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سجن العف اريت
في ليلت ليع لها هظحر وال شبيه مً الليالي ،وبيىما ؤها هعادحي ؤغىص في بحس زواًت جدًدة عً العفازٍذ ،بذ بإمي
جصعد بلى غسفتي ،خبإث زواًتي وزاء الىطادة بظسعت ،فإها ؤعلم حعليم ؤمي على اخخيازاحي في اللساءة عً العفازٍذ
والعىالم ألاخسي...
دخلذ امي بىجهها اإلاشسق اإلاعخاد ،لترًني ببسٍلا
جلليدًا اشترجه لخىها مً بائع السوبابيىيا الري ًمس مً
ؤمام بيدىا مً ححن آلخس .وان ذلً ؤلابسٍم ممحزا بشيل
فسٍد،

شيل

ًجمع

بحن

الخفسد

والدكت

في

الصىع…فىجدجني مشدوهت بليه بغحر ما وعي ،ؤحلم فيه
الىظس هإوي وكعذ على هجز علي بابا ،ؤو هإوي ظمأن ؤبصس
طسابا في الصحساء.
ؤخرجه بلهفت وشغف مً ًد ؤمي التي ظلذ مدظمسة في ميانها مً زدة فعلي الغحر معهىدة اججاه ما حشترًه ؤو جلخييه
مً ؤزار وشٍىت البيذ .وكصدث غسفتي ألهظفه وؤضمه الى مجمىعت الخحف التي ؤهىي جمعها .ؤخرث ؤهظفه بحن ًدي
بعىاًت واهخمام شدًدًً ،وفجإة بذ بثعبان مً الدخان ًيبعث مً اإلاصباح حتى اوعدمذ السئٍت ،وشيئا فشيئا بدؤ الدخان
ًخالش ى وبذ بمخلىق عجيب واكف امامي!
وان وحشا هبحر الحجم ،غسٍب اإلاالمح واللظماث ،جحيط به
هالت طىداء مً الظالم ،وواهذ عيىاه جبدًان حلدا وشسا ال مثيل
لهما.
مً هىٌ الصدمت ،بليذ مخحجسة في مياوي ،ومالمح الدهشت
والهلع بادًت على وجهي .وفجإة صدز صىث خشً مً ذلً اإلاخلىق:
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«ًا ؤًتها البشسٍت ،للد ؤهلرجني مً سجً العفازٍذ وجصاء لً على ذلً ،طإسجىً في ؤلابسٍم! هاهاهاهاها!"
كهله باطتهصاء زم اكترب مني وشسز اإلاىس ًخطاًس مً عيييه ،زم ؤزدف كائال ":لى علمذ طىء ما اكترفخه ححن مسحذ
هرا ؤلابسٍم لسجىجني ؤن ؤكخلً! فاليىم كد جحسز شس العفسٍذ (شزوم) مً جدًد ،هاهاها "...
وبدؤ ًضحً بصىث خشً هبىق مصعج .لم ًىً لدي وكذ للخفىحر وال حتى الحخىاء مالمح وجهي اإلاخجمدة مً
هىٌ الصدمت...
ؤي ذهب اكترفخه ًداي؟؟
ؤي مصيبت وؤي واززت هاجه جلبتها على هفس ي؟
هل هره نهاًت العالم؟
ؤي عالم هرا الري ًيخظسوي داخل ؤلابسٍم؟
ماذا ؤفعل؟...
ؤلف طااٌ وطااٌ جاٌ بخاطسي ،وؤلف جىاب
وجىاب وان ًدبعه...
لم جىً طىي زىاوي معدودة جلً التي عشتها في
خلدي هإنها ححن مً الدهس علمذ مبخدؤه ولم ؤهً ؤعلم
نهاًخه وال مصحري بعده...
لم ؤدزي مً ؤًً اهبعث بداخلي ذلً هرا الهاجف
الخفي ! ! ! هل هى صىث صدكت كدًمت كدمتها طسا؟ ؤهى
صىث بس بإمي فعلخه زضاء لسبي؟ ؤم هى صىث فعل
ؤخلصذ فيه الىيت لخاللي؟؟؟
ؤًا ما وان ذان ،فإحمد زبي على ما ؤللى في زوعي
مً اهدباه لدخان ازجبط باإلبسٍم ،وعم بهه دخان زابط بيىه وبحن العفسٍذ اإلاشاوم ،جىبهذ له في لحظت اشسؤب فيه الهالن
ً
ً
ودها فيه اإلاجهىٌ ...آخس ؤمل زبط مىشيا على اإلاىث بالحياة ،ؤو مىشيا على غسق بالىجاة...ؤمظىذ ؤلابسٍم بظسعت وجدبعذ
الدخان اإلاىبعث مىه في اججاه العفسٍذ.
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و ه ا ااا ه ا ااى اإلاش ا اااوم الش ا ااسٍس ًخح ا ااىٌ وٍدب ا اادد هإه ا ااه غمام ا اات ممط ا ااسة ؤفسغ ا ااذ ص ا اايبها وجالش ا ااذ بل ا ااى ؤهل ا ااا

