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 الكومينداتور عودة في اإللزامية   ولعبته   , هللا رحمة أنمار

(1) 

 هـــاتف بشبــــوش

ُُنشطا ُ,ُفتيا ُُأعودُ  ُُواإلبداعُالكلماتُرياضُعلىُومنفتحا ُ, ُالكومينداتورُعودة)ُمجموعةُأقرأُحينما, ُللفتى(

ُُهللاُرحمةُأنمارُالقاص ُُصفحةُالمئةُبمساحةُالقصصُمنُمجموعةُمنُتتألفُوالتي, ُأنمارُيوغلُحينما.

ُعلىُيسه لُالُوالصقيلُالمعبدُالورقُوأنُ ُكما,ُُبالسهلةُليستُالمهمةُفأنُ ,ُُالقصيرةُقصصهُكتابةُفيُوينغمر

ُُالراويُكماُسريعُبشكلُاإلسترسالُقلمه ُُالعميقةُالذهنيةُتتطلبُالقصيرةُالقصة, ُالمركزُالواسعُالخيال,

ُوُتامةُعزلةُفيُيكونُأنُ ُالقاصُمنُيتطلب.ُُالبلوغُسنُيتجاوزُلمُالذيُالفلسفيُالطفلُخيالُمثل,ُُوالكثيف

ُعقلهُبكاملُمنفردا,ُُالكتابةُقدسيةُالىُمتوجهاُأنمارُأرىُأناُولذلك,ُُالسردُكتابةُلحظةُفيُموحشةُإنفرادية

ُأراه,ُالسطورُبينُوالخفي ةُالمنزويةُالحبكةُبتقنيةُممزوجةُعاليةُموهبةُذاُأراه,ُالقصُمراسيمُإلكمالُالباطن

سُبجسدُ ُتتمتعُالتيُالمتينةُالصورةُرسمُفيُوشابا ُُعمرهُفيُشابا ُ ُأنُ ُبذلكُفيستطيع,ُالكلماتُرياضةُعلىُمتمر 

ُبتقنيةُملما ُُالقاصُكانُكلما.ُُتشكيلتهاُفيُجميلة,ُُصورهاُحدةُفيُبارزة,ُُالمعةُقصصيةَُمشاهدا ُُمنهاُيبني

ُالكثيرُيستنبطُأنُ ُعلىُقادرا ُُكانُكلماُاألفالمُومشاهدةُمجرياتُعلىُكبيرُبشكلُواإلطالعُوصناعتهاُالسينما

ُمتابعةُفيُوالمجتهدُالمثابرُالنوعُمنُهوُأنمارُبالقاصُمعرفتيُوحسب,ُُالقصيرةُقصصهُلينسجُاألفكارُمن

ُأنُ ُيريد,ُلألنسانيةُمعنىُيعطيُأنُ ُيحاولُهذهُمجموعتهُفيُأنمار.ُروائعُمنُوالعربيةُالعالميةُالسينماُتنتجهُما

ُحوصرُأينماُمعهُتنطلقُالتيُوالهمجية,ُُعامُبشكلُوتصرفاتهُاإلنسانُذهنُفيُالمتمركزةُالحيوانيةُشبحُيبعد
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ُاللحظةُتلكُفيُنفسهُينقذُلكيُواألِفتراسُالشراسةُروحُإظهارُعليهُويتوجبُالخطرُمنُحالةُفيُنفسهُووجد

...ُالرجالُالكماُالحيواناتُكماُيموتونُالناسُمعظمُأنُ )ُذلكُالىُإضافة,ُُمالديهُأعزُحسابُعلىُكانُلوُحتى

.....ُخافتُبنواحُ ُوإنماُعنيفةُالبرجفةُالعالمُينتهيُكذا)ُفارغونُهمُالناسُمنُاألغلبيةُوإنُ ,ُ(ُهمنغوايُأرنست

ُُ(.إليوتُس.ت

ُ

ُُكالمناُيدخصُماُالقصصيةُالمجموعةُهذهُفيُنرى ُوالجوعُالمرضُعنُاألحاديثُمنُالكثيرُفيهاُفنجد,

,ُاأِلنسانيةُبكلمةُيليقُالُالذيُالمصير,ُُالنهائيُاإلنسانُبمصيرُصلةُلهاُالمفرداتُهذاُوكلُوالخيانةُوالموت

