؟*ىااليا"!كبحقلمنا:"ا

اأىقاثاتهالض!ابةالكتال!ظسةاخننيالر!سناولامسؤول!وو،فيدإذجه

ولفاكلرز،زقزافصدكانورء!ا،مايةقاومنالرتميمتةهده

ن"عفأور.ادالاعتهـقهـاديالو!مفولك!ر!صةت"ي!رضي،المنطل!

يتعلتئاثن!سحيث،(السيدرةرياموسم)قصهؤ!يكهط،عن!مبأيلا

ق،م!نلاب!رضتصابضمم!؟ألمرصومةاءىكانت))ةالء،شيملى،يوأ!

،"اماملبسيدي!منكانتول!نها،كأناياو.اهـذشلأ.4بنلب!يب

تقوملاائتي"اثعبيةلذهنيةايعكسالذيلاعتقاديا11،همهذاأ"ب!

الرجاعثدأيضسابل،فحسببالسماءمرتبطماا-5مهةا!-!!ت!كى

،كر)):آصرنوعمنلوعيالجماهيوبينمنمؤهليناكانواربما(

و،و*م!ذاسكعنعدلو،لكنه،الاسهفنجمنكيلوغرامي-نيشتريان

.56ص"/"ليمتركاهـبدكلبةالى

كشمع،الحاثاتكي9نفس!ارقياالىالقص!ية؟،اضماذج.لل!-4

فيألخهرعلىالالعهـاحولعل،اليوهيةلجراحهاالمؤقتاننسكينمن
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بهتو*ولللقارىكريبةمواجيةيشكل،التعويضمقكفوعائقصص

وجههـةمنسواءللقارىءتحديايشكلأنايمكن!حضورها،المتهد!دة

الكانبينانالاتخدمي،ايديولو"ىقصورمنا،،رجعيةمحافظةنظر

المغاربة،القصاصينمجموعمناكثرالحضور!رزاعلىيل!نمح!ا

هاومنثوفييكتبانهـسالألتي2القصصا!ي!وألصمونشصور!ورمنانطلاقا

السياسيأوضعبافرتبطاتيألأجننماعية)الانهياراتتعريةهـى

تمقاباكتاو(ا!فينخزاعندكو-ا)اًلقهـصصاجولأءس!رضانف!ا،سبييا

!ع!!ارىالمواصفة!ذهمن(اتخوريكندثما)انجزئيعةالشخصمهـة

هـهـغليستيقظالار8أةمش-اسصكنهلاياغريزوف!شانغسياننسبقا

.إخرى

م!!/ثمل(ؤفزاف)ؤصصمنقكثرإء،مآالجواانلظجد

م!اب!قخذالتي"والنهارالليليةواو!مزؤ،ت،الس!رىواالح!فة

:(لرجلينالكابوس)قصةؤ!يتثدالتهزئوهف!ا،اخيناوجوديا

منوليس،الاعكعابءتهدىفالثهرةبشربأنعلي!أنالاقلت"

أيضتو،(عص)"المحفي)ة!دةي!قالشكا،دليكونأفى؟/لضدوري

ل!كاصحتيعلىييزثراويمكياانأ،:(مثزولم!نفي)فصةفي

نفس.(38ص)(،الأحصلئبونافنتربهاانحاواله.لشربهمضطر

(غموض)قصةفييتاكد6الحانة:السابقنن!ينلنقصتنالعاميالاطلد

خمنت":جؤرج-س!نحانةالىادوميةالياةمنال!وبيتمحيث

الخمر"فيهيعباخرمكانالىليذهبمنهايتخلصأنيريدانهامثلا

بقيةفييوميفروريكمسكناأخ!مرحضوريتواتركما.!.8عي)

