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Keywords: 

Picaresqe is an important style in contemporary fiction that writers use to 
express their views on society and its problems and to critique the social, 
political, economic and moral situation in their works. Picaresqe stories; it 
is the story of their adventures and their sufferinds and dangers, which is 
why they are often written in the form of real autobiographical stories 
from the point of view of a first-person or third-person conscience. This 
fictional genre first appeared in 16th century Spain and later spread to 
other world literatures. Mohammad Shokri has also used this style of story 
to reflect the society of Moroccan and the Arab world and the 
deteriorating situation in her works. The main purpose of this paper, 
which is written in a descriptive – analytical method, is to analyze the 
content characteristics of Picaresqe in the novels "AL-Khobz AL-Hafi, 
AL-Shottar and vujooh" known as the Shokri trilogy. This trilogy tells the 
story of Mohammad Picaro from the beginning to the end and through the 
author it depicts the problems of the deprived and lower classes of 
Moroccan society at the time. Findings suggest that content characteristics 
that place the Shokri trilogy in Picaresqe's novel are critical realism, travel 
and confront the protagonist with various events, poverty, and the need for 
a protagonist, unemployment, displacement, and absurd adventures. 
Madness and companionship whit cunning and slaves, rebellion against 
social lows and customs, satire and criticism of of society and people, 
expression of social disorders and moral corruption and bitter satire. 
Because literary works generally arise from the cultural, social and 
economic conditions of society and profound impact on people's lives and 
shokri's trilogy is written in the same way, so addressing this issue can 
reveal many aspects of the Moroccan society of the time to the reader. 
 
"Picaresqe; Mohammad Shokri ; Al-Khobz AL-Hafi; AL-Shottar; vujooh" 
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های خود در باره یسندگان برای بیان دیدگاهرود و نوپیکارسک یک سبک مهم در ادبیات داستانی معاصر به شمار می
کنند. جامعه و مشکالت موجود در آن و نقد اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخالقی در آثار خود از آن استفاده می

های کالشان و رنج و غم و مخاطراتشان است به همین دلیل اغلب به شکل های پیکارسکی؛ داستان ماجراجوییداستان
داستانی برای  گونه این. شوند نوشته میواقعی و از زاویه دید اول شخص یا سوم شخص  خود نوشتزندگینامه  داستان

ظهور کرد و پس از آن به ادبیات سایر جهان منتقل شد. محمد شکری نیز این سبک  م 16نخستین بار در اسپانیای قرن 
جهان عرب، از این سبک داستانی در آثار خود استفاده  داستانی را جهت انعکاس اوضاع وخامت بار جامعه وقت مراکش و

های پیکارسک ، تحلیل محتوایی شاخصهشده است انجام. هدف اصلی این جستار که به روش توصیفی تحلیلی کرده است
-گانه، ماجرای زندگی محمد گانه شکری است. این سهمعروف به سه« الخبز الحافي، الشطار و وجوه»های در رمان

 یال در البهکند و نویسنده، مشکالت طبقه محروم جامعه وقت مراکش را را از آغاز تا پایان روایت می -وی داستانپیکار
گانه شکری را در های محتوایی که سههای جستار، حاکی از آن است که برخی از شاخصهکشد. یافتهآن، به تصویر می

گرایی انتقادی، سفر، فقر و نیازمندی قهرمان داستان، بیکاری، آوارگی عاز واق اند عبارت ،دهدزمره رمان پیکارسکی قرار می
گران و کالشان، طغیان و سرکشی بر ضد قوانین و آداب و وار و همنشینی با حیلهگرایانه و دیوانههای پوچو ماجراجویی

سیاه. از آنجا که آثار ادبی عموماً  های اجتماعی و مفاسد اخالقی و طنزرسوم اجتماعی، هجو جامعه و مردم، بیان نابسامانی
گانه شکری نیز به و سه ها در زندگی افراد استعمیق آن تأثیرو  برخاسته از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه

تواند بسیاری از جوانب جامعه وقت مراکش را برای بنابراین پرداختن به این موضوع می ؛شده استهمین اساس نگاشته 
 آشکار سازد. خواننده
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 مقدمه  .1
پردازد و ها مینشینان و مشکالت آننویسی است که به جامعه حاشیهپیکارسک سبکی در داستان

هستند  افرادی ،کنندکند؛ کسانی که در حاشیه جامعه زندگی مینشینان توجه میبه فقرا و حاشیه
توجهی جامعه بلکه در نتیجه محرومیت ناشی از بی ؛نشینی ندارندکه خود تمایل به حاشیه

شود، ای داستانی اطالق میاند. اصطالح پیکارسک که بر گونهمرکزی، به این وضعیت تن داده
، برای نخستین بار در قرن شانزده میالدی در اسپانیا  ظهور کرد و از آنجا به فرانسه، آلمان

کند که پیکارسک داستان قهرمانی از طبقات پایین را تعریف می»انگلیس و آمریکا انتقال یافت. 
 نیا یسینو داستاناهمیت رمان پیکارسک در  (.39: 1389)سیبر،  «کندای فاسد زندگی میدر جامعه

یری گدر شکل ژهیو بههای داستانی پس از خود چون رئالیسم و که در به وجود آمدن سبک است
ترمسی و شرح  عصا کشزندگانی »فراوانی داشته است. کتاب  تأثیررمان به معنای امروزی 

نویسی ای ناشناس در اسپانیا پیشگام داستان( اثر نویسندهم 1554) «های ویها و ناکامیکامیابی
 رود. نگارندگان در این مقاله،می به شمارسبک داستانی پیکارسک در جهان  یسنگ بناجدید و 

گانه او، به تحلیل محتوایی پس از تبیین تئوری رمان پیکارسک و معرفی محمد شکری و سه
 های پیکارسک در آن خواهند پرداخت.شاخصه

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1. 1

عمیق  تأثیرو  از آنجا که آثار ادبی عموماً برخاسته از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه
، بنابراین شده استگانه شکری نیز به همین اساس نگاشته و سه است ها در زندگی افرادآن

تواند بسیاری از جوانب جامعه وقت مراکش را برای خواننده آشکار پرداختن به این موضوع می
رمان  ۀای در حوز، تاکنون پژوهش قابل مالحظهشده انجاممطالعات  بر اساسسازد و چون 

، برای بازشناسی این نشده استانجام  -شهور مراکشینویسنده م -پیکارسک و محمد شکری 
نوع رمان در آثار وی و شناخت بیشتر و بهتر وی و آثارش، این پژوهش امری ضروری احساس 

 شد. 
 تحقیق سؤاالت. 2. 1

  است:سؤاالت پژوهش حاضر در پی پاسخ به این 
  ؟اند کدم کرده استگانه شکری نمود پیدا های محتوایی پیکارسک که در سهشاخصه

 گانه خود چیست؟سبک داستانی پیکارسک در سه یریکارگ بههدف شکری از 
  تحقیق ۀ. پیشین3. 1

هری « پیکارسک داستان قالشان»پیکارسک تنها کتاب مستقلی که وجود دارد کتاب  در خصوص
ای فارسی هها و مقاالت زیادی نیز در زباننامهاما پایان ؛است فرزانه طاهری ۀترجم (1389) بریس

الروایة » مقالهها به این تحقیق عبارت است از: ترین پژوهشکه نزدیک شده است نوشتهو عربی 

ابتدا  که در آن حولیات التراث مجلهدر  شده چاپ جمیل حمداویاز  (2008) «البیکارسکیة أو الشطاریة
هان عرب را ارائه ظهور آن در اسپانیا، سپس کشورهای اروپایی و ج ۀتعاریفی از پیکارسک و نحو

آن از ادبیات کهن عربی و  تأثیرپذیریکند و های اساسی آن را معرفی میدهد و شاخصهمی
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نظران و ناقدان را در این خصوص بیان های موافق و مخالف صاحبمقامات را توضیح و دیدگاه
کارسک کند که به سبک ادبیات پیهای معاصر عربی را معرفی میکند و در ادامه داستانمی

شده  چاپو مقاالتی در مجالت عربی  ها نامه پایاندر رابطه با محمد شکری نیز  اند.شدهنوشته
صبری  نوشته (1997« )بنیة النصیة لسیرة التحرر من القهر» مقالهتوان به ها میآن هکه از جمل است
وای رمان اشاره کرد که در آن به صورت کلی به بررسی مضمون و محت الفصول مجلهدر  حافظ

الشطار پرداخته است. این مقاله در ذیل رمان الشطار چاپ شده است. مقاله دیگری با عنوان 
 ۀمجلدر نورالدین صدوق به قلم  (2004« )محمد شکری ۀالسیرة الذاتیة: قضایا الکتابة والتلقي حول تجرب»

نگارش کتاب  که باعث شده است هایی از شکری پرداختهچاپ شده که در آن به تجربه عمان
روایة البیکارسک خصائصها و تجلیاتها في الخبز »دیگری با عنوان  مقاله. شده است« الخبز الحافي»

. نویسنده شده استچاپ  منتدي األستاذ مجلهدر  هللااخالدیة جاب از  (2012) «الحافي لمحمد شکري

سپس زمان و مکان گیری رمان پیکارسک پرداخته در این مقاله ابتدا به مبانی نظری و شکل
الشخصیة في »ای با عنوان نامهدر پایان نجاح جفافله. کرده استروایت را در رمان مذکور بررسی 

شناسی شخصیت داستانی در دو رمان به نشانه (2014« )روایتي الخبز الحافي و الشطار، دراسة سیمیائیة
دفاع شده است،  محمد خیضردر دانشگاه نامه که ، در این پایانپرداخته است« الخبز الحافي و الشطار»

