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إشارة

هو المحبوب

رغم انـــزلق الأعوام وتدحـــرج ال�سنني ا�ستطاعـــت ال�سيدة زهراء 

»فر�ستـــه« اأن ت�سرتجعها �سردًا، عاًما بعام، فاإذ بها حتملنا بعيدًا؛ تارًة 

اإىل »همدان« وتارة اإىل »دزفول« حيث اأم�ست اأجمل اأيام حياتها.

تغـــدو ذاكـــرة »فر�ستـــه« حبلـــى باحلكايـــا واملغامـــرات، وبينما هي 

ت�سردها نتح�ّس�ش معها اأويقات احلّر، وال�ستاء، ونعي�ش زمنًا يّت�سع لعام 

وثمانية اأ�سهر؛ وي�سيق لي�سبح عمرًا بقيا�ش ليلة واحدة.

تدفعنـــا روحّيتها يف رواية »الرو�سة احلاديـــة ع�سرة« لنجّذف معها 

يف نف�ش القارب، يتقّدم خلطبتها �ساٌب بعينني زرقاوين، مل تكونا �سوى 

بحـــٍر متالطٍم يف حراٍك دائم، ل تكاّلن ول متاّلن يف رحلة البحث عن 

املحيط.

ل يجد �ساحب هاتني العينني �سبياًل للو�سول اإىل ذاك املحيط �سوى 

ذرف الدموع، فيذرفها يف اآناء الليل ليذيب اأ�سالك نف�سه ال�سائكة، بينما 

يحـــلُّ يف اأطراف النهار حار�ســـًا ثوريًا، يجيد قطـــع اأ�سالك حت�سينات 

العدو يف اخلطوط الأمامية لينفذ اإىل عمق تخومه وينجز املهّمات.

يف الكتـــاب؛ حتكي »فر�ستـــه« ِبُلغة قلبها عن ع�ســـٍق مل يرتّهل؛ رغم 

انبعـــاث اأجياٍل وتعاقب �سنني. فمـــن كان يناديها »يا وردتي« ل يزال يف 

انتظارها ليقّدم لها كل ورود اجلنة.        
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هذا الكتاب..

لقـــراءة القائد الكتاب وتعليقـــه عليه اأبعاٌد ومقا�ســـد؛ ل تقف عند 

حـــدِّ الت�سجيع على الكتابة والدعوة اإىل املطالعة؛ ول تنتهي عند تكرمي 

الّراويـــة والكاتبـــة.. اإمنـــا تت�سل ب�ساحـــات العلم واجلهـــاد العري�سة، 

وتر�سم اآفاَق مدر�سٍة زاخرة بالنماذج والقدوات؛ وحمفوفة بالقيم؛ يف 

ع�ســـر ُطرحت فيه املغريات ب�ستى األوانهـــا وُقّدمت فيه زخارف الدنيا 

باأجلـــى حللها؛ ع�سٌر اأكرَث ما يحتاج ال�سباب فيه اإىل التعلم والقتداء؛ 

واإىل العمل بال �سمعة اأو رياء..

ي�ســـرَّ مركز املعارف للرتجمة اأن يقّدم للقّراء الأعّزاء ولرّواد الأدب 

والنه�سة كتاب »الرو�سة احلادية ع�سرة«؛ الإ�سدار الـ)22( من �سل�سلة 

»�سادة القافلة« - جمموعـــة اأدب اجلبهة؛ للتعّرف على حياِة هاَمٍة من 

هامـــات اجلبهة واإحدى ذخائرها النفي�سة: �سرية ال�سهيد "علي ت�سيت 

�سازيان"، ترويها زوجته »فر�سته«.

 ن�سكر كل من �ساهم يف اإجناز هذا العمل؛ ونخ�ّش بالّذكر:

 املرتجمة واملحررة: الأخت حنان ال�ساحلي. 

املدقق اللغوي: احلاج عدنان حمود. 

د. ر�سوان راغبي واحلاجة اإميان �سالح يف مراجعة الرتجمة. 

املخرج الفني: الأخ علي عليق. 

وال�سكر مو�سول للراوية والكاتبة، ولنا�سر الن�سخة الأ�سلية: موؤ�س�سة 

�سوره مهر ومكتب اأدب وفن املقاومة. ول نن�سى نا�سر الن�سخة العربية: 

دار املعارف الإ�سالمية الثقافية.   

مركز املعارف للرتجمة

 ربيع الأول 1439هـ.ق



شكر

ال�سكر اجلزيل لالأخت القديرة، ال�سّيدة 

فرزانه مردي، علـــى اجلهود التي بذلتها 

يف اإجنـــاز املقابـــالت الأوليـــة، كذلك كّل 

التقدير لالأخ الكبري جناب ال�سّيد حم�سن 

اإ�سافـــة  يف  جهـــوده  علـــى  كار،  �سيفـــى 

الهوام�ـــش اإىل الكتـــاب؛ وال�سكر مو�سول 

�سليمـــاين، �سديـــق  لـــالأخ غـــالم ر�ســـا 

ال�سهيد علـــي ت�سيت �سازيـــان لتوجيهاته 

ون�سائحه ال�سادقة واملخل�سة.





المقدمة

لثالٍث وثالثـــني �سنة َخَلْت، �سكن هذا املنـــزل الذي تبنُي نافذته يف 

ال�ســـورة اأفراٌد هم اليوم لي�سوا بيننا. عا�ش يف هذا البيت ال�سّيد »علي 

ت�سيـــت �سازيان«1 مـــع اأبيه ال�سّيد نا�سر واأمه ال�سّيـــدة من�سورة واأخَويه 

ال�سيَدين �سادق واأمري واأخته الوحيدة مرمي.

ِمن هذا املنزل كان علي يذهب اإىل اجلبهة. ويف اإحدى غرفه عا�ش 

ة رجولة علي و�سجاعته ومبادئه  مّدة من الزمن مع زوجته. �ستبقى ِق�سّ

جّذابة وممتعة، لي�ش فقط جليلنا هذا، بل ولالأجيال القادمة.

منذ �سنَتني عندما قّررُت اأن اأكتب مذّكرات زوجة اأخرى من زوجات 

ال�سهداء، �سعـــرُت بالقنوط واحلرية من ذلك، ومل اأدِر اأّيهن اأختار من 

بني كّل زوجات ال�سهداء.

م�ســـت اأ�سابيـــع، اإىل اأن تو�ّسلت بال�سهداء اأنف�سهـــم وقلُت: فليتقّدم 

ال�سهيد الذي ينبغي اأن اأكتب عنه.

بعـــد اأّيـــام، ات�سلْت �سديقٌة يل مـــن طهران واأخ�تنـــي اأّن زميلتها 

اأجـــرت مقابـــالت ل�ساعات عّدة مع زوجة ال�سهيـــد ت�سيت �سازيان، ومتَّ 

ت�سجيـــل ذكرياتهـــا يف اأ�سرطـــة كا�سيـــت، و�ساألتنـــي اإن كنـــت م�ستعدة 

لإي�سال هذه املقابالت اإىل خواتيمها؟!

 1- چيت �سازيان: الحرف )چ( هو الحرف ال�سابع في اللغة الفار�سية ويلفظ ch )ت�ش(.



الروضة الحادية عشرة14

مل يكـــن ثّمة جمال للنقا�ش والتلّكوؤ والت�ســـاوؤل. ها قد تقّدم ال�سهيد 

بنف�ســـه. وافقـــُت، وبعـــد يومـــني اأو ثالثـــة و�سلنـــي الت�سجيـــل ال�سوتي 

للمقابـــالت التـــي اأجرتها ال�سّيـــدة فرزانه مـــردي مع ال�سّيـــدة زهراء 

، ف�ُسررت بذلك كثرًيا. مّت تفريغ املقابالت، وبعد ذلك بداأنا 
1
بناهي روا

باإجراء املقابالت التكميلية.

ق�ســـدُت طهـــران مّرات عـــّدة، كمـــا اأّن ال�سّيدة بناهـــي جاءت اإىل 

همدان مّرات؛ وذلك لتحكي مذكراتها التي مل ترِوها بعد.

ا،  يف اأحـــد الأّيـــام، وبينما كّنا واقفتني يف الزقاق يـــوّدع بع�سنا بع�سً

قالت ال�سّيدة بناهي: »يا لذكراه الطّيبة، لقد ع�سنا يف هذا املنزل«، ثّم 

اأ�سارت اإىل املنـــزل مقابلنا وقالت: »املبنى رقم 6، الطابق الرابع، كان 

منزل ال�سّيدة من�سورة«.

يف ذاك اليـــوم، انتبهـــُت ومل اأ�سّدق بتاًتا اأّن تلـــك النافذة البي�ساء 

التـــي تظهر مـــن بـــني اأغ�ســـان ال�سجـــر الكثيفـــة مقابـــل نافذتنا هي 

اإْحـــدى نوافـــذ �سّقة ال�سهيد ت�سيـــت �سازيان، واأّن تلـــك الذكريات التي 

 حّدثتني عنهـــا ال�سّيدة بناهي قد جرت يف ذلك املنزل املقابل ملنزلنا!!

اأح�س�ســـُت ب�سعـــوٍر غريب يف داخلي، ل اأعلم �سببـــه، جاٌر مل اأره مطلًقا، 

ومنزٌل �سبيه ملنزلنا.

مـــّذاك، اأَمْطتُّ جانًبا �ستارة النافـــذة املقابلة ملنزل هوؤلء اجلريان 

لأراه جّيًدا من خلف اأغ�سان الأ�سجار واأوراقها الكثيفة.

يف امل�ساء، و�سعت مكتبي خلف النافذة لأحت�ّس�ش لياًل واأنا اأنظر اإىل 

منزلهـــم، تلك الذكريات التي اأكتبها، ذاك املنـــزل الذي ي�سبه منزلنا 

بت�سميمه.

 1- روا؛ تلفظ: ) رفا(.
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تارًة، كنت اأملح ال�سّيد علي من خلف النافذة ينتظر اأ�سدقاءه، وتارًة 

اأخـــرى كنـــت اأرى يف ليايل اجلمعـــة لوحة من�سوبة علـــى مدخل املبنى 

وَعَلًما متدّلًيا من على النافذة مكتوب عليه: »هيئة نهج ال�سهداء«.

 
ٍ
لقـــد اأم�سيت وتلك النافذة اأّياًما وليـــايَل، وع�سنا مًعا ذكرياِت عام

وثمانيِة اأ�سهٍر من احلياة امل�سرتكة لل�سّيد علي مع زوجته. كانت جارتنا 

ال�سّيـــدة من�سورة تع�سق احليـــاة وتع�سق اأبناءها، م�ساًفـــا اإىل �سغفها 

بالتدبري املنزيل وتن�سيق الأزهار والعتناء بها.

عندما ُي�ساء املنـــزل، كنت اأرى الأزهار والنباتات املنزلية املت�سّلقة 

 علـــى البـــاب واجلـــدار والنوافذ تنمـــو وتك� علـــى يَدي هـــذه ال�سّيدة.

   لكـــم عاين هذا املنزل حلـــو احلياة ومّرها، و�سهـــد رحيل اأفراد هذه 

العائلة وا�ست�سهادهم واحًدا تلو الآخر.

ت على هـــذا الزقاق؛ اأّياُم وداٍع   ع�سيبٍة وقا�سيٍة مرَّ
ٍ
يـــا لها مـــن اأّيام

ل�ساكني هذا املنزل الطّيبني.

 اأيُّ لياٍل حزينـــة اأ�سيئت فيها م�سابيح ذلك املنزل حّتى ال�سباح.. 

اأيُّ لياٍل مريرة وطويلة..

يف هـــذه الليايل، ها هـــي م�سابيح هـــذه ال�سّقـــة، وم�سابيح منزل 

اجلريان، ُت�ساء ثانيًة حّتى ال�سباح.

خريف  2015 

بهناز �صرابي زاده

همدان

المقدمة





ذكرياتي تصبح فيلًما 

، �سيولد 
2
فقلت: »علـــّي

 

،
1
كّنـــا نعـــ� من اأمـــام م�ست�سفى »اأبو علـــي«

طفلنا هنا بعد اأ�سهٍر عّدة«.

�ساألني با�ستغراب: »هنا!؟«.

قلت: »هذا م�ست�سفى خا�ّش، اإّنه اأف�سل م�ست�سفى يف همدان«.

عندها خّفف علّي من �سرعة ال�سّيارة وقال: »ل، نحن نريد الذهاب 

اإىل م�ست�سفـــى يرتـــاده امل�ست�سعفون، هذا لالأثريـــاء، ولي�ش يف و�سع كّل 

واحد اأن ياأتي اإليه«.

كنت حاماًل يف ال�سهر الثامن، ومل تكن حايل جّيدة اأبًدا. ع�سر يوم 

اخلمي�ش 31/ك1987/1م. توالت نوبات الأمل، واأخ�ُت اجلميع بو�سية 

علي. يف تلك الأّيام عجَّ منزل والدة زوجي بال�سيوف وازدحمت اأطرافه. 

ا كانت هناك. مـــا اإن قلت اإيّن ل�سُت على ما يرام حّتى نقلتني  اأّمـــي اأي�سً

ب�سّيارة اإىل م�ست�سفى »فاطمية« احلكومي.

 1- اأبو علي �سينا.

2- داأبـــت الراويـــة في الكتاب على قول »علـــي اآغا« عندما تذكر اإ�سمه، وقـــد اكتفينا بذكر 
الإ�سم ليتنا�سب الن�ش مع مزاج القارئ العربي. )المترجم(.

1
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ملّـــا دخلنا امل�ست�سفى، انت�سر اخل� يف الأرجاء: »�سيولد ابن ال�سهيد 

ت�سيـــت �سازيـــان«. ُهـــرع موّظفـــو امل�ست�سفـــى وغ�ّش املـــكان من حويل 

باملمّر�سات والأطّباء. انت�سر اخل� يف املدينة كانت�سار النار يف اله�سيم. 

�سار النا�ش يّت�سلون بامل�ست�سفى لالطمئنان اإيلَّ واإىل الطفل. اأّمي التي 

كانت طـــوال الوقت جتل�ش فـــوق راأ�سي، ا�سُطّرت اأحياًنـــا اإىل الذهاب 

لتجيب على الهاتف. رغم ت�سريح الأطّباء بعدم وجود عالمات ولدة، 

اإّل اأّن مدير امل�ست�سفى اأمر باأْن اأبقى هناك. 

مل اأ�سعر بالأمل يف تلك الّليلة، لكّنه عاودين عند ال�سباح، فاأحاطت 

بـــي املمّر�سات والطبيبة مـــن جديد، اإّل اأّنه بعد �ساعـــاٍت تكّرر الكالم 

ذاته: »ل �سيء ُيذكر، ل تقلقوا، ل ُيلحظ اأّي عالمات لولدة مبكرة«.

اأ�سررت عليهـــم كي َيَدُعوين اأذهب اإىل البيـــت، لكّنهم مل ي�سمحوا 

يل بذلـــك. بعـــد �ساعـــات، �ساءت حايل ثانيـــًة، وق�ـــشّ الأمل م�سجعي. 

ا�سطربْت اأّمي واحتارت ماذا تفعل؛ تكّرر هذا الأمر، وكانت املمّر�سات 

-يف كّل مّرة- يح�سرن ويحطن بي، وبعد اإجراء الك�سف الطّبي يهززن 

روؤو�سهن ويكّررن يائ�سات ما قيل �سابًقا.

، ليلة ميالد نبي اهلل عي�سى 
1
يف ع�ســـر يوم اجلمعة 1/ك1988/2م

Q، عـــاودين اأمٌل مميـــت. ل اأدري ملاذا خفُت وخجلـــُت من اجلميع. 

ظننُت اأّن م�سكلًة ما قد حّلت بي، وقد ل اأ�ستطيع اأن األد طفلي!

ة فراق علي ملّا تبارحني بعد.  ا وحزًنا؛ اإذ اإّن غ�سّ �ساق �ســـدري غًمّ

ة اإيّل اأنا. ا بالن�سبة اإىل اجلميع، وخا�سّ ظّل اأمل فراقه غ�سًّ

حّل وقـــت الع�سر مكـــّدًرا. انكم�سُت على نف�سي ورحـــُت اأبكي بنحو 

حّدث »علـــي«. كنت خالل الأّيام ال�سبعة والثالثني املن�سرمة 
ُ
متقطع واأ

1 - )11دى ماه 1366 هـ.�ش(.
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كّلمـــا �ساقـــت بي الدنيـــا وق�سرت يدي عـــن فعل �سيء، اأنـــادي »علي« 

واأقـــول يف نف�سي: »حبيبي علي �ساعدين! ل قّدر اهلل اأْن ي�سينّب اجلنني 

َخطـــٌب مـــا؟! فاأنا اأخجل من الطبيبـــة واملمّر�ســـات، والنا�ش ينتظرون 

قـــدوم ابنك. افعل �سيًئا. اإذا كان هذا الطفل �سيولد فلينتِه الأمر بي�سر 

وعافية، فاأنا ل اأريد اأن يتكّبد اأحد العناء ب�سببي«.

ا�ستـــّدت اآلم املخا�ـــش بعد اأذان املغرب. نه�ســـُت، تو�ساأت و�سّليت 

مب�سقـــة. يف البدايـــة كانت نوبات الأمل تنتابنـــي كّل �ساعة، ثّم تقّل�ست 

الفوا�ســـل الزمنية لت�سبـــح كّل ن�سف �ساعة. كانـــت اأّمي واقفة قربي، 

فقلـــت لها: »لقد �ساءت حايل«. وكما يف كّل مـــّرة، ا�سطربْت واأ�سرعْت 

نحـــو املمّر�سات، فجئـــَن وحتّلقن حـــويل. قالت يل املمّر�ســـة املعاينة: 

»بـــاإذن اهلل؛ �ستكون الـــولدة الّليلة«. اأتت الطبيبة واأمـــرت بال�ستعداد 

للـــولدة. لب�سُت ثـــوب العمليـــات مب�ساعـــدة املمّر�سات اللواتـــي دفعَن 

النّقالة �سوب غرفة الولدة. كانت والدتي تذرف الدموع من دون اإرادة 

منهـــا. مددُت يدي نحوها بقلق وتبعتنـــي باكية. قالت الطبيبة املرافقة 

ا«. لإحدى املمّر�سات: »اأعطي الوالدة ثوب غرفة العملّيات اأي�سً

بعـــد قليـــل دخلـــت والدتـــي اإىل غرفـــة الـــولدة وهي ترتـــدي لبا�ش 

العمليـــات الأخ�سر، ووقفـــت بجانبي. يف تلك اللحظـــات املليئة بالآلم 

ُكنـــت اأدعو للطفل فقط؛ كنـــُت ك�سائر الأمهات قلقـــة عليه. فلكرثة ما 

ة الفراق  بكيت خالل الأّيام الـ 37 املا�سية، ولكرثة ما جتّرعته من غ�سّ

ظننـــُت اأّن الطفـــل �سيولد نحيًفا �سعيف الُبنيـــة. يف تلك الأّيام مل تكن 

 لفح�ش اجلنني متوفـــرة كما هي الآن، فكان الأهل 
1
الو�سائـــل احلديثة

والأ�سدقـــاء واجلـــريان يتنّبـــاأون بجن�ش املولود قبـــل ولدته، من خالل 

بع�ـــش الو�سعيات و�سكل بطن الوالـــدة. وح�سب ت�سخي�ش وتكّهن اأغلب 

 1- أجهزة السونوگرافي.
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الن�سوة �سيكون املولود القادم بنًتا.

كنـــت يف �سهري الثالث عندما ا�ست�سهد اأخـــو علي »ال�سّيد اأمري«. يا 

لها من اأّيام �سعبة! كنُت اأطوي اأوقاتي بالبكاء والنحيب، اإىل اأن جاءت 

�سهادة علـــي. فبعد �سهادتهما م�سى اأ�سبوٌع مـــن دون اأن اأتناول خالله 

�سيًئا �سوى املاء، فهـــزل ج�سمي ومل اأبُد على هيئة الن�ساء احلوامل. يف 

الأ�سا�ش كثريات هنَّ اللواتي مل ي�سّدقَن اأّنني حامل.

�سرى الأمل كما ت�سري الدماء يف كّل اأنحاء ج�سمي. مل اأ�ساأ ال�سراخ. 

كتمـــُت اأملـــي وع�س�سُت علـــى �سفَتّي واأم�سكـــُت يد اأّمي و�ســـرت اأ�سغط 

عليها بكّل ما اأوتيت من عزم. كانت اأّمي تذرف الدموع؛ كذلك انهمرت 

دموعـــي بغـــزارة من �سدة الأمل. �ســـارت اأّمي تلثم يـــدي وتقّبلها ب�سدة 

وحـــرارة. تبّللت يدي بدموعها، ف�ســـرُت اأنادي »علي« من �سّدة الوجع، 

واألتم�ش منه امل�ساعدة والعون.

و�سعـــُت يدي الي�سرى علـــى وجهي ورحت اأقّبل خـــامت زواجي الذي 

تفوح منه رائحة علي. فْجاأة، راأيته يقف اأمامي مبت�سًما، فاأْن�ستني روؤيته 

كّل اآلمـــي. مل اأ�سّدق، لقـــد ح�سر علي، وها هو حـــيٌّ حا�سر، ي�سحك 

وميّدين باملعنويات.

قلـــت له: »علي حبيبـــي �ساعدين كي ل اأجزع ولأ�ستمـــّد القّوة منك، 

فاأنا ل اأريد اأن ي�سمع �سوتي اأحد، اأرجوك �ساعدين«.

ع�س�سُت على �سفَتّي و�سغطُت على يد اأمي. مل تتحمل اأّمي م�ساهدة 

اآلمـــي، فجل�سْت علـــى الأر�ش اإىل جانـــب ال�سرير، و�ســـارت تدعو يل، 

ول�ساين يلهج بالذكر والدعاء، ومل اأعد اأ�سمع �سيًئا؛ وكاأيّن انقطعُت عن 

هـــذا العـــامل؛ كان علي ي�سحك ويتكّلم هم�ًســـا؛ دون اأن اأفهم من كالمه 

�سيًئا. عندما عال �سوت بكاء الطفل همدت قوة ج�سدي واأ�سبح خفيًفا. 
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يـــا له من �سعـــور جميل! اأحببـــت اأن اأغفو وعلت اأ�ســـوات »ال�سالة على 

حممد واآله«. كنت جال�سة ن�سف جل�ستي والطبيبة واملمّر�سات ي�سحكن 

مـــن حويل. قالت اإحدى املمّر�سات ب�سرور وبهجـــة: »اإّنه �سبي؛ اإْن �ساء 

اهلل َيْخُلف والده لألف �سنة قادمة!«. كان بع�ش املمّر�سات يبارك لبع�ش. 

رفعـــت الطبيبة الطفل عالًيا وقالت: »ها هو طفلك اجلميل، اأراأيتِه؟ كم 

هو بهي الطلعة!!«.

ُوِلـــَد ابني �سغري احلجـــم ممتلئ اجل�ســـم، وردّي الوجنات، و�سعره 

 ي�سرب اإىل ال�سواد ب�سّدة.
1
كثيف �سابل

كان علي ل يـــزال واقًفا هناك، قريًبا اإىل حدٍّ اأّنني �سممت رائحته. 

وقف مبت�سًما، ووجهه اجلميل ي�سّع نوًرا، كما يف حلظات وداعه الأخري،  

هم�سُت قائلة: »علي حبيبي، �سكًرا لك«.

و�سعت املمّر�سات الطفل على طاولة بجانب ال�سرير، وقمَن بوزنه. 

�سمعُت حينها اأّنه يزن »2.50كلغ«.

حتّلقْت ب�سُع ممّر�سات حول الطفل. انحنت والدتي وقّبلت وجهي؛ 

كانـــت ل تزال تذرف الدموع؛ لكّن وجهها كان ين�سح بالفرح والبهجة. 

هم�ست يف اأذين قائلة: »يبدو كَمالٍك �سماوّي«.

نظرُت اإىل اجلهة املقابلة حيث كان يقف علي، األفيته ما زال واقًفا؛ 

وقلبي ل يزال يخفق لأجله كما يف الأّيام الــ 37 املا�سية.

متنّيت اأن ينزل من مكانه ويدنو من ابنه فيحت�سنه ويقول: »عزيزتي 

فر�سته، وردتي، �سّلمِك اهلل، يا لهذا الطفل اللطيف الذي اأجنبِته«.

خرجـــْت اأّمي كـــي تت�سل بوالدة زوجـــي وتاأخذ منها ب�ســـارة الوليد 

اجلديـــد. غـــادرت الطبيبـــة واملمّر�ســـات واأخـــْذَن ولدي معهـــن. اأتت 

1 - ناعم كثيًرا كري�ش الغراب.
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املمّر�ســـات وو�سعنني على النّقالـــة ودفعنني نحو ق�سم الن�ساء. همدت 

اأطرايف، لكّن الأمل مل يبارحني. التفتُّ اإىل اخللف ونظرُت اإىل اجلدار 

املقابـــل حيث كان يقـــف علي. قلت له والع�ة تخنقنـــي: »علي حبيبي، 

�سكـــًرا -ل اأ�سّدق كم �سعـــرت بالراحة بهذه ال�سرعـــة- تعاَل معي اأنت 

ا، اأرجوك ل تدعني وحيدة! لقد ا�ستقُت اإليك!«. اأي�سً

خرجنا من غرفة العمليات. �سعرُت اأّن علي لي�ش بجانبي، اغرورقت 

عينـــاي بالدموع واأجه�ست بالبكاء وقلت: »حبيبي علي، لقد حتّملت كّل 

هذا العناء بعد رحيلك، جتّرعـــت الغ�س�ش وحب�ست الدموع، كّل ذلك 

مـــن اأجل اأن يولد ِذْكـــراَك �ساملًا. ُانظر! لقد اأمتمـــُت مهّمتي على اأكمل 

وجـــه، ل ترتكنـــي وحيدة! ل تذهـــب! خذين معك! علـــي، اأريد الذهاب 

معـــك! لقد اأتعبني فراقك ورحيلك باكًرا. علي، ل طاقة يل على حتّمل 

فراقـــك. ليتك مل تعاملني معاملة ح�سنة اإىل هذا احلّد! لو اأّنك اآذيتني 

على الأقّل!!«.

تذّكـــرت يـــوم اأردنـــا الذهـــاب اإىل دزفـــول، قـــال يل: »ثّمـــة حـــرب 

دائـــرة؛ الق�ســـف ل يتوّقـــف ليـــل نهـــار، واأنا ل�ســـت اإىل جانبـــك دائًما. 

�ستبقني وحـــَدك هنـــاك، اأتتحملني ذلـــك؟!«. اأجبته ب�ســـرور: »ما تقوله 

 �سحيـــح، لكّننـــي �ساأمتّكن مـــن روؤيتك اأكرث ولـــن تطول فـــرتة غيابك«.

  اإذا كان لدي اأّيام حلوة واأوقات طّيبة، فال �سّك يف اأّن تلك الأ�سهر اخلم�سة 

التي ق�سيتها مع علي يف دزفول هي اأجملها يف كّل مراحل حياتي.

كّنـــا يف �سهـــر دي يف العـــام 1365 هـ.�ـــش )ك1987/2( يف ذروة 

الق�ســـف ال�ساروخـــي على دزفول والأهواز، عندمـــا �ساألني علي: »هل 

تاأتني معي؟!«.

اأجبته من دون تردد: »اأوميكنني ذلك؟!«.

جمعت اأغرا�سنا ال�سرورّيـــة لياًل )ماكينة اخلياطة، مكواة، قدوًرا 



23 ذكرياتي تصبح فيلًما  -  1 

و�سحوًنـــا واأدوات طبخ(، م�ساًفا اإىل حقيبة الألب�سة، وبع�ش الأغرا�ش 

الأخرى.

يف ال�سبـــاح الباكـــر، و�سعنا الأغرا�ـــش يف �سنـــدوق ال�سّيارة التي 

كانت بحوزته، واجتهنا �سوب دزفول.

271 لطاملـــا ا�ستذكـــرت تلـــك الأّيام. يف 
خـــالل هـــذه ال�سنـــوات الــــ

الأ�سا�ـــش، كنـــت كّلما اأ�ستـــاق اإىل علي اأتذّكر �سهـــر دي من ذلك العام 

)ك87/2( ودزفول من دون اإرادٍة مّني. يف احلقيقة، مل ن�سعر اأنا وعلي 

بطعم احلياة اإّل يف تلك الأّيام. لغاية الآن، ما زلت اأ�سعر بلّذة م�ساهدة 

اأ�سجار ال�تقال والليمون وعطر اأوراقها املنع�ش، كذلك اأ�سجار الكينا، 

واجلـــّو املمتع البهيج لذلك ال�ستاء. حّتى يف هذه اللحظة واأنا اأروي لكم 

هذه الذكريات، ما زالت ذكراها ت�سّج يف اأعماقي.

لقد اعتـــدُت يف الأ�سهـــر الأوىل بعد �سهادة علـــي اأن اأ�سع البطانية 

ل�ساعات على وجهي، اأغم�ش عينّي، واأتذكر تلك الأّيام واأكّرر م�ساهدة 

تلـــك الذكريات يف ذهني كفيلم �سينمائي، مـــن دون زيادة اأو نق�سان، 

واإذا قطع اأحد ما خلوتي مع هذا الفيلم كنت اأكمله يف وقت لحق، مثلما 

حـــدث معي يف تلك الّليلة يف م�ست�سفـــى »فاطمية«، كنت ما بني اليقظة 

والنـــوم نتيجة امل�سكّنات التي تناولتها بعـــد الولدة، قلت يف نف�سي: يوّد 

قلبـــي لو اأّن »علـــي« اإىل جانبي، ككّل الن�ساء اللواتي ي�سْعَن حملهّن فقد 

غمـــرين ال�ســـوق اإليه. اأحببت اأن يكـــون بجانبي. يف تلـــك الّليلة ول�سّدة 

ا�ستياقـــي اإليه األقيت على وجهي غطـــاء ال�سرير الذي تفوح منه رائحة 

البتاديـــن وال�سبريتو والدواء، واأغم�ست عينّي وبداأت اأ�ستذكر تفا�سيل 

دخولنا اإىل دزفول.

 1- ال�سنـــوات الـ27 التـــي م�ست من حياتها حتـــى عام )2014م(حينما كانـــت تروي �سيرة 

حياتها للكاتبة. )المترجم(
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اإيّن اأع�ســـق هـــذا املقطـــع من ذكرياتـــي. كانت ليلـــة ال�سبت 20 دي 

)10ك2( عندمـــا و�سلنا. وجدت اأّن املنزل الـــذي تخيلته وت�سورته يف 

ذهني خالل الطريق من همدان اإىل دزفول، ي�سبه املنزل الذي و�سلنا 

اإليـــه. كان منزًل موؤّلًفا من طابق ون�سف يف مبنى حديث البناء يف حي 

»بان�ســـد د�ستكاه« الواقع يف �سواحي مدينـــة دزفول. مل يكن يف املنزل 

اأّي جتهيزات اأو اإمكانيات للعي�ش فيه. و�سل قبلنا اإىل هذا املنزل هادي 

 مع زوجته وابنته ال�سغرية زينب.
1
ف�سلي

كم كنُت متعبة تلـــك الّليلة؛ اإىل حّد مل اأعرف كيف و�سعنا الفرا�ش 

على الأر�ش وكيف مننا.

ا�ستيقظنا يف ال�سباح الباكر على �سوت علي؛ اإذ اإّنه ذهب بعد �سالة 

ال�سبـــح وا�سرتى خبـــًزا طازًجا و�ســـار ُيحِدُث َجَلبًة حمـــاوًل اإيقاظنا. 

اتخذنا من البهو مكاًنـــا للنوم، بينما اأ�سرة �سديقه »هادي« كانت تنام 

يف ال�سالـــون. نه�ست ورّتبت الفرا�ش ب�سرعة. جاء هادي لي�ساعد علي 

يف اإعـــداد الفطـــور، وبقيت زينـــب نائمة. بعد تناول الفطـــور لب�ش علي 

و�سديقه بدلة احلر�ش الر�سمية. �ساألته وهو يوّدعنا: »�ستعودان؟!«.

اأجاب علـــي بلهجة همدانية غليظة: »ل اأعرف، �سياأتي اأحد اجلنود 

ـــا ليتفّقدكـــم. اطلبوا منه ما حتتاجون اإليـــه«. عندما اأقفال الباب  يومًيّ

خلفهمـــا وغادرا �سعـــرُت حينها بغربة يف ذاك املنـــزل، مل يكن لدّي ما 

اأفعله، وبدافع الف�سول رمبا �سرت اأجول يف زواياه واأ�ستك�سف تفا�سيله.

 1- ولـــد هـــادي ف�سلي في 14 خرداد 1341 )62/6/4( في منطقـــة مريانج من توابع مدينة 

همدان، ا�ست�سهد في عملية مر�ساد بتاريخ 1367/5/7)1988/7/29(، في منطقة ت�سارزبر 

ا�ســـالم اآباد. كان هادي من اأوائـــل منت�سبي وحدة ا�ستطالع العمليات، و كان حين �سهادته 

م�سوؤول ا�ستطالع عمليات »لواء 2 اأن�سار الح�سين « في محافظة همدان، وهو من اأ�سدقاء 

علي المقّربين.
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 ال�سغري الذي ل تتجاوز 
1
تقع املرافق ال�سحية اإىل ي�سار فناء املنزل

م�ساحتـــه الـ 50-60م. كانـــت اجلدران حديثة البنـــاء، واأ�سعة ال�سم�ش 

القوية توؤذي العني. م�سيُت قلياًل يف الفناء ثّم �سعدت الدرجات اخلم�ش 

التي ت�سل الباحة ب�سرفة �سغرية تقع يف مدخل املبنى. كان البهو كبرًيا 

ـــا، وكذلك غرفـــة ال�ستقبال التي تبلغ م�ساحتهـــا قرابة 24م. اأّما  ن�سبيًّ

املطبـــخ فال توجد فيه اأّي و�سائل واإمكانـــات ول حّتى خزائن، وجدرانه 

مل تكن قـــد ر�سفت بال�سرياميك بعـــد. كان الغبار والـــرتاب والأو�ساخ 

املتدلية منه ُترى كيفما ُجْلَت بنظرك يف حيطانه وزواياه.

يف اآخـــر البهـــو درج يتاألف مـــن 14 درجـــة تقريًبا، وينتهـــي بطابق 

�سفلـــي غارق يف الظـــالم، موؤّلف مـــن غرفتني، الغرفـــة الأوىل كبرية، 

لهـــا نافـــذة �سغـــرية، والغرفة الثانيـــة �سغـــرية �سّيقة مرّبعـــة ال�سكل، 

لهـــا نافذتـــان، اإحداهمـــا قريبـــة مـــن ال�سقف تطـــّل على فنـــاء �سغري 

 )منـــور( حمـــاٍط ب�ســـوٍر مرتفـــع؛ والأخـــرى تطـــّل علـــى فنـــاء املنزل.

تتدىّل من ال�سقف ملبة )W100( بالية؛ ت�سيء الغرفة اخلالية ب�سعوبة 

مب�ساعدة نور الفناء ال�سغـــري. بعد اأّيام �سارت هذه غرفتنا اأنا وعلي. 

مل يكن بناء املنزل قد اكتمل بعد.

مبا اأّن زينب بقيت نائمة ومل ت�ستيقظ، قّررت اأنا وفاطمة اأن ننّظف 

املنـــزل. كانت زينب تبلغ من العمر اآنذاك �سنـــة ون�سف ال�سنة. خلعنا 

عباءتينـــا وعقـــدْت كّل واحدة مّنـــا منديلها اإىل الـــوراء. جمعنا مائدة 

الطعـــام، وبينما نحن نبحـــث عن املكن�سة ارتفعـــت يف الأجواء اأ�سوات 

امل�ســـادات الأر�سية، هرعـــْت فاطمة نحو زينـــب، َحَمَلْتهـــا ونزلنا اإىل 

الطابـــق ال�سفلي ب�سرعة. حّدقـــت زينب التي اأف�سدنـــا عليها نومها بنا 

 1- ُيطلـــق عليهـــا في اإيران ا�سم »حيـــاط«، وهي باحة م�سّورة توجد فـــي العمران القديم، 

اأحيانًا تكون من الجهة الخلفية. )المترجم( 
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مدهو�ســـة م�سطربة وبـــداأْت تبكي. حاولنـــا اإ�سكاتها فلم تهـــداأ. ا�ستّد 

الق�ســـف واهتّز البيـــت. جل�سنا على الأر�ش املغطـــاة بالأتربة. �سارت 

زينـــب تبكي وت�سرخ مرعوبـــة، و�سيطر القلق واخلـــوف علينا؛ لأّننا مل 

نكن نعرف ماذا يجري يف اخلارج. م�سى اأكرث من ن�سف �ساعة ونحن 

على هذه احلال. �سكتت زينب، لكّنها راحت تتململ جوًعا.

عندمـــا هداأت اأ�ســـوات الق�سف قليـــاًل عدنا اإىل الطابـــق العلوي. 

�سعل النار حتت اإبريق 
ُ
كانت فاطمـــة تغ�سل زجاجة احلليب، وكنت اأنا اأ

ال�ساي ملّا علت اأ�سوات الق�سف هذه املرة، كان خوفنا اأقّل من ال�سابق، 

ورغم ذلك هرعنا اإىل الطابق ال�سفلي.

م�سى ن�سف �ساعة، ول خ� عن اجلندي الذي َوَعَدَنا علي مبجيئه 

اأثنـــاء غيابه. يف هذه املـــرة �سعدنا اإىل الطابق العلـــوي قبل اأن يتوّقف 

الق�سف.

اأعـــّدت فاطمـــة زجاجة احلليب لزينـــب و�سّربتها اإياهـــا، ثّم لب�ست 

 وخرجنـــا اإىل ال�سارع، فُده�سنا 
1
كّل واحـــدة مّنا ت�سادورها )عباءتها(

عندما راأينا النا�ش يرتّددون يف الزقاق من دون خوف.

مل ن�ســـّدق اأّنـــه مـــع كّل هذه الأ�ســـوات واجللبة، يعي�ـــش النا�ش هنا 

براحة بال اإىل هذا احلد، فعلى بعد اأمتار، ا�سّطف النا�ش اأمام خمبز 

« ل�سراء اخلبز.
2
»لوا�ش

بدا اخلّباز رجاًل طوياًل نحيًفا ذا ب�سرة �سمراء داكنة. كان يتحّرك 

بليونـــة فائقـــة اإىل هـــذا الجتاه وذاك، ثـــّم ميّد العجني مبهـــارة فيعلو 

ويهبـــط، ويقرتب مـــن التنور، وبقفـــزة احرتافية واحـــدة يحمل رقائق 

1 - ت�سبـــه العبـــاءة العربيـــة قليال.. والمق�ســـود في كلمة العبـــاءة الواردة فـــي الكتاب هو 

الت�سادور، اأي العباءة الإيرانية. 

 2- يطبخ في التنور ي�سبه الخبز المرقوق في بالدنا. )المترجم(
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العجني ويل�سقها على حائط التنور املتاأّجج باأل�سنة اللهب احلمراء.

راأينـــا قبالـــة املخبـــز مزرعـــة بقـــر يبيعـــون فيهـــا احلليـــب واللنب 

والزبـــدة البلديـــة. انفرجـــت اأ�سارير فاطمة ملـــا راأت ذلـــك، وانتابني 

 .1
 ال�سعـــور نف�ســـه عندمـــا راأيت علـــى راأ�ـــش ال�ســـارع دكاًنا يبيـــع الآ�ش

قلت لفاطمة: »غدًا �سباًحا اأنت �سيفتي، �سنتناول الآ�ش مًعا«.

* * *
ـــنْي الغطاء عن وجهـــي ففتحُت  دخـــل الغرفـــة ممّر�سات عـــّدة، َنحَّ

 عينـــي. �ساألتنـــي املمّر�ســـة الواقفـــة يف الأمـــام: »هـــل اأنـــِت بخري؟!«.

لقي بي اإىل هذا 
ُ
   نظرُت اإليها مدهو�سة وكاأّنني ُقذفُت من عامل اآخر واأ

ال�سرير.

اأتـــْت املمّر�سة الثانية، ورفعت ُكمَّ القمي�ـــش الرقيق الزهري اللون 

الذي األب�سوين اإياه يف غرفة الفح�ش و�ساألت:

- األديِك م�سكلة؟ هل ت�سكني من �سيء؟

اإجابتـــي  اأجيـــب. عندمـــا راأت املمّر�ســـة عـــدم  اأعـــرف مبـــاذا  مل 

ثّبتـــت اآلـــة قيا�ـــش ال�سغط حـــول ع�ســـدي اليمنـــى وو�سعـــت ال�سماعة 

اآلـــة ال�سغـــط. ثـــّم حّدقـــت   يف اأذنيهـــا و�سرعـــت يف نفـــخ الهـــواء يف 

مبوؤ�سر الزئبق. رفعت ال�سماعة عن اأذنيها وقالت: »�سغطها 8«.

  نظرت املمّر�سة الأوىل اإيّل بده�سة وقالت: »اأين امل�سل اخلا�ّش بك؟«.

 ل اأعرف ملاذا كّن ي�ساألنني اأنا عن هذه الأمور. مل اأجب. 

ذهبت املمّر�سة الأوىل، وبعد قليل رجعت مع �ساريو التمري�ش املليء 

بالأدويـــة واأدوات الطبابـــة، و�سرعت يف اإعـــداد امل�سل. اأّمـــا املمّر�سة 

1 - الآ�ـــش: ح�ســـاء �سعبي يحتـــوي على اأنواع مـــن الخ�سار والمعكرونة وحبـــوب الفا�سولياء 

الحمراء. )المترجم(



الروضة الحادية عشرة28

الثانيـــة فاأخذت الدفرت املعدين املعلـــق على طرف ال�سرير وقالت: »اأمل 

تعاينِك الدكتورة؟«.

تب�ّسمت املمّر�سة الأوىل وهي تثّبت امل�سل يف يدي وقالت: »من �سّدة 

ان�سغالنا و�سرورنا بابنك ن�سينا الأم!«.

عندمـــا و�سلـــت املمّر�سة امل�سل بيـــدي وحقنت فيه بع�ـــش الأدوية 

تب�ّسمـــُت قلياًل. ذّكرتنـــي م�ساهدة احلقـــن باللوحة التـــي ر�سمها علي 

�سيبت 
ُ
عندمـــا كان جريًحا يف م�ست�سفى �سا�سان؛ حيث ر�ســـم فرا�سة اأ

بر�سا�سة يف جناحها والدم ينزف منه. 

�ساألـــُت: »كيـــف حال الطفـــل؟«. و�سعت املمّر�سة يدهـــا على كتفي، 

واأجابـــت بابت�سامة ُمَطْمِئَنة: »حاله جّيدة! يا له من م�ساغب! فقد �سغل 

كّل مـــن يف امل�ست�سفـــى، ووالدُتـــك الآن يف غرفة حديثـــي الولدة حتمل 

الطفل حّتى يتمكن اجلميع من روؤيته من خلف الزجاج«.

جمعـــت املمّر�سة اأدوات الطبابـــة وو�سعتها على �ساريـــو التمري�ش 

وقالـــت: »�سي�ستغرق امل�سل مّدة �ساعـــة، لقد حقّنا فيه امل�سّكن، و�سوف 

يغلـــب عليـــِك النعا�ش«. بعد خـــروج املمّر�سة، رحُت اأتاأمـــل الغرفة من 

جديـــد، ال�ساعـــة املـــدورة البي�ساء املوجـــودة على احلائـــط ت�سري اإىل 

الواحدة والن�سف. اأردُت النهو�ش لإطفاء ملبة الفلور�سانت امل�ستقرة يف 

ال�سقف.حاولـــُت فلم اأ�ستطع. �سعرت بامللل. ملاذا ل تاأتي اأّمي؟! ملاذا مل 

َن؟ �ســـرُت اأتاأّمل قطرات امل�سل التي ت�سقط بهدوء يف الأنبوب لت�سل 
َ
اأ

اإىل يـــدي. كّل �سيء هادئ و�ساكن. نظرُت اإىل ال�سرير اخلايل املو�سوع 

علـــى ي�ساري، لو كان »علـــي« موجوًدا؛ هل كان �سيبقـــى بجانبي الّليلة؟ 

وينام على هذا ال�سرير مثاًل؟ اأو �سيكون يف اجلبهة والعمليات؟ متّنيت 

اأن يعود الزمن اإىل الوراء. يا لها من اأّيام ع�سناها يف مدينة دزفول!

تذّكـــرت ذلك اليوم: الثالثاء 24 دي )14ك2(. كنُت وفاطمة نكن�ش 
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املنزل وننّظف اجلدران وال�سقف ومن�سح الغبار والرتاب. مهما حاولنا 

مل ياأخـــذ املنـــزل �سكله كبيت عـــادي. كان ينق�سه الكثري مـــن الأ�سياء 

فـــال �ستائر، ول �سجاَد كبريًا يغّطي اأطـــراف وجوانب الغرفة، ل اأدوات 

للعي�ش فيه. قمنا باأمور كثرية، ومهما فعلنا مل يجِد نفًعا.

قرابـــة العا�سرة �سباًحا ُطرق الباب. ظننُت اأّنه اجلندي الذي ياأتي 

ـــا لتفّقدنا. تـــاأّزرت بالعباءة وتوجهت اإىل البـــاب. �ساألُت: »من؟«.  يومًيّ

كان �سوًتا ل نعرفه: 

 - »اأنا م�ساعد علي، �سعيد �سداقتي«.

مـــا زلت عندما اأتذكر ذاك اليوم واأتذكـــر اأحداثه، اأقول يف نف�سي: 

ليتنـــي مل اأذهـــب اإىل الأهواز! ليتني مل اأكـــن يف البيت ومل اأفتح الباب، 

ل�ســـارت اأو�ساعنا علـــى نحو خمتلف، لكـــن، وا اأ�سفـــاه! فتحت الباب، 

ورغـــم اأّنني مل اأكن اأرغب يف الذهـــاب واأح�س�ست ب�سرورة رف�ش ذلك 

ومقاومته اإّل اأّنني قبلت وذهبت اإىل الأهواز مع �سعيد �سداقتي.

* * *
وقفْت ممّر�سة عند راأ�سي تنظر اإيّل مبت�سمة، ثّم حّلت عقدة امل�سل، 

فنزلـــت قطراته الأخرية مت�سارعـــة يف الأنبوب. رفعِت املمّر�سة الغطاء 

عّنـــي وو�سعتـــه جانًبا. �سبكـــت اأ�سابع كّفيها على �ســـكل كّما�سة وراحت 

ت�سغـــط على بطنـــي بقّوة واإحكام. �سعرت بـــاأمل �سديد يعتمُل يف بطني. 

مـــّرة اأخرى ومـــن دون اأن تلتفـــت املمّر�سة لالأمل الـــذي اأقا�سيه، راحْت 

ت�سغط على بطني بكلتا يديها بنف�ش الطريقة التي يحاولون فيها اإنعا�ش 

قلب املري�ش. �سرخُت من دون اإرادة منّي. و�سعت املمّر�سة الغطاء على 

�سدري وقالت: »لقد انتهى. اأعتذر منك، لكن كان ذاك �سروريًّا«.

هـــزُزت راأ�سي بالإيجـــاب. نزعت امل�سل من يـــدي وو�سَعته يف �سّلة 

املهمالت. دخلـــت اأّمي الغرفة وبيدها باقة زهور و�سعْتها على الطاولة 
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بـــني ال�سريرين، ووقفت بجانبي وقالت: »حبيبتي فر�سته، كيف حالك؟ 

هل اأنت بخري؟«.

كان بطنـــي يوؤملنـــي ب�ســـّدة؛ اأجبتها واأنـــا على هذه احلـــال: »نعم اأنا 

بخري«.

انهمكـــت اأّمـــي برتتيب ما حويل مـــن �سرير وغطـــاء، كذلك عّدلت 

مقنعتـــي وقالت ب�سرور: »يا له من �سبّي! ما �ساء اهلل! كالوردة! والنا�ش 

يت�سلـــون لالطمئنـــان عنـــِك، لقـــد ات�سلـــوا مـــن مكتب اإمـــام اجلمعة 

والبلدية، وم�سوؤولون اآخرون من اأمكنة اأخرى و..«.

ة يف �سدري. متنّيت من اأعماق قلبي  نظرُت اإىل اأّمي واأنا اأكتم غ�سّ

ـــا ويّت�سل ع� الهاتف. ليته كان بيننا. خنقتني  لـــو اأّن علي حا�سٌر اأي�سً

العـــ�ة، كـــم وددُت لو اأّن اأّمـــي تطفئ الأنوار واأنـــام واأرى علي يف عامل 

الروؤيا، اأو اأن اأغم�ش عينّي واأعاود م�ساهدة ذكرياتي معه.

حملـــت اأّمي ورود زنبق الكاليـــون الأبي�ش من على املن�سدة وقالت: 

»تن�ّسقي«.

تذّكـــرت يـــوم وداع وت�سييع جنازة علـــي. كان وجـــه التابوت مغطى 

بالـــورود، وحديقـــة الرو�ســـة مليئة باأكاليـــل الزنبق الأبي�ـــش. بدا علي 

كفرا�سة تطري وتتنقل بني كّل تلك الورود وباقات الزهور.

فتحـــت اأّمي بّراد الغرفة ال�سغري وقالت: »حّبـــذا لو يوجد اإبريق اأو 

اأّي �سيء ن�سع فيه هذه الورود كي ل تذبل«.

�ساألُتها: »هل يت�ساقط الثلج يف اخلارج؟«.

تقّدمت اأّمي اإىل حافة النافذة ونظرت اإىل اخلارج والورود بيدها.

- ل، لكـــن اإذا مل تت�ساقـــط الثلوج الّليلة، ففي ال�سبـــاح �ستت�ساقط 

وتك�سو الطبيعة ثوبها الأبي�ش.
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تذّكـــرت ثلوج ال�سنـــة املا�سية القا�سيـــة. قلُت: »اأّمـــي، هل تذكرين 

الثالـــث من بهمن ال�سنـــة املا�سية؟ كان يوم جمعة. جـــاء اأ�سدقاء علي 

واأح�سروه معهم من اأ�سفهان، يا له من يوم �سّيئ!«.

مل اأَر الـــورود يف يد اأمـــي. مل اأعرف ماذا فعلت بها! جاءت وا�ستلقت 

على ال�سريـــر الآخر وقالت: »األن تنامي؟« اأجبتهـــا ب�سيء من ال�ستياء: 

»اأمي!«.

التفتت اإىل ا�ستيائي، وقالت:

- روحي، عزيزتي!

- هل تذكرين؟

يا  احللوة!  ابنتي  يا  اأذكره  بالتاأكيد  يا عزيزتي!  اأتذكر  ل  كيف   -

لها من ثلوج كثيفة ت�ساقطت على الأر�ش ويا له من �سقيع يجّمد الدم 

املدفاأة  النوم قرب  له فرا�ش  بيتنا. مددُت  اإىل  به  العروق. جاوؤوا  يف 

حّتى ل ي�ساب بالزكام، واأعددُت له مرق الدجاج. كان ياأكل ويقول: 

»�سّيدة وجيهة، يا له من ح�ساء لذيذ! �سلمت يداك«. انهمرت دموعي 

ب�سكل ل اإرادي.

- اأّمـــي، لقد قا�ســـى علي الكثري من ال�سدائـــد، ففي ذلك الوقت مل 

اأكن اأخ�ك حّتى ل تنزعجي ول تغتمي. لكّنني عانيُت كثرًيا.

و�سعْت اأّمي راأ�سها على الو�سادة م�ستديرة نحوي ويدها حتت خدها 

الأمين.

جُرِك مع اإمام الزمان | 
َ
جُرِك مع الإمام احل�سنيQ، اأ

َ
قالـــْت: »اأ

اإن �ساء اهلل«.

حّدقـــُت بال�سقف وبلمبـــة الفلور�سانت فوق راأ�ســـي. فكرُت يف حجم 

هـــذا الكم الهائل من الأحـــداث التي ت�سارعت. نظـــرُت اإىل اأّمي، وقد 
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غلب عليها النعا�ش وهـــي م�ستلقية على جانبها الأمين من دون غطاء. 

احرتق قلبي لأجلها. نزلُت عن ال�سرير مب�سقة وغطّيتها، قّبلتها كالعادة 

يف رقبتهـــا، يا لها من رائحـــة طيبة تفوح منها. اأطفاأُت نور الغرفة. بداأ 

الثلج يت�ساقط �سيًئا ف�سيًئا.

عندمـــا ا�ستيقظُت �سباًحا نظرت اإىل �سرير والدتي فوجدته خالًيا، 

ولفت انتباهي الغطاء امللقى على اأر�ش الغرفة حيث كانت ت�سّلي. قلت 

ب�سوت خافت: �سباح اخلري.

عندمـــا اأنهت �سالتها، حملت ال�ُسبحـــة وتقّدمت نحوي ووقفْت اإىل 

جانب ال�سرير. اأخذت بيدي وقالت:

- �سباح النور يا عزيزتي، هل اأنِت بخري؟؟

- احلمد هلل، اأنا بخري.

بـــدا يل وجه اأّمـــي �سجًرا مغموًمـــا. ظننُت اأّن ذلـــك ب�سبب املقنعة 

والثوب الأ�سودين اللذين ترتديهما، اأو لأّنها مل تنزع ال�سعر الزائد عن 

وجهها وحاجبيها؛ اأو رمبا كانت منزعجة من �سيء اآخر.

- �ساألتها: اأّمي، كيف حال الطفل؟

�سحكْت:

- اإّنه بخري! يف ال�سباح الباكر ذهبُت واألقيُت نظرة عليه. كان نائًما 

كاملالك، وماذا عنِك؟ كيف حالِك؟ األ�سِت بخري؟!

اأوماأُت براأ�سي وقلت: »ل، اأنا بخري« �ساألتها: »اأبي، روؤيا، نفي�سة، هل 

هم بخري؟!«.

افرّت ثغرها عن ابت�سامة لطيفة وقالت:

- اجلميع بخري! �ساأت�سل بهم بعد �ساعة اأو �ساعتني لتتحّدثي اإليهم.
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ترّيثْت قلياًل، وكاأّنها تذّكرت �سيًئا، وقالت: »احلمد هلل، لدينا هاتف 

الآن، وهذا الأمر �سرييحنا«.

يف دزفـــول، كنت اأذهب اإىل مركز الت�ســـالت كّلما ا�ستقت اإليهم، 

وات�ســـل مبنزل ال�سّيـــدة »�سكينة روغني«، الواقـــع يف اأول الزقاق الذي 

يف�سلـــه عن بيتنـــا 8 منازل. كان الأمر ي�ستغرق وقًتـــا طوياًل حّتى تاأتي 

والدتـــي، اأو اأّي اأحد من اأ�سرتـــي ليجيبوا على الهاتف، لكن، يف النهاية 

تعّلمـــت اأّنه عندمـــا اأريد حمادثة اأهلي اأت�سل مبنـــزل ال�سّيدة »�سكينة« 

واأقـــول لهم: »لو �سمحتم اأخ�وا والدتي اأّننـــي اأريد التحّدث اإليها«، ثّم 

اأقطع الت�سال لأعاود ذلك بعد ن�سف �ساعة.

جل�ســـْت والدتي علـــى ال�سرير ويف يدها �سبحة ت�ستغـــل فيها بالذكر 

والت�سبيح.

قلـــُت لهـــا: »اأتذكريـــن عندما كنـــت اأت�سل مبنـــزل �سكينـــة؟ كدُت 

اأ�ست�سهد يف اإحدى املرات!«.

اأوقفـــت اأّمي حتريك ال�ُسبحة يف يدها ونظـــرْت اإيّل بوجٍل. �سحكُت 

وقلُت:

- ل تخايف! ها اأنا مل اأ�ست�سهد.

اأوماأت اأّمي براأ�سها وهي حتّرك ال�ُسبحة بيدها:

- داهيـــٌة اأنِت!! لطاملا قلِت اإّنك بخري ومرتاحة البال والأمور جتري 

على اأح�ســـن ما يرام، واإّنـــك مت�سني اأوقاتك مع رفيقاتـــك، ت�ست�سفن 

بع�سكن بع�سًا بالتناوب. 

ا، لكن،  - مل اأكـــذب عليِك. كّنا جنتمع مًعا، وي�ست�سيف بع�سنا بع�سً

ا. ففي اأحد الأّيام مر�سُت، وق�ّش  هذه الأمور املقلقة كانت موجودة اأي�سً

اأمل بطنـــي م�سجعي، وكان علي قد غادر املنزل منـــذ اأ�سبوع. ا�ستفقُت 
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�سباًحا على اأمل يف بطني وا�ستمّر حّتى امل�ساء. مل تتواَن فاطمة امل�سكينة 

عـــن القيـــام باأّي عمـــل لأجلي، لكن مـــن دون جدوى. كّنـــا يف منت�سف 

الأ�سبـــوع وانقطـــع اأملي ب�ساأن عـــودة علي يف ذلك اليوم. ملّـــا حلَّ الّليل؛ 

قلـــُت يف نف�سي: اإذا انت�سف الّليل و�ساءت حـــايل اأكرث فماذا �ساأفعل؟! 

متنيـــُت يف حلظـــٍة اأن ليته كان يوم خمي�ش اأو جمعـــة وياأتي علي. اأق�سم 

 لِك يا اأّمي اأّنه يف تلك اللحظة نف�سها �سمعت �سوت �سيارته يف الزقاق.

اأظن اأّن ال�ساعة كانت 2:30 بعد منت�سف الّليل. عندما دخل الغرفة وراآين 

علـــى تلك احلـــال ُده�ش مع اأّنه كان يف حال يرثى لها، وو�سعه اأ�سواأ من 

و�سعي؛ كان معّفًرا بالوحل والرتاب، والتعب باٍد عليه؛ عيناه متورمتان 

ووجهه منتفخ وكاأّنه مل يذق طعم النوم اأ�سبوًعا كاماًل. �ساألني: ما بك؟ 

اأجبته: »منذ ال�سباح وبطني يوؤملني ب�سّدة«. كان �سائقه قد غادر. رجع 

علـــي عن الباب فوًرا وذهـــب اإىل اأحد اجلريان »ال�سّيـــد �سّديق«. اأخذ 

�سيارتـــه، واأخذنا اأنا وفاطمة اإىل امل�ست�سفى. قـــال يل اأمام امل�ست�سفى: 

ا، اأتذهبني وحدك؟«. اأطفـــاأ حمّرك ال�سّيارة  »عزيزتـــي، اأنا متعب جـــدًّ

 واألقـــى براأ�سه على املقود وقـــال: »اإذا واجهتـــِك اأّي م�سكلة اأخ�يني«.

قـــام الدكتـــور املنـــاوب بفح�سي وقـــال: »يحتمـــل اأّنه عار�ـــش الزائدة 

الّدوديـــة«. كتـــب بع�ش الفحو�ســـات املخ�يـــة وطلب اإجراءهـــا فوًرا. 

جريـــت الفحو�ش، بعدهـــا راأى الدكتور النتيجة وقـــال: »احلمد هلل ل 
ُ
اأ

ـــا«. كتب و�سفـــة اأدوية: حبـــوب و�سراب. رجعـــت بعد ثالث  �ســـيَء مهمًّ

�ساعـــات ومعي كي�ـــش اأدوية. عندما و�سلـــُت اإىل ال�سّيـــارة وجدُت علي 

نائًمـــا بالطريقة نف�سها التي تركته فيها، فدتـــه نف�سي! كان راأ�سه على 

املقود وقـــد غّط يف النوم. اأيقظتـــه، فاأدار حمّرك ال�سّيـــارة وانطلقنا. 

ولأّننـــي �سعرت بالرتياح، �ســـرُت اأرى ال�سوارع وكاأّنني اأراها لأّول مرة. 

كانـــت ليلـــة 15 �سعبان. رغم اأّن املدينة كانـــت خالية ومل يبَق يف دزفول 
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اإّل القليل، فقد زينوا ال�سوارع ببهجة ون�ساط ا�ستثنائيني وو�سعوا و�سط 

الطريق زهريات الـــورود وعلب احللوى احتفـــاًء بالعيد. كانت احللوى 

تقتحـــم نوافذ ال�سيارات، وازدانت اأغ�سان الأ�سجار بال�سرائط امللّونة. 

�سعرت ب�سعادة عارمة، واأوماأت لعلي: »ُانظر هناك، ُانظر هنا؛ كم هي 

جميلـــة!«. عندما لحظ �سروري وابتهاجـــي، جال بال�سّيارة يف ال�سوارع 

رغـــم تعبه وهو يقـــول: »اإن اأعجبـــِك، فانظري اأكرث«. طـــال بنا الوقت 

كثـــرًيا ونحن جنول بال�سّيـــارة. وعندما رجعنا اإىل البيـــت راأينا ال�سّيد 

هادي واقًفا يف اأول الزقاق، اأمام الباب، فزينب قد اأف�سدت عليه نومه.

نه�ست اأّمي لتجمـــع �سجادة ال�سالة. كنُت جائعة. �سعرت اأّن بدين 

بتمامـــه يرجتف وهًنا و�سعًفا. رفعُت الغطاء عّنـــي ب�سعوبة حّتى اأنزل 

عـــن ال�سرير. اأح�س�ست بدوار عجيـــب واأّن قلبي قد توّقف والغرفة تدور 

بـــي. كنـــت اأبحث عـــن اخلّف املوجـــود على الـــدرج املعـــدين ال�سغري. 

اأح�س�ســـُت اأّن قلبي مل يعد ينب�ش. زاغـــت عيناي، وب�سعوبة بالغة قلت: 

»اأمي...«، فهرعت واأم�سكت بيدي:

- ماذا حدث فر�سته؟! ملاذا انخطف لون وجهك؟! ماذا حّل بِك؟!

فقـــدُت الإح�سا�ش بـــكّل جوارحي. كنت كمن ل يـــرى �سيًئا. مّددتني 

علـــى ال�سريـــر واأ�سرعْت اإىل اخلارج. بعد قليل ُعـــدت اإىل وعيي. كانت 

ب�ســـع ممّر�سات يقفن اإىل جانبي، و�ســـرُت اأ�سمع �سوَت اأّمي: »افتحي 

فمك حبيبتي، عزيزتي فر�سته«.

فتحُت فمي، فـــاإذا بع�سري الفاكهة احللو املـــذاق يجري يف بلعومي 

جرعـــًة بعـــد اأخرى. �سربتـــه بنهم �سديـــد، فدّبت الروح مـــن جديد يف 

ا. لي�ش  عروقي وبـــدين. قالت املمّر�ســـة لوالدتي: »�سغطها ُمتـــدٍنّ جدًّ

ا، لديها �سعف. �سّجعيها لتاأكل فطورها«. الأمر مهًمّ
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�سة للمري�ـــش( مّني واأطعمتني  اأدنـــت اأّمي طاولة الطعـــام )املخ�سّ

قطعة خبـــز ومربى. كانت �سفتاي ترجتفان كاجلائعني املنكوبني، وكاأيّن 

مل اأتناول �سيًئا منذ �سنوات. و�سعت اللقمة الثانية، فالثالثة ثّم اأدنت كوب 

احلليب من فمي. �سرت رائحة احلليب ال�ساخن املغلي يف م�ساّمي فقالت:

- لقد حّليته.

كانـــت يد اأّمي ترجتف وهي ت�سع كوب احلليب على �سفتّي. اأم�سكُت 

الكـــوب بكلتا يدّي، وهمـــا ترجتفان، ف�سار الكـــوب ي�سطك باأ�سناين، 

اأم�سكْته اأّمي باإحكام لأ�سربه على مهل.

قالـــت اأّمي: »ن�سيت اأن اأخ�ك، لقـــد ات�سلت البارحة فاطمة والدة 

زينب، و�ساألت عنك وعن اأو�ساعك«.

كلما �سمعت با�سم فاطمة تذهب بي ذاكرتي اإىل دزفول. مع اأّننا كّنا 

حتت الق�سف والنار اإّل اإّنها كانت اأجمل اأّيام حياتنا.

و�سعـــت اأّمي لقمة مرّبى يف فمي على مهـــل وقالت: »هل حت�ّسنِت يا 

ابنتي؟«.

كنـــت عاجزة عن قول �ســـيء، فج�سمي كان ما يـــزال يرجتف، وكل 

مـــا كنت اأرغب فيه هـــو اأن األتهم طعام الفطور املو�ســـوع على الطاولة 

باأكملـــه. مل جتْب اأّمي ب�سيء، وتابعت عملهـــا بهدوء يف حت�سري اللقمة 

التالية.

�سحكُت؛ فقالت اأّمي: »ماذا جرى؛ ملاذا ت�سحكني؟!«.

- »تذّكرت دزفول؛ يا لها من اأوقات جميلة!«.

قالـــت اأّمـــي وهـــي تطعمني ما تبقى مـــن طعام الفطـــور: »كما كنِت 

تخ�ينني يف ال�سابق ها؟!«.

- »كاّل، اأق�سم لِك اإّنني �سادقة يف ما اأقول«.
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ابت�سمت اأّمي وقالت: »ح�سًنا، ل تق�سمي فاأنا اأ�سّدقك، دزفول مدينة 

جّيـــدة. عندما زرناك ال�سنـــة املا�سية اأم�سينا وقًتـــا ممتًعا. يا لذكرى 

علي الطيبة!...«.

م�سغُت اللقمة.

- يا لذكراه الطّيبة يا اأّمي! ح�سًنا فعلِت اأّنك ذهبت اإىل هناك. لقد 

ا. عند الغـــروب جل�سُت وفاطمة على الدرج يف  اأم�سينـــا وقًتا ممتًعا حقًّ

فناء الدار، كّنا �سجرتني نفكر ماذا نعدُّ للع�ساء.

قالت اأّمي: »لقد اأعدْدِت يومها يخنة الفا�سولياء«.

- �سحيح، فاأنا اأحبها. لكّن فاطمة قالت اإّنها ثقيلة على املعدة لياًل. 

قلُت لها: ل باأ�ش.

- م�سكني علي فهو ل يحب يخنة الفا�سولياء!

- و�سعُت كوًبا من حبيبات الفا�سولياء يف الطنجرة، ثّم �سحكُت يف 

نف�ســـي وقلُت: يا ل�سوء حظي اإن اأتى علي هـــذه الّليلة حتديًدا. م�سكني، 

مل يكـــن يكره طعام الفا�سولياء وح�سب، بل كان يكره كّل طعام ي�سيبه 

بالنفخة. كانت معدته تتاأذى، ويتاأمل كثرًيا. يا لذكراه الطيبة.. قّطعت 

فاطمـــة ثالث اأو اأربع ب�سالت كبرية، فانهمـــرت دموعنا ونحن نتكّلم. 

حّمرت فاطمة الب�سل بالزيت على النار بينما قليت اأنا اللحم املفروم. 

، بينما كانت فاطمة تطهو 
1
كنت اأطهوه على موقد غاز ذي �سعلة واحدة

على موقد الغاز اخلا�ّش بها.

عندمـــا فتحت غطاء القـــدر راأيت عجًبا! كانت حّبـــات الفا�سولياء 

قد انتفخت وت�ساعف حجمهـــا. قلت �ساحكة: »فاطمة، هل �سناأكل اأنا 

واأنِت كّل هذه الفا�سولياء؟!«.

  1-غاز التخييم اأو غاز الرحالت. 
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�سمعنـــا من ناحية الزقاق �سجيًجا وجلبـــة؛ كانوا �سيوف اجلريان. 

قالت فاطمة بحزن: »ليت اأحًدا ياأتي اإلينا!«. كّنا منزح ونخطط ل�سرقة 

�سيوف اجلريان حني و�سلتم اأنتم.

رّدت اأّمـــي: »لقـــد كانت الكهربـــاء مقطوعة. اأتينا ب�سّيـــارة والدك. 

ا  عا�ســـر اأّيـــام عيد النوروز. لقـــد قررنا املجيء فجاأة. جـــاء عمك اأي�سً

معنـــا. جل�سنـــا اأنا، نفي�ســـة وروؤيا يف املقعد اخللفـــي و�سرنا، مل نكن قد 

ذهبنـــا اإىل دزفـــول من قبل فطفنـــا وُجلنا كثـــرًيا حّتى وجدنـــا حي الـ 

»500 جهـــاز«، كذلك وجدنا ميدان »الفتح املبـــني«، اأّما �سارع »كل�ستان 

يازدهم)الرو�ســـة11(« فلـــم نعـــرث عليه اأبـــًدا. كّنا ندور حـــول اأنف�سنا 

ون�ســـاأل كّل من نلتقـــي به عن »الرو�سة 11« مبنـــى 215؟«. كان الظالم 

يلـــّف املـــكان، ومل ن�ستطـــع روؤية �ســـيء، مل يجـــروؤ والدك علـــى اإ�ساءة 

م�سابيـــح ال�سّيـــارة. فجاأة، راأينـــا �سّيارة م�ســـاءة امل�سابيح تتبعنا من 

اخللف. توّقف والدك فراأينا اأّن تلك ال�سّيارة تعود لعلي.

- كّنا جنل�ش يف الفناء ن�سمع �سجيجكم، لكّننا مل ن�سّدق.

قالت والدتي: »ما اأجمل تلك الأّيام!«.

- عندمـــا فتحت باب املنزل وراأيتكم اجتاحتني فرحة كبرية، وكاأّن 

عطيت يل! فيخنة الفا�سولياء لن ُترمى هدًرا.
ُ
الدنيا قد اأ

�سحكت والدتي وقالت: »اأيتها امل�ساك�سة! هل تذكرين كيف انهمكت 

يف اإعداد الأرز واليخنة ل�سهري«.

جمعت اأّمـــي �سينية الفطور وقالت: »غداة ذلـــك اليوم ذهب اأبوك 

.»
1
ك وعلي اإىل اجلبهة، ونحن ذهبنا اإىل مقام �سبز قبا وعمُّ

1- اآقـــا �سبزه قبا: اأخو الإمام علي بن مو�ســـى الر�ساQ. وقد خرج من المدينة اإثَر الظلم 

والجـــور الذي قا�ساه من الحكومة العبا�سية وبهدف تبليـــغ وترويج تعاليم الدين والإمامة. 

توفَي غريًبا عن الوطن عن عمر 19 �سنة. وما زال قبره في دزفول اإلى الآن. 
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تنهّدُت ل�سماعي هذا الكالم.

، �سعـــرُت وكاأّن حـــزن الدنيا 
1
- بعـــد مغادرتكـــم يف يـــوم الطبيعـــة

ّبْت علـــى راأ�سي. عندما راأى علي �سّدة كاآبتي مل يذهب  وغمومهـــا قد �سُ

اإىل اجلبهة، وبقي ي�سّليني حّتى و�سلتم اإىل همدان.

يف الّليـــل توّجـــه علي اإيّل قائـــاًل: »اأظـــّن اأّن والَديك قـــد و�سال اإىل 

همـــدان، انه�سي وات�سلي ببيت ال�سّيدة �سكينـــة، وحتّدثي اإىل والدتك 

قدر ما ترغبني«.

بعـــد اأن جمعت اأّمـــي �سينية الفطـــور �سعرُت بتح�ّســـن. نظرُت نحو 

ـــا منظـــًرا جميـــاًل. تنف�ـــشّ  النافـــذة؛ حيـــث يت�ساقـــط النفنـــاف خملًفّ

ال�سبـــح واأ�ســـاء ال�سمـــاء. كنـــت اأ�سعر برغبـــٍة �سديدة يف روؤيـــة ابني. 

 �ســـرُت اأمتتـــم: »علـــي، هـــل راأيـــت ابنـــك؟!«، وتفّطـــر قلبـــي لذلـــك.

كلمـــا راودتني فكرة اأّن علي لن يكـــون بيننا، واأّن طفلي يتيم الأب، كان 

ينتابني حزن عميق، وتخنقني الع�ة ويرجتف ج�سمي. هل ميكنني اأن 

اأرّبي طفله وحدي؟ احرتق قلبي لأجل الطفل! مّرة اأخرى راأيت علي يف 

الغرفة وهو ي�سحك. كنت اأراه اأينما يجول نظري: اإىل جانب �سرير اأّمي، 

قرب النافذة، اأمام �سريري، خلف النافذة. حتت الثلج اجلميل املت�ساقط، 

وكاأّن علـــي قـــد تكاثـــر بحجم قطع الثلـــج. جتّمع الثلج قـــرب النافذة، 

 وفاحـــت رائحة عطـــره يف الغرفة، رائحة �سبيهة بعطـــر �سجر الليمون.

فاحت رائحة الربيع يف الغرفة. كانت رائحة ج�سد علي. ناديته: »علي، 

عليك اأن تهتّم بنا نحن الثنني؛ اأنا ل اأ�ستطيع ذلك وحدي«.

�سعـــرت اأّن علي ي�سحك، ويومئ براأ�سه كالعادة ويقول: »على عيني 

1- يوم الطبيعة: يطلق عليه في اإيران »�سيزده به در« وهو اليوم الثالث ع�سر من �سهر فرفردين 

ال�سهر الأول في التقويم ال�سم�سي. في هذا اليوم تخرج العائالت اإلى الطبيعة .. )المترجم(.
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وردتي، على عيني«. تن�سقُت مـــع هذه الأفكار َنَف�َش الراحة والن�سراح، 

ارحتُت قلياًل و�ُسِرْرُت.

* * *
اأ�ســـارت ال�ساعة اإىل الـ 11:30 �سباًحا. مل اأ�سّدق اأّنني منت كّل هذا 

الوقـــت. مل تكن اأّمـــي يف الغرفة، راأيـــت ورود زنبق الكاليـــون الأبي�ش 

مو�سوعة على ال�اد يف وعاء بال�ستيكي، والثلج قد توّقف. اأّما ال�سماء 

فال زالت ملّبدة ومكفهرة. كانـــت �ستائر الغرفة البنف�سجية قد ُنِق�سْت 

بالأزهار الناعمة ال�تقالية والوردية وال�سفراء؛ وقد ُجمعت اأطرافها 

باإحـــكام. بـــدت الغرفة نظيفة ومرتبة تعبق فيهـــا رائحة طيبة. نه�سُت 

وجل�ســـت على ال�سرير. �سعرت بحـــال جّيدة؛ فلم اأعـــد اأ�سعر بالنعا�ش 

وزال الأمل عنـــي. حّدقُت بالنافـــذة و�ستارتها اجلميلة. يا لهذه ال�ستارة 

كاأيّن راأيتها �سابًقا! يا لذكرى تلك الأّيام! لقد ا�سرتينا ملنزلنا يف دزفول 

�ستائر م�سابهة لها.

نزلـــُت من على ال�سريـــر وتقّدمت نحـــو النافذة، اأم�سكـــُت ال�ستارة 

بيدي و�سممتها، هي رائحة دزفول تنبعث منها.

رجعـــُت ووقفـــت على بـــاب الغرفة. بـــدا ممـــر امل�ست�سفـــى الطويل 

والنظيـــف اأمامي خالًيا من اأّي اأحـــد. كانت اأّمي واقفة اإىل جانب ق�سم 

املمّر�ســـات وتتكّلـــم عـــ� الهاتف. عندمـــا راأتني تب�ّسمـــت ولّوحت اإيّل 

 بيدهـــا. كان قمي�ســـي الطويل الزهري اللون ُيجـــّر خلفي على الأر�ش. 

و�سعت اأّمي �سماعة الهاتـــف واأقبلت نحوي. ما اإن اقرتبت حّتى قالت: 

»عزيزتـــي، ها ا�ستيقظِت مـــن النوم؟!«. تب�ّسمُت وقلـــت: »مِنُت كثرًيا«. 
 

 اأخذت بيدي وقالت: »منذ ال�سباح واأنا اأجيب على املكاملات. قلت لهم اإّنك 

 نائمة، ول حتّولوا املكاملات اإىل الغرفة«. �ساألتها بده�سة: »ملاذا يا ترى؟!«.
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اأخذتني اإىل حيث املرحا�ش وقالت:

- اغ�سلي وجهك، لت�ستعيدي ن�ساطك؛ هل غ�سلته؟

مل اأكـــن قد غ�سلُت وجهي بعد. فتحت اأّمـــي باب املرحا�ش. كان كّل 

�سيء فيه نظيًفا لمًعـــا. فتحُت �سنبور املاء. قالت: »َتِردنا مكاملات من 

العائلـــة والأ�سدقاء واجلـــريان واملعارف، حّتى اإّنـــه تردنا مكاملات من 

اأفراد ل نعرفهم؛ كذلك ات�سل عمك، زوجته، وخالك.. وكّلهم يريدون 

الطمئنان عنِك«.

راأيـــُت نف�ســـي يف املراآة باهتـــة اللون، والوهن باٍد علـــّي، وقد جتّوف 

حتت عينّي. غ�سلت وجهي. ظننت اأّن الوقت قد طال لقرٍن من الزمن، 

واأنا ذاهلة ل اأعرف �سيًئا. خرجت من املرحا�ش و�ساألُت اأّمي:

- مع من كنِت تتكّلمني؟

- مع وحيد، ابن عمك.

مـــا اإن �سمعت ا�سم »وحيـــد« حّتى متتمُت ب�ســـكل ل اإرادي: »وحيد؟ 

م�سكني!«.

جل�ســـُت على ال�سرير. تذّكرت تلك الّليلة عندما اأتى علي بوحيد اإىل 

دزفول. اأم�سكْت اأّمي بيدي وقالت: »متّددي فر�سته«.

- »اإىل متى �ساأبقى هنا؟ ملاذا مل ياأتوين بالطفل بعد؟!«.

- »اإىل �سباح الغد«.

اعـــرتاين قلق، ف�ساألتها: »هل هو ب�سّحٍة جّيدة؛ هل اأ�سابه مكروه ل 

قّدر اهلل؟! قويل احلقيقة؟«.

األقت اأّمي الغطاء علّي وقالت:

- هـــا قد عـــدِت اإىل الـــدلل جمـــدًدا! اأق�سم بـــاهلل اإّننـــي اأخ�تك 
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احلقيقة. اأتريدينني اأن اأكذب؟!

اأغلقـــُت جفـــوين. ن�ّسفْت اأّمـــي املاء عن وجهـــي باملن�سفـــة، وعّدلْت 

مقنعتـــي واأنزلْت ُكمـــيَّ القمي�ـــش اإىل الأ�سفل. احت�سنتهـــا وقّبلتها يف 

عنقها. يا لها من رائحة طيبة!

- �سياأتون بعد الظهر لزيارتك.

ان�سغلْت اأّمي برتتيب ال�سرير. �سعرت باإح�سا�ش �سيئ وحلظات قا�سية. 

مل اأكن اأت�سور حلظًة واحدة اأن اأنام على هذا ال�سرير من دون اأن يكون 

ا.. علي موجوًدا. كّلما تذكرت تلك الأّيام راأيت علي اإىل جانبي اأي�سً

يا لتلك الأّيام ال�سعيدة التي كنت اأتخّيلها واأر�سمها. مل اأكن اأت�سّور 

اأبًدا اأن يكون اجلميع يف عزاٍء عندما يولد طفلي. فهل يوجد اأق�سى من 

هذه الأّيام؟ قالت اأّمي: »فر�سته؟ هل اأنِت م�ستيقظة؟«.

كـــم نفتقـــدك يا علـــي. كم اأ�ستـــاق اإليه! لكـــم اأنا بحاجـــة اإىل يديه 

الدافئتني. كم التاع قلبـــي، وكم كنت بحاجة اإىل البكاء، البكاء طوياًل 

من كّل اأعماق وجودي!

قالت اأّمي: »اأبهذه ال�سرعة ا�ست�سلمِت للنوم؟«.

جبها حتـــى. مع اأّن عينّي مغلقتـــان، �سعرت اأّن 
ُ
مل اأفتـــح عينّي؛ ومل اأ

والدتي جتل�ش على ال�سرير. �سمعُت �سوت �سّحاب حقيبتها. منذ اللحظة 

ا ازداد ع�سقي وحبي لأّمي اأكرث. فقد تفّطر قلبي  التـــي اأ�سبحُت فيها اأمًّ

زعجها ولو للحظٍة واحدة.
ُ
لأجلها. كنت اأكره اأن اأرهقها، اأو اأن اأ

فتحـــُت عيّني ونظرت اإليها خل�سة بنحـــو ل اأثري انتباهها. رغم اأّنها 

مل تكن جتل�ش قبالتي اإّل اأّنني راأيتها كيف كانت تتاأمل �سورة بني يديها 

وكتفاهـــا تهتزان من البـــكاء. و�سعـــت احلقيبة على �سدرهـــا، وكاأّنها 

ُتتمتم �سيًئا ما. ظننُت اأّنها �سورة لعلي. لقد �ساق �سدري واكتوى قلبي 
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�سوًقـــا اإليـــه. انتابني �سعوٌر عجيٌب وثقيـــل، كاأيّن ل طاقة يل على حتمّل 

غيابـــه حلظة واحدة. كنت اأ�سعر اأّنني �ساأمـــوت حتًما ما مل اأره يف تلك 

اللحظـــة. وددُت اأن اآخـــذ ال�سورة من بني يديها بـــاأّي طريقة. �ساألتها: 

»اأّمي، ماذا تفعلني؟«.