الوضي.اوالبم!أوالتركيزالاشوةبيمن،ا!خوىالقصص

واقعالىالمنتميةانخمورةالص؟،دجعلىاحالالحاهذانفي

اثريسقصصفيصاض!و8يبد،،واملاجفتمالدهيةالنغسية؟ليمة

النفسعيالبعدمعييالتحمآخراواقهياابمداالخمركسكلء.ت،الخوري

والغواصلالحافاتامتصتك،ا!دجمنةامننص!كلقد":والاجتماعي

لي!اةوكل-!مكلآنت،ليتعدلمآنت،اكلد؟:"!الخشبية

.(76ص)(،المقابلباوليلنهار؟صة""أىلممتعدآنحفللمدي!نةملك

دؤيعيةضينلاصرىق!محةءنيننقلالتسكينمنالؤعهذاانكما

"البميرةيشرباقفاوايزالمال!الرجلوكان":وممظوره"ال!7دب

الواقع،بواقعيهارتزاماًفه.!98ص)،،ن(المميةالرجلء)قصة

ت!ناقف4سوفماهسذاأويا*يولوجيفؤي!ر(يمنولكن

بعد.؟يما

التىالمعارلةنفسفيطر!نغسهيفرضلجمئساانكما-5

تراتبطلاوهي،بمالشمرارحافرةالمراةفا،لقصصاا!را!اتشكل

فصكأعنهتجعلالتياللنن!ل!ةاشكالهفيال!نسعيرآحرإبشيء

نب!ومانسيةعاطفةمجردلييانه،ونفسياجتماعيبعددات

النمطوابتنالهاوتمثويههعطمسارهاقييتحكم،وامراةرجل

وفعفييساهمالذي(المحرمأراخترافىأيضاهوبل،ألا"ننماعي

ا،التحسامالى،الرؤيةمنابننداء،الاجتماعي(الطابو)ظنونه

ء:-رركما،أالذاتأطقوسمؤ(كلفسا)يصبحالئيالوحشي

حي،،بضجسدللغنئاكل،خشنجسمدللرجل":اؤ!ورياثريسا

،(مطراارجلاوكالن،يانعةآرضاالفتاةكاكت،سنجسد6ف!ا!در

كلهـ!االمرأةان35،0ص)"المل!ينةو!هفىاءسو*ابقع)ءق!سة

،اءرأة1نادين،):النسغيرآخرث!يئاتعنيلاالاجننماعيةحالاتها

ريةبوتجما"قص!ة"نر"هاوعئ"لافيوكنا.طفلةنالدإن،امنادين

.(ع3ص)،(صغيرة

الضمفبحديأصذ،زفزافمحمدعمندال!جنساننجدابينما

متهفىقة،علافلىداخل،الانسانياللشرطلفتقهلوكهـنتيجةءالنفسي

ثية،التنراواالت،ريخيةوإالث!نيةبالشروطالدين!كاي!لتقياوضاموفي

الشروط1عنالشرطل!االمقنقد2لفسيالوضعانفصالعلمورفم

أنواععدةبسببعلاكق،الىيتصلفانه...اًل!ملسالحرلة:لاخرىا

كعطيلفيإهمما؟العا،شهذاي!لمماوالخارجيالبدلنيالكبتمن
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لىة،يى:-!ت!،نوعياتهابهـخنلفا،جتماعيعةللممارسةالصحيةالظرولى

ومباثراةيوعيا)ا4شاالتصاالقصصباشخاصيلتصق،زفزافمحمد

الوصوهلى1انظول!.التلميذاتيصكأحوتتو!الشمسىو!وهح"

إ!نجزلسا9)!مسة"؟لرد!نةفيهذاظسقآي.اتالم!-خراالىبل

وكان":يومميا!جس!ايص!حاجنسآاناكما،(3ص)(،لرجيئ

وتننخلصالتها!ولتت2واال!جيكثرقليلةتعاتوبعد،السبتيوم

بوضوحويظص،أنيقاتالعشوارعثيجلررنو،ا،ربيلاتواا!طالمحلعن

دويوخصوصا،ادضبابا!اكثيراو/:ظرنرأارد(فةاناكروتناسمق

راكبلكلويرظرن،الملونةوالا؟مصةلالرامو!االطو/بةات!ور

ويذ!بتالسيارة5يين!شرنواتم،رفيقامغامرةتلميذذوفزءم،سيارة

شبسانويستقبلهىصاخاصةاألغرفبعضالكهأوالكورث!لىا

الخهرمنزجاءةنصفشرباوش!عاأحدهمكانواقا،مجهولون

"تصوكأ،(رصبحالجنسانك!،(هص)،(....ا!لىا!نيهـيفانه

هـناءضاوكان":للموضوعزفزاالىصورمنجزءلأيا"سانيغير

ريثي.جسدهؤولىالريثررؤية،كذلكالسهلمنبل6الواضح

.(34صى)"أعوات"برحة"رسالل((حنسيةرغبةأبرلمنمغوثر

ةصبطط)):المفضوتبالخيانةيرلمتبطأخلافيابعدا/ياخذأيفم!ااإوهو

.6(أصر(("سيدزيالىةموسم))؟صة((عيشةلدو!تو!ك!الجئدر!مة1

حرهـ-(تسمع":والخو!بالرغبةهـكونوهأجسكبتانهكما

فو!ذلكلكن"قصة،(شيءكليتخ!و؟أخيذالجداروراءالمراة

:"حرمالطقسبعدانجنسياخذو(كعا،(65عي)"الاحتيمال

اجميلاتاالصئيراقاالؤيم!ا01جميلةالحياة.اليومأفينيانبدلا"

!عر،عالاسه!تعراة!اهقابمد.لم85ص)،،*ومكلكلةمض)ء"كثيرات

رجوليمن!ورمنبالضحيةزفزالىعندألجنسارتباكلانالىنشير

اساسيةظاهرةيركلوانهخصوصا،خاصةمناقشهالىيفتاج

المجموعمة.قصصكلدلىقنتشر

والاجتماعيالسيالمبمالو!ط

حصيىحح!لمة!ونظريوعيببقهاابةكتاكلآناكخراضيمكن

وارتباطها(لمكلالبازنماءعن.ف!نفصلانيمنرلاواجننملايةثق!افيةمعركية

4ناكأتامعألتعامل!ملماوهذا،معينايديولوجيبغكرالاثمانبا

يكونأنيجبؤ!عاملاالابخنم،دثييةالمقظاتواواا!ثخصياتفىلقصصية

التحليلبعدا،ساسيةلمبنيايهـاوعناورةالنصوصاااستقر1ءمنمنطلقا

علىصابعاك!اتمتدلحئةحضورتقنرضالكتابةفطبيعة،لد!اخليا

والدلالأتالاجتماءيسهـةال!علاثنأتبينهاتربطواسعةمساحاتعلى

وحضور،يلاخرابعضعنابعضهانفعهلآنل(يمكنلااتم!السباسية

الغكريةوعلاقتهوخياراتهاكاتباموقفلنايحددماهو،الحلةهذه

وهذا،بسكللةذلكتغعلأنالكتابةلكهفلشى،بالواف!ءواليومية

في،لكصالسظحيةالمظاهرعلىيرقكر)سالش!يالنقد-جعلما

الدارةعونانتقنالرومنها،التحلإلمنتبتث!و*لاحومةفمنيف!

