
لو أنصفوك ما فقدهتما

إنه مجيل و يناسبك! فلنشتر هذا الفستان يا دالل   .

. و لكن يا أمي هذا اللون ال يعجبين -

أنه لونك املفضل, إذن فلنشتر ذلك الربتقايل   .

موضة ذلك الربتقايل ليست على ما أهوى, يا أمي  -  .

كنت أتدلل على كيفي و أدري أنه سيساندين إذا ما, أيب صامت ال يقول شيئاً 
. أرادت أمي أن جتربين على شراء فستان لست مقتنعة بلونه أو مبوديله

وال, فقد تكون حمقة,تكلم أمي نفسها و تشتكي من شدة جوعها و عطشها   
لقد مضى على وقت الفطور ساعة كاملة و حنن ما زلنا نتجول, شك أهنا حمقة 

,فأنا البنت الوحيدة عند أيب و أمي , يف السوق نبحث عن فستان حلو يليق يب 
 .و من حقي أن أتدلل عليهما و أن أالحظ الطراز احلديث واملوضة

عرفت أن هذه النظرات إمنا هي نتيجة اجلوع الذي بدأ يؤثر على تصرفاهتا معي, ندخل حمالً و خنرج من آخر و ترمقين أمي بنظرات محراء   .

حنونة حىت أهنا أحن من جديت و…أمي حنونة , فأمي ليست غليظة األوصاف   

Date: Thu, 3 Nov 2005 08:00:35 -0800 (PST)
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استفيق من النوم بقبالهتا, متوت قبل أن أصاب باحلّمى , عميت و مجيع خااليت   
تلف اللقيمات الصغريات مث تنثر,مث تناولين اإلفطار بكل احلب , كل صباح   

 عليهن أنواع الفيتامينات بنظراهتا اليت متطرين حناناً أنا الثانية مث تطعمين بأناملها
فأحس حبالوة اللقمة و أنا ألوكها, الظريفة   .

 فتاة يف الثامنة من عمرها و تبحث عن املوضة و تتشرط علينا و كأننا حنن "
فلقد فرطت بتدليل ابنتك يا أبا دالل, الطفالن و هي أمنا   "

أمي حسناء بقوامها. ستة و عشرون عاماً ال أكثر , إهنا يف ربيع عمرها , ال تسوئوا فهمي أمي ليست عجوزاً , تلوم أمي أيب هبذه العبارات والغيظ يعلو مالحمها و وجهها مملوء بالتجاعيد   
الشيلة( الالمعني و بأنفها املالئم لوجهها و بفمها املدور الصغري و بشعرها األشقر املمشط حتت , الرشيق و حباجبيها الرفيعني و بعينيها السوداوين و خبديها األبيضني   ) .

بل يهيم هبا و حيبها حباً, مجيع هذه األوصاف و غريها جعل أيب يغرم هبا 

. مل أر بني أزواج مجيع أقاربنا حباً يضاهيه

. نعم أمي ليست عجوزاً إمنا جتعد وجهها من كثرة تدللي عليها

 , مرت ثالث ساعات و حنن مل نفلح بشراء الفستان اللعني

حمملقة يف, حىت أراها جترجر بنعليها , أمي أرهقت متاماً , نعم أنا أرهقتها  
 احملالت باحثة عن فستان جيعل ابنتها فراشة مجيلة تطري من وردة إىل أخرى يف
 حديقة العيد الذي دخل املدينة دون أن يطرق األبواب حامالً معه الفرحة

 . للصغار و احلب للكبار

,اعلم انك تعبت ولكن هذا عيد الفطر ! أماه : أحاول أن آخذ خباطرها فأقول 
أمل يستأهل كل هذا العناء ؟ أال جيدر بنا أن ننقي ألجله فساتيننا بعناية فائقة ؟
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فتهز رأسها مث تواصل محلقتها يف, تنظر إيل و اإلرهاق مفترش خارطة وجهها   
. احملالت دون أن تنطق ببنت شفة

