
 ، طوفان الّصخب البشري بامتياز لياسين عدنان ،"ت ماروكهو "
 ( 2الجزء)

 

واسعا في   رواية "المغرب الّساخن" اّلتي ترجمت حديثا إلى الفرنسّية وتلقى رواجا وتوثيقا)
 ..( تخطو بجدارة نحو العالمّية  الغرب،

ا".. ماروك  هوت  عن  بكرّية  رجاء  الفلسطينية  األديبة  مقالة  من  الثاني  في   لذيالجزء  أمس  صدر 
بهذه المقالة تكون رجاء بكرّية قد    الملحق الثقافي لصحيفة االتحاد الحيفاوية. صحيفة إميل حبيبي.

مركبة  أتاحت لرحال العوينة أن يحظى بشرف القرب من مدار سعيد أبي النحس المتشائل، الشخصية ال
راءة نقدية عادية، بقدر ما كانت  ز قالفريدة التي أبدعها حبيبي. في مقالتها، لم تكن رجاء بكرّية تنج

ي تتحدث فيه عن "كاريزما البشاعة" في هوت ماروك  تكتب نصها األدبي الخاص. نصها الممتع الذ
هذه ليست قراءة نقدية.    وعن "المهلبية البشرية" في الرواية وغيرها من المفاهيم الطريفة المبتكرة

طرس.   على  طرس  كتابة.  على  كتابة  أدبي.  نص  التطريس  فإلإنها  هذا  من  الثاني واألهم  الجزء  يكم 
لألديب وتحية  الُمثير.  حيفاالحيفاوي  أدباء  لكل  خاللها  ومن  بكرّية  رجاء  العزيزة  وكل    ة  والقدس، 

 (( ايسني عدانن( )  "،،،،،فلسطينيي الداخل

 

ف لهاث  ها خلفرت شي  ستترُ ت  تخّيل   أطول مّما  هاالقصير اّلتي ظّل عدنان على اعتقاد أنّ   س  رواية الّنف    "..
جهاتهات وأعنيجوُب  ذات  ،  هي  واصطداماتها.  بمهّماتها  الموسومة  حيواناتها  ُتحا  هالهاث    لىإ  لُ اّلتي 

عّياتهم الحيوانّية، ووفق ذلك يصبح الّصراع لسعا  بارعة في تعّقب الّشخوص وتحديد مرج  سلوبّيةأ  تقنّية
و  جّرا  و د  وضربا  وعّضاسا،  ا    غصباات  يّ لحيثكأّن  يتركوها   ة  غ  لّ ل    تعيدنا  كي  البشر  اجتهد  اّلتي  الغابوّية 

 "  ط وعا إليها.. فعادوا
 رأي: رجاء بكرّية 

 



 زما البشاعة كاري
في   يحدث  ما  سّر  الّساخن"رواية  هل  الحر   "المغرب  أّنه  أم  وتشّظياتها،  على  الّلغة  العادي  غير  ص 

العامّية    المتفاوتة بين  غةت اللّ مستوياوأعني    ؟هاوصشخ  ات مكانها ومناخاتبديل الّسريع لمنخفضالتّ 
الفصح المدينة،  لمّراكش  والعاليةالقحيحة  البسيطة  الحدث  ؟فيها  ى  جاهزّية  أم  الّسالسة  أهي  أهي  ؟ 

، وال عشقالمرأة أم الّرجل؟ أهي الفئران والجرذان أم الّسراعيف اّلتي تلوي العنق في كّل زاوية؟ أهو ال
د لُه هناشع   حال  الباردد  أم أّنُه الحيا  ،ق  ُيشه  حّتى   .، حليمة وعبد الّسالمحسنّية ورّحالبين  للّرغبة    ماس 

ة قضّية أخرى هاجمت ورقي وأنا  هيام فتنتها األرستقراطّية ال تغريك بالبحث عن الغواية في جسدها. ثمّ 
  وتستدرج   ّيتهاباذبجالبشاعة اّلتي تقنعك  *.  بكاريزما البشاعة*  يتهاسأصطلح على تسمألتهم مجرياتها  

كالعام لتوق ع  ب  مستويات الجمال    انحسار انكسرت  . لقد  كائناتها العجيبةمسحوبا ل  هاقُ ح  التُ ف وصبر ك     ن ف س 
واستُ  الّرواية  هذه  في  الفتنة  البشر  ال  ث  حد  معادلة  لدى  الّروحي  جوعّتشويه  عن  عشق  لل  همكتعويض 