عرقملةتخلقجاهزةبمقاساتالعيتقمميةاوثوريةتقاسانهي

قسصالتيالكناقيمنحي!راانبل.الصحيحالذياشالحوارامم

الوعيهذاتزيييفلمأقسقطماكثيرا،النتقدمي1ويلاكتمالأالوعي

انما!فياوتقدميةليستمواقع!اما،استركهوابهوا!تاجرة

حدودفيالسالةن!حهناونحن.معيهـنةلجهاتهلقلهواالهوسرمن

ب!لبةيرتب!آخربشكلزفيافم!حهـمداليهاانتبهربماالتي؟لظ!هرة

نااخاوللاآ!منيمشكدي":للكتابةمعين!!هجايحددبانالكلالب

هذاعلى2ضربان'ستطميعاننيمع،وزااًدقدا،صارخماأمشباأكتب

.ول("عليهاعزف!ىفواعرف،الوتر

"لمتخلفة،ا!ننمعاتفيخصوصاوالكاتبعموماالمثقفاثوران

والتنقض،العراع(وجهتفجيرعلىبالتركيزثو!!"يكونانيحب

علىاوالفرمستوىملىسواءيلاءقمئثيةالطبقلآ8وإالفنلىاب!ن



!عسلى6ا،ختنف!انما!داخل،للحياةليوميةااكمارسةمستوى

ب!دايأخفىأنيستطيعوانمان!ريبعدذالميسوهو)الفكلي؟لم!توى

مساتلمةأجلمنبعضهممعممثلوهيتيالفعندما!وتكميفيامجاليا

قيصيقوذلك،ال!قدمية3الوطنيةافةالثقاؤ!لانخراطواوتأطرو

للفكرسبةباءتمثلالتيالثقا!كأالمجموعةعنوالانفصالالتمايز

أا9فق!رهل!ااي!يهاينتو!ا&تالطبفةعصالحضد!قفعداء؟لنق!ثمي

!سطيمساهمالنيالخيكث)منكثيرتتجلى.أالثوريالقمحي

المطروحاذ،لازمةابعدتاخذلايوميةهامشيةوأحداثبعلاقاتالنص

العلاكات!وكوفيءمناننعىموؤفلناي!بلورهماهواخيافةاءن/(أتوع

اهتهسساماو،حطديبهدوءتعرينمهاآوانتقاثصاآو،تفحتيرهما"%و

،المطر،ا!،الازمة1بعد،خذلا!ميةهامشيةأحداثوأبهلملأقاتالعى

التاريهخيةلحساسيةاذاتللقضااياالاولويةواعطاءالتركيزورطلقيهو

آلهه!فاةفيالكاتمبعرية!نثمومن،غيرهادونالصراعيوالبعد

"الشوبمنلكيمرتتعرضأنيمكن،الكنابةلحظةواخنتيار

غيرهـماعلىابةالكتال!ةالضوءبتسليطايهاالقضالهذهلتهميشوا

خصوصا،الكماتبحريةمن!ورمنالاجتماعهـيةثوالااتس!انيةالل!اتمن

!ةالمجغرافاليائرةخارج"قضا؟"علىالمنظوراهذايتركزعندما

عند،اثعا!مسبيلعاىأالكلالبداخلها،ييشالتيانتاويخية!ا

قصةولأايضا"اجنحةاهـواترسائل"ق!صةقيصزافمحمد

.(الهامشيالوعيقا!سترىكما"يلةالجهاللز،نيات)ء

وا!حساالاجت!أعيةلطبقة2امهتعانيالذيالاندحاريبمو

ال!راعؤذانونالتهايركماجتمالكيةلنماذجاز!قصصبنيكلمن

يوميحة!راعاتعن!تنننج،طبقيةت!ناقضاتاساسعلىيقوماأنن

الصراعهكلاجوانبلثتهويلاالتصوصلان،الفرديا!سنوىعلى

ب!ح)المم!يزفلةلإجتماعي!ةالظبقةوتصعيدهاخند!امهفيتساهم"لي

ال!قثعصةالصوصتل!بل،المعروفةال!اروحيةبالوسائل!لغين4

والاستغسلكلالقهرمنالفردفيهايعانيالتياليوميةالحياةالى

ربمعا.والاخلاؤطلاجتماعيواالمديوالتفسخواالنويالجسدي

ذاو،1،أيضااجتماعبمنهوذجيهوفرديهوماءانالب!ضر:ضور

دراناىالذصوصبتحليلنا-فىديفانهصحيحا(لمأتصورهذاك!أن

مسشغهلةساحقةقوى2مامفرديةالواتهيالصراعالواتوالفعل4

يوميااكصورعىؤصيالفعل1رد!بعثمومن،!لغينابكسر)

والانعت!،الشلم!ررأبرلمنالجماهبرلىالنضالصيعةيأخدلااندحار!ا

ثهذاخلالعلامن4عرضض؟نسبقالتيالقصصانذلكعنوينرتب

بعضباستثض!ساءآستسلامية!د!ةلؤ!ةعنتعبرالنما،الموضوع

اللقطاتاو،الخورياثريسعندالحالهوكماالاففعاليةالا!تزازات

كيفبالشغرابنلاحظاذ،مثلازفزافمحمدعندكمااليكورية

،اعلاقةلاللقصةمفصتحا!ددكوردكأهاجهةالعمالاباًضريصبح

"فيكوفد"فصةفيء!الم،النصمساحةعبرا،قصصيالمضمونبصهـلب

سطحؤوواؤ،(آعنامادةا!لقالحاملاتت!هر":هكذاي!بتدئهاالتي

.امتحركاأوجامداظلهاتترك3هاابدلا،الرميفإ،!أو،ا!اء

حرك!كليعرولافراباتصور.الميناءفيالانمعطلةالحركةتكونقد

يتحولثم،(،وا!ةبيوت"محموعةكلن،7عصأ"ؤكالميناءالممل1

مواصفاتالىالقصةفبمالضروريغيرالممهتحهداعنشيءممل

الث!-!لاتشركة)ؤكطيشسفلالذيزوءهامعلزوجةادوميةالحياة

وجم!9"لجويخرجانالزوجينانورغم،(استيراد-تصدير6المغربية

،8،3!ببمشركاتا-!ماتص:محالبورحواريةالهـمومفان،اذناء

احضسرلثسيءتف!ضيلهاعنفيهعبرتالذيالزوجةموؤفءءباستث

سابقا،اشرناكماالنقابيالعملهو،(جورجسسلمانأطانهغير

أجلمنأحاناتافيالتساخفعلىالالحاحشدءدازوجايبءىبينما

حرهـكأالىزفزاففيهايس!لاث!التي2الظاءـرةنفس.اخرىبعدهـو!ضة

:هكإهذاالقصةتفتتححيث،!الجرادة)قصةفي:تكررال!مال

فيولاالليلفيلا،كاملأسبوعمنذهنامنيمرلماًلقطار.."