ُفيُالمالحمُأجملُسطرواُالذينُالمبدعينُالرجالُمنُالقليلُاال ُُالحيواناتُمصيرُالىُأقربُيكونُأغلبهُمصير

ُمنُيتخذُالذيُاألديبُذلكُهوُالمبدعُالقاصُأنمارُبأنُ ُأرىُأناُولذلك,ُُواأِلنسانُاإلنسانيةُكلمتيُأعالءُسبيل

ُأنهُأي,ُُالتحزبيُغيرُاإلنسانيُالشموليُباإلسلوبُيكتبُأنمار.ُُبداخلناُالذيُالجليدُبهاُيكسرُلكيُفأسا ُُالكتابة
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ُنرىُأنناُإذ,ُُاألدباءُمنُالكثيرُنهجُهوُكماُطائفةُأوُلحزبُ ُوليسُأألدبيُالفنُلخدمةُيكتب,ُُلذاتهُمستقال ُُأديبا

ُالعراقيُوالروائيُلندنُوجاكُغوركيُمكسيمُأمثالُالعقائديُواإلنتماءُالحزبُأدبُالىُينتمونُأدباءُهناك

ُيكتبُأراهُأنمار.ُُواإلنتماءُاألدبُمنُالنوعُهذاُعنُالمجدُقمةُالىُوصلواُهؤالءُوكل,فرمانُطعمةُغائب

ُُقصصهُاليهُبماستؤولُواليفكرُبدمه ُاألدبُمراسيمُفيُتسجلُخطوةُخطىُقدُهذاُإبداعهُفيُنراهُولذلك,

ُبينماُ(ديمتري)ُالشرطيُعنُيوماُعشرُأحدُفيُتكتبُسيمنونُلجورجُبوليسيةُروايةُالمثالُسبيلُعلى,ُالرفيع

ُوهناك,ُُاآلنيُالربحُيريدُمنُفهناك,ُُالشقيُالعملُمنُعاماُعشرينُتأخذُجويسُأوُماركيزُلغابرييلُرواية

ُُموتهُبعدُاال ُُالربحُيريدُمن ُُبدمهُيكتبُألنه, .ُ ُعودة)ُالقصصيةُمجموعتهُأولُفيُأنمارُالمبدعُلنر,

ُ (......العائد)ُُفيهاُقصةُأولُمع(ُالكومينداتور

 .....العائد... قصة *

ُإمرأةُغيرُيبقَُُولمُالجميعُويذهبُي دفن.ُُحينُبعدُيصحوُثم,ُُقبرهُفيُويودعُي دفنُرجلُحولُتدورُالقصة

ُالمشيعونُمايخل فهُيجمعُتنظيفُوعامل,ُُويبكينُيولولنَُُالقبرُحولُتجم عنُالالتيُالنسوةُوبعضُعليهُتنوح

ُُأوساخُمن ُوصمتهُووحشتهُالقبرُبرودةُمنُيتخل صُكيفُالتفكيرُفيُالميتُالرجلُويبدأُالجميعُيرحل.

ُالقبرسألُفيُوهو,ُُساكنا ُُيحركُأنُ ُدون,ُُجسدهُتنهشُسوفُالتيُالدودُووليمةُوالعطشُوالجوعُالمطبق

ُ...الجنونُمنُحالةُ ُفيُوهوُنفسه
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ُُالترابُمنُبابا ُُعليُ ُسيفتحُمن) ُكماُاآلنُيرقدُالذيُالرجلُمتناسينُليلتهمُنامواُقدُوالكلُبيُسيفكرُومن,

ُهوُعبئاُكاهليُعنُويزيحُليزورنيُجديدُمنُاليُ ُعادتُقدُالحياةُبأنُ ُسيفكرُمن,ُُالترابُلحافُتحتُيظنون

ُ (.العالمُفيُاألثقل

ُفيحس,ُحياُاليزالُوهوُفيدفنُميتُبانهُللناسُفيتراءىُيخفقُمازالُقلبهُولكنُيموتُبالذيُأشبهُحالةُهي

ُ.....الكاملةُبحقيقتهُصدرهُعلىُجاثما ُُبالتراب

ُفيطلق,ُ(ُترابهُنافضا ُ,ُُمتأوها ُُمهلهُعلىُفنهض,ُاألبديُالقماطُعنهُويزيحاُقبرهُبنبشُيقومانُشبحانُثم)

