
 إلى یسرى الحبیبة

من أكثر منذ فیه تعارفنا اّلذي األّول الیوم منذ والخطابّیة. الّتزویق من خالیٌة مباِشرٌة                كلماٌت

النبطّیة، في المعّلمین لدار الّتابعة الّنموذجّیة المدرسة في ، بالّتعلیم العهِد الحدیثُة .أنا قرن                نصف

رّبما بیننا، الوّد نما الّدار. جمیالت بین واألجمُل المعّلمین، دار طّالب بین قا تفو األكثُر البة الطُّ                 وأنت

وتباعدت وغّربنا، شّرقنا بعدها تریده، وال تریده اّلذي الوجَه األخرى في وجدت مّنا كال                ألّن

 مساراتنا، ومن دون سابق إنذار كان لنا لقاٌء بعد سنواٍت امتداًدا لّلقاء األّول؛ كأْن ال فترَة وال انقطاع.

ل عن المعاني الكامنة وراء األشیاء واألحداث والخیبات...  كنِت ال تزالین تبحثین كیومك األوِّ

ال المتناقضات؟ تجمِّعت كیف وتلمیذتي، ومعّلمتي وأّمي ابنتي رأیُتك، الّظروف أحلك             في

 أدري، جّل ما أعرفه أّنني أتهّیب الكتابة لِك وعنك..

من تمّكنت حّتى الوقت استغرقني كم تعرفین صور، في الّلغوّي " "ا لحریم كتابك مناقشة               یوم

شهر من والعشرین الخامس "صباح الجدید كتابك أّن ابنتي من عرفُت حین الّصفحتین.. تینیك                كتابة

عن كتبت "یسرى قالت قراءته، وبین بیني مباشرٍة غیر أو مباشرة ابنتي حالت صدر، قد                 دیسمبر "

ذلك، أستطع لم طویًال، اؤّجلها لم القراءة"، أّجلي كتبت، بما ستتأثرین أّمك عن تكتبین وأنِت                 اّمها

أسمعك كنت تخّیًال؛ لیس أسمُعك، كنُت ذلك- لِك قلُت – أقرأ اكن لم أنفاسي، حابسًة مّرة اّول                   قرأتك

، حیًنا منغًما ، ویخُفُت یعلو صوتك أسمع كنت َقَسًما أذني، في وصوتك بعینّي، أقرأ . لي                   تحكین

 وحیًنا كأّنك تشَرقین بدموعك، تحكین لتتخّففي من ثقٍل أرهَقِك َحمُلُه كّل هذه الّسنین..

وثنیة إلهًة أو معصومًة، وولیة دافًئا، حضًنا أحببتها أمٍّ على تبكین؟ من على أسألك                وأتخیلني

بما تلتزم لم ألّنها تقّرعینها ذاتك على أم ، علّي تبكین أم .. أحیاًنا بها وتكفرین حیًنا، إلیها                    تتضّرعین

من صورًة تكوني ال كي األمومة، لشهیدات الّنمطّیة الّصورة من تتحّللین فعلته إن أّنك تظّنین                 كنِت

وأنِت ُصرِتها، وإّنما تكونیها لم أّنك اكتشفِت لها، النَّقیضة تكوني أن رت قرِّ لحظاِت أو لحظَة .                  أّمك

 تتوّهمین أّنك تتحّدینها وتتحّدین الّظروف اّلتي حكمت علیها بتحّمل ما ال تحتمله الجبال..

وعتاَبك مهذبا، راقًیا، بوَحك ُیسمعني موارب، وال مخاتٍل غیر صادًقا أذني في صوتك               كان

  حانًیا علیها ، وتقریَعك قاسًیا على ذاتك بلغٍة أقّل ما ُیقال عنها إّنها ُمعِجزة.



 یسرى..

هي وظیفًة علیها الكالم من تمّلصت األمومة عن المتلفزة المقابلة في المأل على سألتني                یوم
كلَّ وجعَلْت الوظیفُة تلك لْتنیها حمَّ اّلتي الفادحة الّضریبة عن أحكي ال كي تهّربت واألشّق،                األصعب

 ما یمكن أن ُیعدَّ ربًحا في هذه الحیاة باطًال وقبَض الّریح في نظري.

للواتي ُمضنیة هي لذلك الحّب، إلى بل الدِّربة، الى تحتاج ال مهنٌة، وظیفٌة، األمومة                نعم،

الباطنيُّ عقُلها غَلَب من یا أنِت مثلك، َبوُحهّن الّصادق الحّرات للحرائر یتأّففن، وهّن حبا                یفضن

 وعَیها الفّج (والقول لك) ، واّلتي صرفت عمرها بال حساب وهي تفیض أمومًة تهبها لجمیع الّناس..

أردِت لّما نفَسِك حاكمِت وخالفِتها، شاكسِتها ، إلیها ( أّمك (من منها هربت أنِت                یسرى

 محاكمتها، حاولِت أن ال تكوني نسخًة مكررة عنها لكّنك  صرِتها..

 یسرى ...

كما ولیة كنِت ِمنُه، هَرْبِت ما في ووقعِت وأكثرِت عانیِت الحكایة، كّررت أّنك اعترفِت                أنِت

دون ومن ، وصبٍر بحبٍّ ِعشِتها المفروضة، الوظیفة ضرائب من للهرب محاوالتك تنجح ولم                كانت،

 سابق تصّور وتصمیم منك أردِت التنّزه في الجّنة اّلتي ُوعدت أّمك بها.

هذه في وراٍق جمیٌل هو ما وكّل والنزاهة واإلیمان واالستشهاد والّتعلیم واألبّوة              األمومة

  الحیاة هو فیض الحّب.

  سالمي لِك.

                                دالل عّباس

 النبطّیة في ٢٦ تموز ٢٠٢٠


