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 املٗحـٛز ايبٝت

 عا٥ػ١ بٓٛز :قص١
Email: aichabennour77@gmail.com 

صٚع١ َٔ فساغٗا تتخّطظ صدزٖا ثِ تتفكد صػريٖا ايرٟ تٓٗض مجا١ْ نٌ ي١ًٝ َف

 ٜػط يف ّْٛ عُٝل ٖٚٞ تطخب ايػطا٤ عًٝ٘، قا١ً٥:

 صػريٟ ال ٜٓاّ إاّل ٚاحل١ًُ ايب١ٝٓ يف فُ٘..  ـ 

فطٞ يف عٝادت٘. نإ بٝب ايٓا١ْ نَُّا اضتحٛبٗا ايطٖرا َا ناْت تٗرٟ ب٘ مج

أٚ أَّ٘ َٔ غد٠َّ األمل اختٌَّ عكًٗا، يهٔ يصٖاميــس أجلُٝع ٜعتكد أَّْٗا ُأصٝبت مبسض ا

ضكط حتت ٚابٌ َٔ ايكٓابٌ ايٓٝٛتس١ْٝٚ  املسأ٠ مل تَٓظ صػريٖا ٚمل تٓظ أمحد ايرٟ

شايت تترنسٙ ٚزفاق٘ نًُا َّست ظاْب َااييت غٓتٗا غازات ايطا٥سات آْراى، 

 .ايرٟ تستطِ خًف٘ اجلطٛز املعًك١ ملد١ٜٓ ايضباب قطٓط١ٓٝايبٝت املٗحٛز 

ناْت تتدٌّٝ غدٛصا َتبا١ٜٓ املالَح ظاْب ايّض٤ٛ املٓعهظ َٔ ايٓافر٠ املط١َّ ع٢ً 

اجلاْب األٜطس َٔ احلدٜك١ ذات األغحاز ايٛازف١ ايظالٍ ٚاملتدي١ٝ أغصاْٗا ع٢ً 

مل غسفات املٓصٍ ايهبري. ايبٝت ٜبدٚ َٗحًٛزا يًفضٛيٞ ايرٟ ٜتعكُب ضخسٙ اخلازجٞ. 

حُٝٓا ٚجدت ْفطٗا تدٚز حٛي٘، ٚقد تسنت خًفٗا  ظٜهٔ ايٛقت َٓاضًبا يالضتٝكا

 باب غسفتٗا َػًًكا حت٢ ال ٜٓتب٘ أحد خلسٚجٗا يف ٖرا ايٛقت املبهس.

تسا٤ت هلا مث١َّ حسنات خفٝف١ يًَّاع ٚنأَّْٗا أغبـاح ٖٝانٌ ترتا٢َ ع٢ً ايطسقات 

 يفحس. ٜتطسُب اخلٛف يف ٖرا ايٛقت حت٢ بصٚغ ا  ،ٚأخس٣ َتدف١ٝ يف شٚاٜا ايعُازات

٠ًَّ ٖٚٞ تتخطَُّظ بأْاًَٗا غفتٝٗا ايبازدتني ٚقد  ٚقتٗا ناْت أْفاضٗا ايالٖج١ تصداد ق

ُّ يف َطُعٗا آْراى ٚبإحلاح غدٜد نأَّ٘ صٛت  صاح صٛت حاد َاشاٍ صداٙ ٜس

 أمحد ٜأتٞ َٔ غسفات ايبٝت املٗحٛز ٜكٍٛ هلا:

                                                         
 ًٝفاش ٖرا اإلْتاج األدبٞ ب. زٚا١ٝ٥ جصا٥س١ٜ ا يف ايكص١ ايكصري٠ َٔ املٓظ١ُ ايعامل١ٝ اجلا٥ص٠ األٚىل دٚي

 بداع ايفهسٟ  يف دٚزتٗا األٚىلإليإلبداع َٔ أجٌ ايطالّ بًٓـدٕ )َطابك١ األدٜب١ ٚفا٤ عبد ايسشام ي

0202ّ. 