ارتعدْت فرائ�سهـــا واأخفت حقيبتها حتت و�سادتهـــا ب�سرعة. قلُت: 

»كانت تلك �سورة علي؟ هاِت لأراها«.

مل جتـــْب وم�سحت دموعهـــا ب�سرعة. قلُت والعـــ�ة تخنقني: »اأّمي، 

اأق�سم بربي اأّن قلبي يحرتق �سوًقا اإليه!«.

التفتت نحوي وتظاهرت اأّنها مل تفهم كالمي ثّم قالت: »�سورة؟ اأّي 

�سورة؟!«. بدت عيناهـــا حمراوين من البكاء. كانت حتمل يف حقيبتها 

على الدوام »األبوم �سور« متنقاًل؛ ت�سع فيه �سور: روؤيا، نفي�سة، اأنا، اأبي، 

 خـــايل ووالداها. منذ حـــوايل ال�سنة اأ�سافت �سورة علـــي اإىل األبومها.

قلت: »اأمي؛ باهلل عليِك اأعطنيها لأراها!«.

وكاأنَّ قلبهـــا قـــد تفّطـــر عَلّي. اأخرجـــْت حقيبتها من حتـــت الو�سادة 

مكرهـــة وو�سعتهـــا قربي. كان علـــي ي�سحك من خلف حليتـــه و�ساربيه 

ال�سقراوين، كانت هي ال�سورة نف�سها التي وقف فيها اإىل جانب زمالئه 

ت اأّمي جوانب ال�سورة  يف اجلبهـــة ب�سالت �سوداء حول اأعناقهـــم. ق�سّ

لي�سغـــر حجمهـــا ويظهر علي وحـــده يف ال�سورة، وو�سعتهـــا اإىل جانب 

�سورتـــي. قلت: »هذه ال�سورة التقطت ال�سنـــة املا�سية يف �سهر �سباط، 

يف منا�سبة الأّيام الفاطمية؛ عمليات »كربالء 5«. يف تلك الّليلة جاء علي 

اإىل املنزل، ومعه لفافة من القما�ش الأ�سود وقال: فر�سته، هل ميكنك اأن 

تخيطي �ساًل؟ اأخذت لفافة القما�ش من يديه. �ساألته بده�سة: »اأكُلّ هذه 

اللفافة من اأجل �سال؟!«. اأجاب: »اتفقنا اأنا و�سباب الوحدة اأن ن�سع هذا 

العام �ساًل اأ�سود احرتاًما لل�سّيدة فاطمة الزهراءO«. فتحُت اللفافة 
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وقلـــت: »حّدد يل طـــول ال�سال«. ق�س�سنـــا اأول �سالني مًعـــا يف البداية، 

ـــا. قاموا هم بق�ّش ال�سالت، ورحت  ثـــّم جاء ال�سّيد هادي وفاطمة اأي�سً

اأنـــا اأحيكهـــا. يف تلك الّليلـــة بقينا نعمل حّتى طلوع الفجـــر تقريًبا. عند 

ال�سبـــاح، بعد اأن غادر علـــي وال�سّيد هادي، خطت اأنا وفاطمة ال�سالت 

بالتنـــاوب، لكّن ما�سورة اخليطان فرغت قبـــل اإمتام العمل. فت�ست عن 

خيطـــان يف كّل اأزقة املحّلة، فلم اأجد. يف النهايـــة ا�سطررت اإىل �سراء 

ا. �سارت اخليطان  جمموعـــة من خيطان الغزل اليدوي. كان عماًل �ساقًّ

تنقطع والإبرة تنك�سر با�ستمرار. خطنا ال�سالت بعد جهد جهيد. حينما 

عاد علي لياًل فرح كثرًيا. اأخذ �ساًل وو�سعه على رقبة ال�سّيد هادي.

كنت اأحتّدث اإىل اأّمي واأنا اأذرف الدموع، بينما كانت مت�سح دموعها 

باأ�سابعها. قالت يل واأنا م�ستلقية اأتاأمل يف ال�سورة: »كفى فر�سته!«.

و�سعـــُت ال�ســـورة على �سدري وقلت: »اأعدِك لـــن اأبكي!«، لكّنني مل 

 اأ�ستطع الوفاء بعهدي للحظة واحدة حتى. ثّم اأخذت اأّمي ال�سورة مّني.

 دخلت املمّر�سة وهي تدفـــع عربة الطعام، وقالت والِب�ْسر يعلو وجهها: 

»�سّيدة بناهي؟ هل اأنِت بخري؟«.

م�سحـــُت دموعي ب�سرعة. نظـــرت اإيّل بتعجب و�ساألـــْت: »هل حدث 

مكروه؟!«.

قالت اأّمي بغ�سة وهي تدخل املحفظة اإىل حقيبتها: »يا �سّيدة، باهلل 

عليِك قويل لها كم �سيت�سرر الطفل اإن اأر�سعته حليب الأحزان«. نظرت 

املمّر�ســـة اإيّل وقالت بلوم: »�ستلحقني الأذى بالطفل وي�سوء طبعه«، ثّم 

رّبتـــْت على كتفي وقالت: »�سّيـــدة بناهي! والآن اأ�سبـــح لزاًما عليِك اأن 

تعتني ب�سخ�سني!«.

ا؟ ا�ستاق قلبي قلياًل وح�سب«. اأجبتها: »ل �سيَء مهمًّ
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م�سحـــُت دموعي وحاولـــت اأن اأبدو هادئة. و�سعـــت املمّر�سة طعام 

الغـــداء علـــى املن�سدة اأمامـــي. كان عبارة عـــن ال�سوربـــا والأرز بلحم 

الكبـــاب، ثّم قالت: »الآن عليك اأن تتناويل غداءك ب�سهية، واأن تاأخذي 

ق�سًطا من الراحة، �سيبداأ موعد الزيارات من ال�ساعة 2:00، اأنا متاأّكدة 

من اأّنك �ست�سعرين بروحية اأف�سل«.

* * *
يف 2 كانـــون الأول كانـــت عيني حتـــّدق يف ال�ساعـــة الدائرية ال�سكل 

علـــى احلائط، وددُت لو اأّن الزمن ُي�ســـّرع الوقت قلياًل وت�سبح ال�ساعة 

الثانية، لقد ا�ستقت اإىل اجلميع، فاأنا مل اأرهم منذ م�ساء البارحة.

دخلـــت ال�سّيـــدة من�سورة وال�سّيـــد نا�سر الغرفة ومعهمـــا باقة ورد 

كبـــرية. عندمـــا نظرا اإيّل علـــت الب�سمة وجهيهما، لكـــن بدت عيونهما 

منتفخـــة وحمـــراء كاجلمـــر. اأدركت مـــدى �سعوبة اأن يريـــا حفيدهما 

ويفقدا ولدهما. عندما راأيتهما خنقتني الع�ة، واأبت الدمعة اأن تخرج 

اأو اأن تعود اإىل جمراها.

�سعـــرت باحلـــزن لأجلهمـــا، كانا ل يـــزالن يرتديان ثـــوب احلداد، 

وحرقـــة افتقـــاد ولدهما اأمري كانت مـــا زالت َحـــّرى، ناهيك عن لوعة 

افتقـــاد علي التي تلهـــب قلبيهما. تفّطر قلبي لأجلهمـــا، فاأنا اأعرف اأّن 

روؤيتهمـــا يل واأنا على هذه احلـــال �ستوؤجج اأوار حزنهمـــا و�ست�ساعفه. 

يـــا ل�س�هما!! لقـــد ا�ستقت اإىل ولدي الذي ملّـــا مي�سي يوم واحد على 

ولدته بعد، فكيف بهما؟! واأّنى لهما اأن يتحمال فقد ولديهما؟!

جل�سا علـــى كر�سّيني بال�ستيكّيني بجانب ال�سريـــر. وكعادته ا�ستعاد 

ال�سّيد نا�سر مرحه ب�سرعـــة فقال: »لقد ذهبنا وراأينا ابننا، اإّنه ن�سخة 

طبق الأ�سل عن طفولة علي، اإّنه تواأمه«.
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كانـــت ال�سّيدة من�سورة قلقة ب�ساأن جـــوع الطفل فقالت: »طلبُت اأن 

يح�سروه لرت�سعيه. عزيزتي انتبهي، ل تدعي ال�سمغ الذي يدّر يف اأول 

مّرة يذهب هدًرا، اأر�سعيه اإّياه رغًما عنه ليقوى عظمه ويغدو كعلّي«.

بعـــد قليل عّجـــت الغرفـــة بالزائريـــن. جل�ش معظمهم علـــى �سرير 

ا لالطمئنـــان اإىل اأحوايل واأحوال الطفل، ومن  اأمـــي. زارين اجلميع غبًّ

ثـــّم ذهبوا لروؤيتـــه يف غرفة حديثي الولدة. قام والـــداي وروؤيا بواجب 

ال�سيافـــة وقّدمـــوا احللـــوى للزائريـــن. اأّما نفي�ســـة التي كانـــت تع�سق 

الأطفـــال، فمنـــذ و�سولها ما انثنت عـــن الوقوف بجانـــب نافذة غرفة 

حديثي الولدة مل�ساهدة الطفل.

امتالأ الّ�اد والطاولة باحللوى والورود وعلب الع�سري. كان العديد 

من الزوار يعودون اإىل الغرفة بعد م�ساهدة الطفل، ويروون ما �ساهدوه 

يف غرفة حديثي الولدة.

بعـــد �سماع و�سفهم اإّيـــاه تاق قلبي كثرًيا اإىل روؤيتـــه يف اأقرب وقت. 

قرابـــة ال�ساعة الرابعة اأُذيع من غرفـــة ال�ستعالمات اأّن موعد الزيارة 

اأو�ســـك على النتهـــاء. وّدعنا احلا�ســـرون واحًدا تلو الآخـــر وغادروا. 

 وبقـــي يف الغرفـــة والـــداي وال�سّيـــد نا�ســـر وال�سّيـــدة من�ســـورة فقط.

ة  كان ال�سّيـــد نا�سر ح�ســـن الع�سرة، مرًحا ومزوًحـــا. روى لوالدّي ِق�سّ

�سفـــره اإىل دزفـــول وزيارتنـــا هنـــاك. فاجنـــذب اجلميـــع اإىل حديثـــه 

وذكرياته التي �سردها بدعابة.

قـــال: »كان لدّي موعد يف امل�ست�سفى لإجراء حت�سريات عملية املياه 

الزرقـــاء يف العني، لكّن احلاجة من�سورة �سارت تلحُّ علّي منذ ال�سباح 

الباكر حّتى امل�ساء بقولهـــا: »م�سكينة فر�سته، اإّنها تقبع حتت الق�سف 

وال�سواريخ. �سّيد نا�ســـر، هي اأمانة النا�ش بني اأيدينا، اذهب واأِت بها 

رغمُت على الذهـــاب اإىل دزفول بدًل 
ُ
اإىل هنـــا«. ظّلت تلّح وتلّح حّتـــى اأ
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مـــن الذهاب اإىل امل�ست�سفى، ومهما قلت لها يـــا عيني يا عمري مل يعد 

با�ستطاعتي الروؤيـــة جّيًدا، واإّن ب�سي�ش النور املتبقي يف عيني هو مّنة 

مّنها اهلل على هاتني العينني مل يجِد نفًعا.

 وانطلقنا. و�سلُت دزفول لياًل، حيث مل 
1
يف نهايـــة الأمر قلنا يا علي

اأكن اأرى �سيًئـــا بعيني. وجدين اأ�سدقاء علي يف الزقاق فاأر�سدوين اإىل 

بيتـــه. طرقُت الباب. فتحـــت ال�سّيدة فر�سته البـــاب و�سّلمت علّي. قلت 

لها: من اأنِت؟ اأجابت: »اأنا فر�سته يا عمي،كّنتكم«. قلت لها: »اإذا كنِت 

كّنتنـــا فمـــاذا تفعلني هنا؟«. اأجابت: »يا عمي هـــذا منزل ابنك علي!«. 

قلـــت: »هـــراٌء اأن يكون بيت ابني هنا!«. هيـــا انه�سي، نحن همدانيون. 

اأح�ســـري اأ�سياءك واأغرا�سك لنذهب اإىل همدان. اأّما فر�سته هذه!! ل 

اأعرف كيف خدعتني وانطلـــت حيلتها علّي حّتى دخلت املنزل وجل�ست 

اإىل مائـــدة الع�ســـاء. ثّم حان وقت النوم. مل يكن هـــذا البيت بيًتا، كان 

اأ�سبه بجهنم!! قلت: يا عزيزتي، اأنا يف عّز ال�ستاء اأنام يف الفناء فكيف 

ا! فقالـــت كّنتي: »يا عّمـــاه ل ميكنك  يف ال�سيـــف؟!! الطق�ـــش حـــاّر جدًّ

النـــوم يف الفناء. فاملكان غري اآمن، قـــد يق�سفون املنطقة يف منت�سف 

الّليل«. قلت لهـــا: »ل اأبًدا، لن يق�سفوا«. جتادلنا، ويف النهاية ر�سخْت 

لالأمر ونّظفت الفناء. لكّنها اأردفت: »يا عّماه توجد عقارب يف الفناء«. 

اأجبتها: »ُبْع ُبْع اأتخيفينني من العقرب؟!!«. لن اأطيل عليكم اأكرث. منت 

يف الّليل. وعندما اأفقت يف ال�سباح الباكر، �سّليت وذهبت اإىل مزرعة 

بقـــر يف الزقاق املجاور، ا�سرتيت احلليـــب والق�سطة مع اخلبز الطازج 

وانقلبـــت عائًدا. عندما وطئت قدمي اأر�ش الفناء وجدت فر�سته كّنتنا 

ا، ما اإن  تقـــف عند طـــرف الفرا�ش حيث كنـــت نائًما حتمل بيدهـــا خًفّ

راأتني حّتى قالت: »ُانظر، قلُت لك ل تنم هنا يا عّمي، يا له من عقرٍب 

1- اأي ال�سروع في العمل بالتوكل على اهلل العلّي. )المترجم(
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كبـــري! «. قلـــُت: »لاااا يا عزيزتي ل تقتليه. اإذا كان امل�سكني يف فرا�سي 

الّليلـــة املا�سيـــة ومل يـــوؤذين فلماذا نوؤذيـــه نحن؟! هل اأنـــِت من اأعطاه 

احلياة حّتى ت�سلبيها منه. وهكذا وجدتني يف اجلبهة بدًل من اأن اأعيد 

فر�سته اإىل همدان«.

دخلْت اإحدى املمّر�سات الغرفة، واأعلنت انتهاء وقت الزيارات مّرة 

اأخـــرى. غادر ال�سّيد نا�سر مع اأبي وال�سّيدة من�سورة وهو ما زال يروي 

حكايته من دون اأن يتوّقف عن الكالم واملزاح.

عبقْت يف الغرفة رائحة الورد الزكية. اأينما تر�سل نظرك يف الغرفة 

جتد اأكاليل ورد وباقات زهور الزنبق والقرنفل والكاليون...

يف تلك الّليلة منت براحة اأكرث من �سابقتها.

عنـــد ال�سبـــاح، وبعد تنـــاول الفطـــور، �ساعدتنـــي اأّمـــي يف ارتداء 

مالب�ســـي. قالت: »لقد جاء اأبوك وهو ينتظرك الآن يف ال�سالة«. وقفْت 

اإىل جانبي ممّر�ستان حتمالن معهما �سّلة ورود وعلبة هدية ون�سخة من 

امل�سحف ال�سريف. وطلب منها مدير امل�ست�سفى اأن ترافقنا املمّر�ستان 

اإىل املنـــزل تقديًرا لنا كعائلة �سهيد وت�يـــًكا باملولود اجلديد. جل�ست 

علـــى كر�سي نّقـــال، وتوّلت املمّر�ستـــان دفعه باجتاه ال�سالـــون. تقّدم 

والدي نحوي، وذهبت اأّمي لتح�سر الطفل.

يف اخلارج، �سرت ق�سعريرة يف ج�سدي ب�سبب ال�د رغم اأّنني كنت 

اأرتدي ثياًبا �سميكة. غّطى الثلج واجلليد كّل �سيء، ولفحنا الهواء ب�ده 

القار�ـــش. نزلُت عن الكر�سي مب�ساعدة املمّر�سات، وركبُت �سّيارة ُكِتَب 

على بابهـــا: »م�ست�سفى فاطميـــة«. راأيت اأّمي من خلـــف زجاج النافذة 

تنـــزل على مهل من على درج امل�ست�سفـــى حمت�سنة القماط بني يديها. 

ترّيـــث ال�سائق لتنطلـــق �سّيارة اأبـــي فيتبعها. بدت الأ�سجـــار والأ�سطح 

والأر�سفـــة وال�ساحات يف املدينة كاأّنها قد ُطليت بطالء اأبي�ش خفيف. 
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ا. كان الطق�ش بارًدا جدًّ

مررنـــا مبحطة عبا�ش اآباد، ودخلنا �سارع »مريزاده ع�سقى«، فراأينا 

قناديـــل الثلج تتدىّل من امليازيب، والنا�ش مي�ســـون على اجلليد والثلج 

بحـــذر. عندما ع�نا �سارع »مريزاده ع�سقى«، نظرت ثانية اإىل زقاقنا 

ب�ســـكل ل اإرادي. عـــ�ت ال�سّيـــارة ال�ســـارع ب�سرعـــة، وقطعنا منعطف 

»ال�سجـــن«. راقتني اأ�سوات اكت�ساح اإطـــارات ال�سيارات لطبقات الثلج، 

واأ�سوات تك�ّسرها وحتّولها اإىل مياه، وتطايرها اإىل جانبي الطريق.

 للتعليم 
1
دخلنا �سارع »ديباج«، ومررنا بجانب معهد »�سهداء ديباج«

املهني. دخلت �سّيارة والدي ب�سعوبة حميط جممع املهنية ال�سكني؛ اإذ 

اإّنه مل يكن قد مّت جرف الثلج بعد.

توّقفت ال�سّيارة اأمام املبنى رقم )6(. ترّجل اأبي من �سيارته وتقّدم 

نحـــو �سيارتنـــا، كان اجلريان ينتظروننـــا اأمام �سّقـــة والد زوجي حتت 

اٌب مي�سك براأ�ش خروف ي�سدر  الثلج يف هذا الطق�ش البارد. وكان ق�سّ

بت على جانبي البوابة  ثغـــاًء، وقد قّطع ثغاء اخلروف نياط قلبـــي. ُن�سِ

لفتتـــان، و�سورة علـــي بوجهه ال�ساحك ظاهـــرة يف كّل واحدة منهما. 

ر�ّش اأحد اجلريان حبيبات البّخـــور على املوقد فت�ساعد دخانه بهدوء 

ني، وانفجرت  يف اجلـــو البارد. تقّدمت اجلـــارات و�سّلمن علـــّي وح�سنَّ

1- ال�سهيـــد ر�ســـا ديباج، ولد فـــي 1327/2/1)22/4/1958( في همـــدان، طالب جامعي في 
ال�سنة الرابعة اخت�سا�ش علم النف�ش-جامعة �سيراز، متاأهل وله بنت. كان من المجاهدين 

الثورييـــن. بتاريـــخ 1351/4/17)8/1972( اعتقل وا�ست�سهد تحـــت التعذيب الوح�سي لنظام 

ا في به�ست زهراء في القطعة  ال�ساه في �سجن عادل اآباد �سيراز بتاريخ1351/5/4. ودفن �سرًّ

)33( ال�سف الثالث.

ال�سهيـــد ال�سّيد ح�سين ديبـــاج مواليد 1330/2/1)22/4/1951( فـــي همدان. طالب جامعي 

�سنـــة ثالثـــة هند�سة طرق وبنـــاء في جامعة اأمير كبيـــر، اعتقل فـــي 1353/2/20 على اأيدي 

ال�سافاك وا�ست�سهد بتاريـــخ 1353/2/28)11/5/1974( على اأثر التعذيب القا�سي في �سجن 

)اوين( بطهران. �سريحه في القطعة )33( به�ست زهراء - ال�سف الثالث.
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اإحداهـــن باكية عندما راأتني. تال�سى ثغاء اخلروف. األقيت نظرة على 

الثلج فراأيت اأثًرا اأحمر اللون يجري ويت�ساعد منه البخار.

تقع �سّقة عمي )والد زوجي( يف الطابق الرابع. فّكرت يف نف�سي كيف 

�ساأ�ستطيع �سعود كّل هذه الدرجات. اأم�سكت اإحدى املمّر�ستني ب�ساعدي 

ورفع اجلـــريان اأ�سواتهم بال�سالة على حممد واآل حممد. اأُل�سق على 

 الأوىل للدرج اإعـــالن اأربعينية »علي«، الذي بدا يف ال�سورة 
1
امل�سطبة

�ساحـــًكا. توّقفُت وقراأتها: »الثنـــني، 14/10/1366)4ك1988/2(من 

ال�ساعـــة 8 اإىل 11:30، م�سجد مهديـــة. ويقام جمل�ش للّن�ساء يف الق�سم 

�ش لهن«. املخ�سّ

ُكتـــب يف اأ�سفـــل الإعالن: وحـــدة ا�ستطـــالع عمليات فرقـــة اأن�سار 

احل�ســـنيQ حمافظة همـــدان، وعائلة ال�سهيديـــن اأمري وعلي ت�سيت 

�سازيان.

تابعـــُت �سعود الّدرج بتاأنٍّ مب�ساعدة املمّر�ستني. كان اجلميع ي�سعد 

علـــى مهل مراعاًة لو�سعـــي. انتظرت »علي« كي ينزل مـــن درج الطابق 

الرابع م�سرًعا �ساحًكا وهو يرّدد: »زهراء وردتي! عافاِك اهلل. وردتي!.. 

وردتـــي!.. وردتـــي!..«. لكـــم اأحببُت عبارتـــه املعهودة هذه. مـــّرة اأخرى 

ة يف حلقومي، فلم تخرج ومل تهداأ. وب�سبب برودة الطق�ش  توّقفت الغ�سّ

اأ�سرعت اأّمي يف �سعود الدرج، بينما اجلارات اللواتي كّن َيُتْقَن اإىل روؤية 

ابن علي تقّدمَن اأمامي. �ساألُت املمّر�سة: »يف اأّي طابق نحن؟«.

- الطابق الثاين.

ـــا علـــى جـــدار م�سطبـــة درج الطابـــق الثـــاين اإعالن  ل�ســـق اأي�سً
ُ
اأ

اأربعينّيـــة علـــي. كان علي يف هـــذه ال�سورة بلحية طويلـــة �سقراء ينظر 

1- �سفرة الدرج.
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اإلينـــا مبت�سًما. ارجتفت قدماي ومل يعـــد با�ستطاعتي ال�سعود. عندما 

و�سلنا اإىل م�سطبة درج الطابق الثالث توّقفُت. فتحت اإحدى اجلارات 

باب بيتها.

لي اإىل الداخل، ا�سرتيحي قلياًل ثّم  لـــوا، �سّيدة فر�سته، تف�سّ - تف�سّ

ن�سعد مًعا.

اأجابتهـــا اإحدى املمّر�ســـات نيابًة عني: »ل داعـــي اإىل ذلك، ها قد 

و�سلنا، مل يبَق اأمامنا �سوى طابق واحد، �سن�سل بكّل الأحوال«.

ارتفعت اأ�سوات ال�سلـــوات يف الطابق الرابع وعبقت رائحة البخور 

يف الأجـــواء ومـــالأت ف�ساء الأدراج. ارجتفت قدمـــاي من �سّدة الوهن. 

مل اأ�سّدق اأّننـــي �ساأ�سل واأذهب اإىل الغرفة واأجل�ش. عندما و�سلت اإىل 

ْمِنَيّاتي كّلها قد حتققت.
ُ
م�سطبة درج الطابق الرابع �سعرُت وكاأّن اأ

كان البيـــت م�سيًئـــا ودافًئا؛ اإذ ُجمعت ال�ستائـــر اإىل جانبّي النوافذ 

واأر�سلـــت ال�سم�ش �ســـوءًا خجوًل منهـــا على ال�سّجاد. ُمـــّد فرا�ش قرب 

جهاز التدفئة، و�ساعدتني املمّر�سة لأمتّدد عليه اإىل جانب ولدي حيث 

و�سعوه. اأزحُت القماط عن وجهه، فبدا وجُهُه متوّرًدا، وهو يغّط يف نوٍم 

عميـــق. ما اأجمل ذاك ال�سعـــور! جل�ست اجلارات واملمّر�ستان حويل يف 

الغرفة، وقد ُعّلقت فيها �سورتان: واحدة لأمري والأخرى لعلي. قلت يف 

نف�سي: »عّمو اأمري، هل راأيت طفلنا؟ اأراأيَت كم هو جميل؟!«.

خنقتني الع�ة مّرة اأخرى، لكّنني كنت اأ�سيطر على نف�سي كي ل اأبكي.

كانـــت ال�سّيدة من�ســـورة تع�سق اأولدها: اأمـــري، علي، احلاج �سادق 

ـــا مرمي. و�سعْت زهرَتْي زنبق كاليون اأبي�ش على كلتا ال�سورتني.  واأي�سً

كذلـــك كانت تع�سق الـــورود. اأح�سرت مرمي �سينيـــة ال�ساي ودارت بها 

علـــى ال�سيوف. وّزعت منرية زوجة احلاج �ســـادق ال�سحون، وو�سعت 
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احللـــوى اأمامهم. اأّي اأّيام توالت على هـــذه الدار خالل الأ�سهر القليلة 

املا�سية!! اإذ امتالأت تارًة باملعزين وتارًة باملهّنئني.

ففي اليوم الذي ا�ست�سهد فيه ابنها اأمري، هنا على اأر�ش هذا املطبخ 

هوت ال�سّيدة من�سورة يف ح�سن علي. راحت ت�سّمه وتقّبله وتق�سم عليه: 

»علـــي حبيبي، هـــل راأيت اأمـــري؟!«. كان علي يبكي ب�سمـــت، ولن اأن�سى 

بكاءه ذاك اأبًدا.

وّدعتنا املمّر�ستان وان�سرفتا، وكذلك اجلريان، احت�ست كّل واحدة 

مـــن ال�سيـــدات فنجاًنا من ال�ســـاي وتناولـــت قطعة حلـــوى وباركن يل 

وغـــادرن. كنت مرهقة، اأ�سعر بدوار ووهن اأ�ساب كّل بدين. متددُت يف 

فرا�سي. كانت املرة الأوىل التي يعلو فيها �سوت بكاء الطفل، فاأ�سرعت 

اأّمي وحملته قائلة:

- اإّنه جائع؛ يلوي �سفتيه، ماكٌر يبحث عن مكان طعامه.

قالـــت اأّمـــي ذلك وجل�ســـت بجانبـــي، تناولت قطعة حلـــوى من اأحد 

ال�سحون وو�سعتها يف فمي. �سرت نكهة احللوى حتت ل�ساين، ف�سعرُت 

اأّن ما فقدته من ن�ساط قد عاد جمّدًدا وانت�سر يف اأطرايف.

جـــاءت ال�سّيدة من�سورة بكـــوب ع�سري حلو املـــذاق، ووقفت قربي 

قائلة:

- ا�سربي هذا الع�سري ليطيب لبنك.

اأخذت اأّمي كاأ�ش الع�ســـري و�سارت تر�سفني اإّياه ر�سفة بعد اأخرى. 

اأح�س�ســـت ب�سعور اأف�سل. احت�سنـــُت طفلي، كان يبحث بفمه عن �سيء. 

بـــدا من داخل ثنيـــة القماط الأبي�ـــش اأ�سغر حجًما واأكـــرث حمرًة. بدا 

�سغـــرًيا اإىل حدٍّ خفُت اأن اأحمله. مـــا اإن ان�سغل الطفل بالر�ساعة حّتى 

حتّلق اجلميع حويل و�ساروا ينظرون اإليه بده�سة و�سرور. اأغلق قب�سَتي 
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يديه، ففتحتهما على مهل، بانت اأظفاره وردية اللون وطويلة.

قالـــت ال�سّيدة من�سورة: »ما�ســـاء اهلل، ن�سخة عن علـــي؛ اإّنه �سبيه 

علي. عندما كان علي حديث الولدة كان هكذا، ابني امل�سكني!«.

اأ�سنـــدت ظهري اإىل حائط املطبخ قبالة �سورتّي اأمري وعلي. ول�سدة 

جوعه �سار طفلي ير�سع بَنَهم. و�سعُت يدي على قبعته البي�ساء و�سرُت 

اأتاأمـــل �ســـورة علـــي وقراأت ما كتـــب اأ�سفـــل ال�سورة باخلـــط الأحمر: 

»ال�صخ�ش الذي ي�صتطيع تخطي اأ�صالك العدّو ال�صائكة هو الذي مل 

يعلق باأ�صالك نف�صه ال�صائكة«.

غ�ـــشّ الطفل باحلليب فح�سنته اأّمي وو�سعت �سبابتها بني حاجبيه 

و�سغطت على املو�سع. ازداد الطفل احمراًرا فقلقت، ثّم �سربت بيدها 

َعْتُه يف الفرا�ش، وجعلته يغّط يف نوم هنيء. كانت  على ظهره بهدوء وَو�سَ

قب�ستـــا يديه م�سدودتني اإىل ما فـــوق راأ�سه وقد اأغلقتا ثانية. فاحت يف 

 منه. دخلت اأّمي اإىل 
1
املنزل رائحة الطحني الـــذي يتّم اإعداد القيماق

املطبخ، وانهمكت كّل واحدة بعملها.

يف 18 اأو19ت�سريـــن اأول، قبل ذهاب علـــي اإىل اجلبهة باأ�سبوع، كان 

بطنـــي يوؤملني، فاأعّدت يل ال�سّيدة من�سورة »كات�سي«، وجل�سُت يف ذلك 

املـــكان نف�ســـه. كان الوقت ظهًرا عندما جاء علي وقـــال: »اأّمي ناوليني 

كا�سة قيماق لعّل طفلي يولد يف غيابي«.

جاءت اأّمي وبيدها وعاء �سغري م�سنوع من اخلزف قد و�سعته على 

طبـــق من ال�ستانل�ش وجل�ســـْت بجانبي. كانت رائحـــة ال�سمن احليواين 

قوّية وحاّدة.

1- قيماق )كات�سي(: نوع من الحلوى ي�سبه المهلبية في بالدنا وي�سنع من الدقيق والزيت 

وال�سكر والزعفران، يقّدم للمري�ش والنف�ساء بعد الولدة. )المترجم(
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ة: ل اأريد اأن اآكل. قلت بغ�سّ

ا�ستاءت اأّمي مّني فقالت:

- ماذا تق�سدين؟

كانـــت الغرفة خالية، فبكيـــت ب�سوٍت عاٍل. متلمـــل الطفل يف نومه 

و�سرع يف البكاء. ارت�سمت على جبهته ب�سعة خطوط. حّرك قب�سة يده 

مّرات عّدة. �ساألْت اأّمي بقلق: »ماذا حدث؟«.

دخلـــت ال�سّيـــدة من�ســـورة م�سطربـــة ويف يديهـــا ملعقـــة ومقب�ش 

 �سطرجني ال�سكل باللونني الأ�سفـــر والأحمر كنُت قد خطته 
1
قما�ســـي

بنف�ســـي لها يف مـــا م�سى. نظرْت اإيّل بقلٍق. فلم اأرغب يف اإخبارهم مّبا 

يجول يف ذهني، واأّي اأفكار تراودين وما الذي األهب فوؤادي!

جل�ســـت ال�سّيـــدة من�ســـورة اإىل جانبي مـــن دون امللعقـــة واملقب�ش 

القما�ســـي، وترقرقـــت الدموع يف عينيهـــا. نظـــرْت اإىل �سورتي ابنيها 

ال�سهيديـــن وقالت: »حتى لو مل ترغبـــي يف الأكل؛ عليِك اأن تاأكلي، هذا 

مقـــوٍّ ومفيد لـــِك يا ابنتي. يا لذكـــراه الطيبة، كان علـــي يحب القيماق 

الذي اأعّده«.

اأرادت اأّمي اأن تلّطف الأجواء فقالت: »�سلوات على النبي واآله«.

قلُت باكية: »اأّمي، حّتى لو م�سى على غيابه 40 �سنة �ساأبقى اأذكره، 

لـــن اأن�سى علي، و�ساأبقى اأ�ستاق اإليه، وت�سطرم النار يف اأح�سائي لأجله 

حّتى قيام ال�ساعة«.

تاأّوهـــت ال�سّيدة من�ســـورة وناحت. �سحـــب لونها، وغـــارت عيناها 

وارتخـــت اأجفانهـــا. �ساألْت اأّمـــي: »�سّيـــدة من�سورة هل اأنـــِت بخري؟«.
 

1-  المقب�ـــش القما�سي ويق�سد به ال�سّيال بالعاميـــة، وهو ما يو�سع في اليد لحمل الأوعية 

ال�ساخنة. )المترجم(
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  هـــّزت ال�سّيـــدة من�ســـورة راأ�سهـــا جميبـــة وكاأّنهـــا اأرادت اأن تنتحـــب 

وتبكـــي من اأعماق قلبهـــا و�سميم روحها. و�سعت اأّمـــي امللعقة يف وعاء 

القيماق -كان يف الوعاء �سعريات من الزعفران جميلة اللون- وقالت: 

»اأتاأكلينها اأم اأعطيِك اإّياها؟«.

مل اأكـــن اأ�ستهي الطعام، فرائحـــة الدقيق املقلي والزعفران القابعة 

 وجمل�ش الفاحتة ومرا�سم 
1
يف الغرفة جعلتني اأتهّوع وتذّكـــرت احللواء

عـــزاء اأمري وعلي. لقـــد هاجت هذه الذكريات يف فـــوؤادي فقلُت باكية: 

»لقد ا�ستقت اإىل علي كثرًيا«.

نه�ســـِت ال�سّيـــدة من�سورة وخرجـــت ب�سمت. قالت اأّمـــي: »ا�سمعي 

فر�سته حبيبتي، اإن بكيِت ثانية فلن اأكّلمِك! لقد اتفقنا اأن ل تبكي اأمام 

النا�ش، عليِك اأن تكوين قوّية. غًدا يوم اأربعني علي. قد يند�ّش املنافقون 

بـــني املدعّوين، فاإذا مل تت�سّ�ي �سي�سمـــت الأعداء بنا، عليِك ب�سالبة 

َن�سيِت كيف كان »علي« عند ا�ست�سهـــاد اأمري. يجب اأن تكوين 
َ
الرجـــال. اأ

مثلـــه متاًما. ابنك لي�ش يتيًمـــا. اإّنه ابن �سهيد، واأنـــِت زوجة �سهيد! واأنا 

ل اأ�ساحمِك اإن اأظهـــرِت �سعًفا. نحن قد اخرتنا هذا الطريق باأنف�سنا. 

هل ن�سيِت عندما كان ياأتيِك خاطٌب، ويطلب يدك كنت تقولني �ساأتزوج 

من �سخ�شٍ يكون من اأهـــل اجلبهة واحلرب. اأريد القيام بتكليفي جتاه 

الثـــورة. والآن األ تريديـــن اأن تفي َدْينك جتاه الثورة؟! ح�سًنا، حان وقت 

ذلك، اأويف بعهدك. اأمل تقويل اإّن زوجك امل�ستقبلي ينبغي اأن يكون رجاًل 

�سجاًعا وموؤمًنا! األي�ش علي كذلك؟! الآن جاء دورِك اأنِت!! يجب اأن تكوين 

�سجاعة وموؤمنة فال داعي اإىل البكاء، البكاء دليل �سعف، وامل�سلم لي�ش 

ة فر�سته ابنتي!«. اأجبتهـــا: »اأّمي، اأعرف ذلك كّله، لكن  ب�سعيـــف! خا�سّ

1- الحلـــواء: نوع مـــن الحلوى الإيرانية ُيّعد مـــن الطحين والزعفـــران والعقدة ال�سفراء. 

)المترجم(
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ماذا اأفعل؟ لقد ا�ستاق قلبي اإليه! فهل ميكن خداع القلب!«.

نادت ال�سّيدة منرية اأّمي من املطبخ.

نه�ســـت اأّمـــي وقالـــت يل: »هّيا ُكلي حّتـــى اأرجع. عندمـــا تتح�ّسنني 

�سنذهب اإىل رو�سة ال�سهداء، و�سيزول عنِك الهّم«.

زيحت 
ُ
�سحبـــُت ال�سينيـــة اإىل الأمـــام. كانت �ستـــارة النافذة قـــد اأ

جانًبـــا؛ الثلج يت�ساقط على مهـــل، وكل �سيء هادئ و�ساكن يف اخلارج. 

كان النفناف يتناثر بهدوء في�سفـــي على الأر�ش روعة وبهاًء، فتخّيلت 

اأّن �سفحة بي�ساء قد ت�سكلت على قَ�ّي علي واأمري.

ا�ستقـــت اإىل دفرتي، فقـــد م�ست اأّيام مـــن دون اأن اأدّون فيه �سيًئا. 

اأحببت اأن اأكتب ر�سالة لعلي واأقول فيها: »حبيبي علي، لقد اأب�سر ابنك 

النـــور، ترى ماذا اأ�سميه »م�سيب« اأم »اأمري«؟! ثّم بكيُت وقلُت: يا اإلهي 

قلبي مغموم، حبيبي يا اهلل، ماذا اأفعل؟ قلبي حزين مغموم!«.

وا�ست�سلمُت للبكاء كالأطفال.

ع�ســـًرا، جمعـــوا الفرا�ش ونقلـــوا اأغرا�سي اإىل غرفـــة النوم. ففي 

امل�ســـاء �سيعّج املنزل بال�سيوف، ويوم الغد هو »ذكرى اأربعني ا�ست�سهاد 

علي«. ومن املوؤكد اأنه �سيح�سر الكثري من النا�ش لتقدمي امل�ساعدة لنا، 

لذلك بقيت اأنـــا وابني يف تلك الغرفة. وبينما اأنا على تلك احلال، كان 

املدعـــوون يقولـــون يل: »ل تبكي، ل حتزين«. اأوميكنني اأن ل اأبكي اأو اأن 

ل اأحـــزن وقد اأم�سينا ذكريات كثرية مًعـــا يف هذه الغرفة؟! اهلل وحده 

يعلم مِلَ يحرتق قلبي اإىل هذا احلّد ول يقّر يل قرار. اهلل وحده يعلم اأّي 

�سخ�ش افتقد. ل يزال األبوم �سور علي موجوًدا داخل خزانة احلائط.

يف املـــرة الأوىل التي دخلت فيهـــا الغرفة، لفت نظري خزانة حائط 

طويلـــة اإىل اجلهـــة الي�سرى مـــن الغرفـــة بتمامها، واجلهتـــان اليمنى 
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�ستان للمالب�ش. اأّما و�ســـط اخلزانة فله ديكور  والي�ســـرى منهـــا خم�سّ

خا�ـــشّ م�سنـــوع من طبقات عـــّدة مع جواريـــر واأدراج، ملـــيء بالكتب 

والأغرا�ـــش ال�سخ�سية لعلـــي وبينهما األبوم �سور. كـــم كان علي يحب 

هـــذا الألبـــوم الذي ي�سم �ســـور رفاقه ال�سهداء! عندمـــا كان يفرغ من 

العمل يقول يل: »فر�ستـــه، اآتيني بذلك الألبوم لن�ساهده مًعا«. اأما باب 

اخلزانـــة من اجلهتني اليمنى والي�ســـرى وكذلك جانبا احلائط فُزّينت 

ب�ســـور ال�سهداء وكتاباتهـــم، وقالداتهم وع�سبـــات روؤو�سهم. يف ذلك 

احلـــني اأده�سنـــي هذا العـــدد الكبري مـــن اأ�سدقائه ال�سهـــداء! تنّهدُت 

وفّكـــرُت: »يف نهاية املطاف فعلـــَت ما تريد يا علي؛ و�سعَت هذه ال�سور 

على الكومود واجلدار ورحلت. لقد التحقت ب�سور ال�سهداء«.

دخـــل ال�سّيد نا�سر اإىل الغرفة وقال: »�سّيدة فر�سته، ماذا �ست�سّمني 

ابن علي يف نهاية الأمر؟«.

لون به؟«. - »ل اأعرف يا عّماه، اأّي ا�سم تتف�سّ

وكالعـــادة قـــال بدعابة ومرح: »لقـــد اأو�ساين علي بـــكل �سيء، بدًءا 

من ال�سمـــن واحللوى والع�سل امل�سّفى اإىل األعـــاب الأولد وحاجياتهم؛ 

 لكـــن، ن�ســـي ال�ســـيء الأ�سا�ـــش«. قلت بخجـــل: »لكّنه اأخـــ�ين بذلك«. 

�ساأل ال�سّيد نا�سر بحما�سة وفرح: »اأخ�ك!؟ ومباذا اأخ�ك؟!«.

- كان يـــرّدد دائًما؛ اإّنه اإذا كان املولود بنًتا �سّمها »زينب«، واإن كان 

. انعقد حاجبا ال�سّيد نا�سر:
1
ا اأ�سموه »م�سيب« �سبًيّ

- ل يا عّماه! كان هـــذا الكالم حني ا�ست�سهد م�سيب حديًثا، واأمري 

وعلي كانا ما يزالن على قيد احلياة.

1-  م�سيـــب مجيدي؛ ولد فـــي 30/6/1960 م، في بلـــدة دره مرادبيك-همدان. كان نائب 
وحـــدة معلومات عمليات فرقة 32 اأن�ســـار الح�سين - محافظة همدان. ومن اأ�سدقاء علي 

القدامى، وقد نال �سرف ال�سهادة في 17/3/1986م /في الفاو - العراق.
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مل اأنب�ش باأّي كلمة. تنّهد ال�سّيد نا�سر تنهيدة هادئة:

- مل�سيب حمبة كبرية يف قلب علي، يف احلقيقة كانا كالأخوين دوًما.

م�سى ال�سّيد نا�سر ووقف قبالة �سورة »م�سيب جميدي«.

ا. - ال�سّيد م�سيب يرحمك اهلل واأخرًيا دللت ابني على الطريق اأي�سً

ثـــّم ا�ستدار ونظـــر اإيّل، ثّم رجع مّرة اأخرى وتاأمـــل يف ال�سورة، ثّم 

تنّهد:

- اآ اآ اآه..! لقد قلَت له واأخ�ته باأّن �شبيل ال�شهادة هي الدموع.

جاء ال�سّيد نا�سر وجل�ش اإىل جانبي.

 - بعـــد �سهادة م�سيب، ظّلت عينا ابني علي حمراوين على الدوام.

نظرُت اإىل �سورة اأمري، كان بني جمموعة �سور ال�سهداء.

اأحنـــى ال�سّيد نا�سر راأ�سه على وجه الطفل وقال: اأنا �سّميت اأبنائي، 

�ســـادق، علي، اأمري. اأمري كان ا�سمه حممد اأمري. ولد علي يف 13 رجب 

.»Qذكرى ولدة الإمام علي

بقيت �سامتة ومل اأردف ب�سيء. دخلت ال�سّيدة من�سورة اإىل الغرفة. 

وكاأّنهـــا �سمعت كّل �سيء، فقالت: »�سّيد نا�سر، يجب اأن يبقى ا�سم علي 

حيًّا!«.

تنّهدت ال�سّيدة من�سورة، ونظرْت اإىل �سورتّي علي واأمري.

- براأيي اأْن ن�سمّيه »حممد علي«؛ تيمًنا مبحمد اأمري وعلي. اأجيٌد هذا؟

قلُت: »حممد علي! جّيد، ا�سٌم رائع يا اأّماه«.

انحنـــى ال�سّيد نا�سر م�سروًرا وقّبـــل جبهة »حممد علي«. كانت عينا 

حممد علي مفتوحتني؛ لكن من دون بكاء. حمله ال�سّيد نا�سر وقال: »هيا 

لنذهب يا حبيبي، هيا لنذهب كرجلني. كم اأنت نوؤوم!!«.
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خـــرج ال�سّيـــد نا�سر وتبعتـــه ال�سّيدة من�ســـورة، بعد قليـــل ارتفعت 

الأ�سوات بال�سلوات، ثّم فاحت رائحة البخور ومالأت الأجواء. نه�سُت 

مـــن مـــكاين، وتقّدمُت قلياًل، حّدقـــُت ب�سور ال�سهـــداء: ال�سهيد حميد 

..
4
، حممد �سهبـــازي

3
، حجت زمـــاين

2
، علي دانـــا مريزائـــي

1
 نظـــري

ْل�ســـَق علي هذه ال�سور 
َ
اأمـــررت يدي على ال�سور. بـــاأّي ع�سق وبهجة اأ

علـــى اجلـــدار م�ستخدًما دبابي�ـــش البينيز، كانت اآثـــار اأ�سابعه ل تزال 

ظاهـــرة على بع�ش ال�سور. كانـــت ال�سور زيتّية لمعـــة؛ و�سورتا اأمري 

وعلي فقط كانتا داخل اإطار.

و�سعت جبهتـــي على واجهة �سورة اأمـــري الزجاجية؛ فانبعثت منها 

رائحـــة يد علي. فقد ثّبتهـــا يف احلائط بيده، قلـــُت: »اأ�سبح ا�سم ابننا 

»حممد علي«؛ لكنّي تيّمًنا بذكر ا�سمك �ساأناديه علي، علي حبيبي«.

خنقتنـــي الع�ة من هذه الأفـــكار. كانت رائحة يديـــه تفوح من كّل 

ال�ســـور، الغرفة اأ�سا�ًسا تعبق برائحته. لكْم �سعيُت اأن اأحفظ �سكل تلك 

اليديـــن البي�ساوين والدافئتني يف ذاكرتـــي، ذاك الطول وتلك القامة، 

�سعـــر حليتـــه الأ�سقر والطويـــل والعينـــني الزرقاوين، خطـــوط جبهته 

1- ولـــد حميـــد نظري في 1 تيـــر 1346 هـ.�ش)1967( فـــي قرية دره مرادبيـــك - محافظة 
ـــا وع�سوًا في  همـــدان. وا�ست�سهد فـــي 20 �سهريور 1365هـ.�ـــش )1986(عندما كان غّوا�سً

الفريق الإ�ستطالعي للوحدة في جزيرة مجنون.

2-  ولـــد علي ميرزائي فـــي 10 فروردين1344هـ.�ش )1965( في ماليـــر وفي 31 اردبه�ست 
هـ.�ش)1984( نال ال�سهادة في م�سيق حاجيان.  1363

3- حجـــت اإلـــه زمانـــي، ولـــد فـــي 1فرورديـــن 1338 هـ.�ـــش. فـــي قريـــة كوهيـــن، ق�ســـاء 
كبودراآهنـــك. وا�ست�سهـــد في 15 مـــرداد 1362هـ.�ـــش)1983( اأثنـــاء م�ساركتـــه في عملية 

ا في الفاو  )والفجـــر2( في منطقة الحـــاج عمران- العراق. ا�ست�سهد اأخوه نجات علي اأي�سً

بتاريخ 1364/11/28هـ.�ش)1985(.

4- محمـــد ر�سا �سهبازي، ولد في 30 خرداد 1343 هـ.�ـــش)1964(. في قرية اآبرومند ق�ساء 
بهـــار- همدان. وفي16  ا�سفنـــد 1363هـ.�ش)1984( �سرب كاأ�ش ال�سهـــادة على اأثر الق�سف 

ا. الجوي الذي تعر�ست له ثكنة اأبو ذر �سربل ذهاب. وقد ا�ست�سهد اأخوه �سمد في �سلم�سة اأي�سً
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وجتاعيدها، �سعره وحاجبيه ال�سقراوين املبعرثين.

يف تلـــك الّليلة نام يف هذه الغرفة نف�سها؛ ل، بل كّنا يف منزل احلاج 

�ســـادق. مل يكن على ما يرام. كان من املقـــّرر اأن يذهب ال�ساعة 2:30 

فجًرا. قال: »فر�سته، اأتوقظينني اإن منت؟!«. اأجبته: نعم.

ليتنـــي مل اأوقظه! ليتني منـــُت وبقي كالنا يف �ُسبـــات عميق! �سعرت 

يف داخلـــي اأّنه اإن ذهب هذه املرة فلن يعـــود. من اأخ�ين بذلك؟! كاأّن 

طنيًنـــا كان يالزمنـــي دائًما: فر�سته، انظري اإليه جّيـــًدا، تاأّمليه بدقة. 

يجب اأن تبقى هذه الطلعة، هذا ال�سعر، وهذان احلاجبان وهذه الهيبة 

يف ذاكرتك كّل العمر، كذلك تلك القدمان ووقع خطاه الهادر حني كان 

مي�سي على الأر�ش.

من �سماتـــه احلما�سة والتاأهب للذهـــاب اإىل اجلبهة على عجل. مل 

تنـــل تلك العينان الزرقاوان ن�سيبهما مـــن النوم والراحة ب�سكل كاٍف، 

وكاأنَّ اإحدى عينيه ل تغفو. اأّما يف تلك الّليلة؛ فيا له من نوم عميق غّط 

فيه! وراح يتنف�ش اأنفا�ًسا عميقة متوا�سلة.

ا!! اأنِت  اأيـــا فر�ستـــه مِلَ اأيقظِته؟! مِلَ مل تغّطي يف ذلك ال�سبـــات اأي�سً

التي كنِت ت�سمعني ذاك الطنني يف اأذنك: »هذه اآخر مّرة �سرتينه فيها! 

هذا هو الوداع الأخري! هذا اللقاء الأخري! هذا اآخر توديع!..«.

. ملـــاذا جئُت؟! ملاذا مل اأقف واأتاأّملك 
1
عندمـــا منَت، جئُت اإىل البهو

ب�سغف؟ اأما كنُت اأعلُم اأّن لقاءنا �سي�سرب اأجله اإىل يوم القيامة!

نادتني اأمي:

 - فر�ستـــه، فر�سته حبيبتي. اآتيك بطعام الع�ساء اأم تاأتني اأنِت اإيّل؟

م�سحـــُت دموعـــي ب�سرعة، نظـــرت اإىل نف�ســـي من خالل زجـــاج اإطار 

1- هال بالفار�سية؛ بهو وا�سع في مدخل البيت؛ تتوزع الغرف حوله.)المترجم(.
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�ســـورة علي، بدت عيناي واأنفي حُمَمّريَن . ذهبت اإىل غرفة ال�ستقبال 

رغـــم اأّنني مل اأكن اأ�ستهـــي الطعام. وجدت مائدة كبـــرية مب�سوطة. ل 

غرباء بني احلا�سرين، كان اجلميع من الأهل والأقارب: مرمي وزوجها 

وابنتهمـــا، احلاج �ســـادق وزوجته واأولدهمـــا، ال�سّيد نا�ســـر وال�سّيدة 

من�ســـورة واأخويهـــا، اخلـــال حممد الذي عا�ـــش �سابًقا خـــارج البالد، 

لكّنـــه منذ �سنوات ترك زوجتـــه واأولده هناك وعـــاد اإىل اإيران ليعي�ش 

مع والَديه، كذلك اجلّد واجلّدة. تفّطر قلبي، كم كّنا عائلة �سعيدة!! لو 

اأّن اأمـــري وعلي حا�سران معنا الآن؛ لعـــّم املرح واملزاح وال�سحك. ملاذا 

�سرنا فجاأة هكذا؟!

يا لهم مـــن �سيوف هادئني �سامتني. كانت حـــال ال�سّيدة من�سورة 

علـــى غري ما يرام؛ اإذ جاءهـــا الوجع ع�سًرا يف ُكليتها، فاأخذها احلاج 

�ســـادق اإىل الطبيـــب. اجلميع يجل�ســـون حول املائـــدة ب�سمت ما خال 

ال�سّيد نا�سر الذي ما انفّك يتمّتع بلطافته، فقال: »يا له من �سبي! لقد 

ق�سى علينا، �سّيدة فر�سته، ملاذا ل يبكي هذا الطفل؟!«. اأردفت نفي�سة: 

»فر�سته عزيزتي، اإّنه وبدًل من اأن يبكي يتوّرد وجهه«.

. مّرت مـــرمي بجانبي 
1
كان الع�ســـاء عبـــارة عن اأرز مـــع يخنة قيمة

وبيدها �سينية الطعام، فعبقت رائحة احلام�ش املجّفف يف م�ساّمي.

جل�سُت اإىل جانب ال�سّيدة من�سورة. �ساألتها:

- هل حت�ّسنت حالِك؟ ماذا قال الطبيب؟«.

كان وجهها �ساحًبا وعيناهـــا غائرتني. قالت: »لقد تكّي�ست ُكليتاي، 

وينبغـــي اإجراء عملية لهما«. نظرْت بحزن وغـــّم و�ساألت: كيف اأمتالك 

1- يخنـــة القيمـــة: وهي نوعان، النـــوع الأول يحتوي على اللحم والباذنجـــان وحبوب اللّبة، 
والنوع الثاني يحتوي على �سرائح البطاطا المقلية بدًل من الباذنجان. وتختلف عن القيمة 

العراقية من حيث ال�سكل؛ اإذ اإن القيمة العراقية تطحن مكوناتها طحًنا.)المترجم( 



الروضة الحادية عشرة62

نف�سي ول اأغدو �سريعة التاأّثر والنفعال؟!

كان حممـــد علي ل يزال يف ح�سن ال�سّيـــد نا�سر الذي قال: »خذي 

ابنـــِك يـــا كّنتي. يا له من ولد! لقـــد فعلت كّل �ســـيء: �سفعته، قر�سته، 

ع�س�سته، مل يبِك!«.

قلت ب�سفقٍة ورّقة: »عّماه!!«.

قالـــت ال�سّيدة من�سورة وهي على تلـــك احلال من الإجهاد والتعب: 

»مـــا اأ�سبهـــه بعلي، اأطال اهلل يف عمره. هكـــذا كان علي، مير�ش ويتاأمل 

من دون اأن ي�ستكي«.

�سحك ال�سّيد نا�سر وقال بلهجته الهمدانية: عندما كان علي ر�سيًعا 

كان هادًئـــا كثرًيا، لكّنه ما اإن �ســـّب قلياًل حّتى اأخجلنا اأمام النا�ش من 

�سقاوته و�سيطنته!! كان يت�سّلق اجلدران مبهارة.

اأجابته ال�سّيدة من�سورة ب�سعوبة بالغة:

- َمْن؟ ولدي اأنا؟! اأن�سيت قبل �سهادته، فدته اأمه، اأ�سيب بالإنفلونزا 

ومل يقـــل اإّنه مري�ش! وقد عرفنا ذلك من خـــالل وجهه وعينيه. هم�ش 

ال�سّيد نا�سر وكاأّنـــه تذّكر ذلك: »اإن لون الوجه ُيظهر اأ�سرار الباطن.. 

�سحيح ما قلِت، عندما عاد من اجلبهة عاد بحال �سّيئة، ولكّنه مل يتفّوه 

ب�سيء. �ساألته: ما بك عزيزي؟ 

اأجاب: ل �سيء. 

�ساألته: هل اأ�سبت بالزكام؟

- اأظن ذلك.

- نذهب اإىل الطبيب؟

 - ل، �ستعطيني فر�سته الدواء.
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 واأقرا�ـــش ASA، واأجَ�ه اأخوه 
1
اأح�ســـرُت له من الـــّ�اد ا�ستمينوفن

�سادق على الذهاب اإىل الطبيب. اأعطوه حقنة، ثّم عاد اإىل البيت وهّياأنا 

له الفرا�ش. تدثَّر باللحاف ونام حّتى منت�سف الّليل. ا�ستيقظ لياًل، راأيته 

يدلف اإىل املطبخ، تبعته قائلًة: حالك �سّيئة؟ اأجاب: ل، اأنا جائع.

قالـــت ال�سّيدة من�سورة: »ا�ستيقظت عند منت�سف الّليل على �سوت 

اجللبـــة التي اأحدثها، راأيت علي، فدته اأمـــه، جال�ًسا على اأر�ش املطبخ 

يـــاأكل ويقول: »كم هو لذيـــذ! فيما بعد علمُت اأّن ولـــدي مل يتناول �سيًئا 

منذ اأّيام متوا�سلة«.

اأردف والـــدي: »اأنتم على حق، كانت قدرة علي على التحّمل كبرية، 

اأخ�ين اأ�سدقاوؤه اأّنه خالل املّرات ال�سبع التي جرح فيها جراًحا بليغة 

مل ن�سمع اأنينه ولو مرة واحدة«.

نظر اإيلَّ والدي وقال: »اأتذكرين بعد يومني من عقد الِقران دعوناه 

ت خالل التدريب يف النادي  على الع�ساء يف منزلنا؟ كانت قدمه قد ُر�سّ

على »الكونغفو« ع�سر ذلك اليوم. بدا غري مرتاح خالل تناول الطعام 

وعّدل جل�سته با�ستمـــرار، وانتفخت اأدواجه ل�سّدة كظمه الأمل من دون 

اأن يخ�نا بذلك. مل اأنتبه اإىل اأّنه يتاأمل«.

هّزت اأّمـــي براأ�سها وتابعـــت: »ال�سابع من خرداد العـــام املن�سرم. 

اأتذّكر هذا اليوم جّيـــًدا؛ لأّنه كان يوم عيد ميالد فر�سته. اأردُت اإعداد 

تعب اأحًدا«، 
ُ
احللوى لهذه املنا�سبة، لكّنها مل تقبل، وقالت: »ل اأريد اأن اأ

واأنـــا وافقتها على ذلك. احلـــاج حمّق، لقد راأيت علي تلك الّليلة منتفخ 

الأوداج، وعّدل جل�سته مّرات عّدة، جل�ش القرف�ساء يف اإحدى الزوايا، 

فظننته يفعل ذلك خجاًل«.

1- ا�ستمينوفن: مركب اأ�سا�سي في اأقرا�ش خف�ش الحرارة.
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 �ساألتنـــي اأّمـــي: »فر�سته، ماذا اأ�سكـــب لك: الكب�ســـة اأم القيماق؟«.

بكيت ثانية، وددت الذهاب اإىل الغرفة الأخرى واأبكي بقدر ما اأ�ستطيع. 

ة: »القليل من الكب�سة«. اأجبتها بغ�سّ

اأقيمـــت يف يوم الثنني )14 /كانـــون2/ 1988م( ذكرى اأربعني علي 

يف م�سجد مهدية همدان.

بقيُت اأنا يف املنزل، وبقي معي عدد من اجلريان كي ل اأبقى وحدي. 

كان الوقـــت املحدد للمرا�سم من ال�ساعة التا�سعة �سباًحا حّتى ال�ساعة 

احلاديـــة ع�سرة والن�سف، لكن، عندما عاد اجلميع من املرا�سم كانت 

ال�ساعـــة قـــد جتاوزت الواحـــدة بعد الظهر. قالـــوا يل اإّنـــه اأقيم �ستون 

اأو �سبعـــون حفل تاأبني لأربعـــني علي يف جميع قرى وبلـــدات املحافظة، 

وذهبـــت جموع غفرية اإىل م�سجد مهدية فعّج املـــكان بامل�ساركني كيوم 

احل�ســـر، ولهذا، كان لدينا على الغداء عدد كبري من ال�سيوف، ولأجل 

ذلك اأو�سى احلاج �سادق على الطعام م�سبًقا.

يف امل�سجـــد، �ساأل الأ�سدقاء والأقارب عن اأحوايل، وكل من مل يعلم 

بولدة حممد علي علم هنـــاك. ع�سًرا، كانت �سيدات العائلة وزوجات 

الأ�سدقـــاء والأقـــارب يح�سرن لالطمئنـــان اإيّل، وجّلهـــن تكّبدن عناء 

�سراء هدايا يل وملحمد علي. تنوعت الهدايا ما بني اأغطية، جهاز طفل 

واألعـــاب )�سّيارة،طائـــرة وما �ســـاكل(، واأهداين بع�ـــش الأقارب قطعة 

قما�ـــش، كنزة، مقنعة ملّونـــة، و�ساروا يو�سونني من بـــاب العطف باأن 

اأخلع ال�سواد واأخرج مـــن احلداد. اأ�سّرت بع�ش الن�سوة عليَّ كي اأ�سمح 

لهن باأخذ موعد يل عند �سالـــون التزيني الن�سائي. جل�ست اإىل جانبي 

�سّيدة من عمري، ب�سرتها بي�ســـاء اللون، وعيناها ملّونتان، وحاجباها 

بنّيـــان، وراحت تهتم بي طوال الوقت. حد�ست كثرًيا لأتذكر من تكون، 

لكّنني مل اأفلح، قلت يف نف�سي قد تكون زوجة اأحد اأ�سدقاء علي.
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اأخرًيا تكّلمْت وقالْت: »�سّيدة بناهي اأمل تعرفيني؟«. اأجبتها: »اآ�سفة، 

كاّل، حاولت ذلك لكّنني مل اأ�ستطع«.

- معك حـــّق يف اأّنِك مل تعرفيني، لكّن اجلميع يعرفِك، ح�سًنا فاأنت 

زوجة علي ت�سيت �سازيان، من ذا الذي ل يعرف ال�سهيد ت�سيت �سازيان 

يف همدان؟!«.

- هذا من لطفكم، �سكًرا لك.

- اأتذكريـــن، يف ال�سنـــة املا�سية بعد العيد اأجرينـــا دورة رماية مًعا 

يف م�سجـــد مهديـــة، اأنت مل تلتفتي لنـــا، ولكننا نحن ال�سيـــدات جميًعا 

كّنـــا ن�سري اإليك باإ�سارات احلواجب واأطـــراف العيون، كنِت قد عقدِت 

قرانـــك حديًثـــا، فاأومـــاأ بع�سنـــا لبع�ـــش: »اإّن هـــذه ال�سّيـــدة املم�سوقة 

القامـــة تكون زوجة ال�سّيد ت�سيت �سازيـــان. ل اأدري ملاذا كنت اأظّن اأّنه 

لأّنـــِك زوجـــُة قائٍد ف�سيكون رميـــك اأف�سل من رمـــي اجلميع«. �سحكت 

 ال�سّيـــدة وتابعـــت: »لكّنـــك كنت تطلقـــني كّل طلقاتك خـــارج الهدف«.

�سحكُت كذلك من قولها.

انحنـــت مرمي، ويف يدها �سينية كبـــرية عليها اأقداح ال�ساي، طافت 

علـــى ال�سيـــوف لتقّدم لهم واجـــب ال�سيافة. كذلك تبعتهـــا نفي�سة ويف 

.
1
يدها القندان

اأردفـــت املراأة: »�سّيدة بناهي، نحـــن ب�سدد اإعداد جمّلة يف م�سجد 

خريـــات. اإذا كان لديك ذكرى مميـــزة عن ال�سّيد 
ُ
مهديـــة مع اأخوات اأ

لـــي ب�سردهـــا. فنحـــن نريد ن�سرهـــا يف املجلة«، ثـــّم فتحت  علـــي، تف�سّ

حقيبتها واأخرجت دفرًتا وقلًما.

1- قنـــدان: ال�سكرية، وعاء يو�سع فيه مكعبات ال�سكـــر. وي�ستهر في اإيران اأن ُيو�سع مكعب 

ال�سكر تحت الل�سان قبل احت�ساء ال�ساي. )المترجم(
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غرقـــُت يف التفكـــري: ذكرى!! ذكـــرى عن علي. يف تلـــك اللحظة مل 

اأ�ستطع اأن اأتذكر �سيًئا.

فقلـــُت لها: »اأنا مل اأكـــن مع علي يف اجلبهة. لقد كانـــت لعلي ماآثره 

ة؛ اإذ مل ينقل اأخبار اجلبهة واحلرب اإىل املنزل بتاًتا«. اخلا�سّ

�ساألـــت املـــراأة بتعجـــب: »اأتق�سدين اأّنـــه مل يكن يخـــ�ك �سيًئا عن 

العمليات، اأو عن اأ�سدقائه ال�سهداء واجلرحى؟!«.

- كاّل. ل �ســـيء. واإذا مـــا �سمعت �سيًئا فمـــن اأ�سدقائه اأو املحيطني 

ا فلم يكن يحّدثني �سيًئا  به. اأّما بخ�سو�ش الأمور التي تتعّلق به �سخ�سًيّ

عنها«.

�سدهت املراأة فاهها و�ساألتني: »املعذرة، متى تزوجِت؟«.

- يف �سهر ني�سان 1986م عقدنا القران.

بـــداأت ال�سّيدة بالعّد على اأ�سابع يديها الثنتني وقالت: »لقد ع�ستما 

مًعا قرابة ال�سنة والثمانية اأ�سهر، �سحيح؟«.

- نعم، تقريًبا.

لي لو  - بالتاأكيد �سيكون لديك خـــالل هذه الفرتة ذكرى عنه. تف�سّ

�سمحِت اذكري واحدة لفتة.

غرقُت يف التفكري، ُترى اأّي ذكرى ينبغي يل �سردها، اإحدى ذكريات 

ة  حياتنا يف دزفول، اأو �سفرنا اإىل م�سهد وقم، اأم ذكرى زفافنا، اأو ِق�سّ

م�ست�سفى �سا�سان. �ساألتها: معذرًة، ما هو الهدف من هذه املقابلة؟!«.

- جّيد، اأظّن اأّن النا�ش يريدون التعرف اإىل قادة احلرب، اأّي اأنا�ش 

ـــة يف ق�سايا حياتهـــم ال�سخ�سية، مع زوجاتهـــم واأبنائهم،  هـــم. خا�سّ

واأ�سرهم.

تب�سمُت وقلت: »اأظّن اأّن النا�ش يعرفون علي اأكرث مّني ومن عائلته. 



67 ذكرياتي تصبح فيلًما  -  1 

علـــي معـــروف ب�سجاعته وحمبتـــه لالإمـــام، واهتمامـــه ال�سديد بكالم 

الإمام. ففي كّل خطبه كان يقول ل تدعوا كالم الإمام على الورق وبال 

ا«. تطبيق. علي �سخ�ٌش ن�سيٌط، مقداٌم، �ساحب نخوة ومروءة اأي�سً

نظـــرت املـــراأة نظـــرة يائ�سة. و�سعـــت القلـــم يف الدفـــرت واأغلقته. 

و�ساألت: »اأفهم منك اأّنه لي�ش لديِك اأّي ذكرى عنه؟«.

كان لدّي الكثري مـــن الذكريات عن علي؛ منذ اليوم الأول للخطوبة 

وحّتـــى حلظة الوادع. باملنا�سبـــة، فكل هذه الذكريات كنـــت قد دّونتها 

يف روزنامـــة عاَمـــي 1365 و1366*1. كان لـــدي رغبة �سديـــدة يف تدوين 

بع�ش الذكريات واحلـــوادث يف حياتنا؛ واإذا مل تتح يل فر�سة كتابتها، 

كنـــت اأ�ســـري اإىل الأحداث املهمة اأو اأقوم بكتابة كلمـــة عنها، اأو تو�سيح 

�ِسُمها بعالمة معّينة. كنت اأجمع الكثري 
َ
خمت�سر على املفّكرة نف�سها واأ

من الأحداث حتت عنوان ذكـــرى، واحتفظُت بكّل ر�سائله وكل الأ�سياء 

التـــي اأعطاين اإياهـــا: �سجدة تربـــة ح�سينية، �سجادة �ســـالة، �ُسبحة، 

قطعـــة قما�ش مباركـــة من يد ح�سرة الإمـــام، وزجاجات عطر �سغرية 

احلجـــم كان يتطّيب بها عند ال�سالة، ويدهن منها خلف اأذنيه. لكن، 

ة مًعا! فّكرت ماذا تفيد النا�ش ذكريات حياتنا اخلا�سّ

عندمـــا راأت املـــراأة اأّنني توّقفت عن الكالم، بـــادرت ل�سوؤايل ثانية: 

»األي�ش لديِك ذكرى؟«.

�سحكـــُت وقلت: »اأرجو املعذرة ففـــي ظروف كهذه لي�ش لدي ح�سور 

ذهن«.

انقطعـــت املراأة عـــن الإ�سرار. و�سعت القلـــم والدفرت يف حقيبتها. 

احت�ســـت ال�ساي وتناولت احللوى، ثّم �سّدت من قامتها، وقالت اإّنها قد 

* )1987و1988م(. 
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تاأتي يف وقت اآخر لإجراء املقابلة، وّدعتني وان�سرفت.

* * *
يف الّليـــل، عندما ان�سرف ال�سيـــوف، عاد والتاأم مـــّرة اأخرى هذا 

اجلمع ال�سغري من الأقارب واأهل احُلزانة.

مل تكـــن حـــال ال�سّيدة من�سورة على ما يرام. كانـــت تتذّرع بتجهيز 

مـــرمي لأغرا�سهـــا وا�ستعدادهـــا للذهـــاب مـــع زوجهـــا اإىل طهران يف 

ال�سباح الباكر. اأّما ال�سّيـــد نا�سر والبقية فقد جل�سوا يف زوايا الغرفة 

وقـــد ران عليهم ال�سمـــت وا�ستوىل عليهـــم احلزن والغـــم. كانت اأّمي 

ا اجمعي اأغرا�سك  ـــا تهيئ حممد علي. قالت: »فر�ستـــه، اأنِت اأي�سً اأي�سً

يف احلقيبـــة كي نذهب غـــًدا اإىل البيت، فوالدك هناك وحده، واأختاك 

لديهما مدر�سة، ول اأعرف كيف اأم�سوا هذه الأّيام القليلة من دوين!«.

و�سعت اأّمي حممد علي يف �سريره، فعبقت رائحة الطفل يف الغرفة، 

رائحـــة ال�سابون، البودرة، واحلليب. نه�ست وطويت مالب�سي ومالب�ش 

حممد علـــي وو�سعتها يف احلقيبـــة، كذلك البطانيـــات، وعلبة احلليب 

وبراد املاء، جمعتها كّلها وو�سعتها يف مكاٍن واحد كي ل اأن�سى منها �سيًئا 

عنـــد ال�سباح. كان حممد علي م�ستيقًظا ووجهـــه كان ما يزال متوّرًدا، 

لكنه بدا اأكرث نحافة. كان هادًئا يحّدق بعينيه الرماديتني يف ال�سقف.

وقعـــت عينـــاي على �سورة علـــي يف الإطار وهو ينظـــر اإلينا حزيًنا. 

خاطبته: علي حبيبي، مِلَ اأنت م�ستاء؟ اإّن �ساأن املراأة ومكانتها يرتبطان 

بح�ســـور زوجها؛ كنت اأ�ستمد ال�ساأنية من وجودك زوًجا يل. والآن اأنت 

ل�ست هنا، ويتمّلكني �سعور خمتلف. لعّلي اأ�سبح عبًئا وحماًل!!

تهّيـــاأت للرحيل فرمبا لن اأعود يف القريب العاجل. كنت اأغادر تلك 

ة بنا  الغرفـــة املليئـــة بالذكريات، غرفة كانـــت تتحّول اإىل غرفـــة خا�سّ
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كّلمـــا عاد علي من اجلبهـــة، غرفة تنبعث منها رائحة علي. كانت ثيابه 

معّلقـــة يف اخلزانة، وكتبه من�سودة على رفـــوف املكتبة، كذلك ر�سائله 

وخمطوطاتـــه واألبوم �سور رفاقه الكثرية. واأنا اأهـــّم باملغادرة، ارتاأيت 

اأن اآخـــذ �سورته معي. �سددُت قامتـــي لأنزع ال�سورة عن احلائط، لكّن 

يـــدي الت�سقت باإطارها، ومهما حاولت اإفالتها مل اأفلح. �سمعت �سوت 

ال�سّيد نا�سر يناديني من اخللف:

- فر�سته، ماذا تفعلني؟

رفعُت يدي عن ال�سورة.

- عّمـــاه، �ساأذهب غـــًدا اإىل بيت اأمي، اأ�ستاأذنـــك باأخذ �سورة علي 

ا. معي اأي�سً

اعرتاه التعجب ف�ساألني: »تريدين الذهاب؟!«.

ثـــّم نظـــر اإىل جهة البـــاب ونادى: »يـــا �سّيـــدة من�سورة، يـــا �سّيدة 

من�سورة، تعايل وانظري فر�سته ماذا تقول. تريد املغادرة!«.

بعـــد قليل، دخلـــت ال�سّيدة من�سورة ومعها اأّمـــي واجلّد واجلّدة. مل 

تتحّمـــل ال�سّيـــدة من�سورة م�سهـــد الأغرا�ـــش املجموعـــة، وا�ست�سلمت 

ا للبكاء. اختنق  للبكاء. بقيُت حائـــرة ماذا اأفعل، فا�ست�سلمت اأنـــا اأي�سً

ا، وحينما راأت اأّمها تبكي �ساألت  ال�سّيد نا�سر بع�ته. جاءت مرمي اأي�سً

متعجبة: اأّمي ماذا حدث؟!

كان بـــكاء ال�سّيدة من�سورة ُيبكي احلجـــر ويفّتته. احت�سنتها مرمي 

ا. تبّدلت  وبـــدًل من اأن توا�سيها وتهّدئ من روعها راحت تبكي هي اأي�سً

اأحوال الغرفة، و�سار كّل من يدخلها ويرى هذا املنظر ل يتمالك نف�سه 

عـــن البكاء. اأعـــرف اأّنه خالل الأّيـــام القليلة املا�سيـــة وخالل مرا�سم 

العزاء كان اجلميع مي�سكون اأنف�سهم عن البكاء كي ل ي�سمت بنا العدو 
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ويفرح، ونعطي املنافقني ذريعة يف اأيديهم لال�ستغالل.

ال�سخ�ش الوحيد الذي مل يبِك كان ال�سّيد نا�سر، فتوّجه اإلينا قائاًل: 

»اإن روَحّي علي واأمري ها هنا، ول�سرور روحيهما �سّلوا على النبي واآله«.

رفع اجلميع اأ�سواتهم بال�سالة على النبي واآله. كان اخلال حممود 

جال�ســـًا بجانب حممـــد علي يداعبه. تابع ال�سّيد نا�ســـر قوله: »اأنا على 

يقـــني مـــن اأّن روَحّي علي واأمري تنظـــران اإلينا وتريـــان ت�سرفاتنا؛ اإذًا 

بحق مولنا الأمري كّفوا عن البكاء«.

عندمـــا كان ال�سّيد نا�سر ينطق بهذه الكلمات، �سرى اختالج رجفة 

يف �سوتـــه متاًما كلوح زجاج تلّقى �سربة، و�سدر منه �سوت ت�سقق، وقد 

يهوي مع اأّي وكزة اإ�سبع عليه.

هداأت ال�سّيـــدة من�سورة و�سكتت مرمي واأمـــي. التفت ال�سّيد نا�سر 

اإيّل وقـــال: والآن يـــا �سّيـــدة فر�سته؛ هّيـــا قويل اإّنِك تريديـــن املغادرة؟ 

اأمللِت مّنا وتعبِت؟! هل اأ�ساء اإليِك اأحد؟!

اأجبته على الفور: »كاّل، اأبًدا يا عّماه، اأّي اإزعاج؟! اأّي اأذى؟!«.

مرة اأخرى ا�سرت�سلت ال�سّيدة من�سورة يف البكاء.

- اإذًا ملاذا تريدين الذهاب؟!

- اأريُد اأن اأرفع الزحمة، �سرت عبًئا عليكم، لقد اأتعبتكم معي.

التفتُّ ناحية اأّمي وقلُت:

ا تريد الذهاب اإىل منزلها، فوالدي واأختاي وحدهم. اأّمي اأي�سً

اأخذت ال�سّيدة من�سورة حممد علي، احت�سنته و�سّمته اإىل �سدرها 

وقالت نائحة: اإىل اأين �ستاأخذين حفيدي اجلميل؟ اأمري حبيبي فديتك 

نف�سي، علي حبيبي فديتك نف�سي! علي يا عمري اإىل اأين تريد الذهاب؟
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ارجتف �سوت ال�سّيد نا�سر جمدًدا وقال يل: »ل يا عزيزتي! ل تقويل 

مثل هذا الكالم، هذا كالم الغرباء. اأنِت ابنتنا وحممد علي ابننا. ماذا 

يعني اأّنِك م�سدر اإزعاج لنا؟! فهذا البيت بيتِك، ثّم رفع يديه اإىل ال�سماء 

وقـــال: »احلمد هلل، فاإذا ما ا�ست�سهد ابناي فالأّنهما جديران بال�سهادة، 

ا قبلت �سهادتهما. حمًدا لك يـــا رب اأّن ولَديَّ مل يكونا مبعث  واأنـــَت اأي�سً

عار وهوان. �سكًرا لك يا رب اأن �سار ولداي مبعث عزٍّ وفخار. األف �سكر 

لك ربي على ما اأعطيت، واألف �سكر لك على ما اأخذت«.

بعد دقائق ما لبث اأن جنح ال�سّيد نا�سر اإىل الدعابة واملزاح ليعّدل 

اأمزجتنا فقال: »هيا خذي ابنك هذا واذهبي، لقد قتلنا ب�سمته وعدم 

بكائـــه، كم اأتعبُت نف�سي وقر�سته لأجعلـــه يبكي، لكن من دون جدوى!! 

اأ�ســـاًل اإن الطفولـــة هي طفولـــة اأّيام زماننـــا.. كّنا مبجـــرد اأن ن�سرب 

الأطفال ي�سل �سوت بكائهم اإىل بيوت اجلريان القريبة والبعيدة!!«.

ومـــع كالم ال�سّيد نا�سر وبكاء ال�سّيدة من�سورة وجدُت اأن ل منا�ش 

مـــن البقاء، بالرغم من اأّن الن�ســـالخ من هذه الغرفة بات �سعًبا علّي. 

ففـــي كّل يوم كنـــت اأمتنـــى اأن يدبر النهـــار ب�سرعة ويقبـــل الّليل لأنام 

اأنـــا وحممـــد علي يف غرفة علـــي. كان لتلك الغرفة حـــاٌل عجيبة. كنت 

اأحت�ّس�ش وجود علي فيها، واأراه يف منامي حّتى ال�سباح.

خر.
ُ
يف تلك الّليلة مكثت يف تلك الغرفة وتلتها كذلك لياٍل اأ

بلـــغ حممد علي ال�سهريـــن من العمر. كّنا اأحياًنـــا نحّل �سيوًفا على 

بيـــت احلاج �ســـادق لعّدة اأّيام، واأحياًنا اأخرى ننـــزل يف بيت اأمي، لكّن 

بيتنا الأ�سا�ش كان منزل احلاج نا�سر.

�ســـاءت حال ال�سّيدة من�سورة من جديد؛ اإذ تكّي�ست كليتاها واختّل 

نظـــاُم ج�سمها. قّرر ال�سّيد نا�سر نقلهـــا اإىل طهران لتبقى فرتة هناك 
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للمعاجلـــة. ولهـــذا ال�سبب، توّجهُت اأنا وحممد علـــي مع بع�ش الأكيا�ش 

واحلقائـــب اإىل منـــزل اأمي، لكن منذ ذلـــك احلني، قّررنـــا اأّنه عندما 

يعـــودون من طهران اأن اأبقى يوَمي اخلمي�ـــش واجلمعة يف منزل ال�سّيد 

نا�سر، وباقي الأّيام يف منزل والدّي.

تغرّيت اأحوايل وظرويف هناك وكرُثت اأوقات وحدتي، ففي كّل �سباح 

كان والـــدي يذهب اإىل عملـــه. كان والدي حاّلًقا م�سهـــوًرا، ويقع حمل 

عمله )�سالـــون2000 للحالقـــة( يف تقاطع �سريعتـــي يف همدان، وكان 

ون؛ بينمـــا اأّمي كانت تذهـــب اإىل م�سغل اخلياطة  لديـــه زبائنه اخلا�سّ

ة  �سباًحـــا وع�سًرا برفقـــة عدد من الن�ســـوة، كّن يخطن بـــدلت خا�سّ

باملجاهدين جماًنا.

 قرب م�سجد مريزا داوود يف 
1
كان امل�سغل يقع يف �سارع »بابا طاهر«

الطابق الثاين لأحد الدكاكني.

