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 َٝالد

د. بًكٝع ايهبظٞ  :قص١
 

Email: balkbsy0@gmail.com 

ُِ يف  مث١ أحذاخ ال ميحٖٛا ايٓظٝإ َُٗا ػرب، ألْٗا ُتٓحُت يف دذاس ايزانش٠، ُٚتٛػ

َعصِ ايكًب. ايزنشٜات املجد١ٓ باألمل قذ تػفٛ يتأخز هلا قًٝٛي١ َٓاضٌ، يهٓٗا 

إرا اػتذت ٚطأتٗا قذ تظًب ايعكٌ ٚتظطٛ ع٢ً  تتكذ حذ ايعبح، ٚايفادع١

 ايزانش٠، فتتٓاٚب أحذاثٗا املجك١ً بايٛدع يف املد١ًٝ بش١ٖ فرب١ٖ. 

ّٗ -َٓت١ٝٗ ايصالح١ٝ-ٖا ٖٞ تكف َتحذ١ٜ أَاّ رانشتٗا  يٛد٘، تػشص ْعشاتٗا يف  اٚد

ٌ يًُٛاد١ٗ، أطًِت ع٢ً راتٗا عرب َشآ٠ ناػف١ تتأَ اأحذام ْظٝإ َظتبذ، اطتعذاّد

َالقٗا نؼشٍٜط طُٝٓا٥ٞ باٖت َٔ فشط قذَ٘، تأٖٚت يف ٚدٗٗا املًبذ بايفكِذ، 

بعصش طحب َآقٝٗا اؿض١ٜٓ، طكطت ايًحع١ َٔ إطاسٖا، نشَّت حباتٗا  اإٜزاّْ

فاْفشطت ٚتبعجشت ٖٚٞ تتأٌَ تفاصًٝٗا املٓظ١ٝ، حشثت خطاٖا املشٖك١ آالف األَٝاٍ 

                                                         
 ٚتك١ٝٓ ايتٛاصٌ عاّ ؽصص ذنتٛساٙاي ػٗاد٠ ع٢ً حاص١ً ايُٝٔ، َٛايٝذ َٔ ايهبظٞ أمحذ بًكٝع. د 

 ؽصص/ايتذسٜع ٚطشا٥ل َٓاٖر عاّ ؽصص َادظتري/اؿذٜح ايعشبٞ األدب خاص ؽصص/ايتعبري

 ّعالاإل فاالت يف طٓٛات 8 َٔ أنجش َٓز خرب٠ ٚهلا .تذسٜظٗا ٚطشا٥ل ايعشب١ٝ ايًػ١ َٓاٖر تطٜٛش/خاص

 يف ٚاطتؼاس١ٜ َذسب١ٚ بٗا، ٚايٓاطكني املتدصصني ٚغري نييًُتدصص ايعشب١ٝ ايًػ١ تذسٜعٚ ٚايصحاف١

 ٖٚٞ .ٚاألنادميٞ ٚايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ ايتطٜٛش فاٍ يف باحج١ٚ ،ٚاجملتُعٞ ايتُٟٓٛ ٚايتطٜٛش ايزات١ٝ ايت١ُٝٓ

 ٚايهتاب األدبا٤ اؼاد: َٔ نٌ يف عط٠ٛ ٖٚٞ. ٚصحف١ٝ إعال١َٝٚ َظشح، ٚناتب١ ٚسٚا١ٝ٥ ٚقاص١ ػاعش٠

 ايعاملٞ ٚاالؼاد املػشب، ناتبات سابط١ٚ ايعشبٝات، ايشا٥ذات ػبه١ٚ ،اي١ُٝٓٝ ايكص١ ْادٟٚ ،ٝنيايُٝٓ

 َٔ ايعذٜذب فاصت .يهرت١ْٝٚاإل ٚايجكاف١ٝ األدب١ٝ املٓتذٜات َٔ فُٛع١ يف عط٠ٛ ٖٞ نُا. املػشب ؼعشا٤ي

 ايع١ًُٝ املؤمتشات َٔ ايعذٜذ يف َؼاسن١ هلاٚ .تهشِٜ ػٗاداتٚ ٚايعشب١ٝ، اي١ُٝٓٝ األدب١ٝ اؾٛا٥ض