 قصريةقصة 
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 ال تكرتبٞ َٔ املهإ؟ ـ 

يبٝت املٗحٛز، ٖازب١ َٔ ٚضاٚضٗا اي١ًًٝٝ ٖٚٞ َسَّات َٚسَّات حٍٛ امجا١ْ تطٛف 

تتدٌَّ ٚجِٖٛٗ ايٛاحد تًٛ اآلخس، ثِ ٜتٓا٢ٖ إىل مسعٗا ُٖظ خفٝف يًطبٝب أثٓا٤ 

 :اًلـايفخص شعصع األزض َٔ حتت قدَٝٗا ٖٚٛ حيدم يف األٚزام قا٥

  ع١ًُٝ االضت٦صاٍ ايهًٞ يًجدٟ...جتس٣ يو ضٛف يف اْتظاز ايتخايٝـٌ املدرب١ٜ ـ  

٠َّ ٚمل تٓبظ ببٓت غف١.  حدقت ايٓظس فٝ٘ بك

ا جدا، نأْٗا مل تطُع َا قاي٘، أحّطت بأشٍٜص قٍّٟٛ، ا، بعًٝدنإ صٛت٘ بعًٝد

ثِ الحت صٛز٠ ابٓٗا ايسضٝع أَاَٗا ٖٚٛ ايرٟ ال  ٚزأضٗا ٜتصدع ٚناد إٔ ٜٓفحـس

تصبب ا ٜا بازًدمتطح عسًق ٜٓاّ إاّل ٚاحل١ًُ ايب١ٝٓ يف فُ٘ ثِ خسجت َٔ عٓدٙ ذلط١ُ

 ا َٔ ٍٖٛ ايصد١َ.ٚجطدٖا ٜستعؼ ازتعاًغ َٔ جبٝٓٗا

ترنست حلظتٗا  ابتًعت صسخاتٗا ٚأْٝٓٗا يف جٛفٗا، حاٚيت مجع أْفاضٗا ايالٖج١،

١ َا قد ٜظٗس هلا يف ملح ايبصس،  ٛفٝت بايطسطإ، أغُضت عٝٓٝٗا خػٝٚايدتٗا اييت ت

إٔ تعجست قدَٗا  تساجعت حنٛ اخلًف خبطٛات حت٢ نادت إٔ ت٣ٛٗ ع٢ً األزض بعد

بكطع١ خػب١ٝ مل تٓتب٘ هلا يف ظ١ًُ ايًٌٝ احلايو ٚضازعت اخلط٢ يف ايػازع ايكسٜب 

 إىل غسفتٗا. َٔ بٝتٗا عا٥د٠ً

نٞ تٓط٢ َا حيدث هلا  طٜٛاًل اٜتطًب َٓٗا ٚقًت اضرتضًت يف رلاٚفٗا فكد نإ

ني َػًكتني بعٝٓبٛجٗٗا ايػاحب املصفس ٚنٌ ي١ًٝ نًُّا اقرتبت َٔ ايبٝت املٗحٛز، ٚ

ُّ ا ا حازًقس٠ حت٢ بصٚغ ايفحس، متطح دًَعَٔ غّد٠ اخلٛف تبك٢ يف فساغٗا َتط

ّٟ االْفحازات يف املد١ٜٓ ٜصٜد َٔ ًٖعٗا.  ٚصٛت ايطبٝب ميأل فساغ ايػسف١ ٚدٚ

ٚمتس األٜاّ ن٦ٝب١، ترنـس صباح األَظ نإ ٜػب٘ إىل حد َا صباح يكا٤ات 

٘ املُتصج١ َع ابتطاَت٘ اخلفٝف١ دٌٝ َالذلايعػام بعد يٝاٍ َٔ ايًٗف١ ٚاالْتظاز تت

 يف ضُاد٠. ا، فايٝد األخس٣ ناْت ًَفٛف١ًٖٛ ميد ٜـدٙ ايٝطس٣ َصافًخٚ

 :حُٝٓا زآٖا أمحد تٓظس إيٝ٘ بأمل، ّٖص زأض٘ قا٥اًل

 ال عًٝو ٜا مجا١ْ، إْ٘ دلسد حادث بطٝط . ـ 

 ا، ثِ قايت:ابتطُت غري زاض١ٝ ٚأدزنت أْ٘ خيفٞ غ٦ًٝ



 اجليل اجلديد 212                                                                               البيت املهجـور

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلبداعات األدبية                                                               0202 يونيو -يناير                       3ج/ – 6ع 