اأما اأختاي فكانتا تلميذتني تذهبان اإىل املدر�سة يوميًّا، لهذا ال�سبب، 

كان املنـــزل يخلو كّل �سباح واأبقى اأنـــا وحممد علي وحدنا. كان حممد 

علي طفاًل هادًئا وقليل الإزعاج.

قا�سيـــُت يف تلك الأّيام الكثري من اأوقـــات ال�سّدة، كانت اأ�سعب اأّيام 

وحدتي وعزلتي وانكما�ســـي على نف�سي، فاأم�سيها بكتابة املذّكرات، اأو 

با�ستح�سار الذكريات من تقومي عاَمي )1987-1986(.

كانـــت اأّمي ال�سخ�ش الوحيد الـــذي �سعى اإىل اإخراجي من وحدتي. 

ا لرتتيـــب الأمور هناك،  يف اأكـــرث الأوقات كانت تذهـــب اإىل امل�سغل غبًّ

ومـــن ثـــّم تعود ب�سرعة اإىل البيـــت، واأحياًنا مل تكن تذهـــب اإىل دوامها 

امل�سائـــي. يف بع�ـــش الأوقـــات كانت تقيـــم جمال�ش عـــزاء يف املنزل، اأو 

1- بابـــا طاهر: عارف و�ساعر ايراني ال�سل عا�ش في اأواخر القرن الرابع واأوا�سط القرن 
الخام�ش الهجري في زمن طغرل بيك ال�سلجوقي؛ له مقام في مدينة همدان.
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تاأخذين معها ل�سماع التعزية.

اأحياًنا كان اأبي يلزم املنزل، فنوكل اإليه مهمة العتناء مبحمد علي، 

ونذهب لنتم�ّسى مّدة ن�سف �ساعة، فنجول يف ال�سوق، وت�سرتي يل اأّمي 

�سيًئا، ثّم نعود اإىل البيت.

 يف منزل ال�سّيدة من�سورة، 
1
كنت اأم�سي معظـــم اأّيام اآخر الأ�سبوع

ع�ست مع الوحدة والُغّمة اأ�سعب ف�سول حياتي. 

يف النهارات كنت اأرّكز نظري يف الباب، واأمتنى جميء �سديقة يل. 

مل يعد يزورنا اإّل نفر قليل. غرق اجلميع يف حياتهم اليومية، وكاأيّن مع 

ا من الذاكرة. �سهادة علي قد حُميت اأنا اأي�سً

 تلك الأّيام ومـــا ا�ستتالها، حوت الكثري من املتاعب واملاآ�سي وما ل 

ُيحكى اأو ُيقال، ولول ع�سق الإمام والثورة ومت�ّسكي باملبادئ واملعتقدات، 

ملا حتّملت تلك ال�سعوبات اأبًدا.

وهكـــذا وجلـــت مرحلـــة �سعبة مـــن التحّديـــات، حتّتم علـــّي اتخاذ 

قـــرارات اأ�سعـــب واأك�. لقد م�ســـى علي يف �سبيل اأهدافـــه وُمُثله، واأنا 

بقيت يف اأثر اكت�ساف اأهدايف وُمُثلي والبحث عنها..

يف العـــام التـــايل، و�سعـــت احلـــرب اأوزارهـــا، وعـــاد املقاتلون من 

اجلبهـــات اإىل املدن، وانغم�ســـوا يف حياتهم العتيادّيـــة، و�سيًئا ف�سيًئا 

تغرّي الكثري من الأ�سياء.

يف العام 1988م، وبت�سجيع واإ�سرار من اأّمي ومتابعتها، انت�سبت اإىل 

معهد »التهذيب« وللمـــرة الثالثة ان�سغلت يف درا�سة �سنة ثانية حادقات 

الأطفال.

رمبا كانت الأعوام الأوىل من اأ�سعب �سنوات فراقي لعلي، ولكن مع 

1- الخمي�ش والجمعة. )المترجم(
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وجود التقاومي واملذّكرات التي كنت اأخّطها على �سفحاتها، كنت اأعي�ش 

معـــه فاأحت�ّس�ش وجـــوده ب�سكل عجيب. ما زلت اأحتفـــظ بتلك التقاومي، 

ومن خالل النظر اإليها وقراءة كلمتني اأو ثالث كلمات م�سّفرة كنت قد 

كتبتهـــا على �سكل مذّكرات علـــى راأ�ش ال�سفحات حتيا من جديد اأمام 

ناظري كّل الذكريات منذ اليوم الأول للخطبة حّتى حلظة ال�ست�سهاد.



خاطب ذو عينين زرقاوين

يف �سهر اآذار من عام1986م، رحت اأنظر من خلف نافذة احلافلة 

غّطتها  التي  والثلوج  الر�سيف،  جنب  والياب�سة  العارية  الأ�سجار  اإىل 

طبقة من الغبار والرتاب، وقد اأخذت تذوب �سيًئا ف�سيًئا. كانت ال�سماء 

�سافية زرقاء، واأحياًنا كانت جوقة ع�سافري تخرج اإىل الطريان و�سط 

ال�سماء.

�سغط ال�سائـــق على مكابح احلافلة ونظر يف املـــراآة منادًيا ب�سوت 

عاٍل »هرن�ستان«؛ اأّي املهنية.

ترّجلـــت مـــن احلافلة فتاة ذات وجـــه دائري اأبي�ـــش اللون، وعينني 

خ�سراويـــن جميلتـــني، بـــدت يل اأّنهـــا اأجمل مـــن كّل الفتيـــات اللواتي 

راأيتهـــّن. كانت جتل�ش دائًمـــا يف اآخر احلافلة وتتحـــّدث مع �سديقاتها 

ب�سوت منخف�ش. كنت اأعلم اأّنها مثلي يف ال�سنة الثانية وُتدعى »مرمي«. 

�سمعت ذلك من �سديقاتها، لكّننا مل نكن يف ال�سف نف�سه.

توّقفت احلافلة مقابل مهنية »�سهداء ديباج«. عّدلت مرمي عباءتها، 

وغّطـــت بهـــا طـــرف وجههـــا وترّجلـــت منهـــا، ثّم راحـــت تلـــّوح بيدها 

ل�سديقاتها من اخلارج موّدعًة اإّياهن.

كان اأغلـــب رّكاب احلافلـــة تالمـــذة يف مهنية التهذيـــب، كانت تع� 

مـــن �سارع »مريزاده ع�سقي« حيث يقع منزلنا، وكل يوم كنت اأنزل اأمام 

م�ست�سفى الإمـــام اخلميني}. اأطلق على زقاقنـــا يف تلك الأّيام ا�سم 

2
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»مهرغان« الواقع مقابل زقاق »قا�سيان«. بعد اأن ع�ت ال�سارع ودخلت 

الزقاق راأيت �ساحنة �سغرية متوّقفـــة اأمام منزلنا. دخل بع�ش الرجال 

وو�سعوها يف 
 

اإىل باحـــة املنزل، وبعد قليل خرجوا حاملـــني اأوعية كبرية

ال�سنـــدوق اخللفـــي لل�ساحنة. عندمـــا و�سلت اإىل الباحـــة وقفُت جانًبا 

كـــي يخرج الرجـــال الذين و�سعوا ثانيًة بع�ـــش الأوعية من املخّلالت يف 

ت باحـــة منزلنا باجلمـــوع، وامتـــالأ ف�ساوؤها  �سنـــدوق ال�ساحنـــة. غ�سّ

بالروائـــح املختلفة، وان�سغلت كّل جمموعـــة من الن�سوة يف اأنحاء الباحة 

بعمـــل ما، جلو�ًسا اأو وقوًفا. بينما وقف عدد من الن�ساء اإىل جانب موقد 

الغـــاز لإعداد املرّبـــى داخل قدر كبـــري، وراح عدد اآخـــر ي�سكب ع�سري 

 املـــّ�د داخل القوارير. جل�ست بع�ـــش الن�سوة على ب�ساط 
1
ال�سكنجبني

كبري لتعبئة املك�ّسرات املو�سوعة على �سينّية و�سط الب�ساط داخل اأكيا�ش 

النايلون ال�سغـــرية واأغلقنها ب�سرائط �سغـــرية خ�سراء. عندما ع�ت 

مـــن اأمام ال�سّيدة »حميـــد زاده« �سّلمُت عليها، فهي �سديقة اأّمي، وتعمل 

يف خياطـــة بدلت املجاهدين يف امل�سغل التعبـــوي »يف �سبيل اهلل«. رّدت 

�سالمي بب�سا�سة وجه، وهم�ست �سيًئـــا يف اأذن اإحدى الن�ساء اجلال�سات 

قربها. اعرتاين اخلجل و�سعرت بحرارة وجنتّي واأ�سرعت اإىل البهو.

 اأبي�ش كبري على ال�سجادة، 
2
يف البهو، جل�ست 7 اأو 8 ن�سوة، وُمّد خوان

 قد تكّوم و�سطه. دخلت ذّرات ال�سّكر املنت�سرة 
3
وجبل من قوالب ال�سّكر

حلقومي، ف�سعرت مبذاقها احللو. كانت اإحدى الن�سوة تقراأ دعاء التو�سل 

غيًبـــا، بينما راحت باقـــي الن�سوة وهّن يك�ّسرن قطـــع ال�سكر الكبرية يف 

1- �سكنجبين: �سراب خا�ش يعّد من النعناع والع�سل اأو ال�سكر. )المترجم(

2 - مائدة، �سفرة.

3- قالـــب ال�سكـــر معروف في اإيران ب�سكلـــه القاموعي؛ وقد يعد بطرق اأخـــرى، ويعمد اإلى 
تقطيعـــه وتحويله اإلى مكعبات �سغيرة حتى ي�سهل تناولها في الفم عند �سرب ال�ساي مثال؛ 

اأو تذويبها في الأواني لإعداد الحلوى وما �سابه. )المترجم(
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الهاون يرّتلن زمزمة »يا وجيًها عند اهلل ا�سفع لنا عند اهلل«.

دخلـــُت خل�سًة اإىل املطبـــخ. كانت اأّمي قد و�سعت ِقـــْدًرا كبريًة على 

الغـــاز، وراحت حتّرك مـــا بداخلهـــا بوا�سطة مغرفة كبـــرية، فاأزكمت 

رائحة اخلّل حلقومي.

األقيت التحية على اأّمي و�ساألتها عن اأحوالها. اأردُت فتح ال�اد فاإذا 

بال�سّيدة حميد زاده تقف خلفي يف املطبخ وتهم�ش �سيًئا يف اأذن اأمي.

�سممـــت رائحـــة موؤامـــرة، وحّثنـــي الف�ســـول ملعرفة مـــا هم�ستا به. 

اأ�سرعـــت اإىل الغرفـــة، وبقيـــت هناك بحّجـــة تبديل مالب�ســـي وارتداء 

اللبا�ش املنزيل. كانت نفي�سة ذات ال�سنوات اخلم�ش نائمة يف الغرفة.

بعد قليـــل نادتني اأّمي. طرحُت كنزتي فـــوق بنطايل وذهبت اإليها. 

كانت ال�سّيدة حميد زاده يف انتظاري مع تلك ال�سّيدة التي كانت جتل�ش 

قربهـــا يف زاوية الغرفة خلف الن�سوة اللواتي كّن يك�ّسرن قوالب ال�سكر. 

اأومـــاأت اإيل اأّمـــي كي اأرّتب �سعـــري، انتبهت للتـــّو اأيّن مل اأ�سّرح �سعري، 

ر لهّن ال�ساي.  كذلـــك اأ�ســـارت اإيّل بحركات العني واحلاجب كـــي اأح�سّ

بدا وا�سًحا يل ال�سبب الذي جعل �سديقة ال�سّيدة حميد زاده ت�سبو اإيّل 

�سة لل�سيوف ومالأت  بنظراتهـــا كثرًيا. �سكبت ال�ســـاي يف اأقداح خم�سّ

القندان مبكّعبات ال�سّكر وو�سعتها و�سط ال�سينّية.

رجعت قلياًل اإىل الوراء ونظرت اإىل لون اأقداح ال�ساي و�سفائه؛ كان 

لونها زهيًّا يت�ساعد منها البخار.

تفّح�ســـت نف�ســـي اأمام ال�سمـــاور املعـــدين و�سّرحت �سعـــري بيدي 

ودخلـــت البهـــو. كانت �سديقـــة ال�سّيدة حميـــد زاده متو�سطـــة الطول، 

ني، وفمها ورديَّ اللون،  بي�ساء الب�ســـرة، وكان حاجباها البنّيان عري�سَ

ا. عندمـــا انحنيـــت اأمامها لأقـــّدم ال�ساي لها  ترتـــدي ثياًبا اأنيقـــة جدًّ
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تب�ّسمت ونظرت اإيّل بتودد قائلًة: »�سلمت يداك، اأ�سعدك اهلل«.

بعد ذلك، قّدمُت ال�ساي لأّمي ولل�سّيدة حميد زاده بيَدين مرجتفَتني، 

واأخـــذت ال�سينّية والقنـــدان اإىل املطبخ ثّم ذهبت اإىل الغرفة وحب�ست 

نف�سي هناك.

اأخرجـــُت التقـــومي من حقيبتي وو�سعت اإ�ســـارة × �سغرية على يوم 

وكتبت »مرا�سم الطلبة«. ال�سبت 7 اآذار  1986 

***
يف اليـــوم التـــايل، كان عطلة ما بـــني المتحانني، منـــت بعد �سالة 

ال�سبح حّتى ال�ساعة التا�سعة والن�سف. عندما ا�ستيقظت وذهبت اإىل 

احلّمـــام لأنظف اأ�سناين، اّت�سعت عيناي مـــن التعّجب؛ فال�سّيدة حميد 

زاده وتلـــك ال�سّيدة الأنيقة املظهر التـــي راأيتها البارحة كانتا تقفان مع 

اأّمي يف فناء املنزل وتتحّدثان اإليها. ذهبت اإىل املطبخ واختباأت هناك، 

وبعد قليل غادرتـــا. جاءت اأّمي وقالت: »فر�سته، اإّنها ال�سّيدة من�سورة 

�سديقة ال�سّيدة حميد زاده، تلك ال�سّيدة التي اأتت البارحة معجبة بك، 

لقد مَدَحتها ال�سّيـــدة حميد زاده كثرًيا، وقالت اإّنها عائلة جّيدة وابنها 

�سديق ابن ال�سّيدة حميد زاده ورفيق جهاده«.

اأجبتهـــا با�ستياء: »اأّمي، لقد �سرعِت ثانيًة! كم مّرة اأخ�تك اأّنني ل 

اأنوي الزواج، اأريد اأن اأكمل درا�ستي واأدخل اجلامعة«.

اأجابتني: »ل تفزعي! فهل تظّنـــني اأّنهم �سياأخذونك بهذه ال�سرعة، 

ا اأخ�تهم بذلك. لقـــد اأخ�تني ال�سّيدة من�سورة اأّنها معجبة  اأنا اأي�سً

بنجابتـــك، واأّن ابنهـــا يرغـــب يف فتاة مثلك، ول م�سكلة لهـــم اإن تابعِت 

حت�سيلك العلمي بعد الزواج، وذكرت يل اأّن ابنتها عقدت قرانها رغم 

اأّنها تتابع حت�سيلها«.



79 خاطب ذو عينين زرقاوين  -  2

اأحنيـــُت راأ�سي ومل اأجبها ب�سيء، تب�ّسمـــت اأّمي وقالت فِرحة: »يبدو 

اأّنهم عائلة جّيدة، وابنهم يف احلر�ش الثوري«.

كانت اأّمي تعلم اأّن اأحد �سروطي للزواج هو اأن يكون زوجي امل�ستقبلي 

ـــا«. براأيي، اإّن احلر�ـــش الثوري هم اأ�سخا�ـــش كاملون ل  »حار�ًســـا ثوريًّ

ي�سوبهـــم عيب، وهم اأفراد موؤمنون ومتدّينون، ومن الناحية الأخالقية 

مت�ساوون يف املنزلة واملقام مع العلماء.

ثـــم اأردفت اأّمي: »اأخ�تنـــي ال�سّيدة من�ســـورة اأّن ابنها يف اجلبهة 

منذ بداية احلرب«.

�سعرت اأّن والدتي را�سية عن هذا الزواج، فهي ما تفتاأ تذكر معايريي 

و�سروطـــي للزواج. كان من �سروطي اأن يكـــون زوجي جماهًدا. كنت قد 

اأخـــ�ت اأّمي اأّنني اأرغب يف فعل �سيء للثورة، ل اأحّب اأن اأكون عبًئا على 

املجتمـــع، اإّن هديف هـــو اأن اأكون يف خدمة الثـــورة ويف خدمة وطني من 

خالل ارتباطي مبجاهد. عندما لحظت اأّمي �سمتي، مل تردف �سيًئا.

***
يف اليـــوم التـــايل، عندما عدت مـــن املدر�سة كانت اأّمـــي قد نّظفت 

البيـــت ورّتبته ب�سكل لفت ومميز. فقد كن�ست عتبة الفناء ور�ّست املاء 

و�سطفت الباحة، كذلك نظفت النوافذ وملّعتها، ونظفت الغرف وكن�ستها 

وغرّيت ديكورها. وانتهت كّل تلك اجللبة والنهماك باملخلالت واملربى 

التي كّن يح�سرنها للجبهة.

�سارت رائحة البيت كالورد. تاأملت كثرًيا من اأجلها، فهي قامت بكّل 

هذه الأعمال وحدها خالل 4 اأو 5 �ساعات.

هم�ست اأّمي قائلة: »من املقّرر اأن تاأتي ال�سّيدة من�سورة وابنها اإىل 

منزلنا الّليلة«.
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جتّمدت اأطرايف لدى �سماعـــي هذا الكالم وخفق قلبي. بعد الغداء 

قمـــت مب�ساعـــدة »روؤيـــا« باإكمـــال تنظيـــف املنـــزل، بينما �سيطـــر علّي 

ال�سطراب ب�سبب جميئهم لطلب يدي.

حّل امل�ســـاء. كانت اأّمي تعّد طعام الع�ساء، وكانت ال�ساعة ت�سري اإىل 

الثامنـــة والن�سف عندما رّن جر�ش بّوابة الفنـــاء، فنه�ش والدي وفتح 

الباب. لقد كانت ال�سّيدة من�سورة وابنها.

احتجبُت اأنا واإخوتي يف غرفتنا، بينما ذهب والداي برفقة ال�سيوف 

اإىل غرفـــة ال�ستقبال. مل اأدِر ماذا اأفعـــل. زاد ا�سطرابي، وت�ساعدت 

اأنفا�سي من القلق. وب�سبب عدم ا�ستغايل ب�سيء ذهبت يف اأثر تقوميي. 

فتحته وو�سعت عالمة �سغرية قرب يوم الثنني 18 اآذار.

كانت مدفاأة الكاز و�سط الغرفة، والبخار يت�ساعد من فتحة اإبريق 

ال�ساي املو�سوع عليها، مع اأّن جو الغرفة كان دافًئا اإّل اأيّن كنت اأرجتف 

مـــن ال�د واأ�سناين ي�سطّك بع�سها ببع�ـــش. �سعرت اأّنني اأجتّمد �سيًئا 

ف�سيًئا من الداخل.

بعد دقائق، دخلت اأّمي اإىل الغرفة وقالت بهدوء: »فر�سته؛ هّيا بنا، 

لقد اأجاز لك والدك حمادثة العري�ش«.

كاد قلبي ينخلع من مكانه، فقدت ال�سيطرة على اأطرايف، م�ست اأّمي 

اأمامـــي وتبعتها. ما اإن وطئت قدماي اأر�ش غرفة ال�ستقبال حّتى اأظلم 

كّل �سيء اأمامي. نه�ست ال�سّيدة من�سورة وابنها ل�ستقبايل و�سّلما علّي 

بب�سا�سة. خـــرج والدي واأّمي برفقة ال�سّيدة من�سورة من الغرفة. وقف 

العري�ـــش يف اآخـــر الغرفة، بدا يل اأّنه مم�سوق القـــوام. يف تلك اللحظة 

مـــّر يف ذهنـــي اأّننـــي اإذا انتعلت حـــذاًء ذا كعب عال )10�ســـم( تقريًبا 

�ساأ�سبـــح بطوله. خف�ش راأ�ســـه اإىل الأ�سفل، فانتهزت الفر�سة ونظرت 
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ا ذا ثماين جيوب، ومعطًفا فاحت  اإليـــه جّيًدا. كان يرتدي بنطاًل ع�سكريًّ

ا. كان �سعره اأ�سقر اللون وحليته و�سارباه �سقراوين  ا بّنًيّ اللون، وقمي�سً

بلـــون احلّناء. مل اأَر عينيه؛ لأّنه مل يرفع راأ�سه حلظة واحدة. مل اأدِر ما 

 حيث مل ينب �سوى اأنفي.
1
اأ�سنع، خّباأت وجهي بطرف عباءتي

عـــْت على ال�سجادة و�ســـط الغرفة علبة حلوى وباقـــة زهور. مالأ  ُو�سِ

عطر الورود اجلميل اأرجاء الغرفة. جل�ش هو يف اآخر الغرفة قرب نافذة 

تطـــّل على الزقاق، بينما اأنا جل�ست اإىل ناحيـــة اليمني واأ�سندت ظهري 

اإىل اجلدار. خّيم ال�سمت دقائق عّدة، لكّنه يف النهاية بداأ الكالم:

- ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ا�سمي علي ت�سيت �سازيان. اأنا تعبوّي. 

تعبـــوّي من اأتبـــاع خط الإمام، يف�سلني عن املـــوت ثانية واحدة. ادعي 

يل كـــي تكون ال�سهادة من ن�سيبـــي. يف كّل حلظة ميكن اأن اأ�ست�سهد اأو 

جرح اأو اأقع يف الأ�سر. يف اأغلب الأوقات ل اآتي اإىل همدان كّل �سهر.
ُ
اأ

�سمـــَت قلياًل، رمبا انتظر مّني قول �ســـيء. عندما راأى �سكوتي تابع 

كالمه:

- مل اأدر�ـــش اأكـــرث من ال�سف الثاين ثانـــوي؛ وذلك ب�سبب احلرب، 

فاحلرب يف حياتي من اأوىل الأولويات. ولأّن الإمام اأ�سدر تكليًفا بعدم 

اإخـــالء اجلبهات، �ساأبقى اأحارب واأدافع عن الدين واملعتقدات والثورة 

حّتى لو ا�ستمّرت احلرب ع�سرين �سنة قادمة. درا�ستي يف فرع الكهرباء 

يف معهـــد ديباج، ول اأملك �سيًئا من مـــال الدنيا، ل منزل، ل �سّيارة، ل 

نقود، ول �سيء.

�سمـــَت ثانيًة لعّلي اأقول �سيًئا، لكّنه تابـــع: »اأ�سكر اهلل بالتاأكيد اأّنني 

�سليم البنيـــة، واحلمد هلل اأّنني ريا�سي مقاتل. واإذا كنِت ل ترغبني يف 

1- مـــن عادة المراأة الإيرانّية اأن تغطي وجهها من الأنف اإلى اأ�سفل الذقن بطرف عباءتها 
عندما تتكلم مع الأجنبي. )المترجم(
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ذلـــك فـــكّل �سيء يتغرّي، اأق�ســـد اإذا مل تكن زوجتـــي امل�ستقبلية را�سية 

فاأتـــرك اجلبهة واأبقى هنا يف همدان واأجد لنف�سي عماًل«. تعّجبُت من 

�سماعي هذا الكالم وقلت: »كال! يف الواقع اإّن اأحد �سروطي للزواج هو 

اأن يكون زوجي من اأهل اجلبهة واحلرب«.

افرّت ثغره عـــن ابت�سامة. كان يف يده �سبحة يحّرك حبيباتها واحدة 

تلو الأخـــرى ب�سرعة. فجاأًة توّقفت يداه عـــن الت�سبيح ومالأت ال�سحكة 

متـــام وجهه. اأح�س�ســـُت اأّنني حزت عالمة 20 يف امتحـــاين الأّول. قال 

ب�سرور: »ال�سكر هلل؛ لأّنني نـــذرُت نف�سي للجبهة، فاأنت عندما تنذرين 

�سيًئـــا للم�سجـــد )اإنـــاء اأو �سجادة( ل ميكنـــك باأّي �سكل مـــن الأ�سكال 

اإخراجه من امل�سجـــد اإّل يف حال ُك�ِسَر هذا الإناء اأو اهرتاأت ال�سجادة، 

ا رتقها ثانيًة واإعادتها اإىل امل�سجد«. حينها ميكنك اأي�سً

�ساألني: »وماذا عنك؟ ما هدفك من احلياة والزواج؟«.

- اأرغـــب كثـــرًيا يف اأن اأ�ساعد الثـــورة، فاأنا اأ�ساعد اأّمـــي يف اأعمال 

دعـــم وم�ساعدة اجلبهة، لكّني اأعتقـــد اأّنه ينبغي يل امل�ساعدة اأكرث من 

ذلـــك. ل اأدري كيف، رمبا اإذا كان زوجـــي امل�ستقبلي جماهًدا ي�ستطيع 

م�ساعدتـــي؛ حيـــث اإّن عقيدة ال�سخ�ـــش وتدّينه واإميانـــه م�سائل مهمة 

بالن�سبة اإيّل كثرًيا.

ح اأفكاري. كنت اأ�سمت  مل اأعرف يف ذلك الو�سع واحلال كيف اأو�سّ

بني كّل جملة اأو جملتني.

؛ 
1
يف احلقيقـــة حاولت التكّلم باللغة الف�سيحة وباللهجة الطهرانية

كذلك هو بدا وا�سًحا اأّنه حاول التكّلم باللغة الف�سيحة. �ساألني: »اإًذا، 

�سرت؟«.
ُ
لي�ش لديك م�سكلة اإن ا�ست�سهدت اأو ُجرحت اأو اأ

1-حيث اإن اللهجة الطهرانية اأقرب اإلى الفار�سية الف�سيحة من اللهجة الهمدانية.
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ا�سطربـــت قلياًل، ومل اأدِر كيف خطر على بايل ذلك واأجبته بخّفة: 

»ل �سمح اهلل، اإّن الإن�سان ل ي�ست�سهد ول ُيجرح ول يوؤ�سر دفعًة واحدة«.

تب�ّســـم قلياًل فظننت اأّنني اأجبت اإجابة �سطحّية وه�ّسة، فقلت: »لقد 

اأخ�تنا والدتك اأّنك تذهب اإىل اجلبهة منذ بداية احلرب. احلمد هلل 

 مل يح�سل �سيء من هذا القبيل، واإن �ساء اهلل من الآن ف�ساعًدا ل تطراأ 

اأّي م�سكلة«.

مل يـــردف �سيًئـــا. وبينمـــا كان ينظر اإىل الأر�ـــش راح يدير حبيبات 

ال�سبحـــة يف يـــده ول�سانه يلهج بالذكر. فجاأة تذّكـــرت �سوؤايل الأ�سا�سي 

الذي متّرنت عليه منذ البارحة:

- املعذرة، ما هو هدفكم من الزواج؟

اأجابني من دون تفكري.

كمل ديني، واأطّبق �سّنـــة ر�سول اهللP  ثم �سكت قلياًل 
ُ
- »اأريـــد اأن اأ

وتابع ممازًحا:

- يف اجلبهـــة ُتلغى الإجـــازات خالل العمليات، فيقـــول املجاهدون 

املتاأهلـــون اإّن »علـــي« مرتاح البال ل زوجة لـــه ول اأطفال؛ لذلك فالأمر 

�سهل عليه. واأنا اأبحث عن و�سع يجعلني اأتفّهم ظروفهم اأكرث. اأظن اأّنه 

من الأف�سل اأن ُيطبَّق القانون على اجلميع ويجرى يف ظروف مت�ساوية. 

بالطبع هذا من الأهداف الثانوية.

تعّجبُت من كالمـــه، واأعجبتني �سراحته يف اآن. نظرُت اإليه بطرف 

عيني، فوجدت اأّنه ما زال مطاأطئ الراأ�ش وال�سبحة يف يده.

بعد مرور وقٍت من ال�سمت املتوا�سل، قلت: على فكرة ا�سمي زهراء، 

.
1
طبًعا ذلك على بطاقة الهوية، ولكّن اجلميع ينادونني »فر�سته«

1-  مالك )بالعربية(. 
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ابت�سم قائاًل: »اآن�سة زهراء، رائع! اأنا اأع�سق اأهل البيتR واأع�سق 

ال�سّيدة الزهراءO، حّتـــى اإّن تلّفظ ا�سمها املبارك يحتاج اإىل لياقة 

وجدارة«.

نه�سُت وخرجت من الغرفة. كان والدي جال�ًسا يف البهو عند الباب. 

عندما راآين �ساألني باإ�سارة احلاجب والعني:

- ماذا ح�سل؟

قلت بحياء:

- ل �سيء، الأمر بيدك.

تب�ّسم وقال:

- مبارك!

كانـــت اأّمي وال�سّيدة من�ســـورة يف البهو غارقتـــني يف احلديث مًعا، 

فدعاهما والدي اإىل غرفة ال�ستقبال.

اأردُت الذهاب اإىل الغرفة حيث اأختاي، اإّل اأّن والدتي اأم�سكت بيدي 

واأخذتني ثانية اإىل غرفة ال�سيوف. جل�ش والدي بالقرب من علي، وراح 

ي�ساألـــه عن اأو�ساع اجلبهة واحلـــرب، كذلك اأّمي راحت حتّدث ال�سّيدة 

من�ســـورة عـــن الأن�سطـــة الكثرية التي قامـــوا بها مل�ساعـــدة اجلبهات، 

كم�سغل اخلياطة والن�ساطات الأخرى.

فجـــاأة انتبهت اإىل اأّن والدي يحّدد موعـــد العر�ش، وتطّرقوا بعدها 

اإىل م�ساألـــة املهر. قال والدي: »لي�ش يف ذهني �سيء حمّدد، ما جتدونه 

منا�سًبا«.

نظـــرْت اإيّل ال�سّيدة من�سورة وقالت بر�سى: »نيابًة عن املع�سومني 

الأربعة ع�سرR اأ�سع مهر العرو�ش اأربع ع�سرة لرية ذهبية«.

ا«. �سمعتني  ـــة! اإّنه رقٌم كبري جـــدًّ ذن اأّمـــي: »ما الق�سّ
ُ
هم�ســـُت يف اأ
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ال�سّيـــدة من�سورة فقالت: »ل يـــا ابنتي، لي�ش كثرًيا عليـــِك. اإّن قيمتك 

اأغلى من ذلك، ولكن يف النهاية هذا عرف«.

قال والدي: »الأمور املادية غري مهمة بالن�سبة اإلينا، ي�سهد اهلل اأّننا 

 عـــن عائلتكم حتى. ما �ساء اهلل فعلّي �ســـاّب متدّين وطاهر، 
1

مل نتحـــرَّ

يكفينا اأّنه يف اجلبهة منذ اليوم الأول للحرب، واأودعه ابنتي بكّل فخر. 

اإّنـــه �سجاع، غيور، ثوري وحزب الّلهي، وهـــذه الأمور قّيمة اأكرث من اأّي 

�سيٍء اآخـــر. اأق�سم باهلل لو علمُت اأّنك �ستتزوج اليوم وت�ست�سهد غًدا لن 

اأتوانى عن تزويجك ابنتي«.

احمـــّرت وجنتا علي ورّد على كالم والدي: »نحن لدينا ال�سعور ذاته 

بالن�سبـــة اإليكم. واهلل لو رف�ست تزويجي ابنتك فاإيّن لن اأنزعج منكم، 

ا عائلـــة تعبوية ولديها �ساأنها واحرتامها، ونفخر  احلمد هلل فاأنتم اأي�سً

مب�ساهـــرة عائلة متدّينة وم�سحّية اأمثالكم«. �سمَت برهًة وقال بهدوء 

اأكرث: »منـــذ اأن وطئت قدماي اأر�ش هذا املنزل كنـــت متاأّكًدا من اأّنني 

لن اأخرج منه خائًبا«.

***
يف �سبـــاح اليـــوم التـــايل، ق�سدنا منـــزل جدتي، وذلـــك لدعوتهم 

للح�ســـور م�ساًء، حيث اإّن عائلـــة العري�ش �سيح�سرون اإىل منزلنا، وكي 

ا الذي قدم مـــن اجلبهة حديًثا. قالت  ن�سّلم علـــى »خايل حممود« اأي�سً

اأّمـــي له: »عزيزي حممـــود، لقد تقّدم لفر�سته اأحـــد اخلّطاب«. ابت�سم 

ب�سقاوة وغمزين بطرف عينه قائاًل: »مبارك عزيزتي«.

طاأطاأُت راأ�سي خجاًل ورحت اأعبث باأطراف عباءتي ال�سوداء. قالت 

اأّمـــي: »اإّنه مثلَك يف احلر�ش، وا�سمـــه علي ت�سيت �سازيان«. كان يف يده 

1- مل جنِر حتقيًقا.
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قـــدٌح من ال�ســـاي يحت�سيه، فعلق ال�ســـاي يف حلقومه وغ�ـــشّ بال�سعال، 

كذلك ات�سعت حدقتا عينيه من الده�سة.

- علي؟!

اأجابت اأّمي: وهل تعرفه؟!

تب�ّسمـــت اأّمـــي ونظرت اإيلَّ نظـــرة الظفر قائلة: »قلـــت لكم فلنخ� 

حممود اإّنه يعرفه«.

عندما هداأ �سعاله قال: »األ تعرفون علي؟ اإن علي قائدنا! اإّنه يوازي 

فرقة اأن�سار احل�سني! رجل مقدام ل يعرف اخلوف، اإّنه م�سوؤول »معلومات 

وا�ستطالع العمليات«، يتحّدث عنه الإخوة اأ�سياء كثرية، عن الدوريات 

وعمليات ال�ستطالع التي يجريها؛ منها ما هو �سحيح ومنها ما هو غري 

ذلك، لكننا ن�سّدق عنه حّتى الأ�ساطري. ُيقال اإّنه يذهب اإىل تخوم مواقع 

 العدو، ويقف يف اأول �سف الطعام عندهم. اإّنهم يتحّدثون عنه الكثري.

يف الواقـــع »قلبه ل يعـــرف اخلوف«. هو ذخر ا�ستطـــالع عمليات فرقة 

الأن�سار حفظه اهلل«.

نظـــرت اأّمي اإيّل بتعّجب: »اإّنه مل يخ�نا اأ�ســـاًل اأّنه قائد؛ حّتى اأمه 

مل تخ�نا بذلك«. قال حممود: »اإن علي من املخل�سني املوؤمنني. �سّيدة 

وجيهة! اعلمي اأّنه اإذا �سار �سهرك �سيكون احلظ حليفك. واأهم �سيء 

اأّنه ل يكذب ول يرائي، اإّنه ل يكذب، ل على اهلل ول على عبيده. عندما 

»ال�سمري 
 

:Qيتحّدث اإلينا يبداأ كالمه مب�سمون قول عن الإمام علي

هو املحكمة الوحيدة التي ل حتتاج اإىل قا�ش«.

ا: »ولكن يا اأختي العزيزة، �ساأقول لك �سيًئا:  قال خايل حممود جادًّ

لقد نـــذر علي نف�سه للجبهة واحلرب. فّكروا جّيًدا. اإّنه لي�ش من اأولئك 

الأفراد الذين يرتكون اجلبهات عندما يتزوجون ويلت�سقون مبنازلهم«.
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اأجابته اأّمي معرت�سة: »وهل قلنا اإّنه ينبغي له ترك اجلبهة، عزيزي 

حممود، وهـــل اعرت�سنا اأنا واأّمي على ذهابـــك اإىل اجلبهة اأنت واأخي 

؟«.
1
حممد

ر الفاكهة وال�سيافة تاأّوهْت واأّنت ل�سماعها  وبينما كانت جّدتي حت�سّ

ا�سم حممد، فما كان من اأّمي اإّل اأن غرّيت احلوار بحذاقة قائلة: »وهل 

تزّوجت لت�سبح جلي�ش املنزل!؟«. اأطلق خايل حممود �سحكة مرحة.

- يـــا اإلهـــي! اأتقارين بيني وبـــني علي؟ اإن �سربِتني بــــ100، ل بل اإن 

�سربِتني بـ 1000 فال اأ�سبح مثل علي.

نه�ش خايل حممود واأح�سر األبومه: »لدّي بع�ش ال�سور معه«.

وبينما هو يقّلب ال�سور لريينا �سور علي قال: »اأعتقد اأّنه مل يتجاوز 

الـ23 �سنة، ولكّنه يبدو اأّنه ابن ثالثني ونّيفًا، وهو نا�سج«.

كان خـــايل حممود يقّلـــب �سفحات األبومه ويعّرفنـــا اإىل علي ويثني 

عليـــه. حّتى ذلك اليوم كنـــت اأخال اأّن زوجي امل�ستقبلـــي �سيكون رجاًل 

َخل يوًمـــا اأّنني 
َ
طويـــاًل، عري�ش املنكبـــني، عينـــاه وحاجباه �ســـوٌد. مل اأ

�ساأتزوج من رجٍل ذي عينني زرقاوين.

و�سع خايل اإ�سبعه على اإحدى ال�سور وقال: »هذا اأحد اأفراد قواته، 

جرح يف اإحدى عمليات اِل�ستطالع والدوريات وبقي يف اأر�ش العدو. مل 

يتجّراأ اأحد على الذهاب لإح�ساره اإىل اخللف، لكّن »علي« ذهب بنف�سه 

ب�سّيارة الإ�سعاف اإىل داخـــل اأر�ش العدو، واأح�سر عن�سره من هناك. 

اإن مئـــة �سائق �سّيارة اإ�سعاف ل ميلك جـــراأة علي«. اأ�سار خايل حممود 

باإ�سبعه اإىل �سورة اأخرى:

1- محمـــد فاميل د�ستي: �سهيد مفقود الأثـــر. ولد في 14 ا�سفند 1319 )1941(. ومع بداية 
الحـــرب المفرو�ســـة التحـــق بالجبهة كعريـــف اأول في الأمـــن، وا�ست�سهد فـــي 9 اآذر 1359 

)1980( في ذو الفقارية -عبادان)اآبادان(- ولغاية اليوم لم يعثر على ج�سده.
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ا علي. - هذا اأي�سً

خجلـــُت وطاأطاأت راأ�سي. قال خايل: »اإّنه يهتم كثرًيا بعنا�سره رغم 

اأّنـــه مت�ســـّدد ونظامي يف القيادة، لكّنه رحوم ب�ســـكل ل يو�سف. عندما 

يذهـــب عنا�ســـره يف دوريـــة يظـــل معهم حّتـــى يرجعـــوا، واإن مل يرجع 

العن�ســـر الأخري فال يعود، وهذا نا�سئ من رحمتـــه، وبالتاأكيد �سيكون 

يف حياته مع زوجته واأولده على هذا النحو«.

 يف ذلك اليوم ظَلّ خايل يحّدثنا عن علي ويثني عليه حّتى الظهرية.

عدنـــا اإىل البيـــت يف وقٍت متاأخر. كنـــت اأفّكر طـــوال الطريق يف كالم 

خايل حممود. انتابنـــي �سعور طّيب، واأّنني ح�سلت على اأك� اأمنّياتي، 

فالعي�ش اإىل جانب جماهـــد كّل هّمه اجلبهة واحلرب �سيوؤدي بالتاأكيد 

ا طريقي للو�سول اإىل هـــديف، ويكون لدي دوٌر يف  اإىل اأن اأجـــد اأنـــا اأي�سً

م�ساعدة الثورة.

يف تلك الّليلة جاء اإىل منزلنا كّل من ال�سّيدة من�سورة، ال�سّيد نا�سر، 

علي، اأمري، احلاج �سادق وزوجته وابنتهما ليلى واأخت علي. كان لل�سّيدة 

من�سورة ابنة وحيدة، ابنتها التي عّرفتنا اإليها، عندما �ساهدتها فغرُت 

فاهي للحظات من التعّجب ويب�ست يف مكاين و�سط الغرفة. مرمي تلك 

الفتاة اخلجولة واجلميلة التي راأيتها يف احلافلة، والتي اأعجبت بها كثرًيا، 

واأحببت اأن ن�سبح �سديقتني، هي ابنة ال�سّيدة من�سورة، وها هي تاأتي 

 بقدميهـــا اإىل منزلنا وتقف اأمامي، ومن املقّرر اأن ت�سبح اأخت زوجي.

كذلك هي تعّجبت حني راأتني.

مـــن جهة اأخـــرى، ُده�ش علي لـــدى روؤيته خايل حممـــود يف منزلنا 

الـــذي هو اأحد عنا�سره. كان علي دائًما ي�ساأل عن م�سري خايل حممد 

الذي ُفِقد جثمانه يف اأوائل احلرب )1980( يف ماه�سهر ومل ُيعرث عليه 

اإىل الآن.
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ـــا، مرًحا، مزوًحا وحنوًنا،  كان ال�سّيـــد نا�سر، والد علي، رجاًل م�سنًّ

 �سابـــل، وكان متو�سط الطـــول، و�سميًنا بع�ـــش ال�سيء، 
1
�سعـــره اأ�سهٌب

وحديثه ي�سحك اجلميع.

احلاج �سادق، هـــو البن البكر للعائلة، ولـــد يف العام1958م، �سغل 

من�ســـب مديـــر الناحية يف قهاونـــد، وزوجتـــه ال�سّيدة منـــرية اأ�ستاذة 

 مـــادة الرتبيـــة؛ وابنتهما ليلى احللـــوة الكالم، تبلغ مـــن العمر �سنتني.

اأمـــري، وهـــو الأخ الثاين لعلي، ولـــد يف العـــام 1960، كان اأطول اإخوته، 

عينـــاه وحاجباه �سود، وي�سع نّظارات، ويعمـــل يف جهاد البناء. يف تلك 

الّليلة لفتني كم هو عطوف ورحوم. اأّما علي ومرمي، فمن حيث ال�سكل، 

بدا اأّنهما ي�سبهان اأمهما، بينما احلاج �سادق واأمري ي�سبهان والدهما.

يف ذلـــك الجتماع حتـــّدد موعد عقد ِقراننـــا: ال�سابع من فروردين 

1365 )27اآذار1986(، اأّما موعد العر�ش فيحّدد لحًقا.

كذلـــك اأهدتنـــي ال�سّيدة من�ســـورة قطعـــة قما�ش ت�سلـــح خلياطة 

 القم�ســـان، ومـــع هـــذه الهديـــة اأ�سبحت خطيبـــة علي ب�ســـكل ر�سمي. 

يف اآخـــر الّليـــل، وعند املغـــادرة، نظر علـــي اإىل اجلميـــع موّدًعا وقال: 

»�ساحموين«.

يف �سباح اليوم التايل كان من املقّرر اأن يذهب اإىل اجلبهة. اأحببت 

اأن اأقول له: »ل تن�سانا من ال�سفاعة«، لكّنني مهما حاولت مل اأ�ستطع.

اأردت يف تلك الّليلة وقبل اأن اأنام، اأن اأ�سع داخل تقوميي اإ�سارة على 

اليـــوم ال�سابع مـــن فروردين، لكّن تقومي العـــام 1364 انتهى، وكان عليَّ 

�سراء تقومي ال�سنـــة اجلديدة. انتهى �ستـــاء 1364)1986( وحّلت بداية 

ربيع العام 65 )اآخر اآذار عام 1986(. حّل ذلك العيد ككّل اأعياد ما بعد 

1- اأ�سهب: مخلوط بال�سواد والبيا�ش.
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ن�ســـوب احلرب؛ اإذ مل ي�سهـــد بيتنا لون مرا�سم عيد النوروز، ومل تفر�ش 

.
1
مائدة الـ »هفت �سني«

يف نظـــر اأمـــي، موا�ســـاًة لعوائـــل ال�سهداء الثكلـــى باأبنائهـــا، ولأّننا 

نعي�ـــش يف حرب، ل ينبغي اأن نقيم هـــذه املرا�سم، لكن، هل ياأبه الربيع 

بهـــذه الأمور! لقد وفد بعطر الـــورود وال�اعم واأمطار ال�سنة اجلديدة 

ون�سيمها املفرح.

يف اليـــوم الأول للعيـــد ق�سدنـــا بيوت اجلـــّدات، وبعـــد الظهر جاء 

الأخـــوال والعّمـــات لروؤية اأّمـــي واأبي. ويف اليوم الثـــاين بقينا يف املنزل 

ل�ستقبـــال ال�سيوف. واأغلق م�سغل اخلياطة الذي تعمل فيه اأّمي اأبوابه 

يف اأّيام العيد؛ لذا �سررنا بروؤيتها اأكرث.

تقـــّرر اأن يكون يوم عقد القـــران يف اليوم ال�سابع مـــن العيد، لكننا 

مل نكن قد اأجنزنـــا �سيًئا بعد، ومل نذهب ل�سراء اأغرا�ش عقد القران، 

حّتى اإّنه مل يتّم احلديث عنه، ول خ� عن علي وعائلته.

يف اليـــوم الرابع من �سهر فروردين، علم والدي لياًل اأّن معاون علي 

قـــد ا�ست�سهد. ا�ستيقظـــت اأّمي كعادتها عند ال�سبـــاح الباكر وا�ستغلت 

باأعمال املطبخ. عند ال�ساعة التا�سعة اأيقظتني من النوم وقالت بحزن: 

ذيع يف الراديو اأنَّ م�سيب جميدي، معاون علي، 
ُ
»انه�سي فر�سته، لقد اأ

ا�ست�سهد واليوم �سيتم ت�سييعه. اأ�سرعي تناويل الفطور لنذهب«.

ا، تناولنا الفطـــور، ارتدينا مالب�سنا  ا�ستيقظـــت نفي�سة وروؤيـــا اأي�سً

وانطلقنا. رغم اأّنها كانت اأّول اأّيام العام اجلديد اإّل اأّن رو�سة ال�سهداء 

كانـــت مزدحمة. فقـــد اأتت جموع غفـــرية للم�ساركـــة يف ت�سييع جثمان 

 1- هفـــت �سيـــن: وهي تراث اإيراني حيث تعـــّد طاولة اأو مائدة خا�سة يو�ســـع عليها قراآٌن 

ومراآة و�سبعة اأ�سياء تبداأ بحرف ال�سين: �سيب )تفاح(، �سير )ثوم(، �سركه )خل( وغيرها 

لالحتفال بال�سنة الجديدة. )المترجم(.
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ال�سهيـــد جميـــدي. لقد غ�ســـل املطر الذي هطـــل ليلة البارحـــة القبور 

ونّظفها، وُو�سع على العديد منها الورود واحللوى والـ »هفت �سني«.

يف رو�ســـة ال�سهداء، هّب ن�سيـــم عليل راح يهـــّز الأ�سجار ال�سغرية 

والكبـــرية. ذهبنا اإىل مكان قريب حيث �ستلقى كلمة قبل بدء الت�سييع. 

كانـــت هـــذه الناحية املكان الأكـــرث ازدحاًما يف الرو�ســـة. �ساهدنا بني 

اجلمـــوع ال�سّيدة من�سورة ومرمي، و�ســـررت بروؤيتهما �سروًرا ل حّد له. 

عـــال �سوت تالوة القـــراآن من مك�ات ال�سوت، ووقـــف عدد كبري من 

م�سوؤويل احلر�ـــش واجلي�ش اأمام اجلموع. قالت مـــرمي: »لقد اأح�سروا 

ا«. ال�سهيد هناك يف الأمام، وعائلته هناك اأي�سً

يف نف�ـــش الوقـــت ُقطعت تالوة القـــراآن، و�سعد مقـــّدم احلفل خلف 

املن�سة. عندما قال ب�سوته اجلهوري: »ب�سم رّب ال�سهداء وال�سّديقني« 

�سكـــت اجلميع وكاأّن على روؤو�سهم الطري، واكتنف �سمٌت حزين رو�سة 

ال�سهداء. �سكر مقـــّدم احلفل امل�ساركة الغفـــرية للّنا�ش، وبارك لالأمة 

وعائلـــة ال�سهيد املكّرمة �سهادة ال�سهيد م�سيـــب جميدي معاون قيادة 

املعلومات وعمليات فرقة اأن�سار احل�سنيQ. وبينما هو رافع قب�سته 

اأمام املالأ هتف:

»لدفن ال�سهداء... اأقدم يا مهدي، اأقدم«.

اعتلـــى مقـــّدم احلفل �سرفة طويلـــة و�سّيقة حيث كانـــت يف الطبقة 

الثانية للمغ�سل، وجتّمع النا�ش يف �ساحة كبرية مقابل املغ�سل خم�س�سة 

لأداء �ســـالة امليـــت، وانت�سرت اجلمـــوع الغفرية حّتى مدخـــل الرو�سة 

وداخلها ويف كّل اأرجائها.

كنـــت اأنظـــر اإىل الأطـــراف حـــني وكزتنـــي مـــرمي بكوعهـــا قائلـــة: 

ة. انقطعـــت اأنفا�سي لدى  »ُانظـــري! اإّنه علي اأخي«. اعتلـــى علي املن�سّ
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روؤيتـــه. نك�ست اإىل الوراء خطوات عـــّدة، ورحت اأنظر اإليه بدّقة بعيًدا 

عن اأعـــني اأّمي وال�سّيدة من�ســـورة والآخرين. كانت املـــّرة الأوىل التي 

ا�ستطعـــت النظـــر فيهـــا اإىل علي مـــن دون تكلُّف وخجـــل. كان ل يزال 

يرتـــدي املعطـــف الكاكـــي ذاتـــه، اأّمـــا قمي�سه فلـــم يكن ظاهـــًرا؛ لأّن 

�سّحـــاب املعطـــف واأزراره كانـــت مغلقة. بـــدا بلحيته املرخـــاة مغموًما 

ـــا، ورغم عر�ـــش منكبيه �سمـــر ج�سمه ونتاأت عظـــام وجهه.  ومنقب�سً

�ســـرع يف اإلقـــاء كلمتـــه: »م�سيب ابـــن البندقية وال�سظايـــا والقذائف، 

م�سيب ابن اجلوع والعط�ش والتعب، م�سيب مالك اأ�سرت زمانه...«.

رجعت خطواٍت اأكرث اإىل الوراء وا�ستندت اإىل احلائط ورحت اأ�سغي 

 بدقة. كان يتكّلم ب�ســـكل حمكم ورائع، رغم اأّن الن�سيج قد نخر �سوته.

فّكـــرت كم اأّن ذلـــك �سعب وثقيل بالن�سبة اإليه، يعنـــي، اأتراه كان قرب 

م�سيب عند �سهادته؟ كيف كانت حاله؟

نادتنـــي مـــرمي، فذهبـــت وجل�ست قربهـــا. كانت ال�سّيـــدة من�سورة 

ومـــرمي تبكيان. قالت مرمي وهي تبكـــي: »كان علي وم�سيب �سديقني، 

كان ياأتـــي اإىل بيتنا كثرًيا، كان بالن�سبـــة اإلينا اأًخا، ومل تفّرق اأّمي بينه 

وبني اأمري وعلي و�سادق«.

َثُقَلـــْت اأجواء الرو�ســـة، وكاأّن جميع الأموات خرجـــوا من اأجداثهم 

وراحـــوا يجولـــون بيننـــا وبالقرب مّنـــا، وغّطـــت ال�سماَء غيـــوُم �سوداء 

رماديـــة. وددُت اأن اأجل�ـــش يف مـــكاٍن منعزل واأبكـــي. ا�ستقت اإىل خايل 

حممد، ومتنيـــت لو ي�سلنا عنه خ�! ليتهم يعـــرثون على ج�سده ليهداأ 

قلـــب جّدتي. كانت اأّمي تبكي ب�سدة. مل اأدِر اإن كان بكاوؤها يف احلقيقة 

�سوًقا اإىل خايل حممد اأم من اأجل م�سيب.

ـــا خلف النع�ـــش باكية  عندمـــا انطلقـــت اجلموع رحـــُت اأجري اأي�سً
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ناحبـــة. ومالأْت ف�ســـاء الرو�سة �سيحات »ل اإلـــه اإّل اهلل«، كان م�سهًدا 

ا، وكاأّن َمـــن يف التابوت ابٌن عزيـــز للجميع وها هو  كئيًبـــا وحزيًنا جـــدًّ

غاٍف فيه. واجلموع تهتف وترّدد:

»اأينعت هذه الزهرة.. وافتدت القائد«

»لدفن ال�سهداء... اأقدم يا مهدي، اأقدم«.

وقـــع نظري على مـــرمي، كانت تقف يف زاوية مت�ســـك ع�سد ال�سّيدة 

من�ســـورة وت�سقيهـــا املاء مـــن »مطرة« �سغـــرية كانت بيدهـــا. تقّدمت 

فوجدت ال�سّيدة من�سورة قد امتقع لونها واأعياها التعب، فزعُت للوهلة 

الأوىل فقالت مرمي: »تعاين اأّمي من م�ساكل يف الُكليتني؛ ولأجل ذلك ل 

ينبغي اأن حتزن اأو تغ�سب«.

و�سلـــت اأّمي برفقـــة روؤيا ونفي�ســـة، وحاولن فعل �سيء مـــا لتتح�ّسن 

حـــال ال�سّيدة ب�سرعـــة. مل تكن املرا�سم قد انتهت بعـــد، اإّل اأّننا و�سلنا 

مـــع ال�سّيـــدة من�سورة ومـــرمي حّتى م�ستديـــرة الإمـــام اخلميني، وهي 

امل�ستديرة الرئي�سية يف املدينة.

حت�ّسنت حـــال ال�سّيدة من�سورة قلياًل، وعند التوديع حّددْت مع اأّمي 

يـــوم الأربعاء للمجـــيء اإىل منزلنا والذهـــاب اإىل ال�سوق ل�ســـراء لوازم 

اخلطبة.

عند الغروب، جل�سنا يف الغرفة، كان والدي مولًعا مب�ساهدة الأخبار 

والتلفاز، فنادانا ب�سوت مرتفع: »يا اأولد، اإّنه علي«.

كان تلفزيون مدينة همـــدان يبّث تقريًرا عن اجلبهة ظهر فيه علي 

جال�ًســـا على تّلـــة متحّدًثا عن »جـــاّدة اأم الق�ســـر« واملجاهدين الذين 

ا�ست�سهدوا هناك، قـــال اإّن طائرات العدو م�ساًفا اإىل ق�سفها املنطقة 

كانـــت اأحياًنـــا ترمي علـــى روؤو�ـــش املجاهدين كتل احلديـــد واحلجارة 
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والأكيا�ش.. واأمثال ذلك.

راح اجلميع ي�ساهد التلفاز بلهفة اإّل اأنا فلم اأ�ستطع اإظهار فرحتي.

يف اليـــوم التـــايل، مل يكن والدي يف املنزل، ُطـــرق الباب عند حدود 

ال�ساعة العا�سرة �سباًحا، قامت نفي�سة، التي كانت تبلغ اآنذاك من العمر 

�ست �سنوات، فتحت الباب وقالت: »اأختي العزيزة، لقد جاء علي«.

تـــاأّزرْت اأّمي بعباءتها وهرولت ناحيـــة الباب، دعته كثرًيا كي يدخل 

لكّنـــه مل يقبل. كنت قـــد كويُت مالب�سي منذ ال�سبـــاح الباكر، ارتديت 

مقنعتي وعباءتي وانطلقت برفقة اأمي.

كان علـــي وال�سّيـــدة من�سورة يقفان اأمام باب الفنـــاء يف انتظارنا، 

ف�سّلمـــوا علينا. كان ل يزال يرتدي املعطـــف الكاكي ذاته، وقد اأخف�ش 

قبعتـــه اإىل اأ�سفل جبينه بنحو ل يظهر فيـــه حاجباه حتى، ورّد �سالمي 

هم�ًسا.

ا�ستعار علي من �سديقه �سّيارة رينو بي�ساء واأتى يف اأثرنا. جل�ست 

ال�سّيدة من�سورة يف املقعد الأمامي بينما جل�ست اأنا واأّمي يف اخللف. 

يف ذلك اليوم راأيت عينيه الزرقاوين للمرة الأوىل من خالل املراآة. 

اجلو  وبدا  الزقاق،  فتنّدى  بالهطول  املطر  اأغــدق  املا�سية  الّليلة  يف 

ربيًعا علياًل.

اأوقـــف ال�سّيارة و�سط �سارع »�سريعتي« بالقرب من م�ستديرة الإمام 

اخلميني. نزلنا من ال�سّيارة وذهبنا باجتاه �سوق »مظفريه«. و�سع علي 

يديه يف جيبه، وراح يتقّدمنا يف ال�سري مطاأطئ الراأ�ش حمدوب الظهر 

ا مل يكن لدّي اأّي كالم لأقوله. من دون اأن ينب�ش بكلمة. اأنا اأي�سً

عندمـــا و�سلنـــا اإىل اأول ال�سوق، دنـــا مّني وب�سعوبـــة �سمعته يقول: 

»اآن�ســـة زهراء، املعـــذرة، من الأف�سل اأّنه ما دمنا يف همدان اأن ل ن�سري 
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مًعا حّتى ل يرانا اأحد من عوائل ال�سهداء وُيحزنه ذلك«.

اأوماأت براأ�سي تاأييًدا لكالمه، وقلت: حا�سر.

اقرتحت ال�سّيدة من�سورة اأن نذهب اأّوًل ل�سراء خامت الزواج.

كانـــت حمـــاّل ال�ساغـــة مقفلة مـــا عدا واحـــد اأو اثنـــني. وجدنا يف 

منت�ســـف �سوق »مظفريـــه« حمل ال�سائـــغ »ك�يائـــي« مفتوًحا. دخلنا 

املحل، فقالت ال�سّيدة من�سورة للبائع: »نريد خامت زواج«.

و�سع ال�سائغ طبق املحاب�ش اأمامنا، فقالت ال�سّيدة من�سورة »اآن�سة 

فر�سته، ا�ستح�سني اأحدها«.

نظـــرت اإىل الطبـــق، واخرتت اأخـــّف املحاب�ش واأقّلهـــا وزًنا. و�سعت 

اخلـــامت يف اإ�سبعي لأمتحنه. كان منا�سًبـــا لقيا�ش اإ�سبعي. نظرت اأّمي 

وال�سّيـــدة من�سورة اإىل يدي بينما كان علي �سارًحا يف التفكري يف مكان 

اآخر، بالتاأكيد كان يفّكر يف م�سيب جميدي.

ا،  قالـــت ال�سّيدة من�سورة: »عزيزتي فر�سته، هذا اخلامت زهيد جدًّ

اختاري خامًتا اأف�سل واأثمن«.

ا. بـــدا حزن ثقيل  نظـــرت اإىل علـــي، اأحببت اأن يبـــدي راأيه هو اأي�سً

على وجهه، فاأ�سّرت علّي ال�سّيدة من�سورة ثانيًة. وكاأّنني انتظرت علي 

ليقول �سيًئا. قلت يف نف�سي فليكن ما ي�ساء. مل يقل علي �سيًئا، واخرتت 

اأنا ذاك املحب�ش.

هم�ســـت ال�سّيدة من�ســـورة �سيًئـــا يف اأذن علي فتقـــّدم وحتّدث اإىل 

ال�سائـــغ عـــن ثمن املحب�ـــش. بعـــد اأن زان ال�سائغ املحب�ش قـــال لعلي: 

»2500 تومان«.

عّد علي النقود وو�سعها على لوحة العر�ش، ثّم كتب ال�سائغ فاتورة 

بذلك وو�سع املحب�ش يف علبة �سغرية زهرّية اللون معّرقة بورود �سغرية 
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حمراء وبي�ساء.

ا �سعيًدا!«. نظر اإيّل واإىل علي وقال: »مبارك اإن �ساء اهلل.. حظًّ

اأردفت ال�سّيدة من�سورة ب�سرور: »فلنذهب الآن ل�سراء الألب�سة«.

نظـــرُت اإىل علي، كانت يداه ل تزالن يف جيبه. بدا فرًحا، لكن من 

الوا�سح اأّنه كان خجاًل.

ـــا اأبي�ش اللـــون ينا�سب  قالـــت ال�سّيـــدة من�ســـورة: »فلن�سرِت قمي�سً

ا�ستقبـــال ال�سيوف، ولنرتك ثوب العر�ـــش اإىل ال�سيف«. اأجبتها اإيّن ل 

ا يف ظروف كهذه، ف�ساألتني متعّجبًة: »اأّي ظروف؟«. اأريد قمي�سً

- لقد ا�ست�سهد م�ساعد علي؛ وهو حزين لأجله.

نظـــرْت اإىل علـــي وقالـــت: »اإّن املوت واحليـــاة متالزمـــان، فال�سّيد 

م�سيـــب ا�ست�سهـــد والتحق باحلق تعـــاىل، هنيًئا له، ويـــا ل�سعادته! اأّما 

الأحيـــاء فلهم حياتهم. نحن ليلة البارحة مل نحّدد موعد العر�ش، فكم 

مّرة �ست�سبحني عرو�ًسا؟ مّرة واحدة، فعليك اأن تفرحي بذلك«.

اأخف�سُت راأ�سي ومل اأتفّوه باأّي كلمة. لكن، عندما انطلق اجلميع قلت 

لأمي: »اأّمي ل تخ�سعي لقولهم، لن اأرتدي ثوب خطبة، قلبي يحرتق من 

اأجل علي، يبدو اأّنه اأتى اإىل ال�سوق رغًما عنه«.

قالت اأّمي بهدوء: »ح�سًنا، ل تتفّوهي باأّي �سيء بعد الآن، اأنا �ساأتوىّل 

الأمر«.

ا�ستطاعـــت اأّمـــي اإقناع ال�سّيـــدة من�ســـورة، ومل تعـــاود اإ�سرارها، 

فقالت: »على الأقّل فلن�سرِت مراآة و�سمعدانًا«.

بائع  اخل�سار  بائع  مقابل  يوجد  كان  »مظفريه«،  �سوق  اأول  عند 

ثريات وم�سابيح. جلنا على كافة املرايا وال�سمعدانات، وعندما عدنا 

اأعجبك  »هل  من�سورة:  ال�سّيدة  �ساألتني  منها  بداأنا  التي  النقطة  اإل 
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�سيء؟«.

وقفُت اأمام اأرخ�ش املرايا وال�سمعدانات واأخّفها وزًنا وقلت: »هذان 

جّيدان«.

نظـــرت ال�سّيـــدة من�سورة اإىل علـــي. مل يكن يف املحـــل غرينا نحن 

والبائع واأجريه.

تقّدم علي ونظـــر اإىل املراآة وال�سمعدان اللذيـــن اخرتتهما، واأدرك 

اأّنني فعلت ذلك مراعاًة لأو�ساعـــه. اأ�سار اإىل مراآة و�سمعدان اآخرين، 

وقال: »ما راأيك بهذين؟«.

نعا  كانـــت تلك املـــراآة وال�سمعـــدان يف غاية اجلمال، وبـــدا اأّنهما �سُ

يف ال�ســـني، واأّنهمـــا باهظـــا الثمـــن. كان �سعرهمـــا م�سعاًفـــا؛ وذلـــك 

لزخرفتهما بالورود الناتئة وامللّونـــة بالألوان اجلميلة، فمثل هذا النوع 

من املرايا وال�سمعدانات كان قد و�سل حديًثا اإىل ال�سوق يف ذاك الوقت 

و�سار مو�سة.

�ساألنا �ساحب املحل الذي كان واقًفا بالقرب مّنا عن ثمنها فاأجاب: 

»3500 تومان«. قلت لعلي اإّنهما باهظا الثمن، فاملراآة وال�سمعدان لي�سا 

و�سائل �سرورّية لندفع ثمنهما باهًظا. كان علي ي�سغي اإيّل فقلت ثانيًة: 

»اأمل تكـــن جميلة تلك املراآة التي اخرتُتها؟ ليتهـــا فقط كانت بي�ساوّية 

ال�ســـكل«. قال البائع الـــذي كان ينتظرنا لنختـــار �سيًئا: »حل�سن احلظ 

يوجد منها يف املخزن واحدة بي�ساوّية ال�سكل«.

نادى العامل الذي كان م�سغوًل بتعليق الرثيات: »اذهب اإىل املخزن 

ب�سرعـــة واأح�ســـر املـــراآة البي�ساوّيـــة ال�ســـكل«. خ�سعنا جميًعـــا لالأمر 

الواقـــع، ومل ينب�ش اأحد ببنت �سفة. م�سى العامـــل بخّفة وعاد �سريًعا، 

بهما داخل كرتونة واأعطانا اإياها، وبلغ  اأح�سر املراآة وال�سمعـــدان وو�سّ

ثمنهما 1000تومان. ولإ�سرار ال�سّيدة من�سورة، ا�سرتينا حقيبة �سوداء 
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وذهبية اللون للمنا�سبات، وقطعة قما�ش بي�ساء لتخيطها يل اأّمي عباءة 

ا اأبي�ش مقّلًما بخطوط عمودّية �سوداء  ا قمي�سً فيما بعد. وا�سرتينا اأي�سً

وحمراء كثوب خطبة، مع �سندل ذهبي اللون.

اأمـــا اأّمي فقد ا�سرتت لعلي قطعة قما�ش ت�سلح ل�سرتة وبنطال، كان 

ا، زرقاء برتولّية. لكن، مل ت�سنح له الفر�سة ليخيطها.  لونها جمياًل جدًّ

عنـــد الظهرية، تعبت ال�سّيدة من�سورة فاأح�سر علـــي ال�سّيارة اإىل اأول 

الزقاق، اأو�سل والدته اأّوًل، ثّم اأو�سلنا، عندما و�سلنا اإىل باب منزلنا، 

مل يدخل رغم اإ�سرارنا الكثري عليه.

بالرغـــم مـــن اأّننا مل نتكّلم مـــع بع�سنا البع�ش �ســـوى ب�سع ُجمل يف 

ال�سوق، تب�ّسم حني الوداع وقال: »اآن�سة زهراء، �ساحميني، اأم�سينا وقًتا 

�سّيًئـــا، كنت اأ�سعر بال�سيق«. عندما وّدعنـــا وغادر غ�س�ست باحلزن، 

اأحببت اأن يبقى لتناول الغداء عندنا، كنت اأعلم اأّنه اإذا بقي يف منزلنا 

�ستتح�ّسن اأحواله، �سيجل�ش مع اأبي ويتحّدث اإليه، واأّمي بدورها �ستقول 

�سيًئـــا، كذلك نفي�سة �ستتحّدث بكالم حلـــو. اأحببت اأن يبقى عندنا كي 

تتح�ّسن حاله.

****
�سبـــت بوعكة �سحّيـــة. قلقت اأّمي 

ُ
يف يـــوم الأربعـــاء، 26 اآذار 1986 اأ

كثـــرًيا، فذهبنـــا برفقة والـــدي اإىل م�ست�سفـــى الإمام الواقـــع يف اجلهة 

املقابلة لزقاقنا. قام طبيب الطـــوارئ مبعاينتي و�سّخ�ش حايل: ت�سّمم 

من الطعام. اأعطوين حقنًة وم�ساًل، وبعد ب�سع �ساعات عدنا اإىل البيت 

مع كي�ش من اأقرا�ش الدواء. ل اأدري اإن كانت الأعرا�ش اأعرا�ش ت�سّمم، 

اأم خوف وا�سطراب ب�سبب مرا�سم العقد. وجفاين الكرى حّتى ال�سباح.

عندمـــا نه�ســـت يف ال�سبـــاح ونظرت يف املـــراآة اإىل نف�ســـي، هالني 
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الـــروع، بدا لون وجهي �ساحًبـــا، وعيناي غائرتني، وكاأّنه ل يوجد قطرة 

دم حتت جلدي.

بـــدا املنـــزل موح�ًســـا كئيًبا، مل تكن اأّمـــي يف البيت، بينمـــا اأبي كان 

ي�ستعد للخروج. مل ي�سبه بيتنا اأبًدا ذلك البيت الذي من املقّرر اأن ُتقام 

فيه مرا�سم خطوبة بعد الظهر.

�ساألـــت اأبـــي عن اأّمـــي فاأجاب بحـــزن: »لقـــد ا�ست�سهد ابـــن ال�سّيد 

، وذهبـــت اأمك اإىل منزلهـــم«. كان منزل ال�سّيد 
2
 وابن اأخيه

1
ر�ستمـــي

ر�ستمـــي يقع مقابل منزلنا. وهما اأخوان تزّوجـــا من اأختني و�سكنا مًعا 

يف املنـــزل نف�سه. اأخ�ين والـــدي اأّن ابنيهما ُفقـــد اأثرهما يف عمليات 

)والفجر 8(، وقد �ساءت حايل اأكرث لدى �سماعي هذا اخل�.

رحـــت اأحد�ش بفـــرتة ما بعد الظهـــر ومرا�سم عقد القـــران وعائلة 

ال�سّيـــد ر�ستمـــي التـــي قدمت �سهيديـــن. لقـــد كان حتّمل ذلـــك �سعًبا 

بالن�سبـــة اإيّل واأنا جارتهم، فكيـــف بوالديهما!! احـــرتق قلبي لأجلهم، 

و�سّحت الدموع من عيَنّي.

اأ�ســـارت ال�ساعة اإىل احلادية ع�سرة �سباًحا، ول خ� يف منزلنا عن 

اإقامـــة حفل اأو حت�ســـريات ملرا�سم العقد. لقد تاأّثـــر اجلميع بامل�ساب 

اجللـــل الذي حـــّل بعائلة ال�سّيد ر�ستمـــي. انهمكت اأّمي مـــا بني منزلنا 

ومنـــزل ال�سّيـــد ر�ستمي. كنت م�سغولـــة باإعداد الطعـــام عندما نادتني 

نفي�ســـة من فناء املنـــزل: »فر�ستـــه عزيزتي، خايل حممـــود يقف لدى 

الباب ويريدك يف اأمر ما«.

1- محمـــد ها�سم ر�ستمي؛ ولـــد 1347/4/25)7/1968( في همدان وا�ست�سهد في 19 �سباط 
1986 في الفاو.

2- م�سعـــود ر�ستمـــي ولد في همـــدان 1346/4/1)6/1967(، وا�ست�سهد كذلك في 19 �سباط 
1986 في عمليات والفجر 8 في الفاو - العراق.
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اأطفـــاأت الغـــاز واأ�سرعت اإليـــه. كان خـــايل واأّمي يقفـــان يف الفناء 

يتحّدثان مًعا. عندما راآين خايل قال با�ستياء: »ما هذا؟! فر�سته، ملاذا 

مل تقومي بفعل �سيء حتى  الآن؟ ملاذا مل جتّهزي مائدة العقد؟!«.

نظـــرُت اإليـــه متعّجبـــة وهززت كتفـــي، عنيـــُت اأّننـــي ل اأدري �سيًئا، 

ف�ساألني زاجًرا: »ماذا يعني؟!«.

- وما يدريني اأنا؟ مل يقل اأحد يل �سيًئا.

نظر خايل اإىل �ساعته وقال بحّدة: »ال�ساعة احلادية ع�سرة!«.

اأجابته اأّمي: »عزيزي حممود، لقد قّدم جرياننا اآل ر�ستمي �سهيدين«.

هرول خايل ناحية باب الفناء وزجمر ب�سوت منخف�ش: »وماذا كّنا 

�سنفعل؟ اأترانا �سنح�سر فرقة مو�سيقية واآلة طرب وطباًل؟!«.

ثم التفت اإيّل:

- فر�سته، اأ�سرعي ونّظفي غرفة ال�ستقبال حلني عودتي.

نطـــق خايل بهـــذه اجلملة وغـــادر. بينمـــا اأّمي توّلهـــا ال�سطراب 

فهرعـــت �سوب خزانـــة املالب�ش واأح�سرت منها قطعـــة قما�ش حريرّية 

و�سجادة عر�سها النفي�سة وفر�ستها �سطر القبلة. كذلك اأعطتني الرحل 

والقراآن وقالت: »ذوقك رفيع، مّنقيها بنف�سك«.

كان ال�سمعـــدان واملراآة يف منزلنا، فاأخرجتهمـــا من العلبة، نفخت 

على املراآة وملّعتها مبنديل وو�سعتها و�سط �سفرة العقد. اخرتت للقراآن 

مكاًنا مقابل املراآة فانعك�ست �سورته ذات الغالف الأخ�سر فيها.

دلفـــت روؤيا اإىل الغرفـــة ويف يدها زهرية ورد طبيعـــي ملفوفة بورق 

اأملنيـــوم وقالـــت: »هذه من علـــي«. �ساألتها اإن كان قد دخـــل فقالت يل: 

»كال، لقد رافق اأّمي يف الذهاب اإىل منزل ال�سّيد ر�ستمي«.

ن�ّسقـــت مكان الزهرية بجانب املـــراآة وال�سمعدان، فانعك�ست كذلك 
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�ســـورة الـــورود احلمـــراء والبي�ساء يف املـــراآة. خاجلتني فكـــرة لو اأيّن 

رافقتهما لأقّدم معهما واجب العزاء.

بعد قليل، عـــاد خايل ومعه اأغرا�ش كثرية. و�سع قرب �سفرة العقد 

كّل الأ�سيـــاء املتبقيـــة من �سفرة عقـــده: �سّلة بندق وجـــوز ف�سّية اللون، 

ي، و�سدفتـــان بي�ساوان،   مزّينـــة باإكليل ف�سّ
1
فتات من خبـــز ال�سنكك

�ش يو�سع فيه خامت الزواج، م�ساًفـــا اإىل امللّب�ش واحللوى  وتـــاج جم�سّ

وورد ال�سف�ساف.

لقـــد �سحـــن جميء خـــايل اجلميع بالطاقـــة واحليوّية، فخـــرج اأبي 

واأح�سر معه ُعلًبا من احللوى، ثّم خرج ثانية واأح�سر الفاكهة، ثّم عاد 

. يف كّل مّرة كان يعـــود فيها اإىل البيت 
2
وخـــرج ل�سراء ال�سوكـــول والكز

تعود اأّمي وتوكل اإليه مهمة �سراء اأخرى.

ح�سرت جّدتي على الغداء. عندما راأتني �ساألت بامتعا�ش: »وجيهة! 

اأمل تاأخذي فر�سته اإىل م�سففة ال�سعر؟!«.

حانـــت من اأّمي التفاتة اإيّل واأ�سارت بالنفي، تاأّففت جّدتي غا�سبة: 

انه�ســـي! مل اأَر عرو�ًسا علـــى هذه الهيئة، اأ�سرعـــي ونّظفي وجهها على 

الأقّل!

كانـــت اأّمي جتيد فعل كّل �سيء، فف�ساًل عـــن كونها خّياطة ماهرة، 

ا جتيـــد مهنة التزيـــني الن�سائـــي. وباأمر مـــن جّدتي قامت  كانـــت اأي�سً

بتملي�ـــش �سعري، وراحت حتّدث جّدتي كيـــف ذهبت مع علي اإىل منزل 

ال�سهيـــد ر�ستمي، وا�ستاأذنا العائلة لإقامـــة مرا�سم العقد. كان علي قد 

ـــا، ولكن يهّمنـــا اأن جتيزوا لنا  قـــال لهـــم: »نحن لن نقيم حفـــاًل ر�سمًيّ

1-  نوع من الخبز يو�سع على الح�سى الحار لين�سج. )المترجم(

2- نوع من الحلوى الإيرانّية. اعتاد الزوار على �سرائه كثيًرا. )المترجم(
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اإجراء عقد القران«.

عندما انتهت اأّمي من تزيني �سعري ذهبُت وارتديُت القمي�ش الذي 

ا�سرتيناه، لكن، ما اأن راأتني جّدتي حّتى قّطبت حاجبيها ثانية وقالت: 

»ما هذا الذي ارتديِته؟ اأمل ت�سرتي ثوب عرو�ش؟!«.

قلـــت: هـــذا جّيد، فهـــو من جهـــة ثوب عرو�ـــش، ومن جهـــة اأخرى، 

واحرتاًما لعلي )ب�سبب �سهادة معاونه( فيه خطوط �سوداء.

ت على  هـــّزت جّدتي براأ�سها وغمغمت، فما كان من اأّمي اإّل اأن ع�سّ

�سفتيها، واأ�سارت اإيّل كي ل اأتفّوه باأّي كلمة.

بعد الغداء، باغتنا ال�سيوف بالتوافد؛ العّمات والأعمام وزوجاتهم، 

خايل وزوجته، وعدد من الأ�سخا�ش املقّربني الذين مّتت دعوتهم.

عند ال�ساعة الثالثة والن�سف و�سل علي وعائلته وعدد من اأقربائهم 

ا، وبنطاًل  ا بنًيّ املقّربني. كان يرتدي املعطف الكاكي اللون ذاته، وقمي�سً

خمّطًطا، وقد اأح�سروا معهم قالب حلوى كبريًا مّت و�سعه و�سط �سفرة 

العقد.

تدّثرت بعبـــاءة بي�ساء اللون مرقّطة بزهـــور زرقاء �سغرية. جل�ست 

بجانـــب �سفرة العقد، والن�سوة توزعن من حويل يف اأرجاء الغرفة، دخل 

علي ليجل�ش بقربي جانب �سفرة العقد، لكّنه عندما راأى الن�سوة يجل�سن 

خرج اإىل البهو حيث جمل�ش الرجال.

وتوىّل عّمـــي مهدي مهمة ت�سوير احلفلـــة، اأّما مرمي فراحت حتف 

قطعتـــني مـــن ال�سكـــر اجلامد فـــوق راأ�ســـي. فجـــاأًة، ارتفعـــت اأ�سوات 

ال�سلوات وال�سحكات من ناحية البهو.

ذهبت اأّمي اإىل البهو، ثّم عادت وحلقت بها كّل من ال�سّيدة من�سورة 

ومرمي، ثّم عادتا.
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قالت مرمي: »لقد ح�سر اأ�سدقاء علي، لكّن علي مل يدُع اأحًدا منهم، 

ل اأدري كيف علموا بالأمر«.

رّدت ال�سّيـــدة من�ســـورة ب�ســـرور: »اأخ�نـــا اأمري اأّن اأحـــد اأ�سدقاء 

علي علم بالأمر وقـــام باإبالغ اجلميع. لقد تعّقبونا واختباأوا يف الزقاق 

اخللفـــي، وعندما دخلنا تبعونا قائلني: يـــا اهلل يا اهلل. اأ�سكرك يا رب؛ 

اإذ اإّن اأ�سدقاء علي اإىل جانبه، وقد اجتمعوا حوله«.

وزجل العم باقر:

�ــســادًقــا مــوؤمــًنــا  كــنــت  ـــــــتـــــــكـــــــن مـــــعـــــنـــــااإذا  فـــــــل

منافق كــّل  اأنــف  عن  ـــهرغًما  ــوا عــلــى الــنــبــي واآل ــّل �ــس

ــعــر�ــش القلبنـــــادت مــالئــكــة ال �سميم  يف  ــة  الأحــّب

ــوا عــلــى حمــمــد واآلـــهكتب على العر�ش بخط جميل ــّل �ــس

ويّل ــا  عــلــيًّ اأّن  يف  �ــســّك  وقــــــــد رّبــــــــــــاه الــــنــــبــــّيل 

واآلــههـــــــو اأمــــــــــــري اجلــــمــــيــــع حممد  على  ف�سّلوا 

وبـــورود اأ�سدقـــاء علي تبّدلت الأجـــواء، وجعلت اأ�ســـوات ال�سلوات 

ا ي�سّلـــني على النبـــي واآله. اجلماعّيـــة ملجل�ـــش الرجـــال الن�ســـوة اأي�سً

بعـــد قليل، قالت اأّمي وهـــي تقف لدى الباب: »اإّن ال�سّيد يقراأ خطبة 

العقد«.

تقّو�ش �سيء يف قلبي، �سعرت كاأيّن يف اأ�سحار �سهر رم�سان املبارك، 

ومل يتبّق �سوى وقت قليل لأذان ال�سبح، فاغتنمت الفر�سة و�سرعت يف 

قـــراءة الدعاء علـــى عجل، ودعوت اهلل اأن يكتبنـــا يف ال�سعداء، ويجعل 

زيارة مكة وكربالء من ن�سيبنا.

تناولـــت القراآن من الرحـــل، ورحت اأقراأ ما تي�ّســـر من الذكر. ُعنّي 
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خـــايل اأحمد وكياًل عّني، وقال بالنيابة عّنـــي يف جمل�ش الرجال: »نعم 

قبلت«. دخل خايل اإىل الغرفة حاماًل دفرًتا كبرًيا يت�سّمن دفرت ت�سجيل 

العقـــود ووثيقة الزواج. وجعلني اأوّقع علـــى كّل الأوراق. قالت اأّمي: »اإّن 

 يخطب خطبته«.
1
اآية اهلل جنفي

�سمعـــت ثانية اأ�سوات �سلـــوات الرجال، وراح العـــم باقر هذه املّرة 

ين�سد:

اأطلق ل�سانك طاملا الدم يجري يف عروقك

�سلِّ على النبي وعلى وجهه اجلميل الوردي

عّمت اأ�ســـداء ال�سلوات اأرجاء املنزل، فنـــادت اأّمي عن الباب: »يا 

�سيدات لقد جاء العري�ش«.