ُساقهُزرعُالذيُوالطبيبُالمعروفُالمدينةُدفانُهماُقبرهُنبشاُاللذينُالشبحينُانُ ُإكتشفُحين)ُعاليةُضحكة

ُ(.البالتين

ُالقبرُمنُالمسيحُأخرجهُالذيُباليعازرُأشبهُهوُربما,ُالناسُيألفهاُلمُالتيُحالتهُفيُيفكرُالحياةُالىُيعودُحينما

ُُالعالميةُالرواياتُماتقولهُحسب ُُالدمُأحمرُمنُالفارغةُوبأوصالهُالممسوخُبشكلهُمخيفُهوُربما, ُفيبدو,

اص ُالسفليُالعالمُالىُينتميُمتعطشُكمص  ُُالبشرُسائرُعنُسيقانهُوحركةُسيرهُفيُحتىُيختلف, ُفيأتي,

ُكيف.ُُتوا ُُالقبرُمنُخارجُوهوُجسدهُفيُالمتبقيةُالروحُكميةُحسبُتتباطئُوتارةُتسرعُتارةُتذبذبيةُبحركات

ُاإلنسانُيبدأُوكيف,ُُالبيتُمنُورجوعهُذهابه,ُُاليوميُمصروفهُفيُويفكر,ُُالتالميذُمعُمدرستهُالىُسيعود

ُ . أبداُتتكررُالُالتيُأنها,ُُمعهودةُببساطةُيتخيلهاُأنُ ُيستطعُلمُأشياءُكلها,ُُبعدهاُبالحياةُيتدرجُثمُبالقبر

ُالغريبةُبوتونُبنجامينُحالة)ُالعالميُالفلمُالىُأقربُهيُالقصةُهذه ُ(بتُبراد)ُالكبيرُالنجمُتمثيلُمن(

ُوكأنهُمسخ)ُالتسعينُعمرُفيُيولدُإنسانُعنُيتحدثُوالذي8002ُُإنتاجُمنُ(بالنشيتُكاتي)ُالرائعةُوالممثلة
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ُالقبرُمنُقادم )ُ ُبينُرضيعاُطفال ُُيموتُحتىُالشيخوخةُمنُالحياةُيبدأُأيُبالمعكوسُالحياةُيعيشُيبدأُثم,

ُالموتُمعنىُاليفهمُطفال ُُوهوُيموت,ُُالطبيعيةُالحياةُعاشتُألنهاُعجوزاُحينهاُتكونُالتيُزوجتهُأحضان

ُتدريُالُوهيُتموت,ُُيذكرُعذابُ ُبالُتموتُأنُ ُفيُتحلمُالتيُاإلنسانيةُعنُمذهلةُفكرةُهي,ُيسببهُالذيُواأللم

,ُُوصباُطفولةُ ُذكرىُبالُتموت,ُُورزاياُأخطاءُمنُمافعلتُعلىُنادمةُغيرُوهيُتموت,ُُحولهاُيدورُماذا

ُالموتُليأتيُوبعدها,ُُاألطرافُالمتراميُالكونُهذاُفيُصحيحُبشكلُالحياةُفيُدورهاُأدتُقدُوهيُتموت

ُتريدُإنسانية,ُُالرضيعةُالطفولةُعالمُالىُتنتميُالتيُالناصعةُبريالتهاُتزلُلماُواألفواهُالرحبةُالصدورُفوق

ُعلىُعالةُشيوخاُنموتُونحنُاليومُنعيشهُماُعكس,ُُخوفُبالُصامدا ُُشامخا ُُاألنسانُيموتُأنُ ُفيُتحلمُأنُ 

ُُالقاهرُالموتُورعبُسلطانُمنُخائفينُوذويناُأهالينا ُالحياةُالىُبالرجوعُحالمةُقصةُالعائدُقصة. ُكي,

ُُاألولىُالحياةُفيُإقترفهاُالتيُوآثامهُذنوبهُعنُليكف رُأخرىُفرصةُاألنسانُي عطى ُينالُأنُ ُحالمةُقصة,

ُأذىُمنُبحقهمُأقترفهُعماُوأحبتهُأصدقاءهُالىُلألعتذارُالكافيُالوقتُلديهُيكونُلكي,ُثانيةُفرصىةُاإلنسان