س ا ااحاب.

اوس ا ا ااحب ف ا ا ااي وم ا ا اات م ا ا ااً ال ا ا ااصمً وجح ا ا ااىٌ لالشا ا ا ا يء بىج ا ا ااه ب ا ا ااريء وعيى ا ا ااحن ج ا ا اااحظخحن ح ا ا اااهلخحن ،ه ا ا ااإن ح ا ا اااٌ لظ ا ا ااانهما
ًخاطبني " ماذا فعلذ ًا شليت؟!
لحظ ا اااث واها ا ااذ حاطا ا اامت ،وفا ا ااي هف ا ااع الىكا ا ااذ صا ا ااادمت .وع ا اام ولفن ا ااي اط ا ااديعاب م ا ااا ج ا ااسي دك ا ااائم ألط ا ااخعيد وع ا ااي
وؤط ا ااخىعب م ا ااا حا ااا ب ا ااي وم ا ااا و ا ااان ط ا اايحيم ب ا ااي  :الحم ا ااد " ال ا اام ج ا اصاء جى ا اارن ؤ ه ا ااا الض ا ااخم ،لل ا ااد وظا اايذ ؤه ا ااً ال ج ا اصاٌ
مليدا بهرا ؤلابسٍم الصغحر ،وآلان عد بلى عاإلاً حيث جيخمي وال جحظ ن الشس غالبا مهما كىي وحغطسض!"

ؤخرث ؤلابسٍم اإلالعىن وجعلذ ؤلفه في ؤهياض بع ها فىق بعض وؤزبط ؤفىاهها بعىاًت وشدة ،وهلي هم ؤًً
طإللي به حتى ال ًصيب وباله غحري...
ؤدفىه في الحدًلت؟ ال ،ال ،ال ...فسبما ٌعثر عليه بظخاوي ؤو ؤخي الصغحر! ...
ؤلليه مً الىافرة؟ ال ،ال ،ال...فسبما ًجده غحرها فياذًه هرا اإلاعخىه! ...
ؤحسكه؟ ؤًً؟ وهيف؟...
مسٍم ...مسٍم ،..اطديلظي ًا بييتي ...،فلد ؤذن اإلااذن لصالة الفجس...
ماذا؟؟ صالة الفجس؟!؟ ال ،ال ،ال ...ال ،ال ،ال.!..
ال ًمىً! ...
ول هرا حلم؟ ! ال بهه وابىض! ...
الحمد  ،الحمد  ،الري ؤهلروي مً هم وان طيخىلىني...
جبا للصص ما كبل الىىم! ...
جبا للصص العفازٍذ !

مـجـمـوعة م ــدارس الـمـواط ـن ــة اخلصوصيــة