 .ايذٚي١ٝ ٚايجكاف١ٝ األدب١ٝ ٚاملًتكٝات

ّٝ اإصذاس 51 ٚهلا  يف َٓؼٛس٠ صحف١ٝ َكاالت عذ٠ٚ ،ايشٚا١ٜٚ ٚاملظشح ٚايؼعش ايكص١ فاالت يف اأدب

 ايرتب١ٜٛ ٚاألعاخ تايذساطا َٔ فُٛع١ٚ ،ايعشب١ٝ ايصحف ٚبعض ٚاـاص١ ايشمس١ٝ اي١ُٝٓٝ ايصحف

  .املٓؼٛس٠ ٚايع١ًُٝ ٚاألنادمي١ٝ

 قصريةقصة 
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مجع ػتات أٚداعٗا عرب ػاطعات قًبٗا  ٖٚٞ َتظُش٠ أَاّ اْعهاغ خٝاهلا؛ قاٚي١

 املٓٗو َٔ طٓني قحٍط ػككِت سٚحٗا ظُأ. 

طٝف خفٞ حيّٛ يف كًٝتٗا مل تظتطع تزنشٙ، بذِت َالق٘ غاَط١، حيف٘ ضباب 

ُّ اػاًق انجٝف، يهٓٗا تزنشت حذّث بايفشح١ ٚاؿضٕ، بايظعاد٠  اٚحافاًل، َفع

َّ ّٝ اٚايتعاط١، تزنشِت ٜٛ ع٢ً ايشغِ َٔ َشٚس طٓٛات٘ نأْ٘ ، بذا هلا ااطتجٓا٥

غشطت يف ٚدٗٗا -، ٖٚٞ تصُٓع نعه١ اذ أنجش ٚضّٛحايباسح١، ٚظٗش هلا املؼٗ

ُٚتعذ فطا٥ش ٚح٣ًٛ ٚعصا٥ش َتٓٛع١، ٚتعًل ص١ٜٓ َط١٦ٝ،  -عذ بطع مشٛعفُٝا ب

 ٚتطًل بايْٛات طاع١ يف اهلٛا٤، ؼطريات مج١ ال تتزنش ملارا تعذٖا ٚال ملٔ؟

دعٗا تشا٤ت هلا أحذاخ غاَط١ بني ايزٖاب ٚاإلٜاب، ٚساٚدتٗا ع٠ٛٓ يف بٗٛ حيتطٔ ٚ 

ُّ أػعتٗا  خٝاالت ال تعٞ نٓٗٗا، حذقِت يف األفل، فبذِت هلا ايؼُع ٖٚٞ ؼض

يهٓ٘ أْزسٖا بإٔ مث١ حذخ َا ناْت  اَٚؤمًل اعاص١َ ع٢ً ايشحٌٝ، نإ املؼٗذ باّٖت

 تٓتعشٙ بعذ املػٝب. 

١ُٗ، ظَٗش هلا يف َؼٗذ غاَض طاٚي١ ٜطٛقٗا رانشتٗا ممت١٦ً بطذٝر أصٛات َب

فٗٛيٕٛ، َٛطٝك٢ صاخب١ اَتضدت بًػطِٗ، مشٛع تتُٖٛر نذُش يف حذقتٝٗا، عذٌّ 

تٓاصيٞ، ْبطات َتجاق١ً تذى ٖذ٤ٚ املهإ، َتذُٗشٕٚ َبتٗذٕٛ، طٝف َا ٜطف٧ 

مشٛع تتكذ أَاّ ْاظشٜ٘ بإغشا٤، تصفٝل نكطشات، تٗاْٞ تتذفل، صدب حافٌ، 

بام ٚنؤٚغ، أفٛاٙ تًتِٗ نعهت٘، ٚأعني ػشط١ تبتًُع فشحت٘، ضحهات، أط

 ٚطاع١ حا٥ط١ٝ ال ٜعٓٝٗا نٌ ٖزا ايصدب، تكتات دقا٥كٗا يتظذ سَكٗا.