ُ . واألحصائياتُبالجملةُوالقتلُالحروبُفيُدمارُمنُالبشريةُأقترفتهُعما,ُُوضغينة

ُُالموتُقضيةُتناولواُالمبدعينُمنُالكثير ُلهذاُإستحضارُبحالةُأشبهُفهيُالموتُعنُالكاتبُيكتبُوحين,

ُحولهُمنُالسماعُيستطيعُالمي تُبأنُ ُالمثاليينُلدىُسائدُإعتقادُفهناك.ُُعليهُوطأتهُشدةُمنُيخففُكي,ُُالموت

ُمنزلهُرفوفُأحدُفيُتركنُصغيرةُقنينةُفيُرمادهُوضعُثمُبحرقهُيوصيُمنُهناك,ُُالكالمُيستطيعُالُلكنه,ُ

ُبعدُرمادهُبأعطاءُيوصيُمنُهناك,ُُمفارقتهمُاليستطيعُالذينُوأبناءهُوأقربائهُأحبتهُبينُالزالُبأنهُفيشعر

ُُالبحرُأسماكُالىُالحرق ُُعمرهُسنواتُطيلةُعليهاُتغذىُقدُألنه, ينُاإليفاءُمنُنوعُهوُوهذا, ُلهذهُبالد 

,ُُالعائدُقصةُنقرأُحينما.ُُبطونناُفيُوإختفاءهاُوموتهاُإصطيادهاُمنُيوماُتشتكيُلمُالتيُالبريئةُالحيوانات
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ُآونةُ ُبينُتنطلقُمخلوقُضجةُثمةُنسمع,ُُالمطبقُالصمتُكلُورغم,ُُالقبرُفيُماُشخصا ُُهناكُأنُ ُونحس

ُالعالم,ُُالمغلقُاألسرارُعالم,ُُاألرضُماتحتُعالم,ُُالمخيفُالعالمُدهاليزُومن,ُُالصمتُهذاُعبرُوأخرى

ُُالترابُمنُالسحيقةُاألعماقُتلكُفيُيحصلُماذاُعنُفيخبرناُأحدهمُمنهُيأتيُلمُالذي كُلكي, ُشكوكناُيحر 

ةُنحوُويقيننا ُفليأتي,ُُبالموتُومرحباُأهالُثمُومنُالمنشودةُالغاياتُنحوُونسيرُفيهاُننطلقُأنُ ُيجبُالتيُالسك 

ُُالجيوكسلفاكيُالكاتب.....ُاألنتظارُالئحةُعلىُموتىُجميعاُأننا)ُوبالتاليُمغتبطينُفرحينُونحنُلنا ُكاري,

ُ (.تشايك

 .....الرغيف فيها ضاع   ليلة.. قصة *

ُآنُكاترين..ُُعميقُبأحساسُالبشريةُالطبيعةُعنُمعلومةُلناُيقدمُالذيُاألدبيُالمنجزُهيُالقصيرةُالقصة)

ُ..(بورتر

ُقدُالحميمُوصديقهُهوُكانُوكيفُالجيشُفيُكانُحينماُحكايتهُعنُلحفيدهُيرويُجدُحولُيدورُهناُالسردُ

ُمهما,ُُجداُالرذيلةُاإلجتماعيةُالشرائحُمنُهيُالجيشُشريحة.ُُالعصيبةُاأليامُتلكُفيُالكثيرُالجوعُمنُأذاقوا

ُُتؤديةُالذيُالعملُكانُومهماُثقافتهاُكانت ُفيُنراهاُاإلنسانيةُجبينُلهاُيندىُالتيُالشنيعةُاألفعالُجميع,

ُفقاموا,ُُالخطأُقطريُعنُعسكريةُثكنةُعلىُدخلُحينما,ُُالشهيرُالفرنسيُالشاعرُرامبوُعهدُمنذ,ُُالجيش

ُعلىُعالوة.ُُوالمؤلمُالغريبُمماتهُحتىُالمؤسسةُتلكُعلىُحاقداُيظلُأنُ ُبالشاعرُأدىُمما,ُُجميعاُبأغتصابه

ُُالوطنُحماةُالجيشُرجالُكونُمنُبالرغمُذلك ُيفعلواُأنُ ُيرعوونُالُأوباشُاألحيانُغالبُفيُلكنهم,