 ههای پیکارسک تنها به دو شاخصو از شاخصه شده پرداختهبه صورت کلی به ادبیات پیکارسک 
ادبیات پیکارسک در  یها فنها و و سایر ویژگی شده پرداختهفقر و مهاجرت در شخصیت داستان 

سوسیونصیة السرد »دیگری با عنوان  نامه انیپا. نگرفته استنامه قرار اولویت بررسی نگارنده پایان

شده دفاع  محمد خیضردر دانشگاه  نعیم بن أحمداز  (2010« )في روایة الخبز الحافي لمحمد شکری
شناسی روایت مورد بررسی قرار گرفته و در از منظر جامعه« الخبز الحافي»که در آن رمان  است

شده در رمان مذکور نیز بررسی  (کانخالل بحث، عناصر داستان )پیرنگ، شخصیت، زمان و م
ژیال گلی توسط  (1399« )هاالمقارنة بین المضمون و البنیة في الروایتین الخبز الحافي و همسایه» مقاله .است

چاپ شده که در این مقاله، نگارندگان به  دراسات األدب المعاصر مجلهطارمی و همکاران در 
اند و به صورت محدود و مختصر وا و ساختار پرداختهمحت رسی تطبیقی دو رمان مذکور از جنبةبر

شخصیت داستان و از بین عناصر نیز، زاویه دید و ساختار رمان را مورد  های فعالیتبرخی از 
دار اما در رابطه با موضوع پیکارسک در آثار محمد شکری که طالیه؛ اندبررسی تطبیقی قرار داده

 -بر اساس مطالعات صورت گرفته -رود می شمار هرمان پیکارسکی در ادبیات معاصر عرب ب
 .نشده استپژوهش مستقلی انجام 

  پیکارسک و مبانی نظری آن. 2

نشین و آرزوی مستضعفان و مستمندان را ادبیات پیکارسک ادبیاتی است که رویای جامعه حاشیه
در لغت به پیکارسک »کند. های زورگو و ستمگر منعکس میدر رهایی از سلطه تمامی قدرت

. در (1616: 1374/2)آریانپور،  «معنای وابسته به اراذل واوباش، شخص اوباش و آدم رذل آمده است
نوعی ادبیات داستانی است که در قرن شانزدهم میالدی در اسپانیا پدید آمد. »اصطالح ادبی 

نانجیب است. گر و پیکارو در اسپانیایی و معادل انگلیسی آن پیکارون به معنی آدم دغل، حیله
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هویت، آواره، باهوش و در عین حال زیرک آدمی بی معموالًشخصیت اصلی در روایت پیکارسک 
شود. نگاه طنزآلود به اجتماع، تک شخصیتی است که شخصیت وی به ندرت دستخوش تغییر می

 در واقع پیکارسک(. 153: 1378)داد،  «های روایت پیکارسک استبودن و حوادث مستقل از ویژگی
یک پیکارو، یک کالش و از این جنبه شکلی از هجو اجتماع و اشخاص  خود نوشتسرگذشت »

های پیکارسک را داستان»این  بر . بنا(4: 1389)سیبر، « است ستهیز یمزمانه است که فرد در آن 
ن در ای» و قابل توجه اینکه ؛(12: 1389)خدابنده،  «توان ترکیبی از رئالیسم، کمدی و هجو دانستمی

زندگی طبقه متوسط و بورژوا با لحنی آمیخته به هجو و طنز و مطایبه به تصویر  غالباًنوع داستان 
و ماجراجویی از طبقه  سروپا یو بشود و اغلب شرح زندگانی آدم خانه به دوش می کشیده

کند. رویدادهای رمان امرار معاش می یبردار کالهتهیدست است که با دریوزگی و مسخرگی و 
وقایع داستان هم ارتباطی چندان منطقی با  رشتهشود و از زبان اول شخص حکایت می موالًمع

: 1394پور و همکاران، )شریف« آور، طنزآمیز و بدبینانه استیکدیگر ندارد. در واقع این نوع رمان خنده

242 .) 

و سوق های چوپانی های پیکارسک به انقراض داستانداستان»غنیمی هالل معتقد است که 
نویسی در باب آداب آن، داستان رانهیوهای زندگی کمک کرد و بر نویسی به واقعیتدادن داستان

و رسوم جامعه در مفهوم جدید متولد شد و بعدها با تحولی که در آن به وجود آمد به شکل 
د: گویحمداوی می(. 478: 1997)غنیمی هالل، « نویسی با محتوای اجتماعی تکامل یافت.داستان

گرایی انتقادی از خود نوشت یا در پرتو داستان واقع نامهیزندگداستان  ۀمتون به شیو اغلب این»
 یوگرافیاتو بو به همین دلیل داستان  شود ینوشته مزاویه دید اول شخص یا سوم شخص 

 درونی و تقابل آن ۀه داستان، در به تصویر کشیدن جنبشود که میزان تکیمیپیکارسک نیز نامیده
طنز هجوآمیز نیز  دهد. این سبک داستانی شکل گروتسک یاعینی و بیرونی را نشان می ۀبا جنب

های دروغین و تصنعی آن را تمسخرآمیز و کنایی، آداب و رسوم جامعه و ارزش ۀدارد که به شیو
اری را آن ظلم و زورگویی و فقر و ند واسطه بهدارد و ها پرده برمیگیرد و از آنبه باد انتقاد می

در جامعه  آنچههای انتقادی و شورش علیه های پیکارسک به دلیل ویژگیکند. رمانمحکوم می
گرایانه های واقعها و اصول و مبادی پست جامعه به رمانمحکوم کردن ارزشو مرسوم است 

 (. 13: 2019)حمداوی،  «اندتبدیل شده
ای اول اینکه پیکارسک پدیده»ارد: از دیدگاه هری سیبر؛ رمان پیکارسک سه ویژگی اساسی د
پردازد. دوم اینکه سبکی است در است ادبی، اثری داستانی که به عادات و زندگی کالشان می

سوم اینکه  ؛ وهای دیگرای از آثار ادبی است متمایز از سبک، یعنی سنخ یا گونهیسینو داستان
نخستین رمان مهم پیکارسک رمان (. 6: 1389)سیبر، « خاستگاه آن در اسپانیای قرن شانزدهم است

های پیکارسک ونهـ. از دیگر نممانده استنام ـسنده آن گمـاست که نوی« الثاریوی تورمسی»
اثر « االغ طالیی»اثر سروانتس، « دن کیشوت»از ماتئو آلِمان، « گوثمان آلفارچه»توان به می

 .(243: 1394)شریف پور و همکاران،  شاهکار سباستیان برانت اشاره کرد« کشتی ابلهان»آپولیوس و 
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 . پیکارسک و دیدگاه اثرپذیری از مقامات عربی1. 2

شود که ممکن است ای میهای مختلف سبب به وجود آمدن انواع ادبیتعامل فرهنگی میان ملت
نویسی، بر ادبیات اروپا تأثیری گسترده داستان فنفن مقامه از نظر  .داشته باشندمشترکاتی باهم 

 .بوده استبخش روایات پیکارسک اسپانیایی گرایانه الهاماشته و از نظر هنری و سرشت واقعد
های مقامات و پیکارسک ادبیات عرب بر ادبیات اروپا و داستان تأثیردر زمینه  جیمز توماس مونرو

ز های نثری که اها و داستانها و آثار دیگری از قصههای مستقل و مجموعهحکایت»گوید: می
به سزایی در تغییر و  تأثیرعربی به التین یا زبان کاستیلی و به ویژه به اسپانیایی ترجمه شدند 

توایی ـتار ادبی و محـاظ ساخـاز لح .(151: 1993)مونرو،  «اندتحوالت ادبیات اروپایی داشته
راه یافتن های پیکارسک اسپانیایی وجود دارد. دالیل تاریخی هایی میان مقامات و داستانشباهت

های داستان تأثیرپذیری ها با فن مقامات، فرضیةاسپانیاییفن مقامات به اسپانیا و آشنایی 
هنرهای عامیانه عرب در  تأثیرادبیات پیکارسکی تحت »کند. پیکارسک از مقامات را تقویت می

آواره  نشین ویک طبقه اجتماعی از مسلمانان عرب حاشیه که هنگامیاندلس ظاهر شد. به ویژه 
به وجود آمد. افرادی که زندگی ولگردی و راهزنی و بیکاری و سرکشی علیه قوانین جامعه و 
قدرت حاکم را ترجیح دادند در حالی که در حاشیه جامعه مرکزی چه در اندلس و چه در سایر 

در پاسخ به این پرسش که آیا  .(19: 2019)حمداوی،  «کردندجهان عرب اسالمی زندگی می نقاط
باید گفت که پژوهشگران در  ؟پذیرفته است یا نه تأثیرمان پیکارسکی اسپانیایی از ادب مقامات ر

. گروهی کنندمی انکار آن را و گروهی  دییتأرا  تأثیرپذیری: گروهی این اند گروهاین زمینه دو 
علی و  عبدالمنعم محمد جاسمو  بدر احمد طهو  سهیر قلماویو  محمد غنیمی هاللچون 

ادبی  ۀکه به تقلید از مقامات عربی گون اند و معتقدندصحه گذاشته تأثیرپذیریبر این  عیالرا
جدیدی در ادبیات اسپانیا پدیدار شد که آن را پیکارسک نامیدند. دکتر شمیسا وقتی به روایات 