فمكانهُ الّساخن مجتمع  ،  غليان  كامل  ينهض  حالة  األتسييث  حب.  وتخّبطات  في  منط ر  وفق  ق مور 
اإلستثنائيّ الرّ  اف  ،اوي  ينتحلها، الجزء  اّلتي  الّشخوص  رّحال  ولدى  عماد،  هو  حسنّية  عند  لمشّوه 

إلمالءاتها، يرضخ  اّلتي  الجنسّي    والمخابرات  ز وعجزه   فراش  حليمة    وجته في  والبرود  ولدى  الاّلمباالة 
الالّسافر الّسالم  عبد  ولدى  واإل،  هيستسالميأس  ولدى  و الّسيام  ،  ياسين    .الّداللطرة  استراتيجّية  هي 

ون مقابل منذ الحرف األّول حّتى الغالف  لكسبك والّتحالف معك د  ّرابحة وغير المبرمجة العدنان رّبما  
رّبما حين تلتغي    لتجذبك بهذا الّسحر إليها؟  فهل تملك البشاعة بحّق هذه الكاريزما الكاسحة  األخير.

 ته. سّميامُ   موح للجمال بكلّ أسباب الطّ 

   مبنى الّروائيلا

الّروائي   و ليديّ تقغير  . المساحةرحابة  رغم    كمتماس والمبنى  إلى   تجزيء    يعتمدُ ،  الواحد  الفصل 
. ثالثة أجزاء كاتباّلذي اعتمده ال  ،األسلوب  لتحديد استراتيجّية  هو الّتكتيك البنيوي و   ،عّدة أجزاء قصيرة

ه  وُقّرائ ه  معا.ى تعل  تهُ عدسابّية  و لستقنّية األُ ال  هذه   .وإثنان وثالثون فصال وهي    ركيز عالقته  بشخوص 
تتحّرك على جبهات تحّددها مستويات الّلغة. فالّلغة العصبّية المزدحمة جبهتها ساخنة، والّلغة الّتقريرّية  

ات حّدة الّصراع  من  ّفف جبهتها باردة تقّدم تقارير تفصيلّية لكن ترافقها لكنة الّسخرية والفكاهة كي تخ
االّدا في  والخفاءئرة  الّشارعلعلن  في  السيبر،  داخل  ا،  الجبهات  وسائر  مثال  الّسجن  طوال  ،  لموّزعة 

وعرضا. فالكوميديا الّسوداء هناك مجّندة على مقاس الّشخوص تماما وال ينقصها سوى فنّية العرض 
 رة.بدراية مثي سابقا إليهي عبر سيرك العرائس اّلذي أشرنا اّلتي يقّدمها الّراو 



 

 ..مرّة أخرى  غةلّ لوا

يستفيق مباشرة   فإّنهُ   نام  ، كأّن راويها ال ينام أبدا! وإذا  كفة، وحوارا ومنابانورامّية معّبأة حماسا وكالما
 . ّسردقطع عن دائرة اليغُف أبدا، ولم ينألدوار جميعا دفعة واحدة. كأّنُه لم   بورق ه  ويدخل في ايمسك  كي  
ارّحا)  كأنّ  يع  (ةوينلعل  لحال  ينة  سنيّ ود  وال  أ  ماأبدا،  تنفخُ   ه  حالممع  بطال    هُ اّلتي  طرزانا  غاباتها  في 

 جتماعياالاصل  هذا الّتو   هاجمة أحد.يقوى على مضئيال ال  يستيقظ فأرا  ، قبل أن  الّذئاب والخونة  مُ يهاج  
و  الّناس  من  متنّوعة  قطاعات  بين  المرونة  بالغريب  شهذه  تثير  لسرقة  واإلنسيابّية  القارئ   أحد غف 

اوي اّلذي  مملكة األم كي يريح فكر ولسان الرّ امّية تعوم داخل الدينوينشئ مملكة    ابهي ينفرد  وار ك األد
يكّل وال يهدأ المال  الواقع  السّ . تخّبطات  يعبّ ياسي على وجه الخصغربي  ، ه  ئ حّتى جيوب قمصان  وص 

لتحّزبات سطح الخالفات وا  يعوم علىلهاجس الّسياسي  اف.  ف ض بمزيجها الفائربها إذا لم ي    كأّنُه يختنقُ 
الّطموحات الهّشة   بلؤم  ئمُ تما تل  ل، بمثزعوتتكّسر بال وا  حيل العالقات اإلنسانّية لقطع كرتونّية تهوي وي