جل�ش علي اإىل جانبي، و�سّلم علّي بخجل وحياء. و�سع خايل حممود 

دفرًتا كبرًيا على ركبتي؛ واأ�سار اإىل املوا�سع التي ينبغي اأن اأوقع عليها.

َدَفة التـــي بداخلها املحب�ش.  كذلـــك مرمي و�سعت اأمـــام »علي« ال�سّ

تناول املحب�ش م�سطرًبا، ولأّنه جل�ش عن مييني، و�سع املحب�ش يف اإ�سبع 

يدي اليمنى. فقلت بهدوء: »ل ُيو�سع يف هذه اليد، بل يف اليد الي�سرى«.

قّدمـــُت يدَي الي�سرى فاحمّر وجهـــه، وخلع املحب�ش من يدي اليمنى 

1- هـــو اآيـــة اهلل ال�سّيد محمـــد ح�سيني همداني المعـــروف بال�سّيد النجفـــي، من الحكماء 
والعرفـــاء المعا�سريـــن. ولد في النجـــف الأ�سرف 1904 وق�سد همـــدان برفقة والده منذ 

نعومـــة اأظفـــاره. وفي الواحد والع�سريـــن من عمره عاد اإلى النجف ودر�ـــش على يد الآيات 

العظـــام ال�سّيـــد اأبو القا�سم الخوئـــي والعالمة ال�سّيـــد محمد ح�سيـــن الطباطبائي درو�ش 

الفقه واأ�سول الفقه، الـــكالم والفل�سفة و�سار محّط اهتمام الميرزا النائيني وح�سل على 

�سهـــادة الجتهـــاد منه ،كذلك حـــاز م�ساهرة هـــذا المرجع الكبير. عاد اإلـــى همدان بعد 

اثنتيـــن وع�سرين �سنـــة وا�ستغل في التدري�ش والتاأليف واإر�ساد النا�ـــش. اأخيًرا، وّدع الحياة 

وقـــت ال�سحر فـــي التا�سع من مهـــر 1996م وُدفن في جوار مرقد ال�سيـــخ البهائي في حرم 

الإمـــام الر�ساQ. من موؤلفاته: الأنوار ال�ساطعة في تف�سير القراآن )18مجلدًا( والأنوار 

ال�ساطعة من اأ�سول الكافي )6اأجزاء( وغيرهما..
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وو�سعـــه يف الي�سرى. وقام اأبي بدوره بو�ســـع خامت عقيق يف اإ�سبع علي 

كان قد ا�سرتاه �سابًقا ملثل هذا اليوم.

يف العـــام املا�ســـي كّنا قـــد ذهبنا اإىل العمـــرة اأنا واأهلـــي، وا�سرتى 

والـــدي ل�سهره امل�ستقبلي �ساعـــة اأنيقة من مكة؛ قّدمها لعلي هدية يوم 

اخلطبة.

جلـــت بطـــريف يف املـــراآة فراأيت علي ينظـــر اإيّل، �سعـــرت باخلجل، 

فخطفـــت نظرتـــي ب�سرعـــة واأخف�ست راأ�ســـي. كانت املـــرة الأوىل التي 

يراين فيها ب�سكل جّيد.

****
يف اليـــوم التـــايل، ذهبـــْت اأّمـــي اإىل امل�سغـــل؛ وان�سغلُت اأنـــا واأختّي 

بتنظيف املنزل، ومل تكن اآثار الت�سّمم قد خرجت من ج�سمي بعد.

عنـــد الظهر، ملـــا رجعت اأّمي قالت: »عندما كنـــِت نائمة �سباًحا جاء 

ا اإىل  علي ودعانا اإىل منزلهم حل�سور الهيئة لياًل«. يف امل�ساء ذهبنا عائليًّ

الهيئة، ون�سبت اأمام مبنى منزلهم لفتة بي�ساء م�ساءة مب�سباح مكتوب 

عليهـــا: »هيئة �سبيل ال�سهداء«. اأ�ّس�ش الهيئة كّل مـــن اأمري وعلي، وكانت 

تلك الّليلة الأوىل التي يقام برنامج الهيئة يف منزلهم، واملرة الأوىل التي 

نزورهـــم فيها. كانت م�ساحـــة ال�سقق يف الطبقة الرابعـــة للمعهد الفني 

130م وثـــالث غرف نوم، كانت هذه هيئـــة الرجال. اأّما يف ق�سم الن�ساء، 

كنت اأنا واأّمي واأختي وال�سّيدة من�سورة ومرمي وال�سّيدة منرية.

يف تلـــك الّليلة علمت اأّن والَدي ال�سّيـــدة من�سورة اللذين ينادونهما 

اجلّد واجلـــّدة، كذلك الأخت الوحيدة لل�سّيدة من�سورة، واأخاها الذي 

ي�سبهها اإىل حّد كبري، يعي�سون يف طهران.

اأّمـــا مرمي فقد عقدت قرانها على ابن جـــريان اجلّدة الذي يعمل يف 



الروضة الحادية عشرة106

وزارة اخلارجية، وتقّرر اأن تتزّوج يف ال�سيف القادم، وتنتقل اإىل طهران.

دخـــل علي الغرفة حيث جنل�ـــش ورّحب بنا. بـــدا الب�سر على حمّياه 

لدى روؤيتنا، واختفى بعد ذلك حّتى نهاية املرا�سم.

بعـــد انتهاء املرا�سم اأو�سلنا علي اإىل املنزل ب�سّيارة اأحد الأ�سدقاء. 

عنـــد الوداع متاهل قليـــاًل كي يدخل والدي املنزل، ثـــّم التفت اإىل اأّمي 

وقـــال: »يا حاجـــة، نريد غـــًدا الذهاب اإىل قـــم برفقـــة ال�سّيد حممود 

وزوجتـــه، اأجتيزين لزهراء اأن تذهب معنا؟«. �سكتت اأّمي قلياًل وقالت: 

»اأاأخ�مت والدها بالأمر؟«

فرك يديه مربًكا وقال: »يف احلقيقة كاّل، خجلت من ذلك«.

لوا غًدا باملجيء  تب�ّسمت اأّمي وقالت: »ح�سًنا، اأنا �ساأخ�ه الآن، تف�سّ

فاإن اأجاز لكم ت�سطحبون فر�سته معكم«.

مل يـــردف علي �سيًئا، وّدعنا وذهـــب. اأخذت اأّمي الإذن يل من اأبي، 

ولياًل هّياأْت يل حقيبة �سغرية و�سعت فيها ثوًبا اأو ثوبني، مع ثوب �سالة 

ومن�سفة وهوّية.

عنـــد ال�سبـــاح الباكـــر اأيقظتنـــي لل�ســـالة واأو�ستنـــي بالتو�سيات 

الالزمـــة. بينما كّنا نتناول طعام الفطور قـــرع علي جر�ش املنزل، فتح 

ا خايل وزوجته. اأبي الباب فوجد اأي�سً

فرحت اأّمي كثرًيا عندما راأتهما، واأو�ستهما بي.

 بينما حمل اأبي قراآنه ال�سغري الذي يحمله 
1
ر�ّست اأّمـــي املاء خلفنا

دائًمـــا يف جيبـــه، وجعلنا منّر من حتته، ترافقنـــا دعواته و�سلواته على 

النبي واآله.

ا�ستعـــار علـــي �سّيـــارة بايـــكان مهرتئة مـــن �سديقـــه. كان يقودها 

1- من التقاليد: رمي الماء عند مغادرة الم�سافر، للتفاوؤل بعودته �سالًما. )المترجم(
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بنف�ســـه. جل�ش خايل يف املقعد الأمامـــي بينما جل�ست اأنا وزوجة خايل 

يف املقعـــد اخللفـــي.

�سغط علي على دوا�سة الوقود وانطلقت ال�سّيارة تنعق كالغراب.

انهمكت اأنا وزوجة خـــايل يف اخللف بق�ّش الأحاديث، وكذلك علي 

وخايل حممود.

�ســـرع خايل حممود يف املزاح و�ســـرد الذكريات من و�سط الطريق، 

ومل ننتبه من ال�سحك كيف حّل الظهر، وو�سلنا اإىل »�ساوه«.

، فطلب علي يل وله »جلو كباب 
1
ق�سدنا مطعًما يقـــّدم »جلو كباب«

�سلطـــاين«. ولأيّن كنـــت اأجل�ش قبالة علـــي خجلت من تنـــاول الطعام، 

فتناولت كمية قليلة من الأرز وتوّقفت عن الأكل.

ا ب�ســـكل جّيد، وبقي ن�سف  ل اأدري ملـــاذا زوجـــة خايل مل تاأكل اأي�سً

طعامهـــا يف الطبـــق. اأّما خايل حممـــود الذي كان يبحـــث عن مو�سوع 

للتعليـــق عليه فقـــد جعل من هذا احلدث مدعاة �سحـــك، فقال: »�سّيد 

علـــي! ل تقلق اأبًدا، مع هاتني الزوجتني �سنحّج يف غ�سون �سنة واحدة؛ 

و�سينادوننا اأنا واأنت يف ال�سنة الالحقة حاّج فالن، وحاّج فالن..«.

بعـــد ذلـــك �سكب ما تبّقى مـــن طعام زوجته يف �سحنـــه وتناول منه 

لقمـــة. قال وهو ياأكل ب�سهّية: »�سي�سبح كالنـــا �سمينًا، فهاتان املراأتان 

ل تـــاأكالن �سيًئا، وبعد اأ�سهر عّدة �سن�سبح هكذا«، ثّم نفخ خّديه مقّلًدا 

الأفراد البدينني، وتابع: »يف ال�سنة القادمة م�ساًفا اإىل �سهولة امتالكنا 

ا«. ال�سّيارة �سنمتلك منازل اأي�سً

كان خايل يطلق فكاهاته، ونحن نطلق �سحكاتنا.

و�سلنـــا اإىل قم ع�ســـًرا. راح علي وخايل يبحثان عـــن فندق جماور 

1- كفتة م�سوية مع الأرز المطبوخ. وجلو كباب �سلطاني هو الطبق مع المقبالت. )المترجم(
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للحـــرم. طلب اأ�سحـــاب الفنادق بطاقـــات الهويـــات، كان لدينا جميًعا 

بطاقـــات هويات بيد اأّن بطاقتـــي هويتنا اأنا وزوجة خايل كانتا بال �سور 

�سم�سيـــة. مهما حاول علي ت�سوية الأمر مـــع مدير ال�ستقبال يف الفندق 

مل يفلـــح، فا�سُطررنا اإىل الذهاب اإىل مديرية الفنادق، ا�ستغرق الوقت 

�ساعتـــني اأو ثالث �ساعات كي نعرث على ذلك املكان، ح�سلنا يف النهاية 

علـــى ر�سالـــة موافقة وعدنـــا اإىل الفنـــدق. حمل علي وخـــايل اأغرا�سنا 

وو�سعاهـــا يف الغرف، بينما بقيت اأنا وزوجة خـــايل يف �سالة النتظار. 

يف البداية، عزمنا على الذهاب اإىل احلرم، م�سى اأمامنا خايل وزوجته 

وهمـــا يتحّدثان مع بع�سهما البع�ش. بينما تبعناهما اأنا وعلي �سامَتني. 

تذّكرت كالمه يف همـــدان، فتاأخرت عنه ب�سع خطوات، ف�سار اأمامي، 

انتظر قلياًل كي اأ�سل اإليه، لكّنني حر�ست على البقاء خلفه دائًما. �ساق 

ذرًعـــا ف�ساألني: »هل اأنت متعبة؟«. اأجبته: »كاّل، لكّنك قلت اأن ل من�سي 

مًعـــا يف الطريق، اأتذُكر مو�سوع عوائل ال�سهداء؟!«. تب�ّسم و�سحبني من 

يدي قائاًل: »هذا املو�سوع يتعّلق بهمدان، اأّما هنا فال اأحد يعرفنا«.

عدنـــا اإىل الفندق منت�سف الّليل. كانـــت الغرف يف الطابق الثاين. 

اأخـــرج خـــايل مفتاًحا مـــن جيبه وفتح بـــاب الغرفة، ودعـــا زوجته اإىل 

الدخول، بينما بقيت اأنا حريى ل اأدري اأين اأذهب.

قام علي بفتح باب الغرفة املجاورة ودعاين قائاًل: »تف�سلي«.

انتابني �سعوران؛ �سعور باخلجـــل و�سعور بالغربة. نظرت اإىل زوجة 

خايل ورجوتها بنظراتي كي تاأخذين اإىل حيث هي، فما كان منها اإّل اأن 

وّدعتني وقالت: »ت�سبحني على خري«. اأُ�سقط يف يدي ودخلت الغرفة.

توّلين �سعور بال�سطراب، فالغرفة وجّوها كانا ثقيلني علّي، جل�ست 

علـــى اإحدى الكنبات قـــرب النافذة، بينما راح علـــي يتم�ّسى يف الغرفة 

وُي�سغل نف�سه عبًثا بالأغرا�ش املوجودة فيها.
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حوت الغرفة �سريَرين يف�ســـل بينهما من�سدة �سغرية، م�ساًفا اإىل 

براد �سغري، جهاز تلفاز، كنبَتني وطاولة قرب الكنبة.

�ساألنـــي علي: »األ�ســـِت متعبة؟ اأمل يدهمك النعا�ـــش؟«. اأجبته بقلق: 

»كاّل«.

كاأّنه تنّبـــه اإىل اأو�ساعي النف�سّية، وتكّهن �سبب قلقي، فرفع اأكمامه 

ودخل احلّمام. م�ست مّدة من الوقت وهو داخله. نه�ست ووقفت خلف 

النافـــذة، �ساهـــدت قّبة حـــرم ال�سّيـــدة املع�سومـــةO واملئذنة، كان 

م�سهًدا جمياًل يهدهد العيون، فلم اأرغب يف اأن اأ�سيح نظري عنه.

رغـــم اأّن الوقـــت كان متاأّخـــًرا اإّل اأّن ال�سيـــارات امل�سيئة كانت تع� 

الطرقـــات، وكذلك م�سابيـــح النيون امللّونة، وواجهـــات العر�ش ملحال 

بيع ال�سوهان، وبيع اللوازم الدينية وال�سبحات والهدايا، كانت ما تزال 

م�ساءة وم�سع�سعة، والنا�ش يروحون ويجيئون على الأر�سفة التي تنتهي 

اإىل احلرم.

خرج علي من احلّمام وهو يرخي اأكمامه، ووجهه ما زال مبّلاًل باملاء.

عندما راآين تعجب وقال: »اأمل تنامي بعد؟!«.

- ل اأ�سعر بالنعا�ش.

تب�ّســـم وقـــال: »مـــن الوا�ســـح اأّن الّنعا�ش قـــد غلبك واأّنـــك متعبة؛ 

�ساأ�سّلـــي، واأقوم باإجناز بع�ش الأعمـــال املتوّجبة علّي، اإذا كان وجودي 

هنا يقلقك ويعّذبك اأذهب اإىل الأ�سفل«.

قلت: »ل، فلريحت بالك«.

ا؛ اخلـــدي اإىل الّنوم، اأتوّدين اأن  رّد قائـــاًل: »فلينعـــم بالك اأنِت اأي�سً

اأطفئ امل�سباح؟«.
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وقبـــل اأن اأجيبه بنعم اأو ل اأطفاأ الأ�سواء، وا�ستعّد لل�سالة. انتهزُت 

الفر�ســـة فخلعـــُت عباءتي وغّطيـــت وجهـــي بالبّطانّية، ولفـــرط تعبي 

غططت يف النوم �سريًعا.

ا�ستيقظت من النوم على �سوت الأذان املت�سّرب من ال�ّسارع، نظرت 

اإىل �سريـــر علّي ب�سكل ل اإرادي فوجدته خالًيا والبّطانّية مرمّية جانًبا، 

واجتاحـــت اأ�سواء الّطرقات الغرفـــة فاأ�ساءتها. جل�ســـت على ال�ّسرير 

فتناهى اإىل �سمعي �سر�سقة مياه. كان احلّمام م�ساًء، نه�ست وارتديت 

العبـــاءة. خرج علّي مـــن احلّمام وهو يكمل و�ســـوءه؛ �سّلمت عليه فقال 

ا ليلة البارحة ما اإن و�سعِت  متعّجًبـــا: »اأنِت م�ستيقظة؟! كنِت متعبًة جدًّ

 عميق«.
ٍ
راأ�سِك على الو�سادة حّتى غططِت يف نوم

- اأجل؛ كنُت متعبة.

بح  - اأنـــا وال�سّيد حممـــود �سنذهب اإىل احلرم لن�سّلـــي �سالة ال�سّ

هناك. اأتاأتني معنا؟

- ل�ست على و�سوء.

فتح باب الغرفة وقال:

ئي و�ساأذهب اأنا لإيقاظ ال�سّيد حممود. - ح�سًنا تو�سّ

****
بعـــد تناول طعام الفطور توّجهنـــا اإىل طهران. م�سى على خروجنا 

مـــن قم 40 دقيقة، فجاأة قال خايل بلهجة همدانية غليظة: »عجًبا! ها 

قد ن�سينا �سراء الهدايا«.

رفع علّي قدمه عن دّوا�سة البنزين وخّفف من �سرعة ال�سّيارة قائاًل: 

»ماذا نفعل، هل نرجع؟!«.

�سحكنا اأنا وزوجة خايل يف مقعدنا اخللفّي ملًيّا.
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اأ�ســـرع خايل وقال: »اأيعقل اأن ناأتي اإىل قم ول ن�سرتي ال�ّسوهان! لن 

ي�سمحوا لنا بالدخول اإىل همدان. �سيقتلعون عيوننا«.

وجدنا على بعد اأمتار عّدة م�ستديرة؛ فا�ستدار علّي بال�سّيارة واجّتهنا 

جمـــّدًدا اإىل قم. قبـــل و�سولنا اإىل قم وجدنا متجريـــن اأو ثالثة بجانب 

الّطريق، فا�سرتينا علب �سوهان عّدة؛ �سحكنا ملًيّا وعدنا.

م�ســـت �ساعة على انطالقنـــا ناحية طهران، وخـــالل م�سرينا على 

اأوتو�سرتاد طهران - قم راح حمّرك ال�سّيارة ي�سدر �سوت قرقرة، فقال 

خايل ممازًحا: »يا اإلهي! هذه ال�سّيارة قد اأ�سابها ال�ّسعال جمّدًدا«.

�سحكنا مّرة اأخرى من قوله، بينما اأوقف علّي ال�سّيارة على اجلانب 

الرّتابـــّي للطريق؛ ترّجل منها وفتـــح الغطاء، وكذلك فعل خايل، �ساألْت 

زوجة خايل: »ماذا ح�سل يا حممود؟«.

ا«. اأجابها �ساحًكا: »لقد ُدّكت ال�سّيارة اأر�سً

هّب  الأطـــراف،  يف  نتم�ّسى  ورحنا  وزوجته  اأنــا  الفر�سة  انتهزنا 

وتّلة  وجباًل،  عــّدة،  اأ�سجاًرا  قلياًل  الأمــام  اإىل  فوجدنا  عليل،  ن�سيم 

وال�سيارات  ال�ساحنات  اأبواق  اأ�سداء  ولكن، حالت  و�سهاًل مع�سو�سًبا، 

امل�سرعة من اأن ن�سمع زقزقات الع�سافري التي تنقر احلبوب، وتاأكل 

عن  حممود  وخايل  علّي  �سّمر  منا.  بالقرب  امل�سافرين  طعام  فتات 

�ساعديهما، واأنزل قلب ال�سّيارة واأمعاءها.

النبي  على  ن�سّلي  ونحن  فيها  ركبنا  ال�سّيارة،  دارت  �ساعة  بعد 

قطعنا  اإن  ما  لنكاته.  جديًدا  مو�سوًعا  ال�سّيارة  يف  خايل  وجد  واآله. 

م�سافة كيلومرت واحد حّتى راح حمركها ي�سدر �سوًتا من جديد، ومن 

ثّم توّقفت.

تاأّفـــف خـــايل وغمغم، وحّل دور علـــي فقال �ساحـــًكا: »اأمل اأقّل اإّنها 

مدّللة مل ت�سغ اإيّل! تف�سل فقد ا�ستاءت جمّدًدا«.
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ترّجل علي وخايل من ال�سّيارة ودفعاها بحذر اإىل اجلانب الرتابي. 

اأّمـــا اأنا وزوجة خايل فبقينا يف ال�سّيارة، ورحنا ن�سّلي على النبي واآله، 

وندعو اهلل كي ل يحدث مكروه.

هـــذه املرة نفد البنزين من ال�سّيـــارة، اأعطى علي غالوًنا خالًيا ي�سع 

ع�سريـــن ليرًتا خلايل حممود وقال: »كي ل ت�سخـــر من �سّيارة �سديقي 

امل�سكينة! اأ�سرع وعد ب�سرعة«.

مـــّر وقت طويـــل حّتى عـــاد خـــايل بالبنزيـــن، واأفرغـــه يف خّزانها 

وانطلقت ال�سّيارة ثانيًة.

و�سلنا طهـــران عند ال�ساعة الرابعة بعـــد الظهر جائعني، عطا�سى 

ومتعبني.

تناولنـــا طعام الغـــداء عند مدخل املدينة علـــى جانب اأحد طرقات 

م�ستديرة احلرية، ثّم تفّقدنا عدًدا من الفنادق، ولكن جمّدًدا، وب�سبب 

عـــدم وجود �سور �سم�سية علـــى هويتي وهوية زوجة خـــايل، مل ن�ستطع 

العثور على مكان.

.
1
بعد الكثري من املباحثات وامل�ساورات، قّررنا الذهاب اإىل كرج

ولفـــرط التعب غلب النعا�ش على زوجـــة خايل؛ اأّما اأنا فرحت اأكتب 

حوادث ذلك النهار على تقوميي: الأحد: العا�سر من فروردين1365*2.

�ساألني خايل حممود بهدوء كي ل يوقظ زوجته: »ماذا تدرزين على 

.
32

تقوميك؟«

قـــال علي �ساحـــًكا: »اآن�سة زهـــراء باهلل عليِك اإن كنـــت تكتبني عن 

1- كرج: اإحدى المدن القريبة من طهران؛ وتقع على اأطرافها. )المترجم(

* )30 اآذر 1986 م(.
- اإ�سارة منه اإلى كتابتها بنحو �سريع في التقويم. )المترجم(  32
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�سفرنا فال تذكري �سلبياته. اكتبي اأن ال�سفر كان ممتًعا«. ثّم عاد خايل 

ثانيـــًة اإىل املـــزاح: »ل اأراين اهلل يوًما كتبِت فيه �ســـوًءا عّنا، اإذا علمت 

ـــر اأكل الكباب وفراغ  بذلـــك ف�ساأقتلـــع عينيِك«. بعد ذلـــك �سرع يف تذكُّ

ال�سّيـــارة مـــن البنزين؛ واأ�سهـــب بذكر هذه احلوادث حّتـــى ا�ستيقظت 

زوجته على �سوت �سحكاتنا.

و�سلنـــا كـــرج ليـــاًل، عـــرث علي وخـــايل علـــى ُنـــزل ل يحتـــاج الأمر 

 فيـــه اإىل �ســـور �سم�سيـــة علـــى بطاقـــات الهويـــة واأعطونـــا غرفتـــني.

عندما ارتـــاح بالنا من ق�سية املاأوى، قررنـــا الذهاب والقيام بجولة يف 

�سوارع كرج. جهد خايل وزوجته لفعل �سيء يقّربنا اأنا وعلي من بع�سنا 

البع�ـــش، فراح يدفع علي باجتاهي وكذلك زوجته راحت تر�سلني ناحية 

علي. لكّن اخلجل ا�ستوىل على كلينا، وم�سينا بعيدين عن بع�سنا البع�ش.

يف الّليل؛ تناولنا الع�ساء خارًجا، وُجلنا يف املدينة حّتى وقت متاأخر.

يف �سبـــاح اليوم التـــايل عدنا اإىل همـــدان؛ جاء علـــي اإىل منزلنا، 

�سّلمني اإىل اأّمي، وّدعنا وذهب. عند الوداع اأعطاين عنوانه كي اأرا�سله.





رسالة العشق

بعـــد اأ�سبـــوع من ذهاب علي اإىل اجلبهة، اأح�ســـر عّمي مهدي �سور 

حفل عقـــد القران. األقيت نظـــرة �سريعة على جميـــع ال�سور. وعندما 

ارتاح بايل جلودة تظهريها، طفقت اأتاأملها بدّقة واأناة.

دارت ال�ســـور بني اأيـــدي اأّمي واأبـــي واأخَتي �ساعات عـــّدة، وعندما 

خمـــد غليل م�ساهدتها حملتها ودلفت اإىل غرفتي. اأحياًنا كان ي�ستغرق 

النظـــر اإىل �ســـورة واحدة مدة ن�سف �ساعـــة، وزادت م�ساهدة ال�سور 

مـــن �سوقي و�سبابتـــي، فتناولت القلم عند منت�ســـف الّليل و�سرعت يف 

كتابة الر�سالة الأوىل اإىل علي.

بـــداأ عّد الأّيام منذ اليوم التايل، وبـــّت كال�سجناء اأ�سع عالمة على 

اليوم الذي ميّر يف التقومي.

ذهـــب علـــي اإىل اجلبهة بتاريـــخ 1986/4/1. ويف ع�ســـر ال�ساد�ش 

والع�سريـــن من �سهر ني�ســـان ُقرع جر�ش املنزل. حّدثنـــي �سعور داخلي 

اأّن الطـــارق هو علي. جتلببت بعباءتي واأ�سرعت لأفتح الباب. كان اأمري 

يقـــف عند الباب، األقى التحية ب�سرعة و�ساألني عن جميع اأفراد العائلة 

فرًدا فـــرًدا، بدًءا من اأبي واأّمي و�سوًل اإىل خايل وجّدتي. اأخرًيا اأخرج 

من جيبه ظرًفا وقال: »اأخت فر�سته، لقد اأر�سل لك علي هذه الر�سالة«.

مل اأدرك ل�ســـّدة فرحتي كيف �سكرت اأمري وكيـــف وّدعته. ف�س�ست 

3
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الظـــرف، وقـــراأت الر�سالة مّرات ومـــّرات منذ اأن اأغلقـــت الباب خلف 

اأمري وحّتى و�سويل اإىل الغرفة.

كانت ر�سالة عادية وخمت�سرة مل حتمل معها �سوى ال�سالم وال�سوؤال 

عـــن الأحوال، لكّنها بالن�سبـــة اإيّل كانت اإنعا�ًسا لقلبـــي، وكاأّن علي اإىل 

جانبي يفي�ش عطفه وحمّبته على فوؤادي.

كتب علي يف الر�سالة:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ب�سم اهلل حار�ش حرمة دماء ال�سهداء

�ســـالٌم حـــارٌّ من جبهـــات احلّق �ســـد الباطـــل التي ارتـــوت اأر�سها 

بالقاين والتي تذكرنـــا بكربالء الإمام احل�سنيQ، والرائحة الزكية 

لذاك الإن�سان العا�سق هلل.

�ســـالٌم حارٌّ من تلك الفلوات والوديـــان والدروب البعيدة، ومن قلب 

كربالء اإيران امللهبة.

 احلقيقّيني لأبي عبد اهلل 
1
�ســـالٌم حارٌّ من الأ�سرتيني واملظاهرّيـــني

احل�سني Q اإليكم.

اإن اأردمت ال�سوؤال عن اأحوايل فاحلمد هلل اأنا بخري.

واإن تقّبـــل اهلل مّنا فاأنا اأعمل على طاعة اهلل، واأمتّنى اأن ياأتي اليوم 

الـــذي �سينت�ســـر فيه الإ�سالم علـــى الكفر يف العـــامل، واأن تقتلع جذور 

الظلـــم على يـــد ويّل الع�سر �ساحـــب الزمان|، وليتجـــّدد عّما قريب 

لقائي بك �سّيدة زهراء، وبعائلتك احلزب اللهية الثورية املحرتمة.

اأمتّنـــى اأن تدعي يل يف عباداتك كي يغفـــر اهلل ذنوبي، ويتقّبل مّني 

1- ن�سبة اإلى ال�سحابّيين الجليلين مالك الأ�ستر وحبيب بن مظاهر.
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ومنك هذا العمل اجلهادي الذي ت�ساركينني فيه. لن اأطيل عليكم اأكرث 

ا بخري. من هذا. اإّن ال�سّيد حممود اأي�سً

بّلغـــي �سالمي اإىل اأبيك واأمك العزيزين، واأختيك كذلك. ودمت يف 

رعاية اهلل وحفظه.

خادم الإ�صالم

علي ت�صيت �صازيان

عند خلودي اإىل النـــوم، و�سعت الر�سالة حتت و�سادتي، ومنذ ذلك 

اليـــوم �سرت اأ�سحبها يف حقيبتي اأينما ذهبت. يف الواقع، كنت اأْح�َسُب 

تلك الر�سالة كاأّنها علي نف�سه، فعندما اأفتح حقيبتي ويقع نظري عليها 

ينتابني �سعور طّيب.

اأيار( عاد علي اإىل همـــدان، واجته مبا�سرًة اإىل  يوم الثالثـــاء )16 

بيتنـــا. كذلـــك فعل يف اليوم التـــايل، اأّما يف الّليلة التاليـــة فانتظر مدة 

ن�سف �ساعة خلف الباب بينما كّنا نحن يف منزل جّدتي ومل ندِر بذلك.

كنت وعائلتي نذهب يومي الثنني واخلمي�ش من كّل اأ�سبوع اإىل رو�سة 

ال�سهداء للم�ساركة يف ت�سييع ال�سهداء. فجاأًة، راأيت علي هناك، ظننت 

يف البدايـــة اأّنني م�ستبهة يف الأمر. اأمعنت النظـــر ودللُت والدي عليه، 

تقـــّدم نحوه و�سّمه اإليه كاأّنه فلذة كبده. قّبل وجهه وجبهته، ثّم اأم�سك 

بيده و�سّد عليها. راح والدي ينظر اإىل علي مبتهًجا به. ت�سّرجت وجنتا 

علي حمرًة وحنا راأ�سه خجاًل وهو يكّرر امتنانه لوالدي على اهتمامه به 

وحمبته له. كان عدد من اأ�سدقاء علي يقفون اإىل جانبه. ول�سّدة �سرور 

اأبي بروؤيته اأ�سّر عليه اأن ياأتي اإىل منزلنا لتناول الع�ساء معنا.

ا كحلي  بعد �سالة املغرب، جاء علي اإىل منزلنا. كان يرتدي قمي�سً
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اللـــون وبنطاله الع�سكـــري، وقد اأ�سبل �سعره الأ�سقـــر على جبينه وغرّي 

مظهره.

عندما راآه اأبي �سّمه جمّدًدا، واأم�سك بيده واأجل�سه اإىل جانبه، وراح 

ي�ساألـــه عن اجلبهة واأحوالها واحلـــرب ونهايتها. بعد قليل تذّرعت اأّمي 

بحجة ما ونادت اأبي. عندما خرج والدي من الغرفة �سارت اأّمي ت�سغله 

وتعمد اإىل اإلهائه، ثـــّم اأوماأت يل كي اأذهب اإىل علي. اأح�سرت ال�سور 

وجل�ســـت قربه كي اأريه اإياها. فرح كثرًيا عند روؤيته �سور عقد القران. 

تاأمـــل ال�ســـور التي التقطت لنا وحدنا ونحن جنل�ـــش على �سفرة العقد 

مـــّرات عـــّدة وقال: »اإّن هذه ال�ســـور هي الأجمل«. ا�ستغـــّل علي فر�سة 

وجودنـــا وحدنـــا وقال يل: »�سّيدة زهراء، غًدا يـــوم اجلمعة، تعايل اإىل 

منزلنا عند الثالثة بعد الظهر«.

وافقُت على ذلك. يف اليوم التايل اأخ�ت اأّمي باملو�سوع اإّل اأّنها على 

عك�ش توقعاتي مل توافق على ذهابي وقالت: »الأف�سل اأن ل تذهبي اإىل 

منزلهـــم اإذا مل يوجد اأحد، لكن اإذا جاء علـــي يف اأثرك فال م�سكلة يف 

 
1
ذلـــك، فلي�ش من املنا�سب اأن ت�سري فتاة وحدها بعد ظهر يوم اجلمعة

وتذهب اإىل منازل النا�ش«.

اأ�سقـــط مـــن يـــدي ومل اأ�ستطع فعل �ســـيء، كان علـــّي اأن اأتوّقع عدم 

موافقـــة اأّمـــي فهي حتر�ـــش علينا كثـــرًيا، حّتى اإّنها مل تكـــن ت�سمح لنا 

بالذهـــاب اإىل منازل الأ�سدقاء واملعارف. لقـــد تعّلمنا اأن ل كالم فوق 

كالمها؛ لأّنها تريد �سالح اأمورنا. �سعرت بالتوتر كّلما اقرتبت عقارب 

ال�ساعة من الثالثة ع�سًرا، مل يكن لدينا هاتف يف املنزل لأخ�ه بعدم 

جميئـــي، فمـــن جهة خفـــت اأن ي�ستاء مّنـــي ويغ�سب، من جهـــة اأخرى، 

1 - يـــوم الجمعـــة هو يوم عطلة في اإيران كما هو معلوم، لذلـــك تخلو الأزّقة ظهًرا وع�سًرا 
من الماّرة. )المترجم(
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احرتق قلبي لأجله؛ لأّنني كنت اأعلم اأّنه ينتظرين.

مل تخطر ببايل اأّي و�سيلة لأخ�ه بعدم جميئي. رحت فقط اأدعو اأن 

تراوده فكرة املجيء يف اأثري.

يف النهايـــة، �سارت ال�ساعة 3 بعد الظهر، وطال الوقت كثرًيا كثرًيا 

حّتى بلغت ال�ساعة الرابعة، ثّم الرابعة والن�سف، واخلام�سة..

ا�ستـــاأت كثرًيا وقلت يف نف�ســـي: ُترى ماذا يـــدور يف خلد علي الآن؟ 

بالتاأكيد هو منزعـــج وغا�سب مّني، فهذه هي املرة الأوىل التي ن�سرب 

خلفه. كان اأبي واأختاي ي�ساهدون التلفاز، اأّما اأنا فبدوت 
ُ
فيها موعًدا واأ

وكاأّننـــي ل�ســـت يف هذه الدنيـــا، فقد عميـــت عيني عن روؤيـــة اأّي �سيء، 

ّمت اأذين عن �سماع اأّي �سيء. و�سُ

كانت عيناي م�سّمرتني على التلفاز الذي كان يبّث بعد ظهر كّل يوم 

ـــا، لكّن فكري كان عند علـــي، مل يكن لدّي رغبة  جمعـــة فيلًما �سينمائيًّ

يف فعـــل �ســـيء اأو حمادثة اأحد. غـــدوت م�سّو�سة الفكر �ســـاردة الذهن 

واجتاحني ا�سطراب عجيب. فّكرت كيف �سيكون رّد فعله يف الغد؛ هل 

�سيكون م�ستاًء مّنـــي؟ اأم اأّنه �سيذهب اإىل اجلبهة من دون وداعي؟ هل 

�سيكون غا�سًبا ويت�ساجر معي؟ اأم اأّنه �سياأتي وي�ستكي فعلتي؟

مـــّر بعد الظهر ذاك مبـــرارة وم�سّقة، مّر وقته طويـــاًل حّتى بدا اأّن 

الّليـــل لن يحـــّل بعده اأبًدا؛ ولهـــذا ال�سبب، دلفـــت اإىل غرفة النوم عند 

الغروب  من دون اأن اأتناول ع�سائي بحجة وجع راأ�سي.

يف اليـــوم التايل واأثناء عودتي من املدر�سة تناهى اإىل �سمعي �سوت 

حمّرك ياأتي من اخللف. �سعرت اأّن اأحدهم يتعّقبني، ا�ستجمعت قواي، 

وكالعادة رحت اأجري ب�سرعة من دون اأن حتني مّني التفاتة اإىل الوراء.
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بقـــي يل ب�سع خطوات للو�سول اإىل البيت، �سمعت �سوًتا ماألوًفا من 

اخللف:

- �سالم، كم جترين ب�سرعة!

كان �ســـوت علي، التفّت اإليه و�ساهدت ب�سمًة تعلو �سفتيه. عند ذاك 

تنّف�ست ال�سعداء. �ساألني: »هل اأنت بخري؟«.

مل يبُد اأّي انزعاج يف نظراته اأو �سوته. فاأجبته: »�سكًرا اأنا بخري«.

- اإذًا مَل مل تاأتي البارحة؟

خجلـــت لذلك واأجبته بانقبا�ش: »املعـــذرة، مل تكن العّلة مّني، اأّمي 

مل ت�سمـــح يل بذلـــك، قالـــت يل اإّن ذهابي ع�سر اجلمعـــة وحدي لي�ش 

حمموًدا، فال�سوارع تكون يف هذا الوقت خالية«.

�سكت قلياًل، ثّم هّز راأ�سه موؤّيًدا كالم والدتي.

- قلقـــت عليِك، فّكـــرت ل �سمح اهلل اأّن مكروًها قد اأ�سابك. احلمد 

هلل اأّنك بخري.

تب�ّسمت، واأخرجت املفتاح من حقيبتي.

- علـــى كّل حـــال املعـــذرة، لقد قالت اأّمـــي: »ل م�سكلـــة اإن اأتى علي 

بنف�سه وذهبتما مًعا«.

هـــّز راأ�سه ثانيًة واأبـــدى تاأييده لكالم اأّمي قائـــاًل: »اإّن احلاّجة على 

حـــق، خرًيا فعلِت يف اإ�سغائـــك اإىل كالمها، اإذًا �ساآتـــي يف اأثرك اليوم 

بعد الظهر«.

ل بالدخول«. �سعرت بالرتياح. و�سعت املفتاح يف القفل ودعوته: »تف�سّ

كان لديـــه ارتباط، لهـــذا وّدعني وان�سرف. اأ�سرعـــت م�سرورًة اإىل 

الفنـــاء، وطرت فرًحا حّتى و�سلت اإىل املطبـــخ. مل تكن اأّمي يف البيت. 



121 رسالة العشق  - 3

بعد ب�ســـع �ساعات عادت من امل�سغل، اأخ�تهـــا مبا جرى، وافقت على 

ذهابي، وانهمكت بتح�سري مالب�سي.

و�ســـل علي ب�سّيارة �سديقه عند ال�ساعة الثالثـــة اإّل ربًعا. كانت هذه 

املرة الثانية التي اأذهب فيها اإىل منزلهم. مل يكن اأحد يف املنزل؛ اإذ حّل 

اأفـــراد العائلة منذ اأّيـــام �سيوًفا على منزل احلاج �سادق. يف هذه املرة، 

وخللّو املنزل من �ساكنيه، ا�ستطعت روؤية تفا�سيل املنزل ب�سكل اأف�سل.

عند دخولك املنزل يظهر اأمامك ممّر �سغري، واإىل اجلهة الي�سرى 

�سة لتبديل  يوجـــد حّمام اإىل جانبه غرفة �سغـــرية )1.5x0.5( خم�سّ

املالب�ش، لكّنهم و�سعوا فيها اأ�سّرة.

واإىل اجلهـــة اليمنـــى يوجد مطبخ �سّيـــق وطويل، ارتفعـــت الأزهار 

املت�سّلقـــة علـــى بابه وجـــداره. كذلك يوجـــد العديد من اأنـــواع الأزهار 

املختلفة خلف نافذة املطبـــخ )املنور(، ومالأت �سور الأطفال اجلميلة، 

وبو�ســـرتات عـــن الطبيعة اخلاّلبة واجهـــات خزائن املطبـــخ البي�ساء، 

فكانت جتذب اإليها الأفراد ليدخلوه ويتاأملوها �سورًة �سورة.

يف نهايـــة املطبخ يوجد باب حديدي قـــرب النافذة يطّل على �سرفة 

�سغـــرية، حيـــث كانت هـــذه ال�سرفـــة مكاًنـــا منا�سًبا حلفـــظ املخّلالت 

والبطاطـــا والب�ســـل وغريهـــا مـــن املاأكـــولت. اأعجبنـــي ذوق ال�سّيدة 

من�سورة يف تزيني املطبخ وترتيبه كثرًيا.

كان للمنـــزل غرفـــة جلو�ش وغرفـــة ا�ستقبال يف�ســـل بينهما �ستارة 

جميلـــة مطّرزة بالورود ال�سفـــراء الكبرية. واأينما ت�سع قدمك يف هذا 

البيـــت تَر نافـــذة كبرية قبالك جتـــذب ال�سوء وتنري املنـــزل، وو�سعت 

زهريات عّدة للورود املت�سّلقـــة يف البهو وعلى اأجهزة التدفئة؛ اإذ كانت 

تت�سّلـــق هذه الأغ�ســـان والأوراق التـــي ت�سبه القلـــوب يف اأ�سكالها على 
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اجلـــدران وت�سل اإىل ال�سقف. لقـــد زادت هذه الورود من جمال املنزل 

اأ�سعاًفا م�ساعفة، وعند انتهاء ال�سقة، اأّي قبالة باب املدخل كان يوجد 

باب خ�سبي اآخر يفتح على �سرفة م�سقوفة �سغرية، كان احلّمام هناك، 

م�ساًفا اإىل غرفَتي نوم قبالة بع�سهما البع�ش.

فتح علي بـــاب غرفة النوم جلهة اليمني، وبدا اأّنها غرفته امل�سرتكة 

مع اأخيه اأمري. مالأت �سور ال�سهداء و�سور الإمام كافة جدران الغرفة، 

ا كان يوجد مكتبة. وعّلقت ع�سبة وقالدة بني ال�سور. يف الغرفة اأي�سً

ا،  جل�ـــش علي م�ستنـــًدا اإىل احلائط واأ�ســـار اإيّل كي اأجل�ـــش اأنا اأي�سً

عندمـــا جل�ست مالأت رائحة عطره »Tearose« م�ساّمي. نه�ش وذهب 

باجتاه املكتبة، واأخرج األبوم �سور من بني الكتب، اأح�سره وقال: »تعايل 

ن�ساهد ال�سور مًعا«.

؛ وو�سع دوائـــر حمراء على بع�ش  راح يقّلـــب �سفحات الألبـــوم بتاأنٍّ

الوجوه، اأ�ســـار باإ�سبعه اإىل اإحدى ال�سور وقال: »هذا �سديقي ال�سهيد 

، لقد ا�ست�سهـــد يف جزيرة جمنـــون، وهذا 
1
اأمـــري ح�ســـني ف�سل اللهـــي

ال�سهيد حممد علي جريان«.

اختلطـــت رائحة عطره مـــع اأنفا�سه ورائحة ج�ســـده، غمرين �سعور 

جّيد رغم ح�سرجات �سوته، اأحببت اأن يتوّقف الزمن عند تلك اللحظة 

ونبقـــى مًعـــا على تلك احلال قـــرب بع�سنا البع�ش �سنـــوات. �سعرت اأّن 

اأجواء ذاك املكان، رغم كّل �سور ال�سهداء تلك، تختلف عن كّل الأماكن 

الأخرى. راح يت�سّفـــح الألبوم، ويف كّل �سفحة كان اإ�سبعه يتوّقف على 

�ســـور عـــّدة، وعندما يهيـــج قلبه بحزن كبـــري كان ينه�ـــش ويخرج من 

1- ال�سهيـــد اأميـــر ح�سين ف�سل اللهـــي: ُولد في همـــدان بتاريـــخ 9-8-1343/اأيلول1964م 
وا�ست�سهـــد في جزيـــرة مجنون بتاريـــخ 31-2-1365/اأيـــار 1986م. كان ع�ســـًوا في فريق 

ال�ستطالع التابع لوحدة المعلومات لعمليات فرقة اأن�سار الح�سين في محافظة همدان.
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الغرفة متذّرًعا باإح�سار الفاكهة اأو ال�ساي.

كذلـــك دفعني اأكرث من مـــّرة كي اأنه�ش من مـــكاين بحجة اإح�سار 

�ســـيء من �سندوق الكتب. حد�ست اأّنه كان يطلب مّني ذلك خلجله من 

النظر اإيّل مبا�سرة. �ساألته: »�سمعت اأّن عنا�سر فرقة الأن�سار يحبونك 

كثـــرًيا، ويقولون اإنك ت�سلـــح املجرمني، والذين �ســـدر يف حّقهم حكم 

الإعدام، حّتـــى يتحّولوا اإىل اأ�سخا�ش اآخريـــن، وتر�سلهم من ال�سجون 

اإىل اجلبهات«.

افرّت ثغره عن ابت�سامة وقال: »مّمن �سمعت ذلك؟«، اأجبته: بكّل ثقة 

واعتزاز: »ح�سًنا، �سمعت ذلك«.

ثـــم �ساألتـــه بـــاأدب واحـــرتام كال�سحفّيـــني: »األي�ش هـــوؤلء الأفراد 

خطرين؟ اأمل حتدث لك م�سكلة حتى الآن؟«.

اأجابنـــي واثًقا: »كاّل على الإطـــالق، اأنا اأقول دائًمـــا لعنا�سري..«، 

ا �سّيدة زهراء؛ اإذ اإّنك اأ�سبحت من  ثـــّم تابع مبت�سًما: »واأقول لـــك اأي�سً

ا: الأخالق هي �سّيدة الـــكالم يف املجتمع، اإذا اهتممنا  عنا�ســـري اأي�سً

بالأخـــالق ب�سكل جّيـــد، فاإّننا �سنح�ســـل على جمتمع منوذجـــي، واإذا 

�سلحـــت اأخـــالق اأفـــراد املجتمع �سي�سبـــح البلد مدينة فا�سلـــة، علينا 

النفـــوذ اإىل قلوب النا�ش كي ي�سري الوطن يف امل�ســـار الإلهي. اأنا اأ�سعى 

لأن اأكون مع عنا�سري على هذا النحو، وال�سيء الوحيد الذي ي�سعدين 

كثـــرًيا يف احلياة هو اأن اأهدي اإن�ساًنا كان قـــد �سار يف الطريق اخلطاأ، 

واأ�سعـــه على ال�سكـــة الإلهية الأ�سلية. يقول الإمـــام اخلميني}: »اإّن 

اجلبهـــة هي جامعة ل�سناعة الإن�سان، واإذا كّنا من اأتباع الإمام فعلينا 

العمل بو�ساياه«.

وبينما نحن كذلك، ُقرع جر�ش ال�سقة. وقبل اأن ينه�ش ليفتح الباب، 
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فتـــح علي اخلزانة وتنـــاول م�سّد�سه ثّم اأوثقه علـــى خ�سره. حّتى ذلك 

ا  اليوم مل اأكـــن اأدري اأّن لدى علي �سالًحا فرديًّا. بعد قليل عاد منقب�سً

حزيًنا، �ساألته قلقة: »ماذا ح�سل؟«.

هـــّز راأ�سه وقـــال: »منذ اأّيام عّدة اختفت اإحـــدى �سوره من الألبوم، 

 الذي اأخ�تك اأّنه ُجرح، 
1
لقد اأريتك اإحدى �سوره الآن: ح�سني �سريفي

واأريتـــك �سورته وهو يرقد يف امل�ست�سفى، لقـــد ا�ست�سهد واأح�سروه اإىل 

همدان، علّي الذهاب«. نه�ست واأخذت �سحون الفاكهة و�سينية ال�ساي 

اإىل املطبخ، وقمت بجلي الأقداح ريثما جّهز هو نف�سه.

كان اأ�سدقـــاوؤه ينتظرونـــه عنـــد البـــاب، اأو�سلنـــي اإىل البيت بتلك 

ال�سّيارة امل�ستعارة وغادر.

عندمـــا راأتني اأّمـــي �ساألتني بتعجب: »هل اأنت ذاهبـــة اأم اأّنك اأتيت 

للتّو؟«. اأجبتها: »لقد اأتيت للتّو«.

نظـــرت م�ستغربـــة و�ساألتني: »ماذا ح�سل؟ هـــل ت�ساجرمتا ل �سمح 

اهلل؟ لقد ذهبت منذ وقت قليل«.

كنـــت اأفّكـــر يف م�سد�ش علي، اأخ�ت اأّمي باملو�ســـوع، فهّزت راأ�سها 

قائلة: »اإّن الأو�ساع غري جّيدة! فمن جهة توجد حرب، ومن جهة اأخرى 

يوجد املنافقون والطابور اخلام�ش الذين ل ينفّكون يزعجون ال�سباب، 

احلمد هلل، اإّن �سبابنا يتمّتعون باحلكمة، وعليهم اأخذ احليطة واحلذر«.

يف �سبـــاح اليـــوم التـــايل، اأخـــذت اأّمـــي نفي�ســـة معهـــا اإىل م�سغـــل 

اخلياطة، انتهزت الفر�سة كـــي اأدر�ش قلياًل، لكن، جاء علي لزيارتنا. 

جل�سنـــا نتجـــاذب اأطراف احلديث، يف هذه املرة حـــّل دوري. اأح�سرت 

1- ُولـــد في همدان في 20 اأردبيه�ست 1345/ 1966م، والعجب كل العجب اأنه ا�ست�سهد في 
اليوم نف�سه من العام 1365/ 1986م في الفاو في العراق. كان ع�سو فريق ال�ستطالع في 

 .Qوحدة المعلومات لعمليات فرقة اأن�سار الح�سين
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األبوم �سوري ورحنا نتفّرج عليه مًعا. مل يطل كثرًيا، كان يريد الذهاب 

ب�سرعة.

يف اليـــوم التـــايل؛ اأّي يـــوم الثنني، انتظرتـــه طوياًل لكّنـــه مل ياأِت. 

اأحببـــت اأن نـــرى بع�سنـــا البع�ش كّل يـــوم ما دام اأّنـــه يف همدان. كنت 

م�ستاقـــة اإليه، وكاأّنني قد اعتدت على روؤيته. ذهبت مع اأّمي اإىل رو�سة 

ال�سهـــداء، ظننت اأّنه قد يكون يف ت�سييع جثمان ال�سهيد ح�سني �سريفي 

فاأراه يف الرو�سة.

ا، مهما بحثت عنه بعينّي مل اأره. نظرت  كانت الرو�سة مزدحمة جدًّ

جّيـــًدا يف الرو�ســـة، وحّتـــى يف طريق العـــودة نظرت حـــويل يف ال�سارع 

وترّقبت روؤيته.

يـــوم الثالثاء كذلـــك كان يوم عطلة يل. وجـــدت فر�سة للدر�ش من 

جديـــد، اإّل اأّن البـــاب ُطرق وكان علي! مهما اأ�ســـررت عليه كي يدخل، 

اأبى. جاء ليوّدعني متوّجًها اإىل اجلبهة.

اأح�ســـرت كاأ�ًسا ممتلئًة باملـــاء ورميته خلفه، ثـــّم وقفت عند الباب 

اأنظـــر اإليه. بعد وقت قليل التفت ونظر حوله، وعندما اطماأّن اإىل عدم 

وجود اأحد يف الزقاق رفع �سوته قائاًل: »انتبهي لنف�سك، �ساحميني«.

اأجبته ب�ســـوت خافت، على نحو كنت اأ�سمـــع نف�سي فقط: »ل �سمح 

اهلل، ل تن�سانا من ال�سفاعة«.

لـــّوح يل بيده فو�سعت يدي داخـــل عباءتي البي�ساء ولّوحت له بيدي 

ا، وانتظرت حتى ع� من الزقاق اإىل ال�سارع. اأي�سً

ومـــع ذهابـــه اإىل اجلبهة �سرعـــت يف و�سع العالمـــات على تقوميي 

جمـــّدًدا. كان كّلمـــا انتهـــى نهـــار و�سعت عالمـــة عليه بـــالآه واحل�سرة 

وكتبت: م�سى يومان.. ع�سرة اأّيام.. اثنا ع�سر يوًما..
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م�ســـى على ذهاب علي اإىل اجلبهـــة 13 يوًما. كان اليوم ال�سابع من 

خـــرداد، كنت اأرتدي مالب�سي لأذهـــب اإىل املدر�سة، واإذ بالباب يطرق 

عند ال�ساعة الثامنـــة اإّل ربًعا. اعتدت دائًما انتظار قرع جر�ش املنزل، 

واأ�سرعت كال�ق لفتح الباب، كان علي يقف عند الباب معّفًرا بالرتاب 

بحـــال ُيرثى لها من التعب. عندما راأيته فرحت كثرًيا وكاأّن الدنيا كلها 

عطيـــت يل. دعوته للدخـــول، وكذلك هرعـــت اأّمي ناحيـــة الباب 
ُ
قـــد اأ

واأم�سكت بيده ب�سرور و�سحبته اإىل الداخل كاأّنه اأحد اأولدها.

�ساألته اأّمي: متى و�سلتم؟

- الآن. لقد ا�ست�سهد اأحد عنا�سري، وغًدا �ساأعود اإىل اجلبهة.

كان ذلـــك اليـــوم يـــوم عيد ميالدي. كانـــت اأّمي حتفـــظ كّل تواريخ 

ميالدنا. بعد ذهاب علي قالت اأّمي: »اأريد اأن اأحتفل بعيد ميالدك«.

- ل يا اأّماه، اأمل ت�سمعي اأّن �سديق علي قد ا�ست�سهد.

رغـــم اأّن اأّمـــي قـــد خّططت الكثري لعيـــد ميـــالدي واأرادت اأن تدعو 

�سيوًفـــا اآخرين م�ساًفا اإىل عائلة علـــي، اإّل اأّنها غرّيت خّطتها، وقامت 

يف ع�سر ذلـــك اليوم بالت�يك يل و�سراء هديـــة �سلمتني اإياها قائلة: 

»اإن �ساء اهلل تنتهي احلرب عما قريب، ل م�سكلة، اإّن هذه الأّيام مت�سي 

ـــا، واإن �ســـاء اهلل نحتفل بعيـــد ميالدك وعيد ميـــالد ولدك العام  اأي�سً

القادم يف منزلك«.

يف تلـــك الّليلـــة ا�ست�سفنا علي وعائلته، الّليلـــة التي زلقت فيها قدم 

علـــي يف النادي الريا�ســـي خالل لعبـــة الكونغفو واأ�سيبـــت بر�سو�ش، 

وكانت اأوداجه تنتفخ من �سّدة الأمل، لكّنه مل يكن يتفّوه ب�سيء.

مل األتفـــت اإىل ر�سو�ش قدمـــه اإّل يف اآخر الّليل. اأ�سررت عليه كثرًيا 

كـــي نذهـــب اإىل امل�ست�سفى، لكّنه مل يقبل ورّد قائـــاًل: »امل�ساألة ب�سيطة، 
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�ساأحت�ّســـن«. يف النهاية قلـــت له: »كم اأنت قـــوي الإرادة! كيف ت�ستطيع 

حتّمل ذلك؟ لو اأّنني مكانك ملا حتّملت هذا الأمل مطلًقا«.

ا عليك اأن تتدّربي على ذلك، اأحّب اأن تكون  قال �ساحًكا: »اأنت اأي�سً

زوجتي �سابرة قوية«.

ا اأّن ال�سّيدة من�سورة يف تلك الّليلة اآملتها ُكليتاها، واأخذها  اأذكر اأي�سً

احلـــاج �سادق بعد الع�ســـاء اإىل امل�ست�سفى. ذهبت اأنا وعلي اإىل غرفتي 

و�ساألتـــه: »ماذا ح�سل؟ اأنت ل�ست على ما يرام«. فاأجابني: »لقد زلقت 

قدمي ع�سًرا يف النادي«.

رفعت طرف بنطاله بالقوة فخجل واأرجع قدمه اإىل اخللف، نزعت 

جوربـــه فبـــدت �سديدة البيا�ـــش، اأّما كاحلـــه فكان متوّرًمـــا قامت اللون 

ب�سبب الورم.

هالنـــي ذلـــك وقلت: هيا انه�ـــش لنذهب اإىل امل�ست�سفـــى«. ف�سحك 

وقـــال: »ل جتزعي، امل�ساألـــة ب�سيطة �ساأحت�ّســـن«. اأردت اأن اأنادي اأّمي، 

لكّنه رف�ش وقال: كاّل، كاّل.

لب�ـــش جوربه ب�سرعـــة، ومهما فعلـــت مل اأ�ستطع التغّلـــب عليه. جاء 

�سديقـــه اآخـــر الّليل يف اإثره وذهبـــا اإىل احلر�ش، وهنـــاك دّلك الإخوة 

قدمه باملاء ال�ساخن وامللح، واأعادوا العظم اإىل مكانه.

جـــاء علي نهار اخلمي�ش باكًرا. وقـــف اأمام باب بيتنا. مهما حاولت 

كـــي يدخل مل يقبل. كان يريد الذهـــاب اإىل اجلبهة. كانت املرة الأوىل 

التـــي اأبكي فيها اأمامه، فاأم�سك يدي وقـــال: »اأهكذا تن�سني ب�سرعة ما 

اتفقنا عليه؟ اأمل اأقل لك ع�سية البارحة اأن تكوين قوّية و�سبورة؟ قد ل 

اأعود هذه املرة، ول اأرغب يف اأن تظهري �سعًفا اأمام املالأ، اأرغب يف اأن 

تكـــوين كال�سّيدة زينب �سابرة و�سلبة«. ومـــع كّل كالمه هذا مل اأ�ستطع 
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اأن اأمنع نف�سي عن البكاء.

كنت اأعلم اأّنه ل ُيظهر م�ساعره ب�سهولة، فطوال هذه املدة مل يظهر 

عواطفـــه مطًلقا، ومل ي�سُك من �سوقه وحنينه، بينما يف املقابل كنت اأنا 

ح�ّسا�ســـة وعاطفّية كثـــرًيا، ووّدعته واأنا اأجه�ش بالبـــكاء. اأغلقت الباب 

واأ�سنـــدت راأ�سي اإليه، ومل اأ�ستطع التوّقف عـــن ذرف الدموع. خْلُت اأّنه 

�سريجـــع بعد قليل ليهّدئني. مّرت دقائق مـــن دون اأن ي�سدر اأّي �سوت 

من ناحيـــة ال�سارع. بعدها فتحت الباب بهـــدوء ونظرت ناحية الزقاق 

فلم اأجد اأحًدا هناك علـــى الإطالق. مل اأ�سّدق اأّن قلبه �سيطاوعه على 

اأن يرتكني واأنا على هذه احلال.

عندما و�سلـــت اإىل البهو مل اأمتالك نف�ســـي وانفجرت بالبكاء. لقد 

قـــال يل اإّنه ينبغـــي اأن اأكون �سبـــورة وقوية. لقد اخـــرتت ذلك بنف�سي 

وعزمـــت على اأن اأكون �سريكًة يف احلـــرب ومتاعبها. لقد قبلت بنف�سي 

اأن اأكون زوجـــة حار�ش ثوري، ملعرفتي اأّن احلر�ش الثوري هم اأ�سخا�ش 

مقاومون ذوو اأخالق ح�سنة.

قلـــت يف نف�ســـي: ح�سًنا موافقـــة، �ساأحتّمل و�ساأ�ســـ�، لكن، يا رب، 

احر�ســـه يل، فاأنـــا اأقبل اإ�سابته وجراحه، لكـــن، ل طاقة يل على اأ�سره 

و�سهادته. اإلهي احفظه من كّل مكروه.
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انتهـــت امتحانات حزيران 1986)خـــرداد1365(. داأب والدي على 

الذهـــاب باكـــًرا اإىل عملـــه؛ اأّمـــا اأّمي م�ساًفـــا اإىل ذهابهـــا اإىل م�سغل 

اخلياطـــة؛ انهمكـــت يف م�ساركة الن�ســـوة وم�ساعدتهـــّن يف اأعمال دعم 

اجلبهة التي كّن يقمن بها من تلقاء اأنف�سهّن.

يف بع�ـــش الأحيان كانت تاأخذ معها نفي�ســـة، حّتى اإّنها مل تكن تاأتي 

اإىل البيـــت من اأجل الغداء، فُتق�ّسم اأعمال املنزل بيني وبني روؤيا. نهار 

الثالثـــاء يف 10 حزيران، ُقِرع جر�ـــش منزلنا. جتلببت بعباءتي وطويت 

10 خطـــوات اأو 15 خطـــوة بخطوتني اأو ثالث كي اأ�ســـل اإىل باب الفناء 

اخلارجـــي. فتحت الباب فـــاإذا به علي! تعجبت لـــدى روؤيته. كانت يده 

م�سّمدة ومعّلقة برقبته. بعـــد �سالم عجول و�سوؤال �سريع عن الأحوال، 

�ساألت بقلق: »ماذا حدث؟!«.

اأجابني بهدوء: »ل �سيء؛ ب�سع �سظايا �سغرية«.

دعوتـــه اإىل الدخول. بدا متعًبـــا قد عبثت فيه الفو�سى. راأ�سه حليق 

مـــن املنبـــت، �سفتاه مت�سققتـــان ل لون لهمـــا، حليته مرخـــاة، وحذاوؤه 

الع�سكري ملطخ بالرتاب.

قلت �ساحكًة: »اأُعدَت من احلرب؟«.

4
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.»
1
تب�ّسم واأجاب: »عملّيات جزيرة جمنون

ل وادخل«. اأ�سررت عليه: »تف�سّ

ا، اأحببت اأن اأراِك اأوًل، األي�ست ال�سّيدة وجيهة  - ل، فاأنا متعب جـــدًّ

موجودة يف املنزل؟«.

مل تكن اأّمي يف البيت، ف�ساألته متعجبة: »ولأّي �سيء ت�ساأل عنها؟ ل، 

اإّنها يف امل�سغل«.

ا للعنا�سر املتعبني  ا وعبادًيّ اأجـــاب: »ينّظم احلر�ش برناجًما ترفيهًيّ

اإىل م�سهد، وتقّرر اأن تذهب معهم عوائلهم«.

م�سح بيده على حليتـــه الطويلة وقال: »اأريد اأن اآخذِك معي. براأيك 

هل جتيز ذلك ال�سّيدة وجيهة؟«.

مل اأجب ب�سيء.

- �ساأذهـــب واآخذ ق�سًطا من الراحـــة، و�ساأعود ع�سًرا واآخذ الإذن 

لـــِك«.

يوم اخلمي�ش يف  انطلقنا  ووافقا على ذهابي.  والداي  يعرت�ش  مل 

حافلتني،  يف  انق�سمنا  احلر�ش.  مركز  اأمــام  من   1986 حزيران   12

الثاين  ال�سف  يف  علي  اأجل�سني  للعازبني.  واأخرى  للمتزوجني  حافلة 

اأو الثالث، وبقي املقعد الذي بجانبي خالًيا. و�سع معطفه وذهب اإىل 

حافلة غري املتزوجني.

1- جـــزر مجنون: جزر �سناعية تـــم اإحداثها داخل منطقة هور الهويـــزة، تقع هذه الجزر 
�سمـــال طالئيه وجنـــوب م�سيق ت�سزابه. قبل الحرب اكت�سفت �ســـركات النفط البريطانية 

هذه المنطقة الوافرة بالنفط. وقد اأن�ساأت هذه ال�سركات الجزر للو�سول ب�سهولة اإلى هذه 

المنطقـــة وحفر اآبار النفط مع مد طرق بعر�ش 4 اإلـــى 6 اأمتار داخل الهور. ا�ستولى جنود 

الإ�ســـالم على هذه الجـــزر في عمليات خيبـــر. يراجع: ده مترى ج�سمـــان كمين، ذكريات 

القائد جعفر مظاهرى،1388 )2009م(.
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كان املتزوجون ل يزالون �سباًنا يف مقتبل العمر؛ اإّما مثلنا قد عقدوا 

قرانهـــم فقط، اأو قد تزّوجوا حديًثا، ونـــادًرا ما رافقتنا عائالت لديها 

اأكرث من ولدين.

انطلقـــت احلافالت، وبعد م�سي �ساعات عـــّدة توّقفنا لال�سرتاحة. 

جاء علي اإىل حافلتنا، لكّنه مل يجل�ش قربي، بل ذهب اإىل اآخر احلافلة. 

يف البداية ظننت اأّنه �سي�ساغب هناك بع�ش ال�سيء ويعود �سريًعا. ولكّنه 

مل يـــاأت مهما انتظرت. نظـــرت اإىل اخللف فوجـــدت اأّن اأغلب الأزواج 

يجل�ســـون قرب بع�سهم البع�ش يتجاذبـــون اأطراف احلديث، اأو ياأكلون 

الفاكهة مًعا.

اأما علـــي وعدد من الأ�سخا�ـــش فاجتمعوا يف اآخـــر احلافلة وراحوا 

يتحّدثـــون وي�سحكون. اأ�سرت اإليه لياأتـــي ويجل�ش يف الأمام. مل ياأِت اإّل 

بعـــد م�سي وقت لي�ش بوجيز. نقلُت معطفه من املقعد بجانبي وو�سعته 

ل باجللو�ـــش! اأين اأنت؟ لقـــد عيل �س�ي.  علـــى ركبتي وقلت لـــه: تف�سّ

جل�ش قربي، لكّنه متلمل ورغب يف القيام.

ا؟! - وهل ُيطّبق قانون همدان هنا اأي�سً

حة ق�سدي: نظر اإيّل م�ستغرًبا، فتابعت مو�سّ

- اأن ل نتحّدث مًعا يف ال�سارع مراعاة لأ�سر ال�سهداء.

�سحك وهّز براأ�سه جميًبا:

ا؛ فاأنا اأخجل مـــن عنا�سري، واأخاف اأن  - نعـــم قد ُيطّبـــق هنا اأي�سً

يظنوا اأيّن قد تغرّيت بعد عقد قراين.

اأجبته خمالفًة راأيه:

- وهل تعلم ما تكّنه �سدورهم. قد ل يظّنون على هذا النحو.

- اإّنه جمرد احتمال. قد يقولون اإن علي عقد قرانه، وطار من بيننا 
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وبقينا وحَدنا.

جميعهم يجل�سون بجانب زوجاتهم؛ فهل تناولهم اأحد ب�سيء؟

اأجابني بتململ: »لكلٍّ اأخالقه؛ واأنا ل�ست هكذا«.

مل اأردف �سيًئـــا. لقـــد اأ�سبحت لدي معرفة تامـــة باأخالقّياته. رغم 

هذا جل�ش مدة ن�سف �ساعة قربي ثّم نه�ش.

بعد قليـــل، �سدح يف احلافلة �سوت ين�سد �سعـــًرا. كان اأحد عنا�سر 

علـــي ين�سد اأ�سعاًرا م�سّلية ب�سوته العـــذب. والأ�سعار التي كان ين�سدها 

بالعامية الهمدانية جعلت احلا�سرين ينفجرون �سحًكا:

لدي حبيب كالبدر الكامل

لدي حبيب كالبدر الكامل

يف كّل ليلة يجل�ش على حافة النهر اجلاري بجانب ال�سارع

له عينان له عينان ت�سبهان عيَني الغزال

له �سفتان له �سفتان ما اأ�سبههما بورق اخل�ش

بيدك كاأ�ش وتوّد الذهاب لت�سرتي اللنب

فلتك�سر كاأ�سك ويراق لبنها اإذا مل تتزوجني

اإن �سئت تزوجني واإن مل ت�ساأ فاإىل اجلحيم

�ساأكيل اأمرك اإىل زقاق »الب�ساتني ال�سبعة«.

راحـــت رفيقات ال�سفر ي�سحكن ويقّدمـــن يل من الفاكهة والأطعمة 

التي كّن يتناولنها.

حـــّل الظهر وم�سى بع�ش الوقت. توّقفت احلافلة اأمام مطعم خالل 

الطريق، فا�سطّفت الن�سوة الالتي لديهن اأطفال اأمام باب دورة املياه؛ 

�سجـــر ولد اأو اثنان منهم، فذهبـــت اإىل اإحدى ال�سيدات لأ�ساعدها يف 
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اأمورهـــا، اأردت اأن اأُدخـــل اأحد هذين الولديـــن اإىل دورة املياه متخّطية 

ال�ســـف. يف تلـــك اللحظـــة نف�سهـــا، و�سل رجـــل غريـــب وتخطى �سف 

الن�ساء ودخل املرحا�ش. احتّجت الن�سوة وعلت اأ�سواتّهن، ول اأدري من 

ا ومعه بع�ش الأ�سخا�ش.  اأبلغ الرجال بهذا الأمر. راأيت علي ياأتي راك�سً

بـــدا غا�سًبا عن بعد. عندما و�سل اإلينا اأمرنا بالذهاب باجتاه احلافلة 

بينما دخل هو اإىل دورة املياه.

وبركلـــة مـــن قدمه فتح باب املرحا�ش؛ بعد قليـــل راأيته مي�سك ياقة 

الرجل بيده ال�سليمة وي�سحبه خارًجا. كنت اأ�سمع �سوته معّنًفا اإّياه: »ل 

تظـــّن اأّننا نحن جماعة احلر�ش بـــال �سهامة!«. راح الرجل ينظر حوله 

مدهو�ًسا، مم�سًكا بحزام بنطاله. عال �سوت علي:

- يف اجلبهـــة نحـــن نحمل ال�ســـالح وندافع عن �سرفـــك وعر�سك، 

واأنت تند�ّش بني اأعرا�سنا جهاًرا وتدخل مرحا�ش الن�ساء؟!

مل اأنتبـــه مباذا اأجاب الرجل وماذا فعـــل، لكن عندما اأتى علي كان 

غا�سًبا، واأمر �سائقي احلافلتني بالنطالق.

بدا النزعاج على اجلميع، فعّم ال�سمت و�ساد ال�سكوت يف احلافلة. 

حّتـــى اأفراد جوقة ال�سّيـــد رفيعي، التي كانت تن�ســـد الأ�سعار امل�سحكة 

واملرثيات الهمدانية وتثري ال�سغب، جل�سوا �سامتني.

انطلقـــت احلافلة، وجمّدًدا بداأت قطع امل�سافات بَنَهم. كان علي قد 

ن�ّســـق مع اإمام جمعة مدينـــة »رام�سر« يف وقت �سابـــق حلجز فندق لنا 

هناك.

كان يف الفندق قاعتان كبريتـــان جميلتان مزينتني باملرايا. جل�ست 

الن�ســـوة يف قاعة وجل�ـــش الرجال يف القاعة الكـــ�ى، وُجعلت الأغطية 

والو�ســـادات النظيفة واجلديدة من ن�سيبنـــا. مهما بحثت عن علي مل 
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اأجده. كان يتابع مو�سوع الع�ساء والتجهيزات للعوائل.

جل�ست يف الفندق مبعية اإحدى ال�سيدات؛ وبعد ذلك ق�سدنا البحر 

ب�ســـكل جماعي. كان اجلو لطيًفا على ال�ساطىء، ف�سوت الأمواج واملاء 

املرتطـــم بال�ساطئ، وظلمـــة الّليل والبحر املرتامـــي الأطراف من دون 

حواجز، كّل هذا ميّد الإن�سان بهدوء عجيب.

كذلـــك رائحـــة البحـــر، وتغريد طيوره مـــن وقت لآخـــر، والأ�سوات 

العذبـــة التي ت�سرح باخليال، وت�سّنف الآذان، كانت ت�سعرين بال�سعادة. 

كّنا يف عامل اأفكارنا وخيالتنا عندما جاء علي. ومبجيئه وّدعتنا ال�سّيدة 

وتركتنا وحدنا. �ساألني علي:

- هل مت�سني وقًتا طيًبا؟

- اإّنـــَك دائًمـــا ترك�ش اإىل هنا واإىل هناك، فمـــاذا اأفعل؟ لي�ش لّدي 

َمن اأحادثه. اأبحُث عن مكان هادئ.

حـــّدق علي يف البحـــر وقال: »احليـــاة متاًما كهذا البحـــر، اإذا بقي 

مـــاء البحـــر �ساكًنا ف�سيتعّفن، علينا اأن نكـــون كالبحر يف حركة دائمة، 

وهذه احلركـــة الدوؤوب حمفوفة بامل�ساعـــب. اإن عظمة البحر وجماله 

همـــا ب�سبب حركته هـــذه، اإذا ح�سرنا املاء يف مـــكان واحد ف�سيتعّفن. 

اأحّب اأن اأكون كهذا البحر، اأحّب اأن اأكون يف حراك دائم، اأحّب حتّدي 

ال�سعـــاب وحتّمل املتاعب، اأحّب اأن اأ�سل اإىل املحيط، و�ساأ�سعى جهدي 

ا هكذا، �سحيح؟«. لأ�سل اإليه، واأنِت اأي�سً

جعلني كالمه اأغرق يف التفكري، ترى ما هو املحيط الذي يرغب يف 

الو�سول اإليه، واأين هو؟

اأجبته واأنا �ساردة الذهن: »نعم«.

يف �سباح اليوم التايل، كّلف علي اجلميع بنقل »الطراريح« واأغرا�ش 
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الفطور اإىل خلف الفندق، اإىل حيث حتّدثنا ليلة اأم�ش مًعا عن املحيط. 

بعد تناول الفطور غط�ش الرجال مبالب�سهم يف املاء، لكّن علي مل يفعل 

ب�سبب اجلبرية التي  يف يده، فوقف جانًبا، وراح ينظر اإىل البحر املمتد 

الف�سيح.

وقفنا علـــى ال�ساطئ بعيدين عن بع�سنا البع�ـــش. و�سرع الإخوة يف 

 وعدد من الأفـــراد ال�سّيد 
1
امل�ساك�ســـات، فحمـــل ال�سّيد ح�سني رفيعـــي

 الـــذي كانت قدمـــه يف اجلبرية حّتـــى اأعلى ركبتـــه، ومي�سي 
2
مهربـــان

متوكًئـــا على ع�سا حتت اإبطه. �سار كاأرجوحة بني اأيديهم، مهما نادى 

وا�ستنجد مل يتقّدم اإليه اأحد لينقذه من اأيديهم.

يف النهاية، قذفوه يف الهواء ورموا به و�سط املياه بكّل ق�ساوة. حاول 

هذا امل�سكني اأن يخرج من املاء بقدم واحدة، لكّنه مل يفلح. اأ�سفق عليه 

بع�ش النا�ش، فاأخرجوه واأجل�سوه يف زاوية كي يجّف عنه املاء.

ثـــّم جاء دور رئي�ش امل�ساغبني ال�سّيـــد ح�سني رفيعي، فهاجمه بع�ش 

الأ�سخا�ـــش، و�ســـّدوا يـــده وقدمه واأنزلوا بـــه البالء ذاته الـــذي اأنزلوه 

بال�سّيـــد مهربان، مـــع فارق اأّن ال�سّيد رفيعي مل يكـــن م�ساًبا وا�ستطاع 

ة  اخلروج بنف�سه من املاء. و�سط هذه املعمعة، خرجت بطاقاته اخلا�سّ

ونقـــوده من جيبه وطفت على املـــاء، �سعى ال�سّيد رفيعي جاهًدا يف املاء 

باحًثا عن وثائقه ونقوده.

اأراد بع�ـــش الأ�سخا�ـــش الذهـــاب مل�ساعدتـــه فقـــال لهـــم علـــي: »ل 

ت�ساعدوه«، قلت له: »علي! اإّنه م�سكني!«. تب�ّسم علي وقال: »احلق عليه، 

1 - ح�سيـــن رفيعي: اأحد اأفـــراد ق�سم المعلومات في الفرقة. وهـــو جريح الدفاع المقّد�ش. 
و�ساعـــت م�ساغباتـــه بيـــن مجاهدي ق�ســـم المعلومـــات. وي�ستمـــل كتاب »كـــن فقط خادم 

الح�سين« بقلم حميد ح�سام على مذكرات حياته وجهاده.

2- ال�سّيـــد مهربان: محمد اإبراهيم مهربـــان، ولد في همدان في )تموز1961(. التحق في 
بركب ال�سهداء في عمليات )كربالء5(. 
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دعوه يتاأّدب، وعليه اأن يالقي �سّر اأعماله«.

�سقطـــت وثائق وحقيبـــة نقود ال�سّيـــد ح�سني بني الأمـــواج، وراحت 

تتماوج قطعه النقدية، �سرخ ال�سّيد ح�سني: »النجدة، النجدة! يا من ل 

دين لكم، هذه نقود �سفركم ولي�ست نقودي!«.

اإّل اأّن اأحـــًدا مل يتقـــّدم مل�ساعدته، بل ا�سرتكـــوا جميًعا يف ال�سحك 

والإن�ساد:

- تاأتيني مرتفعة تقولني وردتي وت�سحكني

- وعندما ترينني تعب�سني وعلّي تتهّجمني...

- ل تغرّتي ول تتكّ�ي فال ينفع تكّ� املتكّ�ين

تركبني
1
- اأنا اأعطيتك املال كي على العربة

- فال تغرّتي ول تتكّ�ي فزوجك �سائق العربة

- ُيحكـــم الوثـــاق حـــول رقبة احل�ســـان وي�سربه بالع�ســـا ليجّد يف 

امل�سري.

كان ال�سّيـــد ح�سني من اأن�سد هذه الأبيات داخل احلافلة، والآن راح 

اجلميع يرّددونها له ب�سكل جماعي وي�سحكون عليه.

اأخـــرًيا، خرج ال�سّيد ح�سني مـــن املاء ب�سّق الأنف�ش، وهذه املرة حلق 

ا عّدة. كان علي يرتدي  بعلـــي لالنتقام منه، وجمع معه لذلـــك اأ�سخا�سً

ثياًبا نظيفة واأنيقة، فما كان منهم اإّل اأن اأخذوا براأ�سه وغط�سوه هناك 

عند ال�ساطئ.

هالنـــي امل�سهـــد فتقّدمـــت وقلت لهـــم: »اتركوه فيـــده جمروحة، قد 

يلتهب جرحه«.

1- العربة التي تجرها الح�سان.
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لكّن عنا�ســـره مل يدعوه و�ساأنه، فغّط�سوا راأ�سه مّرات عّدة يف املاء، 

ومن ثّم اأخرجوه.

جـــاءين علي مبت�سًما واملـــاء يقطر من لبا�سه و�سمـــادة يده. �ساألته 

قلقة: »علي، مَل مْل تقل لهم �سيًئا! فاملاء م�سّر بجرحك!«.

�سحـــك قائـــاًل: »دعيهم يفرحون، فقـــد اأتوا اإىل هنـــا لريّوحوا عن 

اأنف�سهـــم، اإّنـــه ترويح عن النف�ـــش، ل م�سكلة يف ذلك«. ثـــّم ذهب وبّدل 

مالب�سه ورمى ب�سمادة يده بعيًدا.

و�سط هذه الأجـــواء، وجد الإخوة مو�سوًعا للتداول فيما بينهم وهو 

»اأنـــا وعلي«. لحظ اجلميع اأّن علـــي ل يدنو كثرًيا اإىل حيث اأنا. فجعلوا 

ذلك مو�سوعهم للتداول، واأ�سّروا على اأخذ �سورة ثنائية لنا باأّي �سكل 

من الأ�سكال.

ومـــع اإ�سرارهم وقفنا اأنا وعلي بجانـــب بع�سنا البع�ش ليلتقطوا لنا 

�ســـورة ثنائية، ولكن اهتّزت يد امل�ســـور فبدت ال�سورة قامتة ومالمح 

وجهينا مبهمة وغري وا�سحة، وكاأّن ال�سورة التقطت و�سط الغيوم.

و�سلنـــا اأخرًيا مدينة م�سهد. وهنـــاك ُخ�س�ست غرف للمتزوجني، 

لكن بقيت يف الغرفة وحدي يف اأغلب الأوقات، لن�سغالت علي الكثرية.

 
1
د قـــررت يف اأحد الأّيـــام �سوقه اإىل الغرفة �سوًقـــا، اتخذت من م�ِّ

الغرفـــة ذريعة، فناديت اأحد عنا�سر علي الـــذي كان منهمًكا يف العمل 

د يف الغرفـــة معّطٌل فلياأِت  يف القاعـــة، وقلت له: »اأخـــ�وا علي اأّن امل�ِّ

لإ�سالحه«. قـــال الأخ متعجًبا: »ملاذا معّطل؟«. وا�ستاأذن كي يدخل اإىل 

الغرفة ويفح�ش املّ�د بنف�سه. ثّم قال: »�سّيدة ت�سيت �سازيان، ل ي�سكو 

هذا املّ�د من اأّي �سيء«.

