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قصة

جنيات النيل
ّ

منصورة عز الدين
يبدأ كل شيء في توقيت صالة اجلمعة!
تسمع املرأة الساكنة في البيت احلجري في حضن النيل ،متام ًا عند املرسى ،أصوات ًا
ُمنغّم���ة غامضة .ف���ي البدء ظنتها أغني���ات تعرفها ،ثم أدركت أنها أش���به بكلمات
مغن���اة بلغ���ة ال تفهمها .تخرج من بيتها فتلمح ما يش���به الدخ���ان األبيض يتكاثف
املعمرة أمام البيت .ليس دخاناً ،لو ش���ئنا الدقة ،إمنا شيء أبيض
بني أش���جار الكافور ِّ
أش���به بس���حب طولية تتراقص وتتعانق فيم���ا بينها .حني متعن النظر ترى األش���كال
الهالمية البيضاء تستحيل أطيافاً ،كأمنا ألجساد أنثوية تدور متعانقة في غنج .تشف
وإغواء .وتتماي���ل األطياف األنثوية على إيقاعات غير
األص���وات وتصبح أكثر نعومة
ً
محسوسة محول ًة الوجود خارجها إلى صمت تام .صمت ينصت إلى هذه املوسيقى
املجهولة املصدر.
املرأة في البيت احلجري اس���مها زينات ،غير أنه���ا حني يتكرر هذا الطقس أمامها
كل أسبوع تكاد تنسى اسمها وأمها وأباها ،وحتى زوجها الذي تعرف أنه سيتهمها
عما تراه.
باجلنون لو حكت له ّ
منصورة عز الدين ،قاصة وروائية من مصر.
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في البدء ش���عرت باخلوف .خوف بدائي عميق يس���كنها من���ذ األزل .هي دائما
خائف���ة ،ثم تبدأ تالي ًا في اختراع األس���باب .في ما بع���د انقلب خوفها فضو ًال ،ومن
الفضول ُو ِلدت الرغبة .رغبة مذلة يائسة في االلتحام بهذه األجساد النورانية الشفافة.
هن جن ّيات النهر ،وقد س���ئمن حياتهن في األعم���اق .تتذكر أن أمها ،املتوفاة
قال���ت ّ
اآلن ،كانت عارضت أن يس���كن زوج ابنتها قريب ًا هكذا من النيل .قالت إن جلن ّياته
حرم���ة ال بد وأن تحُ ت���رم .لم ت َر جن ّية من قبل ،ولم يخبرها أح���د من معارفها أنه رأى
إحداهن ،لكنها تعرف أنهن جميالت في الغالب ،بش���عر أس���ود بالغ الطول ،وعيون
مشقوقة طولي ًا ذات ملعة متوهجة ،وقادرات على احللول في أجساد بشرية.
تعرف ذلك معرفتها أن الشمس هي الشمس ،والقمر هو القمر ،والليل هو الليل.
متعن النظر في األطياف األنثوية أمامها ،ف ُيخيل إليها أنها تتحول إلى أجس���اد من
عما حتتها.
حلم ودم ،لكن ببش���رة ناعمة مصقولة تكاد تكشف ،من فرط شفافيتهاّ ،
يرتفع صوت الغناء فجأة ويتسارع الرقص .قبل أن يختفي كل شيء ويطبق الصمت
من جديد .حلظتها تعود لتسمع حفيف أوراق الشجر ،وصوت خطيب اجلمعة يعلو
بال مقدمات منهي ًا خطبته.
تنتظرهن في اخلالء
أيقنت أن هذا سرها الذي ال ينبغي أن تخبر به أحداً .بدأت
ّ
أمام البيت في املوعد نفس���ه من كل أس���بوع .باتت تخش���ى أن ترمي أي ش���يء في
املس���احات بني أشجار الكافور ،اعتادت أن تكنس األرض هناك وترشها باملياه يومياً،
قبل أن تقرر إضافة ماء الورد إلى املياه املرشوشة.
فك���رت أن تس���أل املراكبي إن كان رأى إح���دى جن ّيات النيل من قب���ل ،غير أنها
خافت أن يستدرجها في احلديث ،فتضطر إلى حكي ما ال ترغب في حكيه .ال تثق
في قدرتها على كتم أي س���ر .ما أن يس���ألها أحدهم س���ؤا ًال مباشراً حتى جتيب بكل
التفاصيل ،املهم منها والهامشي.