"الاسبوعط!لةاضرابفيالحديديةالسكةمستخدميلان،اكهار

البواد)والاتتىالذكرثعبةا،6ىالقصةاق!عرمصثم،ا.8صإ

وكغ!ن!.طنلبين،ا!رياعفوي!ىشافالجسأآي،(و؟لجرأوغ

حب!إكأ!فبننصي!يقومزفهزأ/كأبأ!الزءمآتىكعذالحشويكد

دووصاماباهلا،بدولزعماهذاانالا،اؤعاياآفيهكظمىرشها،وج

الواؤع،!اقعيةبهاتمحركانتستطمعألتبئ4إرااكاياتا*كاأكلأم

اازوثسبمنظومةهو،حصسعاما؟نعوامنانلستقدباثيةدهابمامسجك

الايد؟ول!-جمة.

؟د-سآل!يمانه!ش!أ.يب!ذيم،،لرجلينإبوسالكا):!-غكا

دت،!كأبليننموذجينملىلنصااعتمادفيخصوصا،ووضوحاعم!أ

النموذج،ال!مولةامنسلامةعلىالتاعرثضية!لخنامبعا(1)!ادي)

،تضحياتبدونيننحققلاالغييربأنالذ!يؤمنالانتضريالثوري

ة4أدوعيهممن!للاالذيالبورجوازي1آ،لثقف،بصحسن)و

،الحاناتواالمقاهييغةترلا،جنسيامكبوتسكيرلمحئ!6!تكهمير

واصي،يطرح!الىوريهالم!القضاياب!اتقابلاهذامنو،به!ءنا

!كوهـشمدواطمنالسياسيةالأزمهب!مقبىفرحوويم!ممسلم!ا

للازحهالحقيقياالعمقء؟ىاليدوضعالىوالمسبحبثتأالاسهفيبقيجهـاوز

حسن،أبينالنقاشيتركزعهـندماخصوصا،اكليااضارصفي

أ.رر"الشورةان:لهلايافال":الثورةمفهومحول،الهادي)و

نأتصغدآلا:قلت.السفين!ملاًناللاعلينأما69هيهاكأبلا

(لت"-"؟ماذااجلومن؟مالقاضلىثورة.عائمةبرد8تور7.هة

اولاالسياكمميةس!اعالاوضىتغيير!شواحدلأمف!مال،انل!هـف

تهنملااقك:الهاديقنا!ثم.،17عي1(،والأقمداديةوا؟لاجتمابة

ثصانتعتقدهل.يقتلكبمرضسنتصابيومذات.بسفر*كسوى

إومنلكتي.الامرهوهذاتيس"س"؟حيوانوبنبينك!قا

هىوبرماأولالنبدا"س"الجنسءننىالسباسةمنممضاملةبتورة

همونموذجينبينآلتقاابلهذااًن0(18ص)،(اد،دراىاا!رب

كعتسدة،الشعبيالعملتص!ولأحوامشرو!هافيوأ؟،ضمي!4!رفي

الكرالصسىاهايديولوجيانظرياتنت!"ثقاف!ي!ةؤئاتء؟ىاثنفدق!ص

يتنامىالذي*جتماعيالتحولبمبدامرتبطةالثانيةوانبقى،!روري

اثظي!موسائلعلنىذلكفيممت!دةالجماههـيريةائثورةتحتيقنحو

تسشمرالنىالموكزيه؟الشخصيةوهو،(بيلكل!سن)انالا.اررذ؟جمى

ال!؟لمي،المستولىعلىمنتمياليسالقصصيةا!ساحةوءارفيثولعى

عاء4القيعنممامكرهاتهافرضالتيان!!فهـحميةمزثلنجبركأؤوروما

نجايوركهوودهتنالهـرجفييجروننياكانوا":ال!قصةز!،ش!فيال!فى

."22ص)"ماهيمتها(ادركلمصلبةوةشياءتصطدمان

يخغى-ع،ا)خوريادريسسعندنفسهالانهزاميآ-ومفنجد

قههـريبرنمكلترتهـبطلافها،الاء،ع!وىاليترقىلاد؟/ووأتات!--رأ

تقاكطالعمليةوالوسمائلا،طرئاعنالبحتقيمننردظيزالما

اكلهو-!اعجزهكهـبر:زكرانهفنةولالال!اءؤىذفاليانلى-ن،النب"و

أصدتساشك":يئالآخرانتقادبعضهاك!نردهأ،مشتلفةاتبت!بر،را

ب!ب!م،يغامر!نانهم:سينقال.المهـقا!فطجامدو*اتيرغحيء-7!

الصؤهـة"ثصة"كلراهفالالستانا،م!ميروسة-كونآنيجبحركةكل

هـ-قييهبرلخورياادصسانكما،لم59ص)"من!ساطأر!!بما

إررزي،الموضوعيغيريلانفعالصتكترفه!ابظري!فةت!ا!!ا2ول3مو

ف*صخفجاج،لدلتنفيذقةبل!نهيرأوقابلمنتروعمجردالمباغرةمنإج!ل

لمنطلقاتتحضعلاعصبية/فورةمجرديبقى،أفصص11أصأشخاتد

اارخاطرةحطودفييكل!هوولذلك،اسيا"!االوعيغىقأسيسلها

با!ستقبل،النبؤواالوثوفىمنكثبرعلىيف!ويالذياليقظالحلماو

هـرةوتساءلت":شيءكلهودامما،للنننفيذكافغيرواممنه

ا،اسقبهرلا"ق!صة؟ويطالج!بحقوثهوحدهمظهـاهرةيىظملا!ا!ا:أخرى
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:،البيضاويةخديجة"ايامالكاتب!فصةيطرحهمانفس،(08مي)

يستمملهنالذيآلمعملربضدا!كرابا.لزعمبانخديجةلحلم))