 .cooler 1- ويطلق عليه
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خجلت وتلعثمت يف الكالم: »اأق�سد اأّن �سوته عاٍل«.

اأجابنـــي الرجل الذي بدا موؤدًبا كثرًيا وهو مطاأطئ الراأ�ش: »اأختاه، 

ا«. اإن جميع املّ�دات ت�سدر هذا ال�سوت فاملّ�د يف غرفتنا هكذا اأي�سً

وبكالمه هذا يئ�ست من جميء علي.

بعـــد وقت قليـــل، علمت اأّن علي على توا�سل مـــع الإخوة يف اجلبهة، 

واأخـــ�وه اأّن جزيرة جمنون حيـــث ُنفّذت العمليـــات هوجمت جمّدًدا، 

؛ ولهذا 
1
وا�ست�سهـــد قائـــد كتيبة علـــي الأك� احلاج ر�ســـا �سكري بـــور

ال�سبـــب، قويت نغمة عودتنـــا اإىل همدان، حّتى اإّنهم قالـــوا اإّن الرجال 

�سينتقلـــون اإىل اجلبهة ع� الطائـــرات، والن�ساء �سيعـــدن اإىل همدان 

باحلافلة، وعلمنا كذلك و�سط هـــذه املعمعة اأّن اأحد عنا�سر املعلومات 

 ا�ست�سهد منذ اأ�سابيع عّدة.
2
ويدعى »علي تاب�ش«

ا�سطربـــت اأحوال العنا�سر لـــدى �سماعهم هـــذه الأخبار، و�سارت 

م�ساألة عودتنا اإىل همدان حتمية.

قلت لعلي: »فلنذهب اليوم مًعا اإىل ال�سوق«.

�ساألني متعجًبا: »ال�سوق؟ ولأّي �سيء؟«.

اأجبته: »علينا �سراء الهدايا«.

و�سع يـــده يف جيبه واأخرج منها 6000 تومـــان وناولني اإياها قائاًل: 

لي، خذي هذه وا�سرتي ما يحلو لك. اذهبي مع اإحدى ال�سيدات،  »تف�سّ

فاأنا ل اأحّب التجوال يف الأ�سواق«.

1- ر�ســـا �سكري بور: ولد في همدان )ا�سفند مـــاه 1335( وا�ست�سهد في جزر مجنون في 28 
 .Qفي فرقة اأن�سار الح�سين Qخرداد 1365؛ كان الحاج ر�سا قائد كتيبة 154علي الكبر

ا في 1361/4/25 اأثناء الق�سف الجوي المعادي لمدينة همدان. ا�ست�سهدت اأخته فاطمة اأي�سً

2- علـــي ر�ســـا وليان تاب�ش ولد في همـــدان في الرابع من اآبـــان 1340؛ وا�ست�سهد في جزر 
مجنون اأثناء عمله في وحدة ال�ستطالع والمعلومات. كان من رفاق علي المقربين.
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ا  بِد اعرتا�سً
ُ
يف ذلـــك الوقت كان مبلغ 6000 تومان مبلًغا كبرًيا، مل اأ

و�ساألته: »األ تريد �سيًئا لك؟«.

- ل، ا�سرتي لنف�سك.

ا، اأّي لون ترغب؟ - لقد اهرتاأت قم�سانك، �ساأ�سرتي لك قمي�سً

مل ير�ســـخ مل�ساألة �سراء القمي�ش، بدا وا�سًحا اأّنه ل يرغب يف اأمور 

كهذه، وفقط كي يجيبني قال: »اأرغب يف اللون الكاكي«.

ذهبـــت برفقة اإحدى ال�سيدات اإىل »بـــازار ر�سا«. ا�سرتيت يل ثوب 

�سالة زهـــري اللون، وكنزتني اأنيقتني لأّمي ولل�سّيـــدة من�سورة، وثياًبا 

لإخوة علي، ومرمي التي تزّوجت حديًثا وانتقلت اإىل طهران، و�سجادتي 

ا بنّي اللون، وبنطال ذا  �سالة جميلتني، لوالدي ولل�سّيد نا�سر، وقمي�سً

8 جيوب؛ وزعفراًنا، وحبوب رمان جمففة، وبومبوًنا من املبلغ املتبقّي.

عدت اإىل الفندق واأريته الأ�سياء التي ا�سرتيتها. نظر اإىل الأغرا�ش 

م�ستمتًعا وقال: »بارك اهلل فيِك يا عزيزتي، كم اأّن بالك طويل لتقومي 

ب�سراء هدايا للجميع، وكم اأّن ذوقك جميل!«.

كان الإخـــوة منزعجـــني ب�سبـــب الأحـــداث التـــي جـــرت يف جزيرة 

ا اأّن العـــدو قد هجم على �سلعهـــا الغربي؛ اأّي على  جمنـــون، وخ�سو�سً

املوقع نف�سه الـــذي تتمو�سع فيه قوات حمافظة همدان؛ ولهذا ال�سبب، 

حزمنا حقائبنا وركبنا احلافالت.

خالل م�سري م�سهد - همدان ا�سرتحنا يف اأحد املطاعم، فجاأة �سرخ 

اأحـــد عنا�سر علـــي: »علي!«. نه�ست من خلف طاولـــة الطعام ورك�ست 

اإىل اخلارج. رك�ش بع�ش الرجال اأمامي. راأيت علي يف �ساحة خ�سراء 

ت�سبه احلديقـــة العامة، كان يف الهواء متاًمـــا كالأفالم ال�و�سلية، قد 

طوى اإحدى قدميه وبالقدم الأخرى يركل ب�سدة فتًى يافًعا يرتدي كنزة 
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حمراء، ثّم ركل بالقدم الأخرى وجه رجل طويل القامة عري�ش املنكبني 

كان برفقـــة الفتى، وقد فّك يده املربوطـــة من رقبته وراح يجري بيديه 

حـــركات قتالية وتكتيكية، حاول الرجالن اأن يدافعا عن نف�سيهما، لكّن 

ا اأكرث منهما. اأ�ســـرع عنا�سره واأخذوه واأنَهوا املعركة.  علـــي كان ريا�سًيّ

كنت اأعلم اأّنه ل ينبغي يل التقّدم اإىل الأمام يف ظروف كهذه.

ـــا واأدخلوا علي اإىل املطعم. اأح�سر  فجـــاأًة و�سل عنا�سر اآخرون اأي�سً

له اأحدهم ماًء، واآخر طلب ال�ساي. فهمت من حديثهم اأّن اأحد الرجلني 

قـــد عاك�ش زوجة اأحد الإخوة، وقد �سمعه علي الذي كان يجل�ش خلفهما 

عـــن طريق ال�سدفة. كان علـــي �سديد احل�سا�سية جتـــاه اأمور كهذه؛ اإذ 

بقي وجهه وحّتى جلد راأ�سه احلليق حممّرين من الغ�سب قرابة الن�سف 

�ساعة بعد انتهاء احلادثة.

كان يتحـــّرق اأملًـــا لقيـــام هـــذا ال�سخ�ـــش مبعاك�سة امـــراأة متجلببة 

ة اأّنهما ت�ساجـــرا مع علي،  بعباءتهـــا، وحتمـــل طفلها بني يديهـــا، خا�سّ

وتعاركا معه بالأيدي بعد اعرتا�سه على فعلتهما.

جل�ســـت يف اإحـــدى زوايا املطعـــم، بعد وقت قليـــل �ساهدت الرجلني 

يدخـــالن ويتقّدمان باجتـــاه علي. خ�سيت من امل�ساجـــرة ثانية، لكّنهما 

كانا خجلني، وجاءا لتقدمي العتذار. تو�سال اإليه قائلني: »�ساحمنا! مل 

نعلم اأّنك من املجاهدين، ولو كّنا نعلم ملا اأ�ساأنا الت�سرف«.

و�سلنا اإىل همدان ليلة الأحد 22 حزيران 1986 ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء.

اأو�سلني علي اإىل البيت، وجل�ش معنا قلياًل. ولأّن اأبي مل يكن موجوًدا 

يف املنـــزل قّرر اأن يعود ثانية عند ال�سباح. لكّنه مل يح�سر �سباًحا، بل 

اأتى م�ساًء برفقة خايل حممود.

جل�ســـا مدة �ساعة، وحتّدثا مطوًل مـــع والدي، حتّدثا عن 16 �سهيًدا 
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جـــيء بهم، واأحد ال�سهـــداء كان ال�سهيد �سكري بـــور. يف ظهرية اليوم 

التـــايل، الثالثـــاء 24 حزيران، توّجه علي وخايل حممـــود عند ال�ساعة 

12 اإىل اجلبهة، وقبل الذهاب اإىل اجلبهة جاءا اإىل منزلنا لتوديعنا.

�ساألته: »متى �ستعود؟«.

- غري معلوم، ادعي اهلل كي اأعود من اأجل العر�ش.

كنـــا يف ف�سل ال�سيف، وان�سغلـــت اأّمي بامل�ساعدة يف اأمور اجلبهات 

من جهة، ومن جهة اأخرى انهمكت يف حت�سري جهاز العر�ش.

م�سى على ذهاب علي 24 يوًما. كانت ليلة جمعة حني اأتى اأمري واحلاج 

�سادق اإىل منزلنا، واأح�سرا يل ر�سالة من علي. ت�سّلمت الر�سالة، وبعد 

ذهابهما اأ�سرعت اإىل غرفتي، ف�س�ست الظرف و�سرعت يف القراءة:

»با�سمه تعاىل

با�سم اأ�سحاب اإمام الزمان| الأوفياء واملخل�سني

ال�سالم عليكم

اأمتنـــى اأن تكونـــوا بخـــري، واأن تكونـــوا �ساكريـــن لأنعـــم اهلل التي ل 

ا ن�سكره ونخّر لـــه �ساجدين اأْن مّن علينـــا بهذا القائد  حت�ســـى، واأي�سً

، وقّر قدميـــه الرا�سختني علـــى عيوننا املظلمة 
1
العزيـــز �سيخ جمـــاران

حّتـــى ا�ستطعنا من خـــالل هذا النور اأن منيز بني احلـــق والباطل، واأن 

نختـــار طريقة عي�سنا وحياتنـــا؛ واأن نبقى يف مواجهة الباطل حّتى اآخر 

قطرات دمائنا.

اأو�سلـــي �سالمـــي احلاّر اإىل والـــدك ووالدتك واأخَتيـــك، واأدعو اهلل 

اأن تكـــوين وعائلتـــك الفا�سلـــة دائًمـــا موفقـــني يف درب اهلل، ويف هذا 

اخل�سو�ـــش اجهـــدوا يف الدعاء كي اأعمل ب�ســـكل اأف�سل يف �سبيل اهلل، 

1- الإمام الخميني. 
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فع�سى اأن يتقّبل اهلل منا.

فيما يتعلق بالعر�ش، اأبلغـــوا العائلة اأن ي�ستعّدوا لذلك اإن �ساء اهلل يف 

عيد الأ�سحـــى الواقع بتاريخ ال�ساد�ش ع�سر من اأيلول 1986. و�ساآتي قبل 

ذلك باأّيام اإذا مل يح�سل مكروه. لي�ش لدّي مطلب اآخر، واأ�ستودعك اهلل«.

بعد قراءتي الر�سالة تنّف�ست ال�سعداء وارتاح بايل؛ فاأّمي كانت قد 

اأبلغت املدعّوين ودعتهم اإىل العر�ش.

جـــاء علي اإىل همدان يف ليلـــة 11 اآب. وتقّرر اأن ياأتي مع عائلته اإىل 

منزلنـــا مـــن اأجل و�ســـع برنامج للعر�ـــش. وكعادتها اأعـــّدت اأّمي ع�ساًء 

لذيـــًذا، حيث مـــالأت ف�ساء املنزل رائحـــة الأرز والزعفـــران والقيمة، 

وقمت ع�ســـًرا ب�سطف الفنـــاء، اأَمطُت �ستائر غرفـــة ال�ستقبال جانًبا 

وفتحـــت النوافـــذ، بـــدا كّل �سيء مرتًبـــا ونظيًفا. اأعـــّدت يل اأّمي جهاز 

بت ق�سًمـــا منه يف علـــب و�سناديـــق كرتونية  عر�ـــش كامـــاًل، حيـــث و�سّ

�سغـــرية وكبـــرية وو�سعتـــه يف الإيـــوان، كذلك رّتبـــت ن�سفه يف خمزن 

�سغري يف زاوية الفناء.

ا حللول يوم العر�ش،  اأمـــا نفي�سة وروؤيـــا فكانتا تعّدان اللحظات عـــدًّ

كان تـــرّدد الأقارب اإىل بيتنا يكرث يوًما بعد يوم؛ جّدتي، بنات خالتي، 

زوجات اأخوايل ،كّن ياأتني كّل يوم لزيارتنا وم�ساعدة اأمي.

حـــّل الّليل، اأ�ساأنا م�سابيح الفناء، و�ســـرت اأر�ّش املاء داخل الفناء 

ا. كّل دقائق عّدة لت�يده، يف النهاية غ�سلت اجلدران اأي�سً

نظـــرت اإىل الفنـــاء وال�سجـــريات ال�سغـــرية اخل�ســـراء وحديقتنا 

املليئـــة بالزهور كيف اأّنها اأ�سبحت اأكرث انتعا�ًسا وابتهاًجا حتت اأ�سواء 

امل�سابيح واملاء املر�سو�ش عليها. فّكرت اأّنه اإذا ن�سبنا خيمة يف الفناء 

وعّلقنا حبـــاًل من اأ�سواء الزينة بني ال�سجـــرات ف�سيكون حفلنا رائًعا. 
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كنـــت اأتخّيل نف�سي مرتدية الطرحة وثوب العر�ش، وعلي يقف بجانبي، 

بينمـــا ميطرنـــا املدعوون بالزهـــور والنقـــود املعدنية وحبـــات امللب�ش، 

وفّكرت يف اإعداد مكان للعرو�ش والعري�ش.

ُقـــرع الباب، ودخل علـــي وعائلته اإىل الفنـــاء. اأح�س�ست منذ حلظة 

دخولهـــم اأّنهم ل يحملون معهم خً�ا جّيـــًدا. مل تكن ال�سّيدة من�سورة 

وال�سّيـــد نا�سر وعلـــي م�سرورين كعادتهـــم، بينما راحـــت اأّمي تتحّدث 

باإ�سهـــاب وتف�سيـــل عـــن كّل الأعمال التـــي اأمتمناهـــا، فحّدثتهم مثاًل 

ينـــا عليها، وعن فر�ـــش الفناء  عـــن املدعّويـــن، وعن احللـــوى التي و�سّ

بال�سجاد..، كانت ال�سّيـــدة من�سورة تع�ّش على �سفتيها وتعبث بالورود 

املطّرزة على عباءتها.

اأ�ســـار ال�سّيد نا�سر اإليها كي تقول ما ينبغـــي قوله. معمعت ال�سّيدة 

من�سورة يف كالمها وقالت: »يف احلقيقة لقد تويف اأحد اأقاربنا، ونحن 

لـــن نقيم حفاًل«. فجاأة تعجبنا جميعنا، وامتقـــع لون وجه اأّمي. �ساألْتها 

بانك�سار خاطر: »اأتق�سدين اأن نوؤّجل العر�ش؟!«.

بـــدت ال�سّيـــدة من�سورة وكاأّنهـــا تعت�سر اأملًا على اأّمـــي، التفتت اإىل 

ال�سّيـــد نا�سر واإىل علي ثّم قالت: »ل، نحـــن ل دخل لنا، فاأنتم اأحرار، 

اأجنزوا عملكم فقد تعبتم ودعومت ال�سيوف وقمتم بالرتتيبات الالزمة. 

اأقيموا حفاًل لأنف�سكم، ونحن �سناأتي لأخذ العرو�ش من دون جلبة«.

نظـــر اأبي واأّمي اأحدهما اإىل الآخر بتعّجـــب، وراحا ي�ستف�سران عن 

راأي كّل منهمـــا باإ�سارات احلواجب وحـــركات العيون. قالت اأّمي: »لقد 

دعونا الكثري من ال�سيوف«.

اأمـــا اأنا ف�سررت بروؤية علي كثرًيا، حّتى اإّنني مل اأ�سعر بال�ستياء من 

هذا احلادث الطارئ.
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اأ�ســـّر علي علينا كي ل نف�سد مرا�سم احلفل. يف النهاية وافقنا على 

ذلـــك. منذ ذلك اليوم عّجلت اأّمي و�ساعفت همتها يف تكميل اأعمالها. 

رغـــم اأّن اأو�ســـاع اأبي مل تكن مي�ســـورة اإّل اأّن اأّمي قـــد اأعّدت يل جهاًزا 

جّيـــًدا ل نق�ش فيه، لقـــد �سعت جهدها كي يكـــون كّل �سيء يوم احلفل 

ا عاجّي اللون  علـــى اأكمل وجه. فذهبْت اإىل ال�ســـوق وا�سرتت يل قمي�سً

ا عن ثوب العر�ش. بلغ ثمـــن القمي�ش 2500 تومان،  ا عو�سً جمياًل جـــدًّ

ومل يكن هذا املبلغ يف ذلك الوقت مبلًغا زهيًدا.

يف كّل يوم ويف كّل ليلة كان يجري التداول والبحث يف اإقامة مرا�سم 

عر�ش �سغرية ولئقة. اأ�سّرت اأّمي على اأن تقام هذه املرا�سم باأّي �سكل 

من الأ�ســـكال. كانت تقول: »ما ذنب ال�سباب غـــًدا عندما يذهبون اإىل 

حفالت الأعرا�ش �سي�سعـــرون بغ�سة و�سي�ساألون اأنف�سهم ملاذا مل ننجز 

مرا�ســـم مثل هـــذه. علينا اأن ن�سنع لهـــم ذكريات طيبـــة، فهم الآن ل 

يدركون اأهمية ذلك«.

يف النهايـــة، اأجنزت اأّمي عملها باإتقان، رغم اأّننا مل نفر�ش الفناء، 

ومل نن�ســـب خيمة، ومل نعّلق حبال اأ�ســـواء الزينة على الأ�سجار. كانت 

مرا�ســـم العر�ش ب�سيطـــة وبال جلبـــة، واقت�سرت على تقـــدمي الفاكهة 

واحللوى.

ـــا بالعرو�ش من دون العري�ش.  بالتاأكيـــد ت�سّمن احلفل كر�سًيّا خا�سًّ

مهمـــا اأ�سّررنا على علي كي ياأتَي، لكّنه مل يفعل. كان يقول: »اإّنها حفلة 

للن�ســـاء، اأخجل اأن اآتي واأجل�ش و�سط كّل تلك الن�سوة، فاأنا اأعرف عادة 

الن�ساء؛ ما اإن يرين العري�ش حّتى ي�سرعن يف الت�سفيق ويرثن اجللبة«.

يف اليـــوم التايل جـــاء علي اإىل منزلنـــا واأخ�نـــا اأّن زوجة �سديقه 

مت قبولهـــا يف جامعة م�سهد واأّننا ن�ستطيـــع العي�ش يف منزلهم من دون 

دفع بدل اإيجار طوال مـــدة وجودهم يف م�سهد، واأّنهم و�سعوا كّل اأثاث 
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منزلهم يف اإحدى الغرف واأعطوا املفتاح لعلي.

قـــال علـــي: »تعـــايل لنلقـــي نظرة علـــى املنـــزل، اإذا اأعجبـــك ننقل 

اأغرا�سنا اإليه«.

كان للمنـــزل بابان يطالن علـــى زقاقني: باب داخل الفناء، ويقع يف 

زقـــاق مقابل زقاقنـــا، خا�ّش ب�سكان الطابق الثـــاين. اأّما الباب الآخر، 

وهـــو الباب املخ�س�ش لنا، فكان داخـــل زقاق »قا�سيان«، الذي ل يبعد 

كثرًيا عن منزلنا.

كان البيت و�ســـط الزقاق اإىل جهة اليمني، املبنى رقم)17(، موؤّلًفا 

مـــن ثالث طبقـــات. الطبقة الأوىل عبارة عن موقـــف، بينما الطبقتان 

الثانية والثالثة فكانتا ماأهولتني.

فتح علي الباب ودخلنا.

كانـــت ال�سالمل وا�سعة والدرجات ق�سرية، كذلك كان املنزل و�سيًعا 

رحًبـــا وم�سيًئا، تطّل نوافذه على الفناء مـــن جهة، ومن اجلهة املقابلة 

تطّل على زقاق »قا�سيان«.

مل تهّمنـــي كثرًيا م�ساألة ت�سميم املنـــزل، كان يكفيني اأّنه قريب من 

منزل اأمي.

قال علي: »هل اأعجبك؟«.

- كثرًيا.

بعـــد ذلـــك قمنا باإطاللـــة علـــى البهو وغرفـــة ال�ستقبـــال واملطبخ 

وغرف النوم. كان باب اإحدى الغرف مقفاًل حيث و�سع �ساحب املنزل 

اأغرا�سه.

�ُســـّر علي كثـــرًيا؛ لأّن البيت نـــال اإعجابي فقال: »�سّيـــدة زهراء؛ لو 

بها«. تاأذن لنا ال�سّيدة وجيهة فنح�سر اأغرا�سنا ونو�سّ
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قلت: »ومَل ل ت�سمح لنا بذلك، متى رغبت يف ذلك فهو جاهز«.

يف ذلك اليوم، جاء علي اإىل منزلنا برفقة عدد من اأ�سحابه ونقلوا 

الأغرا�ش. و�سعت يل اأّمي مع اجلهاز �سجادة بحجم �ستة اأمتار. عندما 

فر�سنا ال�سجادة لحظنا اأّن غرفة ال�ستقبال كبرية.

ذهـــب علـــي ع�ســـًرا اإىل تعاونية احلر�ـــش وا�سرتى قطعَتـــي �سجاد 

مقا�سهمـــا 12 مـــرًتا وفر�سناهمـــا يف البهـــو. رغم ذلك بقيـــت اأطراف 

ا اأمتاًرا من املوكيت وغّطى بها  غرفة ال�ستقبال �ساغرة، فا�سرتى اأي�سً

الزوايا.

يف يـــوم 18 اآب م�ساًء كان التفاق اأن ياأتـــي علي وعائلته اإىل منزلنا 

لينقلوين اإىل بيتي، فدعت اأّمي ن�ساء اأخوايل والأقارب من اأجل ذلك.

بعـــد تناول الع�ساء، غ�سلنا ال�سحون ورّتبنـــا املنزل وبتنا يف انتظار 

العري�ش وعائلته. �سرعت اأّمي يف البكاء منذ اأول الّليل، واأعّدت البخور 

ودارت بـــه حـــويل. حاولُت كثـــرًيا منع نف�ســـي عن البكاء فلـــم اأ�ستطع. 

ارتديت القمي�ش العاجي الذي ا�سرتته يل اأّمي والعباءة التي ارتديتها 

يوم عقد القران.

انق�ســـت ال�ساعة العا�ســـرة وال�ساعة احلادية ع�ســـرة ومل يح�سروا 

بعـــد، ل اأدري ملاذا �سرى اخلـــوف يف عروقي. قلت لأمي: »اأّمي هل اأنت 

متاأّكدة من اأّنهم �سياأتون الّليلة، قد يكون املوعد ليلة الغد واأنت �سمعت 

«. كذلـــك اأّمي وقعـــت يف ال�سك. جل�سنـــا مكتويف الأيـــدي، بينما 
ً
خطـــاأ

ا�ستغـــرق الأقارب يف الأحاديث. كانت الدقائق متّر ببطء، مّرت �ساعة 

ـــا، فقلت لأمي: »اأ�سعـــر بالنعا�ش، رمبا طـــراأت عليهم  مـــن الوقت اأي�سً

م�سكلة ما«. ا�سطربت اأّمـــي وقلقت، ح�سنتني وقّبلتني قائلًة: »�سياأتون 

الآن«. وراحـــت تبكـــي يف ح�سني. بعد قليل ُقـــرع اجلر�ش ودخل كّل من 

علي، اأمري، احلاج �سادق وال�سّيدة منرية ومرمي.
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ا. اختلف  ا اأزرق، فاحت اللون، وبنطاًل رمادًيّ كان علـــي يرتدي قمي�سً

�سكله عن املعتاد، تقّدم و�سّلم علّي و�ساألني عن اأحوايل.

حملـــت اأّمـــي القراآن، فتحته وقـــراأت لنا اآياٍت عـــّدة. بعدها ا�ستاأذن 

علي من اأبي واأّمي، اأم�سك اأبي وخايل حممود بيدي واأخذوين من غرفة 

ال�ستقبال اإىل البهو واملمّر، ثّم اإىل الفناء و�سط بكاء اأّمي ودعواتها يل.

ارتبكـــت اأّمي وهي تدعـــو يل هم�ًسا و�سارت تـــروح وجتيء اإىل هذه 

الناحية وتلـــك وكاأّنها تبحث عن �سيء ما، كذلك نفي�سة راقبت ذهابي 

بقلـــق وحزن. وقفت اأّمي قربي وقّبلتني مـــّرات عدة. هم�سُت يف اأذنها: 

»اأّمـــي عزيزتي، �ساحميني«. اأجه�ست اأّمي بالبكاء قائلة: »اأ�سعدك اهلل 

وجعل عاقبة اأمركما خرًيا، �ساحمِك اهلل يا عزيزتي«.

عندمـــا و�سلنـــا اإىل ال�سّيارة، اأم�سك اأبي بيـــد علي وو�سعها يف يدي 

وقـــال: »علي، اأ�ستودعك فر�سته، هـــي نف�سك حافظ عليها كما حتافظ 

على نف�سك«.

- ا�ستودعها اهلل يا عّماه.

- بالتاأكيد، بالتاأكيد، اأ�ستودعكما اهلل اأنتما الثنني.

خف�ســـت راأ�ســـي ومل اأَر اأحـــًدا. �سمعت علي يقول: »اأمتنـــى اأن اأكون 

�سهًرا لئًقا بكم، واأمتنى اأن اأكون زوًجا جّيًدا لزهراء«.

- حتًمـــا اإّنـــك كذلك، اأق�سم بـــاهلل اإن عا�ست ابنتـــي ليلة واحدة مع 

رجـــل مثلك، فاإّن ذلك اأف�سل مبئـــات املرات من اأن تعي�ش كّل العمر مع 

رجل عدمي املروءة.

بعـــد ذلك و�سع يده على رقبة علي وقّبله. واأركبتني زوجات اأخوايل 

يف �سّيارة �سديق علي، وجل�سن قربي.

نف�سه  هــو  ــان  وك علي،  �سديق  �سابري،  لأحــمــد  ال�سّيارة  كانت 
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 -اأحد اأولد 
1
ال�سائق. ع�نا �سوارع عّدة، وو�سلنا اإىل مقام عبد اهلل

الأئمة R- طاف ال�سّيد �سابري ب�سيارته 7 مّرات حول املقام. كان 

الوقت  املقام طوال ذلك  قبة  اإىل  اأنظر  بقيت  وي�ساك�سه.  ميازح علي 

ورحت اأدعو من اأجل �سعادتنا وخري عاقبتنا.

بعدهـــا ذهبنـــا اإىل �ساحة الإمام اخلميني، ومن ثـــّم اإىل �سارع »اأبو 

علـــي«. مل تتبعنـــا �ســـوى �سّيارة احلاج �ســـادق، التي اأقّلـــت م�ساًفا اإىل 

احلاج �سادق، زوجته وابنته مرمي وال�سّيد اأمري.

�سارت ال�سيارتان من دون اإطالق اأبواق، ومن دون اإحداث اأّي جلبة.

 .
2
ع�نا �سوارع عّدة. قال ال�سّيد �سابري: »فلنذهب اإىل �سنك �سري

مل يعار�ـــش علـــي الفكرة. بعـــد �سنك �سري ع�نـــا �سوارع عـــّدة اإىل اأن 

و�سلنا زقاق »قا�سيان«.

ترّجل علي من ال�سّيارة، فتح الباب واأم�سك بيدي. كان يف انتظارنا 

اأمـــام الباب كّل مـــن ال�سّيد نا�سر، اجلّد واجلـــّدة، وال�سّيدة من�سورة، 

واأّمي واأخَتّي.

فاحت رائحة البخور يف الزقاق. اأم�سك ال�سّيد نا�سر بيدي ودخلنا، 

و�سرع خالل �سعودنا الدرج يف اإن�ساد:

»هذا اليوم نقيم عر�سنا على نحو ح�سن

Qهو من األطاف اهلل واحلجة بن احل�سن

عرو�ش جديدة كوردة اليا�سمني

1- �ساحة م�سهورة في همدان، ودفن في هذا المكان ال�سريف ج�سد اثنين من اأحفاد الإمام 
مو�سى الكاظم Q. ويوؤمن اأهل همـــدان ونواحيها بهذين الحفيدين اإيماًنا �سديًدا، وقد تّم 

عيد بناوؤهما.
ُ
تو�سيع ال�سريحين في ال�سنوات الأخيرة واأ

2- ُت�سّمـــى هذه ال�ساحـــة »�سير �سنكي« اأو الحجـــر العاجي، وهو يتعلق بزمـــن الأ�سكانّيين، 
بع�ش النا�ش يعتقدون بخرافات حول هذا المكان.
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عري�ش كوردة ال�سقائق واليا�سمني

Lمن ع�سق حممد والزهراء

ا قلب هذا العري�ش وعرو�سه..«. ميتلئ حًبّ

تبعنـــا الباقـــون وهم ي�سّلـــون على النبـــي واآله. عندمـــا و�سلنا اإىل 

منزلنا جل�ش ال�سيوف دقائق معدودة ثّم باركوا لنا، ومتّنوا لنا ال�سعادة 

وان�سرفوا. عندما خال املنزل و�سع اجلّد يدي بيد علي ودعا لنا.

اأ علي،  غـــادر جميع ال�سيـــوف تقريًبا ما عـــدا ن�ساء اأخـــوايل. تو�سّ

وكذلك اأنا حذوت حذوه، ووقفت لل�سالة خلفه.

بعـــد ال�سالة جل�سنا، وراح يكرر كّل ما حّدثني به يوم عقد القران: 

»اإّن والديـــك همـــا والداي، وكذلك والـــداي هما مبنزلـــة والديك. اإذا 

احرتم كّل مّنا عائلة الآخر فلن حتدث اأّي م�سكلة، ومبا اأّنك فتاة موؤمنة 

وملتزمـــة وحمّجبـــة فلن اأطلب منـــك �سيًئا اآخر؛ املـــراأة امل�سلمة تعرف 

واجباتها، فاأنِت قد ن�ساأِت يف اأح�سان عائلة موؤمنة واأ�سيلة«.

يف اليوم التايل جاءنـــا �سيوف، عدد من عنا�سر علي، وعدة اأفراد 

مـــن اأقاربنـــا. جل�ش الرجـــال يف الطابق الثاين حيث منـــزل اجلريان، 

بينمـــا جل�ست الن�سوة يف منزلنـــا. مّت اإح�سار ع�ساء جاهز. بعد الع�ساء 

�سرع اأحد اأ�سدقاء علي يف الإن�ساد. عندما كانت ترتفع اأ�سوات الرجال 

بال�سلوات كّنا نحن الن�سوة كذلك ن�سّلي على النبي واآله.

بعـــد الع�ساء، وّدعنا الرجال وان�سرفوا؛ وهكذا بهذه ال�سرعة بداأت 

حياتنـــا امل�سرتكة مبرا�سم ب�سيطة من دون تكّلف واأعباء. بقيت ال�سّيدة 

من�سورة وال�سّيد نا�سر واأمري يف منزلنا. كانت ال�سّيدة من�سورة حتّب 

ا، رغم اأّن حالها ال�سحّية مل تكن على ما يرام، اإّل اأّنها  ا جًمّ اأولدها حًبّ

اأخذت على عاتقها م�ساألة الطهو. بينما كنت اأنا اأعتني بتنظيف البيت 
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والكن�ـــش وغ�سل الأواين وتنظيف اخل�سار. اأّمـــا مهّمة اأمري فاقت�سرت 

على الت�سّوق.

ـــا عطوًفا وهادًئا مـــع اجلميع. اأحياًنـــا كانت ال�سّيدة  كان اأمـــري �ساًبّ

من�ســـورة تر�سلـــه ل�ســـراء احلاجيـــات 4 اأو 5 مّرات مـــن دون اأن يبدي 

ا، اأو اأن يتفّوه بكلمة، كاأّن يقول مثاًل: ملاذا ل تطلبني كّل الأ�سياء  اعرتا�سً

دفعة واحدة.

بعـــد 4 اأّيـــام ذهبـــت ال�سّيدة من�ســـورة وال�سّيـــد نا�ســـر واأمري اإىل 

منزلهم. يومها بقيت وحدي، وكانت املرة الأوىل التي اأقوم فيها باإعداد 

الطعام بنف�سي.

قرابـــة الظهرية طهـــوت الأرز مـــع الكبـــاب امل�سوي. مـــالأت رائحة 

الكبـــاب ف�ساء املنزل. بعد قليل قـــرع اجلر�ش. عندما �ساألت من خلف 

الباب من الطارق، اأجابني: »اأنا علي، لدينا �سيوف«. جتلببت بالعباءة 

على عجل وفتحت الباب. دخل علي مع اأحد اأ�سدقائه وهما يقولن: »يا 

اهلل«. بعد الرتحيب ذهبت اإىل املطبخ فتبعني علي.

اغتظت منه بع�ش ال�سيء وقلـــت: »طاملا اأّنَك اأردت اإح�سار �سيوف 

معك اأخ�ين بذلك!«. �سحك وقال: »�سخ�ش واحد ل يحتاج اإىل اإبالغ 

م�سبق، يكفي اأن ناأكل لقمة خبز وجبنة وهو اأمر مي�سور!«.

- ولكّنني اأخجل من ذلك.

- ل تخجلـــي اأبًدا من اأجل هذه الأ�سيـــاء؛ ل باأ�ش حّتى لو مل تقّدمي 

لنـــا الغداء فلن ن�سكـــو اأو نعتب. كّل ما نريـــد اأن جنل�ش يف مكان هادئ 

ونتحـــّدث عن اأعمالنا. قّدمـــي لنا فقط لقمة خبز وجبنة وفنجان �ساي 

حمّلى، ولك مّنا جزيل ال�سكر والمتنان.

بجوابـــه هذا �سرت جمّردة من ال�ســـالح، فقال يل ممازًحا: »والآن 
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ماذا طهوِت؟ لقد بثثِت رائحة اأرز �سهّية يا وردتي«.

- اأرز مع الكباب امل�سوي.

تنّف�ـــش ال�سعداء وقال: »اأح�سنِت اأح�سنـــِت! واهلل اإّن املراأة احل�سنة 

لنعمة. ومن لي�ش لديه امراأة ح�سنة فهو خا�سر«.

�سحكت وناولته الطعام.

كانـــت كمّية طعـــام غدائنا تكفينا. اأكل علـــي و�سديقه يف البهو واأنا 

تناولت الطعـــام يف املطبخ، كانت مائدتنا مليئـــة بالنعم: خ�سار، لنب، 

�سّمام وكذلك مياه غازّية.

تذّكرت كالم اأّمي: »اإّن ال�سيف ُيدِخُل رزقه معه«.





وردتي

بعـــد م�سي اأ�سبوع على حياتنا امل�سرتكـــة، نه�ش علي يف �سباح اأحد 

الأّيـــام بعـــد �سالة ال�سبـــح وقال يل: »�سّيـــدة زهراء، يجـــب اأن اأغادر 

اليوم، اأين حقيبتي؟«.

- اإىل اأين؟!

�سحك وقال ممازًحا: »اإىل منزل العم �سجاع!.. معلوم يا عزيزتي، 

اإىل اجلبهة، واإىل اأّي مكان غري اجلبهة �ساأذهب؟«.

غّلفت �سحابة من الغّم نظراتي: »األ ميكنك اأن ترتّيث قلياًل؟«.

- كاّل، فعدّونا لئيم.

ا �سخ�سّيـــة؛ بع�ش القم�سان  و�سعـــت يف احلقيبة من�سفـــة واأغرا�سً

والبناطيل، وقلياًل من الفاكهة واملك�ّسرات واأقفلتها.

تابـــع ممازًحا: »هنا يّت�سح الفرق بني املتـــزّوج والعازب. واأخرًيا مل 

يحرمنا اهلل من روؤية حقيبتي مالأى بامل�ساعدات العينية!«.

ترقـــرق الدمـــع يف عيَنْي كلينـــا. كان علي اإن�ساًنا ل يـــ�ز م�ساعره، 

ولكي يخفي ذلك؛ انحنى وان�سغل بربط �سريط حذائه الع�سكري. و�سع 

ال�ساعة التي اأهـــداه اإّياها والدي له يوم عقد القران يف مع�سمه، بدت 

وا�سعـــة بع�ش ال�سيء، فقّررت اأّنه عندما يعود يف املرة القادمة �ساأعمل 

5
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على ت�سغريها.

عندمـــا رفع راأ�سه وجـــدت اأّن عينيـــه ووجهه حممـــّران حّتى اأ�سفل 

حنجرته.

قال ويف �سوته ح�سرجة: »عزيزتي، انتبهي لنف�سك و�ساحميني«.

رغبـــت يف البكاء ب�ســـوت عاٍل، ومتنيت اأن ياأخـــذين معه. حّدق يف 

ا انتبه  عينّي، بدت عيناه الزرقاوان كبحر متالطم. قلت له: »اأنت اأي�سً

لنف�سك، ول تن�سانا من ال�سفاعة«.

فجاأة وبدون اأن يردف �سيًئا نزل الدرج ب�سرعة؛ وبينما هو مندفع يف 

م�سيه لّوح يل بيديه من اخللف قائاًل: »عزيزتي وداًعا، ها قد ذهبت«.
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م�ســـى على ذهابـــه اأربعة اأّيام، ومنذ اليـــوم الأول ذهبت اإىل منزل 

اأمي.

كان الوقت ع�سًرا عندما قرع الباب. يف ذلك اليوم ومنذ ا�ستيقاظي 

يف ال�سبـــاح الباكر كان مزاجي عكًرا، ومل اأرغب يف فعل �سيء، مل اأدِر 

ماذا اأ�سابنـــي، ما اإن قرع اجلر�ش حّتى اأ�سرعـــت حافية القدمني واأنا 

اأدعـــو: »اإلهي، اأرجوك اأن يكـــون علي �ساملًا، واأن ل ي�سيبه مكروه، اإلهي 

اأرجوك اأن ل يحمل القادم اإلينا خً�ا �سّيًئا«.

ما اإن فتحت الباب حّتى ت�سّمرت مكاين من التعجب. مل اأ�ستطع فتح 

فمـــي لإلقاء التحية، فالواقف لدى الباب كان علي نف�سه، اأتى �ساحًكا، 

م�سروًرا وبدون جراح يف راأ�سه ووجهه اأو يف يديه ورجليه. تنحّيت جانًبا 

لأف�سح له بالدخول، واأخذت احلقيبة من يده.

�سحك وقال: »لقد فرغت امل�ساعدات«.

- بال�سحة والهناء.

- من يوجد هنا؟

- جميعهم.

عندما حتّلقنا حول بع�سنا البع�ش واأح�سرت لنا والدتي ال�ساي قال 
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علي: »ذهبنا من اجلبهة اإىل طهران للقاء الإمام اخلميني، لكن لالأ�سف 

مل نوّفق لذلك، وقررت املجيء لزيارتكم قبل عودتي اإىل اجلبهة«.

اأعـــّدت والدتـــي طعام الع�ساء ب�سرعـــة. قلت له: »ليتـــك مل تقل اإّنك 

ذاهب غًدا، فقد بداأ القلق ي�ساورين منذ الآن«. �سحك علي واأبي لذلك. 

بعـــد الع�ساء اأخذتني اأّمي جانًبـــا وقالت يل: »اإذا رغبتم الّليلة يف البقاء 

عندنـــا فاأهاًل و�سهاًل بكما، لكن مبا اأّن زوجك قد جاء لليلة واحدة فمن 

الأف�سل اأن تذهبا اإىل منزلكم، لتغ�سلي له ثيابه املت�سخة اإن ُوجدت«.

يف �سبـــاح اليوم التايل -الثالثاء 2 اأيلول- غـــادر علي باكًرا. كانت 

حقيبتـــي ل تـــزال اأمام البـــاب؛ اإذ اإّنه مل ت�سنح يل الفر�ســـة ليلة اأم�ش 

لفتحهـــا ب�سبـــب جميئنـــا اإىل البيـــت. حملتها من هنـــاك وخرجت من 

املنـــزل. كان ال�ســـارع خالًيا، حّتى من رفرفـــة الطيور، لكن علي رفرف 

كطائر ورحـــل. يف تلك اجلهة من ال�سارع كان منزل اأهلي، هرعت اإىل 

زقاقنا بعينني باكيتني وغ�سة يف احللق، وقرعت اجلر�ش.

يف يوم اجلمعة 12 اأيلول 1986، تقّرر اإر�سال كتائب عّدة من حمافظة 

همدان اإىل اجلبهة. خرجت اأنا واأّمي اإىل ال�سارع، وجاء ح�سد كبري من 

النا�ش مل�سايعة املجاهدين، ومالأت رائحة البخور مكان عبور احلافالت 

املر�سلة اإىل اجلبهة.

اجتهـــت الن�سوة ناحية احلافـــالت ويف اأيديهن مر�ّسات، وقمن بر�ش 

ماء الورد علـــى املجاهدين الذين اأطّلوا بروؤو�سهم من نوافذها، وراحوا 

يلّوحون للنا�ش باأيديهم. قرابة الظهر ذهبنا اإىل امل�سجد اجلامع، وعدنا 

اإىل البيت بعد اإقامة �سالة اجلمعة.

ولأّننـــي كنت متعبـــة �سعرت بوجع راأ�ـــش فخلدت اإىل النـــوم باكًرا. 

عندمـــا ا�ستيقظت من اأجل ال�ســـالة، كان راأ�سي ل يزال يوؤملني، لذلك 
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عـــدت اإىل النوم جمّدًدا. عند ال�سباح اجتاحـــت اأ�سعة ال�سم�ش ف�ساء 

غرفتي فاأيقظتني.

كانت اأّمي قد ذهبت �سباًحا اإىل م�سغل اخلياطة، وكذلك اأبي ذهب 

كعادته اإىل حمل احلالقة. عندما قرع جر�ش الفناء قفزت من الفرا�ش 

وتاأّزرت بعباءتـــي، اأ�سرعت اإىل الباب والرع�سة ت�سري يف كّل بدين، مل 

اأ�ستطـــع اأن اأحُد�ـــش بال�سخ�ـــش الواقف خلف البـــاب، اأو باخل� الذي 

يحمله، فتحت البـــاب فوجدت ال�سّيدة من�سورة قبالتي، َوهَنت قدماي 

وجتّمدت اأطرايف.

بـــدت ال�سّيـــدة من�ســـورة كعادتها اأنيقـــة ومرتبة، وانتبهـــت لوهلتي 

عنـــد روؤيتهـــا فقالـــت: »عزيزتي فر�ستـــه، ل تخايف مل يحـــدث مكروه، 

نحـــن �سنذهب اإىل طهران لزيارة مرمي، جئنا لناأخذك معنا، فاأنت مل 

ت�ستطيعي الذهاب اإىل عر�سها«.

تنف�ست ال�سعداء واأجبتها: »اأ�سكرك، ولكن ليتكم قلتم ذلك يف وقت 

�سابق، فالآن ل�ست م�ستعّدة لذلك«. يف هذه اللحظة تقّدم احلاج �سادق 

الـــذي كان يقف اأبعد منها بقليل، �سّلم علّي، و�ساأل عن اأحوايل، ثّم قال 

م�سارًحا اإّياي: »يف الواقع يا �سّيدة فر�سته لقد اأ�سيب علي بجراح«.

عنـــد �سماعـــي با�سم علي وخـــ� اإ�سابته دارت بـــي الدنيا، اأم�سكت 

ببـــاب الفناء كـــي ل اأهـــوي. اأم�سكت ال�سّيـــدة من�سورة بيـــدي وقالت: 

»واهلل مل يحـــدث �سيء؛ اأردنا الذهاب مبفردنـــا، لكن اإن علمِت بالأمر 

�ستنزعجني مّنا«.

مل تكن حايل جّيـــدة، �سعرت بدوار وخفَق قلبي بقوة. قالت ال�سّيدة 

من�سورة: »عزيزتي فر�سته، واهلل مل يحدث �سيء فاأنا ل اأكذب عليِك«.

كانـــت نفي�ســـة وروؤيـــا ل تـــزالن نائمتـــني، مل يطاوعنـــي قلبي على 
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اإيقاظهما، حملت حقيبة اليد التي كانت دائًما يف زاوية الغرفة وخرجت 

من دون اإحداث جلبة.

عندما ركبت �سّيارة احلاج �سادق قلت لهم: »فلنذهب لإخبار اأمي«. 

كان مـــكان عمل اأّمي على طريقنـــا، وهو عبارة عن م�سغل يقع يف �سارع 

»بابـــا طاهر«، يف �سّقة �سكنيـــة يف الطابق الثاين. كانـــت ال�سقة تتاألف 

مـــن غرف عّدة كبرية: غرفـــة تف�سيل الأقم�سة، غرفـــة تلفيق اأطراف 

الأثواب، وغرفة اخلياطة.

كانـــت اأّمي م�سوؤولة امل�سغـــل، فرتاها حتوم بني الغرف وت�سرف على 

الأعمـــال بكّل اأنـــاة. اختلطت اأ�سوات »قيزز قيـــزز« اآلت اخلياطة؛ من 

مـــاركات »مار�سال و�سينجر«؛ مع اأ�ســـوات اآلت تف�سيل الأثواب. كانت 

الن�ســـاء يجل�سن خلف املاكينات ويخيطن الأثواب، واأّمي واقفة بالقرب 

من اإحـــدى ال�سيدات وتقـــول لها �سيًئـــا. كان �سوت املاكينـــات اليدوية 

يذّكرين بطفولتي وخياطة اأّمي، كم كانت تخيط لنا األب�سة جميلة بتلك 

املاكينات ال�سوداء التي طبع على هيكلها �سورة الأ�سد!! تنانري مزمزمة 

ومك�ّسرة، وقم�ساَن ف�سفا�سة قطنية.

تقدمت نحوها و�سّلمت عليها: »ال�سالم عليك يا اأّماه، عافاِك اهلل«. 

تعجّبـــت لروؤيتي وا�سطربت، فقلـــت لها: »مل يح�سل �سيء، اأ�سيب علي 

ونقلوه اإىل طهران، �ساأذهب مع ال�سّيدة من�سورة واحلاج �سادق«.

امتقـــع لـــون وجهها لكّنهـــا حاولت اأن تخفـــي ذلـــك، اأم�سكْت بيدي 

وقالت: »اأرجو اأن ل تكون اإ�سابته خطرية، اأتريدين اأن اآتي معك؟«.

قلت لها: »ل، فال�سّيارة ل تت�سع لذلك؛ اإذ اإّن ال�سّيدة منرية �ستذهب 

ـــا، و�سديق علي كذلك«. قراأت اأّمي اآيـــة الكر�سي وقالت: »لأذهب  اأي�سً

واأ�سّلم عليهم«.
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جـــاءت اأّمي اإىل حيـــث ال�سّيـــارة، و�سّلمت علـــى ال�سّيـــدة من�سورة 

واحلـــاج �سادق وال�سّيدة منرية و�ساألتهم عن اأحوالهم، بعدها عانقتني 

وقّبلتني ووّدعتنا.

ركبت �سّيـــارة احلاج �سادق، جل�ست اأنا وال�سّيدة من�سورة وال�سّيدة 

منـــرية يف اخللـــف، بينما راحت اأّمـــي تنظر اإيّل بقلـــق، وتتمتم اأحراًزا 

وتنفخ على جانبي ال�سّيارة.

عندمـــا و�سلنا اإىل مـــزار اأحد اأحفـــاد الأئمة »اإمامـــزاده عبداهلل« 

حانـــت مّني التفاتة اإىل اخللف، فوجـــدت اأّن اأّمي قد توارت عن جمال 

روؤيتـــي لها، قال احلاج �ســـادق: »�سنذهب اإىل احلر�ـــش حيث ينتظرنا 

فرزان اأمام الباب«.

حّدثتنـــي ال�سّيدة من�سورة قائلـــة: »اإن ح�سني فرزان هذا مدين لعلي 

ولدنا، الآن عندما يركب معنا �ساأقول له اأن يحكي لك الق�سة بنف�سه. كان 

 
1
علي يحّبه كثرًيا، وعندما �سمع بنباأ �سهادته ذهب اإىل »معراج ال�سهداء«

ليلقـــي عليه النظرة الأخرية. لحظ علي وهو يف براد املوتى بخاًرا داخل 

الكي�ـــش الذي يغّطـــي وجه ح�سني فرزان. و�سع اجلثمـــان على كتفه فوًرا 

ونقله اإىل امل�ستو�سف. وهكذا عاد ال�سّيد ح�سني فرزان اإىل احلياة ثانية«.

بعد قليل، جاء ال�سّيـــد ح�سني وركب يف املقعد الأمامي. عندما علم 

اأّننـــي زوجة علـــي �سرع يف مدحه، وبعـــد ذلك روى لنـــا ذكريات كثرية 

فقال: »رغم اأّن علي هو قائدنا اإّل اأّنه كان ال�سخ�ش الأول الذي يذهب 

قبل اأّي عملية اإىل اخلط لال�ستطالع، وي�سل اإىل اأقرب خنادق العدو«.

وتابـــع قائاًل: »يف بدايـــة احلرب قال علي لنـــا ل ت�ستخدموا اأجهزة 

الال�سلكي؛ لأّنه ميكن التج�س�ش عليها، بل ا�ستخدموا الهاتف ال�سلكي«. 

1- معراج ال�سهداء: المكان المخ�س�ش لحفظ جثث ال�سهداء )المترجم(.
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حتـــّدث كثـــرًيا عن �سجاعـــة علي وجراأته فقـــال: »رغـــم كّل ذلك، كان 

الأكـــرث توا�سًعا وحناًنـــا وراأفة يف الوحدة«. ظل ي�ســـرد لنا ما �سلف من 

ذكريات مع علي حّتى و�سلنا اإىل طهران.

كان م�ست�سفى �سا�سان كبـــرًيا ومرتًبا ونظيًفا، بدا ال�سرياميك على 

الأر�ش وعلى اجلدران بّراًقا حّتى اإنك ت�ستطيع م�ساهدة نف�سك فيها.

�سعدنـــا يف امل�سعد الكهربائي الذي بدا �سبيًهـــا مب�ساعد الفنادق 

اأكرث من كونه م�سعد م�ست�سفى.

توّقـــف امل�سعـــد بعـــد �سعودنـــا طبقـــات عـــّدة، ورحنـــا ن�ســـري على 

ال�سرياميـــك الأبي�ش الالمع. وبينما نحن ن�ســـري كانت اأحذيتنا ت�سدر 

اأ�ســـوات �سر�ســـرة من �سّدة نظافـــة الأر�ش.اختلجـــت يف راأ�سي اأفكار 

خمتلفة، و�سعرت بال�سطـــراب. يف احلقيقة مل اأدِر بعد حلظات، على 

اأّي حال، �ساأرى علي.

اأخرًيا، دخلنا غرفة يوجد فيها �سريران و�سّيدة تقف قرب ال�سرير. 

تقـــّدم احلاج �ســـادق وح�سني فـــرزان وعانقـــا اجلريـــح امل�ستلقي على 

ال�سرير. كذلك تقّدمت ال�سّيدة من�سورة، وبعد العناق وال�سالم قالت: 

»عزيزي علي كيف حالك يا اأماه؟ هل اأنت بخري؟!«.

فّكرت يف نف�سي: »اأهذا هو علي حًقا؟!«. �ساّب بلحية و�سارب خفيفني 

وراأ�ش حليق، �ساحب الوجه ونحيل، و�سكله ل ي�سبه علي على الإطالق.

تقّدمت نحوه ال�سّيـــدة منرية و�سّلمت عليه اإّل اأنا بقيت واقفة اأ�سفل 

ال�سريـــر مدهو�ســـة وحـــريى اأنظـــر اإىل ذاك ال�سخ�ـــش الـــذي يناديه 

اجلميع »علي«. كنت دائًما اإن�سانة عاطفية و�سريعة التاأّثر، لكن يف تلك 

اللحظات حاولت اأن اأ�سيطر على نف�سي، واأن اأبدو قوية.

و�سلوا يف يده م�ساًل وو�سعوا اإىل جانب ال�سرير على الأر�ش خرطوم 
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الق�سطرة )امليل(. يف ذلك احلني كنت اأبلغ من العمر 18 عاًما تغمرين 

حما�ســـة احليـــاة وعنفوانها، ويغمرين ع�سق رجل هـــو زوجي وكل اآمال 

واأمنيـــات حياتي، لكن الآن، وبعد مرور اأ�سبوعني من حياتنا امل�سرتكة، 

اأراه م�ستلقًيا على �سرير امل�ست�سفى، ول اأدري ماذا اأفعل لأجله.

ع�س�ســـت على �سفتَي كـــي ل اأ�سرت�سل يف البكاء اأمـــام احلا�سرين، 

عندهـــا تب�ّسم واأومـــاأ يل براأ�سه كي اأتقّدم نحوه. �سعـــرت با�ستياء كبري 

واأح�س�ست بعبء املكان، واأّن قدمّي ل ت�ستطيعان حمل ثقل الق�سم الأعلى 

من ج�سدي، واأّن الغرفة تدور بي. رفعت يدي عن ال�سرير فانتبهت لذلك 

ال�سّيدة منرية التي كانت تقف بقربي، اأم�سكت بيدي وقالت:

- فر�ستـــه ماذا بك؟ األ�ســـِت بخري؟ اإن كنت متعبـــة تعايل معي اإىل 

اخلارج.

تبعتهـــا واأنا اأ�سعر بـــدوار، ما اإن و�سلت اإىل ال�سالـــة حّتى اأجه�ست 

بالبكاء، وتبعتنا كذلك تلك املراأة املتو�سطة العمر التي كانت تقف قرب 

�سرير علي.

عّرفتنـــي اإليهـــا ال�سّيـــدة منرية قائلـــة: »هذه اخلالـــة فاطمة، اأخت 

ال�سّيدة من�سورة، اإّنها اخلالة الوحيدة لعلي«.

عانقتني اخلالـــة فاطمة وقّبلتني، لقد كانت املرة الأوىل التي اأراها 

وتراين. خاطبتني بلهجة طهرانية حمببة: »كم هي جميلة عرو�سة ابن 

اأختي، يا حلوتي! ملاذا تبكني يا عزيزتي؟«.

غ�س�ست بالبكاء، ورحت اأذرف الدموع دومنا توّقف.

قالـــت يل: »اأنـــت مت�سايقة من اأجل علي؟ لكّنـــه ل ي�سكو من �سيء، 

حالـــه جّيدة يا عزيزتي، لقـــد اأجروا له عملية ليلـــة البارحة، كانت قد 

بقيـــت �سظية يف اأعلـــى فخذه، ومت نزعهـــا، و�سهرت علـــى راحته حّتى 
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ال�سباح، حتّدثُت مع طبيبه، وقد اأق�سم يل اإّن و�سعه لي�ش خطرًيا«.

ا ولطيف، ووا�ستني كثرًيا  حّدثتنـــي اخلالة فاطمة ب�سكٍل هادٍئ جـــدًّ

حّتى حت�سنت حايل. بعد قليل �سعرت بالرتياح وعدنا مًعا اإىل الغرفة. 

اأبعَدت اجلميع جانًبا، واأم�سكت بيدي واأخذتني اإىل قرب علي وقالت:

- علي عزيزي، زوجتك فر�سته هل راأيتها؟

عندما راآين �سحك وقال: »فر�سته ماذا بِك؟ اأبكيت؟«.

تعجبـــت كيف اأّنه فجـــاأة تبّدلُت مـــن زهراء اإىل فر�ستـــه. اأخف�ست 

راأ�ســـي ورحـــت اأكفكف دموعـــي مبنديل ورقـــّي كانت قد اأعطتنـــي اإّياه 

اخلالة فاطمة.

�ساألني علي ثانية: »ماذا بِك يا زهراء؟«.

اختلط البكاء بال�سحك وقلت: »ل �سيء، هل اأنت بخري؟«.

غمر الهدوء وجهه فاأجاب: »ال�سكر هلل، اأنا بخري«.

و�سع اإحدى يديه على بطنه وعّلق امل�سل يف اليد الأخرى، اأردت اأن 

اأم�سك بيده فتذّكرت �سرطه، فتحت له علبة الع�سري، اأردت اأن اأ�سعها 

يف فمـــه فاأخذها بتلك اليد التـــي كان ي�سعها على بطنـــه، اأّما الباقون 

فكانوا قرب النافذة م�ستغرقني بالأحاديث.

ر�ســـف من علبة الع�سري ر�سفات عّدة وقـــال: »ل اأ�ستهي اأكل �سيء، 

ا�سربيها اأنِت«.

ذهـــب احلـــاج �سادق وح�ســـني فـــرزان وال�سّيدة منـــرية اإىل الغرف 

الأخـــرى لعيـــادة اجلرحـــى يف امل�ست�سفـــى، وبقيـــت ال�سّيـــدة من�سورة 

واخلالة فاطمة قرب النافذة تتجاذبان اأطراف احلديث.

نظر علي اإيل بعينيه الزرقاوين والعطوفتني قائاًل:
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- عزيزتـــي فر�سته، لقد فعلت ح�سًنا مبجيئـــك، مل اأعتقد اأبًدا اأّنك 

�ستاأتني.

جتـــراأت وو�سعت يدي على ال�سرير قرب يـــده، اأدنى يده بهدوء من 

يـــدي، اأم�سكها و�سغط عليها ثّم ابت�سم وحتّدثـــت عيوننا عن كّل ما مل 

تتفّوه به األ�سنتنا. ك�سرُت برهة ال�سمت:

- لقد اأبعدتنا احلرب عن بع�سنا البع�ش.

- هذه هي ميزة احلرب.

- ل يهـــّم مـــاذا �سيح�سل غًدا، ما يهم اأّنـــك الآن بخري، واأّننا قرب 

بع�سنا البع�ش.

كان هناك دفرت غال�سور زهري اللون )60 ورقة( مو�سوًعا على طاولة 

معدنيـــة قربنا، ر�ســـم علي عليه جباًل واإىل جانبه حـــرم الإمام احل�سني

ا  Q وقّبته ال�سريفة. اأخذت الدفرت ورحت اأنظر اإليه. كان قد ر�سم اأي�سً

علًما على قمة اجلبل. اأعجبني ذلك كثرًيا فقلت: »اإنك بارع يف الر�سم!!«.

كتـــب حول القبـــة اأ�سماًء عّدة، و�سرعت يف قـــراءة الأ�سماء: »قا�سم 

، اأمـــري في�سل اإلهي، 
2
، م�سيـــب جميدي، حممد باقـــر موؤمني

1
هـــادي

1- قا�ســـم هـــادي: ولـــد بتاريـــخ  22/8/1961فـــي قرية �سهل مـــراد بك، وهي مـــن �سواحي 
محافظة همـــدان. ت�سرف بزيارة كربالء برفقة عائلته وهو في ال�سابعة من عمره. في تلك 

الأّيـــام حظـــي ب�سرف الح�سور في منـــزل اآية اهلل مدني مدة 40 ليلـــة والم�ساركة في �سالة 

الجماعـــة باإمامة الإمام الخمينـــي}. بعد انت�سار الثورة الإ�سالميـــة انت�سب اإلى الحر�ش 

الثوري، التحق بركب ال�سهداء بتاريخ 27-11-1364 في عمليات والفجر8.

2-محمـــد باقر موؤمني: ولد فـــي همدان بتاريـــخ1344)1965(، كان قدوة للقـــوات في وحدة 
ال�ستطالع بالتقـــوى والإخال�ش، اقترب موعد عمليات �ساحب الزمان وطلب الم�ساركة في 

العمليات لكن القائد علي ت�سيت �سازيان حال دون ا�ستراكه فيها، ظل محمد باقر يبكي حتى 

ال�سبـــاح لعّلـــه ي�ستدر عطف وراأفة قائـــده. في اليوم التالي، في تاريـــخ 8-2-1365وبينما هو 

ي�ستريح اأ�سابت الخندق قذيفة وا�ست�سهد مع عدد من رفاقه.
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.»
2
، وح�سن �سرهادي

1
حممد قربانيان موحد

�ساألته: »هل هذا من �سنعك؟«.

هّز راأ�سه موافًقا، فقلت له: »اإن ر�سمك رائع!«. وكاأّن ت�سجيعي له قد 

فعل فعله ف�ساألني: »اأتريدين اأن اأر�سم لِك؟«.

اأخرجت دفرت مّذكراتي املوجود دائًما يف حقيبتي وناولته اإياه فقال: 

»ناوليني اإحدى هذه الأزهار«.

ُو�ســـع على الطاولة اأمـــام �سريره زهرية بداخلهـــا باقة ورود زنابق 

حمـــراء وبي�ساء وزهرية اللون. تناولت غ�سًنا منها،ك�سرته من و�سطه 

واأعطيته الوردة. عّدل جل�سته وو�سع الوردة بني ركبتيه و�سرع يف ر�سمها 

بوا�سطة قلم ح� اأزرق. مهارته يف الر�سم ل غبار عليها؛ اإذ اإّنه وبعّدة 

حـــركات �سريعة ر�سم �ســـكل زنبقة بجانبها �سمعـــة وفرا�سة، يقطر من 

جناحها قطرات دماء بعد اأن اأ�سيبت بطلقة، وقد وقع �سيء من ري�سها 

على الأر�ش. ثّم كتب حتت الر�سمة:

»رحل الأ�سحاب كلهم ناحية الع�سق

هيا اأ�سرع كي ل تتخلف عن الركب«.

قـــراأت ال�سعر ب�سوت مرتفـــع، �سحكنا ومازحته قائلـــة: »اأتيت اإىل 

طهران واأ�سبحت طهرانًيّا، وم�سيت يف درب الع�سق والعا�سقني«.

1- محمـــد قربانيان موحد: ولد في عـــام 1350 )1971( في اإحدى القـــرى الفقيرة التابعة 
لمحافظـــة همـــدان. عمل فـــي وحدة ال�ستطـــالع لعمليـــات فرقة اأن�ســـار الح�سينQ في 

همـــدان. لّبى دعوة الحق وا�ست�سهد بتاريخ 12-6-1365 عندما كان عائًدا من مهمة موفقة 

في جزيرة مجنون ب�سظية قذيفة.

2- ح�ســـن �سرهادي: ولد في قرية �سالح اآباد التابعة لمحافظة همدان بتاريخ 1344. عمل 
ـــا في قوات ال�ستطالع، وا�ست�سهد بتاريخ 20-6-1365 في عمليات خاطفة )ت�سليل اأو  اأي�سً

توغل( داخل الزورق بقذيفة �سقطت على الـ)پد( الغربى )پد: موقع مائي فيه تح�سينات 

واإن�ساءات د�سم، متاري�ش، وباحات وطريق يربط بينها(. 
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ا على كلمة ع�سق، وكتب مكانها »املوت«.  �سحـــك وب�سرعة و�سع خًطّ

انزعجت لدى روؤيتي كلمة »املوت«، قطبت حاجبي وقلت له:

- اأنت ل جتيد عمل �سيء �سوى اإزعاجي؟

اأراد اأن يخرجني من حايل هذه فاأعطاين الدفرت قائاًل:

- الإهداء اإىل زوجتي العزيزة، ع�سقي ال�سّيدة فر�سته احفظي هذا 

تذكاًرا يا وردتي.

اأخـــذت الدفـــرت منه وقلت: »علي، ما راأيـــك يف اأن نبقى يف طهران، 

لقـــد نا�سبك جّوها، واأ�سبحت كالطهرانيني. ورحـــت اأقّلده »اأقّدم هذه 

الذكـــرى اإىل زوجتي، ع�سقـــي« مل يبَق اإّل اأن تلفـــظ كلمة وردتي بلهجة 

.»
1
الطهرانيني، ولي�ش بلهجة الهمدانيني

ا، واأنا كذلك �سحكت ل�سحكه فقال: »عندما دخلت من  �سحـــك ملًيّ

ا يليق بك هذا ال�سم )فر�سته(«. الباب دخلت كمالك، حًقّ

�سعـــرت باخلجـــل. انتزعـــُت ال�سورة التـــي ر�سمها يل مـــن الدفرت 

وو�سعتها يف حقيبتي. و�سع يده ثانية على بطنه فلم اأَر ال�ساعة، ف�ساألته: 

»اأيـــن �ساعتـــك؟«. اأجابني بـــال مبالة: »لقـــد اأعجبت اأحـــد الأ�سدقاء 

فاأخذها ليلقي عليها نظرة، فقلت له اإّنها لك«.

اأزعجني ذلك وقلت: »علي، اإّنها هدية عقد قراننا، اإّنها مباركة من 

مكة، م�سكني والدي لقـــد ا�سرتاها ل�سهره ب�سوق وحما�سة، اإّنها �ساعة 

.»Rado اأ�سلية ماركة

هـــّز راأ�سه واأجاب: »�سياأتي يوم نذهب نحـــن وتبقى هذه ال�ساعات، 

فلتكن هذه ال�ساعات فداًء جلذب القلوب«.

1- كان ال�سهيـــد يناديهـــا )ُكُلـــم(؛ اأي عزيزتـــي باللهجـــة الهمدانيـــة، ولكن اأهـــل طهران 
يلفظونها )ُكَلم( بفتح الالم.)المترجم(
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مل اأتفّوه ب�سيء، لكّن قلبي احرتق من اأجل ال�ساعة.

عندما حّل امل�ساء، اأردت البقاء معه »كمرافق للمري�ش«، لكّن احلاج 

�سادق قال: »اأنا �ساأبقى عنده«.

ـــا يرغـــب يف اأن اأبقـــى معه، لكـــن اأ�سقط مـــن يدينا  كان علـــي اأي�سً

نحـــن الثنني، فذهبنا ليـــاًل اإىل منزل اجلّد واجلـــّدة الواقع يف تقاطع 

كوكاكـــول. كانت الّليلة الأوىل التـــي اأق�سيها يف طهران. ا�سطرب قلبي 

مـــن اأجل علي كثرًيا. رغم جناح العملية التـــي اأجريت له اإّل اأّن جرحه 

ة،  كان ح�ّسا�ًســـا، حيث قال الأطّباء اإّنه بحاجـــة اإىل راحة كاملة وخا�سّ

ا�سطربـــت لذلك، وفّكرت ماذا لو قام وم�سى وحّلت به بلية، كنت اأعلم 

اأّن علـــي ل يفكر يف نف�سه، ول يويل اأّي اهتمـــام ل�سحته. يف تلك الّليلة 

دعوت اهلل حّتى ال�سباح، وطلبت منه اأن يعيد لعلي عافيته.

�ســـادف اأن كانت تلك الأّيام يومـــي تا�سوعاء وعا�سوراء، اأذكر اأّنني 

كنـــت اأقف جانب الطريق واأنظر اإىل حلقات اللطم، كنت اأخفي وجهي 

بالعبـــاءة واأجه�ش بالبكاء، وعندما اأ�سعر بالرتيـــاح اأرفعها عن وجهي 

واأطلـــب مـــن كّل الواقفات حـــويل الدعاء من اأجل �سفـــاء زوجي. بقيت 

اأ�سبوًعـــا كاماًل يف منزل اجلّدة، كان اخلـــال حممد قد اأتى من ال�سفر 

حديًثـــا من دون زوجتة واأطفاله، واأخ�نا اأّنه جاء ولن يعود اإىل ال�سفر 

ثانية.

، وبعـــد الظهر كّنا 
1
كنـــت اأم�ســـي اأغلب فـــرتات ال�سباح مع مـــرمي

نذهـــب اإىل امل�ست�سفى لعيـــادة علي، هناك مل اأكـــن اأتزحزح من قربه، 

كنت اأعت�سر اأملًا؛ لأّنني ل اأ�ستطيع البقاء قربه لياًل.

عدنـــا اإىل همدان بعد اأ�سبوع وذلك بعد اإ�سرار احلاج �سادق، رغم 

1- كانت مريم ت�سكن في نف�ش الزقاق في الطابق الثاني من منزل اأم زوجها.



167 الروضة الحادية عشرة  - 6

اأّننـــي كنت اأرغـــب يف البقاء عند علي، كذلك هـــو كان يرغب يف بقائي 

معه، وهم�ش مّرات عّدة يف اأذين: »فر�سته ابقي هنا«، لكن كالنا تهّيب 

قول ذلك للحاج �سادق.

يف 19 اأيلول رجعنا اإىل همدان. بقيت طوال الطريق من طهران حّتى 

همـــدان �سامتة مكفهرة الوجه مل اأكّلم اأحـــًدا ومل اآكل �سيًئا. اأح�س�ست 

اأن قطعـــة من بدين بقيت يف طهـــران؛ اإذ اإّن القلق وال�سطراب و�سيق 

ال�سدر وغّم الفراق كادت تكتم اأنفا�سي.

ل اأدري ملاذا �سرت هكـــذا فجاأة. مل اأحتّمل البتعاد عنه. اأ�سابتني 

حـــال عجيبة، وانزعجت من نف�سي ورحت اأدعـــو عليها بالويل والثبور، 

وكاأّن اأحًدا قد و�سع يده حول عنقي و�سغط عليه. فعلت اأّي �سيء لأهداأ 

لكّنني مل اأ�ستطع، كنـــت كالطائر الذي نتف ري�سه، اأفرفر حول نف�سي، 

مَل تركت علي وحيًدا؟ فقط لو اأّنني جتراأت قلياًل لكنت الآن قربه.

عندمـــا و�سلنا اإىل همدان �ســـاءت اأحوايل اأكرث. كنـــت اأوّبخ نف�سي 

مئـــة األـــف مّرة كّل يـــوم، ملاذا عدت؟ ملـــاذا مل اأبَق قـــرب زوجي؟ األي�ش 

علـــي زوجي؟ من هـــو اأقرب اإليه مّني؟ ملـــاذا مل اأ�سّر كـــي اأبقى؟ �سيًئا 

ف�سيًئـــا اأ�سقمتني هذه الأفكار، فنحلت وحتول اخلوف اإىل خفقان قلب، 

طرحت �سجـــادة �سالتي �سطر القبلة طوال اليوم ورحت األهج بالدعاء 

والذكر وال�سالة.

يف الأول مـــن ت�سرين الأول علمنـــا اأّن اأ�سدقاء علي قد اأح�سروه من 

طهران. كنت يف منـــزل والدتي فحملت حقيبتي واأ�سرعت اإىل منزلنا. 

اأح�ســـره الأ�سدقـــاء، فر�ســـوا لـــه ال�سرير واأرقـــدوه. كان حتـــت اإبطيه 

عـــّكازان، عندما راأيـــت العكازين دارت بي الدنيا، مـــاذا لو مل ي�ستطع 

ال�ســـري علـــى قدميه مطلًقـــا؟! عندما دخلـــت الغرفة وّدعنـــا اأ�سدقاوؤه 

وذهبـــوا. كان اأول عمـــل قمت به عندما اأغلقت البـــاب اأن رفعت طرف 
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الغطـــاء عن قدميه فتنف�ســـت ال�سعداء، ل اأدري ملـــاذا كنت قلقة على 

قدميه، احلمد هلل كانت كلتاهما يف مكانهما.

يف ذلـــك اليوم اأتـــى كّل من ال�سّيدة من�ســـورة، ال�سّيد نا�سر، اأمري، 

احلاج �سادق، ال�سّيدة منرية، وليلى، وبقوا عندنا طوال املّدة التي بقي 

فيها علي يف البيت. بداأ توافد ال�سيوف من اليوم التايل، فجاء م�سوؤول 

احلر�ش واملديرون واملوظفون، واإمام اجلمعة، وقائد اجلي�ش، جميعهم 

لالطمئنان اإليه.

كانـــت ال�سّيـــدة منرية اأ�ستاذة يف مادة الرتبيـــة، ولأّننا كّنا يف بداية 

العام الدرا�سي كانـــت تذهب كّل يوم اإىل املدر�سة. كذلك ال�سّيد نا�سر 

كان يذهـــب اإىل حمله، وهو عبارة عن مغ�سل �سيارات يقع يف اأول جادة 

ماليـــر اأ�سفل حديقـــة »به�ست«، فكنا اأنا، ال�سّيـــدة من�سورة، ليلى ابنة 

ال�سّيدة منرية، وعلي املمدد على ال�سرير، نبقى وحدنا، وبالتاأكيد اأمري 

الذي اأخذ اإجازة من عمله يف جهاد البناء.

كان اأمري كّل يوم �سباًحا يت�سّلم لئحتنا الطويلة ويذهب اإىل ال�سوق 

ة، اأنا  مـــن اأجل �ســـراء الأغرا�ش. واأنـــا اأ�سبحت ممّر�سة علـــي اخلا�سّ

اأردت ذلـــك. كنُت اأعطيه الع�ســـري والفاكهة املعّلبة عند راأ�ش ال�ساعة. 

عنـــد الظهـــر كنُت اأجل�ـــش قربه واأج�ه علـــى تناول الدجاج بـــالأرز اأو 

اللحـــم امل�ســـوي. واإذا مل يكن لديه رغبة يف تنـــاول الطعام اأو مل ياأكله، 

كنـــت اأرجع الطعام اإىل املطبـــخ، ثّم اأعود واأح�سره لـــه 10 مّرات حّتى 

اأظفر يف النهاية، واأعيد الأطباق خالية.

كانـــت اأّيـــام ا�سرتاحة علـــي اأّياًما �سعبـــة وحلـــوة يف اآن. ويف اأغلب 

الأوقات كان ال�سّيد اأمري يبقى يف البيت حّتى اإذا ما جاءنا �سيوف بغتة 

ا�ستقبلهم.
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كنـــت اأرك�ش اإىل هنا وهناك منذ ال�سباح الباكر، منذ اأن اأ�ستيقظ 

لأ�سّلـــي �سالة ال�سبح وحّتى اآخر الّليل. اأحياًنا كانت اأوقات ا�سرتاحتي 

هـــي عندما اأح�سر الطعام لعلي اأو عندمـــا اأعطيه الدواء. اأّما يف الّليل 

فكنت اأمّد فرا�سي اأ�سفل قدميه حّتى اإذا ما حتّرك اأقفز من نومي. كنت 

اأع�ســـق مداواته واأ�ستمتع بذلك، حت�ّسنت حالـــه �سيًئا ف�سيًئا، فا�ستطاع 

م�ستعيًنا بالعكازين اأن ي�سري يف املنزل.

مـــّرت تلك الأّيـــام ب�سرعة الريح والـــ�ق، كانت اأّياًما طيبـــة، اأّياًما 

بقيت اأنا وعلي قرب بع�سنا البع�ش، وحتّدثنا فيها مبقدار �سنوات.

يف 17 ت�سريـــن اأول 1986تـــرك علـــي اأحـــد العّكازين، وارتـــدى بّزة 

احلر�ش، واجته ناحية الدرج بعّكاز واحد.

مهما اأ�سررنا عليه اأنا وال�سّيدة من�سورة كي ل يذهب، مل نفلح. ول�سوء 

حظنا مل يكن اأمري يف البيت لي�ساعده. ذهب بنف�سه اإىل احلر�ش، وعاد 

بعد �ساعـــات عّدة لياأخذ حقيبته، رغم اإحلاحنـــا اأنا وال�سّيدة من�سورة 

على نهيه عن ذلك -لأّن مدة ا�سرتاحته ملا تنته بعد- مل ي�سِغ اإلينا اأبًدا.

يف ذلـــك اليـــوم، ذهـــب اإىل اجلبهة بعـــّكاز واحد، وبذهابـــه وّدعنا 

الباقـــون واحـــًدا تلو الآخر وغـــادروا. فالبيت الـــذي كان يف هذه الأّيام 

خمتلـــف العديد من النا�ش، ومتالأه اجللبة وال�سجيج، فجاأة حتّول اإىل 

بيـــت خـــاٍو وحزين. كان اجلميع ي�سعر اأّن املنـــزل من دون علي ل يطاق 

حلظة واحدة. جمعت فرا�سه ودثاره واأنا اأبكي، قّبلت عكازه وو�سعته يف 

اخلزانة، اأغلقت حقيبة اليد واأقفلت الباب وانطلقت اإىل منزل اأمي.

ا، حيـــث اإّنني مل  يف 2 كانـــون الثـــاين )1987(، عـــاد علي فرًحا جدًّ

اأ�ساهده من ذي قبل وهو على تلك احلال من الفرح وال�سرور.

قال يل: »قّررنا مع الإخوة يف احلر�ش اأن نذهب للقاء الإمام اخلميني«.
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نظرنـــا اإليه بح�سرة وزفرة، ورجتـــه اأّمي قائلة: »�سّيد علي، اأميكنك 

ا؟ فعل �سيء من اأجل اأن ناأتي نحن اأي�سً

لقد كانت هذه رغبتنا جميًعا، رغم اأّننا كّنا نعلم اأّنها رغبة م�ستحيلة 

التحّقق.

ذهـــب للقاء الإمـــام يوم الثالثاء، وعـــاد يوم اخلمي�ـــش يف الأ�سبوع 

ذاته، عـــاد م�سحوًنا مبعنويات عالية. وا�ستقبلـــه الأهل بالعناق احلاّر. 

مبجـــيء علي واأحاديثه اجلميلة حّل يف منزلنا جوٌّ اآخر، كّنا نحن ن�ساأل 

وهو يجيب.

بعـــد الع�ساء، ناولتني اأّمي حقيبة اليـــد اجلاهزة دوًما، واجتهنا نحو 

منزلنا، كان الزقاق مظلًما والأر�ش بدت كاألواح زجاج من �سّدة هطول 

الثلـــج، ويف الّليل، عندما ي�سّتـــد ال�د يتجّلد الثلج الذي ذاب يف النهار، 

ا. كنت اأرفع قدمي على حذر،  وي�سبح ال�سري على هذا اجلليد �سعًبا جدًّ

واأ�ســـري بخوف على مهـــل، كانت اأ�سناين ت�سطـــّك ببع�سها البع�ش من 

�سّدة ال�د. انزلقت قدماي مّرات عّدة على اجلليد، كنت اأم�سك ب�ساعد 

ا. ويف ظل هذا الو�سع القاهر قلقت  علي عندما اأ�سعر اأّنني �ساأهوي اأر�سً

ب�ساأن »قانون همدان«؛ لذا كنت اأترك �ساعده ما اإن يزول اخلطر.

عندمـــا و�سلنـــا اإىل البيت، وب�سبب فرحه و�ســـروره وحما�سته جراء 

لقائه الإمام قال يل: »فر�سته، ل اأدري ملاذا اأّنني ما زلت اأ�سعر باجلوع، 

اطهي �سيًئا لناأكله«.

كنـــا قد اأقفلنا بـــاب املنزل وغادرنـــاه مدة �سهريـــن. دخلت املطبخ 

فتبعنـــي، ورحت اأفتح خزائنه واأغلقها لعّلي اأجد �سيًئا اأعّد منه طعاًما. 

فّت�ســـت يف الـــ�اد ووقفت قرب اجلالية. اتكاأ علـــي على خزانة املطبخ 

وو�سع يده عليها من اخللف ناظًرا اإيّل.
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قـــال بحما�ســـة و�سوق: »فر�ستـــه، عندما ذهبنـــا اإىل اللقاء اخلا�ّش 

بالإمام تقّدم اأحد الإخوة وقّبل يد الإمام، وبينما هو يقبل يده حاول نزع 

خـــامت الإمام من يده للتّ�ك، �سحبـــه اإىل اأن و�سل اإىل ن�سف اإ�سبعه، 

لكّنـــه مل يفلـــح. عندما جاء دوري، اأعدت اخلـــامت اإىل اإ�سبع الإمام ثّم 

قّبلت يده، تب�ّسم الإمام وهّز راأ�سه موؤّيًدا فعلي«.

بعد ذلك حّدثني عن قطعة قما�ش بي�ساء اللون كان قد اأخذها معه 

وم�سح عليها الإمام بيده مبارًكا اإياها.

يف الّليلة التاليـــة كّنا يف منزل احلاج �سادق، كذلك اأمري والباقون، 

ق�ّسمنا قطعة القما�ش اإىل قطع �سغرية )150 قطعة تقريًبا(.