تنه���ي زوجتي أعمالها ببطءّ ،
وحتضر طع���ام الغداء ،ثم جتلس بهدوء إلى املصطبة
أمام البيت متس���لي ًة مبراقبة املنتظرين بجوار املرس���ى ،وهي ترت���ق ثوب ًا قدمياً ،أو ت ّنقي
األرز ،وتقطع اخلضر لطبخة اليوم التالي.
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يتهلل وجهها املغمور بالتجاعيد والغضون حني ترى املراكبي .أتابعها عبر النافذة
من مكاني فوق الفراش حيث أرقد باس���تمرار .ف���ي العصاري ال يكون في عجلة من
أم���ره ،يقف ليتبادل معه���ا كلمات قليلة باهتمام .يحكي لها ع���ن ابنه الذي يرفض
مس���اعدته في عمله ،وزوجته العجوز املاهرة في احلياكة .تعطيه ش���ربة ماء ،أو كيس ًا
مليئ ًا بخضر وأعش���اب من تلك التي تزرعها في ال َف َس���حة املمتدة بني أشجار الكافور
وشجرة التوت الضخمة.
يصل إلى ضفتنا مرتني يومياً .صباحاً ،حيث ينتظره ،قرب املرس���ى ،الراغبون في
ومس���اء كي يعيد من ذهبوا في الصباح ويأخذ من كانوا
العبور إلى الضفة األخرى،
ً
ج���اءوا معه .في أحيان كثي���رة ،يأتي مرة ثالثة حني تخفت حرارة اجلو في العصاري،
أو حتى في منتصف النهار حني تتوس���ط الش���مس صفحة السماء ،إذا جتمع عدد ممن
يرغبون في عبور النهر .يقفون منتظرين بال ملل في ظل أشجار الكافور إلى أن يقرر
املجيء لنقلهم.
في املاضي البعيد ،قبل انتقال املرسى إلى جوار بيتنا ،كنا نعيش في عزلة تامة .ال
أحد يقترب من البقعة التي نسكنها .في بدايات زواجنا بكت زوجتي كثيراً ،بإيعاز
م���ن أمه���ا ،محاول ًة إقناعي باالنتقال إلى بيت آخر في البلدة نفس���ها ،ال على أطرافها
مبال بخوفها من النيل والظالم
هكذا في حضن النيل .كنت أتأخر معظم الليالي غير ٍ
املتربص بها خارج البيت.
ف���ي أيام اجلمع والعطالت كن���ت أيض ًا ال أبقى في البيت .ل���م تفهم أبداً ،كيف
لش���خص نش���أ مثلي في املدين���ة ،أن يهجرها إل���ى الريف ،وإلى ه���ذه البقعة املعزولة
بالذات .إنعام نفسها لم تفهم ذلك.
أخبرتني زوجتي ذات مرة عن أصوات تسمعها ،في غيابي ،آتية من النهر ونباتات
احللف���ا احمليطة به .أك���دت أنها للجن ّيات الالئي يبدون كأمن���ا يلعنب في املاء بأصوات
الهي���ة مجلجل���ة ،غير أنها ع���ادت لتنكر ذلك .كانت مقتنع���ة أن قرب البيت لهذه
الدرجة من النهر ينطوي على خطيئة رهيبة .لم تردعها س���خريتي منها ،وال اتهامي
لها باجلنون ،ألن مخاوفها كانت أكبر من أن تُقمع.
في ذلك اليوم البعيد الذي عدت ألجدها فيه غائبة عن الوعي بني أشجار الكافور،
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لم أصدقها ،بل وضربتها رافض ًا االس���تماع إلى تبريراتها .في احلقيقة ،لم يكن هناك
أش���ياء غريبة عن أطياف تظهر لها بني أش���جار الكافور .لم تعد
أي تبريرات ،حكت
ً
بعدها أبداً إلى ما كانت عليه .بقيت أرعاها في البيت لعدة أسابيع ،كنت أراها حتوم
ح���ول أش���جار الكافور .وجتلس معلق��� ًة بصرها بها .وفي آخر النهار ترقد في فراش���ها
مهمومة بال كلمة واحدة.