.،201ص)"الشوارعافهالكلدكامتخأأفومادياجسديا

وهذا،القصصش!خصياتمواففعيلىيسيطرالفرديالفكر"ن

وثصفا،ثوريبفهلتقومانوحدهافمىنمطيعآرطاتنصوريجطهاما

ستعودانهاتتصورال!تياألتائعمنو.لخا!تكسيرجهتهاماايضا

الى!نتهيانسابقين21نالنموذحانننسىأندور،وحدح!اعليها

الصوميةيرتهـبالئمارسةدطرلملا/وعياوعيهافجهلآجتماعي"وضعية

عاملعلىتوفرهماعدممع،واستغلالضيممنفميهايلحقهماوما

يصمنالشهورالذيإسيالسباقنمانهماو،املننطيريالفكريالوءكا

اضياالغيبيةألأسظاريةمننو!ان!ما.ألص"عيلانتفاض1بروح

اصالاشخافيجملالمواكف،بعض!علىيرسيطرالمسنقبنيبانث!(3ترتبطلا

عن-دكما،والو":الو!وفقصة!يمامتل،وانتقر*!نع!اجيئ

منالكاتبيتخذاندون،(11ص)"...اصبرغير،دررما

لمثلالوصفينقلههوألموثفلل!اكاناقياالأانت!ديامومناذلككل

موففهوموقيفهاانفتتصوراأتهاماالنىفيانوثون،النماذجهذه

يال!زلةاشخاصهشعورعنمسؤولأيبقىالاتبانالأ،نفسهاتبالكا

قصةفييتكداكما،الجماهيريبا:لىيملالايهانواءتقاد،والوحئة

.الحياة!ابعقيطالبا-أتظا"رونالم):"ت!بقعممفيسقوط"

،(36عى)"وحمكلانكستفشل.ساجرب.وحلمكلازثستفشل

!ورالشعوهوتقيضهالفرديالشعورهذاال!تبيخلخلانثون

المثقفنموذجحضهورانالىآيضانشيرأنبدولا.إدجماعي

المنطاص!قمنالمنقاشيخفعالخوريالريسمصهوعة!يإببورجوازي

ادترامثون،الحيادكاوالتصويربالقلالكاقبلميخفيب،نفسمه

بناءؤليهايتدخلاشكالعدة؟خذأنيمكنالتياثايةالانتقاالدنزع!ة

فيالكاتبسلكهاالتيالوالم!عيةنوعيجهلماوهذا،الشكاءالمعى

بالتهمة!ودمط،الأنتقالليالتفجيراماموسلبياادياحيا"لقصة

يعبرلا!امماأشخاصه4واففالحنطديتبنيهبم!ببنفسهالكاتبعلى

منهم.الخاصموقفهعن

هـنكلعندالاجنتماعيأرسقوطامسالةطرحاننجدهنامن

"والقوطالارتفاععندكيسيان":الخوري!سوابزفزافمحمد

لاكألا(فاالمفارقةطا؟بععند!ا؟خذ،"ظلال))مجموعةمن(.7ص)

إنص،اداخلالرؤيازاويةواخدتلاف،الفكربةواوالم!،ناةالتجارب

المستوىعلىقناعاتمنمهماواحدكليدكيهأنيمكنماكلرغم

-.الايديولوص!!اا&طري

ان،الاببعضفياظضاتناتص!بحكانتربما،الممفارقةهذهان

القمص!.الحدئمنهاثمرضآلتياويةالزابسطفييظهر

الحصرانعلىالقصمر.نؤكد،الىزفزامعمدعندسا

يحكمالذيبالقمراشبه،شبقيوالعانوغريزة(،يوميةممارسة"

غرت!ةايضافيبدوعندهالصساما.القصصإصأثخااتحيوافى

مختلفةوطرقأوضاعوهو،والنساءلرجالاأجسادتسكنبشرية

التيالمدخلفيعليهويركزبل،لاخرىقصهمنالقولفيهاي!مل

اراد"-ءلة":يقولاذ،ا،كل"الخوريالرشلمجموعةكئهـبه

ا!-يطرحههو،مثلاالجنسلمسالةمفهومهيوسعانالخوري

ل!اضخذاصبحتوامرأةرجلبينطلعلاظت.(!اسص)بشكل

اناست.راض."ومتنوعةشاسعةمساحةم!ى!اوتوزعآشكلاعدول

دفرأة4واالرءلبينالعلاقةتننخذهااصبحتال7الاشثالهذه

خر2وحيىاالارأد/اذالىالنطرشكلعلىحينازأتي،!افزا!محمد

الذيالموظفافيخماعن!عاايضااو،ا!راةلرجلايقلبعفما

كماالمفم!بيالحي!اللوطيينمنأابناكلهعلىالاودوبيال!!ايسكن

شب،نبينشيوعياالب!يصب!حعندمااو،(غموفي)ق!صةكل

أنةبالخيامرفيوهو،(الجميلةالحلزونيات)فصلأفىكوا،ابهافب
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التيالانسانيةالنظرةفيزفزاف!سمقلىوبذلك،ل!،بقااشرز،كما

وغايآفه.وتوترهحدتهمنالوافعتبرىء

والحنستلحكرالرؤثلأزاويةتتحدآلخوريادر/بسعند-2

انيازعمأناستطيع":تنظيريبوعي!:وقنركيبيمناخداخل

(11!ي)"عنوانبلا""آفيارىأزءمآنلد!(سخطيع،كل"ضرانست

منهروبفالمر،الك!ئبعندعفويغير،"!ل"معجهومحةمن

اعا،الطبتىوالتنا(ق!ضوالبزسبانفقر.نضحالشاو!ةأال!ياة

الحالهوكمامةوالر2الشرأفرافةواالعهارةن!وضرصقفهوالجعس

اتي،(والبحرالناس)و(البيضاويةخدثجةأثام):قصتيفي

المدينةهذه.!فعلهيمكنننضءهماكلشىالحقيقةؤكا":دي!اجاء

هوهنافعلهيمكنما،اجتماءيةءؤسساتلا،مصالعلا،ؤالميتكأ

،كغريزة(لنسبينألخورييربطوبذلك،(اا؟ص)"الثارة

بالممنىايضاولكن،الأخلاقيبئلمهنىفق!ليسكاستغلال!الجنس

الظبقي.

و(خلافية،نفسيةهويةبخذ،ز!زافمحمدععدآح!سان.1

الخوريادريسعندهوبينما،بالخيافةملتصقايجعلهتدمااحمانا

منهماكلمئطوراختلافعلىكتاكيدالاجتماعيةال،ويةنصبجه

حدودالعاريةبكلمانهيخترقالخورياناذ،ا،لخاصوتصوره

يتومالذيالواقعقعريةبقصدحقيقيكشفقلحو،ألمجانيةالاخلاق

والسياسية،والاصمالكيةالفيريولوجيةعلافاتهابكتنظاساسعا!