وجدنا الفستان الذي ارتضيت به و دفع, و أخرياً و بعد عناء أرهق أمي و أيب   
و عندها تنفست أمي الصعداء و سارت بنا سيارة أيب حنو عشنا, مثنه أيب العزيز 

. الذي ما إن دخلنا فيه إال و غمرنا باحلب و احلنان و االطمئنان

أيب حزين رغم أهنا كانت ليلة عيد, تلك الليلة مل تكن كباقي الليايل   ,

. العيد الذي كان يهتم به اهتماماً خاصاً

أنا و أمي نسطر الكؤوس املمتلئة بالشوكوالته و الفستق و علب احللويات على
 . الطاولة

. مث أشعلت أمي فتيل مشعتني و وضعتهما وسط الطاولة

 كنت أطري فرحاً و أنا أحوم حول الشمعتني بفستاين اجلديد و أرقص على
. إيقاعات املوسيقى اليت تبث من إحدى احملطات التلفزيونية

صامتاً يتفرج على الطاولة اليت تزينت بالورود و الشمع و, كان أيب جالساً   
محلق يف الشمعتني و مها تذوبان و تذوبان حىت أتتا إىل آخر, احللويات امللونة   

عندها رأيت دمعة نزلت من عني أيب و, نقطة من فتيلهما فحرقتاها مث انطفأتا   
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,شردت حنو الذقن احمللق راكضة , بعد أن طوت مسافة اخلد العاري من الشعر 
. مث سقطت على دشداشته و اختفت تاركة اثر بلل على الدشداشة

 , مل أجترأ ألسأل أيب عن سبب هذا السكوت أو هذه الدمعة الغريبة

. ال خوفاً منه بل كربيائه جعلين مل أجترأ حىت انظر إليه مرة ثانية

ألين مل أر قط دمعة جترأت الرتول من, كنت تلك الليلة استحي من أيب كثرياً   
. عينيه من قبل

حىت يف اليوم الذي اعتقلته االستخبارات اإليرانية بتهمة حتريض التالميذ يف شهر
. نيسان ضد احلكومة اإليرانية

فمدرس كأيب ال ُيعقل أن يلزم الصمت و العرب ُيقتلون و! عجيب أمر هؤالء   
كما يقول أيب(, ُيسجنون ألهنم يتظاهرون سلمياً ضد السياسات العنصرية   ) .

أن يعطلوااهتموه أيضاً بأنه يهمس للتالميذ أن يغيبوا عن املدرسة ثالثة أيام و   
 . كباقي الدول العربية يف عيد الفطر كما يفعل هو أيضاً

فمثقف كأيب ال ُيعقل أن يعايد أهله و أقاربه و أصدقائه و! عجيب أمر هؤالء   
يف يوم واحد, اجلريان كلهم   ! 

 جدي يف الفالحية و عمي يف اخلفاجية و خاليت يف احملمرة و حنن يف عبادان هل
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ميكن أليب املسكني أن يطوي كل هذه املسافات يف يوم واحد؟ فكونوا منصفني
! يا هؤالء

 حزين أيب هذه الليلة ألهنم اجربوه على أن يتعهد على عدم الكالم حول أي
 شئ خارج حبث الدروس املدرسية و على أن ال يغيب عن صفوفه بعد يوم

فسوف يتخذون معه أسلوباً أخراً, و هددوه إن ثبت عكس ذلك . العيد   .

,فستان العيد و دشداشة أيب و كوفيته و عقاله قبل النوم , جهزت فستاين 
. وقبلت أيب وأمي مث رغدت يف غرفيت و رغدا مها يف غرفتهما

 ال أدري هل غفوت أم ال حني رأيت شيخاً حمتشماً دخل بيتنا و توجه حنو
.حديقتنا و قطف أحلى و أكرب وردتني من وسط احلديقة مث أخذمها معه 

 ركضت و قطعت علية الطريق بيدّي الصغريتني و مسكت عباءته بأصابعي
: الظريفة معاتبة إياه

لقد بقت احلديقة خالية بعد الزهرتني الفواحتني هاتني! يا شيخ   .

