
    
 

  

العــسـل                                            
وأنا كنت  أنادي زوجة أبً . (نانا)، وكل امرأة كبٌرة السن (نانا)، وزوجة العم "نانا: "والجدة لألب أو األم" نانا: "ننادي زوجة األب

. (نانا)األولى 
ربما " سبح"ربما ألننً األصغر فً األسرة، أو ألننً كنت أذكرها بابنها الذي مات صغٌرا، أو ألننً أقرأ أمامها السور القصٌرة لحزب 

. وتعبٌرها الحلو عن حبها لً كان هو العسل. لهذا كله، كنت أثٌر لدٌها أكثر من إخوتً األكبر منً ، سواء من أبنائها أو من أبناء أمً
الخشبٌة فً " الساحوت"وكلما دخلت بٌتها أجلستنً جنبها وباستنً فً جبٌنً، ثم تدخل . كانت تحتفظ دائما بجرة عسل ال تنضب

". سبح"الخشنة الحمراء كانت أجمل وأحلى ثدي فً العالم، وأنا كنت ألعق العسل وأقرأ " الساحوت"الجرة، وتحّسنً 

الزركا الـعـيـن                                         
لم تكن جرة عسل فقط، كانت جرة حكاٌات أٌضا، كنت أسمع من أعمامً الشٌوخ  حكاٌاتهم عن شبابهم ورجولتهم " نانا"ولكن 

كنت أنظر مبهورا إلى ". عبد الكرٌم"و" عبد المالك"و" بوحمارة" حروب فًوصراعاتهم على األرض مع الجٌران القدامى، وبالئهم 
اللحٌة البٌضاء وهً تهتز كشاشة، وأقرأ فوقها صور البطولة والشهامة واإلباء، وأنا خالل ذلك أتسع وأكبر، والعالم ٌصغر وٌتكور، 

. حتى ٌصبح حبة حلوى فً كفً الصغٌرة المرتعشة، من الحماس ال من الخوف، من القوة النابتة ال من البرد
 

كانت تعٌد الحكاٌات نفسها، األحداث نفسها، الحروب نفسها ولكن بإحراج أفظع وأقسى، ٌجعل من أبً " نانا"وحٌن أخلو إلى         
ٌقتلون وٌغتصبون . وأعمامً األبطال عصابة من القتلة والسفاحٌن المتوحشٌن، ال تهتز لهم شعرة أمام الطفل والمرأة والشٌخ المسن

". حفنة تراب وال جفنة نمل: "وٌستولون، وشعارهم الدائم
والعالم ٌتسع وٌظلم وٌتوحش، وأنا أصغر  وأنكمش، " زركا"وعٌنهم " كافر"لم تكن ترحم أحدا، أو تحترم أحدا، كلهم قلبهم       

. الباهتة، ولحمها األسمر المجعد (نانا)" قشابة"وأندس فً 
القتل والدم والخدٌعة والوحشٌة تسرد بنغمة رتٌبة مستوٌة ال تعطً أٌة : لم تكن الفظاعة فً األحداث أساسا، بل فً طرٌقة حكٌها     

. أهمٌة للمعنى وظالله، كمن ٌقرأ قصٌدة عمودٌة قدٌمة قراءة عروضٌة محضة تحافظ على البحر، وتلغً الداللة
 .نفسها" نانا"كانت عٌن العالم الكبٌر تزرورق شٌئا فشٌئا، وضمنها عٌن     

 

 فعــولـن ومفاعـٌلن
                                     .الدار ألبول قبل أن أنام (مراح)ذات لٌلّة ، وكما كانوا ٌنصحوننً، خرجت إلى     
تدفعنً إلى اإلسراع فً البول ألعود إلى الدفء واألمان، وتزٌد : وأنا أبول فً الظالم والصمت والسكون، وأشباح الحكاٌات تحٌط بً    

تفصل : كان الصوت ٌنطق إسمً، ولكن بطرٌقة خاصة.. كان ٌنادي علً.. من إدرار البول فً الوقت نفسه، سمعت فجأة صوتا غرٌبا
لم ٌناد الصوت غٌر مرة . (د.. م ..ي.. م .. ح..ا ): بٌن حروفه وتمططها حتى ٌصٌر، خٌطا، وتصغره فً الصٌغة حتى ٌصبح عٌن إبرة

ألن الصوت المنادي كان . إلى خارج الدار.. وبدل أن أعود هاربا إلى الداخل، قفزت إلى األمام.. ولكنً ارتعدت فزعا، وصرخت . واحدة
ربما أصبت بصرع، ولكنً ظللت محموما عدة أٌام، من ٌومها تبدلت العالقة بٌنً وبٌن ... ربما أغمً علً.. ، وسقطت (نانا)صوت 

 .(نانا)
 

ومع - أصبحت أخافها أكثر مما أحبها، ولم تعد هً األخرى تهتم بً، أصبحت العالقة بٌننا شكلٌة محضة، أصبحت عروضٌة، نلتقً   
: فتقول لً- آخرٌن غالبا

 :وأجٌبها. فعولن مفاعٌلن آحمد -

 فعولن مفاعٌلن آنانا، وٌنتهً الحوار -
 

منادمـة الـــتـنٌـن 
لقد . السٌدة التً تحدثت عنها  فٌما سبق، ماتت منذ زمن بعٌد وأنا صغٌر، ولم أعد أتذكر اآلن عنها شٌئا على اإلطالق-أ

قراءة النص السابق - على ضوء هذه المالحظة- عن عالقتً بالكتابة، ولذلك، أرجو أن ٌعٌد القارئ -  ربما-كنت أتحدث 
 .من جدٌد

 

أما . إذ أننً ال أدري فً الحقٌقة عمن أو عماذا كنت أتحدث (هل الثالثة ثابتة؟)قد ٌحتاج األمر مع ذلك إلى قراءة ثالثة -    ب
 ...كما ٌقول الجمٌل أو نواس؟ من؟ .  فً الصٌفالتنٌنفمن ٌستطٌع الحدٌث عنها؟ من ٌستطٌع أن ٌشرب الراح مع !    الكتابة
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