حتى حملها وميالد ابننا بعد هذه الواقعة بأقل من سنة لم ُيعدل مزاجها ويعيدها
إل���ى س���ابق عهدها .تعلقت ب���ه ،وجعلته مرك���ز حياتها ،إال أنها ظل���ت على حزنها
وانتظارها الصامت.
ل���م تعد تغ���ادر البيت إلى أي مكان :ال تذهب إلى الس���وق ،وال تخرج أبعد من
اخلالء احمليط بالبيت وأشجار الكافور ،كأنها حتافظ على عهد قطعته على نفسها.
اعتمدت على املراكبي في إمدادها مبا يحتاج إليه البيت ،تعطيه النقود في املساء،
ليبت���اع لها ما تريده من فواكه وحلوم ويحضره معه من الضفة األخرى صباحاً .أصبح
مبثابة احلبل السري الذي يربطها باحلياة في اخلارج ،متام ًا مثلما أصبحت إنعام بالنسبة
لها فيما بعد.
امل���رأة الس���اكنة في البيت احلجري ف���ي حضن النيل ..تلك الت���ي تدعى زينات،
توجه���ت ذات جمع���ة ،كعادتها ،مبكراً إلى الس���وق التي تتوس���ط البل���دة ،عادة ال
يس���تغرق هذا املش���وار أكثر من ساعتني ،منهما نصف س���اعة للوصول إليها ،ومثلها
للعودة منها .لكنها في هذا اليوم وجدت أن من سبقنها حصلن على الفواكه واخلضر
الطازجة ،وتركن ما ال يصلح لشيء.
تر ّوت في االختيار واملفاضلة حتى اشترت ما يرضيها جزئياً ،غير أنها حني وصلت
إل���ى محل اجل���زارة وجدته مغلق���اً ،أخبرها صاح���ب املقهى املجاور أنه س��� ُيفتح بعد
س���بت مش���ترواتها بجوارها ،وجلست على
صالة اجلمعة ،فقررت االنتظار .وضعت َ
البسطة الرخامية أمامه .أخذت تلم أطراف ثوبها األسود الطويل ،وتداري ضفيرتيها
الس���وداوين بطرحتها الشيفون الشفافة ،وتناس���ت مؤقتاً ،األطياف البيضاء املتراقصة
بني أشجار الكافور .لو لم تشتر اللحم ،سيثور زوجها .اعتادت على عصبيته ،لكنها
تكره صوته األجش عندما يعلو موبخ ًا إياها.
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بعد انتهاء الصالة مباش���رة جاء اجلزار .اش���ترت منه حلم الضأن الذي يفضله زوجها،
وغادرت مس���رعة .تعرف أنهن غادرن ال ري���ب ،لكنها ترغب فقط في الوصول إلى
هناك ،كأمنا س���يعرفن بش���وقها لرؤيتهن .خطت مس���رعة فوق الطريق الترابي الضيق
الواص���ل بني البلدة واملكان حيث بيتها ،الطريق حتده حقول ممتدة مزروعة بالذرة عن
يساره ،وحقول أخرى مزروعة باخلضر عن ميينه ،مساحات واسعة يليها النيل ،وعلى
الضفة األخرى منه بس���اتني النخيل والبرتق���ال والعنب .تكاد تتعثر في طرف ثوبها،
احلرارة مرتفعة ،ومالبسها الثقيلة تزيد من احلر .الطريق مهجور متام ًا وكذلك احلقول
على جانبيه ،يغادرها الفالحون بسرعة للحاق بالصالة وال يعودون لها إال عصراً حني
يعتدل اجلو.
منذ طفولتها تخشى حقول الذرة ،لطاملا حذرتها أمها من السير بجوارها ،سألت
إن كانت بها جن ّيات .فردت األم بصوت يشبه النعيق :بل أسوأ .رجال.
شرحت لها أن الرجال يختبئون في حقول الذرة الستدراج وإيذاء الفتيات والنساء
ْ
املارات .وقتذاك لم تعرف نوعية هذا اإليذاء ،لكنها خرجت مبعلومة أن الرجال أسوأ
من اجلن ّيات.