أنت ذو وقار و ال يليق بك أن تدخل بيتنا دون إذن مث تسرق أحلى! يا شيخ   
! زهريت حديقتنا

بل استأذنت يا صغرييت و ليطمئن قلبك إين سآخذ زهرتيك إىل: تبسم و قال   
حديقة أوسع و أكرب و أحلى بكثري من حديقتك هذه و أهنما ستزهوان هناك و
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 . أن شذامها سيعبق بك أين ما تكونني

, استيقظت مبكرة و قبلت يد أيب مث أمي مباركة هلما العيد و قبالين

. مث ذهب أيب ليصلي الصالة يف املسجد

 , مل أهتم بالرؤيا اليت رأيتها يف منامي البارحة و مل أقصها ألمي

 فسحر العيد هذا جذبين ألنسى كل شئ سوى الزيارات اليت تنتظرين و
. املفاجئات اليت أحببتها منذ صغري

مث شّغل, باركنا العيد للجريان كلهم حنن الثالثة بعد ما رجع أيب من الصالة   
 . السيارة لتسري بنا إىل الفالحية حيث اجلد و اجلدة و عموميت

املئة و…فالسرعة بلغت املئة , ما عهدت أيب يتسرع يف السياقة إال اليوم   
املئة و الستني…العشرين   ,

 , تداعت رؤيا البارحة أمامي و تذكرت أن كالم الشيخ مل يكن مقنعاً

إذن ما التربير أن تنقل زهرة من حديقة إىل أخري؟, فلكٍل حديقة زهور 

أمررها يف ذاكريت حىت التفت أيب إيل و رمقين مث تبسم مث, كنت يف رؤياي   
. واصل سريه السريع
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, حىت أمي اندهشت من هذه السرعة كلها و ترجته أن يقللها

كيف أعايد كل أحبايب يف يوم واحد ؟: ولكن أيب رفض قائالً 

أمل تعلمي أن االستخبارات سيفتقدونين غداً ؟
إذن ما علي إال أن أسرع حىت أوفر الوقت لزيارة أهلي و إخواين و أصدقائي, إن لن أحضر املدرسة فسوف يسببون يل مشاكل كثرية   .

و سار أيب بسرعته الفائقة و وجهه ميطر نوراً مل, اقتنعنا حنن االثنان بكالمه   
. أشاهده من قبل

غرقت يف نوم مل أمنه منذ طفوليت و حىت …و ياله من سبات عميق …مث غفوت   
. سفري هذا

و أي رؤيا و رؤيا مرت علي حىت استيقظت و, ال أدري كم استغرق نومي   
حاولت أن, كان رأسي يؤملين , كانتا ثقيلتني و لكين فتحتهما , فتحت عيّين   

. اهنض من السرير لكين مل اقدر

كانت ملفوفة برباط شاش ملطخ بدم أو بتادين, رفعت يدي اليمىن   .

اهلي ماذا جرى يل ؟

 , نظرت حويل رأيت امرأة عمي و سحابة عينيها متطر بالدموع

, صامتة ال تكلمين
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اهلي ماذا جرى يل و ملاذا امرأة عمي هنا و أين أمي و أيب ؟

. مل جتبين عميت و بدأت تنحب بصوت عال

هل عادت إىل الوعي ؟: جاءت ممرضتان مستفهمتني 

0.  ! نعم عدت إىل الوعي و لكن أريد أمي

1.  . أمك ستأيت يا دالل

أتصفح وجوه الداخلني لعلي أرى, يوم كامل و عيناي حمدقتان صوب الباب   
هيهات…وجه أمي أو أيب ولكن   .