كان مـــع علي �سبحـــة من تربة ح�سينية، ل اأدري مـــن اأين اأح�سرها، 

ا. قطعنا خيطها باملق�ّش، وو�سعنا يف كّل قطعة  كانت رائحتها طيبة جدًّ

قما�ش حبة من ال�سبحة قدر امل�ستطاع، وثنينا القطع ال�سغرية كال�سرر، 

وو�سعناها داخل كي�ش من النايلون. اأراد علي بذلك اأخذها اإىل عنا�سره 

بعنـــوان هدية لقاء الإمام، لكن اأعطـــاين اأنا وال�سّيدة من�سورة ح�ستنا 

قبل اجلميع، قطعة قما�ش مباركة، وحبتني من ال�سبحة الكربالئية.

كانت تلك الّليلة هي الّليلة الأخرية لعلي يف همدان، تاأّهب يف �سباح 

اليوم التايل للذهاب اإىل اجلبهة، اأغلقت حقيبته، وكّلما تفّطنت ل�سيء 

ما كنت اأفتح احلقيبة من جديد واأدخل هذا ال�سيء.

كان يتبعنـــي اأينمـــا اجتهـــت، اأخرًيا قـــال: »فر�سته، اهدئـــي قلياًل، 

اجل�سي، اأريدك يف اأمر«.

نظرت اإليه بتعّجب، اأم�سك يدي وجل�سنا و�سط الغرفة مقابل بع�سنا 

البع�ش.

قال: »اأريد اأن اأ�ساألك �سيًئا، اأتقولني احلقيقة؟«.
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خفق قلبي ب�سرعـــة، ومل اأ�ستطع اأن اأحد�ش مبا يريد قوله يل. قلت: 

»نعم. قل ماذا هناك!«.

ع�ـــشّ على �سفتيه وقـــال: »بالتاأكيـــد اأ�سبح معلوًما لديـــِك كم اأّنني 

اإن�سان كتوم«.

�سحكت وقلت: »نعم، كثرًيا«.

ثم �سحك هو وقال:

- لكن، هذه املرة �ساأحكي من �سميم قلبي.

مل اأدر مـــاذا يق�ســـد، نظـــرت اإىل عينيه الزرقاويـــن بتعّجب فقال: 

»غًدا �ساأذهب، لكن الذهاب من دونك �سعب علّي، ل اأدري ملاذا �سرت 

هكذا!«.

ا هذا هو  كاد قلبي ينخلع من مكانه، اأطلقت اأنفا�سي احلبي�سة، اأحقًّ

علـــي الذي يتفـــّوه بهذا الكالم؟! علي الذي كان بالـــكاد ي�ز م�ساعره، 

ترى ماذا اأ�سابه الآن!

قال: »اأتاأتني معي اإىل دزفول؟«.

يف تلك الأّيام كانت دزفول تتعّر�ش لأ�سد اأنواع الق�سف وال�سواريخ، 

فرحت ل�سماعي هذه اجلملة، اأم�سكت يده وقلت: »يا اإلهي لقد اأخفتني! 

كنت اأفّكر ماذا تريد اأن تقول! نعم، وملاذا ل اآتي معك«.

�ساألنـــي مبت�سًمـــا وقلًقا يف اآن: »مـــاذا عن ال�سّيـــدة وجيهة ووالدك، 

اأياأذنان بذلك؟«.

تنّف�ست ال�سعداء ثانية، وقلت:

- عـــذًرا! مبـــا اأّننـــي زوجتـــك اأنت، فـــاإذن ذهابـــي بيـــدك، فهذان 

امل�سكينان ل يقولن �سيًئا.
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قال والقلق ذاته يعرتيه: »ولكّن اخلطر هناك كبري«.

فرحت لطلبه كثرًيا اإىل حّد اأّنني �سرعت يف جمع اأغرا�سي من دون 

اللتفـــات اإىل اخلطـــر املحدق بدزفـــول، فقلت: »األي�ـــش اخلطر عليكم 

ا؟!«. اأي�سً

اأجابني: »ثّمة فرق بيننا وبينكم، فر�سته فّكري جّيًدا«.

فتحـــت باب اخلزانة لأتناول منها األب�سًة يل ف�ساألته: »كيف الطق�ش 

هناك؟«.

قال: »ربيعّي كاجلنة«.

ا�ستـــدرت وملزته بطرف عيني قائلة: »اأيهـــا ال�سّرير! اأتريد الذهاب 

اإىل اجلنة وحدك؟«.

مل يـــردف �سيًئـــا. نه�ش وجمعنـــا اأغرا�سنا ال�سرورّيـــة لياًل، كانت 

اأغرا�سنـــا عبارة عن طنجـــرة ومالعق وعدة اأكـــواب و�سحون نزهات 

و�سنطة األب�سة و�سور علي وعدة اأغطية. كذلك جمعنا اأغرا�سنا الأخرى 

وو�سعناهـــا يف كرتونة لنودعها يف منزل اأمـــي. ا�ستغرق الوقت لإجناز 

هـــذه الأعمال حّتى ال�سباح، فجاأة قّرر علي اإخالء البيت وت�سليمه اإىل 

�ساحبـــه، فقال: »نحن ل�سنا هنا، وقد يحتاج اأحد غرينا اإىل البقاء فيه 

مّدة من الزمن«.

عملنا مًعا على تو�سيب الأغرا�ش، واأبلغني اأّنهم قد اأعطوه و�سديقه 

هادي ف�سلي منزًل يف اإحدى قرى نواحي دزفول، حيث اإّن هادي ف�سلي 

قد �سبقه اإىل هناك برفقة زوجته وطفلتهما ال�سغرية بعد اأن نقل اأثاثه 

اإىل هناك.

بنـــا الكراتـــني بع�سها فوق بع�ـــش، مل يتبقَّ حللـــول ال�سباح اإّل  و�سّ

وقـــت ق�سري، وجدنا مكاًنا نبيت فيه بـــني الأغرا�ش، ومننا مّدة �ساعة 
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اأو �ساعتني. عند ال�سباح اأخذنا الأغرا�ش وو�سعناها داخل املخزن يف 

فناء الدار عند اأمي.

حـــّدث علي والدي مبو�سوع ذهابنا، مل يعّقب والدي ب�سيء، واكتفت 

اأّمي بالتاأكيد علينا كي ننتبه لأنف�سنا: »انتبهوا لأنف�سكم، عندما ت�سلون 

اإىل هناك ات�سلوا بنا، ل ترتكونا بال اأنباء عنكم«.

و�سع علي الأغرا�ش التي قّررنا اأخذها معنا اإىل دزفول يف �سندوق 

ال�سّيارة التي كانت بحوزته.

مل تكن ال�سّيـــدة من�سورة يف همدان؛ اإذ اإّن ابنتها مرمي قد و�سعت 

وليدتهـــا الأوىل »مونا« منذ اأّيام عّدة فذهبـــت اإىل طهران مل�ساعدتها. 

بعد توديع العائلة يف همدان، ركبنا ال�سّيارة وانطلقنا ناحية دزفول.

خالل الطريق من منطقة »معمولن« و�سوًل اإىل »دزفول« و�سع علي 

�سريط اأنا�سيد ثورية يف اآلة الت�سجيل، اأحّب علي ن�سيًدا من بينها كثرًيا 

ف�سار يعيد ال�سريط ل�سماع الن�سيد ذاته.

- هو الّليل ووجه الوطن يك�سوه ال�سواد

- حرام علينا الرقاد يف الظالم

- هات بندقيتي لأبحث عن الدرب

- فكل عا�سق قد �سلك الطريق

- هذا اأخي األهبه اجلوى والهيام

- �سدره حقل من ورود الأقحوان

- هو الّليل والبحر املهيب هو الطوفان

- وي�سغل بايل اإخوة الرتاب

- اآتني بكفني وخنجري
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- فها هي القلوب الوالهة تقطر دًما

- ها هو اأخي اليافع؛ غارق يف دمائه

- جمال �سعره كال�كان

- يا من تدرك وجع العا�سقني

- اأنت ترافقنا يف هذه الدروب

- انظر اإىل دماء هوؤلء الأطياب قد ُنق�سْت على اجلدران

- ا�سدح ب�سوتك وكن �سفرًيا لل�سبح امل�سيء

- اأخي ل يقّر له قرار؛ اأخي اليافع املغوار

عندمـــا و�سلنـــا، ظّل علي يدندن هـــذا البيت: »ها هـــو اأخي اليافع، 

ا؛ اإذ اإّن دزفول  غارق يف دمائه، جمال �سعره كال�كان«. كان علي حمًقّ

يف ذلـــك الوقت مـــن ال�سنة ت�سبه اجلّنـــة، اأمر ل ي�ســـّدق، لقد غادرنا 

همـــدان �سباًحا والثلج ميالأ جوانب الأزقـــة، حّتى اإّن اجلدران الثلجية 

كانـــت اأحياًنـــا ترتفع اأعلى من جـــدران بيوت الآجـــر اأو الباطون. بدت 

ا، حيث  قناديـــل الثلج معّلقة يف مزاريـــب الأ�سطح، والطق�ش بـــارد جدًّ

اإّنه ل ميكن لأحد اخلروج من املنزل من دون معطف وقبعة وقفازات.

والآن، فجـــاأة خرجنا مـــن مدينة ثلجية اإىل جّنـــة. كان اجلّو بهيًجا 

وربيعًيّا، واأ�سجار ال�تقـــال والليمون ن�سرة كثيفة الأغ�سان. واأوراقها 

اخل�ســـراء وال�اقـــة ت�ســـّر الناظرين. وعطـــر الورود ميـــالأ ف�ساءات 

املدينة، ورائحة اأوراق اأ�سجار الكينا ت�سكر النا�ش.

ولأّن الطق�ـــش كان لطيًفـــا، خلعنـــا الألب�سة ال�ستوية منـــذ اأن ع�نا 

»خـــرم اآبـــاد«. كّنا على عك�ـــش اأهل همدان الذيـــن احدودبت ظهورهم 

مـــن ال�سقيع وانكفاأوا يف منازلهـــم. كان اأهل دزفول فرحني م�سرورين 

يجولون يف املدينة بكنزات وقم�سان ق�سرية الأكمام، ظننت اأّن دزفول 
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خاليـــة من ال�ســـكان، ولكـــن مل تكن احلال هكـــذا، فقد دّبـــت احليوية 

واحلياة يف املدينة.

كان الأولد يلعبـــون يف ال�ســـوارع، وحتّلقـــت الن�ســـوة اأمـــام املنـــازل 

يتجاذبـــن اأطـــراف احلديث، وكذلـــك الطرقات ال�ساحليـــة بدت مليئة 

بالأ�سجار الن�سرة.

ع�نـــا طرقـــات عـــّدة، اأحياًنـــا كّنـــا ن�ساهد خـــالل م�سرينـــا بع�ش 

البيـــوت املدّمرة والأعمدة املعوّجة، وهـــي عالمات على الق�سف ورمي 

ال�سواريـــخ، و�ساهدنـــا النوافذ املحّطمة والإ�سفلـــت املقتلع من الأر�ش 

ب�سبب الق�سف، والطرقـــات املليئة باحلفر، اأّما �سجريات النخيل فقد 

روت بنف�سها حكاية احلرب املريرة.

دخلنـــا حـــي الـ 500مبنـــى، ع�نا �سوارع عـــّدة، فوجدنـــا اأّن اأزقتها 

مقارنـــة مع طرقات املدينة خاليـــة ن�سبًيّا، كانت ترابيـــة قاحلة. دخلنا 

الزقاق وعلي ما زال يدندن بكلمات الن�سيد: »ها هو اأخي اليافع؛ غارق 

يف دمائـــه؛ جمال �سعره كال�كان«. ثّم توّقف اأمام اأحد املنازل من�سًدا: 

»هـــا هو اأخي اليافع؛ غـــارق يف دمائه؛ جمال �سعره كال�كان«. هذا هو 

لي يا وردتي، اأهاًل و�سهاًل بِك«. منزلك؛ تف�سّ
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عندمـــا دخلنا املنزل، بدا يف حاٍل مزريـــة والغبار يعلو كّل �سيء. مل 

يكـــن ال�سّيد هادي ف�سلي وزوجته فاطمة قد ا�ستقّرا بعد يف هذا املنزل 

اجلديد، فان�سغال برتتيب الأغرا�ش املكّومة يف املمّر. واأّول �سيء خطر 

على بايل منذ اللحظة الأوىل اأّن املنزل بحاجة اإىل حملة تنظيف عامة.

يف �سباح اليوم التايل غادر ال�سّيد علي وال�سّيد هادي، ثّم ح�سلت 

تلك احلادثة، وح�سل ذاك اخلطاأ الذي ارتكبته، والذي نتج عن قّلة 

يالزمني  اإزاءه  بالندم  ال�سعور  زال  ما  احلياة.  يف  وحذاقتي  خ�تي 

حّتى اليوم.

بعـــد و�سولنا دزفول بيومني اأو ثالثة، ُقـــرع باب املنزل عند ال�ساعة 

العا�ســـرة �سباًحا. ظنّنا يف البداية اأّنه ال�سخ�ش الذي اأخ�نا علي عنه 

باأّنه �سياأتي لتفّقدنا.

تاأّزرت بعباءتي، ووقفت خلف الباب �سائلة اإّياه: »من الطارق؟«.

كان �سوًتا غري ماألوف واأجابني: »اأنا �سعيد �سداقتي، معاون علي«.

واأكمل ال�سّيد �سعيد قائاًل: »اأتيت لأرى اإن كان لديكم م�سكلة«.

اأجبـــت: »لقد غادر ال�سّيد علي وال�سّيد هادي �سباح يوم ال�سبت اإىل 

اجلبهة، واأخ�انا اأّنهما لن يعودا عّما قريب«.

7
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تعّجب وقـــال: »اأنا ذاهب اإىل الأهواز، زوجتـــي هناك، ومعها عائلة 

�َسر، تعالوا 
ُ
احلاج ح�ســـني همداين وال�سّيد ب�ســـريي وعدد اآخر مـــن الأ

واذهبوا معنا«.

- ولكّن ال�سّيد علي ل علم لديه بذلك، قد يعود الّليلة ويقلق علينا.

- �ساأبقيكـــم يف الأهـــواز، واأذهب اإىل ال�سّيد علـــي واأخ�ه بنف�سي، 

فقط اأ�سرعوا قلياًل، فبقاوؤكم هنا غري حممود.

ول�ســـوء حظنا �سارت الو�سعيـــة حمراء يف تلـــك اللحظة، وارتفعت 

اأ�سوات امل�سادات اجلوية فقـــال ال�سّيد �سعيد قلًقا: »اأ�سرعوا اأ�سرعوا، 

�ساأذهب اإىل ال�سّيارة!«.

بقيـــت متحرية ل اأدري ماذا اأ�سنع. اأخـــ�ت فاطمة بالأمر فقالت: 

»فر�ستـــه، من الأف�سل اأن نذهب، يف احلقيقـــة عندما ت�سبح الو�سعية 

حمـــراء لياًل اأ�سعر باخلوف، نذهب اإىل الأهـــواز، وعندما يريد ال�سّيد 

علي وال�سّيد هادي العودة نعود معهما«.

عندمـــا �سمعت وجهة نظر فاطمة ان�سغلـــت يف جمع اأمتعتنا، لكّنني 

بقيت اأ�سعر باإح�سا�ش �سّيئ، وكاأّن هاتًفا يف داخلي كان يقول با�ستمرار: 

»ل تذهبي«.

يف كّل مـــّرة اأتذّكـــر تلك احلادثة اأقول يف نف�ســـي ليتني مل اأذهب مع 

ال�سّيـــد �سعيـــد اإىل الأهواز، ليتنا مل نكن يف املنـــزل، ومل نفتح له الباب، 

فبالتاأكيد جلرت الأمور على نحو اآخر؛ لكّني لالأ�سف فتحت الباب. حّتى 

يف ذلـــك الوقـــت، كنت اأفّكر يف معار�ســـة ال�سّيد �سعيـــد، لكّنني ل اأعلم 

ملاذا مل اأقاوم، اأ�سا�ًسا ل اأعلم ملاذا ذهبت مع ال�سّيد �سعيد رغم خمالفة 

هـــواي لذلك. ركبنا �سّيارة ال�سّيد �سعيد، وانطلق م�سرًعا ناحية الأهواز 

فيما اجتاحني ا�سطراب �سديد، ورحت اأهم�ش لفاطمة بهواج�سي. انتبه 
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ال�سّيـــد �سعيد ل�سطرابي فقال: »مَل اأنت قلقة اإىل هذا احلد؟ ل تقلقي، 

لقد اأخ�تك اأّنني �ساألتقي اليوم بال�سّيد علي واأخ�ه بالأمر«.

اأخرًيا، و�سلنا اإىل الأهواز. ع�نا ج�سر كارون وخّلفنا وراءنا �سوارع 

عّدة مزدحمة وم�ست�سفى كبرًيا. توّقفنا اأمام فياّل جميلة، �سغط ال�سّيد 

�سعيـــد مّرات عّدة علـــى بوق ال�سيارة قائـــاًل: »اإذا اجتمعت الن�سوة مًعا 

�سريتاح بالنا اأكرث«.

بعد قليـــل، فتحت الباب �سّيدة متجلببة بعباءة بي�ساء معّرقة بورود 

بي�ساء، اأدركُت اأّنها حامٌل رغم ارتدائها العباءة، وبعد قليل عرفنا اأّنها 

زوجة ال�سّيـــد �سعيد. رّحبت بنا ودخلنا الفنـــاء. كان املنزل على عك�ش 

منزلنـــا؛ كبرًيا ووا�سًعا واأنيًقا، متالأ الأ�سجار واحلدائق املزهرة فناءه، 

وُعّلقـــت يف و�سطه اأرجوحة اأطفال بي�ساء اللون، وب�سرعة ت�ساحبنا مع 

ا فاطمة. زوجة ال�سّيد �سعيد التي �سادف اأن كان ا�سمها اأي�سً

قلت لها اإّنني اأخ�سى اأْن ين�سى ال�سّيد �سعيد اإبالغ ال�سّيد علي وال�سّيد 

هادي بوجودنا هنا. فاأجابتنـــي: »�سعيد! �سعيد ين�سى؟ م�ستحيل! حتًما 

�سيبّلغهما«.

ارتاح بايل قلياًل عند �سماعي كالمها. كانت الغرف يف املنزل كبرية 

وكثرية، ون�سيب كّل عائلة غرفة واحدة. با�ستثناء املطبخ ودورات املياه 

فقد ا�سرتك اجلميع يف ا�ستخدامها.

بعـــد قليل، جـــاءت زوجة احلـــاج همـــداين ل�ستقبالنـــا ورّحبت بنا 

ـــا، كان اإىل جانبها اأطفالها، وهـــب ومهدي وزهراء. يف تلك الّليلة  اأي�سً

مننـــا يف غرفـــة ال�سّيد �سعيد؛ لأّنه مل يـــاأِت اإىل املنزل. بقيُت م�ستيقظة 

حّتـــى ال�سباح اأتقّلب علـــى ال�سرير ب�سبب القلـــق وال�سطراب. عندما 

نه�ست ل�سالة ال�سبـــح �سيطر علّي القلق اأكرث. وما اإن جل�سنا �سباًحا 
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حول مائدة الفطور حّتى ُقرع جر�ش املنزل فنه�سنا جميًعا.

ذهبت اإحدى ال�سيدات لتفتح الباب، عادت وقالت: »�سّيدة فر�سته، 

ال�سّيد ت�سيت �سازيان يريدك على الباب«.

نظـــرُت اإىل فاطمـــة، ع�س�سُت على �سفتي وهـــززت براأ�سي، تاأّزرت 

بالعبـــاءة ب�سرعـــة وهرعـــت نحو البـــاب. كذلك فاطمـــة مل تطق ذرًعا 

فلحقت بي.

وقـــف علي خلف الباب، وقد بدا نظيًفا واأنيًقـــا كاأّنه قد اأخذ حماًما 

ـــا. اأّما هادي فبـــدا غا�سًبا وما اإن راأى فاطمة حّتـــى نهرها: »اأين  اأي�سً

اأنتم اإًذا؟!«.

مل يقل علي �سيًئا، ووقف ينظر اإيّل ب�سمت.

�سّلمـــُت عليـــه بهـــدوء واأم�سكـــت يـــده قائلـــة: »ادخـــل، هـــل تناولت 

الفطور؟«.

اأّن كّل ذاك  مل يجبنـــي، انقطـــع نف�ســـي لت�سرفاتهمـــا، فاأدركـــت 

ال�سطـــراب واخلوف مل يكونا جزاًفا. �ساألت بارتباك وخجل: »اأمل يقل 

لكما ال�سّيد �سعيد �سيًئا؟ لقد قال اإّنه �سيخ�كما بنف�سه حتًما!«.

نظر علي اإىل ال�سّيد هادي بتعّجب: »من! اأّي �سعيد؟«.

- �سعيد �سداقتي.

- كاّل، مل نره منذ البارحة.

- لكن كيف علمتما اأّننا هنا؟

اأجابني بتذّمر: »لقد راآكم اأحد اجلريان واأنتما تركبان �سّيارة �سعيد 

�سداقتي، فقّدرنا اأّنه رمبا اأتى بكما اإىل هنا«.

وبدًل من اأن ميتع�ش علـــي مّني، انزعجُت اأنا؛ لكّنني �سيطرت على 
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نف�ســـي كي ل اأبكي. اأتـــت ال�سّيدة فاطمة زوجة ال�سّيـــد �سعيد �سداقتي 

ا ودعت الرجالن اإىل الدخول. ذهب ال�سّيد هادي وفاطمة وزينب  اأي�سً

اإىل غرفة، وذهبت اأنا وعلي اإىل غرفة اأخرى.

كان يف املنزل الكثـــري من الغرف اخلالية. ا�ستاأُت من نف�سي فكيف 

مل اأ�ســـِغ اإىل حديث قلبي. فاأنا اأعلـــم اأّن قلبي ل يخدعني، فقد جّربت 

هـــذا مـــراًرا، ل اأذكر اإن بكيـــت اأم ل، لكّنني اأذكر اأّننـــي ا�ستاأت كثرًيا، 

فقلـــت لعلـــي: »اأق�سم بـــاهلل، علي حبيبـــي مل يكن خطاأنا، لقـــد اأخ�نا 

ال�سّيـــد �سعيد اأّنه �سرياكما بالتاأكيـــد، و�سيخ�كما بوجودنا هنا، اأق�سم 

لك اإّنني لو كنت اأعلم اأّنه لن يراك، لتك�سر قدمي ول اآتي معه«.

بعد ذلـــك رحت اأرجوه قائلة: »علي، باهلل عليك، املعذرة، ل تنزعج 

مني، اأعتذر منك«.

تب�ّسم علي وقال: »يعني اأنا منزعج الآن؟!«.

ملا راأيته ي�سحك بهدوء عادت يل روحي من جديد. نه�ست وذهبت 

ر له فطوًرا. كان خبز الـ »لوا�ش« الأهوازي اأ�سمك من  بكّل �سرور لأح�سّ

ا.  الـ »لوا�ش« الهمـــداين، وعندما يكون طازًجا و�ساخًنا يكون لذيًذا جدًّ

�سرت كفرا�سة اأطري بخّفة و�سعادة، واأح�سر له ال�ساي واخلبز واملربى. 

رغـــم اأّنه تناول الفطـــور ب�سمت، لكّننـــي كنت اأعلم اأّنـــه يف عمق قلبه 

منزعـــج مني. خالل هـــذه الأ�سهر املعدودة اكت�سفـــت اأخالقه، فعندما 

ينزعج اأو يغ�سب من �سيٍء يعزف عن الكالم.

عندما اأنهى تناول الفطور نه�ش وقال: »نحن ذاهبان، لدينا اأعمال 

كثرية، ابقي هنا الآن«.

ـــب من خويف، وفرحُت لأّن املو�سوع قد ختم على هذا النحو،  مل اأعقِّ

ذهبت اإىل املمر وقلت ب�سوت عاٍل: »اأيتها ال�سيدات ل تخرجن فالرجال 
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�سيخرجون«.

بعـــد ذهابهما، هرعت اإىل غرفة فاطمـــة، وجدتها مكفهرة الوجه. 

ا؟!«. عندما راأتني �ساألتني: »ماذا ح�سل؟ هل �ساجرك ال�سّيد علي اأي�سً

- كاّل.

- وهل قال لك ال�سّيد هادي �سيًئا؟

ا، لكن، احلق  متلملـــت وتاأّوهـــت قائلة: »لقد كان هادي غا�سًبـــا جدًّ

معـــه. يا حلّظنا العاثر.. فمن بني كّل هذه الليـــايل، ذهبا ليلة البارحة 

اإىل البيت!«.

حب�ســـت اأنفا�سي من التعّجب وقلت: »اأاأنت جاّدة فيما تقولني؟ ذهبا 

ليلة الأم�ش اإىل املنزل؟!«.

حّل دور فاطمة لتتعّجـــب، �ساألتني وهي تهّم بالوقوف: »اأمل يخ�ك 

ال�سّيد علي بذلك؟«.

اأوماأت لها بالنفي، وبداأت فاطمة ب�سرح الق�سة:

- مـــن حظنا العاثر، ذهبا ليلة البارحـــة اإىل املنزل، عندما �ساهدا 

اأّن الأ�ســـواء مطفـــاأة ول اأثر لنا خاف امل�سكينان كثـــرًيا، حّتى اإّنهما مل 

يتجـــّراآ على الدخول اإىل الغرفة، قال هادي اإّنه دفع ال�سّيد علي ليتقّدم 

اإىل الأمـــام وال�سّيد علـــي دفعه ليقوم هو بذلـــك؛ اإذ اإّنهما خافا من اأن 

تكـــون نائبة ما قد اأ�سابتنـــا. كذلك كانت »و�سلـــة الكهرباء« )الفيوز( 

مف�سولـــة، بعد معاناة �سديدة عمال على تو�سيلها ودخال املنزل. فرحا 

مـــن ناحية؛ اإذ اإّنه ل حادثـــة وقعْت كما ظّنا يف بادئ الأمر، ومن ناحية 

اأخـــرى احتارا؛ اإذ اأين نحن؟ وطار النوم من اأعينهما جراء التفكري يف 

هذا املو�سوع. اأخرًيا قال علي: »فر�سته لديها اأقارب هنا، لعّلهما ذهبتا 

اإىل هنـــاك«. هكذا ارتاح بالهما قلياًل. ولأّنهما مل ي�ستطيعا النوم انكّبا 
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علـــى العمل يف املنزل، فنف�ســـا كّل املوكيت وفر�ساه، قـــال هادي اإّنهما 

فر�سا كّل الأدثرة يف غرفة ال�ستقبال ب�سكل مرتب.

عندمـــا و�سلت فاطمة اإىل هنا طرفت بعينها وقالت: »والأف�سل من 

ذلك اأّنهما قاما بتنظيف كّل النوافذ. اأمل تري كم كانا مرتبني واأنيقني. 

بعد اأن ات�سخا جراء التنظيف ا�ستحّما عند ال�سباح«.

حّدثتنـــي فاطمة بكّل هذه التفا�سيل بتاأّثـــر وانفعال، ورحت اأنا منذ 

تلـــك اللحظة وما بعدها اأفّكر كيف اأّن علي مل يخ�ين ب�سيء من هذا، 

وكيـــف ا�ستطاع اإخفـــاء انزعاجه. اأّدى هذا الأمـــر اإىل اأن اأكت�سف علي 

اأكـــرث. عندها فهمت اأّنه يختلف عن الآخريـــن، على الأقّل يختلف عّني 

كثرًيا، وعن الأ�سخا�ش الذين التقيتهم حّتى ذلك اليوم. لقد كانت تلك 

احلادثة مبنزلة �سفعة �سديدة يل.

يف الأّيـــام الع�ســـرة اأو الأحد ع�سر التي اأم�سيناهـــا يف ذلك املنزل، 

اأتى علي وال�سّيد هادي لروؤيتنا مّرات عّدة، وبعد ذلك مل نعد نراهما.

عندما كّنا يف الأهواز، ذهبنا مع فاطمة زوجة ال�سّيد �سعيد �سداقتي 

مّرات عّدة اإىل ال�ســـوق، وا�سرتينا بع�ش الأغرا�ش حّتى ملنزلنا الكائن 

يف دزفول.

يف اأغلـــب ال�سباحـــات كنت اآخـــذ اأولد احلاج ال�سّيـــد همداين اإىل 

ركبهم على الأرجوحة. ولكن، يف ذلك اليوم، ومب�سيئة اهلل كان 
ُ
الفناء واأ

الأطفـــال نائمني، فذهبت لوحدي اإىل الفناء، وجل�سُت على الأرجوحة. 

فجـــاأًة اكت�سح الف�ساء �ســـوت طائرة حربية، وراحـــت تدنو اأكرث فاأكرث 

فاأدركـــت اأّنها عراقّية. كانت طائرة ميـــغ �سوداء مرعبة. مع اأّنني كدت 

اأمـــوت مـــن الفزع، لكن، ل اأدري يف تلك اللحظـــة اأّي قدرة منحني اهلل 

اإّياهـــا. فمـــا اإن راأيت �ساروخني ينف�سالن عن طائـــرة امليغ باجتاهي، 

حّتـــى قفزت عن الأرجوحة ب�سرعة فائقة واجتهت ناحية اجلدار، فيما 
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بعـــد وكّلما تذّكرت ما جرى، مل اأ�ســـّدق نف�سي. و�سعت يدي على اأذين 

وفتحت فمي وب�سرعـــة نطقت بال�سهادتني. كنت اأرى كيف اأّن القذائف 

تتجـــه �سوبـــي مبا�ســـرة، وانتظـــرت اللحظة التاليـــة التـــي ت�ستعل فيها 

النـــريان واأ�ستحيل رماًدا اأو اأقّطع اإرًبا. هّزت اأ�سداء انفجارات متتالية 

كّل �سيء، ادَلهّم املكان وغ�ّسى الدخان والرتاب كّل �سيء اأمامي، مالأت 

رائحـــة البارود والغبار عمق حلقومي، وكاأّن القذائف قد انفجرت على 

بعد مئات الأمتار مني.

فهمـــُت للتّو اأّن هدف الطائـــرات كان م�ست�سفى »كل�ستان« الذي يقع 

خلف منزلنـــا. عبقت يف الأجواء الرائحة الكريهـــة مع حرارة الطق�ش 

اخلانقة. ل اأدري كيف جنوت مـــن تلك ال�سّدة. عندما هداأت الأو�ساع 

قليـــاًل، راأيت قطع حديد، واأ�ســـالًكا، و�سظايا كبرية و�سغرية يف الفناء 

واأمام قدمّي، ولكن، اأ�سكر اهلل اأّنه مل ي�سبني �سيء منها.

يف تلـــك الّليلـــة، كنت قد راأيـــت يف نومي اأّن علي قـــد اأ�سيب بجروح 

يف خ�ســـره، قفزت من فرا�سي ومل اأ�ستطع النوم حّتى ال�سباح. حينها 

انتابنـــي �سعـــور �سّيـــئ. يف ال�سباح اأخـــ�ت اجلميع مبنامـــي، حاولت 

جاهـــدة كي اأتناول طعام الفطور، لكّننـــي مل اأ�ستطع ومل يقّر يل قرار، 

كنت اأدخل من املطبخ اإىل الغرفة ومن الغرفة اإىل الفناء.

بعد قليـــل، جاء ال�سّيد هـــادي وال�سّيد �سعيد مـــن دون علي. عرفت 

تف�سري روؤياي يف تلك اللحظة، وعرفت اأّن خويف وفزعي مل يكونا عبًثا. 

مهمـــا فعلت مل يخ�اين باحلقيقة. قـــال: »ات�سلوا من املقّر وطلبوه يف 

جل�سة، وذهب ال�سّيد علي اإىل همدان«.

بعد ذلك قال: »نحن نريد الذهاب اإىل همدان واأنت تعايل معنا«.

حد�ســـت اأّن �سيًئـــا ما قد حـــدث؛ واأّن كّل هذا ما هـــو اإّل خطة. رغم 

ذلـــك قلت: »ل، لـــن اآتي، ففي املرة ال�سابقة التـــي اأتيت فيها مع ال�سّيد 
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�سعيد تعّلمت در�ًسا لولد ولدي«.

قـــال ال�سّيد �سعيد بانزعـــاج: »هذه املرة تختلف عـــن �سابقتها، لقد 

تركنـــا ال�سّيد علـــي للتو وهو بنف�ســـه طلب مّنا كي ناأتـــي يف اأثرك. كان 

ال�سّيـــد علـــي على عجلة من اأمـــره؛ لذا ا�سطر اإىل الذهـــاب مبكًرا مع 

اأ�سخا�ش اآخرين«.

قلـــت: »�سّيد �سعيد، لقد قلت يل هذا الكالم ذاته يف املرة ال�سابقة، 

لقـــد قلتم يل اإّنكم �سرتون علي بالتاأكيد، اأتذكر؟ م�ستحيل لن اأتزحزح 

من مكاين«.

عندمـــا راأوا اأّن الو�ســـع هكـــذا راحوا يلّحون علـــّي ويقّدمون حجًجا 

واهيـــة، وملا راأوا اأيّن ل اأعـــري لكالمهم اأّي اهتمـــام، ا�ستنجدوا بخايل 

حممـــود. بعد �ساعة، جاء خـــايل حممود برفقة حممـــد خادم، �سديق 

علي، ومن جديد عمال على تكرار الكالم ال�سابق.

- نحـــن نريد الذهـــاب اإىل همدان، وطلب ال�سّيد علـــي مّنا اأن تاأتي 

معنا.

قلت: »اأق�سم عليك يا خايل، هل اأ�ساب علي مكروه؟«.

- اأنا ل اأكذب عليك، قلت لك اإّن ثّمة اجتماًعا طارًئا هناك، وذهب 

اإىل همدان«.

مـــن جهة اأخرى، جاءت الن�سوة واأ�سررن علـــّي كي اأذهب مع خايل 

اإىل همـــدان، حّتى اإّنهّن رحن ي�ساعدننـــي واأغلقوا يل حقيبتي. عندما 

راأيت ذلك، فّكرت اأّنه علّي الو�سول اإىل همدان باأ�سرع ما ميكن.

ا،  ركبـــت �سّيارة حممـــد خادم »لند روفـــر«، واأتى معنا خـــايل اأي�سً

جل�ش هو يف املقعد الأمامي واأنا يف اخللف، وحممد خادم خلف املقود.

عندمـــا ركبنـــا ال�سّيـــارة قلت خلـــايل: »فلنمر على دزفـــول لأح�سر 
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مالب�سي«.

عندما و�سلنا دزفول تذّكـــرت اأّنني ن�سيت اإح�سار املفتاح، فا�سطر 

ا مل يكن معي مفتاح  خايل اإىل ت�سّلق اجلدار وفتح باب الفناء، لكن اأي�سً

املبنـــى، ف�سعد خايل اإىل ال�سطح وقفز من هناك اإىل الباحة اخللفّية، 

وبعناء �سديد ا�ستطاع العثور على حقيبة مالب�سي واأح�سرها.

كنـــا على جـــادة »پل دخرت« عندمـــا قال لنا حممد خـــادم: »انظروا 

هنـــاك، طائرة ميغ عراقيـــة«. كان �سادًقا يف قولـــه، فالطائرات كانت 

حتّلق على ارتفاع منخف�ش مبحاذاتنا.

قال حممد خادم: »اجل�سوا باإحكام«، ودا�ش على دوا�سة الوقود بكّل 

ما اأوتي من قوة، وع� جادة »پل دخرت« املليئة باملنعطفات، وتقّدم اإىل 

الأمـــام. عندما انتبهـــت الطائرة العراقية لوجودنـــا خف�ست ارتفاعها 

اأكـــرث وبـــدت كاأّنهـــا فوق روؤو�سنـــا. اأم�سكـــت باإحكام مبقعـــد خايل من 

اخللـــف، وعند بداية كّل منعطف كانت ال�سّيـــارة متيل كثرًيا حّتى اإّنني 

كنت اأظّن اأّنها �ستهوي على الطريق، اأو اأّنها �ستنقلب اأو اأّنها �ست�سطدم 

باجلبل.

اأ�سبحـــت طائرة امليـــغ على علّو منخف�ـــش كثرًيا بنحـــو ميكن روؤية 

الطيـــار. وزاد من خويف �سوت طلقات ر�سا�ش الطائرة، كانت الطلقات 

ت�سيـــب اإ�سفلت اجلاّدة، اجلبل، واأطراف الطريق ثّم ترتد نحونا. كان 

حممد خـــادم يقود ال�سّيارة بحرفية عالية، وحل�ســـن حّظنا مل تكن اأّي 

�سّيـــارة اأمامنا، فلو اأّن �سّيارة ما كانـــت اأمامنا، ل�سطدمنا بها قبل اأن 

ت�سيبنـــا الطائرات ب�سوء. يف تلك اللحظات املهولة، دعوت اهلل اأّنه اإذا 

ا هنا، وبهذه الفكرة هداأت  كان علـــي قد ا�ست�سهد اأْن اأ�ست�سهـــد اأنا اأي�سً

بع�ش ال�سيء.
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اأفلـــتُّ مقعد خايل، واأ�سنـــدت راأ�سي اإىل ظهر مقعـــدي ورحت اأقراأ 

ال�سهادتني بهم�ش، لكن بعد قليل، مّرت طائرة امليغ من اأمامنا، وتركتنا 

ل مبالية، وغرّيت م�سري حتليقها واختفت ب�سرعة خلف اجلبل.

قال خايل اإّن هدفها كان حمطة توليد الكهرباء.

و�سلنـــا همـــدان ع�سًرا. كانـــت �سحابة دخان كثيـــف حتجب �سماء 

املدينة؛ والطق�ش بارد بخالف طق�ش اأهواز الربيعي، فالأ�سجار هناك 

خ�ســـراء، حّتـــى اإّننا زرعنـــا يف احلديقـــة بع�ش اخل�ســـار. لكّن طق�ش 

همدان كان بـــارًدا ك�سيبرييا. والأ�سجار عاريـــة ومنكم�سة على بع�سها 

البع�ش، تغّطيها الثلوج.

�سغط حممد خادم على مكابح ال�سّيارة، و�ساأل رجاًل: »يا عم، ماذا 

ا�ستهدفوا؟«.

قـــال الرجل: »لقـــد ا�ستهدفوا خمـــازن النفط، وم�سّخـــة الوقود يف 

دروي�ـــش اآباد منـــذ اأربعة اأّيام. وا�ستعلت حافلـــة �سغرية بالنريان مليئة 

بالركاب، وق�سى جميع امل�سافرين فيها«.

تعّجبنـــا كثرًيا، هذا يعني اأّن حاويات النفـــط ا�ستعلت منذ ثالثة اأو 

اأربعة اأّيام! اأّي منذ 30 دى اإىل ذاك اليوم!

تابع الرجل: »لقد جرح 400 اإىل 500 �سخ�ش، وا�ست�سهد 50 اإىل 60 

ا«. �سخ�سً

ولأّننا قدمنا من الأهواز، مل اأكن اأرتدي مالب�ش �ستوية؛ لذا، �سارت 

اأ�سناين ت�سطّك ببع�سها البع�ش من �سّدة ال�د.

، رحت اأبحـــث بعينّي يف 
1
عندمـــا و�سلنـــا اإىل حمطـــة عبا�ـــش اآبـــاد

1- �سارع �سريعتي اأحد ال�سوارع ال�ستة المتفرعة من م�ستديرة )الإمام الخميني - همدان( 
وهو يت�سل بم�ستديرة تحمل هـــذا ال�سم نف�سه)�سريعتي(، ثّم ب�سارع مهدية. منذ القديم 
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ـــا، اأتدرين ماذا  ال�ســـوارع عـــن اأحٍد اأعرفـــه. قال خـــايل: »فر�سته، حًقّ

ح�سل؟«.

فجـــاأة جتّمد قلبي كالثلوج على الطرقات، و�سارت اأ�سناين ت�سطّك 

ببع�سهـــا البع�ش بقـــوة. اأح�س�ســـت اأّن الدماء قد جتّمـــدت يف عروقي، 

عندمـــا وجد خايل اأّنني مل اأجب قـــال: »ال�سّيد علي...«، مل اأدعه يكمل 

كالمه فقلت: »ا�ست�سهد؟!«.

نظر اإيّل حممد خادم وقال: »كاّل يا حاّجة، اأق�سم لك اإّنه جرح«.

غ�سبت كثرًيا وانزعجـــت اإىل حّد لو اأّنني ُطِعنُت حينها ب�سكني فلن 

تخرج مّني قطرة دم واحـــدة. �سرخت اأمامهما: »بال فائدة! ل تكذبوا 

علّي، لقد اأخ�تكم اأّنني راأيت مناًما ليلة البارحة، كنت متاأّكدة من اأّن 

علـــي قد اأ�سابه مكروه. ملاذا خدعتمـــوين؟ مَل مْل تقولوا يل احلقيقة يف 

دزفول؟ توّقفا هنا اأريد اأن اأنزل من ال�سّيارة!«.

حاول خايل تهدئتي فقال:

- انظـــري عزيزتي فر�ستـــه، لقد تعّمدنا ذلك كـــي ل تنزعجي، ول 

ت�سطربـــي، ول تراودك الأفكار ال�سيئة، اأق�سم لـــك اإّن علي بخري، لقد 

جرح، وهو الآن يف م�ست�سفى �سرياز.

- اأريد اأن اأنزل من ال�سّيارة!

انعطف حممد خادم داخل زقاق منزل والدتي، انزعج خايل كثرًيا 

وقال: »فر�ستـــه عزيزتي، �ساحميني باهلل عليك، اأق�ســـم لك اإّننا فعلنا 

ذلك من اأجلك!«.

مـــا اإن توّقف حممـــد خادم اأمام املنزل، حّتـــى اأم�سكت بقب�سة باب 

كان اأهـــل همـــدان ي�ستقّلون ال�سيـــارات المتواجدة علـــى خط متنّزه "عبا�ـــش اآباد" و"كنج 

نامه" الجميل..؛ لذلك �سميت هذه الم�ستديرة » اي�ستكاه« اأي )م�ستديرة المحطة(.
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ال�سّيـــارة وفتحته. كانـــت اأّمي تنتظر خلـــف باب الفنـــاء، وكاأّنها كانت 

تعلـــم مبجيئنـــا، بينما اأنا اأنزل قلـــت لهما: »لقد اأخطاأمتـــا! لقد لعبتما 

مب�ساعري من الأهواز اإىل هنا!«. ثّم اأغلقت الباب بقوة.

هرعـــت اأّمي اأمامـــي فعانقتها وقّبلتهـــا. وكالعادة، فـــاح منها عطٌر 

طّيٌب، واحت�سانها يل بّث يّف ال�سكون والراحة. و�سكوت خايل اإليها:

- اأيظّنان اأّنني فتاة �سغـــرية �سعيفة، فلم يخ�اين اأّن علي جريٌح، 

قالـــوا يل اإّن لديـــه اجتماًعا، كنت اأعلم ما حّل بـــه، لقد راأيت اأّول اأم�ش 

مناًما*1.

قّبلـــت اأّمـــي راأ�سي وهّداأت من روعي وقالـــت يل بحنان: »ل م�سكلة، 

لقـــد اأخ�نا ال�سّيد اأمري، لي�ش بالأمر املهم. ما �ساء اهلل، اإن علي قوّي، 

و�سيتح�ّسن ب�سرعة«.

يف تلك الإ�سابة مرت ر�سا�سة طائ�سة من جنب خا�سرته وا�ستقرت 

يف احلو�ش وا�ستع�سى اأمر اإخراجها حّتى على الأطّباء.

بعـــد اأ�سبـــوع، ذهب علـــي لعيـــادة اأ�سدقائه اجلرحـــى يف م�ست�سفى 

طهـــران وهـــو على تلك احلـــال. ومن هنـــاك عاد اإىل همـــدان. جمعنا 

اأغرا�سنا ال�سرورّية وعدنا مًعا اإىل دزفول.

*  اأّن علي قد ُجرح.
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بعـــد �سهر تقريًبـــا عدنا اإىل دزفول جمـــّدًدا. عاهـــدت نف�سي اأن ل 

اأبرحها، واأن اأبقى قرب علي.

ـــا. ا�سرتى علي يف اليوم  يف �سبـــاط من عـــام 1987، كان اجلّو ربيعًيّ

الـــذي عدنا فيه اإىل دزفـــول كيلوات عّدة من الدجاج وقـــال: »فر�سته، 

اطهـــي لنا طعاًمـــا لذيًذا كالطعـــام الذي يقـــّدم ليلة العمليـــات، فاإّننا 

�سننطلق اإىل اجلبهة بعد الغداء«.

�سرعـــُت يف تنظيـــف الدجـــاج ب�سرعة، غ�سلتـــه واأ�سفـــت اإليه امللح 

والعقـــدة ال�سفراء وكثرًيا مـــن الب�سل، ثّم و�سعـــت اخلليط على غاز 

 حتت نار عالية. كان ال�سّيـــد هادي وعائلته يف غرفتهم. مل 
1
الرحـــالت

مت�ش ن�سف �ساعة من الوقت حّتى �سمعنا �سوًتا مهوًل م�سدره الطابق 

الثاين، اهتّز املنزل على اأثره.

يف البداية ظننت اأّنه ق�سف. هرع علي وال�سّيد هادي حافَيي الأقدام 

و�سعـــدا الدرج، وتبعناهما اأنا وفاطمة، نظرنا اإىل املكان فلم جند اأثًرا 

لطنجـــرة ال�سغط على الغاز، بينما األ�سنـــة النار تتاأّجج من الغاز. كان 

غطـــاء الطنجرة يف مـــكان، والطنجـــرة يف مكان اآخـــر، وتوزعت قطع 

.Picnic gaz -1

8



الروضة الحادية عشرة192

الدجاج واملرق على اجلدار وال�سقف.

اأحنيـــت راأ�سي خجاًل وحياًء. �سحك علي، وراح يجمع قطع الدجاج 

املتناثرة عـــن الباب واحلائـــط وياأكلها بفرح طفـــويل. وتقّدم ليح�سر 

الطنجـــرة، كان كمن وجد كنًزا؛ فقال فرًحا: »احلمد هلل ما زال يوجد 

بع�ش الدجاج يف قعرها!«. تناولنا ذلك املقدار املتبّقي بلّذة عارمة.

كانت احليـــاة يف دزفول -واأنا ابنة منطقة همدان الباردة- تختلف 

كثـــرًيا. ففي اأّول اأّيام وجودنا يف دزفول، نه�ست مّرة من النوم، ورحت 

ـــب �سريري -مل يكن الرجـــال يف املنزل- كّنا اأنـــا وفاطمة وزينب  اأو�سّ

ننـــام يف الغرف ال�سفلية حيث غرفة نومنـــا. وبينما كنت اأجمع فرا�سي 

�سرخت فاطمة واأيقظت زينب ب�سراخها.

راأينا حتت الفرا�ش ح�سرة �سوداء قبيحة املنظر، لها خملبان طويالن 

وثمـــاين اأقـــدام ب�سعة، وذنـــب منتفخ ومعـــوّج كالقو�ـــش يف نهاية بدنها. 

اأم�سكـــت فاطمة بيدي وقالت: »اإّنه عقـــرب!«، كنت قد �سمعت بالعقرب 

�سابًقـــا، وعلمـــت اأّن ل�سعته قاتلـــة و�ساّمة كل�سعة احليـــة. رجعت فاطمة 

خطوات عّدة اإىل الوراء من �سّدة خوفها فقلت لها: »ل تخايف، العقارب 

متالأ املكان، اإّنها تعي�ش يف املناطق الدافئة، اإن مل توؤذها فلن توؤِذيِك«.

قالت فاطمة: »لنقتله!«.

اأجبتهـــا بهدوء: »اإن قتلِت هذا، ماذا �ستفعلني بذلك؟«. واأ�سرت اإىل 

حواف الأبواب.

وبجولـــة واحـــدة عرثنا علـــى 3 اأو 4 عقـــارب اأخرى. كانـــت فاطمة 

قلقـــة اأكرث ب�ساأن زينب فقلـــت لها: »ل تخـــايف، الآن �ستختفي بنف�سها، 

فاحل�ســـرات تخـــرج من حجورها ليـــاًل لتاأمني طعامهـــا وعند ال�سباح 

تختفي بني ثقوب الأبواب ويف فجواتها«.
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انحنيـــت ورفعت فرا�سي وو�سعته يف زاوية. كانت فاطمة من مدينة 

، وترعرعت بني اأح�ســـان الطبيعة، لذلك ما لبثت اأن متالكت 
1
مريـــاجن

اأع�سابها.

اأح�ســـرُت مكن�ســـة وكن�ســـت العقارب اإىل خـــارج الغرفـــة. رك�ست 

العقـــارب الدميمة ب�سرعة واأخفت نف�سها مـــن اأمام اأعيننا من دون اأن 

ننتبـــه متـــى واإىل اأين اجتهت. مل نكن نراها طـــوال النهار، ولكن ما اإن 

يحـــّل الّليل حّتى تخرج واحدة تلو الأخـــرى. مل اأ�ستطع النوم يف الليايل 

الأوىل، كنـــت اأخال دائًمـــا اأّن عقرًبا ما حتت غطائي اأو و�سادتي. ولدى 

�سماعـــي �ســـوت خ�سخ�سة، كنت اأهّب مـــن الفرا�ش واأ�ســـيء الأ�سواء، 

لكّنني اعتدت ب�سرعة على كّل �سيء.

ب فرا�سي بحذر،  كل �سبـــاح، عند ا�ستيقاظي من النـــوم، كنت اأو�سّ

فاأجد عقارب عّدة م�ستقرة حتت و�سادتي وفرا�سي. �سيًئا ف�سيًئا �سارت 

روؤية العقارب بالن�سبة اإيّل اأمًرا اعتياديًّا. كنت اأح�سر املكن�سة من دون 

اأّي جلبـــة واأكن�ش العقارب. رغم ذلك، مل اأ�ستطع الق�ساء على اخلوف 

عند روؤيتها.

يف اأحـــد الأّيام، جاء علي وال�سّيد هـــادي م�سرورين وقال اإن لديهما 

�سيَفـــني اأو ثالثـــة �سيوف علـــى الع�ساء. فّكرنـــا اأنا وفاطمـــة وقلنا، اإّن 

م�ساألة �سيفني اأو ثالثة لي�ست بال�سيء ال�سعب.

يف تلـــك الأّيـــام، نزلْت لأول مـــّرة اإىل ال�ســـوق اأ�ســـكال خمتلفة من 

املعكرونة، ا�سرتينا منهـــا ذات ال�سكل اللولبي، وطهونا طنجرة كبرية. 

1-  مريانـــج: بلدة �سغيرة هادئة بمحاذاة همـــدان. اأهلها المتدينون معروفون بانحيازهم 
للثـــورة. وتقـــع على �سفـــح جبل الونـــد الجميـــل، وفيها ميـــاه وافـــرة وجّوها منع�ـــش. فيها 

مح�ســـولت زراعية وفيـــرة. وقدمت العديـــد من ال�سهداء اأّيـــام الدفـــاع المقد�ش، ولهذا 

ُت�سّنف في المرتبة الأولى بين قرى المحافظة.
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خلطنا اللحم وكثرًيا من الب�سل مع ال�سل�سة و�سكبناها على املعكرونة، 

ا. فبدا لونها جمياًل جدًّ

عنـــد حدود ال�ساعة الثامنـــة من م�ساء يوم اجلمعـــة، بداأ ال�سيوف 

بالتوافـــد برفقة زوجاتهم واأطفالهم. نظرنا اأنـــا وفاطمة من النافذة، 

كانت بداية �سّفهم على الدرج ونهايته يف الزقاق. دخل علي منادًيا: »يا 

اهلل«، ما اإن �سّلم حّتى اعرت�سته قائلة: »عزيزي، لقد قلت اإن ال�سيوف 

�سخ�سان اأو ثالثة، مل تقل اإّنك دعوت كّل دزفول«.

�سحك وقال: »ل تنزعجي«.

- مـــاذا يعنـــي ل تنزعجـــي! مل نطُه �ســـوى طنجـــرة معكرونة، تعال 

وانظر، هل تكفي هذه اجلميع؟

اأجابنـــي بهـــدوء: »ل تنزعجـــي، مل ياأِت اأحـــد من اأجـــل الع�ساء، ل 

تزعجي نف�سك، ياأتي ال�سيف وياأتي رزقه معه«.

جل�ســـت الن�ســـوة يف البهـــو والرجال ذهبـــوا اإىل غرفـــة ال�ستقبال. 

�سعـــرت اأنـــا وفاطمـــة بال�سطـــراب مـــن اأجل الع�ســـاء، مهمـــا اأجرينا 

ح�ساباتنا وجدنا اأّن طنجرة املعكرونة ل ت�سبع كّل هذا اجلمع.

لهـــذا ال�سبـــب، ا�ستاأذنا من الن�ســـوة ودخلنا املطبـــخ وقمنا بتقطيع 

كّل مـــا كان لدينـــا من بطاطا و»فق�سنا« فوقهـــا 10 اأو 15 بي�سة وطهونا 

»مقالتني« اأو 3 مقاٍل كبرية من البطاطا املهرو�سة مع البي�ش.

ثم �سكبنا املعكرونة يف اأطباق كبرية، بدت جميلة اللون مليئة بالدهن. 

كان قعـــر املقالة برتقايل اللون حمّمًرا. جعلنا املعكرونة وقعر الطناجر 

مـــن ن�سيب مائدة الرجال. اأّمـــا البطاطا املهرو�سة بالبي�ش فو�سعناها 

على مائدة الن�سوة، واأ�سفنا اإليها البندورة، كبي�ش اخليار، واخل�سار.

بعد الع�ساء، وبينما كّنا جنمع املائدة ارتفعت اأ�سوات املزاح و�سحك 
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الرجـــال من غرفة ال�ستقبال. كان علي زعيم امل�ساغبني. جل�ست قرب 

الباب حيث اأ�ستطيع روؤيته من ال�سّق.

.
1
راأيته يحّرك كلتا يديه ويقول: »من يليني فليتناول مّني«

لقـــد فـــرح اجلميـــع يف تلـــك الّليلـــة، يف اآخـــر الّليـــل وعندمـــا غادر 

ال�سيوف، قال علي: »اأراأيِت؟ مل يحدث اأّي بلبلة وا�سطراب، اأراأيت كم 

فرح الإخوة، مل يغادر اأحد وهو جائع«.

ا، ونازعنا  ثقلنا همًّ
ُ
- اأنـــت ل تدري كم ا�سطربنا اأنا وفاطمة، لقد اأ

حّتى ا�ستطعنا تهيئة املائدة.

- عافاكمـــا اهلل، �ساحمانـــا اإن تعبتمـــا و�سعرمتا بالغـــم. الإخوة يف 

اجلبهة ل يتنّزهون ول يجّددون ن�ساطهم، فدعونا اجلميع. كان القليل 

من امل�ساغبة �سروريًّا لي�سحكوا وي�سحنوا باملعنوّيات.

يف اليـــوم التـــايل، فكرنـــا اأّنه اإذا اأردنـــا العي�ش مـــع الولئم يف هذا 

املنزل، ينبغي لنا اإجراء تعديالت عليه. ولأجل ذلك ق�سدنا ال�سوق اأنا 

وفاطمـــة، وبقينا ن�ساأل حّتى وجدنا حمالًّ لبيـــع الأقم�سة. كانت املدينة 

ن�ســـف ماأهولة بال�سكان، واأغلب املحـــال مقفلة، ما خال تلك التي تبيع 

اللوازم ال�سرورّية للنا�ش. ا�سرتينا من حمل بيع الأقم�سة قطعة قما�ش 

10 اأو 12مـــرًتا للمطبخ، �سطرجنّية ال�ســـكل، ولونها وردّي واأبي�ش، كان 

ا. وا�سرتينـــا كذلك لغرفة ال�ستقبال قطعة قما�ش بنف�سجّية  جذاًبا جدًّ

1- تنـــاول يا رفيـــق: وهي لعبة تقليدية تتاألف مـــن ثالثة اأ�سخا�ش اأو اأكثـــر. يبداأ ال�سخ�ش 
الأول بتحريـــك ع�ســـو من ج�سده )يديه مثـــاًل(، يحركهما على نحـــو م�سحك ويقول »خذ 

رفيـــق« ويعطي الحركة لل�سخ�ش الـــذي يليه في�سيف ال�سخ�ش الثاني ع�سًوا اآخر ويحركه، 

فيحرك يديه واإحدى قدميه ويقول »خذ رفيق« ويعطي الحركة لل�سخ�ش الذي يليه فيحرك 

القـــدم الأخرى م�ساًفا اإلى اليدين والقدم الأولى، وهكذا دواليك، اإلى اأن ي�سل الدور اإلى 

اآخـــر �سخ�ش فيحرك تمام بدنه كالمرتع�ش، وي�سحك لذلـــك جميع اأع�ساء اللعبة �سحًكا 

مدّوًيا. )المترجم(.
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منقو�ســـة بالورود، فكم ر�سينـــا وقنعنا بذلك املنـــزل!! كّنا متحّم�ستني 

للو�ســـول اإىل البيت، اإىل درجة اأّنني جل�ست خلف ماكينة اخلياطة فور 

و�سولنا، و�سرعت يف خياطة الأقم�سة.

كانت زينب متعبة، بعد اأن نامت بداأت فاطمة بالطهو. قبل كّل �سيء 

خطـــت �ستارة غرفـــة ال�ستقبال، كانـــت نوافذ غرفـــة ال�ستقبال قبالة 

الفناء وتطّل على الزقاق، فعمدنا اإىل تغطيتها باأثواب ال�سالة. عندما 

اأنهيـــت خياطة ال�ستـــارة ون�سبتها مب�ساعدة فاطمة تغـــرّي �سكل املنزل 

برّمتـــه. اإن جمال املنزل ب�سجـــاده و�ستائره. �سحيح اأّنـــه مل يكن لدينا 

�سجاد، لكن تلك ال�ستارة جعلت منه منزًل ي�سبه املنازل. كانت ال�ستارة 

بنف�سجية اللون، معّرقة بورود �سغرية �سفراء وبرتقالية.

عليه  ال�ستارة  اأ�سفت  لقد  املطبخ،  دور  ال�ستقبال جاء  بعد غرفة 

بنا  ان�سراًحا وحيوّية. كان يف و�سط املطبخ طاولة حديدية كبرية فو�سّ

عليها كّل ما يوجد من طناجر واأوعية ومعالق و�سوك، اأّما يف اأ�سفلها 

احلمراء  الفا�سوليا  وعلب  والب�سل،  البطاطا  خي�ش  اأكيا�ش  فو�سعنا 

دولبها  واأدرت  اخلياطة  ماكينة  خلف  جل�ست  والعد�ش.  واحلم�ش 

باملغيط  اأطرافه  واأحكمت  املطبخ،  �سر�سًفا كبرًيا لطاولة  حّتى خطت 

كي ل ينزلق.

رّتبـــت الطاولـــة مع فاطمـــة، وفر�سنـــا ال�سر�سف املك�سك�ـــش عليها، 

وو�سعنا كّل الأ�سياء ال�سغرية حتتها. كان جمال ال�سر�سف اأّنه اأخفى كّل 

ا جمياًل للمجلى  الأ�سيـــاء املو�سوعة حتت الطاولة. كذلك خطت قمي�سً

املعـــدين الـــذي ل يوجـــد اأّي خزائـــن يف اأ�سفله. كان قما�ـــش ال�سر�سف 

ا من قما�ش �ستارة املطبخ نف�سه. واملجلى اأي�سً

فرحنـــا كثرًيا لكّل هذه الألوان والتنّوع. كّنا نروح وجنيء وننظر اإىل 

ال�ستائـــر، ثّم نقف يف غرفة ال�ستقبال ونقـــول: »كم غدت جميلة!«، ثّم 
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ناأتي اإىل املطبخ ونقول: »�سار �سبيًها باملطابخ«.

ـــا من قطـــع القما�ـــش الإ�سافيـــة قطعة �سميكـــة تو�سع  خطـــت اأي�سً

علـــى طنجرة الأرز بعـــد طهوه لتن�سج حّباته على مهـــل، ويحافظ على 

�سخونته، وعدة مقاب�ش قما�سية عّلقناها على باب وجدران املطبخ.

بعد ترتيب وتزيني الطابق العلوي، نزلنا اإىل الطابق ال�سفلي. قّررنا 

اأن تقـــوم كّل واحـــدة مّنـــا برتتيب غرفتهـــا. وجدت يف الزقـــاق كرتونة 

فارغة، اأح�سرتهـــا كطاولة زاوية يف الغرفة و�سعـــت بداخلها األبومات 

علي لت�سبح ثقيلة ول تهتز، وغطيتها بقطعة قما�ش.

اأح�ســـرت معي من همدان �سر�ســـف كرو�سيه، كنت قد حكته بخيط 

اأبي�ـــش حريري، ومـــالأت البّطات ذات املناقري احلمـــر والنافرة و�سط 

ال�سر�ســـف، وح�ســـوت البّطات بالقطـــن، كان للبّطـــات مناقري حمراء 

واأجنحة �سغرية ن�سف مفتوحة.

منذ �سنوات درجت مو�سة الكرو�سيه، واأحّب معظم الن�سوة والفتيات 

اأنواعـــه املختلفـــة كثـــرًيا. و�سعت ال�سر�ســـف على الطاولـــة الكرتونية، 

وكن�ســـت الغرفـــة وم�سحت الغبـــار. يف اليوم التايل ذهبـــت اأنا وفاطمة 

وزينب اإىل ال�ســـوق، وا�سرتينا طقم �سحون طعام. وان�سغلنا اأّياًما عّدة 

بالكن�ش والغ�سيل وترتيب املنزل.

يف اإحـــدى الليـــايل، كانـــت كّل امل�سابيـــح م�ساءة، وكنـــا م�سغولتني 

باإعـــداد الطعام يف املطبخ. �ساهد علي وال�سّيد هادي ال�ستائر وهما يف 

الزقاق. عندما كانـــت الأ�سواء ت�سع�سع عليهـــا ازداد جمالها اأ�سعاًفا. 

نزل من ال�سّيارة م�سرورين.

قال ال�سّيد هادي لعلي: »انظر! لقد �سار ملنزلنا �ستائر، ما اأجملها!«.

عندمـــا دخل علي وال�سّيد هادي تعّجبا لكّل التغري والألوان واجلمال 

احلا�سل يف املنزل. فرحا وراحا ينظران اإىل كّل مكان ب�سرور.
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يف تلـــك الّليلـــة، وكالعـــادة كانا متعبـــني معّفرين بالـــرتاب، فخلدا 

اإىل النـــوم ب�سرعة. انتهزت الفر�سة اأنا وفاطمـــة وخرجنا اإىل الفناء، 

وم�سحنـــا لهمـــا حذاءيهمـــا جّيـــًدا وملعناهما. ومـــن ثّم غ�سلنـــا زّييهما 

ـــني. عنـــد ال�سبـــاح، تفاجـــاأ الرجـــالن كثرًيا عندمـــا �ساهدا  الع�سكريَّ

مالب�سهما على احلبل، وحذاءيهما ملّمعني خلف الباب.

يف تلـــك الأّيام �سعرت اأنا وفاطمة بال�ستيـــاق اإىل اأهلنا كثرًيا. كان 

ال�سّيـــد بختياري مكّلًفـــا باملجيء كّل يومـــني للقيام ب�ســـراء حاجّياتنا. 

عندما قرع جر�ش الفناء كـــي نذهب اإىل ال�سوق فرحنا كثرًيا، وجّهزنا 

نف�سينا اأنا وفاطمة وقلنا له: »نريد الذهاب اإىل مركز الت�سالت«.

كان مركـــز الت�سالت )ال�سنرتال( يقع و�ســـط املدينة، وهو عبارة 

عن قاعة كبرية ت�سّم حجرات عّدة للهاتف، ومقاعد خ�سبّية، اأكرث من 

كان يجل�ـــش عليها اجلنـــود املجاهدون. كان املركز يغ�ـــشّ بالأفراد يف 

معظم الأوقات، فجل�سنا ننتظر دورنا مدة �ساعة.

اأثـــارت زينب الفو�سى حّتى اأنهكت فاطمـــة. يف النهاية حان دورنا، 

ات�سلت مبنزل جارتنا ال�سّيدة �سكينة، وكم عانت اأّمي حّتى و�سلت اإىل 

ا. بعد اأن اأنهينا املكاملات كان ال�سّيد بختياري  مكان الهاتف وحتّدثنا ملًيّ

ينتظرنا يف ال�سّيارة على بعد م�سافة قليلة من مركز الت�سالت.

بينما كّنا نّتجه �سوب ال�سّيارة، ارتفع �سوت امل�سادات اجلوية، كان 

ال�ســـارع خالًيا، وزينب يف ح�سن فاطمـــة، فجاأة �سع�سع املكان اأ�سوات 

حمركات عدد من الطائرات، ومن ثّم توالت النفجارات.

مل اأدِر اإىل اأّي اجتـــاه اأذهـــب، قالـــت فاطمـــة: »فلنذهـــب اإىل ذاك 

الجتاه!«.

عندمـــا هممنا بالذهاب اإىل الجتاه الذي اأ�سارت اإليه، امتالأ فجاأًة 
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بالدخـــان والغبار والرتاب، واأظلم كّل �سيء، مل اأ�ستطع الروؤية و�سمعت 

اأ�ســـوات �سراخ النا�ش ونحيبهم، وهّب يف وجهي حّر �سديد و�سط ذاك 

الدخان والغبار.

اجتهـــت �سظية حمراء وكبـــرية ب�سرعة كبرية ناحيتـــي. ل اأدري اأّي 

ا.  قـــوة مّدين بهـــا اهلل يف تلك اللحظة. تركـــت املكان وانبطحـــت اأر�سً

�سمعت �سوت ال�سظية وهي ترتطم بقوة بجدار دكان خلف راأ�سي، وقد 

اأحدثت فجوة يف جداره، كّل هذا ح�سل يف حلظات عّدة. مل اأَر فاطمة، 

ناديتها: »فاطمة! فاطمة!«. �ُسمعت اأ�سوات انفجارات اأخرى من اأماكن 

اأبعد، كان م�سهًدا مرعًبا.

مّرت ال�سظايا من جنب اأذين كاجلراد املتوغل يف مزرعة، كان علي 

ا، واأن  قـــد نّبهني م�سبًقا اإىل اأّنه يف مواقف كهذه ينبغي يل التمّدد اأر�سً

اأ�سع يدّي على اأذيّن واأفتح فمي.

فّكرت طوال هذا الوقـــت يف فاطمة وزينب. بعد مرور وقت ق�سري، 

هـــداأت اجللبة قلياًل. رفعـــت راأ�سي وراأيت �سّيـــارة ال�سّيد بختياري من 

بني الـــرتاب واجلّو امللّوث بالغبـــار. نه�ست واأ�سرعت ناحيـــة ال�سّيارة، 

وارمتيت على املقعد اخللفي.

يف هذا الوقت و�سلت فاطمـــة وزينب، حملُت زينب وقّبلتها، اأغلقْت 

فاطمة الباب بخوف وا�سطراب وقالت: »فر�سته، هل اأنت بخري؟«.

كانـــت حايل جّيدة. و�سعت راأ�ـــش زينب على �سدري، �سمعت �سوت 

قلبهـــا الـــذي كان يخفق ب�سرعة كقلـــب ع�سفور. يف تلـــك الّليلة فزعنا 

كثرًيا، وقّررنا اأن ل نخ� زوَجينا مبا حدث؛ لأّنهما �سيقلقان علينا.

عندمـــا كان يح�سر زوجانا ل ن�سعر بال�ســـوق اإىل اأّي اأحد اأو اإىل اأّي 

مـــكان، لكن، مـــا اإن يغادرا حّتى يبداأ غّمنا وحزننـــا. يف اإحدى املرات، 
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عندما هّما بالذهاب اإىل اجلبهة قلت لعلي: »عزيزي علي، لقد ا�ستقت 

اإىل همدان بع�ش ال�سيء«.

- لهمدان اأم للهمدانّيني؟

اأجبته �ساحكة: »لالثنني مًعا«.

يف الّليلة التالية، عاد علي على عجل وقال: »فر�سته، �سعي عباءتك 

على راأ�سك لقد جاء اأحد اأقربائك«.

تعجبت و�ساألته: »اأّي اأقارب؟«.

�سحك وقال ب�سقاوة: »اأمل ت�ستاقي اإىل الهمدانيني؟!«.

جتلببـــت بالعبـــاءة وذهبت اإىل الفناء. غمزين بطـــرف عينه وقال: 

»هذا ابن عّمك«.

كان قد اأح�سر معه وحيد ابن عّمي باقر. راأى وحيد علي يف اجلبهة 

فتقّدم اإليه وعّرفه اإىل نف�سه.

اأم�ســـك علي بيده وقـــال: »�ستاأتي الّليلة وتتنـــاول الع�ساء يف منزلنا، 

فر�سته مغمومة، �سُت�سّر بروؤيتك حتًما«.

يف احلقيقـــة لقـــد �سررت كثـــرًيا، جل�ســـت اأنـــا ووحيـــد وا�ستغرقنا 

باحلديث.

- اأتذكر يا وحيد عندما كّنا �سغاًرا كم كّنا نثري ال�سغب؟

�سحك وحيد وقال: »اأتذكرين كم كنُت م�ساغًبا؟«.

عندمـــا راآنا علي م�ستغرقني بالأحاديث فـــرح كثرًيا، فاأح�سر طعام 

الع�ســـاء بنف�ســـه، ومّد ال�سفرة، وبعـــد الع�ساء جمـــع الأواين ونقلها اإىل 

املطبخ. عندما عال �سوت قرقعة ال�سحون احرتق قلبي لأجله، قلت يف 

نف�ســـي اإّن علي متعب، فذهبت اإىل املطبخ كي اأغ�سل ال�سحون بنف�سي، 
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فلم يقبل وقال: »اأمل تكوين مغمومة! اذهبي وحتّدثي اإىل وحيد فيذهب 

عنك الغم«.

مل اأذهـــب، بل �ساعدته وغ�سلنا ال�سحون مًعا. عندما دخلنا الغرفة 

وجدنـــا اأّن وحيد نائم يف اإحدى زوايا الغرفة من دون فرا�ش. انزعجت 

كثرًيا، وتفّطر قلبي عليه، اأردت اإيقاظه كي اأفر�ش له فرا�ًسا، لكّن، علي 

مل يقبـــل فقال: »دعيه، اتركيه نائًما، اإن هوؤلء اعتادوا يف اجلبهة على 

النـــوم على احلجارة والـــرتاب، فوحيد الآن ي�سعر اأّنـــه نائم على ري�ش 

النعامة يف فندق هيلتون«.

رغم ذلـــك، مل يطاوعني قلبي فقلت: »عزيزي علي، لقد اأتى �سيًفا 

ليلـــًة واحدة، فلو كانت زوجة عمي هنا الآن اأترتك ولدها ينام من دون 

فرا�ش؟!«.

غّطيته بال�سر�سف واأعطيت علي و�سادة لي�سعها حتت راأ�سه.

كان طق�ش دزفول بالن�سبة اإلينا -نحن الهمدانّيني- �سديد احلرارة، 

وكاأّن ال�سيـــف هنا يبداأ من اأوا�سط اأ�سفند )اأوائل اآذار(، فكنا ن�سطر 

يف ذلك الف�سل من ال�سنة اإىل ت�سغيل املّ�دات. اأح�سر الرجالن مّ�ًدا 

قدمًيـــا وعمال على تركيبه وتلحيمه يف نافذة غرفة النوم جلهة الفناء. 

كانـــت قناة املـــّ�د احلديدية متتـــد يف الغرفة كالبئـــر اإىل ما ل نهاية، 

وعندمـــا ت�سكن الأ�سوات ليـــاًل، نلتفت اإىل اأّن �ســـوت امل�دات خميف 

ا، وغري حمتمـــل، لكن بعد مرور �ساعات عّدة نعتـــاد على اأ�سواتها  جـــدًّ

وننام.

يف �سبـــاح اأحد الأّيـــام، ا�ستيقظت من اأجل �ســـالة ال�سبح، عندما 

فتحـــت باب ال�سرفة تعجبت كثرًيا؛ اإذ راأيـــت علي نائًما هناك من دون 

ـــا قدميه اإىل بطنه،  غطـــاء وفرا�ش، متو�ّســـًدا حذاءه الع�سكري، و�سامًّ
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كان قد عاد باكًرا. تفّطر قلبي عليه، انحنيت وهززت كتفه.

- علي، علي عزيزي مَل اأنت نائم هنا؟

نه�ـــش وجل�ـــش، مل يكن قد اكتمـــل طلوع ال�سم�ش بعـــد، عندما راآين 

تب�ّسم و�سّلم علّي و�ساألني عن اأحوايل.

�ساألته: »مَل منت هنا؟«.

اأخـــذت حـــذاءه الع�سكـــري لأ�سعه جانًبـــا، فرك�ش عقـــرٌب م�سرًعا 

من حتت حذائـــه الع�سكري باجتاه احلائط فقـــال: »لقد طرقت الباب 

والنافذة كثرًيا ليلة البارحة لكنك مل ت�ستيقظي«.

- اأمل يكن معك مفتاح؟

- ظننـــت اأّن فاطمة قد تكـــون نائمة يف البهو، فـــال ي�سح اأن اأدخل 

كيفما كان.

ا  جل�ست قربـــه واأم�سكت بيده وقلت: »املعـــذرة كان �سوت املّ�د قوًيّ

فلم اأ�سمع طرقك، هل تاأذيت؟«.

- كاّل، حل�ســـن احلظ كان ذلك جّيًدا، كنت اأعلم اأّنك تنامني خلف 

الباب فراأيت اأحالًما جميلة حّتى ال�سباح.

ذهـــب علي ظهر ذلك اليوم اإىل اجلبهة، ولكن رغم حرارة اجلّو مل 

ن�سّغل امل�د بعد ما جرى تلك الّليلة.

، ونحن علـــى اأبـــواب عيد راأ�ـــش ال�سنة 
1
هـــا قـــد اأفـــل �سهر ا�سفنـــد

)ال�سم�سيـــة(، العيـــد الأول حلياتنـــا امل�سرتكـــة. وعدنـــا الرجـــالن اأن 

يح�سرا اإىل املنزل عند بداية ال�سنة اجلديدة. يف تلك ال�سنة كان لدينا 

حما�ســـة و�ســـوق عجيبان لتعزيل املنـــزل. رغـــم اأن الو�سعية يف دزفول 

1- ا�سفند: وهو اآخر �سهر في ال�سنة الهجرية ال�سم�سية )ما بين20 �سباط الى 20 اآذار(.
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كانـــت دائًما حمراء، وكّنا كّل �ساعات عـــّدة ن�سمع �سوت انفجار قريب 

اأو بعيد. يف تلـــك الظروف دّبت فينا م�ساعر جّيدة. كّنا ن�ستيقظ باكًرا 

ونقـــوم بتنظيف الأبواب واجلدران جّيـــًدا، ونلّمع زجاج النوافذ، وننزع 

املوكيت من الأر�ش، وناأخذه اإىل الفناء، ونغ�سله بوا�سطة املكن�سة باملاء 

وم�سحـــوق الغ�سيـــل ون�سعد به اإىل ال�سطح مب�سقة كبـــرية، ونعّلقه على 

حافة ال�سطح.

رغـــم اأ�ســـوات امل�ساّدات اجلويـــة واأ�سوات النفجـــارات والقذائف 

�سطفنـــا الفنـــاء وعّقمنـــا دورة املياه. مـــالأت رائحة املبّي�ـــش وم�سحوق 

الغ�سيل املنزل، ع�سّية العيد، اأ�سبح كّل �سيء نظيًفا ورائحته جميلة.

عندمـــا انتهت اأعمال املنزل، انتقلنا لتجهيز طاولة الـ »هفت �سني«. 

ب�ســـوق عارم فر�سنا خواًنا و�سط الغرفة، وو�سعنا عليه كّل ما ا�ستطعنا 

احل�سول عليه، اأو ظنّنـــا اأّنه ي�سلح ملائدة الـ »هفت �سني«: قراآن، رحل 

)م�سنـــد التـــالوة(، �ساعـــة، لـــرية ذهبية، وتفـــاح. مل يكـــن لدينا نبتة 

خ�ســـراء، ومن اأجل �سرائها ُجلنا اأّياما عـــّدة داخل املدينة، وحّتى اإّننا 

جلنا يف كّل دزفول، ومع ذلك مل جندها.

ففّكرنـــا اأّن ن�سع على املائدة خ�ساًرا مكان النبتة اخل�سراء. حملت 

�سّلتي واجتهت نحو الزقاق. ل�سوء حظنا كان حمل بيع اخل�سار يف ذاك 

اليوم مقفاًل. مررت لأول مّرة بعّدة اأزقة يف ذاك الجتاه ب�سرور، راأيت 

مـــن بعيد امراأة جتل�ـــش اأمام باب منزلها واأمامها علـــى الأر�ش ب�سطة 

مليئـــة باخل�سار. حثثت اخلطـــى نحوها، كانت امـــراأة عربّية املظهر، 

ترتدي �ساًل اأ�سود اللون، وعباءة باأكمام، وُر�سم على ذقنها و�سم اأزرق.

�سّلمت عليها و�ساألت: »هل اخل�سار للبيع؟«.

اأجابت املراأة بلهجة غليظة: »ها! بكم تومان تريدين؟«.
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- اأريد كيلًوا واحًدا.

و�سعت ال�سّلة قربها، كانت تعف�ش اخل�سار بقب�ستي يديها الغليظتني 

وترميها يف ال�سلة حّتى امتالأ ن�سفها.

- لقد �سارت كثرية.

كانت مالحمها توحي باجلدّية وال�سالبة ومن دون اأن ترفع راأ�سها، 

ناولتني ال�سّلة قائلة:

- اأعطني ثمن كيلو.

مل اأفهـــم ماذا قالت. مررت يدي بني اخل�ســـار، ونقّيت منها اأوراًقا 

عّدة رطبة وقلت: »اإّنها مليئة بالأع�ساب«.

نزعت املراأة تلك الأوراق من يدي ب�سرعة وهي على تلك احلال من 

 ولي�ـــش ع�سًبا، هو م�ساّد 
1
اجلّديـــة وراحت مت�سغها قائلـــة: اإّنه »پربني

للحـــرارة وال�ستفراغ، يفيد القلب، وله خ�سائ�ـــش جّمة، تذّوقيه حّتى 

ا«. تري كم هو لذيذ، فهو مع الب�سل املقلي والنعنع الياب�ش لذيذ جدًّ

وب�سعوبـــة بالغة فهمت من كالمهـــا اأّن پربني لي�ش ع�سًبـــا اأو علًفا، 

وهـــو نوع مـــن اخل�سار املفيدة للقلـــب، وم�ساّد لال�ستفـــراغ واحلرارة. 

بالتاأكيد، فيما بعد علمنا اأّن الهمدانّيني يطلقون عليها ا�سم »خرفه«.

عندما اأردت اأن اأدفع ثمن اخل�سار، تناولت املراأة الكثري من خ�سار 

»اخلرفه« ولكتها اأمامي.

ملّـــا و�سلـــت اإىل املنزل، رحت اأحـــّدث فاطمة عن اخلرفـــه، وكاأّنني 

اكت�سفت اأمًرا عظيًما.

قالت فاطمة: »نحن اأهل مرياجن نعت� هذا ع�سًبا ونرميه بعيًدا«.

1- بربين اأو بربهن اأي الفرفحين. )المترجم(
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حملـــت اأوراًقا من اخلرفه وو�سعتها يف فمي مقّلـــدًة املراأة العجوز، 

ـــا قلياًل، وطعمها خمتلًفـــا وجديًدا، فقلت:  كان مذاقهـــا رطًبا وحام�سً

»لهـــا فوائد كثرية: جّيدة للقلـــب، م�ساّدة لال�ستفـــراغ، والإ�سهال، من 

قال اإّنها اأع�ساب!«.

�سحكنا لذلك ورحنا ننّظف اخل�سار. وخالًفا ملا اعتدنا عليه حيث 

كّنـــا نرمي اخلرفه، اأخذنـــا ناأكلها ب�سهية هذه املرة قبـــل الغ�سل وبعده 

قـــدر ما ا�ستطعنـــا. و�سعنا اخل�سار املغ�ّسلـــة يف طبق كبري و�سط خوان 

الـ»هفت �سني«.

ثّم و�سعنا داخل طنجرتـــني منف�سلتني ق�سر ب�سل وخ�ساًرا وقلياًل 

من املاء، وو�سعنا الطنجرتني على الغاز. عندما غال املاء رمينا داخل 

الطنجرتـــني بي�ساٍت عـــّدة لتغلي مع اخل�سار وق�ســـر الب�سل وت�سطبغ 

بالألوان.