فجأة بينما تواصل التعثر في جلبابها ،وهي حتمل س��� َبت مش���ترواتها الثقيل ،حل
ذلك الصمت الذي تألفه ،صمت تكاد معه أن تس���مع صوت أفكارها .انتظرت أن
يتكاثف الدخان األبيض ،وأن تنبثق لها األجساد األنثوية الراقصة ،غير أن أي ًا من هذا
عما اعتادته من أطيافها،
ل���م يحدث .زاد الصمت ،قبل أن ينبعث ص���وت مختلف ّ
كان أقرب إلى النحيب وتأوهات األلم .نظرت إلى حقل الفاصوليا عن ميينها فوجدته
ممتلئ ًا بنس���وة يرتدين الس���واد ،ورؤوس���هن يتوجها ش���عر فاحم بالغ الطول .يقطعن
نبت���ات الفاصوليا بزهورها البيضاء الصغيرة ،وهن يولولن ثم يخبطن على رؤوس���هن
بأيديهن.
كان طقس ًا جنائزي ًا مخيفاً ،ورغم ثقل حمولتها بدأت في الركض ،ارجتف قلبها،
وحاول���ت الصراخ فخرج صوتها ضعيف ًا مبحوحاً .ش���عرت أن الطريق يطول أكثر من
املعتاد .تعالى الندب والنحيب ،ورأت نبتات الفاصوليا وقد ٌق ِّطعت بكاملها ،وحتولت
إلى كومات صغيرة ملقاة بإهمال .كانت قد اقتربت من بيتها ،وحملت املراكبي يرس���و
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بقاربه من بعيد ،نادت باس���مه بصوت أرادته قوي ًا واثقاً ،ولدهشتها توقف كل شيء
حني نطقت االس���م .عادت زقزقات الطيور على األش���جار القريبة ،نباح كلب بعيد،
وحفيف أوراق شجر يحركها هواء خفيف.
اجتهت نحو املرسى .كانت تتنفس بصوت مسموع ومتقطع .طلبت من املراكبي
أن يساعدها في إنزال السبت من فوق رأسها .جلست على األرض تلتقط أنفاسها.
ال
بعد قليل قامت ببطء متجهة نحو بيتها .دخلته بهدوء ،فيما حلق بها املراكبي حام ً
الس َبت .تركه في وسط الصالة الضيقة ،وعاد مسرع ًا نحو املرسى .رقدت في فراشها
مرتعش���ة .ألول مرة تش���عر بالراح���ة ألن زوجها يقضي معظم وقت���ه خارج البيت في
أماكن ال تعرفها ،ولم تهتم يوم ًا أن تسأله عنها.
في الصباح جاءت إنعام!
أش���عر به���ا مبجرد أن تدخل البيت .س���معت صوته���ا الذي لم تغ ّيره الس���نوات.
تضح���ك بصوت مرتفع وهي حتادث زوجتي .بدت س���عيدة والكلمات تنطلق منها
ال في جلستي انتظاراً لدخولها ،غير أنها
اعتدلت قلي ً
متتابعة بال مس���افات تفصلها.
ُ
تأخ���رت .حملتها عبر الباب املوارب حتتض���ن زوجتي قبل أن تربت على كتفها وتعدل
لها من وضع طرحتها الش���يفون الس���وداء فوق رأسها .اجتهتا مع ًا للجلوس إلى الكنبة
التركي في اجلهة األخرى من الصالة فغابتا عن مجال رؤيتي .كانتا تتحادثان بصوت
لم أتبني كلماته رغم عدم انخفاضه.
أفق���ت من نومي أبكر من املعتاد كوني أعرف أن هذا موعد قدوم إنعام .اخلميس
األول م���ن كل ش���هر .منذ لم أعد ق���ادراً على الذهاب إليها ،ص���ارت هي من تأتيني
في املوعد نفس���ه .وما أن تغادرني عائد ًة إل���ى بلدتها البعيدة ،حتى أعيش على أمل
لقياها من جديد .صارت حياتي نوبات انتظار متواصلة لزياراتها .أش���عر أحيان ًا أني
أتلذذ بهذا االنتظار أكثر من لقائها املباشر .في األيام القليلة التي تسبق زيارتها ،أعد
الس���اعات س���عيداً بقرب موعدها .وحني أراها ،أنسى كل ش���يء آخر ،إال أن فرحتي
يداخلها بعض احلزن ملعرفتي أنها ستغادر كعادتها قبل حلول املساء.