،  تُ لبنت اي  نس    اّلذية  ر المهّلبيّ د   قّصة ق  استحضرتُ   غير مّرة  .جشعها  اّلتي تطحن األفراد تحت سنابك
رعة الغنّية الّلذيذة، فبقيت ُتصّنع الحلوى بس  وى تلك الحل تصنيع    عنتوّقف  ي كي  سّره  ، كلمة  بطلة قّصتهُ 

والّشارع البيت  بها  مألت  حّتى  الحواري  لحوا  جنونّية  ثّم  تصنيع  المدينةو ّي  يواصل  عدنان  وياسين   .
  ر ألّنهمة السّ استدعاء كليفّكر بّنه ال  ى أحتّ   ،وارالح  احاتالمهّلبّية البشرّية اّلتي تفيض باألمكنة ومس

ضمني    ؤالواحد اآلخر بمتعة حقيقّية، وتواط  يجرفا  الحكي لدرجة أن  ماعشُق راويهي  .اهيقافبإ  ال يرغب
حّد إثارة    حّرض جمهوره على نسيانها لكّنه هو نفسه ال ينساها. ي ممكنكّل لون  بلة الّثرثرة  على مواص

القارىء   ا حسد  اّلتعلى  الّسحرّية  تأت لوصفة  و   فواجبأ  يي  و ألاالبشر  ر   يجعلهاحداث  في  ؤوس  تمشي 
تنسى.الق ال  عالية  بإيقاعات  المهلّ ق د  و   ّراء  تُ ر  الّرواية  في  تى  تّ ح   فّورُ بّية  الّظالل  أّنها  مصيدة  مأل 

ى الّشوارع المجاورة، القاعات واألرصفة والمدينة الحمراء مّراكش بكّل ما فيها ولها إل  فيُض تة و الحيوانيّ 
ح المدينة، يستولي في طريقه  على يجتاطوفان  ستحالته  ل حّد ا   مكانكلّ   إلىواألهّم    ي،كحة للمن مادّ 

المندهشين اّلذين  القّراء  جر ،  إليهمادل  يعتلون  الّرواي  عناية  الكُ   .تفذفها  خل  دا  يزدحمون   ُثرأولئك 
 .الحدثتشكيل تداعيات  في   عدو عن بُ ، ولوالمشاركة  يفذالّتج ن  يبدأوو المصيدة 

 

 افرةة المسالكتاب



ا السّ يش   لكتابةا  من  لّنوعهذا  أبه  تامّ حر.  بحيادّية  والمفعّ  ةعلنها  الفاعلة  الّثرثرة  هذه  كامل  ل.  لعالم  ة 
  منك   نحسر على غفلةت  ماكن واألحداث. وهياأل  اتمسافة قياسا لر  ختص  رحابة مساحتها م    رغم  لها،حو 

عة  فال تكتمل د  ا،هن،  ورفالّص   .نذارابق إدون س  في مكان آخر  جّددهُ تك منها، لتوتتركك جائعا لما فا
مّرة، لدى   على جبهات لدى حسنّية  عينزّ و األبطال المات تطال  إّنما على مزاج ورغبة وتصّدع  دة،واح

يها  فالمساحة الجغرافّية اّلتي يستولي عل  . ُيعل ن  دورهُ ي  ك    غامرُ األرملة مّرة وبعضهم ال يُ ، لدى  حليمة مّرة
وي من اُينبتها الرّ   .اعليه  ثنائّيةستا  فاتغ صوإسبا  ةديّ عاه  جو و ل  الّتلقائيّ   ثويرالتّ ا  الحدث تستدعي هذ

ل  بها. كّلما تواص   العالقة اّلتي تجمعهُ   قُ م عُ   شفُ ينك  ُلهاوي صقُ   هادّورُ ربة تكوينها الّنفسي، فهو حين يُ ت
 .. ها حّد امتالك أفكارها أحيانااستيعابا لمع اصطداماتها الكثيرة ازداد 

 

ق كونك روائيّا، كيف أمكن للكاتب الّسيطرة على  منطل  ، ومن ّقفتتساءل بال تو   نت وأ"..  
 رجاء.ب( ).." ّتركيز والمرونة؟ذا اللبشر بهلهائل من اا مّ لكذا اه
 

   س القصيرف  رواية الن  
 ارىءلقا  علت من ج  ه وأبعاده  بصور ُتده ُش راويها وقارئها على حّد سواءذات  وتوالده منلحدث  ا  تراكمّية 