فرصةلافرادهيتمحلامصننهءفي،للخبزولهيلةال!ىيرصحوهكذا

اشنجداءعمليةفي(الاجننماعنىالسقوطبممنى)ويه"!م،)ال!رامة

المتحكهحةالعلاقاتدامتما،2للراةعندالجسدهيوسيلتهاتكلن

الشرعيةطريقالفردميهابلمكلاثمومن،آ!قيةلادلاقمات

...والصحةوا!تعليمالغذاءفيحقهنحوالاخلاثية

الهامشيالوعي

لحظسةانهاعلىالكتابةلم*ظةتصورفيننطلقوتناثا1

منكثيرافان،والسهياسيوالاجتماعيالنارلم-!بالوعيقرت!بو

ينطلقلاذاشتصوراساسعلىهابناؤيتوم،لقتئ1النصوص

مستوىعلىأو،الصممليةمسنتوىعاىسواء،الشرطهذامن

تتصفوالتي،العامنسيجهي9لحم!ةزشكلافئيالجزئياتبعض

منموففناهوما.الوعيهذاتهميقؤ!ت"هملاالزر!بابهامثية

اعتباريمكنالياو،التاريخيالوعيمنا،!جردةالافأفيةاللحظات

مصالحوبينبينهتربطاتىالعدقةيرخدملاسكونياوعياوعيها

الوعسيهنايظلعنمماخصوصا6الو!!التحررفيالجماهيو

!عوءلأالخاودواوالائرليةبالابديةتضصفالى!باللحطاتملتصقا

موففهتبريرفييكتفيانالمفربي7لبالكافمنهومنالعربي6!بالا

خلودهابلن،اموبالنعىمستوىعلىالانسانيةاللصاتهذهمن

!ضيةأ!طيجعللانيكفي

المراسةبيهالمعنيتينا!جموعتينفيالقصصمنكثيراان

عنتنضملوانهاكصوصا،اساسيامساساالننساؤلهذاي!مسها

والحغرافي"تارينىبالاطارالمحمدوالسياسيلاجتماعياالوا!ح

!ساؤل!حالىبنايؤإيوهذا،الاخرىاًلقصصلهتتعرضالذي

المعتهاةأفواعكعديمنيوهل،الكانبعندالوعيمركريةحولأخر

ل!نيلاموفوعاتخصكاالذاتيةدؤاهعنالتعبيرحقهمنيركونان

لتعميقمادةالؤام!كايتخذايذيالقارىءتعنيلالجا،ابمماهيرا

أالمكتوبالنصمعراًلحطوفننحالوعي

محمديقولهمانقراعنمعا،التساؤلينهذين!ويةلناكتاكد

وريمنعني":الهدثيةالقضاياعلىبالترمميزاتهمانبمدزفزاهـ،

دنبت2لي،الهامشيةالعنامربعضشاهات"اشرحاشمناحد



؟ل!،سيلأون،الفارىءأماموضعيتهموساطرح،كالفقاعيومكل

مرت!ب!ا(1آفننرح"هذايصبحعندما،اخصوص.)ول،"صدقبكل

ذي1افما،اثمجكليعهةمنقصصلستمناكثر!ياائصوعرإبكلية

مم!ش)أرصيهوامرآةشاببينوربو!ةعلاقةفيالكاتبلنايشرحه

نباتوبر!دعنيربز--!ثانبأجمب!مةعربيشابلة!لافيأو،(حموثه

أصواتاتسلأمل)المغرب1لميالهيبيووجود،ال!ويدفيا!خرثو!ا

ز-كاالمشسا،ف!اثلجامنحانةفيرجلأات*نجافياو،أإءخحة

ز!لرةممسم)افهـيحأدرةزيرارةفياو،(معزولمكائفي)الخارج

؟.أ1)-وادة)ضفلينبين!وسةوالهالعر!لىلعبةفياو(السبد

-فى3-طا-قيابر"ظرن!ءبيجعانا،-لمابقاذكرتكماذلكار

ل!ئرىك!صش!ءشط!نحظخزانهام،لمحمظةكل!ب/،!ل،الكتابةلحظة

؟آصرشيءكحلؤجملوعبملحظةمه،؟تجعلال!يالخصوصيات

بعصت؟لندم!عىبئلميةيصخم!دنجده،نفسهالهـلاشيالملآوعبىهدا

شء-ريخغصلمض!وناهنهاليجعل،الخورياثريمسع!دا،قصصية

القصهى،ركأءقيكأ!.االت!صجمرر،ادرةآ،خدالتباله"يق!ةاالفكريةانن!جربه

اكاتمطاب!اي!رراا"كط1،رر*ةاؤييعتباور،الهامشءالبمهداولعل

(صعيرة:ةا-ااؤبورص)؟أوابيضأسود)!يكما،القصصيمضمونلا

مفرهـةح!السذا!ءةز،!ااًلتمتبرو1000لطابقعرمؤيسقوط)و

و(ار"ضد!.لحضورا

الشكليالبناء

اقص!-ي(،اأحطثاسردعلمىقهـكلتة،هتاكرفزافمحمدانوايبد

فبمذلككلليصبجزئي!اتوقسلسلءولافىف!وترادقيق!بكلمات

الىأ؟ربالقصصيةنهـصوصه،جهلبىلكوهو،وآناميمهالفصه"بناء

علىا)ننركيزوبواسهطة،عهـنهيتحدثالذياماالعاآلف!ةالسطةبوأالمألو!