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ال تزال تتبادل احلديث مع زوجتي ،كأنها أتت لزيارتها هي ال أنا .أفكر في مناداتها،
غير أني أتراجع وأواصل انتظاري .أشعر أحيان ًا أن زوجتي تنتظر إنعام بلهفتي نفسها،
غير أني ال أستطيع اجلزم بأي شيء يخصها ..رأيتها منذ يومني ،عبر النافذة املفتوحة
دوما ،تربت بعطف على س���يارة نقل البضائع القدمية املركونة باخلارج ،وتتحسس���ها
كأمنا تتحس���س ش���خص ًا حتبه ،قبل أن تغطيها حفاظا عليها م���ن األمطار التي تنهمر
منذ يومني ،على الرغم من أنها طلبت مني بيعها مراراً في املاضي ،قائلة إنها ال تطيق
رؤيتها أمام البيت.
في األيام التي تس���بق موعد إنعام الش���هري ،حترص زوجتي على االنتهاء من كل
أعم���ال البيت التي تس���تغرق وقت��� ًا طويالً .ترت���ب املنزل ،وتخبز ،وتغس���ل املالبس
وتنش���رها على احلبل املمدود بني ش���جرة التوت وشجرة اخلروع .ثم جتلس فوق حجر
الصوان بهدوء حتملق في املالبس كمن يتابعها وهي جتف وتتماوج استجاب ًة لنسمات
الهواء.
تكون مالبس���ها مبتل���ة بالكامل ،لكنه���ا ال تأبه بذلك ،تظل في جلس���تها حتت
الشمس حتى جتف الثياب التي ترتديها هي أيضاً .وال تلتفت أبداً نحو النافذة التي
أتابعها منها بينما أضطجع في رقدتي الدائمة فوق فراشي .حينما متل تخطو بحركة
شيخوختها البطيئة نحو النيل ومتأل الدلو البالستيكي األخضر باملاء .ينحني جذعها
نحو اليمني اس���تجابة لثقل الدلو الذي حتمله في يدها اليمنى .تتجه لس���قي شتالت
الطماط���م والباذجن���ان املزروعة في البقعة املمتدة بني ش���جرة التوت وأش���جار الكافور
املجاورة ملرسى القارب.
منذ ضربتها ،قبل س���نوات طويلة ،وهي ت���كاد ال تتبادل معي الكالم .حتى بعد
مرض���ي ل���م يحن قلبها .أعوام عدي���دة مرت وأنا أرقد هك���ذا .أراقبها ،وهي تتحرك
ببطء ،تنظر بال تعبيرات ،وتتمتم بكلمات ال أتبينها .أتس���اءل بيني وبني نفس���ي:
إذا كانت ترفض النسيان بعد كل هذه السنوات ،فلماذا لم تتركني كي تريحني من
هذا األلم؟
عيني للسقف فأملح طيف ابننا مبتسم ًا بوداعة ترعبني ،أديرهما إلى النافذة
أرفع ّ
فأرى الس���ماء بعيدة جداً .ص���ارت النافذة كل عالقتي بالعال���م اخلارجي ،أصر على
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أن تفتحه���ا زوجت���ي حتى في أوقات الب���رد واملطر ،انتظر منه���ا أن تعترض ،غير أنها
تخ ّي���ب أملي وتظل عل���ى صمتها ،تطيعني كأمنا جتلدني به���ذه الطاعة .أحيانا أنظر
فيم
إلي .حني تزورني إنعام أظل أستدرجها ملعرفة َ
إليها فجأة فأضبطها تختلس النظر ّ
حتدثه���ا زوجتي؟ وهل تضحك معها وتتصرف مثل بقية الناس أم تظل على جتهمها
وصمتها؟
تدخل إنعام أخيراً ضاحكةً ،تنحني لتقبل جبيني ثم جتلس إلى الكرس���ي على يسار
س���ريري ،حتكي احلكايات نفس���ها كل مرة ،وعلى رغم هذا أراه���ا طريفة وجديدة،
كأنها تعيد خلقها من جديد .إال أنها بدت اليوم مختلفة بالرغم من مرحها البادي،
كانت كأمنا متوه به على حزن ما .رجوتها أن تأخذني إلى س���يارة النقل املركونة أمام
البيت ،فابتس���مت ولم تعلق .ألول م���رة أراها بهذا الش���رود .نظرتها وهي تغادرني
أبصرته���ا ف���ي عيون كثي���رة من قبل ..تلك العي���ون التي تعرف أنها ل���ن تراك ثانية،
فتهرب من عينيك ويحاول صاحبها أن يتكلم بحياد كأنه ينفض يديه منك.