الغائبةالم    خّيلتهُ ل مُ ستكم  ت    اار كشمُ   القب  مست الّسالم، حليمة و ورّحال  لحسنّية  شاه د  هيام وعماد،   ،عبد 
الّرجال  ،وعّياد  حليمة جحورهابوال   ،والقنافذ  الّسراعيف،  وشّلة  في  يختبىء  اّلذي  باحة    .ّق  يمألون 
ستعاد  ات وتاريخها تُ المرجعيّ   جناس.ان واألواأللو ثر بكّل الّنوعّيات  كتألت أام  سعتتي كّلما اتّ الّ ر  السيب

وهذه المسألة رّبما تثار    ،يلفاصتّ الن  ع  ستوليه  غياب لحظيّ يحين  القارىء    حدس  تلقائّيا منستكمل  وتُ 
والّتركيز،   الحّدة  بهذه  األولى  اإليوأعني  للمّرة  للقارى الحضور  لشريك  ستواء  جابي  في    فاعلحالته  

الحدثص باناعة  كّل  يُ .  التالحّق    أن  مدهش  د،  ستعاسمه   الكّم  اهذا  من  بتسمياتها  جو لو هائل  ه 
اإلنسانيّ  و الكاريكاتورّية  أيضاة  اليقظةالحيوانّية  هذه  وبمثل  توّقف،  بال  تتساءل  وأنت  منطلق  .  ومن   ،

ى  تّ ّتركيز والمرونة؟ حذا اللبشر بهلهائل من اا  مّ لك ذا اكونك روائّيا، كيف أمكن للكاتب الّسيطرة على ه
تي أرسله  أمامك مغلوال أو حّرا، هذا يتبع المهّمة الّ نيا ووضعُه  من آخر الدّ   انتشلهُ   لوجوهغاب أحد ا  إذا
ب عليها مهّمة الّراوي الكّلي  ا. طاقة رهيبة، ال يعونسي أن يعود! كـأّنه لم يغب لحظة واحدة اوي إليهاالرّ 

ب على هذا  سد الكاتتح   وأنت  لحكاية.عه اوم  رجعة  لى غير لبّية إالمه  بحر  يلكّل سيغرق ف ا  انك  وإالّ 



فاتن    ثيرا للّضجيج والفتنة والجمال أيضا.ا محّتى الحلزون وجد له متكئ  ،لكّل ما يصادفهُ الّلم الهاوي  
دها وفق  رسم أبعا  هُ ل  ر يسّ  ها جميعا ويحفظ تاريخها بمهنّية تُ تتخّيلُه يحاورُ   أن عب في ذات الوقت  ومر 

هواهُ الّسي على  ولكن  ا  اق،  هواهوهذا  على  أنّ   ألهّم.  بمتعةيعني  يكتب  ملمس  ه  الكلمات،  يحّس  ها  ، 
عبر مواقف يختارها ويحّددها وفق مزاجُه وم زاجها،  يدّجُن ما شاء منها  اته .  وإيقاعها شأن فروات حيوان

الم ق در  تفيُض شأن  تظّل  أحداث  وشخوص   لييوق  .ةيّ ب هلّ لكّنها  آخر  تابعُ ُف جريانها  من شارع  ، البّث 
 .دا وبال عائلةوحينسيه وقاعة أخرى ما   ورصيف

أطول مّما   هاالقصير اّلتي ظّل عدنان على اعتقاد أنّ   س  رواية الّنف    ر أنّ اسب  هنا أن نذكنولعّلُه من المُ 
لهاث    ستترُ ت  تخّيل خلف  وأعني جهاتها  جوبُ تشيفرتها  ح  ،  المو لهاث  ب س يواناتها  هّماتها  مومة 

عّياتهم  ب الّشخوص وتحديد مرجبارعة في تعقّ   سلوبّية أ  إلى تقنّية  لُ اتي ُتحها الّ واصطداماتها. هي ذات 
  ة  غ  لّ ل    تعيدنا غصباات  لحيثيّ كأّن ا   وعّضاسا، جّرا  و د  الحيوانّية، ووفق ذلك يصبح الّصراع لسعا وضربا و 

  إليها.. اط وع افعادو يتركوها الغابوّية اّلتي اجتهد البشر كي 

 