های پیکارسک خود به نظر من داستان»گوید: رسد، میپیکارسک و جایگاه آن در ادبیات اروپا می
: 1383)شمیسا،  «و محیل است باز دغلنویسی است؛ چون قهرمان مقامه هم مأخوذ از سنت مقامه

گر مقامه که ادبیات عرب در ادبیات غرب گذاشته از طریق شخصیت حیله یریتأثبیشترین  .(171
کارانه در اسپانیا شکل بگیرد و پس از آن به بوده که باعث شد ادبیات پیکارسک یا ادبیات دغل

برخی از پژوهشگران اسپانیایی نیز دیدگاه محققان  .(8: 1985)الراعی،  ایر کشورهای غربی راه یابدس
کنند و معتقدند که عرب درباره اثرپذیری رمان پیکارسکی از ادب مقامه عربی را تأیید می

ه نظر و ب کرده استادبی یعنی مقامه به ادبیات فارسی و ادبیات سایر مشرق زمین نفوذ  گونه این»
 «گذاشته است تأثیررسد که ادب مقامه همچنین بر نویسندگان اولین رمان در اسپانیا و ایتالیا می

محمد ، محمد انقار»توان به کنند میو تأثر را انکار می تأثیراز جمله کسانی که این  .(65: همان)
مستقیم مقامات در ناقد اسپانیایی تأثیرگذاری  انخل فلوریساشاره کرد.  انخل فلوریسو  جاسم

نکار در یک مقامه ا جز بهدر مقامات حریری  سرگذشت خود یکارسک را به دلیل نبود جنبةرمان پ
)حمداوی،  «داشته استسفر در ادبیات کهن یونان و روم وجود  شاخصهکند و معتقد است که می

 تأثیردر خصوص  های پژوهشگرانبنابراین بر اساس شواهد و قراین تاریخی و دیدگاه؛ (60: 2008
شروع و سرآغاز پیکارسک را در فن مقامه عربی  نقطهتوان بر رمان پیکارسک می فن مقامه
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)اندلس(، نویسندگان و روشنفکران اسپانیایی به  جستجو کرد که با ورود مسلمانان عرب به اسپانیا
ای در دبی به اندازها ۀشرح آن مبادرت ورزیدند و این گونتقلید از این فن پرداختند و به ترجمه و 

گذاشت که باعث ظهور رمان پیکارسک در اسپانیا شد و به دنبال آن جریان  تأثیرادبیات اسپانیا 
ادبی مقامه و پیکارسک  ۀشواهد تاریخی، دو گون عالوه بر. نویسی در اروپا متحول گردیدداستان

ر دارند که این های بسیاری با یکدیگهای ساختاری و محتوایی، شباهتاز لحاظ ویژگی
 کند.تأثیرگذاری را تأیید می

 نویسی عرب. پیکارسک و داستان2. 2

هرچند رمان پیکارسک در اسپانیا ظهور کرد و در آنجا شکوفا شد اما از آنجا به ادبیات اروپا سپس 
به ادبیات جهان منتقل شد، در ادبیات عربی نیز تعداد زیادی رمان پیکارسکی وجود دارد که اغلب 

شود. در ادبیات معاصر عرب مفاهیم و اصطالحات بسیاری بر رمان میها در مراکش دیدهآن
دهند تا اصطالح غربی آن ترجیح می جمیل حمداویای چون عده»شود. پیکارسک اطالق می

محمد یعنی پیکارسک را به علت دقت داللت وضعی و اصطالحی آن حفظ کنند و برخی چون 
ای چون اند و عدهاصطالح شطار را برگزیده اسماعیل عثمانیو  محمد غنیمی هاللو  شکری

محمد برند و برخی نیز چون کارانه( را به کار میدغل) یالیاحتاصطالح رمان  علی الراعی
-ادیب تونسی اصطالح ادبیات آوارگان یا ادبیات بینوایان، ادبیات گدایان یا ادبیات حاشیه طرشونه

دبیات نمود رمان پیکارسکی و تأثیرات آن در ا(.  15: 2015)صالح،  «انداطالق کرده بر آننشینان را 
نویسی مراکش و از سوی دیگر در مشرق عربی )شام( داستان عرصهدر  سو کیمعاصر عرب از 

که این امر، به خاطر  بسا چه. بوده استاما آغاز تجلی و ظهور آن از مراکش ؛ است ظاهرشده
عام، به اثرپذیری مستقیم نویسندگان  طور بهخاص و اروپا  طور به نزدیکی کشور مراکش به اسپانیا

که این سبک نوشتاری  یطور بهگردد، نویسی غرب برمیمراکشی از ادبیات اسپانیایی و داستان
حمداوی، ) شودمیبه وضوح دیده محمد شکری، محمد زفزاف، بنسالم حمیش و محمد برادهدر آثار 

پیکارسک »گوید: داستانی در مراکش می بةدر رابطه با واقعیت تجر عبدالحمید عقار (.62: 2008
رمان باید در محتوا و  چراکه ؛ای خالقانه استمایهیک سبک و اسلوب صرف نیست بلکه درون

ای باشد. به عقیده شده و حاشیه، فراموشزیانگ شگفتساختار به اموری بپردازد که برای مخاطب 
انداز کرد، بودن را طنین مسئلهقعی و اگونی چون فریاد خود واوی رمان مراکشی فریادهای گون

 . موضوعی که در رمانمانده بودنشینی خاموش حال آنکه این فریادها در گرداب حقارت و حاشیه

 «شده استمحمد براده محقق  «الضوء الهارب  ولعبة النسیان»محمد شکری و  «و الشطارالخبز الحافي »

نویسی پیکارسکی محمد شکری سرآمد داستان»؛ علی الراعیدیدگاه  اساسبر  (.71: 2005)توفیق، 
 .(9: 1985)الراعی، « رودکارانه در ادبیات معاصر عرب به شمار میگرایانه دغلیا داستان واقع

 . جایگاه ادبی محمد شکری3
 م 1935ستم بود که در سال محمد شکری یکی از مشهورترین نویسندگان مراکشی در قرن بی

های ادبی او در ابداعات و نوآوری 1966در شمال مراکش به دنیا آمد. از سال  الناظور منطقهر د
اآلداب زمینه نقد ادبی از مجالت ادبی عربی، آمریکایی و انگلیسی شروع به انتشار کرد که مجله 
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تانش با انتشار اولین داس 1966ها بود. شکری مسیر نویسندگی خود را در سال لبنان یکی از آن
به اتحادیه  1973شروع کرد و در فوریه  اآلدابدر مجله لبنانی  «العنف علی الشاطئ»با عنوان 

چاپ شد که  «الخبز الحافی»نخستین رمان او با عنوان  (.4: 2006)شکری، نویسندگان مراکش پیوست 
علت اصلی شهرت شکری است. این رمان در زمان چاپ، در مراکش و جهان عرب به دلیل 

عت وجسارت در اعترافاتی که در خصوص شکستن تابوها و رد مردساالری در آن بیان شده شجا
کرد. به همین دلیل در مراکش و بسیاری از کشورهای عربی ازجمله  به پابود سر و صدای زیادی 

مصر ممنوعیت انتشار گرفت. در اواخر دهه هشتاد، شکری بخش دوم رمان الخبز الحافي را با 

رو روبه شده بودچاپ کرد اما این رمان با ممنوعیتی که رمان نان خالی مواجه  «ارالشطّ»عنوان 

چاپ شد. برخی از ناقدان معتقدند  «وجوه»گانه اتوبیوگرافیک شکری با عنوان نشد. بخش سوم سه

توان آن را ادبیات گذاری کرد که میادبیات جدیدی را پایه «الخبز الحافي»که شکری با رمان 
)احمد خلیل، به علت بیماری سرطان درگذشت  م 2003ربی نامید. سرانجام شکری در افشاگر ع

 .(1637: 3ج ، 2003
 گانه شکری. معرفی سه4

خود  زندگینامههای ترین کتابیکی از مهم (الخبز الحافی، الشطار و وجوه)گانه شکری رمان سه

گانه، . شکری در این سهده استشداستانی پیکارسکی است که در تاریخ ادبیات عرب ارائه  نوشت
کند که داستان گوید و به عبارتی داستانی را روایت میاز زندگی و سرگذشت شوم خود سخن می

اینکه اتفاقات رمان و فضای داستانی آن در مراکش صورت  رغم یعلواقعی زندگی خودش است. 
ز فشارهای زندگی و اما تصویری کلی از جوامع عربی است که در آن شهروندان ا گرفته است

برند. شکری در این رمان درد و رنج جوان مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رنج می
کشد که از شدت بدبختی و ظلم و فقر و نداری در زمان اشغال مراکش روستایی را به تصویر می

لی به نالد. به همین دلیل در جستجوی یک تکه نان ولو خشک و خاتوسط اسپانیا و فرانسه می
های این رمان این آورد. از ویژگیو دزدی و میگساری روی می یبردار کالهکار سفر و ولگردی و 

است که به سبک رمان پیکارسکی نوشته شده است و مبتنی بر گفتمان اتوبیوگرافیکی یا 
است و از دیدگاه روایی درونی، واقعیت موجود در جامعه مراکش را افشا  خود نوشتزندگینامه 

گانه شکری را یک اثر گیرد. علت اینکه سههای آن را به باد انتقاد میکند و رسواییمی
کند. به طور نامیم این است که زندگی یک پیکارو را از آغاز تا پایان روایت میپیکارسکی می