املرأة الس���اكنة في البيت احلجري ،تلك التي تدعى زينات ،عرفت أن ما مرت به
ما هو إ ّال عقاب ألنها أخلفت موعدها األس���بوعي مع جن ّياتها الراقصات ،تيقنت أنه
مجرد حتذير بس���يط .قرصة أذن ،يليها العقاب األكبر إن عاودت فعلتها ،أو أقدمت
على خطأ س���واها .في األس���بوع التالي ،رفضت الذهاب إلى السوق .أخبرت زوجها
أنها مريضة ،وعليه أن يشتري ما يريده وهي ستطبخه له .ارتفع صوته منتقداً كسلها،
وشكواها الدائمة من مرض غير موجود .كرهت ضجيجه الغاضب كعادتها ،إال أنها
لم ترضخ.
قبل املوعد ،جلست في اخلالء املجاور ألشجار الكافور منتظرة .حني بدأ الطقس
اقترب���ت ،ليس كثي���راً جداً ،لكنه���ا تقدمت نحوه���ن ووقفت تراقبه���ن على مبعدة
ومعهن .ش���عرت بنش���وة ،كأمنا
بهن
ّ
خط���وات قليل���ة .ازدادت رغبتها في االندماج ّ
تخلص���ت من هموم كثيرة ،ال تعرفها على وج���ه التحديد ،إمنا فقط حتس بوجودها.
هموم متراكمة منذ األزل ،قبل حتى أن تولد ..قبل كل شيء وأي شيء.
ش���جعها هذا على االقتراب أكثر .ما أن أصبحت بني أش���جار الكافور ،حتى تغير
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العالم كما تعرفه .ش���عرت كأن األرض متيد بها .أحست بإيقاعات األصوات املنغمة
أكثر من أي وقت مضى .حتولت األش���جار املعمرة إلى أثير ،مترق خالله األطياف في
رقصه���ا وهي تك ِّون دائرة حتيط بها هي وحتتضنها برف���ق .ضاقت الدائرة رويداً رويداً
واقتربت األطياف منها.
جلس���ت على األرض مبهورة غير ق���ادرة على التقاط أنفاس���ها .حتولت األطياف
إل���ى ما يش���به لهب ًا أرجواني��� ًا يدفئها .له���ب أرجواني تنتهي قمته بل���ون أخضر فاحت
يقت���رب منه���ا أكثر ويلتص���ق بها .اختفت األش���جار نهائياً ،وعاد الله���ب إلى حالته
كأطي���اف أنثوية اندمجت مع ًا في طيف واحد بش���عر أس���ود ي���كاد يالمس األرض،
وعينني مشقوقتني طولي ًا وبشرة حليبية شفافة ،وصوت بالغ العذوبة.
مت���ددت زينات على ظهرها مرجتفة .أغمضت عينيها غير قادرة على حتمل الوهج
متسد
املنبعث من العينني الطوليتني .ارتعش���ت كأمنا أصابتها احلمى حني شعرت بيد ّ
جس���دها على وقع غن���اء غامض بالصوت العذب نفس���ه .مغمض���ة العينني ومرجتفة
ش���عرت بالعالم يهتز من حولها .حاولت الصراخ فانحبس صوتها ،جربت البكاء فلم
تقدر .استس���لمت لالهتزاز والرعش���ة واليد املمسدة جس���دها متناسي ًة كل شيء إ ّال
اللحظة التي تعيشها اآلن.
علي كل
لم تزرني إنعام منذ ش���هرين .ال أعرف كي���ف طاوعها قلبها على التأخر ّ
ه���ذه امل���دة .أفزع من نومي أحيان ًا حني أتخيل أن أمراً س���يئ ًا ق���د حدث لها .أثق في
علي طاملا تستطيع السير .ال تهاجمني الوساوس املزعجة سوى
أنها ما كانت لتتأخر ّ
ليالً .أبسط فكرة تتضخم في رأسي بحيث متنع عني النوم .أكثر مخاوفي إزعاج ًا أن
يصيب إنعام مكروه ،وهي وحدها ،هناك ،في بيتها البعيد.