المدّ عبر   الّراوي ويختيالعب  روالجز   تقنّية  لمفاتيح   دماب    يتعّلقُ ساُر ما  نا  نا مثل عاّلقة  ّيارة، تخشُّ س غ 
الفيض  المدينة.  في  دورانه  ويبدأ  موتورها  يلُكُز  رالُمنح)  ،حين   عليه     (س  ُأطلُق  ما    ق ضيّ الّسرد  )هو 

ق هكة   رعة الّنف س، لسر أو الّرواية قصي(  الُعُنق دحم  عام الكثيف المز ا في ال لماتها، وت الُحق  حواراتها وغر 
دون  و مناسبة    اليانا بوأح  ،لوجود مشاهد في الخضّم المنفعل تعوّ ُضهُ    في كّل مناسبةهُ يمكُن قّص   ياّلذ

رب ط ة يست بسيطة، غير أّنها هنا مر نة سلسة،  تقنّية ل  ر.ياقة  مكان آخالحدث، واستدراج القارىء ل    خ 
مة وماتعة.    زخ 

 

 

     (ؤةّلبُ ة الأ)المر لّشارع، انساء 

أن يحيلني    ك ت ف وية للمرونة الاّل بذات ال  على الكاتب بداية تعارفي بروايته ، فقد استطاع  تجّنيتُ   إذا كنتُ 
فالمرأ  بعضل األشاوس.  اّلتي  مناصريه   الّرخوة  الّسالبة  الرّ ة  جميع  مع  الجامعة  تفاجرت  فترة  في  جال 

، وأدارت قفاها ختثارت وصر اليزيد ردفها ف  ي لكزتواألخرى الّ   ،وظهرت تحت الّتسمية بقرة وحلوبة أيضا
اّلتي    األرملة  ها امرأة الّشارع ت  عّوض     أو تؤّنُبهُ ، ولم تحاسبهُ االيزيد به  تعريض  للعالم غاضبة ولم تواجه



عابرة    ة  صدق  ب    بعنفوان وأنفة. فبينما ظهرت تستدّر عطف الجموع  افترشت حّصتها أمام مدخل السيبر
س يديها ويدو   اليزيد  سيلوى   ،للّرجال أّنها كسابقاتهال  يّ  خُ   إلى لبؤة. وحين  نتظارا  الت على غيرحاست

تعريضات    أنفها أمام  فجأة  الّسافرة  انتفضت  حريقشأه   ف  ،ن  على  شّب  أمام   غروره  أتى  أرضا  وألقاُه 
النّ  هذا  رقبته.  على  تدعس  وهي  تهّددُه  كانت  يمالجموع.  ال  الكاسر  الّساحر  من   هُ استحداث    كنموذج 

وفق  و   التّيار،  ضد    يرُ تس  ، وبمجملهاالّرواية كّلها  ذه الّسرعة والوثبة لوال أنّ دّكان بهأمام    فالتة  رجةد
انة. هذا دواإل  غضبهي تحاول نثر غضبها ونقدها واستياءها بالسخرّية ثّم بالاإليقاع الّسريع الّثائر.  

         .ةممارسو  يدّية لغةقلاإلدانات غير التّ  الّرواية، ما انتهت إليه

النّ   وأضيف اإلستثنائّية أّن  مستهدفات  ماذج  التّ   لنساء  المجتمعات  سنعثر  دليلة ّية  قليدفي  ذلك  ورغم   ،
كاتب قلبت لكّن الفنّية والحذق والحيلة اّلتي لجأ اليها ال  تحديدا  ك، وشرقيّ  ه  عليها في كّل مجتمع منت 

ورف   والممكن  الجائز  بدت  جنّ حين    مالُملز    ة  تب لمر   هُ ت  ع  معايير  ة    بركانّيةالت ها  حرك األرملة   الّشارع  الُمدهش 
حرلة تحت طائ ،يبرط السّ ومحي  ه  وعرض  بطوله      449، ص اطةة ودّقة وإحو قّ ب ،السّ 

األرلم يصدق أحدا عينيه. ذ.."  تر   ملة اك أن  لم  انتفضت مثل  فالحسناء  بل  فقط،  ع في وجهه عينيها 

. وجد اليزيد  لوت عنقهتُه أرضا وحطرثمّ    يد. هّزتُه هّزاز لى اليكامل جسدها القوّي عبركان وارتمت ب
تِه حتّى جحظت عيناهُ وقالت  نفسه مثل فريسة سهلة بين يديها. أمسكت بخناقِه، ثمّ ضغطت على رقب

 له:  