ال ػ٤ٞ ٜزنشٖا ب٘ ٚال حت٢ بامس٘ ط٣ٛ صٛس َتذاخ١ً تٛقغ طبات رانشتٗا بني 

 ا،حني ٚآخش تتٓاٚب يف كًٝتٗا، فتظتٓضف طاقتٗا ٚتٓٗو قًبٗا، تػُُض عٝٓٝٗ

َّ املؼٗذ ٜتطح، يعٌ ايصٛس٠ تهتٌُ، تفتحُٗا باتظاع، ؼذم يف ايال ػ٤ٞ يع

ٜٓٗهٗا ايتحذٜل يف ايبٗٛ ايؼاطع بال دذ٣ٚ؛ فتػفٛ رانشتٗا َٔ فٝض اإلعٝا٤، 

َٔ فؼٌ االطتعاد٠، مل تعذ ػذٟ أ١ٜ اطتعاد٠؟! ال  اٚتػشم يف غٝبٛب١ ْعاغ ٖشّٚب

بٗا، ففكذت بعذٖا َظاس اؿٝا٠ بشَتٗا،  ػ٤ٞ تظتعٝذٙ إثش حاي١ االنت٦اب اييت أملِت
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مل تعذ تتزنش تفاصًٝٗا ٚال تتزنشُٙ، ٚال تتزنُش نٝف ٚصًِت إىل ٖزٙ اؿاي١ ٚال 

َا ايزٟ أٚد٣ بٗا إىل غٝاٖب ٖزا ايٓظٝإ؟ يكذ ناْت َفع١ُ باؿ١ٜٛٝ ٚايٓؼاط، 

 ٚناْت رانشتٗا تتكُذ نؼُع١ عٝذ املٝالد اييت اػتعًِت فأطفأتٗا. 

ملارا َؼاٖذ عٝذ املٝالد تشاٚد رانشتٗا املتعب١؟ ملارا تٓٗهٗا ٚمتاسغ ايعٓف ال تعشف 

عًٝٗا؟ نًُا حذقِت يف األفل تشا٤ت هلا صٛس غاَط١، ٚتٛايت َؼاٖذ باٖت١، عًٗا 

ؼٝٞ رانشتٗا َٔ ٚأد ايٓظٝإ، َؼٗذ عٝذ املٝالد ٜعٛد يف ايعٗٛس َٔ دذٜذ، 

ٚنؤٚغ َتٓاثش٠، فٛض٢ عاس١َ، عٕٝٛ تتٛاىل أحذاث٘، مجٛع تٓفُض َػادس٠، أطبام 

َٓٗه١، أرسع َتعب١، إعٝا٤ َتفؼٞ، أدظاد َتٗايه١، صُت غاسْم يف ايهتُإ، 

تٓٗٝذات َٔ األعُام، ٚصٛت فٍٗٛ ٜعاسى صٛتٗا، ٜعاتبٗا، ٜؼادشٖا، ػذاس َا 

ُ٘ ط٣ٛ اْطفا٤  ال تفِٗ طبب٘، ٜرتدد صذاٙ يف أرْٝٗا نطذٝر، ٚال ػ٤ٞ خيشط

ٜٝٓٗا، فكطعت حبا٥ٌ ايؼذاس، يٝتِ ايبحح عٔ بصٝص ض٤ٛ ٜبذد األْٛاس، برتت ػشا

 ظ١ًُ املهإ. 

يف تفؼٞ ايعالّ اؿايو إال َٔ أضٛا٤ باٖت١ تشا٣٤ هلا خٝاٍ َا ٜبحُح عٔ إْاس٠، 

ٚنأْ٘ ظٌ طابُح بال َالَح، نُا بذِت هلا ايظتا٥ش ٚايض١ٜٓ نأػباح َعًك١، ٚتشا٣٤ 

بصٝص ض٤ٛ َٓبعح َٔ مشعتني ض٦ًٝتني، هلا طٝف َشَٞ ع٢ً األسٜه١، َا إٕ ملح 

حت٢ أطشع حنُٖٛا غطٛات عاص١َ ٚأَطشُٖا صفشات، اْطفأت إحذاُٖا ٚظًت 

األخش٣ صاَذ٠، ؿع١ عضّ ع٢ً إطفا٤ األخش٣ دٚت صفع١ َباغت١ مل ِٜع َصذسٖا؛ 

 حبطِت نٌ قاٚيت٘، ٚتعاىل صذ٣ صشاخ صو َظاَع٘:ٚأنبًت٘ 

يو أٜٗا  اتٗٛس بعذ َؼك١ متهُٓت َٔ إػعاهلا تّبملارا أطفأتٗا.. ملارا ...؟ غيب َ-

 األمحل!