ُ. والحديثُالقديمُالعصرُمنُذلكُعلىُكثيرةُأمثلةُوهناكُلشعوبهمُالمدمرةُالشائنات
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ُالجدُفيقولُصديقهُإسمُعنُيسألهُ ُالذيُالطفلُحفيدهُالىُيتحدثُحيثُوالجدُأنمارُقصةُالىُنعود ُيهمناُال)ُ

ُحديثهُيكملُوتركهُاللحظةُتلكُفيُيفهمهُلمُالطفل,ُ(ُاألرواحُقبورُتحتهاُتخفيُرخامُلوحاتُفاألسماء,ُُإسمه

تُاأليامُتلك...ُويقولُالجدُيكمل.ُمبحرا ُغريبانُنحنُها)ُبالجوعُصبراُيطيقواُلمُإنُ ُبعدُيكفرواُأنُ ُبالجنودُأد 

(ُ.ُالفقيرُالمنزلُشرفةُديوانُمن..ُيوسفُسعدي/ُ...ُالجوعُوينهشنا/ُُالبردُ ُيرعدنا/ُُهناُفقيرانُنحنُها/ُهنا

رُالعظيمُماركس(ُ.الطريقُووحشةُالسفرُوبعدُالزادُقلةُمنُآه)ُطالبُأبيُبنُعليُاإلمامُيقول ُفلسفتهُجلُ ُسخ 

ُبشكلُالثروةُتوزيعُوكيفية,ُُاألقتصاديُبالعاملُالبشرُمعاناةُكلُربطُوقد,ُُوالجوعُالفقرُموضوعةُلنقاش

ُباإلقطاعيُإسوةُالكافيُالغذاءُمنُحصتهمُينالواُلكيُالطغاةُعلىُبالثورةُالقيامُوالشغيلةُللعمالُوالبد,ُُعادل

ُ. والبرجوزاي

ُلهمُجاءت,ُُالغذائيةُالموادُلهمُتحملُالتيُاإلعاشةُحافلةُبمجئُالفرجُيأتي:ُويقولُللطفلُبحكايتهُالجدُيستمر  

ُالنهوضُعلىُقدرتهُلعدمُمكانهُفيُجالساُيبقىُهوُاال ُُالجنودُجميع,ُُجميعاُلهاُفيهرعون,ُ(ُكلوزُسانت)ُمثل

ُلمُلكنها,ُُواحدةُرغيفُقطعةُعلىُفيحصل,ُُالخبزُسوىُتجلبُلمُاإلعاشةُأنُ ُفيتبين,ُُيذهبُصديقهُلكنُ ,ُ

,ُُعليهاُعينهُيضعُبأن(ُالجد)ُصديقهُويوصيُوُالجنودُعيونُعنُبعيدُمكانُفيُويخفيهاُبهاُفيحتفظ,ُُتكفيهم

ُ....... لحفيدهُالجدُفيقول,ُصباحا ُُيأكالهاُكي

ُالليلةُتلكُفي.ُُالجناحُمكسورُكعصفورُنومهُفيُوغطُللجوعُاآلخرُهوُمستسلماُفراشهُالىُصديقيُرجع 

(ُ.ُالمنامُقاعةُعلىُتهبطُالمالئكةُمنُأسراباُأستشعرُالصباحُحتىُساهراُبقيتُ ُأناُاال ُ,ُُهدوءُفيُنامُالكل
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ُالجد)ُصديقهُمعُالخبزُمنُكسرةُيأكلُأنُ ُأملُعلىُالصباحُفيُصديقهُيجلس ,ُُس رقتُقدُبأنهاُفيالحظ,ُ(

ُ.. الباقينُيسألُويظل

ُ/يبصق/ُيشتم/ُأعصابهُيفقدُبدأ,ُعالُ ُبصوتُ ُيصيح,ُُالوحيدُقرصيُأخذُمن,ُُهذاُعلىُويقسمُهذاُيستحلفُ )

ُوضعتهُهل)ُالجدُُصديقهُيسألهُثم(ُوالقدرُللجوعُمستسلمونُ/نائمونُصمتُفيُوالكلُ/الرغيفُسارقُيلعن

ُنذلُ ُصديقُ ُمنُحقيرُ ُإستغفالُ ُسؤالَُُبأنهُبعدُفيماُلناُيتبينُالسؤالُوهذا,ُ(ال..بال....ُأجابهُ؟ُآخرُمكانُ ُفي