که زندگی  شمار آوردوار و سند رسمی و موثقی به گانه را متونی گزارشتوان این سهکلی می
 کند. کری را از کودکی تا پیری برای خواننده ترسیم میمحمد ش

 شکری ۀگانمان پیکارسک و نمود آن در سههای ر. ویژگی5
تانی دیگر متمایز ـهای داسشود که آن را از گونهمایز میـهایی مترمان پیکارسکی به ویژگی

ا رنج و دردهای گرایی انتقادی، مهاجرت و سفر و رویارویی قهرمان داستان بواقع. کندمی
گوناگون، توسل به مکر و حیله برای کسب مال و رسیدن به مقصود، فقر و نیازمندی قهرمان 

های اجتماعی و مفاسد اخالقی، داستان، بیکاری و سرکشی قهرمان در برابر قانون، بیان نابسامانی
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گرایی، م، دروننشینی و ظلم و ستشکستن تابوهای اخالقی، اجتماعی و زبانی، بیزاری از حاشیه
روایی اول  فنرهایی از فلسفه پوچی و نگرانی وجودی و تباهی، جنبه اتوبیوگرافیکی و استفاده از 

شخص، ساختار اپیزودیک، خصوصیات گروتسک، روایت طنزآمیز و پارودی، ساختار ضعیف و 
ز اصطالحات علمی پا افتاده، استفاده از نثری شاعرانه و سرشار ااستفاده از واژگان عامیانه و پیش

، اما است افتهیگانه شکری نمود های رمان پیکارسکی است که همگی در سهو ادبی، از شاخصه
گانه شکری مورد های محتوایی پیکارسک در سهدر جستار حاضر هدف آن است که شاخصه

 ند از: اعبارت هابحث و بررسی و نقد تحلیلی قرار گیرد. برخی از این شاخصه
 گرایی انتقادیع. واق1 -5 

به  .(43: 1400)حقایقی و همکاران،  گرایی آنهاستهای پیکارسک واقعمهم رمان یها مؤلفهیکی از 
جزئیات بسیار ریز داستان، »های پیکارسک بدین معناست که گرایی در رمان؛ واقعویکز دهیعق

پرده است و حوادث و بیصریح  کامالًشود و لحن روایت آن میصادقانه در اختیار خواننده گذاشته
شده، در خصوص زندگی افراد سطح پایین جامعه است. به همین دلیل است که مورخان شرح داده

ها درجات سعی براین دارند که روایت پیکارسک را سندی اجتماعی ارزیابی کنند که به ادعای آن
 ,wicks)« کندد میگوناگون واقعیت عصر پیش از افول سیاسی و اقتصادی اسپانیا را باز تولی

گرفته از زندگی طبقات پایین  معموالًگرایانه جزئیات واقع»ها در این نوع رمان (.246 :1974
-بنابراین پیرنگ داستان؛ (260: 1382)رضایی، « تاس ختهیآمو تا حدی با خشونت و زشتی  شود می

به  صرفاًهای پیکارسکی گرایانه است. نویسنده در رمانهای پیکارسکی پیرنگی رئالیستی و واقع
پردازد بلکه نگرشی انتقادی نسبت به حوادث و مسائل جامعه توصیف ریز جزئیات و حوادث نمی

گانه خود، از این توانمندی رمان پیکارسک استفاده کرده و با جزئیات دارد. شکری نیز در سه
تمر  1952مارس  30الیوم »کامل، اوضاع کشور و طبقه محروم جامعه را به تصویر کشیده است. 

. شکری با (118 :2000شکری،) «مارس الیوم المشؤوم 30اربعون سنة علی حمایة فرنسا للمغرب. لهذا صار یعتبر 
سازد و باورپذیری تر میگفتن این جمالت داستان خود را به دنیای واقعی و روزمره نزدیک

دآوری این روز از استعمار کند. وی با یاخواننده را نسبت به موضوع و محور متن بیشتر می
پرستی را در روح جامعه و مردم و وطن تیمسئولکند تا حس خارجی و مستبدان داخلی انتقاد می

گوید که برانگیزد. در همین راستا از تظاهرات و شورش مردم علیه استعمار و استبداد سخن می
ه در راه آزادی و سرنوشت آورند بلکدیگر در برابر ظلم استعمارگران و مستبدان سر فرود نمی

بدأت الجموع تتجه نحو الحافالت العمومیة...الکبداني و أنا » گذارند:سرزمین خود قدم در راه مبارزه می

. در رمان (123 همان،)« اتجهنا مع الجماعة التي هاجمت طریق السمارین. حجارة تسقط علی الشرطي...

کشد که در اعتراض به امعه را به تصویر میهایی از واقعیت موجود در جنیز صحنه «ارالشطّ»
کفایت و بیرون کردن استعمارگران و محکوم کردن مستبدان و حاکمان بی پاشاهای سیاست

عمّال و مشرّدون یتجمعون في ساحة إسبانیا. األصوات تصرخ في هیاج: لیسقط الباشا...لیسقط » .یابدنمود می

از وخامت و رکود اوضاع اقتصادی در شهر  «وجوه»ر رمان . نویسنده د(14، ب: 2000)شکری،  «الخونة
: شده استها و شکست خرده تاجرها گوید که باعث بسته شدن بسیاری از مغازهسخن می طنجه

)شکری،  «األزمة اإلقتصادیة أیأست کلّ التجّار الصغار. الحیاة مازالت تدبّ في المدینة لکن مجدها الذهبي ضاع»
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کفایتی سران حاکم و دخالت گوید که در نتیجه بیحران اقتصادی سخن میراوی از ب (.70: 2002
استعمارگران خارجی به وجود آمده است و مردم به ویژه طبقات پایین و محروم جامعه را تحت 

 دهد.فشار مشکالت اقتصادی قرار می
 . نگاه هجوآمیز و انتقاد از جامعه2 -5

شخصیت اصلی رمان »نویسد: نویسی در این زمینه مینامه هنر داستانمیرصادقی در کتاب واژه
کند و در زندگی آواره خود با همه های مختلف جامعه معاشرت میها و طبقهپیکارسک با گروه

(. سلیمانی نیز در : ذیل پیکارسک1377)میرصادقی،  «کندشود و همه را هجو میرو میسنخ آدمی روبه
کند و های پیکارسک معرفی میرجسته و مهم رمانهجو را از عناصر ب« رمان چیست؟»کتاب 

اش به طبقات گوناگون شخصیت اصلی رمان پیکارسک با سادگی و کارهای فروتنانه»گوید: می
برد. رمان پیکارسک ها پی میهای اخالقی آنکم به دنائت و ضعفکند و سرانجام کمخدمت می

نژادی را  -تماعی و همچنین امتیازهای قومیها، نقش اجاستفاده کرده، قالب مسئلهنیز از همین 
 (.22: 1366)سلیمانی، « کشد.به هجو می

گوید و با نگاهی هجوآمیز و منتقدانه آن را از زیبایی باران سخن می «وجوه»شکری در رمان 
باری برای فقرا توصیف ـگ غمـها را آهنها در سطلکشد و صدای افتادن چکهبه تصویر می

جمیل أن یسقط المطر لکنّه یصبح کارثة عندما تسمع القطرات تتساقط من السقف في »د: گویکند و میمی

. راوی در این عبارت زیبایی باران را به (23 :2002شکری، ) «خمسة اسطال بإنتظام: بالق...بالق... بالق...
شان آب نشین که از سقف خانهگیرد و با کالمی هجوآمیز آن را برای فقیران کوخباد انتقاد می

کند و از فقر موجود در جامعه و نداشتن مسکن مناسب چکد مصیبتی دردناک توصیف میمی
 کند. انتقاد می

گانه خود به ویژه در بخش اول و دوم آن، از قوانین و آداب و رسوم غلط به شکری در سه
خیزد. به میکند و با آن به مبارزه برویژه مردساالری موجود در جامعه وقت مراکش انتقاد می

گانه شکری وجود ندارد که با ای در ادبیات معاصر عرب همچون سهنوشته»عقیده صبری حافظ 
گانه شکری چالشی های اجتماعی را زیر پا بگذارد. سهها و محدودیتجرأت و جسارت ممنوعیت

ت حتی رحم اسو پدرساالری و تالشی برای خاتمه دادن به سلطان بی یمردساالربرای رد اقتدار 
یک انسان است نماد  نکهیبر اپدر در این اثر عالوه (. 224: 1997)حافظ، « اگر آن سلطان پدر باشد

ای است کودک است و نماد خشم زمانه ریگ بانیگرشرایط و موقعیت سخت و جانکاهی است که 
ه راوی در این اثر، انزجار خود از جامع .(81: 1391 ،ی)عبد دهدکه روح کودک را عذاب می

کند و نمایانگر کینه و نفرت است، به مردساالرانه را که در رابطه وی با پدرش بروز پیدا می
ساالری نادرست همراه با خشونت و استبداد، مرد «الخبز الحافي»دهد. در رمان وضوح نشان می

نقش اساسی در تخریب شخصیت کودک و نوجوان در جامعه عربی دارد که در ادامه به تمایل 
دخل أبي وجدني أبکي علی الخبز. أخذ یرکلني » .انجامدآمیز زورگو میام از این پدرساالری خشونتانتق

ویلکمني: أسکت أسکت أسکت، ستأکل قلب أمّک یا إبن الزنا. رفعني فی الهواء خبطني علی األرض رکلني حتی 

ای است که ندازهرحمي پدر به اگیری و زورگویی و بیسخت .(6:، الف2000شکری، ) «تعبت رجاله
و تنها این راه   کشته استمحمد آرزوی مرگ پدر را دارد بلکه در خیال خود چندین بار او را 
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هوی علیّ بالعصا. عویت. شتمته في خیالي. یضربني ویلعنني »برای او مانده که در واقعیت نیز او را بکشد. 