 !!دلاْني عكال٤ يف ١٦ٖٝ ـ 

ترنس أمحد يف ملح ايبصس آْراى حلظ١ تعرٜب٘، ٚبإحد٣ شٚاٜا تًو ايػسف١ ايًع١ٓٝ 

أمساال ممصق١ َٚس١َٝ ع٢ً األزض ٚحرا٤ً قدمًيا، َػطظ املا٤ ب٘ زغ٠ٛ ايصابٕٛ، 

ٚظاْب٘ حٓف١ٝ َا٤ ٚحباال غًٝظ١، َٚعدات نٗسبا١ٝ٥، ٚنسضٝا يف ٚضط ايػسف١ 

ّٚع١ َّست يف حٝات٘،   ٚضسٙ ٜسّدد: ٚحلظات َس

 !!َا أقبح ايصٛز٠ اييت تساٖا بعد ذيو ايّٝٛ ـ 

 :ثِ تٓٗد قا٥اًل

 !!حنٔ إخ٠ٛ ... ـ 

اقرتبت مجا١ْ ٚنأْٗا أدزنت َا ٜػعس ب٘، ثِ أزدفت، ٚقد ْظست إيٝ٘ يف اضتخٝا٤ 

 :قا١ًً٥

 نٓت ضأفتكدى؟ ـ 

 قاٍ: 

  !ٚيهٔ يٝظ بٗرٙ ايطسٜك١ ـ 

 قايت:

 ٚنٝف؟ ـ 

 ح:قاٍ بصٛت خافت ٖٚٛ ٜتأزج

  ا َٔ بعدٟ..املهإ ضٝبك٢ فازًغ ـ 

 اضرتضًت يف رلاٚفٗا ٚيطإ حاهلا ٜسّدد َطتٛحػا املهإ قا١ً٥:

ْفطٞ  ْفاضٞ ِٚخًْتأمل أْتب٘ يكٛي٘، ناْت ُٖطاتٞ صاَت١، يهٓ٘ نإ ٜػعس ب

 ٚحٝد٠ يف ٖرا املهإ املٛحؼ، ثِ اْفحسُت بان١ًٝ...

رٙ األزض َٔ تتهًِ ٚحدٖا، نٓت أتهًِ َع ْفطٞ، أحطب أْين ايٛحٝد٠  فٛم ٖ

َّ دل١ْٛٓ أٚ قازبت، أٚ أْين أتٗٝأ أغٝا٤ ٚأغٝا٤، مل أضتطع إٔ أتهًِ  حت٢ خٌّٝ إي

بصٛت عاٍ، نٌ َا نٓت أفعً٘ أْين أحتاٚز َع ْفطٞ بصٛتني رلتًفني ال أحد 

 ٜطُع صٛت ٚجعٞ ضٛاٟ.

 ا مّما ٜكٍٛ:ا َٚكتًٓعزّد أمحد َاشًح
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١ٜ َٔ أجٌ ظاز.. أنجس، فأنجس، ٚإٔ تهْٛٞ قٛٚيهٔ َاشاٍ عًٝو االْت أعترز.. ـ 

 ْفطو َٚٔ أجًٞ َٚٔ أجٌ صػريْا. 

جٌ يف ظ١ًُ ايًٌٝ ايبِٗٝ ٚبكٝت ٚحدٟ أدٚز ٚأدٚز حٍٛ ايبٝت املٗحٛز فحأ٠ اختف٢ ايس

نٌ ي١ًٝ، ٚناْت احلٝا٠ بٝين ٚبٝٓ٘ دلسد َطأي١ ٚقت، ٚاْتصس املٛت يف ايٓٗا١ٜ 

ّٛدت َٓ٘ عٓد نٌ هلف١ يكا دٕٚ إٔ ٜعترز َين أٚ مياشحين نُا ظ١ ٤، َتدًٝا يف حلتع

أثل يف ْفطٞ، ٚإمياْٞ بتخكٝل ايطعاد٠ زغِ احرتام ا، ٚأْا َاشيت عٔ حًُٓا َع

املد١ٜٓ ٚاضت٦صاٍ ثدٟ، َٚاشيت أذنس صػريٟ نٌ ي١ًٝ ٖٚٛ ٜداعب احل١ًُ ايب١ٝٓ 

 بني غفتٝ٘.