ُ. نبيلُلصديقُ 

ُصديقهُبكونهُعليهُعميقاُحزناُالجدُويحزن,ُُوالطمأنينةُالخالصُعالمُالىُويرحلُالجوعُمنُصديقهُيموت

ُ(......الرغيفُقطعةُسرقُمنُعرفتَُُهلُياجديُولكن)ُجدهُيسألُالطفلُ .ُ.ُُالحميم

ُحفيدهُمنُخِجال ُُاليومُأنه(.......أنا:ُصدرهُالىُمشيراُكاألطفالُإستحياءُفيُونبسُعميقُبحزنُرأسهُنك س)

تُالتيُالسنواتُهذهُطيلةُعارُمنُيحملهُلما ُ. الحميمُلصديقهُوقتلهُالخبزُرغيفُبسرقةُلخيانتهُمر 

,ُُأنفهاُفوقُالماءُمنسوبُبلوغُعندُقدميهاُتحتُإبنهاُوضعتُالفيضانُأثناءُفيُالتيُاألمُبتلكُأشبهُهناُالقصة

ُالصراعُأنه,أصدقاءهُأعزُخيانةُيستطيعُبحيثُالكبيرُالشرُمنُفيهُاألنسانُأنُ ُمفادهاُرسالةُتعطيناُقصةُأنها

ُفيُسويةُيأكلوهُأنُ ُأملُعلىُصديقهُخبأهُالذيُالرغيفُبسرقةُالجدُيقومُولذلك,ُالبقاءُألجلُالبشرُبينُاألزلي

ُعقابُبداءُعمرهُمنُتبقىُماُمريضاُهوُويبقىُجوعا ُُالصديقُموتُالىُهذاُالجبانُعملهُفيؤدي,ُآخرُوقت

ُُت دَفنُوغدا َُُتدفِنُاليوم)ُالمقولةُتلكُمتناسيا,ُُمماتهُحتىُالضمير ُحينماُمتناسيا ُ,ُ(ُت حَملُوغدا َُُتحِملُاليوم,

ُ.المطرُفيُالدموعُمثلُورآهُبهُشعرُماُكلُمعهُيموتُاإلنسانُيموت
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ُُرواياتهمُفيُالجوعُموضوعةُتناولواُالشهيرينُالروائيينُأكثرُ  ُالنرويجيُللكاتبُالرائعةُالروايةُومنها,

ُوالتيُالجوعُلعبةُبعنوان(ُكولنسُسوزانا)ُللكاتبةُعالميةُروايةُهناك,ُ(ُجوع)ُبعنوانُهامسونُكنوتُالشهير

ر ُالممثلةُتمثيل8008ُُُعامُللغايةُمثيرُفيلمُفيُالروايةُهذهُمثلتُوقدُوُالبقاءُأجلُمنُالصراعُعمليةُلناُتصو 

ُالماليينُحصدُكما,ُُالجوائزُمنُالكثيرُُالفلمُنالُوقد,ُ(ُهوشرسنُجوش)ُوالشاب(ُلورنسُجنيفر)ُالحسناء

ُبأنُ ُالقولُسوىُيسعنيُال,ُُالمثيرةُالقصةُهذهُعلىُتعليقيُنهايةُفي.ُالتذاكرُشبا كُطريقُعنُالدوالراتُمن

انُ ُالجوع ُ. وحشيُسج 

 .......... العراة ..قصة * 

ُيحلمُشخصُعنُتحكيُالعراةُقصة,ُُمنهاُالمرادُالهدفُلناُترسمُالقصيرةُالقصةُفيُالنهايةُتكونُأنُ ُالبدُ 

ُ........أدناهُنقرأُكماُحولهمُيدورُبماُمكترثينُغيرُعراةُكلهمُالناسُفيرى

ُوإمرأة,ُُظاهرةُوعورتهُالفاكهةُيبيعُالبقال,ُُعراةُالمدينةُشوارعُفيُالناسُيرىُوهوُمهروالُالشابُخرج)

ُالسياراتُسيرُينظمُالشارعُمنتصفُفيُعارياُوقفُالمرورُشرطي,ُُمكترثةُغيرُتسيرُوهيُنهداهاُتدلى

ُُالعمال,ُُكتبهمُيحملونُعراةُالشوارعُفيُيسيرونُوالطالباتُالطالب,ُُعراةُرجالُيقودهاُالتي ُأصحاب,