این موضوع یک رویداد  (53 :، الف2000شکری، « )جهرا أضربه وألعنه في خیالي. لوال الخیال النفجرت
دهد. سیاسی مهم است که تقابل و رودرویی میان قهرمان داستان و پدرساالری را شکل می

اندیشد که با خشونت نمادین خود شکری از این طریق به یک الگوی پدرساالرانه استبدادی می
های تربیتی مستبدانه و عقده هاای که موجب زخمشود، خشونت استبدادی پدرساالرانهمی شناخته

شود. این موضوع شاهد مثال خوبی برای عقده اودیپ فروید در در ناخودآگاه جوان عرب می
-های او، در الیهحس انزجار و نفرت محمد نسبت به پدرش و زورگویی چراکهروانکاوی است 

ل خود پدرش را یاـبود بارها در خ آورد که باعث شده به وجود پیاودهای ذهن کودک، عقده 
گیرد، آرزویی که ؛ آرزویی که از ناخودآگاه او نشأت میداشته باشدشد و یا آرزوی مرگ او را ـبک

است.  شده لیتبدمحمد از انجام و تحقق آن در واقعیت ناتوان است و به یک عقده روانی در او 
داستان از  سرکشی و شورش علیه ظلم سران حاکم و جامعه مردساالری در نزد محمد قهرمان

زورگویی و آزار و اذیت پدرش نسبت به او و مادرش و کشته شدن برادر کوچکش توسط پدر 
از پذیرفتن آن  نشأت گرفت و به مقابله با پدرساالری و مردساالری در جامعه مراکش پرداخت و

 ونتـاالری و خشـشکری به ویژه بخش اول آن، انقالب فرهنگی بر ضد پدرس گانه سهسرباز زد. 
 نویسی عرب به وجود آورد.نمادین آن در تاریخ داستان

که به او کشد خود اوضاع زنان را در بطن جامعه مردساالری به تصویر می ۀگانشکری در سه
زن  شده استکه در رمان توصیف و تصویر  گونه هماندهد. جامعه را نمی اجازه حضور فعال در

از برد. یکی عدالتی جامعه مردساالر رنج میرابری و بیتابع و تحت اختیار مرد قرار دارد و از ناب
حق هر کودک یادگیری و آموزش علم است که بر اساس شواهد موجود در داستان،  نیتر ییابتدا

دختران مراکشی بنا به دالیلی چون فقر، بیماری، سیاست و تفکر غلط مردساالری حق یادگیری 
خواندند. محمد پس از دریافت ر مدارس درس میو آموزش نداشتند و تعداد اندکی از آنها د

مشغول به کار شد که شرایط مدرسه  طنجه یها مدرسهمعلم در یکی از  عنوان بهمدرک ابتدایی 
في مدرسة الحيّ الجدید للبنین و البنات. أسندوا لي القسم التحضیري. القسم في » .کندتوصیف می نیچن نیارا 

طر في الشتاء و قد ینقّ قربها الضفدع. أکثر من أربعین تلمیذاً في کل سنة. جانب من الساحة براکة من خشب تق

های ای برای ماجراجوییاز طرف دیگر زن وسیله .(126 ، ب:2000شکری، « )عدد البنات الیتجاوز األربع
رفت. تا جاییکه شان به شمار میها و غرایز جنسیای برای ارضای خواستهجنسی مردان و زمینه

شان شهر از گردشگران و جهانگردان و حتی نویسندگان مشهور برای ارضای نیاز جنسی بسیاری
که  است افتهی. زن در این اثر به عنوان ابزاری نمود بودند دهیبرگزرا محل اقامت خود  طنجه

تحوالت و تغییرات جامعه مراکش و نوشتن تاریخ رمزآلود آن در دوره پس از استقالل مراکش را 
 کند. رصد می برای مخاطب

گانه بیشتر از زنان عفیف است. این مسئله به فساد و فقر تصویرسازی زنان بدکاره در این سه
شده ماعی ـالقی و اجتـل اخـگردد که باعث رشد این معضو فحشای موجود در بطن جامعه برمی

س تا تصویر زن در این رمان آینه شفافی برای انعکا شده استای که باعث له. مسئاست
. وضعیت اجتماعی زنان در شده استاشتباهات بزرگی باشد که جامعه در حق فرزندانش مرتکب 
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رود می به شمارساز جامعه در فرهنگ مردساالری های مسائل حاشیهآثار، یکی از نمونه گونه این
ای نسبت به زن دارند و زن را ابزاری برای آسایش و رفاه و امنیت مردان که دیدگاهی کلیشه

 پندارند.یم
 . طنز تلخ3 -5

دهد گیرند و این نشان میبرخی از انواع ادبی چون طنز و پیکارسک و کمدی در کنار هم قرار می
تر از تر و تباهبیند نازلدر آن می آنچهکه برخورد نویسنده با جامعه خود برخوردی انتقادی است و 

به حیوانی انسان ـازی جنـسغایت طنز را پاک دانیل دوفوکند. یم میـآن چیزی است که ترس
کند که استفاده می «Satyrو  Satire»برای تبیین غایت طنز، از همانندی دو واژه  دوفو»داند. می

در اساطیر یونان، موجودی نیمه انسان و نیمه حیوان بوده و غرض او از این جناس لفظی این 
« به حیوانی در انسان بستیزد و آن را اصالح و آدم کنداست که البد طنز باید بتواند با سیما یا جن

(Pollard, 1977: 2.)  نتیجه ادراک خنده شناسی؛ ای بر رواندر کتاب مقدمه نورمن مانبه عقیده ،
فکر  که چنانباید باشد یا  که چنانهست و  که چنانناگهانی تناقض موجود میان وضع چیزهاست 

خنداندن نیست بلکه انتقاد از  صرفاًبنابراین هدف طنز ؛ (59: 1364)حلبی، کنیم باید چنان باشد می
کند و نویسنده از طریق اوضاع و شرایط و افکاری است که از دیدگاه نویسنده جامعه را تهدید می

ایجاد تغییر یا جلوگیری از آن برآید. طنز و فکاهه به عنوان  درصددکند طنز نقادانه تالش می
های نقد واقعیت موجود در و یکی از راه ینینش هیحاشتماعی در مقابله با سبکی رایج و سالحی اج

 .شده استمتون داستانی تبدیل 
. به عنوان نمونه کرده استشکری نیز از این ابزار ادبی برای نقد جامعه و افراد آن استفاده 

 23الب و انق جمال عبدالناصرو سیاست  ملک فاروقخانه از در قهوه عبدالمالکآنجایی که 
کردند، می دییتأزد و مردم عوام و بیسواد نیز سخنان او را باور و جوالی برای حاضرین حرف می

عصبانی شده و محمد را از باب تمسخر و تحقیر  عبدالمالکخندد و محمد در میان کالم او می
نجیب و ا لست ولداً. أنت تتکلّم عن محمد أن»گوید: کند و محمد در جواب او میبچه خطاب می

جمال عبدالناصر کأنّک تقابلهما کل یوم و یتحدّثان إلیک عن أسرارهما السیاسیة. من أین تعرف 
شکری با استفاده از طنز و مطایبه نه تنها  .(218 ، الف:2000شکری، ) «کل هذه األخبار عنهما؟

و جامعه  گیرد بلکه با این روش تمام کسانی را که در باب سیاسترا به تمسخر می عبدالمالک
گیرد. طنز و تمسخر او کنند، به تمسخر و انتقاد میبدون علم و دانش و جایگاهی اظهار نظر می

کند که در جهل و بیسوادی طنزی سازنده و نقادانه است او با این تصویر، از مردمی انتقاد می
، اقتصاد و اند که سیاستزنند و عقل خود را به دست سخنان افرادی دروغگو سپردهوپا میدست

کنند. محمد در جواب اوضاع اجتماعی کشور را با اندک سواد خواندن و نوشتن تحلیل می
گوید: خواند و میکند از باب طنز و تمسخر او را دروغگو میکه او را بیسواد خطاب می عبدالمالک

 «کذّاباً مثلکأنا أمّي و جاهل لکنّک أنت کذّاب. أفضل لي أن أکون أمّیاً و جاهالً من أن أکون »
کند که باعث شکست و گمراهی گویانی توصیف میرا دروغ عبدالمالکشکری امثال  .(219: همان)

. دهدیی ترجیح میگو دروغبر مرام  بودن را شوند و در این میان نادان و بیسوادفکری مردم می
مخوانی ندارد بیند که با واقعیت همی عبدالمالکمحمد تناقضاتی در واقعیت موجود و سخنان 
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بالد که باعث گمراهی فکری کسی سوادی و نادانی خود میبنابراین با زبان طنز و استهزاء به بی
زند. ای که شناختی ندارد حرف نمیکند و در رابطه با مسئلهشود و بر ندانستن خود اقرار مینمی

سوادی که دارد خود را گوید که با اندک سخن می عبدالمالکدر مقابل با زبان طنز و تمسخر با 
در میان مخاطبان او فرد باسوادی  چراکهکند می اظهارنظرای داند و در هر زمینهدانای کامل می

با  لوشوالیاز زبان  «ارالشطّ»وجود ندارد که صدق و کذب سخنان او را بسنجد. شکری در رمان 
في »گوید: ود سخن میوخامت وضعیت موجزبانی طنز و استهزائی در نهایت نومیدی و یأس از 