تشادع إىل ايٛسا٤، ٚضع نف٘ ع٢ً ٚدٓت٘ املًتٗب١، تظُشِت ْعشات٘ حا٥ش٠، اْض٣ٚ 

 ، تٓاٚب نٌ َٔ األمل ٚاؿري٠ ع٢ً صٗشٙ. اداّْب
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َّ َالق٘ تتطح، يهٔ قاٚالتٗا  حذقِت قذس اطتطاعتٗا عًٗا تظتبني املؼٗذ، ع

فظكطت َػؼ١ٝ عًٝٗا يٝتًكفٗا طبات سفٝل، يهٔ طٝف٘ ظٌ ٜالحكٗا با٤ت بايفؼٌ، 

 يف َٓاَٗا، يٝأتٝٗا ع٢ً ػهٌ حًِ أػب٘ باؿكٝك١.

اطتٝكعِت َزعٛس٠ صاسخ١ بُٝٓا أْٝاب َظعٛس٠ تعض رانشتٗا، تكتات اؿ٢ُ 

دظذٖا، بُٝٓا تكاّٚ ظظاس٠، اطتٓذذت بطٝف٘ ايزٟ ايتصل مبكًتٝٗا يُٝٓحٗا 

تتهبذ ٖضمي١  أٚ فإَا إٔ تٓتصشَعشن١ حامس١ ٚضاس١ٜ، ايجبات، ٖٚٞ ؽٛض 

ايٓظٝإ يألبذ، قاّٚ سأطٗا ايعٓٝذ االْضالم يف َٓحذس ايتٝ٘، تؼبجت بطٝف٘ املتذيٞ 

 اٚإٜاّب اع٢ً حاف١ِ رانشتٗا، ٚػ٢ً هلا طٝف٘ ايػاَض، ايزٟ ظٌ ٜشاٚدٖا رٖاّب

ٜرتدُد يف أرْٝٗا صذ٣ ، احا٥ّش ايظٓٛات عذاف، إْ٘ صػريٖا )َٝالد( بذا هلا َٓهظّش

 طؤاي٘ عري٠ َضقت ْٝاط قًبٗا: 

ع٢ً إطفا٥ٞ عذ٠ مشٛع، ملارا عٓذَا أطف٦ُت مشع١ ًُْت  اأمل أٌْ حفا٠ٚ ٚتصفًٝك-

 صفع١؟ 

أمل٘ يف  ٖٚٛ ٜطٟٛاتطحِت هلا ٦ٖٝت٘ د١ًٝ سٜجُا خطٛات٘ ترتادع ٚا١ٖٓ حنٛ اـًف، 

٤ عٝٓٝ٘، استذ٣ ٚدٗ٘ ظ١ًُ صذسٙ، ٜٚتدُز طبًٝ٘ حنٛ غشفت٘، ٜشافك٘ حضٕ ٜظفح ٌَ

املهإ، فتٛد٘ حنٛ عضيت٘ بهآب١، يف طشٜل َػادست٘ ايتكط إحذ٣ ايؼُٛع، أػعًٗا 

عٔ طشٜشٙ، اْض٣ٚ ع٢ً حافت٘، تؼبح بٛطادت٘،  يتظتبني قذَاٙ طشٜل ايشحٌٝ، عّجا

، استعؼت أطشاف٘ ايظف٢ً، قٛطُٗا، احتطُٓٗا نُا ابًًٗا بذَٛع اْظهبت أمًل

ع٢ً أطشاف طشٜش تتكذ  -يف َؼاسف ي١ًٝ داحن١- ا٘ ٚغفا بانّٝاحتطٔ حريت٘ ٚأمل

-قتاٙ عًٝ٘ مشع١ تذَع نتُظاح، ظًِت ؼرتم بًٍٗب ض٦ٌٝ، سٜجُا أطذيِت حذ

طتاسُٖا األخري ٖب طعريٖا ٤ٌَ دظذٙ، ابتًعت٘ نأفع٢ ٚمل  -ايػاسقتإ دَّعا ٚحري٠ً

 ؿُش٠ صفعت٘. اتبل أثّش