ُ.(ُعراةُكلهم..ُُالخ..ُُالنجارونُاألساتذة,ُُالمخابز

ُمنُأدناهُالسطرينُفيُنقرأُكماُالخلقُوبدايةُآدمُأيامُعهدهمُسابقُالىُيرجعواُأنُ ُبذلكُأرادواُهمُواألنكى

ُ.......القصة



 

10 
 

ىُأنُ ُيجبُوأننا) ُولمُعارياُكان,ُُآدمُهللاُخلقُإنُ ُمنذ,ُُاألولُعهدناُسابقُالىُنرجعُلكي,ُُالوقتُهذاُفيُنتعر 

ُ.(ُهللاُبأذنُمخطئينُغيرُأنناُسنثبتُمالبسناُبخلعناُوإننا,ُُالخطيئةُبعدُاال ُُعورتهُيرَُ

دُأنُ ُيريدُاإلنسانُأنُ ُلناُتوضحُهذه,ُالحجريُالعصرُأوُالبدائيةُالمشاعيةُحالةُفيُالمجتمعُوكأنُ  ُنفسهُيجر 

ُُالتزويقُمن ُبدايةُفيُكانُمثلماُالتوتُورقةُغيرُجسمهُعلىُمالءةُأيُبدونُحقيقتهُعلىُيكونُأنُ ُيريد,

ُالصيفُأيامُفيُالناسُمنُالكثيرُأورباُفيُنرىُولذلك,ُُعوازلُدونُأكثرُبالطبيعةُيلتصقُأنُ ُيريد,ُُالتكوين

ُهيُوهذه,ُُحفاةُوهمُمباشرةُاألمُباألرضُيلتصقواُلكيُالشوارعُفيُحفاةُويسيرونُأحذيتهمُيخلعونُالحار

ُالُالتيُالفكرةُهذهُتعجبهُالُالقصةُعنهُتتحدثُالذيُالشاب.ُاألوربيينُمنُنسمعهُحسبماُالبدنُتفيدُصحيةُحالة

ُالبشرُبنيُمنُوتجعلُللغايةُسيئةُأنها,ُُبأزدراءُوالتصرفُالفكرةُهذهُالىُوينظر,ُُبشئُاإلحتشامُالىُتمت

ُسوءآتُعنُتكشفُوالتيُالغيرالئقةُالطريقةُبهذهُلألهانةُتتعرضُالتيُوأجسادهمُأنفسهمُبكرامةُآبهينُغير

ُالُلكنهم,ُُدواخلهُفيُيلعنهم,ُُيستسيغهمُال,ُُالتعريُعنُينهاهم,ُُاألهوجُالتصرفُهذاُيقاومُالشاب.ُُاإلنسان

ُوبقي,ُُالعراةُمجتمعُالىُإنظمواُكلهمُوأخواتهُأخوتهُفيهمُبمنُعائلتهُالىُاألمرُوصلُبل,ُُاإلهتمامُيعيرون

ُالتيُوتقاليدهُُِقيمهُعنُالبعدُكلُالبعيدُالشنيعُالفعلُهذاُمنُمصيرهُماهوُيعرفُالُالذيُالذاهلُالشابُذلكُهو

 أدناهُالثيمةُُِفيُنقرأُكماُهوُيريدُكماُالُيريدونُمثلماُفتعرىُالضغوطاتُهذهُأمامُيصمدُلمُلكنه,ُُعليهاُنشأ

.... .ُ
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ُبعباءةُالمتشحُالجامعُوشيخُالجوالونُوالباعةُالمحتشماتُوالنسوةُالمحجباتُالطالباتُف زعتُالتاليُاليومُفي 

ُالوقورُالدينيةُالتربيةُومدرسُالصالة ُُوأختُوأبُباألناقةُالمعتنيةُالناسُوجموع, ُمجنوناُشاباُرأواُحين,

ُ.(ثيابُبالُعارياُالشوارعُفيُيجول

ُبحياتهمُتمسكهمُمنُأكثرُالماديةُبالمصالحُيتمسكونُجبناءُالناس)ُميكافيلليُماقالهُهوُللقصةُالرئيسيُالمحور

ُالىُميالون,ُُمراؤونُمتقلبون,ُُللجميلُناكرونُوهمُوعواطفهمُأهوائهمُلتغييرُإستعدادُعلىُوهم,ُُالخاصة