. نویسنده با بازگردانی اتفاقات گذشته و (170: ، ب2000)شکری  «بالد المواعید یموت اإلنسان جوعاً
گوید که سرزمین تداعی خاطرات خود در زمان حال با زبانی تلخ و گزنده از سرزمینی سخن می

فقرا و  -ردم همان سرزمینای در آن محقق نشد بلکه مها بود، سرزمینی که نه تنها وعدهوعده
میرند. این عبارت از شدت فقر و نداری از گرسنگی می -نشینان و طبقات پایین جامعهحاشیه

ای تلخ و غمبار که قهرمان داستان و بسیاری از دار است اما خندههرچند در خوانش اول خنده
های بطن خود پرسشو این عبارت خبری، در  بودند دهیدمردم او این وضعیت را به چشم خود 

ها انسان به خاطر یک تکه نان خالی بمیرد؟ چرا سران بسیاری دارد که چرا باید در سرزمین وعده
درد به فکر اندیشند؟ چرا مرفهان بیکشور تدابیر الزم را برای رهایی از این وضعیت اسفناک نمی

 نیازمندان سراپا درد نیستند؟
 با رویدادهای گوناگون . سفر و رویارویی قهرمان داستان4 -5

 گونه اینهای های پیکارسک سفر و مهاجرت است. قهرماناصلی رمان یها مؤلفهاز دیگر 
شوند. سفر یکی از عناصر ها مدام در حال سفر هستند و با رویدادهای گوناگونی روبرو میداستان

جبار در آن قدم تان به اـاصلی آثار پیکارسکی است که در نتیجه شرایط بحرانی، قهرمان داس
رمان »گوید: در این زمینه می کزازیگذارد تا مسیر و شرایط زندگی خود را تغییر دهد. می

)کزازی و  «استپیکارسک در برگیرنده یک سفر طوالنی است و این مضمون را از رمانس گرفته

 .(380: 1388سبزیان میرآبادی، 
ش آغاز ـتاهای مراکـوم در روسگانه شکری با انتشار قحطی در خالل جنگ جهانی دسه

ای نان برای زنده ماندن به ناچار به شهر شود. راوی به همراه خانواده خود در جستجوی لقمهمی
اش با سفر و مهاجرت قهرمان داستان و خانواده «الخبز الحافي»کند. رمان مهاجرت می طنجه

خبز کثیر. لن تبکي علی الخبز عندما  أسکت، سنهاجر إلی طنجة. هناک»گوید: شود آنجا که میشروع می

قهرمان داستان سفری را روایت  (.9، الف: 2000)شکری،  «نبلغ طنجة. الناس هناک یأکلون حتّی یشبعوا
کند که به دنبال قحطی وگرسنگی در روستا اتفاق افتاده است و برای رهایی از این وضعیت و می

. مادر محمد، به کودک گرسنه خود که از شدت کندیافتن کار و امرار معاش به شهر مهاجرت می
دهد. کند، با این وعده دلداری و امید میگرسنگی و نبود حتی تکه نانی برای خوردن گریه می

گوید که پایانش نجات بخش خواهد بود اما پیکارو خردسال داستان در مادر از سفری برای او می
گوید: آور است آنجا که میاو وحشتناک و دلهرهبیند که برای مسیر سفر اتفاقات ناگهانی را می

، 2000شکری، « )في طریق هجرتنا مشیاً علی األقدام رأینا جثث المواشي تحوّم حولها الطیور السوداء والکالب»

بیند که برای یک کودک، بسیار ها و حوادثی را میسفری که در طول آن پیکارو صحنه .(10 الف:
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دن اجساد و الشه چهارپایان در مسیر سفر که از گرسنگی هالک ناخوشایند وترسناک است. دی
کنند این رویدادها، ها را تکه پاره میای که اجساد آنهای گرسنهاند و پرندگان سیاه و سگشده

 گذارد.سوء می تأثیردهد و در ناخودآگاه او خو جلوه میسفر را در تصورات ذهنی او دژم
داستانی است، پیکاروی  گونه اینهای اصلی ی از ویژگیسفر در جستجوی یافتن کار، یک

کند و به داستان شکری، مدام در جستجوی کار یا تحصیل علم از شهری به شهر دیگر سفر می
در  چراکهآید، های مجزا و مفصل از هم در ساختار داستان به وجود میتبع آن اپیزودی از بخش

به دنبال کار و کسب روزی است و در پایان آن هر بخش از رمان، قهرمان داستان در  شهری 
في الواحدة صباحاً رکبنا الحافلة الذاهبة إلی الناظور... تفو علی هذه »کند: بخش به شهر دیگری مهاجرت می

ای از افراد فقیر و . محمد به همراه پدرش و عده(51: همان)« الرحلة، رحلة الجوع...و وصلنا إلی وهران لیالً
گذرانی شود سفری که برای تفریح و خوشمی وهرانستجوی کسب و کار راهی نیازمند در ج

پولی و بیکاری است به همین دلیل محمد از این سفر متنفر و نیست بلکه از شدت گرسنگی و بی
طرناک مواجه ـهانی و خـها و رخدادهای ناگوییـبیزار است. در طول این سفر با انواع ماجراج

 ماند. ها در امان میگری از شر آنحیلهشود که با زیرکی و می
 ها. به تصویر کشیدن کشمکش تراژدیک ناشی از تقابل ارزش5 -5

های های اصیل و ارزشگانه خود کشمکش تراژدیک به وجود آمده از تقابل ارزششکری در سه
وه و ای که به نوعی داستان تراژدی انسان معاصر و شکگانه. سهاست دهیکشپست را به تصویر 

های اصیل جای خود را به تم است که ارزشـعظمت و انسانیت از دست رفته در قرن بیس
شده اند و ناامیدی و فراموشی و سرخوردگی و غم و اندوه بر انسان چیره های پست دادهارزش
ربما کآبة ». کفایتی دیروز آدمی استو این غم و اندوه و ناامیدی امروز، حاصل غفلت و بی است

م هي ولیدة األمس/ ربما النسیان المتخاذل الیسعفني/ من یستطیع أن یعید مجد اللقاءات/ في الحانات التي الیو

 نشیسرزمراوی بر گذشته خود و  .(66 :2002شکری،) «خرّبها التتر/ تلک التي أفرحتنا/ فیها األحزان الجمیلة
ی حال آن خاطرات زیبای ول داشته استخورد که خاطرات نوستالژیکی در آن حسرت و غبطه می

های اصیل ت جای ارزشـهای پساند و ارزشتبدیل شده سوز جانشیرین، به غم و اندوهی تلخ و 
 رفته را برگرداند. یا در بخشی دیگر شکریاند و کسی نیست که بتواند این شکوه از دسترا گرفته

کشد که معه به تصویر مینشینان جاها را نسبت به روستاییان و حاشیهدیدگاه و تفکر شهری
 به وجوداد ارزشی و طبقاتی را ـشود و در ذهن او تضباعث سرخوردگی و انزواطلبی محمد می

بیني و بین أطفال الحيّ فوارق تجعلني أحسّ أنّي أقلّ منهم رغم أن بعضهم بائس »گوید: آورد آنجا که میمی

ای که معیار در جامعه .(18: ، الف2000)شکری، « قتالةمثلي. ویقولون عنّي: هو ریفيّ. جاء من بالد الجوع وال
ارزش انسان بر اساس امور مادی و سطح طبقاتی او در جامعه تعیین شود بدیهی است که تضاد 

آید و باعث کشکمش و درگیری ذهنی ارزشی در میان افراد جامعه از طبقات مختلف به وجود می
همسایه با محمد پیکاروی داستان، رابطه دوستانه و  شود. کودکاندر نزد افراد طبقات پایین می

ها کودکی است که نگرند. کودک روستایی در ذهن آنصمیمی ندارند و به او با دیده حقارت می
و این نگاه کودکان ناشی از دیدگاه خانواده و جامعه شهری  آمده استاز دیار گرسنگی و فالکت 

 نسبت به روستا وروستایی است. 
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به دلیل دزدی از باغ توسط صاحب باغ  یسالگ هفتمحمد در سن  «الخبز الحافي»ن یا در رما
شود و این اولین تجربه محمد از زندان است آنجا که افکار دستگیر و در انباری زندانی می

چون علت مهاجرت و فقر و نداری و  یسؤاالتشود. متناقضی در ذهن پریشانش مطرح می
أبي السجن تبیع أمّي  دخلی لماذا نهجر نحن الریف ویبقی آخرون في بالدهم؟»گوید: گرسنگی؛ آنجا که می

شکری، ) «الخضر تارکة إیاي وحدي جائعاً ویبقی هذا الرجل مع زوجته في منزلهما؟ لماذا النملک ما یملکه غیرنا؟

کار و گردد، تقابل افدر این مونولوگ که محمد در ذهن خود به دنبال پاسخ آنها می .(21 :ب ،2000
شود که حتی ذهن های متناقض در بین طبقات محروم و ثروتمند جامعه مراکش نمایان میارزش

و شکری با استفاده از این مونولوگ  واداشته استرا هم به کشمکش و درگیری  ساله هفتکودک 
کشد و از زبان شکاف اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی موجود در جامعه مراکش را به تصویر می

 کند.از آن انتقاد می ساله هفت کودک
 های اجتماعی و مفاسد اخالقی. بیان نابسامانی5-6

در خصوص بخش مهمی از متون خالق و نوآورانه که متون عرفانی و صوفی و متون  عمداًقدما 
-اند و آن را نادیدههستند، سکوت اختیار کرده های عامیانه در زمره این متوننگاری و قصههرزه