بقـــي القليـــل من الوقت حللـــول ال�سنـــة اجلديدة. بّدلنـــا مالب�سنا، 

واألب�سنـــا زينب طقًما جمياًل، وغ�سلنـــا يديها ووجهها، و�سّرحنا �سعرها 

ا، وجل�سنـــا بجانب اخلوان  علـــى �ساكلـــة اأذيَن فاأرة، فبدت جميلـــة جدًّ

ننتظر زوجينا وحلول العام اجلديد.

كلمـــا اقرتب موعد حلول ال�سنة اجلديدة ت�ساعف القلق يف داخلنا. 

 �ست�ستمر 
1
كّنـــا نعلـــم اأّن عمليـــات »كربالء 4، و»كربـــالء 5 وكربـــالء6«

ابتـــداًء من �سهـــر دى )ك1 - ك2( ف�ساعًدا. كّنا قلقتني على زوجينا، 

وانتظرناهما حّتى وقت متاأّخر من الّليل خلف النافذة.

ك1/ 1986( في منطقة الب�سرة  1-بـــداأت عمليات كربالء 4 فـــي تاريـــخ 1365-10-3 )24/ 
اأبو الخ�سيب. وعمليات كربالء 5 بتاريخ 19-10-1365)9/ك1987/2( في منطقة �سلمجه. 

وعمليات كربالء 6 بتاريخ 23-10 -1365 )9/ك2/ 1987(في منطقة كرمان�ساه )نفت �سهر(. 

وا�ستغرقـــت كل واحدة منها مدة من الزمـــن. اأحدثت عمليات كربالء 5 ملحمة كبرى، حيث 

قال مح�سن ر�سائي حول هذه العملية: »لقد و�سلنا في عمليات كربالء 5 اإلى كل ما اأردناه«.
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رفعـــت فاطمة ال�ستـــارة من زاوية واأنا من الزاويـــة الأخرى. عندما 

كّنـــا نـــرى �سّيارة ما تدخل الزقـــاق، تغمرنا الفرحة لذلـــك، لكن ما اإن 

تتوّقف اأمام منزل اأحد اجلريان، وتفتح الباب زوجة اأحد القادة، نزفر 

اآًها خليبتنا، ونرتك طريف ال�ستارة وجنل�ش يف اأماكننا.

لكّننـــا مـــا نلبث اأن نعاود الكـــّرة، فرتفع فاطمة طـــرف ال�ستارة من 

زاويـــة واأنا من زاويـــة اأخرى. حّل وقت راأ�ش ال�سنـــة اجلديدة ونحن ما 

طفئت م�سابيح املنازل من حولنا 
ُ
زلنـــا واقفتني خلف النافذة ننتظر. اأ

الواحـــد تلو الآخر، فيما بقينا م�ستيقظتـــني �ساعاٍت عّدة بعد منت�سف 

الّليـــل والرجالن مل يح�ســـرا بعد. مل نطفئ امل�سابيـــح، جل�سنا طوياًل 

جنب خوان الـ»هفت �سني« حّتى ثقلت جفوننا �سيًئا ف�سيًئا وغفونا.

يف الأول مـــن فرورديـــن يوم ال�سبـــت 21 اآذار1987. كّنـــا بني النوم 

واليقظة عندمـــا تناهى اإىل �سمعنا �سوت على البـــاب. نه�سنا ب�سرعة 

ورفعنـــا طـــريف ال�ستارة. كانـــا قد ح�ســـرا مًعـــا: مّت�سخـــني، اأ�سودين، 

ومبجيئهما كاأّنهما اأعطيانا الدنيا كّلها عيدية. دخل علينا اأول �سيوفنا 

لراأ�ش ال�سنة باكًرا مع طلوع الفجر ملّطخني بالوحل والرتاب.

عندما دخال الغرفة �سّلما علينا �ساحكني. و�سع علي يده يف جيبه، 

وتنـــاول منها بعفوّية ومـــن دون مقّدمات زجاجة عطـــر خ�سراء اللون 

وقدمها يل قائاًل: »كل عيد واأنت بخري«.

كم كانت هدية رائعة جاءت يف وقتها! غمر اجلميع البهجة وال�سرور، 

ولكـــّن فرحتهما بـــدت كفرحة الأطفال لـــدى روؤيتهما مائـــدة الـ»هفت 

�ســـني«. ت�سّمر علي على املائدة، وبينمـــا هو واقف راح يعّد الأ�سياء التي 

تبداأ بحرف �سني واحًدا تلو الآخر.

قلت بامتعا�ش: »عزيزي علي، لالأ�سف مل جند �سمكة حمراء!«.



207  الستائر البنفسجية والوردية  - 8

فمـــا كان منه اإّل اأْن مّثل بحركات خّديه وفمه �سكل �سمكة قائاًل: »اأنا 

تكم، وقـــد اأتيت للتّو من قناة  �ساأكون �سمكـــة مائدة الـ»هفت �سني« خا�سّ

. املعذرة لقد اأ�سبحت �سمكة دخانية بدًل من ال�سمكة احلمراء!«.
1
ال�سمك

جل�ش الرجـــالن عند املائدة بذينك اللبا�ســـني الع�سكريني، حتّدثنا 

و�سحكنا واأكلنا ال�سوكولتة واحللوى، ور�س�سنا عليهما ماء الورد.

بعـــد الظهر، ذهبنا اإىل مزار »�سبزه قبـــا« -وهو �سريح اأحد اأحفاد 

الأئمةR- وقـــد مّدتنا الزيارة ب�سعور جّيد، واأ�سعرتنا بالهدوء. ومن 

بعدهـــا ذهبنا اإىل �سو�ش، اإىل مزار النبي دانيالQ وعدنا من هناك 

بحال و�سعور طّيبني.

ا جمياًل ورائًعا  يوم الأحد 22 اآذار 1987، ق�سدنا �سد »دز«. كان �سًدّ

ا اأزرق واأ�سود  بطبيعته اخلالبة واأر�ســـه املتمّوجة. انتعلت حذاًء ريا�سيًّ

اللون، ورحت اأ�سعد التالل بخّفة و�سرعة. فرح علي كثرًيا لذلك وقال: 

ا؛ لأّنك ل�ست  »لطاملـــا اأحببت اأن تكون زوجتـــي ريا�سية. اإّنني �سعيد جدًّ

متقاع�سة، ابقي دائًما هكذا«.

ه وقيظه، وكاأّن  انتهـــى �سهـــر فروردين واأتى �سهـــر ارديبه�ست ِبَحـــِرّ

ال�سم�ـــش كانت تهبط على �سطـــوح املنازل �سباًحا، وتفـــرغ حّرها على 

املدينـــة فتبدو وكاأّن اجلدران يت�ساعـــد منها اللهب. كان املّ�د يقرقر 

ا  منذ ال�سباح حّتى امل�ساء، لكّنه مل يقدر على فعل �سيء. كان اجلّو حاًرّ

مثقـــاًل بالرطوبة، فلم نـــ�ح غرفة ال�ستقبال لوجود املـــّ�د فيها. كّنا 

نـــرتّدد على معظـــم اجلريان الذين هم اأبناء مدينتنـــا، وكان اأزواجهم 

1- قنـــاة ال�سمك: اأن�ساأ العدو في منطقة �سلمت�ســـة عوائق دفاعية كثيرة طبيعية و�سناعية. 
كانـــت قناة ال�سمك العائق الثامن من حيث ال�سخامة والحجم. اأن�سئت قناة تربية ال�سمك 

قبـــل الحرب بطول 29 كلم وعر�ش متر واحد، وعمقها 2.5 متر. وحّتى هذا العائق لم يكن 

�سيًئا اأمام اإرادة المجاهدين الحديدية.



الروضة الحادية عشرة208

يف اجلبهـــة مثل زوجينا، لكن مبجرد اأن ترتفـــع حرارة الطق�ش ينقطع 

التوا�ســـل وكاأّن اجلميع مثلنا قابعون حتت املّ�دات. �سيًئا ف�سيًئا، جمع 

اجلـــريان اأمتعتهم وغادروا. يف كّل يوم، كانـــت اإحدى العائالت تطرق 

باب منزلنا لتوديعنا.

بعـــد اأّيام عّدة تدهورت حال زينب ال�سحيـــة؛ اإذ اأ�سيبت بالإ�سهال 

وال�ستفـــراغ جـــّراء �سربة �سم�ش. كذلك اأنا، مل تكـــن حايل اأف�سل من 

حالهـــا. فقـــد �ساء مزاجـــي، ومل اأ�ستطـــع اأكل �سيء �سوى �ســـرب املاء. 

�ســـارت فاطمة ممّر�ستـــي وممّر�سة زينب. عندما جـــاء علي وراأى ما 

حـــّل بي، وعندما راأى ال�سّيـــد هادي ج�سم زينب النحيل ولونها الأ�سفر 

قال: »اجمعا اأغرا�سكما لنعود اإىل همدان«.

قاومـــت ذلك ب�سّدة، مل اأ�ساأ العودة اإىل همـــدان، لقد اأتيت اإىل هنا 

لأبقـــى اإىل جانب زوجي، واأعي�ش يف دزفـــول، فقلت لعلي: »هذا منزلنا 

فاأين نذهب؟«.

- »اأنتما مل تعتادا على طق�ش هذه املنطقة.. �ستمر�سان«.

- واأنتما �ستمر�سان، اأنتما يف ال�سحراء ونحن حتت املّ�د«.

اأ�ســـّر علي علـــى اأن نرتك دزفول فقـــال: »اإن تكّبدكما العناء لأجلنا 

يف هذا احلّر ال�سديد يعّذب وجداين، فعملنا وو�سعّيتنا غري وا�سحني؛ 

يحتمـــل اأن نذهب غًدا اأو بعد غد اإىل جبهـــة الغرب، عندما تكونان يف 

همدان يرتاح بالنا اأكرث«.

اأجبته بانزعاج: »واأنا ماذا عن بايل غري املرتاح، األ تفّكر يّف! ماذا 

اأفعل؟ لقد اأتيت لأيف ديني، اأريد اأن يكون يل دور يف هذه احلرب«.

�سحك وقال:

- لقد قمت بوظيفتك اإىل الآن على نحو جّيد، املعذرة، �سيكون بالنا 
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مرتاًحا اأكرث اإن ذهبتما اإىل همدان.

كّلمـــا اأ�سررت على البقاء اأ�سّر هو على املغادرة، فقلت: »على الأقّل 

دعونا نبقى هنا اإىل حني ذهابكما اإىل الغرب«.

بنا اأغرا�سنا يف كراتني،  يف النهاية انت�سر علي وال�سّيد هادي، و�سّ

وو�سعناهـــا يف ال�سّيـــارة، وعدنا من حيث اأتينا. يف ذلـــك اليوم و�سلت 

حـــّدة الق�سف و�سقوط ال�سواريخ يف دزفـــول اإىل الذروة، ما اإن ع�نا 

الطريـــق حّتـــى �سمعنا بعد دقائـــق �سوت انفجار، وارتفـــع خلفنا دخان 

غليظ يف الأجواء.

دا�ـــش علـــي على دوا�سة البنزيـــن وب�سرعة اأبعدنا عـــن تلك املهلكة. 

خـــالل هذه املرات العديدة التي اأتيت فيها دزفول، كنت اأ�ستمتع ب�سعور 

جّيـــد، وعنـــد العـــودة منها يجتاحنـــي �سعـــور باخلـــوف وال�سطراب. 

كنـــت اأعلم اأّنه يف همدان �سُيكتب يل اأّيـــام ع�سيبة من البعد والوحدة 

والنتظـــار. رغبت يف البقاء، ظننت اأّننـــي مل اأقاوم كما يجب، والأنكى 

من ذلك كّله كنت اأ�سمع علي وال�سّيد هادي يخّططان للعودة وحدهما.

مـــّرت ال�ساعات الثمانية من دزفول اإىل همدان بالن�سبة اإيّل وكاأّنها 

ثمـــاين دقائق، مل اأرغب يف الو�سول اإىل همـــدان اأبًدا، ولكن هذه املرة 

ما كان اأ�سرع الو�سول!!

قبل و�سولنا اإىل همدان اأمطرت ال�سماء، وغ�سلت الأر�ش والأ�سجار 

جّيـــًدا، كان اجلّو لطيًفا، وفاحـــت يف الأجواء رائحة ال�اعم الربيعية، 

ولب�ست ال�سماء قطًعا من الغيوم املتداخلة فيما بينها.

و�سعنـــا الأغرا�ش يف املخزن يف فناء منـــزل والدتي، وذهبنا لروؤية 

ال�سّيدة من�سورة. مل تكن حالها جّيدة، وعاودها الك�سل يف ُكليتيها من 

ر�سل يف الرابع من فروردين اإىل جبهة الغرب، وبذهابه 
ُ
جديد. فاأمري اأ
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فقد املنزل ن�ساطه وحيوّيتـــه ال�سابقني. كانت ال�سّيدة من�سورة متعلقة 

باأمـــري اأكرث من الآخريـــن. فعندما ل يكون اأمـــري يف اجلبهة، تكون كّل 

اأعمال الت�سّوق ومتطّلباتها على عاتقه، وبعد ذهابه يفقد املنزل رونقه.

كانت ال�سّيدة من�سورة ت�سكو من الوحدة والبعاد عن اأمري، فمرمي يف 

ا م�سغول يف وظيفته  طهران م�سغولة بحياتها وطفلها، احلاج �سادق اأي�سً

وحياته، كذلك نحن، ومع ظروف كهذه كان ذهاب اأمري �سعًبا عليها.

احرتق قلبـــي لأجل ال�سّيدة من�سورة ووحدتها؛ لهذا ال�سبب، قّررت 

العي�ـــش عندها اإىل اأن جنـــد منزًل لنا. يف اليوم التـــايل، عاد علي اإىل 

اجلبهـــة. تتالت الأّيام، و�ساءت حـــايل، ذهبت اإىل الطبيب بعد اإ�سرار 

ال�سّيدة من�سورة يف الثالثني من اأيار، طلب يل الطبيب بع�ش التحاليل. 

اأخذت نتيجـــة التحاليل مع اأّمي اإىل الطبيب، فرحت اأّمي كثرًيا عندما 

�سمعت اخل�، واأخذتني لياًل اإىل منزلها لتهتّم بتغذيتي على حّد قولها، 

مل اأبَق يف منزل والدتي �سوى اأّيام قالئل.

كنـــت قد وعدت علي اأن اأبقى عنـــد ال�سّيدة من�سورة. يف تلك الّليلة 

ا يف منزل ال�سّيدة من�سورة، وكان املنزل  كانت عائلة احلاج �سادق اأي�سً

مزدحًما. ات�سل علي لياًل، اأردت اأن اأخ�ه قبل اجلميع باخل�، حملت 

ال�سماعة وكالعادة �سّلمنا على بع�سنا البع�ش، حاولت اأن اأخ�ه، لكّنني 

مل اأ�ستطـــع، و�سعت يدي على ال�سماعـــة وقلت بهدوء: »لقد حدث �سيٌء 

مهّم، ا�ساألني كي اأجيبك«.

بـــدا علـــي وكاأّنـــه يف و�سعيـــة ل ت�سمح لـــه بالتكّلـــم بحرّيـــة، فقال: 

»�ساعديني«.

- اأنا اأحّبه وكذلك اأنت.

- مل اأفهم َمن تق�سدين، �ساعديني اأكرث.
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- هـــذا هو، ماذا اأقول بعد؟ يف بع�ش الأحيان كّنا نتحّدث عنه، اأنت 

حتّبه..

انتبـــه ال�سّيد نا�ســـر ب�سكل اأ�سرع مـــن علي، فنه�ش وقـــال للجميع: 

ـــم ال�سّيدة فر�سته براحة اأكـــرث على زوجها،  »فلنذهـــب اإىل البهو لُت�سلِّ

ماذا يعني هذا؟ كّلكم قد متو�سعتم هنا!«.

انتظـــرت حّتـــى خرج اجلميـــع من الغرفـــة لأخ�ه بالأمـــر. قلت له 

ب�سرور: »علي عزيزي، �ست�سبح اأًبا«.

ا ما تقولـــني؟ خرًيا اإن �ساء  فـــرح كثرًيا، �سكت قلياًل ثـــّم قال: »اأحقًّ

اهلل، مبـــارك! اإًذا مـــن اأجل هذا الأمـــر كانت حالك �سّيئـــة؟ والآن هل 

حت�ّسنت حالك؟«.

- مل تتح�ّسن حايل، ولكن ل م�سكلة.

يف تلك الّليلة علم اجلميع باملو�سوع. اأظن اأّن ال�سّيد نا�سر قد اأخ� 

اجلميع مبو�سوع احلمل، لكّنهم تظاهروا اأمامي باأّنهم ل يعرفون �سيًئا.

بعـــد اأّيام عّدة ذهبت اإىل منـــزل والدتي وكتبت ر�سالة اإىل علي. رّد 

علـــي �سريًعا، وطلب مّني الذهـــاب اإىل الطبيبة لت�سّكل يل ملًفا. �ساءت 

حـــايل يوًما بعد يـــوم، ومل ينفعني ل طبيـــب ول دواء. يف هذه املدة اأتى 

علي اإىل همدان مّرة اأو مّرتني، بقي اأّياًما ورجع �سريًعا اإىل اجلبهة.
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يف اخلام�ـــش والع�سريـــن من �سهـــر اآب 1987كنـــت يف منزل والدتي 

وحايل �سّيئة. وكعادتها انهمكت اأّمي يف اأعمالها ما بني م�سغل اخلياطة 

واأعمـــال دعم اجلبهة. عند الظهر، جاء »وحيد« ابن عّمي اإىل منزلنا، 

بدا مرتبًكا م�سّو�ش الفكر، كان جميئه على هذه احلال يكفي لأْن اأحد�ش 

بـــكّل الأفكار ال�سيئة املوجودة يف العامل. �ساألته بقلق: »ماذا ح�سل؟ قل 

احلقيقة، هل حدث مكروٌه لعلي؟«.

مل ي�ستطع وحيد اأن يجيبني من �سّدة حزنه، بعد قليل قال: »فر�سته، 

لي�ش خً�ا جّيًدا، طلب مّني علي اأن اأخ�ك بهدوء«.

- »اأخ�ين ب�سرعة، �سيبلغ قلبي حنجرتي«.

- »اأتعديني اأن ل جتزعي؟«.

- »وحيد باهلل عليك، اأ�سرع!«.

- »ل اأحد يدري �سوى علي، يقول لك اأن تذهبي اإىل منزل والدته«.

�سقـــت ذرًعا منه فقلت: »هل �ستخـــ�ين اأم ل؟ باهلل عليك ل تلعب 

باأع�سابي!«.

1- التّفـــاح المو�ّسح: وهو تفاح جردّي �سغير الحجم، لونه اأخ�سر مو�ّسح بالزهري ورائحته 
ا. )المترجم( زكّية جدًّ

9
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غ�ـــشّ بالبكاء وقال: »�ساأقول لِك، لقـــد ا�ست�سهد ال�سّيد اأمري وطلب 

مّني علي اأن اأخ�ك بهدوء«. ثّم اأجه�ش بالبكاء قبلي.

وقعـــت يف حرية من اأمـــري، ومل اأدِر ماذا اأ�سنـــع، �سدمني اخل�، 

وكاأّن اأحـــًدا �سرب راأ�ســـي مبطرقة كبرية فلم اأِع �سيًئـــا، ورحت اأحّدث 

نف�سي، ترى ماذا قال وحيد، وملاذا كان يبكي؟!

ا وتدهـــورت حـــايل ال�سحّيـــة من هـــول اخل�،  كان الطق�ـــش حـــاًرّ

اأ�سرعـــت ناحية دورة امليـــاة يف الفناء ولفظت كّل ما يف جويف واأنا اأفّكر 

يف اأمـــري غري م�سّدقة ما قاله وحيد، كاّل مل اأ�سّدق، اأح�س�ست بثقل يف 

راأ�سي، ظننت اأّنني اأحلم، فهل رحل اأمري بهذه ال�سرعة؟!

كانت مياه ال�سنبور يف الفناء باردة، اأحنيت ظهري وو�سعت وجهي 

حتت املاء، لعّلي اأفيق من احللم، لكن ما كنت يوًما بوعٍي كهذا. اأغلقت 

ال�سنبـــور، وجّففـــت وجهي، م�سى �سهر على ذهـــاب علي اإىل اجلبهة، 

وهـــا هو يعود، ولكن باأّي حال تراه يعود؟! ارتديت مالب�سي وذهبت اإىل 

ا، �سعرت اأّنها على علم  منزل والدته. كانـــت ال�سّيدة منرية هناك اأي�سً

بذلك، لكّنها مل تبِد �سيًئا. �سّلمت بحزن، و�ساألت اجلميع عن اأحوالهم. 

كانـــت حال ال�سّيدة من�سورة جّيدة وتت�سرف ب�سكل عادي، بدا اأّنها مل 

تعلم ب�سهادة اأمري بعد.

دخلت ال�سّيدة من�سورة اإىل املطبخ، لتح�سر ع�سري الكرز. يف هذا 

الوقت، جاء علـــي وال�سّيد نا�سر واحلاج �سادق، تبعها علي اإىل املطبخ 

وقّبلهـــا، كم بدا هرًما وحانًيا، اأم�سك علي واحلاج �سادق بيَدي اأّمهما، 

ودخال مع ال�سّيد نا�سر اإىل غرفة النوم.

كنـــت اأ�سمع خفقان قلبـــي وكاأّنه بلغ حنجرتي، اأثقـــل احلزن ف�ساء 

املنـــزل، ورحت اأفّكر كم هي �سعبـــة تلك املهمة التي ينبغي لعلي القيام 
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بهـــا. احرتق قلبي من اأجل ال�سّيدة من�ســـورة، وكادت اأنفا�سي تتوّقف. 

وددت لـــو اأّننـــي اأ�ستطيع اخلـــروج من ذلـــك البيت. فجـــاأة عال نحيب 

والـــدة زوجي مـــن داخل غرفة النـــوم، و�سارت تنوح وتنـــادي اأمريها. 

كان اجلميـــع يعلم اأّنها حتب اأمري ب�ســـكل خمتلف عن حمّبتها لأولدها 

الآخرين. خرج علي من الغرفة، وارتفع �سوت نحيبها اأكرث:

- اأمـــري!! حبيبي، يا ولدي اجلميل، يا روحـــي ويا عمري، يا اإلهي.. 

لقد ذهب كّل عمري، اأمري ولدي اجلميل رحل، يا اإلهي...

قّطع نواحهـــا نياط قلبي، واأحـــرق اأنينها اأح�سائـــي. اأ�سرعت باكية 

ووقفت اأمام علي: »علي، قل احلقيقة، ماذا ح�سل؟«.

احمـــّرت عيناه، وانتفخت اأوداجه، لكّن الدمـــوع مل ت�سّح من عينيه، 

وكاأّنـــه راآين للتـــّو، نظر اإيّل بحنـــوٍّ وحزن، ثّم قال: »لقـــد ا�ست�سهد اأخي 

اأمري«.

هرعت ال�سّيدة من�سورة من الغرفة تنتحب: »علي، علي، قف هنيهة 

واأخ�ين احلقيقة، اأين اأمري الآن، اأين اأمري؟«.

غ�ّش فوؤاده حزًنا، لكّنه مل يبِك، فتح ذراعيه وح�سن اأمه وراح يالطف 

كتفيها وراأ�سها ويرّن يف اأذنيها: »اأّمي، قاومي! ا�ستعيني بال�سّيدة زينب 

وال�سّيـــدة الزهراءL، اطلبـــي العون من اهلل، عليـــك بال�س�! اأّماه، 

اأمـــري الآن اإىل جانب �سهداء كربالء، لقد لّبى نداء احل�سنيQ ونحن 

ا، اأنِت، اأبي، اأنا واجلميع علينا اأن نلّبي النداء. اأّمي، اإن مقام اأمري  اأي�سً

عند اهلل لي�ش مقاًما ب�سيًطا، فال تنزيل من �ساأن مقامه، كوين كالطود، 

فهـــذا كله امتحان، ل تبكي ل�سيء قّدمتـــِه يف �سبيل اهلل. افتخري، اأّمي، 

اأق�سم باهلل لقد اأ�سبحت اليوم م�سلمة حقيقّية«.

هداأت ال�سّيدة من�سورة قلياًل. التفت اإلينا علي وقال: »اأم�سكوا عن 
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البـــكاء قدر مـــا ت�ستطيعون، ارفعـــوا هاماتكم وا�ستقبلـــوا �سيوف اأمري 

بعّزة وافتخار، مـــن اليوم، كّل ت�سرفاتنا �ستكون حتت جمهر العدو، ل 

تظهروا �سعًفا من اأنف�سكم«.

�سيًئـــا ف�سيًئا، بلغ اجلـــريان والأ�سدقاء واملعارف نبـــاأ �سهادة اأمري، 

وجـــاوؤوا للت�يك واملوا�ســـاة اإىل منزل والدة زوجـــي. مل يعتقد اأحد اأّن 

اأمـــري �سي�ست�سهد بهـــذه ال�سرعة. كان اجلميع قلًقا علـــى علي اأكرث من 

اأمـــري. فعلي �سارك يف اجلبهـــات منذ بداية احلرب بينمـــا اأمري بداأت 

م�ساركتـــه منذ اأربعة اأ�سهر فقط. مل تكن حال ال�سّيدة من�سورة جّيدة، 

لكّنها حاولت اأن ل تبكي، واأن ت�سط� كما اأمهات ال�سهداء.

و�ســـل اأبي واأّمـــي واأختاي، واّت�سح الباب واجلـــدار بال�سواد، وُعّلقت 

�سورة اأمري على احلائـــط، وحولها �سرائط �سوداء، كان احلزن ين�سح 

من كّل زوايا البيت.

توّجـــه اجلريان اإىل املطبخ للم�ساعدة وحت�سري املاء البارد وع�سري 

، ومالأت اأرجاء البيت 
1
الزعفران، وليقّدموا لل�سيوف التمر والـ»مي�سكا«

رائحة »احللواء«. كنت عليلة ل اأقوى على فعل �سيء، اأردت الذهاب اإىل 

مـــكان خاٍل والنوم فيه بهـــدوء، وعندما اأ�ستيقـــظ اأرى »اأمري« حيًّا بكّل 

عطفه وراأفته وحيوّيته.

كان اأمري بنّظارته ذات الإطـــار الكوت�سوكي الأ�سود ي�سحك عندما 

يراين ول ينفّك يناديني: »اأختاه فر�سته، اأختاه فر�سته«.

جاءت مـــرمي وعائلة زوجهـــا، كذلك اجلّد واجلـــّدة واخلال حممد 

واخلالـــة فاطمـــة والعوائـــل الطهرانية م�ســـاًء، دخلوا باكـــني مولولني، 

وانبعثت عا�سوراء من نحيبهم وعزائهم. لقد كان اأمري قرة عني العائلة 

1- مي�سكا: نوع من الحلوى الإيرانية ت�سبه الرقائق اله�سة المح�سّوة بال�سوكولتة. )المترجم(
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كلها، وبالأخ�ش اجلّد واجلّدة.

لـــول وجود علي لنهرنـــا جميًعا يف تلك الليلة. تـــارة كان ي�سع راأ�ش 

ال�سّيـــدة من�سورة يف حجره ويهـــّدىء من روعها، وتـــارة اأخرى يجل�ش 

قـــرب ال�سّيـــد نا�ســـر يح�سنـــه ويوا�سيـــه، كذلـــك كان يفعل مـــع اجلّد 

واجلـــّدة فيهداآن حلديثـــه، لكّنه ما اإن ي�سل الـــدور اإيّل حّتى يبداأ ببّث 

�سكواه ولواعج فوؤاده فيقـــول: »منذ بدء احلرب واإىل الآن ا�ست�سهد من 

ا، اأمري ذهب اإىل  الأ�سدقاء والرفقاء بعدد اأفراد كتيبة واأنا ما زلت حًيّ

اجلبهة منـــذ اأربعة اأ�سهر فقط، واأنا منذ �سبـــع �سنني، هذا لي�ش عدًل! 

اأّي ذنـــب اقرتفـــت كي ل يتقّبلني اهلل، وبدًل من ذلـــك ياأخذ اأمري بهذه 

ال�سرعة! ملاذا ا�ست�سهد اأمري واأنا ما زلت حًيّا؟!«.

ة من اأجله. كنت اأ�سغي اإىل كالمه واأجتّرع الغ�سّ

- علي، ل جتحد! اأمل تقل يل يوًما ر�سًى بر�ساك يا رب.

يف �سباح اليوم التايل، غ�ّش الزقاق ب�سيارات Land Rover التابعة 

جلهاد البناء و�سيارات Patrol احلر�ش، واحلافالت لنقل النا�ش الذين 

جتمعوا اأمام املنزل والزقاق اإىل رو�سة ال�سهداء.

ـــا بّنيًّا، يهلهل على بدنه ل�سّدة �سعفه، وكاأّن  كان علي يرتدي قمي�سً

عظـــام اأكتافه فقـــط هي التـــي مت�سك بقمي�ســـه. كان وجهـــه �سامًرا 

�ساحًبـــا. بدا وا�سًحـــا اأّنه اأم�سى ليلة مريرة. منـــذ البارحة، مل يتناول 

اأحٌد من اأفراد العائلة �سيًئا من الطعام.

ح�ســـن علي ال�سّيـــدة من�ســـورة وراح يهم�ش با�ستمـــرار يف اأذنيها: 

 ،Oاأّمـــي، �سيطـــري على نف�سك، قاومـــي، ت�ســـّريف كال�سّيدة زينب«

احذري اأعداء الثورة«.

مل ت�ستطـــع مـــرمي اأن تتغّلـــب على دموعهـــا، كانت تبكي بـــكاء اأخت 
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فقـــدت اأخاها. قال لها علي: »عزيزتـــي مرمي، ابكي، لكن لي�ش ب�سوت 

عاٍل، انتبهي كي ل ي�سمع �سوت بكائك غري املحارم«.

منـــذ اأن �سمعت نباأ �سهادة اأمري �ساءت حـــايل اأكرث، �سعرت بتحّفز 

للتقّيـــوؤ، اأ�سرعت باجتـــاه احلّمام فراآين علي، �ساألنـــي: »ماذا بِك؟ اأمل 

تتح�ّسني؟ اأتريدين اأن اأطلب من اأحد الإخوة اإر�سالك اإىل امل�ست�سفى؟«.

مل يخطـــر على بايل اأّن علي يفكر يّف وهـــو يف تلك الظروف، فكيف 

به يريـــد اإر�ســـايل اإىل امل�ست�سفى. اأجبتـــه: »كاّل، لي�ـــش بال�سيء املهم، 

�ساأحت�ّسن بعد قليل«.

كانـــت حرارة الطق�ش تزيـــد حايل �سوًءا. خـــرج اجلميع من املنزل 

على هون، وبقي عدد من اجلـــريان لكي يعّدوا الع�سري واحللواء واملاء 

البارد للمعّزين بعد عودتهم من الت�سييع.

نزلـــت مع اأّمي واأبـــي، وح�سرْت جمـــوع غفرية لت�سييـــع اأمري. ركب 

اجلميع احلافالت وال�سيارات اخلا�سة، واجتهوا نحو رو�سة ال�سهداء. 

كان الطريـــق اإىل هناك يزدحم بال�سيارات الع�سكرية التابعة للحر�ش، 

وال�سيـــارات الرباعيـــة الدفع التابعـــة جلهاد البناء، حيـــث غّطت �سور 

اأمري والرايات ال�سوداء معظم زجاج نوافذها وهياكلها.

عندمـــا و�سلنا رو�سة ال�سهداء كانـــت فرقة املو�سيقى تعزف، ويقف 

علـــى اجلانبني عدد كبري من اجلنود واحلر�ش يوؤدون التحية احرتاًما، 

ويقيمـــون مرا�سم العزاء ب�سمت عميق. كان التابوت قد و�سع يف باحة 

املغ�سل مغّطى بالعلم والورود.

ارجتفت قدماي لدى روؤيتي تابوت اأمري، وقف كّل من ال�سّيد نا�سر، 

ال�سّيـــدة من�سورة، احلاج �سادق، وعلي، حتت �سرفة املغ�سل. اأّما وجها 

ال�سّيدة من�سورة ومرمي فقد ت�سّيطا احمراًرا، لكّنهما مل تبكيا.
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اأم�سكتني اأّمـــي من مع�سمي وقدماي ترجتفـــان، تذّكرت يوم اأتيت 

لت�سييـــع جثمان م�سيِّب. توّقفت املو�سيقى وارتفـــع �سوت تالوة القراآن 

من مكـــّ� ال�سوت، كان القارئ يتلو القراآن مـــن على ال�سرفة. �سارت 

اجلمـــوع تـــزداد حلظة بعد اأخرى، �سعـــد احلاج �سادق وعلـــي وال�سّيد 

نا�سر واإمام اجلمعة واملحافظ وعدة اأ�سخا�ش اآخرين اإىل ال�سرفة.

عندما انتهـــت تالوة القراآن، طلب مقّدم احلفـــل من اإمام اجلمعة 

اأن يقـــف خلف املن�سة. األقى اإمام اجلمعـــة واملحافظ كلمتيهما، وجاء 

ا، و�سارت حايل  دور علـــي من بعدهما. كان طق�ش رو�سة ال�سهداء حاًرّ

ت�سوء يف كّل حلظة، وعلي يلقي كلمته:

- ال�سالم علـــى احل�سني، ال�سالم على اأن�سار احل�سني، اأ�سكر اأهايل 

حمافظة همدان حا�سنة ال�سهداء جزيل ال�سكر ملجيئهم اإىل هنا لت�سييع 

جثمان اأمري ت�سيت �سازيان. لقد حتّملتم امل�سقات، لكن، اأيها النا�ش اأريد 

منكم مطلًبا اأك� من ذلك، وهو اأن ل ترتكوا الإمام وحيًدا. تلّقفوا كالم 

الإمـــام باأ�سماع قلوبكم، لقد طلب مّنا الإمام منـــذ 3 �سنوات اأن ل نخلي 

اجلبهات واعت� الدفاع واجًبا �سرعًيّا. ل ينبغي اأن نفتعل جبهات متفّرقة، 

اجلبهـــة هي فقط اخلط الأمامي، والوجـــود فيها واجب على اجلميع. ل 

تدعـــوا الإمام يقف ثانية خلف املن�سة ويطلب مّنا جمّدًدا اأن نذهب اإىل 

اجلبهة. اإن كّنا جنوًدا لئقني، فقد اأمر الإمام العزيز مّرة واحدة، وهذه 

املّرة تكفينا. علينا اأن نوؤّكد للعامل اأّن كّل ما يطلبه الإمام نلّبيه باأرواحنا 

وقلوبنـــا، ارفعـــوا القـــراآن بيد وال�سالح باليـــد الأخـــرى، وحتّركوا ناحية 

جبهات احلق �سد الباطل، واهتفوا: حرًبا حرًبا حّتى الن�سر.

هتف النا�ش ب�سوت واحد: »حرًبا حرًبا حّتى الن�سر«.

كانـــت رو�سة ال�سهـــداء مزدحمة على نحو ل ميكـــن احلراك فيها. 

ا«. اأم�سكـــت اأّمي بيدي  توّقفـــت اأنفا�ســـي فقلت لأمي: »حـــايل �سّيئة جدًّ
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و�سّقـــت الطريق قدر امل�ستطـــاع، وذهبنا لنجل�ش حتت �سجرة يف رو�سة 

ال�سهداء. كان معها قارورة ماء، مالأت كّفها باملاء وغ�سلت وجهي به.

انت�ســـر �ســـوت علي ع� مك� ال�ســـوت قائاًل: »اأ�سكـــر اهلل اأّن اأخي 

ا�ست�سهد على اأيدي اأعـــداء اهلل، ولي�ش على اأيدي الأ�سدقاء املمّوهني. 

لقد ا�ست�سهد اأمري بعد اأربعة اأ�سهر من ذهابه اإىل اجلبهة وكاأّنه خطف 

الأ�سبقية منا«.

جل�ست حتت �سجرة �سف�ساف وراحت اأّمي جتول يف الأطراف تقراأ 

الفاحتـــة على القبور. بعد قليل، توّقف �ســـوت املكّ�، اأتت اأّمي وقالت: 

»اأعتقد اأّنهم ي�سّلون، ابقي هنا، �ساأ�سّلي واأعود«.

بعد اأن ذهبت اأّمي بقليل، عال �سوت اجلموع:

من اأجل دفن ال�سهداء    اأقدم يا مهدي اأقدم..

ُحمـــل تابوت اأمري على اأكتاف اجلنود، واأ�سرع النا�ش خلفه. نه�ست 

مـــن مكاين ورحـــت اأنظر اإليهـــم، كان علي واحلاج �ســـادق يف املقّدمة 

حتـــت التابوت. ما اإن هممـــت بالتقّدم اإىل الأمام حّتى غ�ّش املكان من 

حويل باجلموع وهـــم يهتفون: »ل اإله اإّل اهلل«، ويرك�سون من كّل حدب 

و�سوب، فلم يعد هناك طريق لأتقّدم اإىل الأمام ول لأرجع اإىل اخللف. 

كذلك هتفت اجلموع:

هذه الوردة املرفرفة من اأين اأتت

اأتت من زيارة كربالء

وردتنا املرفرفة هذه

نهديها اإىل قائدنا

�سّيق احلّر والزدحام امل�ساحة من حويل، ف�سعرت باأطرايف ترجتف 

واأنفا�سي تتوّقف من الوهن. وانتابني �سعور �سّيئ جّراء تفكريي اأّن اأمري 
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داخل التابوت. وكاأّن كّل �سيء قد انهار، كاأّن اأحًدا يجّرين اإىل الق�، ل 

اأدري كيـــف اأع� عن تلك احلال وامل�ساعر، لكن، ما اأعلمه اأّن كّل �سيء 

ـــا، هامًدا بال روح، وغدت دناءة  يف تلـــك اللحظات بات حمزًنا، مدلهمًّ

الدنيا وحقارتها ماثلة اأمامي.

كان النا�ش يرك�سون اإىل الأمام من دون انتباه اإىل ما يوجد حولهم، 

فذّكروين بيوم القيامة. اأخذ رجل م�سّن تعبوّي ير�ّش على روؤو�سنا رذاذ 

ماء الورد مبر�ّسة معدنية يحملها على كتفه؛ اإذ األهبت الهاجرة الأدمي، 

وال�سماء احلّرى ل غيوم فيها.

بدت رو�سة ال�سهـــداء رغم احل�سود املتجمهرة فيها وحيدة، حزينة 

وموح�سة. وعّجت الأ�سوات ب�سنوف اخلالئق فلم ي�سمع معها اأّي �سوت 

ا  اآخـــر، ل �ســـوت ع�سفور، ل �سوت فرح ول ن�سيـــم، لقد غادر اأمري حرًّ

طليًقـــا بجناحني خفيفني، ولب�ش املكان ثوب العزاء. جل�سُت على �ساهد 

اأحد القبـــور، كان �ساهد الق� قدمًيا ترابّي اللون، واختفى اأثر الكتابة 

عنـــه ب�سبب حتاّتها مع الريح واملطر على مـــّر ال�سنني. اأّما عمر �سجرة 

ال�سنوبـــر املعّمـــرة التي األقت بظّلها على الق� فـــكان يبلغ قرابة 40 اأو 

50 عاًمـــا؛ اإذ ا�سوّدت اأوراقها ب�سبب احلر وقّلة الرّي. جل�ست يف ظّلها، 

ومالأت راأ�سي اأفكار م�سّو�سة ومقلقة.

بالتاأكيد، م�ست �ساعات عّدة حّتى تفرق النا�ش عن بع�سهم البع�ش 

كقطـــع الغيـــوم التي تناثـــرت للتـــّو، وكلٌّ ذهب يف اجتـــاه. كانت حرارة 

ال�سم�ـــش القاتلـــة متور وتت�ساعد مـــن على القبور كالبخـــار. ا�سطّفت 

احلافالت فاحتـــة اأبوابها للنا�ش الذين هرعـــوا باجتاهها. و�سلت اإىل 

اإحداهـــا، كنت اأ�سعر بروح اأمري احلنون وهي حتّلق فوق راأ�سي با�سمة. 

ركبـــت حافلة تفوح منها رائحة ماء الورد، وفيها ن�سوة يرتدين عباءات 

�سوداء ي�سّلني على النبي واآله عن اأرواح ال�سهداء بذريعة وباأخرى.
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جل�ســـت يف ال�سف الثاين قرب اإحداهـــن. �سعرت بدوار ورغبت يف 

النوم. اأغم�ست عينّي وقلت: »اأمري، وداًعا!«. انطلقت احلافلة وارتفعت 

اأ�سوات ال�سلوات اأكرث فاأكـــرث. رمقت من خلف النافذة اأنا�ًسا جتمعوا 

حول القـــ�، اأغم�ست عينـــّي ثّم فتحتهمـــا، ثّم اأغم�ستهمـــا وهم�ست: 

»وداًعا، عزيزي اأمري، �ساحمني اإذا مل اأ�ستطع فعل �سيء لك، ولكن، ل 

تن�سى اأن ت�سفع لنا«.

كان الوقـــت ظهـــًرا، والبيت يعـــّج بال�سيوف، مل اأكـــن على ما يرام، 

لكّننـــي �سيطرت علـــى نف�سي. كنت اأخجل من الذهـــاب اإىل دورة املياه 

كّل حلظـــة اأمام كّل هـــذه الن�سوة وهوؤلء الرجـــال، مل اأ�ستطع النهو�ش 

للم�ساعدة، ومل يكن و�سعي مالئًما للجلو�ش ب�سكل عادي.

غّطيـــت وجهـــي بعباءتـــي ومنـــت يف غرفة نـــوم تطـــّل نافذتها على 

ـــا بع�ش الن�سوة، �سمعـــت اإحداهّن تقول:  الزقـــاق. كان يف الغرفة اأي�سً

ا من مالب�ش اأمري!«، اأجابتها الأخرى: »كاّل، مل  »اأراأيـــِت اأّن علي نزع زرًّ

اأره، ملاذا فعل ذلك؟«.

- يقولون اإّنه اأخذ الزر رهًنا.

�ساألتها املراأة بتعجب: »رهًنا؟«.

اأرهفت �سمعي اأكرث.

- نعم، »اأبعد اهلل عنه ال�سّر وقطع ل�ساين« يقولون اإّنه نزع زر قمي�ش 

اأخيه واأق�سم عليه اأن ياأخذه معه وي�ست�سهد باأ�سرع وقت ممكن.

قفـــزت من نومي، ورحـــت اأنظر اإىل المراأتني بحـــرية وا�سطراب، 

عرفتهما، كانتا من اأقربـــاء ال�سّيدة من�سورة، عال �سوت خفقان قلبي 

وبلغ حنجرتي ثانيًة. �ساألتهما: »ماذا ح�سل؟«.

عندما راأتني المراأتان ا�سطربتا وقالتا بخجل: »ل �سيء!«.
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م�سكينتـــان، مل تتوقّعـــا روؤيتـــي. نه�ســـت ودخلت اإىل البهـــو، كانت 

الن�ســـوة ينّظمن املائدة والرجال يناولونهـــّن الأغرا�ش من على الدرج 

كاملياه الغازية، اخلبز، اخل�سار.

كانـــت اأّمـــي اأمام البـــاب ت�ساعد يف هـــذه الأعمال. اأظلـــم كّل �سيء 

اأمامـــي، ودار كّل �سيء فوق راأ�ســـي، ما اإن راأتني اأّمي حّتى اأ�سرعت اإيّل 

وقالت: »عزيزتي فر�سته، هل اأتيت؟ اأين كنت؟ اأاأنت بخري؟«.

فتحت باب املرحا�ش، اأم�سكت اأّمي بيدي ودخلنا مًعا اإىل املرحا�ش 

املوجـــود قبالة املدخل. حّفزت رائحة الكبـــاب �سعوري بالّتهّوع، وغليان 

مـــا يف اأمعائي، غ�سلت وجهـــي بكّفها مّرات عّدة، وتركتني اأتقياأ قدر ما 

اأ�ستطيع.

عندمـــا حت�ّسنت حايل و�سعت راأ�سي يف ح�سنها، كم كانت رائحتها 

طيبـــة، جعلتني هذه الرائحـــة اأحت�ّسن، ف�سحكت اأّمـــي وقالت: »هيا يا 

ابنتـــي، ل تتدّلعي!«، ومن ثّم اأم�سكـــت بيدي واأخذتني اإىل غرفة النوم. 

اأح�ســـرْت مروحة وو�سعْتها اأمامي، خلعـــُت عباءتي واأغلقت عينّي، كم 

اأحببت اأن اأغّط يف �سبات عميق.

دخل علي الغرفة وجاًل.

- عزيزتـــي فر�سته، وردتي، ماذا ح�ســـل؟! اأتريدين اأن نذهب اإىل 

امل�ست�سفى؟

وباإ�سارة من حاجبي وعينّي اأجبت بالنفي.

- اأتريدين تناول الغداء؟

اأجابته اأّمي بدًل عني: »اإن حالها ت�سطرب ب�سبب رائحة الطعام«.

قـــال علـــي منزعًجا: »ولكن يا وردتي هذا ل ي�ســـّح، عليك اأن تاأكلي 

�سيًئا يف النهاية، ماذا تريدين لأح�سر لك؟«.
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قلت: »اأريد تفاًحا«.

كنت اأرغب فقط يف تناول التفاح. ذهب علي م�سرًعا. كانت اأ�سوات 

املالعق وال�سوك املرتطمة بال�سحون ُت�سمع من داخل غرفة ال�ستقبال، 

مل ترقني رائحة الكباب، فقلت لأمي: »اأّمي باهلل عليك اأغلقي الباب«.

فجاأة، �سعرت بـــدوار، وانقلبت اأمعائي، �سار كّل ما يف الغرفة يدور 

مـــن حويل، ثقلت جفوين، هرعت اأّمي م�سطربـــة اإىل اخلارج، �سمعت 

�سوتها تنادي: »�سّيد علي، ات�سلوا بامل�سعف لياأتي، فر�سته...«.

دخل علي اإىل الغرفة حاماًل بيده كي�ش نايلون بداخله 2 اأو 3 كيلوات 

ـــا، كان اأحد  ا كحلًيّ مـــن التفـــاح املو�ّسح، ويرافقـــه رجالن يرتديـــان زًيّ

الرجلني يحمل حقيبة �سغرية، واأّمي ت�سرح له ما حّل بي. و�سل الرجل 

بيـــدي م�ساًل، واأفـــرغ اإبًرا مقوّية داخله. مـــّرت حينها يف ذهني ر�سمة 

علي والطلقات التي اأ�سابت جناح الفرا�سة.

ا، دعوها ت�سرتيح«. قال الرجل: »اإن �سغطها منخف�ش جدًّ

اأغم�ست عينّي واأحببت اأن اأغّط يف �سبات عميق.
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يف الأ�سبوع التايل، بداأ املنزل يخلو �سيًئا ف�سيًئا من النا�ش والأقارب 

اإّل مّنـــا نحن الذين مل يكن لدينا مـــاأوى، اجلّد واجلّدة، اخلال حممد، 

مـــرمي وابنتها مونـــا ذات الأ�سهر ال�سّتة، كذلك احلـــاج �سادق وعائلته 

ـــا بقـــوا يف بيت ال�سّيـــدة من�سورة. ليـــاًل، كان كّل واحـــد مّنا ينام  اأي�سً

يف اأّي مـــكان يجـــده. كان علي واحلـــاج �سادق معظـــم الأوقات ينامان 

علـــى ال�سرفة، بينما اأنام اأنا وال�سّيـــدة من�سورة ومرمي ومونا يف غرفة 

ال�ستقبال قرب باب ال�سرفة.

يف اإحـــدى الليايل، ا�ستيقظـــت منت�سف الّليل فراأيـــت علي يف تلك 

الفينة يخرج مـــن ال�سرفة وميّر من قربنا على مهل كي ل يوقظ اأحًدا، 

اأماط ال�ستارة املعّلقة ما بني البهو وغرفة ال�ستقبال، ودلف باجتاه دورة 

املياه. ظننت اأّنه �سيعود ب�سرعة. انتظرته كثرًيا، لكّنه مل يرجع. نه�ست 

وحلقت بـــه، وجدته يف البهو �ساجًدا وكتفاه يهتزان من البكاء. جل�ست 

خلفه، وا�ستندت اإىل اجلـــدار على نحو ل ي�سعر بوجودي. كم كان قلبه 

ممتلًئـــا بال�سكـــوى، راح يبّث مناجاته بحرقة خا�سًعـــا م�ستكيًنا. تفّطر 

قلبـــي لأجله، ما راأيته يوًما يبكي على هذا النحو! عندما ا�ست�سهد اأمري 

مل اأَر علـــي يذرف قطرة دمـــع واحدة. كان منذ ال�سبـــاح وحّتى امل�ساء 

يحنـــو على والديه وي�سحذ هّمتهما ويوا�سيهما وميازحهما، لكن الآن ها 

10
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هـــو يبكي ويبكي بحرارة. انتظرته كـــي يرفع راأ�سه من ال�سجود، ناديته 

هم�ًســـا كـــي ل ي�سمعني اأحـــد: »علي عزيـــزي«. ا�ستـــدار ناحيتي، كانت 

نافـــذة البهو مفتوحة، واأ�ســـواء الزقاق ت�سيء املـــكان، بحيث ن�ستطيع  

روؤية بع�سنا ب�سكل جّيد.

ُده�ش لوجودي وقال متعجًبا: »فر�سته!«.

اأجبته: »حبيبي«.

�ساألني: »ماذا تفعلني هنا؟«.

- ل اأ�ستطيع النوم.

- هل �ساءت حالك ثانيًة؟

- ل.

قـــال: »اأعلم اأّنك ل�ســـت على ما يرام، اأنت الآن اأقرب اإىل اهلل مّني، 

ادعي يل«.

نظرت اإليه متعجبة، كان ل يزال يف �سوته حجر�سة بكاء وتابع: »لقد 

وعـــد اهلل املجاهدين باجلنة، هنيًئا لأمري، ا�ستطاع بجهاد اأربعة اأ�سهر 

اأن ينال اأجره. اأظّن اأّن لدّي م�سكلة، ثّم اأ�ساف مّتهًما نف�سه بالتق�سري، 

اأنـــا �ساحب الدواهي العظمى م�ســـى على ذهابي اإىل اجلبهة 7�سنوات 

رزق«.
ُ
ا اأ وما زلت حًيّ

اأجبته باكية: »علي، ل تكن جاحًدا«.

�سّرع مواجع فوؤاده قائاًل:

- اأنـــا ل اأكـــذب يـــا فر�سته، فاهلل يعلـــم اأّنني ل اأرغـــب يف ميتة على 

الفرا�ـــش، اأعلـــم اأّن احلرب �ستنتهي عاجاًل اأم اآجـــاًل، و�سيعود اجلميع 

اإىل منازلهـــم ومعا�سهـــم، اأّما نحن الذين �سيكتب لنـــا البقاء على قيد 

احلياة �سنموت ونعي�ش احل�سرة كّل يوم مئة األف مرة.
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- »علي، ما هذا الكالم! ار�َش مبا ير�ساه اهلل«.

- »واأنِت، اأتر�سني مبا ير�ساه اهلل؟«.

قلت واثقة: »نعم اأر�سى«.

ا؟ األن حتزين؟!«. �ساألني ب�سرور: »واإذا ا�ست�سهدت فهل تر�سني اأي�سً

متهلت قلياًل، ثمَّ قلت له:

- اأّي حـــزن؟! �ساأمـــوت حزًنا عليك، اأنت زوجي، اأعـــّز اإن�سان لدّي، 

اأنـــت ن�سف وجودي، نحن نحـــّب بع�سنا البع�ش، اأنـــت والد طفلي، اإن 

جمّرد التفكري يف ذلك لأمٌر �سعٌب علّي، لكن عندما يكون اأمر اهلل فاأنا 

�ساأ�س� واأر�سى.

ا ما تقولني؟!«، بكيت لهذا الكالم. �ُسرَّ لإجابتي ف�ساألني بلهفة: »حقًّ

مل ينتظـــر جوابي، بل تابـــع قائاًل: »فر�سته، اإن هذه الدنيا من اأولها 

اإىل اآخرهـــا �ستنتهـــي يوًمـــا ما. �سنمـــوت جميعنا يف النهايـــة، وفر�سة 

ال�سهادة هي يف هذه الأّيام املعدودة«.

بعـــد ذلك جل�ش باجتـــاه القبلة ورفـــع يديه بالدعاء قائـــاًل: »اإلهي، 

اأنـــت مّطلع على كّل حاجات عبـــادك، واأنت تعلم اأّن املوت على الفرا�ش 

بالن�سبة اإيّل مذّلٌة وهواٌن، اإلهي اجعل ال�سهادة من ن�سيبي«.

مـــا بكى علي يوًمـــا اأمام اأحد قـــّط. ففي ذروة احلـــزن والغم كانت 

اأوداجـــه تنتفـــخ، لكّنه مل يكـــن يبكي، بينمـــا يف هذه املرة بكـــى اأمامي 

وقـــال بح�سرة: »عندما ا�ست�سهد م�سّيـــب راأيته يف نومي، اأم�سكت بيده 

وقلـــت: »م�سّيـــب لقد جّربنـــا كّل ال�سبل مًعا، بـــاهلل عليك اأخ�ين عن 

هذا ال�سبيل الأخري الذي مل اأفلح فيه«، مل يجبني م�سّيب، اأم�سكت يده 

باإحـــكام، كنت اأعلم اأّنه اإذا اأم�سك اأحد يف املنام بيد ميت واأق�سم عليه 

ف�سيجيبه عن اأّي �سوؤال ي�ساأله اإّياه: »لن اأفلت يدك ما دمت مل تخ�ين 
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عـــن ال�سبيل الأخـــري«، براأيِك ماذا قال يل م�سّيب؟ قـــال: »اإن ال�سبيل 

لذلك هو الدموع«، الدموع، يا فر�سته، اإن �سبيل ال�سهادة هو الدموع«.

ثّم رفـــع يديه ثانية بالدعاء وقال: »اإلهـــي، اإذا كنت تعطي ال�سهادة 

بالدموع فاقبل دموعي وبكائي اأنا العاجز العا�سي«.

بعـــد �سهادة اأمري تبّدلت اأحوال علي كثرًيا. واأ�سيف »�سبيل الدموع« 

ا. �سار كثري ال�سمـــت، حييًّا ومنطوًيا على  اإىل خ�سالـــه اجلديدة اأي�سً

نف�ســـه، فال �سقاوة ول مزاح ول �سخب، قّل مطعمه وهزل ج�سده، لكّنه 

�ســـار اأكرث حناًنا ورحمة، كذلك هجر النوم و�ســـار بّكاًء مي�سي لياليه 

بالتهّجد وال�سالة.

بعـــد انتهاء مرا�سم اأربعني اأمري، ومـــن اأجل تغيري معنويات ال�سّيدة 

من�سورة وال�سّيد نا�سر، ن�ّسق علي مع عدد من اأ�سدقائه لزيارة م�سهد، 

و�ساركنـــا عـــدد من عوائـــل ال�سهداء يف هـــذه الزيارة، فعائلـــة ال�سهيد 

ترجنيـــان ت�ساحبت مع ال�سّيدة من�سورة وال�سّيد نا�سر، و�ساعدتنا يف 

تغيري الأجواء املعنوية لهما.

عندمـــا عدنا من م�سهد ذهب علـــي اإىل اجلبهة، مل تتحمل ال�سّيدة 

من�ســـورة ذلـــك، فذهبـــت اإىل منـــزل احلاج �ســـادق وا�سُطـــررت اإىل 

الذهاب معها.

�ســـادف قـــدوم �سهر اأيلـــول 1987. مع بداية �سهر حمـــرم احلرام. 

وعلى حّد قول علي اإّنه منذ 7 �سنوات كانت هذه املرة الأوىل التي مُي�سي 

الع�سرة الأوائل من حمرم يف همدان. يف كّل ليلة كان يذهب اإىل مكان 

ما من اأجل امل�ساركة يف التعزية، ومن ثّم يعود بعد منت�سف الّليل.

كنت اأنا واأّمي واأختاي نذهب اإىل هيئة احلر�ش يف ال�سنوات املا�سية، 

فهيئة احلر�ش جّيدة، وبرامج التعزية فيها اأف�سل من الأماكن الأخرى.



229 سبيل الشهادة هي الدموع  - 10

يف اإحـــدى الليـــايل قال علي: »فر�ستـــه، اأنا اأريد الذهـــاب اإىل هيئة 

احلر�ش، اأتاأتني معي؟«.

وافقت ب�ســـرور؛ لأّنني تذّكرت ذكريات ال�سنـــني املا�سية، والن�ساط 

الروحي الذي ر�سخ يف ذاكرتي حول مرا�سم العزاء تلك.

يف تلـــك ال�سنة دهـــم ال�د همدان من اأوا�ســـط اأيلول، كان الطق�ش 

ي�ستّد برًدا يف الليايل اأكرث. ولأّننا مل يكن لدينا ماأوى ثابت لنعي�ش فيه، 

مل اأعرف اأين و�سعت مالب�سي ال�ستوية، فاأعطتني ال�سّيدة منرية �سرتة 

�سوداء كبرية لأرتديها. ركبنا ال�سّيارة وذهبنا.

ات�سحـــت املدينـــة بال�ســـواد، وُعّلقت الرايـــات والالفتـــات ال�سوداء 

واحلمـــراء على الأبواب واجلدران. ركن علـــي ال�سّيارة يف مكان قريب 

مـــن م�ستديرة �سريح »بابا طاهر«. وكالعـــادة حّددنا مكاًنا لنلتقي فيه 

عنـــد العودة قبل اأن نرتّجل مـــن ال�سّيارة؛ لأّننا كّنا ل نزال نطّبق قانون 

ة اأّننا كّنـــا ذاهبني اإىل احلر�ش، وخالل الطريق هناك  ، خا�سّ
1
همدان

الكثري من الأ�سدقاء واملعارف.

قبل النزول من ال�سّيارة قال علي: »فر�سته، ادعي يل«.

اأجبته: »اأنا دائًما اأدعو لك«.

قـــال: »كاّل، ل تدعـــي اأن اأعود �ساملًا معافًى، ادعـــي يل اأن اأ�ست�سهد 

�سريًعا«.

نظرت اإليه بتجّهم.

 ،Qاأردف بحـــزن: »اأنِت الآن ذاهبة اإىل جمل�ـــش الإمام احل�سني

واأنا منذ اأول احلرب اقتديت ب�سّيد ال�سهداءQ وذهبت اإىل اجلبهة. 

اأريـــد الّليلة اأن اآخذ �سّك ال�سهادة منـــه، اأتيت ليمنحني لياقة ال�سهادة 

1- اأن ل نم�سي مًعا في همدان كي ل يرانا اأحد من عوائل ال�سهداء.
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واأهلّيتهـــا، لكّنني اأعلم اأّنه اإن مل يّتحـــْد قلبك معي، ومل تدعي يل، فلن 

اأ�سل اإىل اأّي نتيجة، فر�سته وردتي ادعي يل«.

ا اأن ل  اأحنيـــت راأ�سي ومل اأنب�ـــش ببنت �سفة. كان من الطبيعـــي جدًّ

اأحمـــل كالمه هذا على حممـــل اجلّد يف تلك اللحظـــات، ففي اأّي وقت 

وعندما يتحّدث عن ال�سهادة كان يرجتف قلبي.

غمرتـــه حال عجيبة عندما قـــال: »فر�سته، اأتذكريـــن عندما قلِت: 

ار�َش مبا ير�ساه اهلل، اإذا مل ير�َش اهلل عن اأعمالنا، ومل يقبل جهادنا، 

ف�سنخ�ســـر خ�سراًنا مبيًنا، ل اأعلم اأبـــًدا اإن كّنا �سننقلب اإىل رّبنا بي�ش 

الوجوه ومفلحني اأم ل! لكّنني تعبت من هذه الدنيا التي ت�سبه القف�ش. 

اطلبـــي يل من الإمام احل�سنيQ يف هذه الّليلة اأن ي�ساعدين لأحّطم 

هذا القيد كبقية ال�سهداء الذين ك�سروا قف�ش الدنيا ورحلوا، كم�سّيب 

جميـــدي واأمري، كالإمـــام احل�سنيQ نف�ســـه. �ساأذهـــب الّليلة لأقول 

جمّدًدا لأبي عبد اهلل: »لبيك«، ولأعي�ش كاحل�سني حّتى اآخر حلظة من 

ى بر�ساك يارب«. عمري. وكما تقولني الباقي على اهلل، ر�سً

بعد اأن اأنهى علي كالمه تنّف�ش ال�سعداء. ترّجلنا من ال�سّيارة واأقفل 

بابها، بدا كاأّنه يحّلق، كان يتقّدم ب�سرعة، مهما حاولت الو�سول اإليه مل 

اأ�ستطع. كانت تهبُّ رياٌح باردة، وعلّي اأ�سبح يف الأمام وقد تقّدم كثرًيا. 

كان كثـــري مـــن النا�ش ي�سريون على الطريق، لكّننـــي ما كنت اأرى �سوى 

علّي من بينهم جميًعا بقمي�شٍ اأ�سود واأكتاف قوّية يتقّدُم اإىل الأمام.



الحياكة

حـــّل خريف همـــدان ابتداًء مـــن اأوا�سط اأيلول، حامـــاًل معه الرياح 

وال�د، وانطلق علي اإىل اجلبهة بعد اليوم العا�سر من املحّرم.

بقيـــُت خالل هذه املّدة يف منزل ال�سّيدة من�ســـورة. اأغلقنا النوافذ 

باكـــًرا يف وجه الـــ�د، واأخرجنا الألب�ســـة ال�ستوية مـــن ال�سرر. ق�ست 

الريح على اأوراق الأ�سجـــار اخل�سراء فاأ�سقطتها عنوة قبل اأن ت�سفّر، 

وعّرت الأ�سجار باكًرا.

علم اجلميـــع اأّن خريًفا و�ستاًء طويَلني ينتظراننـــا، فاأم�سينا ليايل 

اخلريـــف الطويلـــة بحياكـــة األب�سة املولـــود املرتقب. اأخرجـــت ال�سّيدة 

من�سورة من خزانتهـــا �سّنارتيها وراحت حتيك كنزة جميلة حلفيدها 

على حلن اأهزوجة دندنتها بحزن.

كذلك عّلمت ال�سّيدة منرية كيفية احلياكة بال�سنارة، ورحنا نحيك 

مًعا اأطُقًما عّدة من الكنزات والبناطيل والقبعات للمولود املرتقب.

11
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كان الوقـــت ع�سرالثامن ع�سر من ت�سرين الثاين. اأراد علي الذهاب 

اإىل اجلبهـــة ليـــاًل وهو الذي اأتى اإىل همدان منـــذ اأّيام عّدة فقط. حاول 

خـــالل هذه الأّيام املعـــدودة اأن يعطف قدر امل�ستطاع على والديه. �ساءت 

حال ال�سّيدة من�سورة اأكرث بعد �سهادة اأمري، واأخذ كّل يوم يعتّل جزء من 

بدنها، لكن م�سكلة ُكليَتيها كانت الأ�سواأ وترّدت اأكرث يوًما بعد يوم.

نقلهـــا علي مّرات عّدة اإىل امل�ست�سفى، وحتـــّدث اإىل اأطّباء ماهرين 

وذوي خ�ة حول مو�سوع مر�سها، لكّنه مل يح�سل على نتيجة.

كّنـــا جال�سني يف البهو. نه�ش علـــي ورفع اأكمام كنزته، وطوى اأ�سفل 

بنطالـــه طّيات عّدة وذهب ليتو�ساأ. كان يتو�ساأ دائًما يف املطبخ، تبعته 

اإىل هنـــاك، وكاأّن هاتًفا ظـــّل يرّدد يف م�سمعي: »فر�ستـــه، انظري اإليه 

جّيـــًدا«. نظرت اإليـــه، وحّدقت يف تلك القامـــة الريا�سية، واإىل منكَبيه 

ا ومفتـــوًل، ل�سيًقا براأ�ســـه من اخللف،  ـــني. كان عنقـــه عري�سً العري�سَ

و�ساقـــاه املمتلئتـــان البي�ساوان باديتـــني للعيان، وكعبـــا قدميه بارزين 

بلونهمـــا الزهـــري. عندما كان مي�ســـي يف البيت كاأمّنا يتـــد يف الأر�ش 

اأ مثله، ابتعد  قدمه. م�ســـح على راأ�سه وقدميه ظّن اأّنني اأريـــد اأن اأتو�سّ

عن حو�ش اجللي ليف�سح يل املجال، ورحت اأراقب كّل حركاته و�سكناته 

بدقة، واأح�س�ست اأّنه ينبغي يل اأن اأحفر تلك التفا�سيل يف ذاكرتي.

12
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دلف اإىل غرفـــة ال�ستقبال، واأخرج من جيب قمي�سه رقعة �سغرية 

كان يحفـــظ يف داخلهـــا �سجدة على الدوام. و�ســـرع يف الأذان والإقامة 

ب�سوت �سجّي. حلقُت به وجل�ست خلفه، نظرت اإليه بحزن، كان ي�سّلي 

ملـــوّي العنق ويرّدد يف قنوته مت�سّرًعـــا: »اللهم ارزقني توفيق ال�سهادة 

يف �سبيلك«.

عندما اأمّت �سالته جل�ش بجانب ال�سّيد نا�سر، و�سرع يف تو�سيته:

- اأبـــي العزيـــز، قد اأتاأخر هذه املّرة يف العـــودة، ولعّله بعد �سهرين، 

حّتـــى اإّننـــي قد ل اأ�ستطيع املجـــيء من اأجل الولدة، لقـــد اأو�سيت اأحد 

ا مـــن القرية، وكذلك خروًفا،  ر لفر�سته �سمًنا حيوانًيّ الإخـــوة اأن يح�سِ

اإن مل اأكن موجوًدا اذبحوه وقّدموه اأ�سحية من اأجلها.

عندما انتهت تو�سياته، تقّدم نحوي وقال:

تي. - فر�سته، اأح�سري الألبوم خا�سّ

اأح�سرت الألبوم من الغرفة، عندما اأردت اخلروج منها ا�سطدمنا 

ببع�سنا البع�ش لدى الباب. �سحك وقال: »تعايل واجل�سي هنا«.

جل�سنـــا. فتح علـــي الألبـــوم وراح يت�سّفحـــه، كان ينظـــر اإىل �سور 

؟ ال�سهيد 
1
اأ�سدقائـــه ال�سهـــداء ويتـــاأوه قائـــاًل: »اأين ال�سهيـــد نظـــري

.»!
3
! يا لذكراك الطّيبة �سهيد �ساه ح�سيني

2
تكريل

انتفخت اأوداجـــه، وت�سّرج وجهه حمرًة، وتالألأت الدموع يف عينيه. 

1- حميد نظري: ولد في 1 تير 1346 في قرية �سهل مرادبيك في همدان، وا�ست�سهد في 20 
ا وع�سو فريق ال�ستطالع في جزيرة مجنون. �سهريور 1365 عندما كان غوا�سً

2- هاني تكرلي: ولد في 3 خرداد 1342 في قرية بيغ�ش مالير. كان في قوات ال�ستخبارات 
لعمليات لواء اأن�سار الح�سينQ وا�ست�سهد في 30دى 1362 في منطقة ق�سر �سيرين.

3- ال�سهيـــد علـــي �ساه ح�سيني د�ستجـــردي: ولد في همدان بتاريـــخ 11/4/1954 وا�ست�سهد 
1977 في منطقة عمليات ماووت في العراق. بتاريخ 9/ت2/ 
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اأخذت الألبوم لأ�سعه جانًبا، ف�سّده من يدي وقال: »وردتي، دعيه، هذا 

الألبوم كّل حياتي، اإّنه �سبب بقائي وجهادي«.

- »اإّنك توؤذي نف�سك«.

يه قطرًة قطرة. تقاطرت دموعه على خدَّ

- فر�ستـــه، لقـــد كان هوؤلء جميعهـــم ع�ّساق اأبي عبـــد اهلل احل�سني 

Q، لقـــد ت�سّببـــوا عرًقـــا لأجله، واأ�سيبـــوا بجراح كثـــرية، اأرقوا دًما 

كثرًيا، عط�سوا وجاعوا، اكتووا حتت حّر الّلظى، لكّنهم مل يقولوا تعبنا، 

عط�سنـــا، ن�سعر بالنعا�ش، حّتى مّرة واحدة. اأنظر اإىل هذه ال�سور حّتى 

 الذي كان يقـــوم الّليل 
1
ا ل اأن�ســـى ال�سهيد قراكوزلـــو اإذا مـــا بقيـــت حًيّ

لي�سّلي، ويقراأ زيارة عا�سوراء، ويناجي بحرقة، بدًل من النوم والراحة. 

اأنظر اإىل هوؤلء حّتى اإذا ما متنيت يف اإحدى املرات اأن يكون لدّي منزيل 

وحياتي اأتذّكر م�سّيب وهو يقول: »ل تاأملوا كثرًيا؛ لأّن املوت ي�سحك من 

اأمانيكـــم«، لأتذكر اأّن اليوم هو لي�ش وقت اأمايّن ولي�ش وقت كالم، علينا 

اأن نعمـــل، فكّل من لديه راأ�ش عليـــه اأن يقّدمه هدية، ومن لديه يدان اأن 

يفتـــدي بهما، واإن كان عجوًزا ول ي�ستطيع املجـــيء اإىل اجلبهة عليه اأن 

يدافع عنها.

كنت اأعلم اأّنه حزيٌن ومتعٌب، فعلى حّد تعبريه لقد ا�ست�سهد منذ اأول 

احلـــرب ما يقارب كتيبـــة من اأ�سدقائه. جل�ســـت بجانبه، ورحنا ننظر 

اإىل �ســـور ال�سهداء. كان يـــذرف الدموع اأمامي مـــن دون تكّلف، بينما 

كنت اأبكي لبكائه.

عنـــد امل�ساء تناول ع�ساًء ب�سيًطـــا، ثّم قال: »وردتـــي، اأريد اأن اأنام، 

اأميكنك اإيقاظي عند ال�ساعة 2:30؟«.

1- محمد مهدي قراكوزلو: ولد في همدان في 20 اآذر 1343. كان من وحدة ال�ستخبارات 
للعمليات. ا�ست�سهد في فاو العراق، وكذلك ا�ست�سهد اأخوه م�سطفى بتاريخ  7/8/1365.
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يف كّل مـــّرة قبل ذهابه اإىل اجلبهة بعّدة �ساعات كانت هموم الدنيا 

تن�ســـّب كّلها على قلبي. تلّبدت اأفكاري وت�سّو�ست، ومل اأطق فعل �سيء. 

هّيـــاأت له الفرا�ش واأطفاأت نور الغرفة وتركتـــه ينام. كنت اأعلم اأّنه لن 

يغفو يف ال�سّيارة حّتى ال�سباح.

ال�سّيدة  اأّمــا  املطبخ،  يف  منرية  ال�سّيدة  كانت  الغرفة،  من  خرجت 

من�سورة وال�سّيد نا�سر واحلاج �سادق فكانوا ي�ساهدون التلفاز. عر�ش 

التلفاز برناجًما وثائقًيّا عن ال�سهيد خرازي، اقرتبت عد�سة الكامريا على 

وجه ابنه ال�سغري مهدي بينما كانت زوجته تروي ذكرياتها مع ال�سهيد.

فجـــاأة، ارجتـــف قلبي وتغرّيت اأحـــوايل، فّكرت يف نف�ســـي -ولُيقطع 

ل�ســـاين- اأيعقل اأن ي�ست�سهد علي وي�سبح ولدي هكذا؟! نه�ست وذهبت 

اإىل الغرفـــة، اأ�ســـاأت م�سباحهـــا. كان علي قد غفا ب�سرعـــة، لقد كان 

نومه عميًقا لدرجة اأّن �سوء الغرفة مل يوقظه. جل�ست عند راأ�سه بقلب 

ك�سري. تذّكرت الع�سر، كيف غ�ّش حزًنا من اأجل اأ�سدقائه ال�سهداء.

كـــم كان �سكلـــه بريًئا وهو نائـــم!! وكاأّن هاتًفا ظـــّل يطرق يف اأذين: 

»فر�ستـــه، حّدقـــي فيـــه جّيـــًدا. فر�سته، احفظـــي مالمح هـــذا الوجه، 

وتفا�سيله، احفظيها اإىل الأبد«.

ا، ويف كّل خطوط جتاعيد جبينه وحول عينيه،  حّدقـــت يف وجهه ملًيّ

يـــا اإلهي! اإّنه يف اخلام�ســـة والع�سرين من عمره، فما كّل هذه التجاعيد 

على جبهته!!

كانـــت قدماه ظاهرتني من حتت الغطاء. نظرت اإليهما جّيًدا كي ل 

اأن�سى �ســـكل اأ�سابعه البي�ساء. بدت قدماه البي�ســـاوان كقطعة بي�ساء 

رقيقة مّدت على العروق الزرقاء الكثرية التي ت�سبه �سجرة قوية. اأردت 

اأن اأحفـــظ كّل تفا�سيل ج�سده، علّي اأن اأحفـــظ �سكل ذينك ال�ساعدين 
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املفتولـــني، ذاك القـــد املم�سوق، تلك الذقن املرخـــاة ال�سقراء، العينني 

الزرقاويـــن، احلاجبـــني املبعرثيـــن والكثيفني، ال�سعـــر املبعرث الذي مل 

ُي�سّرح جّيًدا اأبـــًدا. كيف كان حاجباه ي�سرت�سالن ب�سرعة!! اأحياًنا كنت 

اأحمـــل املق�ـــشّ واأرك�ش خلفه قائلـــة: »دعني اأق�ّش لـــك حاجبيك«، مل 

يدعنـــي اأفعـــل ذلك، مل ي�ست�سلـــم لتق�سريهما، بـــل كان وباإ�سرار مّني 

يرّطب اأ�سابع يديه بلعابه ومي�سح على حاجبيه فينتظمان.

تلـــك العينان الزرقاوان مل تهنئا يوًما بنوم عميـــق، كان ينام وكاأّنه 

يغم�ـــش عيًنا وتبقـــى العني الأخرى م�ستيقظة. لكّنـــه يف تلك الّليلة! كم 

كان نومه عميًقا! جل�ست فوق راأ�سه وقًتا طوياًل، ثّم نه�ست وخرجت.

اأغلقت حقيبته. كّنا يف مو�سم الرمان واليو�سف اأفندي، فو�سعت له 

رمانتني كبريتني م�سقوقتني داخل احلقيبة. كان احلاج �سادق وال�سّيدة 

منرية والأطفال يف غرفة نومهم، بينما ال�سّيد نا�سر وال�سّيدة من�سورة 

نائمني يف البهو.

ذهبـــت اإىل املطبخ. جليت ال�سحون وبكيت، م�سحت اخلزائن، ومل 

اأ�ستطـــع النوم. مل تكن حايل جّيدة، انقلبـــت اأحوايل جمّدًدا، اأردت اأن 

 وتلك احلال اأ�سطف اأر�ش 
1
اأتقياأ ثانية، ورحت مع ذلك البطن املمتلىء

املطبخ امل�سنوعة من ال�سرياميك الأبي�ش.

كـــم اأحببت اأن ي�سبح لدّي منـــزل ب�سرعة، فقد �سئمت من الإزعاج 

الـــذي ن�سببه لهـــذا وذاك. كاّل، ل�ســـت �سئمة، كذلـــك ل اعرتا�ش على 

ذلك، مـــا دام اأّن علي موجود فاأنا م�ستعّدة لأن اأعي�ش اإىل جانبه هكذا 

طول عمري.

جّففـــت ال�سحون وو�سعتها يف اخلزانة. مل اأ�ستطع النوم ومل اأرغب 

1- في الأ�سهر الأخيرة من حملها. )المترجم(
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يف ذلـــك. كنت اأنظر اإىل ال�ساعة يف املطبخ بعجالة ويزداد ا�سطرابي. 

و�سعـــت �ســـادوري علـــى راأ�سي، ومن ثـــّم ذهبت ووقفت علـــى ال�سرفة، 

فهّبت ريح باردة. كانـــت اأ�سواء املنزل املجاورة مطفاأة، قلت يف نف�سي 

ا، مل اأ�ستطع  هنيًئا ملن ناموا منّعمي البال. كان الطق�ش بارًدا، بارًدا جدًّ

حتّمل ل�سع ال�د، فعدت اإىل الداخل. مت�ّسيت يف املطبخ والبهو وغرفة 

ال�ستقبال واأنا م�سّو�سة الفكر مبلبلة اخلاطر.

 والغرفة 
ً
عدت اإىل الغرفة، وجل�ست قرب راأ�سه، كان امل�سباح مطفاأ

مظلمـــة، كان يكفيني اأن يكون موجوًدا داخـــل الغرفة ويتنّف�ش. هداأت، 

واأحببـــت اأن يتوّقـــف الزمن عند تلـــك احلال واأن ل يتقـــّدم اإىل الأمام 

مطلًقا، اإّل اأّن عقارب ال�ساعة كانت تعاندين وتدور ب�سكل اأ�سرع واأ�سرع 

واأ�ســـرع مـــن ذي قبل. بلـــغ الوقت الثانيـــة والربع بعد منت�ســـف الّليل. 

و�سعت يدي على كتفيه وهززتهما بلطف.

- علي، علي حبيبي انه�ش.

ا�ستيقظ على الفور، ا�ستوى على ال�سرير و�ساأل وِجاًل: »كم ال�ساعة؟«.

اأجبته بهدوء: »ل تقلق، اإّنها الثانية والربع«.

اأ، ارتدى مالب�سه، وناولته احلقيبة بيده قائلة: نه�ش وتو�سّ

- لقد و�سعت لك يف احلقيبة رمانتني للذكرى. تذّكرين مع كّل حبة 

رمان تاأكلها، باهلل عليك تعال هذه املّرة �سريًعا!

ا، ولكن ل تخ�ي اأمي«. نظر اإيّل وقال: »�ساآتي، �سريًعا جدًّ

�ساألته: »مثاًل متى �ستاأتي؟«.

- �سريًعـــا، بعد اأّيام عّدة، فليبق ذلك بيننا ول تخ�ي اأحًدا، وكحدٍّ 

اأق�سى اإن طالت غيبتي كثرًيا فالأ�سبوع فقط.

ا ال�سّيـــدة من�سورة فقال علي  �سررت لهـــذا الكالم. ا�ستيقظت اأي�سً
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منزعًجا: »اأماه، ملاذا ا�ستيقظت من نومك؟ ل داعي للوداع كنت �ساأذهب 

اإليِك بنف�سي«.

انحنـــى علـــي وقّبل وجه اأمـــه. و�سعت ال�سّيدة من�ســـورة يدها حول 

رقبتـــه و�سّمت راأ�سه على �سدرها قائلـــة: »حبيبي علي، انتبه لنف�سك، 

اذهب باأمان اهلل«.

قال لها: »اأّماه، انتبهي لنف�سك«.

ا وقال: »اأبي انتبه لكّل  ا�ستيقـــظ كذلك ال�سّيد نا�سر فقّبله علي اأي�سً

�سيء، ول تن�ش الو�سايا، انتبه لأمي«.

رّبـــت علي علـــى كتَفي اأّمه وقّبـــل وجهها ثّم نظـــر اإىل �ساعته. ربط 

�سريط حذائـــه على عجل، ثّم قال يل ولل�سّيدة من�سورة: »ادخال اأنتما 

اإىل الداخل، فالطق�ش بارد«.

لكننا تبعناه رغم ال�د القار�ش. كنت اأرتدي لبا�ًسا رقيًقا، فارجتفت 

مـــن ال�د وراحـــت اأ�سناين ت�سطـــك ببع�سها البع�ش. كانـــت ال�سّيارة 

مركونـــة يف الزقـــاق، خنقتني الع�ة واأردت اأن اأ�ســـرخ واأقول: »علي ل 

تذهب! علي! من اأجلي ومن اأجل طفلك ل تذهب!«.

رغبـــت يف ال�سراخ: »اأيها اجلـــريان! ا�ستيقظوا! ل تدعوا زوجي كّل 

�سعادتي يذهب! باهلل عليكم فليعرت�ش طريَقه اأحد!«.

ـــة يف عمق  ولكـــن، بـــدًل مـــن كّل هذا، قلت لـــه عند الـــوداع والغ�سّ

حلقومـــي كالعـــادة: »علي حبيبـــي، ل تن�ش اأن ت�سفع لنا، مـــن اأجل...«. 