في املاضي اعتادت أن تقول لي:
هتيجي مرة تالقيني ميتة لوحدي من غير ما حد يدرى بي.
مرضت كانت تردد:
كل زيارة من زياراتها لي بعد أن
ُ
آخر مرة أزورك فيها ..الروماتيزم هدني!
ِ
عليك؟
وأهون
أسألها مستعطفاً ،فتجيب بجدية «البركة في مراتك ،هتاخد بالها منك».
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أكاد أرى بيته���ا الصغي���ر القاب���ع وحده على الطريق الس���ريع بجوار محط���ة البنزين،
محاط ًا بسور من أشجار الليمون واجلوافة .كانت تعرف بوصولي من صوت سيارتي
العني���ف حني أركنه���ا أمام البيت .أدخل صاخب ًا متجاه ً
ال نب���اح الكلب في اخلارج.
أحدثها بحماس���ة عن البضائع التي أنقلها ،والبالد التي أتوقف بها .وأصدقائي على
الطريق .ميأل دخان س���جائري األزرق هواء البيت ،وتتدحرج زجاجات البيرة الفارغة
على األرضية .جتمعها ،وتوبخني ،فأضحك دون أن أكترث.
أفهم إنعام مبجرد النظر في وجهها .أعرف بسهولة إن كانت غاضبة أم سعيدة ،بل
وأصل حتى للس���بب دون أن تبوح به .على العكس من زوجتي التي ال أفهمها على
اإلطالق .عشت معها أكثر من أربعني سنة دون أن أصل ملا بداخلها .تقابل صراخي
وعصبيتي بالصمت .ال تشكو مطلقاً ،وال تعرف لغة العتاب .سنوات طويلة مرت،
وال تزال على عنادها.
منذ بدأت تكلم إنعام ،لم تتحدث معها مرة واحدة عن نفسها ،فقط تسألها عن
أحوالها ،وتنصت باهتمام دون أن تعلق .وتتفادى دائم ًا احلديث عن ابننا .أخبرتني
إنعام إنها حاولت أن تش���رح لزوجتي أكثر من مرة أني لم أكن مخموراً يوم احلادث،
وبالتالي لس���ت مس���ؤو ًال عن موت الولد ،إال أنها غ ّي���رت املوضوع ،ومنعت إنعام من
فتحه مجدداً.
طلبت منها زوجتي أن تقنعني ببيع السيارة القدمية .قالت لها إنها حتولت لهيكل
ص���دئ وال تفهم س���بب إصراري على االحتف���اظ بها بعد كل ما ح���دث .أذكر أنها
إلي بعد احلادث أن أبيع الس���يارة .كانت ال تطيق رؤيتها .ذكرت شيئ ًا عن
توس���لت ّ
االنتف���اع بثمنها ،وحني أجبتها بأنها حتولت إلى خردة ولن تعود علينا بأي نقود ذات
قيمة .التجأت لصمتها من جديد .بدت كأمنا تؤمن أن اختفاء الس���يارة سيعيد ابننا
من العدم .إنعام نفس���ها ،اعترفت لي مؤخراً بأنها كانت تغار من تعلقي بالس���يارة،
وكانت تضيق بالفوضى التي أخلفها ،وزجاجات اخلمر الفارغة التي كنت أرميها في
أركان بيتها.
اآلن تتف���ادى زوجتي ذكر أي ش���يء عن ابننا ،وحتنو على هيكل الس���يارة وتهتم
به .وتتبادل حوارات ضاحكة مع إنعام ،إال أنها لم تسامحني قط ،وال أزال أراها من
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وقت آلخر تنظر س���اهمة إلى حيث أش���جار الكافور املعمرة ،حينها تنفصل متام ًا عن
أي ش���يء حولها ،وتظل على هذا الوضع لبعض الوقت ،قبل أن جتر خطواتها بتثاقل
نحو الداخل ووجهها املتغضن يحمل آثار احلسرة وخيبة األمل.