دهند و تناقض میان های جامعه را در خود جای میهایی مغایر با ارزشند. متونی که ارزشاگرفته
الیوسفی، رسانند )و اخالقی و دینی را به حداکثر خود می یشناخت ییبایزهای گفتمان انواع شیوه

-طشود که از این محیگرایی کثیف به ادبیاتی اطالق میاصطالح ادبیات پایین و واقع(. 5: 2002
اندیشه و ادبیاتی که در کف جامعه و »آورد. ای پیرنگ داستانی برای خود به دست میهای حاشیه

پردازد که مردم به دالیل کند و به تمامی مسائل و موضوعاتی میشهرهای بزرگ جستجو می
 (.208: 2015)صالح،  «ها بیم دارندهای موروثی از گفتن آندینی یا اخالقی یا حفظ سنت

دهند. طرح مسائل گان سبک پیکارسک به موضوع بدن و نیازهای آن اهمیت بیشتری مینویسند
مربوط به مسائل جنسی در آثار پیکارسکی به اهمیت و جدی بودن واقعیت متناقض اجتماعی 

است که یک گفتمان فرهنگی را به همراه دارد  یشناخت ییبایزدارد. این مسئله یک گفتمان  دیتأک
عوامل محیطی کند. هنگی مفاسد جامعه و شکاف و تناقضات آن را آشکار میکه این گفتمان فر

های جنسی تواند باعث بروز بلوغ زودرس جسمی و جنسی در کودکان شود یعنی اگر محرکمی
ها قرار بگیرد و چون بلوغ عقلی در در محل رشد کودک زیاد باشد و او در معرض این محرک

تواند شود. این محرکات مینات جسمی در کودک میباعث هیجا نشده استکودک ایجاد 
این محرک در  بلوغ زودرس جنسی  تأثیرها یا تصاویر جنسی؛ که مستقیم باشد مثل دیدن صحنه

شود. بیداری زود هنگام حس شهوت جسمانی در وجود محمد پیکارو داستان شکری دیده می
خوابیدند و خانواده خود در یک اتاق میافتد که با اتفاق می یسالگ هفتپیکاروی داستان از سن 

او شبانگاه شاهد نزدیکی و عشق بازی پدر و مادرش بود. این موضوع آتش شهوت جسمانی را در 

في اللیل أیقظتني مثانتي الممتلئة. قبالت تصفق. لهاث یتالحق. همسات حبّ. لحم » ؛ساختور میاو شعله

دوران  .(27 ، الف:2000شکری،) «بالحمّي. لهاث. قبالت. تأوهات... یصفق...ماذا یفعالن؟ البدّ أن یکونا مصابین
بازی و نزدیکی والدین گیری شخصیت کودک است بنابراین دیدن عشقکودکی، دوران شکل

بسیار مخربی در ناخودآگاه کودک و  تأثیرشود. این کار باعث تحریک جسمی و جنسی کودک می
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اما شرایط خاص  ؛اساسی در کنترل بلوغ جنسی کودکان داردبنابراین خانواده نقش ؛ آینده او دارد
کند چرا که خانواده شکری اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اغلب این نقش را از خانواده سلب می

کردند که همه اعضای خانواده دگی میـیه جامعه و در یک اتاقی زنـدید در حاشـل فقر شـبه دلی
خوابیدند و به تبع آن مشکالتی از این قبیل برای پیکارو یبه ناچار در کنار هم و در یک اتاق م

داد. در نتیجه اهمال خانواده در تربیت کودک و عواملی چون اضطراب و کمبود عاطفه از رخ می
حرام  واز شدت شهوت برای حالل  شود به طوری کهطرف والدین، محمد دچار بلوغ زودرس می

یا با زنان فاحشه و  .(33 :همان) «م و الحالل من األجسامأستمني علی المحر» :ندکمی ییخود ارضا
شود. شکری حس شهوت را حتی در دوران روسپی برای ارضای نیاز جنسی خود همبستر می

بیند وقتی که دو زن روسپی همدیگر را ور میو دوران پختگی نیز در وجود خود شعله یسال انیم
ن تتحدثان بهمس. قبّلت األکبر سنّاً األخری بحمیمة. غبطتهما علی الحانة خالیة من الزبائن عاهرتا»بوسند: می

این مسئله بیانگر این است که تجربه محمد . (76 :2002شکری،) «تلک القبلة اللذیذة تمنیت لو کنت بینهما
شده در دوران کودکی و نحوه آشنایی و شناخت او از مسئله جنسی در ناخودآگاه ذهن او حک 

ور است. بلوغ جنسی های واپسین ذهن او شعلهسالیان دور باز در الیه که پس از گذشت است
روانی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی در شخصیت محمد  -زودرسی که باعث اختالالت عاطفی

و علت شیوع آن  توان ظهور اروتیسم یا عشق شهوانی را در نزد  نویسندگان عرب. میشده است
ها و اقدام به ها و روسپیاش از تجربه خود با فاحشهگانهسه را به محمد شکری نسبت داد که در

. علت گفته استبازی با حیوانات و پرندگان سخن لواط و تجاوز به کودکان و حتی همجنس
 صرفاً کرده استگانه خود به طور گسترده موضوعاتی از این قبیل را توصیف اینکه شکری در سه

کند تا اهمیت نیست بلکه از خالل آن هدفی را دنبال می ارائه تصاویر و خاطرات جنسی پیکارو
خانواده و شرایط اجتماعی نقش مهم و اساسی در  که نیاموضوع را برای خواننده نشان دهد در 

گانه خود زنگ تربیت درست کودک و کنترل مسائل جنسی دارد و با بیان این موضوعات در سه
قی کودک را در جامعه مراکش و جهان عرب به خطر مشکالت عاطفی، روانی، اجتماعی و اخال

آورد تا مسؤولیت خطیر خانواده و جامعه را در قبال تربیت و تعلیم کودک نشان دهد. صدا درمی
خود  ریگ بانیگرساز جامعه است و اگر به صورت درست تربیت نشود عوارض آن کودکی که آینده

 .اخالقی به بار خواهد آوردهای اجتماعی و مفاسد جامعه خواهد شد و نابسامانی
 . فقر و نیازمندی قهرمان داستان 5-7

پدیده شوم فقر از ناهنجارترین دردها در زندگی است که در ابعاد مادی و معنوی زندگی فرد و 
و ویرانگری دارد. فقر از دوران گذشته تاریخ تاکنون، در اجتماعات  بار انیزجامعه، آثار و عوارض 
است. ندیشه و روان و جسم و جان آدمیان را دستخوش تباهی قرار دادهبشری بیداد کرده و ا

های پایین جامعه دانست و این جامعه است پیکارسک را باید داستانی درباره فقر و ثبت وقایع الیه
گانه شکری طنزی بر وضعیت اسفناک فقرا و جابجایی کند. سهکه فقر را بر پیکارو تحمیل می

با تصاویر فقر و  «الخبز الحافي»ای نان است. رمان ان دیگر برای تکهها از مکانی به مکآن
شود که نماد هر کودک و خانواده مراکشی طبقه گرسنگی قهرمان داستان و خانواده او شروع می

الجوع یؤلمني. أمصّ و أمصّ أصابعي. أتقیّأ و الیخرج من فمي غیر » .نشین آن زمان بودندپایین و حاشیه
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محمد، پیکاروی  .(9 ، الف:2000، شکری) «عاب. أری الناس ایضا یکون. المجاعة في الریفخیوط من الل
برد. این قهرمان کوچک داستان، شدت گرسنگی خود داستان، از انواع فقر مادی و معنوی رنج می

کشد. وی گاه از شدت کند، برای مخاطب به تصویر میرا که در میان اهالی روستا نیز بیداد می
بار فقر این است که فقیر گرایش به نابهنجاری و مکد. از آثار زیانی انگشتان خود را میگرسنگ

جارها و ـرود  و هنشا میـکند و برای یک لقمه نان دنبال هر زشتی و فحعفتی پیدا میبی
گذارد و به دنبال آن دزدی، تبهکاری، جرم، بزهکاری و های اساسی و اخالقی را زیر پا میارزش

شود. همانگونه یابد و هنجارشکنی و رفتارهای ضد ارزشی زیاد میع فساد جنسی افزایش میانوا
کند تا از ها میهای اروپاییداناش سر در زبالهکه پیکارو برای سیر کردن شکم خود و خانواده

نا. زبل مزابل المدینة أحسن من مزابل حیّ» ها برای خود وعده غذایی به دست بیاورد.پسماند غذاهای آن

. این تصویر، تناقض و تضاد موجود میان طبقات (10: همان)  «النصاری أحسن من زبل المسلمین
کنند و گری و رفاه زندگی میای در اوج اشرافیدهد که عدهمختلف جامعه مراکش را نشان می

اولیه؛  ای قریب به اکثریت نیز در زیر خط فقر و بدون داشتن غذا و مسکن مناسب و مایحتاجعده
این  مسئله بیانگر شکاف طبقاتی موجود در جامعه عرب به ویژه مراکش است که از استعمار و 

-نیز با نشانه عرایشاست. شکری پس از بازگشت از کفایتی سران کشور نشأت یافتهاستبداد و بی

که از قطار  کند آنجاشود که دوران کودکی او را برایش تداعی میرو میهایی از فقر و نداری روبه
شود که از شدت فقر و نیازمندی در ایستگاه قطار ای مواجه میشود و با کودک پابرهنهپیاده می
 «قدام الحافلة التي نزلت منها اقترب مني طفل متسخ حافي القدمین في حوالي العاشرة من عمره» .کندکار می