نحيّدوش  - ما غا  األبيض  هذا  را  ،إيه،  ديال صاحبك  البيضا  البلوزة  بحال  الخدمة،  بح،  هاذو حوايج 
 " ؟جبكش بدّمك يا ولد الكلبة، سمعتّلي ما عاألبيض ال اهذنصبغ  يك، بربّي حتّى تنيش علوإيال ما فرق

كروائّية ذّواقة، هاوية نقد    المتمّهن فإنّني أجيز لنفسي أن أكتبد  قوإذا كنُت أفرغُت انفعاال ال يرجوُه النّ 
 . فريساائّي  و ه

ذي من الّ و   ،يّ ئواي الهال الّنقد الهاو على حب  فعالّيين الذّواقة مّمن يتأرجحون أن أنتمي لفئة الكّتاب اإلن
بات  على م  ر وهو يكتب يساف التحليق  عة  ا متن اّلذي يشعط غالبتجاوزا للتمهّ عتبر  يُ الّريح والهواء    شاغ 

ه المرتبة نحتاج  صل لهذ. وبالمناسبة كي نعلى الّنقد  المتحّللة من رسمّيتها  الّروح الحّرةتضفيه   اّلذي  
الّتجربة ف   رئ قال  المتعة   لننقل  عدوى   رسةوالمما  أشواطا من  العالم.  ي كّل جهيعيش  الكتابة  ات  فمتعة 

فهُ تضاهي متعة ما يجب أن  آراء  اّلذي لم   ع  وق  ، الم  ماروك" "هوت و ي نتناولها،اّلت  وايةرّ الرحيق من   نرش 
 صاخبة.حبة مزدحمة يفة ر كث البعيد والقريب في حياة منظومة اجتماعّية 

 

 ساؤالت على التّ نهاية مفتوحة 



ال نهايا  ،هاياتنّ ظّلت  األدبت  وأعني  للرّاوي   يّةاألعمال  امتحانا حقيقيّا  الخصوص  والّروائيّة على وجه 
ح على  والنّ سواء  دّ والكاتب  المفتو ،  من  هايات  ُكُثر   يجيدها  ال  عالمين  بين  موزّعا  فّكك  تبقي  اّلتي  حة 

، أبطالها هاين شخوصبلعالقة  عمق اواية تشي بق الرّ وإغال .  هم فعلواالكتّاب، ولو خّيل إليهم أحيانا أنّ 
المركزّي وخباياها ال  براويها.  ومهّمشيها، وصراعها  لصدمات    ضافُ تُ   مة أخرى صد  رّاوي لكن أن يختار 

كثيرة لّفت بك  الّدنيا وأعادتك واقفا ليس من الكياسة بشيء. هو يختاُر أن يضرب رأسك  مباشرة بفكاهة  
وّحد بها زوجها منذ ارتبط بها مرأة ال يتال  جىءا مف  لضها. يلخمك بحمأو ترف  قهاعارضة، لك أن تصدّ 

وضع عادّي  ا عن  كأّنهُ يمّرر لك حديثا عاديّ مة  يسرُد المعلو  سنّية.، وأعني رّحال لعوينة وحإالّ في حلمه
تقلبُ  وتحسنّية    بينما  الوهمّية  بذهظهرها  بطوالته  إلى  وهو  الّنوم،  الّنو   .إلى  المهذا  من  فاجآت ع 

اي ك  اجسك  وفّككوأنت تحمل هو   لّروايةخرجك  من عالم  قبل أن تسّجل بحنق    ، وُجرح  تأمّلك  معا، وإلى 
، " أّيها السّ  البطلة بمثل ما تستجمع  ذا ال تصرخ اآلن؟" والّشخصّية  مارعوف الجبان، لعلى كّف يدك 

الّرو  مفارقات  من  الكثيرةاقّوتها  الحدث  على    ية  تشابكات  مرك   تنفصلُ طول   تزل  تعبصمت.    زيّتهاعن 
 وتنكمش.  اهدور 

 

 

 ر الزّاوية: حج
ماّدة خاما    قد شّكلت  ةالقصصيّ   كاريكاتورّيةر أّن أحد شخوصه  اليعترف ياسين عدنان في حوار مصوّ 

  القصيرة الكاريكاتورّية  ننتظر أن يعود لنبش  سائر قصصه     ، وعليهروايته  "هوت ماروك"استغّلها لكتابة  
ّبما تخرج من هناك حجر ة بحجم كتاب من  طب، ر ه  الرّ م فحاوة  ر ت طفوّ ام اّلذي  م الخجنكي يكتشف الم 
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