بئافةهندسةلايوالتصعيدا،ءرلماصرالفديدالمتماسكا)ممردعامل

الك!نب،عنهي!حلأثماوواقعيةبمروا!لارياالاقناعتخدمدقيقة

!داعلمقلأر-تصوره-صةوخصوصدؤيتهضمن،قةالحقبهووجعله

القصةأطراؤطل3يغرقيالذي،الصهـدفبماترالواهذا.القصص!ي

الصكبماتشغلالجزئةبالتفاصيلمفتماوالاالمدإلحةالمدي!جزئيلالهافي

الالضقاطدكا3بومصاباالهـاتي!يهـج!لماهو،كأالقصمساحة!ل

منثرب-حةسزرووأءالا?،مكلتوبامعشا!قكلكلأ1واؤ*،ولىاءنأ/،وصني

وصؤلمةالعيةبو؟الخثوبهـنلءترص!يصعلىتس!عد؟ليالخيالهرجات

.الاؤناعكأىقروةاكثر4تركا

يظإك!اقديبآ'وصف(لموقبطالىقيقاالجزثيالردطاهرةان

صهغي،ةلىصر-في(تالارقبا!فيوا"بالغة،آلواذعواقعيةالكا،تبفيه

هي،الى"وكحسصرلائافيامالطالجوآوالشخصيةاو2بالحدثنتصل

فصصعهفييء!زمحهـمهـفىء!اؤءانلسببخاصةوقفهقس!تحقظاهرة

يلي:ؤءمافىلموضدعخاصاتصورأنصملولعلنا،بذلك

تشييدع!لى/قومالذياًل!مرديالبنلءمنالئوعهذاأنسا

صاءلأ--ىالاتمداهءللى!وحدثيةالآسمافىءنوااجتماعهـيةنفسيةحالات

ف!كىم!ك!ا،صطزغزافىالىنجدهالذيائيالروأبالثفسضولايئلصل)

انالديدا-اقووصيدزلم؟رةموسم-لرجليناكابروسرا:التالية(اقصص

وأوحيادهامفرلىات!اساوى،ىمقاللغةبضوعيةوعرضا،كلن!!النني

(...الداخل!بةالعلازلأكتبننفجيوتتصفلااشياالظاهريةيبوسئها

يبقهىب"ش،،إيةالش!أحيةالناءنالواق!بالانحعاهيرتمبطانما

.لاخرىزعةءنانباتكالرؤوكأخاضسعاا؟ضهون

مغا"يرةنقديةر"!ىتر،تخاضعايظلأفكلياالمتطأقهدا-2

ولمالتصىودراخارجيةاالحالات-رض"-والاسهـابالوصفيللتحايل

الاكثارالىالكاقب.لضطس-را)قيالطو/لمةاًلر،لبناءيهتءهـعلىالذي

اليايكثرةاللغويةالصياكةنترامواالربطحروف!ما!استهمن

كبفصطءالقصيرةالقصةمعييختالفمما...اقالاتفةمعتلتة!

وخصوبصةاللغةوكأفالوارلحظاتمناـحظةعلىرركزت!في

اواقعياالوصفمنالنوعبهذاآلكاتبالتزامأنكما...تمفييدامتها

الهامشبةا!جزفياتباهتمتفصمماءبناءالى1القصيرةاقصةاي!اولى

كاليا.كلدثياأس(سامنهايركب

منا)كوعهذاتصيمالىصلم!افزأؤلمزامحمدانايضصانجد

اختزالالىيممدعهنيدها،(لمشدوكاال!بل،قصة؟لميكياالسرد

!اثمث"هدالصور1تلاحهتفيا!ف!ظبةلحكةوتركيزالهامشيةالجوالنب

ينتقدان!كنما/رغم،االثماهدموقفالمنكلمصميرمهـنهايقفارقي

الىأ!نفس!عاواالبصريوالانشدادالضوتريشتدحيث،ذلكءإى

كما"او.بالبال!اا!فالالمخزنرجالقيهيقيدالتيالقمعي"لمش!ه

بناءالقصةفي،!الىالكاتبيعمد(أجنحةاصواترسالل)قمصكأهم!

خصوصيآثلمؤسسوالخهارجيةالد؟خايةالعلاقاتفيهتتداخلشكليا

الني،(والعجزالقوة)قصةافيفهـعلكماوأيضا،لقصصياالهمل

"الحالقهـ(يجعلبل،الواؤ!الديكوروابا(ابطانالكاثفي!ا!للتزملا

الخاصة.مواصفالهاتفقانلهاويتالركومركريامحورياشيظ

الفواعلقخطيممنباالكعيرتقومزفزافمحمد!!الاغةانك!ا

أحيافا،اليوميالحديتلغس4اوالعاميةااواللغهاعيةالابدالأاللغةبين

ابداعيةاحساسيةية2دونمناسبةانها-كلىاليالكلمةأيستعملفهو

إلية:التاالأسته!مالإتفيكما

"(؟فه"لهردود)ووؤدلقهنفءتهبالضبطعوف2ءئت"-ا

.(25ص)

مجرد(2رجكعةامهليما)كانتولوصتىالاحكاماليست"-ب

.("اص)"؟نس!بيةاحكاآ

عب!ة"(هيستيريا)د!الاجسعامب!ىوسقطت))سص

.(56ص)

.(59ص)"الشركةهذه!ه!(.ث!وونغمة)كنت"-د

الذيالوا!عنفىمنلغتهيعسنعالذيالخوريادريسبعكس

الكلهـةيبتنلو!م،الاقياعخصوصياتض!نعشهللتعبيركنطلق

قعبي!رااكثرليج!ا،"والاهلصماعالتوترواالعهفمنا!ميراوو8(!إلابتذالا

يستعملنجده،المثاالسبيلوعلى،عنهايكتب19"فلأ"الحالة"عن

")بعجتها!حتىالوراودوداست":/أو،(فتمشعمبط)كنا:مثلكلمات

"،ماليرجمأياا!بماما)ارهوارةعندلاء!وقال":آو،(111.ص)

"(مث!همحة)وريروسسهـةانحىفىاتوجوه":او،(801ص)

...9011عى)