. بعدها جاء عمي و ما إن رآين حىت أجهش بالبكاء

ترى ماذا حدث حىت يستحق, و مل أكن أعلم ملاذا أبكي , مل أكن ابكي   
فهو حىت ال يسمح يل أن أحضر املأمت, مث أيب ال يسمح يل أن أبكي . البكاء   

جواهر يف عاشوراء حرصاً على دموعي الغالية كما يقول) املاليه ( الذي حتييه   
ال يهون علي…ال …ال , فإن بكيت و امحرت عيناي فسيغضب علي أيب , هو   

. أن أغضب أيب

 , مضينا و السكوت حيكم يف السيارة حىت وصلنا بيت عمي

اهلي ماذا أرى و ماذا جرى ؟

Page 8 of 11Yahoo! Mail - arabistan@yahoo.com

11/3/2005.



مجل خبط, أحاول قراءة اجلمل اليت أراها على احلائط , فالسواد يعم املرتل كله 
: الرقعة األبيض نقشت على صفحة مستطيلة سوداء

… انا هللا و…نسأل اهللا أن مين عليكم بالصرب …نعزيكم بفقد أيب دالل و أم دالل   
انا إليه راجعون

ما معىن هذه اجلمل و ماذا يعين فقد أيب دالل و: باهللا عليك يا عميت قويل يل   
أم دالل ؟

 و ما إن وطأت قدماي املرتل حىت قام الصراخ و النوح و اخنرط اجلميع يف
فتحضين النساء و يصرخن و أمواج الدموع, …ها قد جاءت اليتيمة …,البكاء   

, تتالطم فوق خدودهن

, عندها أدركت كل شئ

,بل أعمي عينيك من البكاء , اآلن أبكي يا دالل : فقلت خماطبة نفسي املدللة 
و بكيت…و بكيت …فبكيت . و ال تتدللي فوقت الدالل قد فات أوانه   .

. مث نقلتنا السيارات إىل القبور

قرب ألمي احلنونة و قرب أليب العزيز, اجتمع الناس حول قربين   .

بني القربين و يا عني جودي, أنا دالل  …أنا اليتيمة  …فجلست أنا   
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اهنضا لقد جاءت ابنتكما الوحيدة املدللة لرؤيتكما: خاطبتهما ,بالبكاء   .

. اهنضا من حتت التراب و أعدكما أين سأقبل أي فستان ختتاراه يل

 . بل و أستقبل العيد بفستاين العتيق

كنت استفيق بقبالتك كل صباح! أمي   ,

فهل من العدل أن استيقظ و ال أرى من كانت تقبلين ؟

قم و استغل الفرصة و, كل أهلك و أصدقاءك حضروا هنا ……آه يا أيب ! أيب   
يوم واحد يكفيك لتبارك العيد للجميع, بارك هلم العيد مجيعاً  ,

و بإمكانك أن حتضر غداً يف املدرسة و ال, ال داعي للسرعة …أهنم هنا مجيعاً   
لو كنت أدري أن يوماً واحداً ال. حجة لرجال االستخبارات أن يعاقبوك   

ألبقيتك يف البيت و اتصلت جبميع أحبابك كي يأتوا لتبارك, يكفيك لتعايد فيه 
بأن أيب ممنوع اخلروج بأمر من االستخبارات, هلم العيد و لتعذرت أنا  . 

أمل أشتر هذا الفستان اجلديد حمتفلة بقدومك ؟! و أما أنت يا عيد 

حىت رأيته –ليتين مل افعل  –ماذا افعل هبذا الفستان الذي أتعبتهما و , قل يل   
. يناسب إطاللتك

: بكى املعزون و احلاضرون مجيعاً حىت صاح جدي لعمي
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لقد أدمت قلوبنا, إبعدها من القربين   . 

. و هكذا انطوت األحالم الفاتنة و أمست دالل يتيمة

أمل األحوازي
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