عما رأته بني
أنظر إليها أحياناً ،وأكون على وش���ك سؤالها أن حتكي لي كل شيء ّ
وعما حدث لها في ذلك اليوم البعيد ،إال أني أحجم عن ذلك في
أش���جار الكافورّ ،
آخر حلظة .ال أعرف ملاذا لم تتركني؟ وملاذا على الرغم من صمتها وتقدمها في السن
تتفان���ى في خدمتي واالهتمام بي؟ يخطر لي أحيان ًا أنها فرحة بعجزي .صارت بعده
أكثر هدوءاً
واس���ترخاء .تتح���رك بهدوء وروية ،ومتارس تفاصي���ل يومها غير مكترثة
ً
علي
بوج���ودي .في ح�ي�ن أقضي الوقت في متابعتها ،ومراقبة املس���احة التي جتود بها ّ
فتح���ة الناف���ذة من العالم باخلارج وأنا انتظر ،بال أمل ،مجيء إنعام .كنت ال أبقى في
م���كان واح���د ملدة يوم ،حتى عندما يكس���د احلال ،وال تكون هن���اك بضائع لنقلها،
كنت أخرج بالس���يارة فارغة ،وأجتول في البالد كأنني أهرب من شيء ما .اآلن ُك ِتب
علي أن أظل أسيراً لرقدتي هذه إلى ما ال نهاية.
ّ
امل���رأة الس���اكنة في البيت احلج���ري في حضن الني���ل ،رفيقة الصم���ت واجلن ّيات
الراقص���ات ،تلك الت���ي ينادونها زينات ،وتعش���ق األصوات املنغم���ة العذبة ،وتكره
الص���راخ والضجيج ،تلك املرأة أفاقت م���ن خدرها ،وعادت لعاملها وحياتها على وقع
صفعة قوية ارتطمت بوجهها .فتحت عينيها لتجد زوجها ،سائق عربة نقل البضائع،
يغلي من الغضب.
بادره���ا بصفعات متتالية ،وقبل أن تنتبه لعريها التام ورقدتها الغريبة بني أش���جار
الكافور ،كان قد ج ّرها من ش���عرها خارج خميلة الكافور ،وجمع مالبس���ها املتناثرة
هن���ا وهن���اك ،ورماها فوقه���ا منتظراً أن ترتديه���ا ،وما أن لبس���ت جلبابها على عجل
حتى عاود من جديد جرها نحو البيت .ظل يصرخ متوعداً ومهدداً دون أن يس���تمع
لتوس�ل�اتها الباكي���ة .لم يصدقه���ا فيما بعد حني حك���ت له عن جن ّياته���ا بأطيافهن
وأصواتهن املغوية .حبس���ها في حجرتها ألس���ابيع ،والحظت أنه أصبح ال يخرج من
البيت كثيراً كما في الس���ابق ،بل ويتعمد املك���وث في اخلالء أمامه كل جمعة وقت
الصالة كأمنا ينتظر األطياف التي حدثته عنها.
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عما كانت تفعله عارية في اخلالء ،تنظر
يضع لها األكل وهو متجهم ،وحني يسألها ّ
للجهة األخرى دون أن ترد .لم يكن لديها أي تفسير مفهوم ،هي حتى ال تتذكر أنها
خلعت مالبس���ها ،فق���ط متددت في مركز الدائرة املكونة م���ن األطياف املقتربة منها،
وأغمضت عينيها ،منتظرة أن يعود العالم من حولها كما تألفه في بقية األيام.
عندما انتظمت حياته���ا كما كانت ،وعاود زوجها حياته خارج البيت .اعتادت
انتظار جن ّياتها في املوعد نفس���ه من كل أس���بوع ،لكن دومنا جدوى .لم يظهرن أبداً
أنهن ظهرن لها م���ن قبل .لك ّنها بعد س���نوات
فيم���ا بعد .صارت حتى تش���ك ف���ي ّ
طويل���ة ،حني فق���دت ابنها ،ثم مرض زوجها ولزم الفراش باس���تمرار ،صارت تش���عر
بصمت مش���ابه ،في الوقت نفس���ه من كل أس���بوع .صمت مطبق ،ال يعقبه ش���يء.
حتدق أمامها بني أشجار الكافور ،محاول ًة عبر الذاكرة خلق رفيقات املاضي وإعادتهن
بعيني خيالها ،حينما تغمض عينيها منصتة
تراهن فقط
للوج���ود ،إال أنها ال تفل���ح.
ّ
ّ
للصمت احمليط بها.
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