اكر"-!واالىز؟فىامحمدسناأكيلايب-لحوآلاضلأفطولعل

ء:-لىاللغةتصبححيث6الشكاليالت!ظ،لتاخننياطفيلفوريا

لغ-ا--لألان!!اولكئ،الشعريبالمنىليسقفجبريةامكانيةالخوري

حرهةانتهاكعلىقدرآ!اتستمد،الخاصةوم!،قاته4بطابهموسومة

ئبالتث!مجصبالتطسادقاوهدا،نغس!ه!الامبمياءاقةصفامنالاشياء

تفجيرء-؟ابعاطدااخمركباادري!سلغةطي8لمماهو،والمداولال!د!لة

اائ!ك.داخلوظيفيةتصبحأنالىالحياديمنالد،وربهارختمقل

التظبيدي،الواوهيالبناءؤصصهفييخلخلالخوريانكما

ممنهـ،يصنعاًللتيلشرائحواآلح"لإتبينالتنقلحريةففسنهليعطى

النجائهوا،الواحدالنصداخلالا-واءبنتنوع،القصصيةمادته

لسي-ولقباالنسبةلحالاهوكماا!رةورخر"واالت!ويىالىانا3أص

،(ا!دينةوجهديمسوداءبقع)قصكأ!"،ااقهـبورومكتريالقبور
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كأئإااالدءبيصبحعنممااو

."الدرب)

!قفيكماوفؤهبتمزقلاقهيرضحوك

المو!طالتفردخاصييات

ا،ننقدي،ألمحليليالعرضهذاخهكلمننرىأنالسضطعنالتد

تبدز،الخوريوإادريسفىففى؟اتمحه*:الكايتبينامنكلقجربةان

نارغم،*"خرينالمغاربةأقصاصإيناتجاربمنبعض!االياورب

الشكلية،اتوالاثواالابداعيةانهـيةالأمكامنبكثيرتهإدهيحققمنهماكلا

القصصحيآلمضموءتوجيةآوالرؤيةفياوي!ةمستوىصملىأيفسابل

الكاباأ:ظريو!الىتنتمييوتخونقدمعينةاسراتعجياتلخإدإإ

آضإجمسا،؟بص"رحئة%بإبإبأو،لإبرراععواملبسمببالايديولجيوإا

.التب!لورطورفيتزارما

هـ!بكئيرتتوبتهو!لتفظ،زفئاك!محممدفانهظكلمع

الاشكالاتإصشناناقدكنا/وان،القصصيا؟سرتمإدفيالئضع

من)!سعا-اطىإبأالحاحيعراتهكما،الاخهيارأهقاعنقنننحل!تي4

النىوالجوانباللخظلىمنكثيرالتشملالقصصيةالتنوبةدائرة

!صعبذلكوهو،والمعاناةالاثراكفيالكاتبذاتيةمننوعاتعكس

.والمفايرةاءضفرد!نصرلت!جربته

هـ!نالارقادي"ىو*تهعدامريستمدالخوريادريسانكما

-"برالذ)نالقاع!ءينبالاشفلا!وارقناطها!اوت!مررهااللنةعنف

هؤلاءغضبيصورالذيالاحهـتجاجاسلوبعلىا!ننمادهمم،عنهم

وتاسيسالجماليرشعورالىاتغننقدس!ياس!يةنزوةشكلطلىيلاشخاص

ثمنااما،ذلكعنمسؤولغيراما-لباكانوربما،الثوريالوعي

الدإينامإيكية.منفيهـءأشخاصهموقفعنمعبرإانمنبرهآننريدالا

اثكاداتعدةامآمها،المفربفىالقصيرةالقصةتجربة)ان

عنللتعبر!خنارهاالتيبالاسكألىاملاب!يةقاوكةفيهـاقرقب!ا

الج!/-.منحميرالىاتحتاجالفنيهإ*ضعلأةإولعل،الرؤيةهذه

تراءميةنصوصمنالادبيةالسإاحةبهتحهلإماعكس،وافعاناة

ال!قيقيالممقيخدمانلاارواعرأبصس؟لشبانمنكرريكعبها

واثر!سافزكزامحمدمنكلتجرابةيهطيماوهذا،الالباليوءي!ية

الابداعية.ةبوالق!واتأصيلالتمايزمنحميراالخوري

ال!امش:

لنشرالىار،لبيضساماالدار،الخوري4الر!ى،("!هأاسا

نإص.،ص7791،161،ال!غرإبينإ

النشردار،لبيضاءاالهرار،فيافزافمحمد،"اطعةوبيوت"

!معي.،ص145،لأ791،!ا!ربية

علىاليهاسنشيرالتيالفيانكمنمحيمر!النصوصتقع-2

لسياسي1وافتمألهالايديولوجياملالبوعيبينإوض!اتتإناشكل

.لنماءالالمهذاقجسدلاالنىالابطع!يةالرؤيةهامشيةوابين

الىترتفعدإفصصيهإمجموعاتعهدةاخيراالمغربفيصدرت-3

كيمتزالمالانهاالشكليةاواك!ضمونيهالق!ضيةطرحمستوى

الشقانغم)).مثلامنها،التصوهـوالتطو!لاثوإتممتلكة

(،ملغومةأوديةفيسفر"،التسمانيالكربملعبد"والمثورة

يطي.لمصطفى،(اررشةوجهفيافياب"،غرناطلمح!د

الرجهـهصيادإكرالىبمواقفهمئإ!تمونالذينامنابإبعض-،

السيالي.ا!مععنيكتبونا،خريعنهمنجدهم،البورجوافيي

.!1.ص)،ض)ءمج!عةكا-عن!انبلا-5
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-7

8س

-9

عسإ.7391،151يوليوز"اونملبوىإارآسافيصزإن"

م!نعدديمرإسهالذيانإمدإاميحذويالمتإألنقدا")ىاشارة

نءتعيإرإا،القصصيةااقراعاًتواانإدثاتأجماالكلينإطلاب

ولعول،ا؟!وبةا،بداعيةا&مموصوم!"وياتلانفكالرفض!يم

صبعةنقديةأرقميهتوسأنقتطيعاؤلنة!تقىآلم!(لفات"ك!ه

فت!تعامل،الخارجمنلصوص2معبالتعاملتكتفيلاان!الو

.*بداعحل!دفيايضاصه"92

،البيضاءالدار،الثقافيالمحرر،زقيافمحممدمعرحوامن

.7491فوفمدبر24

الساصبق.آ،ر?نفسرإ