فقر مادی پیکاروی داستان است  نیاز به غذا، مسکن و پوشاک همگی بیانگر (.5، ب: 2000)شکری، 
نصیب و محروم است و با سن کم خود که از شدت فقر از مایحتاج اولیه و  ضروری زندگی بی

هایی ها از راه کلک و دزدی باشد. فقری که حاصل تبعیض و موقعیتباید به دنبال تامین آن
ر مادی، پیکاروی عالوه بر فق .کرده استاست که نظام جامعه بر پیکاروی داستان تحمیل 

ترین شاخصه فقر معنوی، جهل و نادانی است؛ زیرا تا برد؛ مهمداستان، از فقر معنوی نیز رنج می
زمانی که کسی از شناخت و آگاهی الزم و صحیح، نسبت به هستی، جامعه و انسانیت برخوردار 

یجاد نماید. فقر نباشد به طور طبیعی قادر نخواهد بود تغییر و تحولی در اوضاع زندگی خود ا
یابد که در سن بیست سالگی هنوز چیزی از معنوی محمد نیز در نیاز به دانش و آموزش نمود می

با  مونیکداند و این ناشی از فقر مادی بر زندگی اوست. آنجا که پدر خانم خواندن و نوشتن نمی
ثني أبوها عن أصله حدّ»سواد است: بی محمدبرد که کند و به این موضوع پی میصحبت می محمد

اإلسباني، تأسّف حین أدرک أني الأعرف القراءة و الکتابة بأيّ لغة./ سألني: لماذا إذن لم تذهب إلی المدرسة؟ /ال 

. (59، الف: 2000)شکری، « أدري. /أنا لم أهرب قط من المدرسة، إننا جد فقراء و المدرسة تکلّف هناک بعض المال
نیازهای  نیتأماو در  چراکهداند را علت مدرسه نرفتن خود میپیکاروی داستان، فقر و نداری 

بنابراین ؛ بپردازد و آموزشاولیه خود چون خوراک و پوشاک درمانده است چه برسد به یادگیری 
توان گفت که فقیر بودن فرد به هیچ عنوان نشانه کندذهنی او نیست؛ بلکه قرار گرفتن در می

دهد و او را قرار می الشعاع تحتادی، توانایی ذهنی فرد را شرایط محدودیت مالی و فشار اقتص
توان گفت که فقر مادی و فقر معنوی رابطه معکوس بنابراین می؛ دهدفردی ناتوان جلوه می
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آورد و فقر معنوی نیز باعث فقر مادی در فرد فقر معنوی به دنبال خود فقر مادی می چراکهدارند 
برد و ان به فقر معنوی خود ـ نیاز به آموزش و یادگیری ـ پی میشود. پیکاروی داستان در زندمی

 گونه همانگیرد تا با فقر معنوی خود مبارزه کند و تحولی در زندگی خود ایجاد کند. تصمیم می
رود و پس از گذراندن مدرسه و می عرائشکه در ادامه داستان محمد برای آموزش و یادگیری به 

شود و با غلبه کردن بر فقر معنوی خود، بر فقر علم مشغول به کار میدریافت دیپلم، به عنوان م
توان گفت که مبارزه با جهل و نادانی در واقع مبارزه با فقر بنابراین می؛ آیدمادی هم فائق می
 آید.می حساب بهمعنوی و فرهنگی 

 پیکارو و قرار گرفتن در مسیر نگرانی وجودی  ییگرا یپوچ. 8 -5

و باری و میل به  بند یب، ناامیدی، ییگرا پوچهای متناقض چون ای از ارزشمجموعهدر این رمان 
گرایی انتقادی به توان این رمان را در چهارچوب رمان واقعاند. میشدهعلم و دانش درهم آمیخته

معنی کلی آن و در چهارچوب رمان اگزیستانسیالیستی به معنای خاص آن قرار داد. شکری در 
روم جامعه مراکش سخن ـیف و طبقه محـود از ناامیدی و نابودی فرزندان قشر ضعگانه خسه
و چه بسا افراد باهوش و توانمندی  اند سرگردانگوید که در گرداب مشکالت و فقر و نداری می

کنند اما از طرف نظام حکومتی توجهی به در میان آنان وجود دارد که در حاشیه جامعه زندگی می
األذکیاء جنوا أو هم یهذون في الشوارع واألحقّون بالبقاء هاجروا وکبلتهم الغربة بسالسلها ». شودها نمیآن

شکری، ) «الثقیلة. کان یقول لي بینیس في أصیلة. ستأتي األزمنة الردیئة. لکن متي کانت هناک أزمنة جمیلة؟

میان مرگ و زندگی داند و به تناقض زمانه و روزگار را نابودکننده می. شکری (134، ب: 2000
ش، بر سر قبر او گل و رسومـشان که پس از مرگ هـمنوع دهد و از مردم و آداباهمیت می

کند. محمد با بیان و تأکید اینکه زندگی و عمر آدمی بسیار کوتاه است، از آنها برند، انتقاد میمی
األحیاء بنفس الزهور التی تزورون الزمن هو الهالک. زوروا » خواهد که در زمان حیات قدر هم را بدانند.می

تی ـند که مرده پرسـککایت میـنویسنده با نقاب محمد از مردمی ش .(141: همان« )بها األموات
بینند اما وقتی نوع خود را نمیاند به یاد هم نیستند و رنج و درد همکنند و تا زمانی که زندهمی
ریزند. نویسنده با این عبارت به دنبال میبرند و بر او اشک میرد بر سر مزار او گل میمی

ها ش است و از آنـرامون خویـان افراد پیـبرانگیختن حس بشر دوستی و عاطفه در دل و ج
ها بازگشایند. خود بشتابند و گره از مشکالت آن همنوعانخواهد تا فرصت دارند به یاری می

شود تمام هستی می ریگ بانیگره برد کشکری از حس پوچی و نابودی و نگرانی وجودی رنج می
من یحصي أیّامه کمن یحصي نبضات قلبه؟ ومن یتحسّر علی زمن جماله کمن یقود سیارة »گوید: آنجا که می

راوی نگرانی و اضطراب (. 143، ب: 2000شکری، « )ملتفتاً إلی الخلف. إن أجمل ما في العالم یتدمّر ویتالشي
آور کهولت و گذر عمر است و روز وداع را ر خود پیامسپری شدن روزهایی را دارد که با گذ

اند. شکری با این عبارت از ملت های عالم رفتنیها و زشتیکند چرا که تمامی زیبایینزدیکتر می
های جهان چرا که همه زیبایی رفته استخواهد تا حسرت چیزی را نخورند که از دست خود می

زهای گذشته را بخورد از زندگی خود لذت نخواهد اند و هرکس که حسرت روهستی فنا شدنی
کشد که در انتظار نیز ناامیدی انسان قرن بیستم را به تصویر می «وجوه»برد. شکری در رمان 

و  رفته استهای انسان بودنشان از بین هایی که نشانهها را دفن کنند. انسانکسانی هستند تا آن
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هیاکل عظیمة حیّة و أشباح أشخاص ینتظرون من » .ته استگرفها را یأس و ناامیدی سراسر وجود آن

توان پیام نویسنده را می(. 2002:93)شکری، « یدفنهم. مصلوبون و مشنوقون و من فقدوا مالمحهم اإلنسانیة
مدرنیته که دنیای ماشینی و  ۀکه دور؛ چرادر این عبارت مرگ انسانیت و عاطفه تفسیر کرد

دوستی و عاطفه و انسانیت را از جامعه بشری زای آن حس نوعتکنولوژی را گسترش داد، در ا
 گرفت.

 . نتیجه6
و رویارویی قهرمان داستان با رویدادهای گوناگون، فقر و نیازمندی  گرایی انتقادی، سفرواقع

و  انهیگرا پوچهای آوارگی و ماجراجویی ،و بیکاری و سرکشی او در برابر قانون قهرمان داستان
گران و کالشان، طغیان و سرکشی بر ضد قوانین و آداب و رسوم همنشینی با حیله وار ودیوانه

ها، بیان اجتماعی، هجو و انتقاد از جامعه و مردم، بیان کشمکش تراژدیک ناشی از تقابل ارزش
-های محتوایی پیکارسک در سههای اجتماعی و مفاسد اخالقی و طنز تلخ از شاخصهنابسامانی

کند تا با استفاده از سبک داستانی پیکارسک، گانه خود تالش میشکری در سهگانه شکری است.
تقابل و تضاد دنیای درونی و بیرونی شخصیت داستانی/ پیکارو و واقعیت جامعه را به نمایش 

-بگذارد؛ شخصیتی که نماد تمامی افرادی است که در کشمکش و آشفتگی جهان واقعی و بی

این سبک داستانی با صداقت  یریکارگ بهکنند. او با ر آن زندگی میهای حاکم بها و ظلمعدالتی
و جسارت تمام از گروه آوارگان و طردشدگان و طبقه محروم در جامعه مراکش به طور خاص و 

گانه شکری تعبیری از رد حقیقی واقعیت گوید. سهآوارگان در جامعه عرب به طور عام سخن می
ن و سرکشی بر ضد زندگی متداول و عامیانه و فقر کشنده و موجود و قوانین غالب آن و طغیا

و طغیان مادیت بر  ی و مردساالری در خانواده و جامعهخشونت و بیزاری از خانواده و رد پدرساالر
 اخالق انسانی است. 
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