ُمثلما(ُ.ُوالخرابُالدمارُفمصيرهُأخرىُإستعداداتُأيُإتخاذُدونُوعودهمُالىُيرتكنُوالذي,ُُاألخطارُتجنب

واُالذينُلهؤالءُحصل ىُوحينما,ُُاألمرُبدايةُفيُتعر  ,ُُإنقلبواُنراهم,ُُمعهمُالموجةُوركبُالشابُالرجلُتعر 

ُفيُالملكُذلكُحكايةُفيُكماُالمواعظُبعضُتعطيناُالقصةُهذه.ُُحجابهنُ ُإرتدنُ ُوالنساءُأزيائهمُإرتدواُالرجال

ُمرضُالىُيؤديُوالذيُالمسمومُالنهرُماءُمنُيشربونُوهمُالجهلةُوناسهُشعبهُشاهدُالذيُاألزمانُسالف

ُالملكُفظلُ ,ُُبالجنونُإتهموهُبل,ُُاألمرُلذلكُينصاعواُفلم,ُُالنهرُماءُمنُالشربُبمنعُأمرا ُُأصدر,ُُالجنون

ُيخسرُسوفُفأنهُواال ُ,ُُالنهرُماءُمنُيشربُوُوكبرياءهُثقافتهُعنُيتنازلُأنُ ُاألمرُبهُأدىُحتى,ُُنفسهُيحاور

ُففي.ُُعيد(ُجنون)ُالناسُمعُحشرُ ُالقولُوصحُالماءُفشرب,ُُجاهُوالُسلطةُ ُبالُمجنوناُوسيكون,ُُكرسيه

ىُالموجةُفركب,ُُاآلخرينُبالناسُإسوةُمالبسهُيخلعُ ُأنُ ُعلىُالشابُأرِغمَُُأنمارُقصة ُمجنوناُوأصبحُوتعر 

ُالغريبُالواسعُالعالمُهذاُوفيُاليوم.ُُبائسونُمنسيونُشوارعناُفيُنراهمُالذينُالعراةُالمجانينُحالُهوُكما

ُُوأخالقهُأطوارهُفي ىُالتيُاألمكنةُمنُالكثيرُهناكُنجد, ُُالناسُبهاُيتعر  ُعلىُمكانُهناكُالدنماركُفي,

ُُكاملةُقريةُالصيفُفصلُوفيُفرنساُفي.ُُعراةُيأكلون,ُُيسبحونُيركضون,ُُيلعبون,ُُللعراةُخاصُالشاطئ
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ُُالشوارعُفي,ُُأألنديةُفي,ُُاألسواقُفي,ُُعراةُكلها ُُالشواطئُفي, ُوفيُوالسياراتُوالمقاهيُالبيوتُفي,

ُ. عراةُنراهمُاألمكنةُجميع

ُترىُالتيُالقرود,ُُالتقليدُفيُالقرودُطبعُلهمُأنُ ُيبدو,ُُُالبشرُطباعُنعرفُأنُ ُنستطيعُهذهُالقصةُخاللُمن

ُبعضهُيقلدُالبشرُراحُولذلك,ُُفيهاُنحنُنراهاُأنُ ُمنُأكثرُفيناُالمغروزةُصورهاُفيُالمعاشةُغيرُإمكاناتها

ُمجتمعاتناُقبلُمنُتمارسُالتيُالمتخلفةُالتقاليدُبمزاولةُأشبهُحالةُأنها,ُُمدمراُأوُسلباُكانُلوُحتىُالبعض

دا ُُمجبراُنفسهُاإلنسانُيرىُحيث,ُُالعراقُجنوبُفيُوخصوصا ُالتمتُدينيةُطقوسُممارسةُعلىُومضطه 

ُأدقُبمعنىُأوُمرغماُالفتىُكانُالعراةُقصةُففي.ُُبأكملهُالمجتمعُتجهيلُعمليةُفيُتساهمُبل,ُُبصلةُللواقع

ُُبأكملهُجاهلُبمجتمعُحل تُالتيُالموجةُركبُولماُقبلهمُمنُمضطَهدا ُ ُألنُ ُبهُفأدىُطاقتهُفوقُذلكُفكان,

ونُالذينُالمجانينُبسربُيلتحق  .ةالمتخل فُاألمةُهذهُفيُونواليحصَُُاليعد 

ُيتبـــــــــــــــــــــــــــــــعُفيُالجزءُالثانيُ

ُ
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