خجلـــت اأن اأقول �سيًئا عن الطفل اأمام ال�سّيدة من�سورة، فقلت ب�سوت 

خافت: »ُعد ب�سرعة«.

نظر اإيّل مبت�سًما: »وردتي فر�سته، حبيبتي �ساحميني«.

ا. قّبلْته ع�سر  ثّم فتحت ال�سّيدة من�سورة ذراَعيها ثانية وعانقته ملًيّ
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مـــرات، و�سّمتـــه. كنت واقفة اأنظـــر اإىل تلك القبالت. و�ســـع راأ�ش اأمه 

علـــى �ســـدره وهم�ش �سيًئا يف اأذنهـــا، لكّنه كان يوجه نظـــره اإيّل، حّدق 

يف بطنـــي وبدا قلًقا، قلًقا علّي وعلى طفله. اأكان يو�سي والداه بنا؟! مل 

اأ�سمع هم�سه، ذهب ب�سرعة وجل�ش داخل ال�سّيارة، �سّغل املحرك، دارت 

ال�سّيارة، و�سغط على دوا�سة الوقود وانطلق. كم حوت تلك ال�سّيارة من 

ذكريـــات لنا. انطلقت ال�سّيارة وهـــو يلّوح يل بيديه، لكّنه فجاأة انعطف 

وعـــاد من منت�سف الطريق. عاد بهـــدوء وع� من جانبنا، اأنزل زجاج 

النافذة وقال بقلق: »ادخلوا اإىل الداخل، فالطق�ش بارد«.

بقيـــت واقفـــة حّتى انعطفت ال�سّيـــارة باجتاه ال�ســـارع. كنت اأراه يف 

الّليل املظلم يلّوح لنا بيده. دخلنا مع ال�سّيدة من�سورة اإىل الداخل. كم 

�ســـار امل�سري من الفناء حّتى املبنى طوياًل. مل ينب�ش اأحدنا ببنت �سفة، 

وب�سمت عميق اأطفاأنا الأنوار بحزن وهدوء.

منت علـــى �سرير علي وغّطيت راأ�سي بالغطـــاء، كانت رائحته تفوح 

مـــن الغطاء وال�سرير، فبعد الآن لن ت�سّبب يل هذه الرائحة حال تهّوع، 

ف�سممت و�سممت، واأجه�ست بالبكاء حتت الغطاء.



العيش مع رجل ذي مروءة 

ليلة واحدة أفضل 

من العيش مع رجل عديم المروءة كّل العمر

يف ليلـــة اخلام�ش والع�سرين من ت�سرين الثاين، كّنا ما زلنا نقيم يف 

منـــزل احلاج �ســـادق. كان علي قد قال يل قبل مغادرتـــه اإىل اجلبهة: 

»ابقـــي عنـــد والدتي اأثنـــاء غيابي، فبوجـــودك معها �ست�سعـــر بوجودي 

لت انتظاره،  قربهـــا«. ولأّنه كان قد اأخ�ين اأّنه �سيعود بعـــد اأ�سبوع ف�سّ

واأن ل اأذهب اإىل اأّي مكان.

يف تلـــك الّليلة �سعرت بال�سطراب ومل يغلب علّي الكرى. جلاأت اإىل 

غرفـــة ال�ستقبـــال، وتناولت من املكتبة كتاًبا لالأ�ستـــاذ مطّهري، قّلبت 

�سفحات عّدة منه من دون اأن اأعي منها �سيًئا. مل اأ�ستطع الرتكيز مهما 

حاولـــت، رحت اأقلب �سفحة واحدة كّل ن�سف �ساعة، تركّز نظري على 

الكتاب، لكن تفكريي �سّت يف مكان اآخر.

اأخرجت دفـــرت مذّكراتي واأ�سغلت نف�سي بكتابة مقاطع من الكتاب. 

تذّكـــرت الّليلة الأخرية وتلك النظرات العميقـــة، خاجلني الروع، ملاذا 

حاولـــت تلك الّليلة اأن اأحفظ كّل تفا�سيـــل وجهه؟ رمبا �سعور ما حينها 

13
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لِهم اإيّل اإلهاًما. فكرت يف نف�سي: كاّل، ل ينبغي اأن تراودين اأفكاٌر 
ُ
قـــد اأ

�سّيئة. لقد اأخ�ين بنف�سه اأّنه �سياأتي �سريًعا. اإذا كان �سياأتي فلماذا ل 

اأنام؟ ملاذا اأنا م�سطربة اإىل هذا احلّد؟ وا�سيت نف�سي قائلة: »فر�سته، 

ل ينبغـــي اأن تراودك اأفكار �سوء، فهذا لي�ش حمموًدا للطفل، وبالتاأكيد 

ا  ، وهو مـــن عوار�ش احلمل. وهذا القلق اأي�سً فهـــذا ال�سطراب طبيعيٌّ

له عالقة باحلمل، فكّل الن�ساء احلوامل ي�سعرن بهذا ال�سطراب«.

وبينما نحن نتناول الفطور، انتبـــه ال�سّيد نا�سر اإىل تعبي ونعا�سي، 

�ساألني عن ذلك فاأجبته: »مل اأن ليلة البارحة، كنت م�سطربة«.

وكالعادة وا�ساين بحنّوه الأبوي. حاولت اأن اأعّدل مزاجي، وهل رنني 

الهاتـــف ي�سمح بذلـــك؟! كان يرن من دون توّقف منـــذ ال�سباح الباكر 

يطلبون احلاج �سادق.

مل يذهـــب احلـــاج �سادق اإىل عمله، هـــّداأت من روعـــي وعلّلت ذلك 

اأّنـــه رمبا يكون لديهم عمل ما معه، ولكن اأميكـــن خداع القلب! لقد عّم 

ال�سجيـــج كيـــاين، قلت يف نف�ســـي: »ل م�سكلـــة، اإن عمل احلـــاج �سادق 

ح�سا�ش بع�ـــش ال�سيء، فامل�سوؤولية هكـــذا، اإن مل يذهب يوًما اإىل العمل 

�سيت�سع�سع كّل �ســـيء، و�سي�سطرون اإىل الت�سال به مل�ساورته يف بع�ش 

ـــا! مَل مْل يذهب احلاج  الأمـــور«، لكـــّن هاتًفا يف داخلي �ســـار يردّد: »حقًّ

�ســـادق اإىل عمله؟«، ت�ساجرت مع نف�سي قائلـــة: »وما دخلك اأنِت؟ اأاأنت 

مفت�ش! مل يذهب فال يذهب! ل يرغب يف الذهاب، يريد البقاء يف املنزل 

يوًما للراحة«.

لكـــن، ليت رنـــني ذاك الهاتف اللعني يتوّقـــف، ت�سّمرت اإحدى عينّي 

على الباب، والعني الأخرى على فم احلاج �سادق الذي كان يتكّلم على 

الهاتـــف بعيًدا عن البقية ب�سكل مثري للريبة. ملاذا مل يفتح الباب اأحد؟ 

ملاذا مل ياأِت علّي؟ لقد قال بنف�سه اإّنه �سياأتي خالل اأ�سبوع. كم كان يوم 
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الأربعاء قا�سًيا.

انتظـــرت نهار اخلمي�ش كـــي ُيفتح الباب منذ ال�سبـــاح الباكر، لقد 

وعـــدين علي اأّنـــه �سيعود �سريًعا، وها قد م�ســـت 7 اأّيام على ذهابه، مل 

يقـــل يوًما اإّنـــه �سيعود ب�سرعة على هذا النحو مـــن اليقني، كم �ساورين 

القلق! وملاذا طلب مّني اأن ل اأخ� والدته؟

خـــرج احلاج �سادق يوم اخلمي�ش من البيت باكـــًرا، ومل يقّر لل�سّيد 

ا ومرتبًكا، كان الهاتف مقطوًعا ول يرّن، وظّل  نا�سر قرار. بدا منقب�سً

الهاتـــف ذاته يف داخلي يجلـــب يل الأخبار ال�سّيئة، وينبئني اأّن مكروًها 

قـــد ح�سل، لكّنني تظاهرت باأّنني ل اأعلـــم �سيًئا، واأخذت مّني احلرية 

كّل ماأخـــذ. كنت دائًمـــا اأحد�ش ت�سرفات الآخريـــن امل�سكوكة واملبهمة 

ة جمرى حلقومي، اأحببت اأن يقول  جّيًدا، انقب�ش قلبـــي، و�سّدت الغ�سّ

«، كي اأبكي، لكن كان كّل فرد مّنا 
1
اأحد يل: »فوق عينيك يوجد حاجبان

منطوًيا علـــى نف�سه، واأطبق على املنزل �سمت مريب. يا له من خمي�ٍش 

قا�ٍش وحزين!!

عنـــد �سباح يـــوم اجلمعة، جاء والـــدي يف اأثري. مـــا اإن راأيته حّتى 

دّب اخلـــوف يف قلبـــي؛ اإذ مل ي�سبق اأن اأتى اأحد من اأفـــراد عائلتي اإىل 

منـــزل احلاج �سادق من قبل، حد�ســـُت اأّن مكروًها قد حدث بالتاأكيد. 

حاول اأبي اأن ُيظهر نف�سه اأّنه بحال طبيعية، لكن ال�سطراب كان ميور 

من خلف هاتني العينـــني العطوفتني با�ستمرار. وقف لدى الباب وقال: 

ا  »فر�ستـــه، لدينا �سيوف، لقد جاء عّمك وقالت اأمك اأن تاأتي اأنِت اأي�سً

لتناول الغداء معنا، لنجتمع مًعا على مائدة الطعام«.

كانت �سّيارة رينو بي�ساء اللون متوّقفة اأمام باب املنزل. جل�ش خلف 

1- كناية عن الأمر الوا�سح والجلي. )المترجم(
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املقـــود رجل ل اأعرفـــه، وبا�سطـــراب كبري ذهبت وارتديـــت مالب�سي، 

وعدت لأجل�ش يف املقعد اخللفي.

قلت لأبي: »من املقّرر اأن ياأتي علي اليوم؛ لذا علّي العودة ب�سرعة«.

لكّنـــه مل يلتفـــت لينظر اإيّل حتـــى! دا�ش الرجل علـــى دوا�سة الوقود 

واجته بنا من تلك ال�سوارع الباردة واخلالية نحو املنزل. كانت الأ�سجار 

الياب�سة والعارية متجّمدة بطبقة رقيقة من الثلج.

و�سلنا اإىل املنـــزل، ومل يكن اأثٌر لعّمي اأو لل�سيوف. كانت اأّمي تذرع 

الأر�ش م�سًيا يف فنائنا ال�سغري، ما اإن راأتني حّتى هرعت نحوي، وقبل 

اأن تقول �سيًئا �ساألتها: »اأمي، ماذا ح�سل؟ اأخ�يني احلقيقة«.

ا�ستنجـــدت نظراتها باأبي وقالت ب�سعوبـــة بالغة: »ل �سيء، ل �سيء 

اإمّنا... اإمّنا«.

�سرخت: »اإمّنا ماذا؟!«.

فـــّر اللون من وجههـــا، بينما روؤيـــا ونفي�سة كانتا تنظـــران اإلينا من 

خلف �ستائر النافذة بقلق.

قالـــت اأّمي بهـــدوء: »ل تفزعـــي، مل يح�سل �سيء لقـــد اأ�سيب علي 

بجروح قلياًل فقط«.

ل اأدري مـــاذا اأ�سابني، غ�سبت ب�سدة وقلت: »ح�سًنا ُجِرَح فلُيْجرح! 

مـــاذا تعني لعبة القـــط والفاأرة هذه؟! فلي�ست املـــرة الأوىل التي ُيْجرح 

فيها، لقد ُجِرَح حتى الآن مئة مرة!!«.

خرجـــت الكلمات من فـــم اأّمي ب�سعوبـــة، قالت على نحـــو متقّطع: 

»ولكن، هذه املرة تختلف عن �سابقاتها، يده! يده... لقد قطعت«.

فجـــاأة فّكـــرت اأّنه لي�ـــش بال�سيء املهـــّم، فقلت: »ح�سًنـــا ُقِطَعت يده 

فلُتْقَطع، فال اإ�سكال يف ذلك، على اأّي حال هو حّي«.



245 العيش مع رجل ذي مروءة  - 13

نظـــرت اأّمـــي اإىل اأبـــي نظـــرات ياأ�ش وم�سكنـــة فقال اأبـــي: »فر�سته 

ا قد ُقِطَعت«. عزيزتي، ليت يده فقط قد ُقِطَعت، لكّن قدمه اأي�سً

يف تلك اللحظة فّكرت اأّنه لو ُقِطَعت كّل اأطراف بدنه اإرًبا فال �سري 

ا فقط، فاأجبت اأبي ب�سرعة: »ل �سري يف ذلك«، ومن  يف ذلك. اأريده حًيّ

ثّم اأجه�ست بالبكاء.

- اأق�ســـم باهلل ل يهّمنـــي حّتى لو قطعت كلتا يديـــه، ولو قطعت كلتا 

ا ل م�سكلة بالن�سبة اإيّل. اأخـــ�وين فقط، هل هو على قيد  قدميـــه اأي�سً

احلياة!! باهلل عليك يا اأبي اأخ�ين هل هو حّي؟

اأ�ســـاح والدي بوجهه اإىل اجلهة الأخرى كي ل اأرى دموعه. قال وهو 

يغ�ّش بالبكاء: »فر�سته حبيبتي، اأتدرين ماذا ح�سل؟«.

ت�سّلبـــت �سرايـــني �ســـدري واأجتّث قلبـــي من بني اأ�سالعـــي، مّيمت 

وجهي �سطر ال�سماء الباردة املتجّمدة وقلت: »يا اإلهي... ملاذا ل يخ�ين 

اأحدهـــم باحلقيقـــة! اأنا اأعلم، اأعلم اأّن علي قـــد ا�ست�سهد، يا اإلهي ماذا 

اأفعل الآن؟«.

نظرت اإىل اأّمي واأبـــي ورجوتهما بعجز: »األي�ش كذلك يا اأّمي! األي�ش 

كذلك يا اأبي! لقد ا�ست�سهد علي؟! األي�ش كذلك«.

بكـــت اأّمـــي مبرارة، واتخـــذ اأبي زاويـــًة يف الفناء واأ�سنـــد راأ�سه اإىل 

احلائـــط، اأّمـــا روؤيا ونفي�ســـة، فاأ�سدلتـــا ال�ستـــارة، وان�سّلتـــا اإىل داخل 

الغرفة. جل�ست على الأر�ش الباردة. اأردت اأن اأت�سّبث بالأر�ش واأقب�ش 

قب�سًة من الرتاب واأهيله على راأ�سي، ولكن مل يكن بني يدي �سوى بالط 

ال�سرياميك املتجّمد.

انحنيـــت ناحية اجلنينـــة، وقد غّطت طبقة ثلج رقيقـــة وجه ترابها. 

كانـــت يـــداي تبحثان عن �ســـيء يف الـــرتاب عبًثا. مل اأرغـــب يف البكاء، 
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ن�سجـــت قائلة: »كنـــت اأعلم، مل ُيخلـــف علي يف وعده مطلًقـــا، كان يفي 

بوعـــده دائًما. ولكن، علـــي حبيبي، لقد قتلني النتظـــار، لقد انتظرتك 

منذ ليلـــة الأربعاء، لقد وعدتني اأن تعود يف ظـــرف اأ�سبوع، علي حبيبي 

اأيها املجحف، اليوم هو يوم اجلمعة، اأمل تقل اإّن فر�سته ل ميكنها حتّمل 

ذلـــك! اأمل تقـــل اإّن فر�سته لي�ست على ما يرام! اأمل تقل اإّن كّل هذا القلق 

وال�سطراب �سيوؤذي فر�سته، ماذا اأفعل من دونك!«.

تقّدمـــت اأّمي واأم�سكت بذراعي، كان وجههـــا قد اختفى وراء طبقة 

مـــن الدموع، قالت ب�سعوبة: »انه�سي عزيزتي، فديتك نف�سي! انه�سي 

فالأر�ش باردة، �سوف ت�سابني بالزكام يا حبيبتي«.

مل اأهداأ ومل يقّر يل قرار، �سعرت برغبة يف الذهاب اإىل مكان بعيد، 

اإىل مـــكان ل توجد فيه اأنباء كهذه. ماذا ع�ساي اأفعل؟ نه�سُت و�ساألت: 

»اأتدري ال�سّيدة من�سورة بذلك؟!«.

اأوماأْت يل براأ�سها، فقلت: »لنذهب اإليها«.

تقـــّدم اأبي، وقد تلّظـــت عيناه كاجلمـــر، مل اأَره على هذه احلال من 

ـــا. قلت لوالدي:  قبـــل. نف�سْت اأّمـــي �سادوري وقّبلتنـــي. كان وجهي نديًّ

»اأبي، اأتذكر ماذا قلت يل ليلة العر�ش؟«.

هّز راأ�سه والدموع تنهمر من عينيه:

- يـــا ابنتـــي اإن العي�ش ليلة واحـــدة مع رجل ذي مـــروءة اأف�سل من 

العي�ش مع رجل بال مروءة كّل العمر.

اأردفـــت اأّمي باكيـــة: »وكاأّن اجلميـــع كان يعلم منذ اليـــوم الأول اأّن 

حياتـــك �سُتْخَتم على هذا النحو! حّتى اأنِت نف�ســـك، األي�ش كذلك، كّلنا 

كّنا نعلم ذلك!«.

تذّكرت يوم الطلبة وحديثي مع علي: »اأريد اأن يكون يل م�ساهمة يف 
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الثورة واحلرب، اأمتنى اأن يكون زوجي يف احلر�ش، موؤمًنا ثوريًّا«.

اإن عنا�ســـر احلر�ش موؤمنون متدّينون. قال علي حينها: »قد اأقع يف 

جرح اأو اأ�ست�سهد«.
ُ
الأ�سر اأو اأ

فاأجبته: »لي�ش من املقّرر اأن يحدث كّل هذا دفعة واحدة«.

كنـــت اأعلم اأّن علي لن ُيوؤ�سر اأبًدا، لكن يف نف�ش الوقت كنت متاأّكدة 

مـــن �سميـــم قلبي اأّنه كمـــا كانت دربـــه حمفوفة باجلـــراح فهي كذلك 

حمفوفة بال�سهادة.

م�سحـــت اأّمي دموعـــي ب�سرعة بطرف �سادورهـــا وقالت: »مولتي يا 

زهراء، ُمّني بال�س� على ابنتي! مولتي يا زينب ُمّدي ابنتي بالعون!«.

كانـــت كتفاي تهتـــّزان من دون اإرادة مّني، و�سّيـــارة الّرينو كانت ما 

زالت متوّقفة اأمام باب املنزل، ترّجل ال�ّسائق مع اأبي، وراح ينظر اإلينا 

بحزن وغّم.

ن�سجـــت ناحبـــة: »اأق�سم باهلل، كّل هذا كان ليلـــة واحدة، لقد ع�ست 

معه ليلة واحدة فقط«.

اأردت امل�ســـري يف الطرقـــات ل األوي على �ســـيء، اأردت الذهاب اإىل 

مـــكان بعيد، اإىل قمة اجلبـــل، اإىل و�سط البحـــر، اأو اإىل الأعايل حيث 

ال�سمـــاء. اأردت الذهـــاب اإىل مكان ل يوجد فيه اأحـــد، اأردت اأن اأ�سرخ 

واأبكي قدر ما اأ�ستطيع.

مل اأكـــن اأرى اأّي مـــكان ول اأّي �سيء. كانت اأمام ناظري فقط �سورة 

علـــي. عّمت ال�سو�ســـاء اأمام املبنى ال�ساد�ش، ووقـــف عدد من ال�سبان 

مبالب�سهم ال�سوداء مقابل منزل والدة زوجي، وراحوا يبكون ب�سمت.

�ساعـــدين اأبي واأّمي و�سعدنـــا 54 درجة ب�سعوبـــة. كان باب ال�سقة 

مفتوًحا وال�سّيدة من�سورة جتل�ش و�سط البهو. ما اإن راأتني حّتى نه�ست 
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وتقّدمت باجتاهي، عانقنا بع�سنا البع�ش، قالت يل وهي تعانقني باكية: 

»عزيزتي فر�سته، اأراأيت ماذا ح�سل؟ لقد رحل علي! لقد رحل علي من 

بيننا! لقد ُحرم روؤية طفله! يا ح�سرتاه عليك يا حبيبي، والهفتاه عليك 

يا علي! فدتك اأمك اأيها العري�ش! عري�ش مل ي�سبع من احلياة!...«.

�سعـــرت بيٍد علـــى كتفي، �سعـــرت بيـــٍد حت�سنني وحت�ســـن ال�سّيدة 

من�ســـورة، كان ال�سّيد نا�سر قد و�سع راأ�سه و�سط كتفينا وعانقنا نحن 

الثنتني وقال باكًيا: »يا اإلهي، يا رّباه، ال�س�، األهمنا ال�س�! يا اإلهي، 

يا رّباه، احلمد لك. علي حبيبي! علي ولدي اإىل اأين رحلت يا اأبتاه!«.

وراح يبكي معنا ب�سّدة، ومع بكائه ونواحه �سّجت اجلموع من حولنا 

بالبكاء. وقفت اأّمي جانًبا لكّنني كنت اأ�سمع �سوتها:

- �سّلوا على حممد واآل حممد. يا مولتنا الزهراء األهميهم ال�س�! 

يا مولتنا زينب كوين يف عونهم!

بعـــد قليل، تفّرقنا عن بع�سنا البع�ش، جل�ش ال�سّيد نا�سر يف زاوية، 

وو�ســـع راأ�سه علـــى ركبتيه، وال�سّيـــدة من�سورة كانت تذهـــب اإىل هذه 

الناحيـــة وتلـــك وتنوح: »علـــي! الآن على كتف من �ساأ�ســـع راأ�سي! علي! 

الآن من �سيوا�سيني! تعال وقل اإّن ذلك كذب! تعال وقل اإّنك مل ترتكني 

وحـــدي! لهفـــي عليـــك يا علـــي! واح�سرتاه عليـــك. يا اإلهي لقـــد انتهت 

حياتي! علي كّل ما اأملك، حبيبي علي رحل!..«.

ت�سللت اإىل ح�سن اأّمي و�ساألتها: »اأين علي؟ فلنذهب لرناه«.

هم�ست اأّمي يف اأذين: »مل ياأِت بعد، اإّنه عند اأ�سدقائه«.

�ساألتها: »واأين ا�ست�سهد؟«.

- يف ماووت العراق على لغم.

قلـــت واأنـــا اأبكي: »اإّنه يف جبهـــات الغرب منذ اأّيام عـــّدة واأ�سدقاوؤه 
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يودعونه«.

وفـــد الأ�سدقاء واملعـــارف والأقرباء لتعزيتنا، فلـــم ي�سّدق اأحد ما 

حـــدث، كان اجلميع ينظـــر اإلينا مبهوًتا؛ اإذ اإّنه قـــد م�سى على �سهادة 

اأمري 6 اأ�سهر فقط.

و�سلـــت مرمي واجلّدة واجلّد والأقـــارب الطهرانيون لياًل، كم كانت 

حلظـــة مريرة! كـــم كان �سجيًجا ملـــوًل! كم كان بكاء مـــرمي بانك�سار، 

والآهـــات املظلومـــة لل�سّيدة من�سورة وال�سّيد نا�ســـر موؤملًا وجارًحا! كم 

كان لياًل ل نهاية له! كم كان يوم جمعة قامًتا وطوياًل!

رت  ح�سِ
ُ
يف �سباح ال�سبت، اأخ�نا اأحد اأ�سدقاء علي اأّن اجلنازة قد اأ

اإىل همـــدان، واأخذوهـــا اإىل مرياجن، واأقاموا لهـــا املرا�سم هناك حّتى 

ال�سباح. كان قلبي يغلي من ال�سطراب، ومل يقّر يل قرار.

ا �ساآتي معكم«. ارتدى اجلميع مالب�سهم فقلت لهم: »واأنا اأي�سً

قالوا: »كاّل، ل ميكن ذلك«.

قلت: »بل �ساآتي«.

قالـــوا: »يوجـــد كراهية يف ذلـــك، فمجيئك لي�ش حممـــوًدا من اأجل 

الطفل«.

بكيت، ووعدتهم اأن ل ت�سوء حايل: »اأق�سم لكم واأعدكم اأن ل اأبكي، 

خذوين معكم«.

رجوت احلاج �سادق:

- باهلل عليك دعني اآتي معكم.

قلت لأمي: »لقد ا�ستقت اإليه«.

ل فائدة، رجوت ال�سّيد نا�سر قائلة:
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- باهلل عليك �سّيد نا�سر خذوين معكم.

ا�ستنجد ال�سّيد نا�سر بال�سّيدة من�سورة:

ا. - فلناأخذ فر�سته اأي�سً

اأم�سكت بيد اأّمي:

ا، اأق�سم باهلل اأعدكم  - اأّمي، قويل �سيًئا، افعلي �سيًئا كي اآتي اأنا اأي�سً

اأن ل ت�سوء حايل.

ات�سلـــت اأّمي بعدة جهـــات، و�ساألت عّدة اأ�سخا�ـــش، فقالوا اإن نظر 

املراأة احلامل اإىل املّيت مكروه.

اأجبتها: »لكّن علي لي�ش مّيًتا، علي �سهيد«.

يف النهايـــة رّقـــت قلوبهم حلـــايل وقالوا: »تعايل معنـــا ل م�سكلة يف 

ذلك«.

 اأّي 
1
خف�ســـت راأ�ســـي وتبعتهم بهـــدوء. وكـــي ل ُيحدث »املنافقـــون«

م�سكلة جلثمان علي، مت و�سع التابوت يف مكان معزول لياًل يف م�ست�سفى 

اجلي�ـــش، علـــى م�سافة 5كلم من جـــادة كرمان�ساه، وكذلـــك ُمِنع دخول 

الأفراد الذين لي�ش لديهم عمل اإىل هناك.

دخلنـــا امل�ست�سفى، توّقفنا قلياًل يف حرمـــه، تقّدمت اإحدى �سيارات 

الإ�سعـــاف وتبعتهـــا �سيارتان. كان خلـــف حرم امل�ست�سفى �ســـارع �سّيق 

ا ل نهاية له. واأحاطـــت بامل�ست�سفى ف�سحـــة ت�سبه احلديقة،  طويل جـــدًّ

رة العاريـــة والياب�سة جانبي الطريق  ومـــالأت اأ�سجار ال�سف�ساف املعِمّ

الـــذي ع�ناه، وا�ستقـــرت عليها طبقة رقيقة من النفنـــاف. كان الثلج 

هناك على التـــالل واجلبال اأكرث ما جعل اللون الأبي�ش يكت�سح الأر�ش 

وال�سهل واجلبل.

1- المنافقون: يق�سد بهم منظمة )منافقي خلق(. 
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ا ب�سرعة، وران ال�سمـــت على اجلميع.  ع�نـــا ال�سارع الطويل جـــدًّ

نظرنـــا ب�سكوت اإىل الأر�ـــش املغطاة بالثلوج من خلـــف نوافذ ال�سّيارة. 

بعـــد قليل، وجدنا يف اآخر ذاك ال�سارع حاوية خلف �ساحنة كبرية، وقد 

توّقف حولها �سيارات عّدة تابعة للحر�ش.

ترّجل بع�ش الأ�سخا�ش من �سّيارة الإ�سعاف واجّتهوا ناحية احلاوية. 

كذلـــك ترّجلنا نحن من ال�سّيارة. فتحوا براد احلاوية واأنزلوا التابوت. 

تقّدم احلاج �سادق نحـــوه حمنّي القامة وكتفاه متهّدلن. رك�ش ال�سّيد 

نا�ســـر وح�سن التابـــوت. اأم�سكت اأّمـــي بيدي. فتحـــوا التابوت وناحت 

ال�سّيـــدة من�ســـورة: »فديتك نف�ســـي! فدتك اأمك يا علـــي! اأق�سيت ليلة 

البارحة هنا يا �سيا عيني!«.

و�سّج اجلميع بالعويل والنحيب، كانت اأّمي ت�سهق وهي تبكي، كذلك 

اأنا من دون اأن اأح�سب لالأفراد من حويل ح�ساًبا. كانت يد اأّمي تالطف 

كتفي، وازدحم املكان حول التابوت. اجتهت نحو علي، كان قلبي يخفق 

ب�سرعة وقدمـــاي ترجتفان. تنّحى اأ�سخا�ش عـــّدة جانًبا. جل�ست قرب 

التابـــوت، عانق احلاج �سادق راأ�ـــش اأخيه. بينما اأم�ســـك ال�سّيد نا�سر 

وال�سّيـــدة من�سورة بيده اليمنى. جل�ســـت على ي�سار علي. اأزحت غطاء 

النايلـــون جانًبا، كانت يده الي�سرى ظاهرة، باردة ومدّماة، لقد اأثخنت 

�سظايـــا اللغـــم اجلهـــة الي�سرى من بدنـــه باجلراح، واأدمـــت ق�سًما من 

راأ�ســـه. �سغطت على يده، تذّكـــرت الّليلة الأخرية كم نظرت اإىل هاتني 

اليديـــن وقلـــت يف نف�سي: »علـــّي اأن اأحفظ �سكل هاتـــني اليدين، واأن ل 

اأن�ســـى �سكل هـــذه الأ�سابع«. مل تدفـــاأ يده مهما حاولـــت. نه�ش احلاج 

�سادق واأعطاين مكانه.

بـــدا نائًما بهـــدوء وطماأنينة بوجهـــه الأبي�ش املنـــري. كان اأ�سدقاوؤه 

قـــد و�سعوا على جبهته ع�سبة خ�ســـراء اجتازت �سعره الأ�سقر. وذقنه 
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م�سّرحـــة، و�سعره نظيف ومهندم، كذلك كان حاجباه مرتبني. كم كنت 

اأ�ستاء لزعل هذين احلاجبني!

انحنت اأّمي واأم�سكتني قائلة:

- انه�سي عزيزتي فر�سته، انه�سي.

قلت واأنا اأغ�ّش بالدموع: »اأنا ل اأبكي، اأنا بخري«.

خاطبت ال�سّيدة من�سورة اأ�سدقاء علي: »اأهكذا اعتنيتم بعلي! لقد 

جتّمد ولدي منذ ليلة البارحة من ال�د!«.

بكى اجلميع لكالمها. و�سعت اأّمي يدها حتت ذراعي وقالت:

- انه�سي فر�سته حبيبتي، انه�سي �ست�سابني بالزكام.

كان اجلميـــع يبكي مـــا عدا علي، فقلت: »حبيبـــي علي، لقد ارحتت 

الآن، ن قرير العني يا حبيبي، لقد عانيت اأرق �سبع �سنوات. لقد انتهى 

الأمـــر وارحتـــت، ن، ن بهدوء، لكّن قلبي يحـــرتق؛ لأّنك مل تَر طفلك، 

ليتك راأيته ورحلت بعد ذلك!«.

تذّكرت الرمانتني من دون اإرادة مني، ليتني اأ�ستطيع معرفة ما اإذا 

كان قد اأكل الرمانتـــني امل�سقوقتني اأم اأّنه قد وهبهما كما يهب الأ�سياء 

الأخرى. تاأّبطْت اأّمي يدي من كتفي فنه�ست، كانت قدماي واهنتني ل 

قـــدرة بهما، واأ�سناين ت�سطك ببع�سها البع�ش ويدي ما تزال متجّمدة 

مـــن برودة يد علي. وقف اجلميع حول التابـــوت يرتدون اأثواب احلداد 

ويرثونـــه، ومـــرة ثانية اأطبق الوجـــوم على كّل �سيء اأمامـــي، ومل اأ�سعر 

بوجود �سيء، وابتعدت مع اأّمي ب�سرعة.

اأحببت اأن نبتعد ونبتعد، مل اأرغب يف اأن اأ�سّدق اأّنني لن اأرى علي ثانية. 

هو جال�ش هناك على ذاك اجلبل، داخل ال�سماء و�سط الغيوم، ينظر اإلينا 

ويرعانا ويحذر من اأن اأ�ساب بال�د، اأو اأن ي�سيب طفله مكروه.
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قلـــت لأمي: »لنذهب«. وذهبـــت معها ب�سرعـــة اإىل مقربة من �سفح 

اجلبل من دون اأن ننب�ش بكلمة. مل اأرغب يف اأن اأ�سّدق اأّن علي ا�ست�سهد، 

لكّن تلفزيون حمافظة همدان اأذاع لياًل بياًنا جاء فيه: »ملنا�سبة �سهادة 

القائد البطل علي ت�سيت �سازيان، يعت� يوم غٍد الثنني الثامن من اآذر 

يوم عطلة، و�سيعلن احلداد 3 اأّيام يف املحافظة«.

اجتمع اأفـــراد العائلة وحتّدثـــوا عن مرا�سم الغـــد ومرا�سم الدفن. 

تقـــّرر اأن يلقـــي احلاج �سادق كلمـــة يف املرا�سم، اأّمـــا ال�سّيد نا�سر فال 

ا كنـــت متاأّكدة من اأّننـــي ل�ست �سمن  يطيـــق اإلقاء الكلمـــات. واأنا اأي�سً

الأ�سخا�ش الذين �سيتحّدثون يف املرا�سم.

جتمهـــر النا�ـــش �سبـــاح الأحد اأمام منـــزل والدة زوجـــي كاحل�سر، 

ـــة بالتعزيـــة يف �ساحة  وجتمعـــوا حاملـــني الأعـــالم والاّلفتـــات اخلا�سّ

مبـــاين املهنية. كنت اأقف خلف النافذة اأنظـــر اإىل اجلموع، فقال اأحد 

الأ�سخا�ش من داخل الغرفة: »لقد اأح�سروا ال�سّيد علي«.

دخلـــت �سّيارة الإ�سعـــاف اىل الزقـــاق، فتحوا بابهـــا، كان بداخلها 

تابوت ملفوف بعلم اجلمهورية الإ�سالمية ذي الألوان الثالثة. ارجتفت 

قدمـــاي، و�سعت يدي على احلائط كي ل اأهوي، غ�س�ست بالبكاء؛ اإذ 

اإّن علي بعد �سنة وثمانية اأ�سهر من الزواج ما زال ل ميلك بيًتا. تذّكرت 

 اأّمي، 
1
اأغرا�سنا التي و�سع كّل ق�سم منها يف مكان: ق�سم منها يف اأنبار

وق�ســـم اآخـــر يف منزل احلاج �ســـادق، وحقيبة مالب�ـــش يف زاوية غرفة 

ال�سّيدة من�سورة.

كان النا�ش يهتفون يف الزقاق: »وا وياله ُقِتل علي، ُقِتل اأ�سد اهلل«.

كان بدين يرجتف ل�سماعي هذه الأ�سوات. اأنزلوا التابوت من خلف 

1-  اأنبار: غرفة غالًبا ما تكون في الفناء الخارجي للمنزل؛ تحفظ فيها اللوازم والمعّدات 
و..، وت�ستهر المنازل الإيرانية القديمة بوجودها. )المترجم(
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�سّيارة الإ�سعـــاف، ووقف جريان املباين املقابلة خلـــف النوافذ يبكون. 

مل ي�ســـع الزقاق حّتى لرمية اإبرة؛ اإذ اإّن ق�سًما من النا�ش كانوا يف �سّقة 

والدة زوجي والق�سم الآخر كان يف ال�سارع.

مل ي�ستطيعـــوا رفع التابوت، فو�سعوه ثانية داخـــل �سّيارة الإ�سعاف. 

عندمـــا انطلقـــت ال�سّيـــارة رك�ـــش خلفها النا�ـــش وهم يهتفـــون. كانت 

ا. مل ي�سهد  الأجـــواء مثقلة باحلزن، كذلك كان املنـــزل حزيًنا ومنقب�سً

�ســـارع املهنيـــة و�ساحة املبـــاين ح�سوًدا كهـــذه حّتى اليـــوم. كان النا�ش 

يهتفون: »يا ح�سني، يا ح�سني«.

تفّطـــر قلبـــي. اأحببـــت اأن اأفتح النافـــذة واأطري كطائـــر واأرحل اإىل 

البعيد حيـــث علي، اأرحل اإىل حيث علي واأ�سدقاوؤه ال�سهداء يت�سامرون 

وي�سحكـــون. جتّمـــع النا�ـــش حول التابـــوت كاللجج، يلطمـــون ال�سدور 

والروؤو�ش والوجوه ويهتفون: »يا ح�سني..«.

انطلقت �سّيارة الإ�سعاف وتبعها النا�ش. لقد اأتى الكثري من امل�سّيعني 

حـــايف الأقدام على الثلـــوج. وقفت اأّمي جانًبـــا، وانتظرنا �سيارات عّدة 

يف الزقـــاق كي تقلنـــا اإىل رو�سة ال�سهداء. كان الزقـــاق ما يزال يغ�ّش 

باجلموع. �سّقوا لنا طريًقا وركبنا ال�سّيارة. �ساهدت بوابة املبنى مغطاة 

بالفتـــة وقما�ـــش اأ�سود. عندمـــا دخلنا ال�ســـارع راأيت �ســـورة علي على 

اجلـــدران وخلف زجاج املحـــاّلت، وُكِتب على ال�ستائـــر ال�سوداء: »علي 

اأيها احلبيـــب... �سهادة مباركة«، كذلك ُعّلقـــت الرايات ال�سوداء على 

اأبواب املوؤ�س�سات وفوق الأ�سطح والنوافذ والأبواب.

هم�ســـت اأّمـــي يف اأذين قائلـــة: »حبيبتـــي فر�ستـــه، �سيطـــري علـــى 

اأع�سابـــك، فامل�ساألة يف رو�سة ال�سهداء خمتلفة، هناك يختلط احلابل 

بالنابل، الأعداء والأ�سدقاء، كوين قوّية ول تبدي اأّي �سعف«.

كانـــت ال�ســـوارع مزدحمـــة وعلي ي�سحـــك يف ال�سور علـــى الزجاج 
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اخللفـــي لل�سيـــارات. كان يف كّل مكان كيفمـــا اأدرت راأ�سك. مل يزدحم 

الطريـــق يف يوم من الأّيام من املنـــزل حّتى الرو�سة كما ازدحم اليوم، 

ومل يطل بالقدر الذي طال فيه الآن. اأخذونا من طريق خمت�سرة فقال 

ال�سائـــق: »لقـــد جتّمع النا�ـــش يف م�ستديرة الإمام، ومـــن املقّرر اأن يتم 

ت�سييع ال�سّيد علي من امل�ستديرة حّتى الرو�سة«.

يبلـــغ هذا امل�ســـري 5 كلم تقريًبـــا. عندما و�سلنـــا اإىل الرو�سة، كان 

�ســـوت علـــي ُيبّث ع� مكـــّ� ال�سوت من �سريط كا�سيـــت قدمي. كانت 

حايل �سّيئة، كيف عليَّ اأن اأ�سّدق اأّن �ساحب هذا ال�سوت مل يعد بيننا. 

مل اأ�ستطع ت�سديق رحيله واأفوله اإىل الأبد. كاّل، كاّل، لقد ا�ستقت اإليه 

بهذه ال�سرعة، اأنا اأريده، كنت اأتذّرع، اأريد علي كطفل يتذّرع يريد اأمه.

كذلك مـــرمي مل تتحّمل، عندما �سمعت �سوت علي بكت من دون اأن 

ا ثابًتا مي�سي بكتفني  يرتفـــع �سوت بكائها. كنت اأراه قبالتي كالعادة قوًيّ

مفتولتـــني. فّكرت يف نف�سي: »اإىل اأين تـــراه ذاهب؟ اأمل يكن من املقرر 

اأن نح�ســـل على منزل بعد عامني، واأن ننّظم حياتنا! اأخ�ين اإًذا، لقد 

كان كّل هـــذا التمّل�ـــش من �ســـراء املنزل وامتالك بيـــت من اأجل هذا، 

كنت ت�سعى ملكان اأف�سل«.

بكيـــت، وفّكـــرت اأّن علـــي يعت� املـــوت اأجمل من احليـــاة؟! قلت يف 

نف�ســـي: »ال�سهـــادة، فهل ال�سهادة عذبـــة وجذابة اإىل هـــذا احلّد حّتى 

حلقـــَت بها على هذا النحـــو من الع�سق، وتركتني والطفـــل، وتركت اأًبا 

ا يحّبونك كي حت�ســـل عليها! كيف اأدركت هذه اللّذة؟ كيف و�سلت  واأًمّ

اإىل هـــذه الب�ســـرية؟ فكـــم كان عمـــرك؟ اأق�سد ما هو �سعـــورك الآن! 

م�سرور، حّر اأم طليق؟ اإذا كنت هكذا فلماذا اأنا حزينة هكذا! ملاذا اأنا 

تي! ملاذا ل اأ�ستطيع اأن  م�سطربـــة وقلقة!؟ ملاذا ل اأ�ستطيع ابتـــالع غ�سّ

اأم�سك ع�اتي! مَل اأنا قليلة التحّمل اإىل هذا احلد!«. انك�سر فوؤادي مع 
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كّل هذه الأفكار التي ازدحمت يف راأ�سي.

يف تلـــك اللحظـــات اأح�س�ست جّيًدا معنى انك�ســـار القلب واحرتاقه. 

ح�ســـرت جموع غفرية اإىل الرو�ســـة، ومل يكن هناك مكان لرمي اإبرة. 

ترّجل �ســـاّب من احلر�ش من �سّيارة رباعيـــة الدفع، تقّدم وحتّدث اإىل 

ال�سائق. بعد ذلك، فتح لنا الطريق اأ�سخا�ش عّدة، ودخلت �سيارتنا اإىل 

باحة تقام فيها �سالة املّيت.

اإىل جهـــة ميني الباحـــة يقع مغ�سل الرجـــال ومغ�ســـل الن�ساء، وبني 

كال املغ�سلني درج ي�ســـل اإىل الطابق الثاين، وهناك اأف�سح لنا الطريق 

اأفـــراد عّدة واأ�سعدونا الدرج. كان يف الطابق الثاين غرفتان، جل�ش يف 

اإحـــدى الغرفتني الرجـــال وهم: قادة احلر�ش واجلي�ـــش والقوة اجلوية 

واملحافـــظ واإمام اجلمعـــة وم�سوؤولو املحافظـــة. كان اأمام املبنى �سرفة 

�سيقة وطويلة ت�ستخدم من اأجل اإجراء املرا�سم.

عندما دخلنا غرفة ال�سيدات، �ساءت حايل. قلت يف نف�سي: »فلتك�سر 

قدمي يا علي، اأتيت اإىل هنا من اأجلك«.

ا ال�سّيدة من�سورة واجلـــّدة واخلالة فاطمة،  كانـــت يف الغرفـــة اأي�سً

وقـــد و�سلـــن اإىل هنا قبلنا. ذهبت اأّمي واأح�ســـرت يل كوب ماء. مرمي 

التـــي اأتت بال�سّيـــارة ذهبت وجل�ســـت اإىل جانب والدتهـــا. بعد �ساعة، 

�سمعنا �سجيًجا من اخلارج، كان النا�ش يهتفون:

»ارتدوا مالب�ش العزا   فقد ُقِتل علي

وا وياله ُقِتل علي     ُقِتل علي«.

دخلت �سّيدة �ساّبـــة اإىل الغرفة، وقد غّطت ن�سف وجهها بال�سادور 

تقريًبا.

قالت تلك ال�سّيدة: »معذرة، اأين جتل�ش زوجة ال�سهيد؟«.
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اأ�سارت اأّمي اإيّل. قلت: »بلى«.

تقّدمـــت ال�سّيـــدة نحوي، كنـــت اأرى فقـــط اأنفها وعينيهـــا، فقالت: 

»اأختاه، من املقّرر اأن تلقي كلمة يف املرا�سم«.

ارتبكـــت ل�سماعي هذه الكلمات وقلـــت: »ماذا؟ األقي كلمة!! ل، لي�ش 

من املقرر ذلك«.

قالت ال�سّيدة: »ا�سمك يف الالئحة، �سيحني دورك بعد اأن يلقي اأخو 

ال�سهيد كلمته«.

تاأففت ب�سوت منخف�ش:

- مَل مْل تخ�وين من قبل؟ على الأقّل اأخ�وين ليلة البارحة.

مل تردف ال�سّيدة �سيًئا وذهبت. مل يكن يوجد نافذة يف الغرفة التي 

كّنا جنل�ش فيها، اإّل اأّن اأ�سوات اخلارج كانت ُت�ْسمع ب�سكل وا�سح. فجاأة 

�سمعنـــا �سوت علي، كانوا قد بّثـــوا �سريًطا لإحدى كلماته، فهّم اجلميع 

بالنهو�ش، وبكت ال�سّيدة من�سورة قائلة:

- فديت �سوتك يا علي يا حبيبي! علي ليتني اأموت يا حبيبي!

كان علـــي يقـــول ]يف ال�سريـــط[: »اإن كّل الف�سائـــل والقيم تكمن يف 

ال�سهيد. هنيًئا لل�سهداء، لقد كانوا وروًدا زكية الرائحة فانتقاهم اهلل. 

لقـــد اختارهـــم اهلل. اإن ال�سهداء اأحيـــاء، اإن ال�سهداء اأحيـــاء بالأفراد 

الذين يكملون طريقهم. كونوا اأمناء جّيدين لل�سهداء«.

كانت ال�سّيدة من�سورة تنوح قائلة:

- فديتـــك يا مهجتـــي، فقد كنت وردة انتقاهـــا اهلل! فديتك نف�سي، 

كنـــَت دائًما تقول هنيًئا لل�سهـــداء! والآن نحن علينا اأن نقول هنيًئا لك! 

هنيًئا لك يا مهجة فوؤادي!

كانت ال�سّيدة من�سورة تقول هذه اجلمل وتبكي.
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فّكرت يف نف�سي: »حبيبي علي، اأنا ل�ست متحّدثة لبقة مثلك، اأخاف 

اأن اأقول �سيًئا واأريق ماء وجهك«.

اأح�سرت اأّمي قلًما وورقة واأعطتني اإّياهما قائلة:

- خذي حبيبتي فر�سته، اكتبي كي ل تن�سي.

اأخـــذت القلم والورقة. كانـــت املرة الأوىل التي األقـــي فيها كلمة يف 

ا بني كّل هذه اجلموع، اأنا التي مل اأح�سل على �سهادة  حياتي، وذلك اأي�سً

البكالوريا بعد، ماذا اأ�ستطيع اأن اأقول؟ وماذا ميكنني اأن اأكتب؟!

قلـــت: »حبيبي علي، لقـــد قلـــت الآن اإّن ال�سهداء اأحيـــاء، ال�سهداء 

اأحياء مـــن اأجل الذين يريدون اأن يكملوا طريقهـــم. اإذا كنت الآن هنا 

عندي ف�ساعدين«.

عندمـــا مّررت القلم على الورقة جـــرت الكلمات يف ذهني ول�ساين. 

كنـــت اأكتـــب على الورقة واأ�سعـــر اأّن علي يقف اإىل جانبـــي. كنت اأ�سمع 

�سوته، وكاأّنه كان يلّقنني الكلمات. اأحببت اأن اأكتب كما يقول كي اأ�سمع 

�سوتـــه الدافئ من دون توّقف. لكّن علي ختـــم قائاًل: »وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته«، واأنا كتبت ذلك.

عندما و�سعت القلم علـــى الورقة كنت ما اأزال اأ�سعر بوجوده. كنت 

اأ�سعر اأّنه يقول هكذا: »حبيبتي فر�سته، قفي زينبية، زينبية«.

انهمرت دموعي وقلت: »�ساعدين، �ساعدين كي اأقراأ من دون اأخطاء«.

ابت�سم علي وهـــداأ كّل وجودي مع ابت�سامته. ارتفع �سوت النا�ش من 

اخلارج:

»من اأجل دفن ال�سهداء   اأقدم يا مهدي اأقدم«

وبكت ال�سّيدة من�سورة ومرمي واجلّدة ل�سماعهّن هذا ال�سعار.

كانـــت اأّمـــي اأكرث �سالبة. بعد قليـــل توّقفت الأ�ســـوات و�ُسِمع �سوت 
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فرقـــة املو�سيقـــى، كانوا يعزفـــون مار�ش العـــزاء. بعد ذلـــك، تال اأحد 

ا، بينما مـــرمي واجلّدة واخلالة  الأ�سخا�ـــش القراآن ب�سوت �سجـــّي جدًّ

فاطمة وال�سّيدة من�سورة كّن يتقّبلن التعازي.

�ســـاءت حـــال ال�سّيدة من�ســـورة خالل هـــذه الأّيام وتـــاأّذت ُكليتاها 

كثرًيا. فقالت مرمي: »اأمي، اإن بكيت كثرًيا �ست�سوء حالك اأكرث! اأن�سيت 

ماذا قال الطبيب، اإن البكاء واحلزن �سمٌّ لِك«.

ا، ل اأريد الدنيا بعد علي!«. اأجابتها بتململ: »فليكن �سمًّ

بعد قراءة القراآن هّزت اأ�سوات اجلموع الغرفة:

»اليوم عزاء اليوم عزاء   اليوم هو يوم عزاء

مهدي �ساحب الزمان   اليوم �ساحب العزاء«

دخلت اإىل الغرفة تلك ال�سّيدة ال�ساّبة جمّدًدا وقالت: »�سّيدة پناهي 

كوين جاهزة، فبعد كلمة اأخي ال�سهيد يحني دورك«.

فجـــاأة جتّمدت قدماي، كنت اأ�سمع �سوت دقات قلبي، ورحت اأهّدئ 

مـــن روعـــي. بعد كلمـــة احلاج �ســـادق هتـــف النا�ـــش: »اهلل اأك�، اهلل 

اأكـــ�، خميني قائد، املوت للمنافقني و�ســـّدام، ال�سالم على جماهدي 

الإ�سالم، ال�سالم على ال�سهداء«.

نه�ست من مـــكاين وظهرت ال�سّيدة لدى الباب. كذلك نه�ست اأّمي 

ورافقتني اإىل اأمام باب ال�سرفة، وراحت ت�سّلي على النبي واآله ب�سرعة 

من اأجلي. تنّحى اأحد ال�سباب يف احلر�ش من اأمام باب ال�سرفة قائاًل:

لي �سّيدة ت�سيت �سازيان. - تف�سّ

كانت اجلموع تطلق �سعار:

»وا وياله ُقِتل علي

اأ�سد اهلل قد ُقِتل



الروضة الحادية عشرة260

يا ح�سني...«.

ـــت ال�سرفة بامل�سوؤولني الواقفني قبالة النا�ش. ف�سح يل الطريق  غ�سّ

ـــة، وان�سغـــل بتنظيم  اأحـــد �سبـــاب احلر�ش الـــذي رافقنـــي حّتى املن�سّ

امليكرو.

ة، وقـــع نظري على اجلموع املمتّدة داخل  عندما وقفت خلف املن�سّ

الباحـــة. بع�سهـــم وقـــف على �سطـــح امل�سجـــد املقابل للمغ�ســـل، وحمل 

جندّيان طـــريف لفتة، كانت �سورة علي على ي�ســـار الالفتة، وُكِتب اإىل 

جانبها »علي اأيها العزيز! �سهادة مباركة«.

اإىل ناحية اليمني - حيث مرقد اآية اهلل الفا�سل ماّل علي مع�سومي 

- احت�سد الكثري من النا�ش، كذلك اإىل جهة الي�سار حّتى اأمام 
1
همداين

مدخـــل الرو�سة اإىل الأعلى مل يكن ُيرى �سوى جموع غفرية. كانت ُترى 

احل�ســـود باللبا�ـــش الأ�سود على امتداد النظر قد اأتـــت لت�سييع قائدهم 

املحبوب.

مل اأكـــن قـــد راأيت ح�سًدا كهـــذا يف الرو�ســـة لغايـــة الآن. اأ�سار اإيّل 

ال�ساّب يف احلر�ش الذي عمل على تنظيم امليكرو يل كي اأبداأ.

- با�سم اهلل حار�ش حرمة دماء ال�سهداء ونا�سر املظلومني.

اأح�س�ســـت اأّن �سوتـــي يرجتف، فهتفت يف قلبـــي: »علي، علي حبيبي 

�ساعدين«.

وتابعت...

- اأرى نف�ســـي اأ�سغـــر من اأن اأقـــف يف هذا املـــكان املقّد�ش لأحتّدث 

1- ح�ســـرة اآيـــة اهلل العظمـــى ال�سّيد ماّل علـــي مع�سومي )ولد في عـــام1274ق( وهو من 
تالمذة ال�سيخ عبد الكريم الحائري، العالم الزاهد والتقي ومن�ساأ البركات المعنوية. كان 

اآيـــة اهلل خـــالل وجوده في همدان يعمل علـــى تاأهيل المدر�سة العلمية للحـــوزة، وقد اأ�ّس�ش 

ا مكتبة هذه الحوزة. وفي 31 تير 1357 توفي بعد معاناة مع المر�ش. اأي�سً
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اإليكـــم. اأردت فقط اأن اأكـــون يف خدمتكم اأيها الأعـــزاء الذين تكّبدمت 

العنـــاء وح�سرمت من اأجل هـــذا القائد الإ�سالمـــي العزيز »علي ت�سيت 

�سازيان«.

تنّف�ســـت ال�سعـــداء، كانت اجلمـــوع غارقة يف �سمـــت عميق. رفعت 

راأ�سي، فكانت �سورة علي يبت�سم على لفتة قبالتي.

فتابعت:

- كذلـــك اأرى نف�سي اأ�سغر مـــن اأن اأكون زوجة �سخ�ش كهذا �سديد 

. الإميان، �سهم، �سجاع، مغوار وم�سحٍّ

يف نف�ش الوقت الـــذي كنت اأقول فيه هذه اجلمل تذّكرت علي الذي 

كان يتحّلى بكل هذه اخل�سال احلميدة، وُنق�ش يف ذهني م�سداق على 

كّل خ�سلة من خ�ساله.

فقلت: »كان علي معني اليتامى«، وتذّكرت اأّن اأحد اأ�سدقائه اأخ�نا 

منذ اأّيام اأّن علي وعّدة اأ�سخا�ش اآخرين كانوا ميالأون �ساحنة بالطعام 

واملوؤن ويذهبون اإىل قرية فقرية تدعى »�سنك �سفيد«، في�سعون الطعام 

خلـــف اأبواب املنازل التـــي مت ر�سدها م�سبًقا، ومن ثـــّم يرجعون. عند 

العـــودة كانوا يطلقـــون اأبواًقا عّدة فتعرف العوائـــل الفقرية معنى تلك 

الأبـــواق. كان علي واأ�سدقاوؤه يخرجون ب�سرعة من »�سنك �سفيد« كي ل 

يراهم اأحد، فتخرج العائالت من منازلها وتاأخذ ح�س�سها التموينية.

تابعت كلمتـــي: »علي هو �سخ�ش تبقى ذكراه يف كّل اجلبهات، وبني 

كّل اإخوتنا الأعزاء واملجاهدين الأفا�سل الذين هم يف اجلبهة«.

فجاأة ارتفع �سوت بكاء اجلموع. �سيطرت على نف�سي.

 اأطلب من كّل الأمهات والزوجات والأخوات اأن ير�سلن 
1
- اأنا احلقرية

1- كلمـــة رائجة فـــي الأدبيات الإيرانية ويق�سدون بها التوا�ســـع واإظهار العجزوالقّلة اأمام 
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اأولدهّن، كما طلب الإمام اخلميني، اإىل جبهات احلق �سّد الباطل.

تذّكـــرت باأقّل من ثانية اأّن علي قد وقف على هذه املن�سة ذاتها يوم 

�سهادة اأمري، وطلب من النا�ش اأن يذهبوا اإىل اجلبهة. كان �سوت علي 

يطنُّ يف اأذين قائاًل: »ل تفعلوا �سيًئا يجعل الإمام يقف ثانية ويطلب من 

النا�ش الإ�سراع يف الذهاب اإىل اجلبهات«.

فقلت: »اإن �ساء اهلل �ستعمى عيون الأعداء بح�سوركم يف اجلبهات، 

و�سينت�ســـر جي�ش الإ�سالم ب�سرعة، واأ�سكركـــم ثانية، واأطلب منكم اأن 

تكملـــوا طريق كّل ال�سهداء، وباخل�سو�ش طريق هذا ال�سهيد الفا�سل. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

ما اإن و�سلت اإىل هنا حّتى راأيت ال�سّيدة من�سورة تقف اإىل جانبي، 

اأعطانا اأحـــد العنا�سر وروًدا فرميناها مًعا اأنـــا وال�سيدة من�سورة من 

علـــى ال�سرفة باجتـــاه اجلموع. هّزت اأ�سوات التكبـــري »اهلل اأك�« ثانيًة 

رو�سة ال�سهداء.

ومـــن بـــني كّل هـــذه الأ�سوات قّطـــع نياط قلبـــي نواح حمـــرق لعّدة 

اأ�سخا�ش:

- �سّيد علي... �سّيد علي يا حبيبنا...

عـــدت اإىل الداخل مع ال�سّيـــدة من�سورة، ومل يتوّقف �سراخ وهتاف 

النا�ش ولطمهم.

دخلـــت تلك ال�سّيدة ال�ساّبة اإىل الغرفة وقالت: »�سكًرا جزياًل �سّيدة 

ت�سيت �سازيان. لقد اأبليت بالًء ح�سًنا«.

قلت: »خذوين، اأريد اأن اأكون عند علي خالل الت�سييع«.

نظـــرت املـــراأة اإىل ال�سّيدة من�سورة واإىل والدتـــي وقالت: »اجلموع 

قدرة اهلل. )المترجم(
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ا، حّتـــى اإن امل�سوؤولني لن ي�ستطيعوا التقّدم من اأجل الدفن.  غفرية جدًّ

لقـــد مّد اأ�سدقـــاوؤه منذ ليلـــة البارحة �سياًجا وحباًل حـــول الق� كي ل 

يتقـــّدم اأحـــد اإىل الأمـــام، لكّنهم يقولـــون اإّنهم ل ياأمنون مـــن النا�ش، 

فاحل�سود هناك كاحل�سر. ويقوم اأحد اأ�سدقاء ال�سهيد وهو عامل دين، 

ويدعـــى ال�سّيد »اإلهي« بقراءة القراآن وزيارة عا�سوراء داخل الق� منذ 

ال�سباح، ل ت�ستطيعون الذهاب اإىل هناك«.

قالت ال�سّيدة من�سورة: »ليتهم يدفنون علي قرب اأخيه!«.

اأجابـــت ال�سّيدة ال�ساّبة: »يا حاجة، اإن الق� الذي يقع على الطرف 

هـــو قٌ� يخ�ّش �سهيـــًدا مفقود الأثر، ولكي ُيفرح والـــد ال�سهيد املفقود 

الأثر قلب زوجته )اأم ال�سهيد( َو�سع �ساهًدا على الق� وكتب عليه ا�سم 

�سهيدهـــم، ويف ليايل اجلمعة ياأتون اإليـــه ويقراأون الفاحتة. لقد اأهدى 

والدا هذا ال�سهيد املفقود الأثر الق� لولدكم علي، فقالوا طوبى لهم اأن 

يكـــون ق� ولدهم من ن�سيب ال�سّيـــد علي، فهكذا هم �سيفرحون اأكرث، 

وولدهـــم �سيكـــون را�سًيا. ادعوا يا حاجة اأن يكـــون ولدهم مل ي�ست�سهد 

بعد، واأن يعود اإىل كنفهم«.

رفعت ال�سّيدة من�سورة يديها نحو ال�سماء:

- اإلهـــي اآمني، اإلهـــي ل تخّيب اآمالهـــم واأفرح قلوبهـــم. اإلهي اأق�سم 

عليك بحق قلبنا الك�سري اأفرح قلوبهم، واأن ل يخيب اأملهم، اإلهي ب�سلع 

الزهراءO اأق�سم عليك اأن ينتهي انتظارهم لولدهم.

ثـــّم قالت ال�سّيـــدة من�سورة وهي تنـــوح: »اأمري، هنيًئـــا لك، انه�ش 

فالّليلة لديك �سيف، لقد جاء علي، لقد اأتى اإليك اأخوك علي..«.

بكى اجلميع لكالمها، ومع الإحلاح ال�سديد ذهبت ال�سّيدة من�سورة، 

مرمي، واجلـــّدة، واخلالة فاطمة اإىل الت�سييـــع، لكّنهم مهما حاولت مل 
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ي�سمحوا يل بذلك، فجل�ست اأنا واأّمي يف الغرفة.

كـــم كانـــت الدقائق متر ببـــطء وق�سوة!! مـــّرت ال�ساعتـــان اأو الثالث 

�ساعـــات وكاأّنها يوٌم اأو يومان! كم اأحلحت علـــى اأّمي كي تاأخذين للوداع 

الأخـــري!! اأم�سكت اأّمي بيدي وراحت تقراأ اآية الكر�سي، واحلمد، وقل هو 

 O اهلل اأحد. اأحياًنا كانت ت�سع يدها على قلبي وتقراأ ت�سبيحة الزهراء

ليهداأ بع�ش ال�سيء.

اأن�ســـتُّ جّيًدا، وحاولـــت معرفة ماذا يحدث يف اخلـــارج، اأح�س�ست 

اأّن قلبـــي قـــد توّقف لعـــدة دقائق وتهـــاوى �سيٌء ما يف داخلـــي، نه�ست 

واأ�سرعت باجتاه باب الغرفة، اأم�سكتني اأمي، انفجرت بالبكاء وجل�ست 

على الأر�ش اأتاأّوه واأئّن:

- اأمـــي، لقد رحل علي، لقد رحل، اأنـــا متاأّكدة من اأّنه قد رحل الآن 

من بيننا.

بكت اأّمي، األقيت براأ�سي على �سدرها وقلت لها:

- اأّمـــي لـــن اأراه بعد الآن اأبـــًدا، اأنـــا متاأّكدة من اأّنهـــم دفنوه حتت 

الرتاب، لقد راأيته يوّدعني.

اأّمـــي التي اإىل ذاك احلني كانـــت ت�سيطر علـــى اأع�سابها انفجرت 

بالبكاء.

- علي حبيبي، وداًعا...

كان ح�ســـن اأّمـــي مالًذا جّيـــًدا لأذرف دموعي فيه. بعـــد قليل جاء 

احلـــاج �ســـادق وال�سّيد نا�سر وعـــدة اأ�سخا�ش اآخريـــن والرتاب يغّطي 

مالب�سهم ال�ســـوداء واملبعرثة. نزلنا الدرج، كانـــت الباحة خالية، لكّن 

الرو�ســـة ما زالت تغ�ّش باجلمـــوع. رغم ذلك، ا�ستطعنـــا اأن نع� من 

بـــني اجلموع �سرًيا على الأقدام، مـــع اأّن قدَمّي كانتا ترجتفان ول قدرة 
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لهما على امل�ســـري، �سمعتهم يقولون اإّن �سخ�سني اأو ثالثة اأ�سخا�ش من 

اأ�سدقاء علي قد �ساءت حالهم ونقلوهم اإىل امل�ست�سفى.

ازدحم املكان باجلموع حـــول ال�سريح، فلم ن�ستطع امل�سري، قلت يف 

نف�ســـي: »علي، لقد و�سلت اإىل اأمنيتك، لكّنني ل طاقة يل على كّل هذا 

الغّم والفراق«.

راآنـــا اأفراد عّدة ف�ساحوا: »اف�سحوا الطريـــق، فاأّم ال�سهيد وعائلته 

يتقّدمون اإىل الأمام«.

ُفِتح الطريق، كان احلاج �سادق مي�سك ال�سّيدة من�سورة من اإبطها، 

وال�سّيـــد حميد »زوج مرمي« مي�ســـك بيد زوجته، كذلـــك كان اأبي واأّمي 

يتقّدمان ويتحّدثان اإىل ال�سّيد نا�سر، فقلت: »علي حبيبي، من �سياأخذ 

بيـــدي! على كتف من �ساأ�سع راأ�سي! علي، لقد تركتني وحيدة باكًرا! ما 

زلت يف التا�سعة ع�سرة من عمري!«.

مل اأ�ستطع اأن اأترّبع يف جل�ستي فوقفت يف زاوية. وغّطت ورود الزنبق 

الأبي�ـــش �سريح علي، و�سعت �ســـادوري على وجهي، ومالأت رائحة ماء 

الورد الأجواء. مل اأرغب يف التفكري اأّن علي هناك يف الأ�سفل، يف اأ�سفل 

ذاك الـــرتاب، كاّل، علـــي مل يكـــن هنـــاك، علي هنـــاك يف الأعايل، يف 

ال�سمـــاء، اأمطت ال�سادور عن وجهي ورفعت راأ�سي. رغم �سفاء ال�سماء 

اإّل اأّن ال�د كان يل�سعني ل�سًعا، قلت: »علي، اأين اأنت؟!«. و�سط ال�سماء! 

جلت بنظري لكّنني مل اأره.

- يف اأّي مكان علّي اأن اأبحث عنك يا حبيبي!

اأح�س�ســـت بحـــرارة قربي، ظننـــت اأّنها اأمي، نظرت، فلـــم تكن اأّمي 

هناك، مل يكن اأحد قربي. اإذًا من اأين اأتت هذه احلرارة؟ هذه احلرارة 

ج�سد من؟! بدت �سورة علي جلّية اأمامي بذلك ال�سعر الأ�سقر والعينني 
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الزرقاوين، واللحية التي مل ت�سّذب منذ مّدة طويلة.

ب حليتك«. كنت دائًما اأقول له: »حبيبي علي، �سذِّ

فيجيب: »كاّل، ما زال الوقت باكًرا«.

حّدثـــُت نف�سي: »علي حبيبي، لقد اأطلـــت حليتك لهذا اليوم؟«، ومع 

هـــذه الفكرة تفّطر قلبي وانفجرت باكية، لكن فجاأة اأح�س�ست اأّنه يقف 

قربـــي، ا�ستنـــدت اإىل ذاك الدفء، و�سمعت �ســـوت علي يقول يل بتلك 

اللكنة الهمدانية العذبـــة: »فر�سته، �ساحميني، يا وردتي كوين زينبية، 

عي�سي زينبية، زينبية...«.

رمت ال�سّيدة من�سورة ومرمي بنف�سيهما على الورود، كانت اأكتافهما 

تهتّز من البكاء ب�سمت. اأح�س�ست باإح�سا�ش غريب، فّكرت اإن اأردت اأن 

اأعي�ش زينبية، فماذا علّي الآن فعله؟ وكيف علّي اأن اأت�سّرف؟!

متّلكني حزن قا�ٍش، واأحكم قب�سته يف عمق حلقومي. ع�س�ست على 

�سفتي، وب�سعوبة ذهبـــت لأجل�ش قرب ق� اأمري. و�سعت اأ�سابعي على 

�سكل قبـــة على الق�، وقـــراأت الفاحتة وهم�ست: »اأمـــري عزيزي انتبه 

لعلي«.

ع�ت �سّيـــارة رباعية الدفع مـــن اأمامي. كانت �ســـورة كبرية لعلي 

ُمل�سقـــة على ال�سّيارة، ع� علي �سريًعا مـــن جانبنا، رحل علي، وهّبت 

ريٌح باردة.

انحنى ال�سّيد نا�سر ورفع ال�سّيدة من�سورة، كذلك تقّدم زوج مرمي 

واأخذهـــا من بني الورود، اأم�سكت اأّمي ب�ساعـــدي الأمين واأبي اأم�سكني 

ب�ساعدي الأي�سر بحنان، اأردت اأن اأبكي ومل اأرغب يف الذهاب. مل اأرغب 

يف اأن اأنف�سل عن علي بهذه ال�سرعة، فقلت: »اأّمي ل اأريد الذهاب«.

بكت اأمي.
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فقلت لأبي: »اأبي، اأرغب يف البقاء«.

فاهتّزت كتفـــا اأبي القّويتان وارجتفت قدماي، وجتّمدت يداي. لقد 

ا�ستقـــت اإىل علـــي �سريًعا. يف تلـــك اللحظة اأحببـــت اأن يذهب اجلميع 

واأبقـــى لوحدي. اأحببـــت اأن يقف علي اإىل جانبي، كما وقف منذ دقائق 

عـــّدة، واأ�ساأله: »علي، مـــاذا يعني اأن اأكون زينبية؟«. اأحببت اأن ل يكون 

اأحد يف الرو�سة، واأن اأبكي واأبكي ب�سوت عاٍل.

عندما جل�سنا يف ال�سّيارة، اأدار ال�سائق كا�سيًتا يبّث رثاًء ملهًبا للروح، 

 .L فتذّكـــرت م�سيبة ال�سّيـــدة زينب من اأجل اأخيهـــا الإمام احل�سني

فبكيـــت، و�سعت راأ�سي على كتف اأّمـــي وغّطيت وجهي ب�سادوري، ورحت 

اأذرف دموعي ب�سمت، وما جّفت دموعي حّتى و�سلنا البيت.





نجمة الوالد

قيمت مرا�سم العزاء حزًنا على علي يف كافة اأنحاء املحافظة حّتى 
ُ
اأ

الأربعني، بل وحّتى اخلم�سني يوًما من �سهادته.

يف الأّيام الأوىل كّنا ن�سارك يف املرا�سم ب�سكل عائلي. لكن، بدًءا من 

الأ�سبوع الثاين كان يذهب فقط احلاج �سادق وال�سّيد نا�سر، بعد ذلك 

�ســـارت امل�ساركـــة بالتناوب، فمـــّرة يذهب احلاج �ســـادق ومّرة يذهب 

ال�سّيد نا�سر.

�سيًئـــا ف�سيًئا، بداأت الروؤى العجيبة مبداهمتنـــا، كان بع�سها ح�سًنا 

وبع�سها مكـــّدًرا. كان الأقـــارب واجلريان يرونه يف املنـــام، في�سرعون 

اإلينـــا ليخ�ونـــا عـــن مناماتهـــم بحما�ســـة و�ســـوق. كان ال�ستماع اإىل 

املنامات يزيد من �سوقنا اإىل علي، وميّدنا بهدوء قلبي.

كان اجلميـــع يـــراه يف املنـــام يف اأف�ســـل منزلـــة واأبهى حّلـــة. كانت 

املنامـــات تـــروي اأّن علي مرتاح، وحظي مبكانة رفيعـــة، لكّنه كان قلًقا، 

ا على اأمه. قلًقا علينا نحن اأهل الأر�ش، وخ�سو�سً

بعـــد �سهادة علي، ا�ستّد مر�ـــش ال�سّيدة من�سورة �ســـوًءا، بحيث اإّن 

احلاج �ســـادق وال�سّيد نا�سر ا�سُطّرا اإىل نقلهـــا اإىل طهران بعد مرور 

الأربعني بعّدة اأ�سابيع.

14
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و�سلـــت �سّدة ال�سقيع يف تلـــك الأّيام يف همـــدان اإىل اأوجها؛ اإذ اإّن 

ـــد املاء مل ي�سمحا لأحـــد باخلروج من املنـــزل. وهكذا، مع  الثلـــج وجتمُّ

ذهاب ال�سّيدة من�سورة اإىل طهران، جمعت اأ�سيائي القليلة وحقيبتي، 

ولففـــت حممد علي بعـــّدة بطانيات حلديثي الـــولدة، و�سددت الرحال 

نحو منزل اأمي.

وكالعادة، ا�ستقبلني اأبي واأّمي بالرتحاب. كنت اأرتاح اأكرث عندهما، 

فيغمـــرين �سعور اأّن علي يف اجلبهة و�سيعـــود �سريًعا. كانت اأّيام ال�ستاء 

تزحـــف ببطء. مل تكن الأنباء الواردة من طهران مر�سية وجيدة. لقد 

ت�سّخم الّتكيُّ�ـــش يف ُكليَتي ال�سّيدة من�سورة، واأ�سيبتا بالك�سل اأكرث من 

احلـــّد الطبيعي، واعت� الأطّباء اأّن احلـــّل هو يف غ�سيل الكلى. وهكذا، 

بداأت عمليات غ�سيل الكلى املنهكة.

يف ع�سر اأحد الأّيام، كنت جال�سة يف البيت مع اأبي واأّمي، اأنظر من 

خلـــف النافذة اإىل الثلج املت�ساقط مـــن دون توّقف. جل�ست اأّمي حتيك 

ملحمد علي ثياًبا، ف�ساألني والدي: »فر�سته، يف النهاية ماذا �ستفعلني؟«.

تعّجبت مـــن �سوؤال والدي فقلت: »ح�سًنا، ما �ساأفعله وا�سح، �ساأقوم 

برتبية حممد علي«.

�ساألني والدي: »فقط!«.

قلت: »اإن تربية حممد علي حتتاج اإىل �سنني مديدة«.

تدخلت اأّمي وقالت:

- فر�ستـــه، خـــالل ذلك، ينبغـــي لك متابعـــة الدرا�ســـة والتح�سيل 

العلمي.

مل يكن لدّي جلد على الدر�ش وكتابة الوظائف، فقلت لها:

- كيف �ساأمتكن من الدر�ش مع طفل؟
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قالت اأّمي: »نحن �سن�ساعدك، عليك اأن تدر�سي«.

نظر اإيل ّوالدي وقال: »ح�سًنا، َدَر�ْسنا، وماذا بعد الدر�ش؟«.

اأدركت ق�سد والدي من هذا الكالم جّيًدا، مل اأحتّمل ذلك فبكيت. 

كان حممـــد علي نائًما يف زاوية الغرفة، تقّدمت نحـــوه بتوؤّدة واأنا اأبكي 

كي ل ي�ستيقظ وقلت: »ل �سيء، �سينتهي عمري ها هنا«.

تقّدمـــت اأّمي نحـــوي والقلق بـــاٍد عليها، نه�ست من مـــكاين واأردت 

اخلـــروج مـــن الغرفة. قلـــت لأبي: »اأبـــي، اأتذكر مـــاذا قلـــت لعلي ليلة 

العر�ـــش؟! قلت له اإذا عا�ست ابنتي ليلة واحدة مع رجل �ساحب مروءة 

اأف�ســـل لها من اأن تعي�ش العمر كله مـــع رجل بال مروءة. اإن هذه ال�سنة 

والثمانيـــة اأ�سهر مّرت كال�ق وم�ســـت كالريح، لقد كانت بالن�سبة اإيّل 

ليلة واحدة مع رجل �سهم وانتهى. ل اأعتقد اأّنني �ساأجد اأحًدا مثل علي«.

ثـــّم نظرت اإىل حمب�ســـي واأنا اأبكي قائلة: »اأبـــي، اأتعرف رجاًل اأكرث 

�سهامة من علي؟!«.

نه�ـــش والدي، تقّدم ووقف بجانبي، كانـــت عيناه حمراوين مليئتني 

دمًعـــا. مل اأَره على هذا النحو من قبل مطلًقـــا. ح�سنني وقّبلني قائاًل: 

»كاّل يـــا حبيبتـــي، واهلل مل اأَر اأحـــًدا اأكرث �سهامة منه، لقـــد كان �سهًما 

كثرًيا. مل َي�ُسْبُه عيب«.

و�ســـع اأبي راأ�سه على كتفـــي، كنت اأحّدق مبحب�ش زواجنا، ومّرت يف 

ذهني ذكريات اأّيام �سراء جتهيـــزات عقد القران. فقال: »فر�سته، اأنا 

واأّمـــك خادمان لك ولطفلـــك، فقدومك علينا اأنـــت وطفلك يف اأهداب 

عيوننا«.

بكيت لكالمه، كذلك فعلـــت اأّمي، وا�ستيقظ حممد علي على �سوت 

بكائنـــا. حملتـــه اأّمي وقّبلته. وقـــف اأبي خلف النافذة وقـــد غّطى الثلج 
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الفنـــاء اخلارجـــي بثوب اأبي�ش وقـــال: »عندما يحّل الربيـــع �ساأبني لك 

طابًقـــا على ال�سطح. عليك اأن تنّظمي اأمورك وت�ستقّلي، واأخ�يني بكّل 

مـــا حتتاجني اإليه لأ�سرتيه لك، ل حتملي هّم �سيء، فنحن مدينون لك 

ولعلي ولولدك«.

يف ال�سنـــة التاليـــة، عندما حـــّل الربيـــع واأ�سبح الطق�ـــش م�ساعًدا، 

اأح�ســـر اأبـــي بّنائني عـــّدة، و�سعوا اأعمـــدة احلديد ومـــواد البناء على 

ال�سطح، ومت بناء غرفة ومطبخ وحمام، اأّما الق�سم املتبقي من ال�سطح 

فقد اأ�سبح فناءنا اخلا�ّش.

عندمـــا كـــ� حممد علـــي اأكرث �سرنا ننـــام يف ليـــايل ال�سيف على 

ال�سطح اأو على ذاك الفناء.

كان حممد علي ي�ساأل عن والده:

- اأين والدي احلبيب؟

- ذهب اإىل اهلل.

- ملاذا ل ياأتي اإيّل؟

- لأّنه يرعانا هناك يف الأعلى.

- اأنِت تقولني اإّن اهلل يرعانا، واجلّد واجلّدة واأنِت ترعونني.

كنت اأجيب باخت�سار، وكالعادة اأغرّي جمرى احلديث:

- هل ترى تلك النجمة؟

كان يجيبني ب�سرور: »نعم«.

- اإّن تلك النجمة هي والدك.

كان يفـــرح فيمّد يده ليح�سن والده، لكن ل يتمكن من ذلك فيبكي. 

اأحاول تهدئته، لكّنه ل يهداأ، فاأح�سنه واأقّبله، فتفوح منه رائحة علي.
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كنـــت اأناديه »حبيبي علي« لأتذّكر علـــي. كان اجلميع ينادي حممد 

علي »علي« وذلك ليبقى ذكر »علي« بيننا.

كان علي حبيبي يف اأغلب الليايل ينام باكًيا.





األّم التلميذة

بـــداأت بالذهـــاب اإىل املدر�ســـة، وا�سُطررت اإىل درا�ســـة البكالوريا 

الق�سم الثاين جمّدًدا. ففي العام 1986 مل اأجنح يف المتحانات ب�سبب 

عقد القران والزواج وبعدها ذهبنا اإىل دزفول. ولكن يف العام الدرا�سي 

)1988-1989( وبت�سجيـــع واإ�ســـرار والدتي ت�سّجلت للمـــرة الثالثة يف 

ال�سنة الثانية للبكالوريا.

قّللت اأّمي من �ساعات عملها يف م�سغل اخلياطة، كانت تبقى �سباًحا 

يف املنزل لرعاية �سوؤون ولدي علي. مّر عام على هذا املنوال.

قـــام مدير مهنية التهذيب بتجهيز اإحـــدى غرف املهنية وجعل منها 

ح�سانة اأطفـــال، وذلك من اأجل راحة بال املعلمني الذين لديهم اأطفال 

�سغار.

كنـــت اأذهب يف ال�سباح اأبكر مـــن اجلميع واأودع علي يف احل�سانة، 

وعنـــد الظهـــر كنت اآخـــذه بعد مغـــادرة اجلميع كي ل يعـــرف اأحد من 

التالميـــذ اأّننـــي متاأهلة ولدّي ولـــد. ولكن يف ال�سنة التاليـــة، ومن اأجل 

البتعاد عن كالم كهذا �سّجلت علي يف ح�سانة خارجية.

ح�سلت على ال�سهادة الثانوية يف ظروف كهذه. كان علي قد اأ�سبح 

عمره 4 �سنوات.

15
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اأ�ســـّرت اأّمـــي اأن اأ�سارك يف امتحانـــات دار املعلمـــني. فعلت ذلك، 

وُقبلـــت. وا�ستغلـــت بالتدري�ـــش معلمًة يف �سفـــوف مرحلـــة ابتدائية يف 

مدر�ســـة »22 بهمـــن« لل�سبيان الواقعـــة يف منطقة �سناعـــة اجللود يف 

همدان )منوت�سهري(.



خلف صّف األشجار

يف 16 اأيلـــول 1995، كانـــت قد م�ست اأّيام عّدة علـــى دخول ال�سّيدة 

من�ســـورة اإىل م�ست�سفـــى اكباتان اإثـــر نوبة قلبية. رغـــم اأّن عملية زرع 

الكليـــة متت بنجـــاح، لكن هذه املـــرة اأرقدتها النوبـــة القلبية يف �سرير 

امل�ست�سفى.

ا  يف ذلـــك اليوم، ذهبت اأنا واأّمي لعيادتهـــا. كانت مرمي هناك اأي�سً

م�سطربة وهلعة، ما اإن راأتنا حّتى انهمرت دموعها:

- فر�سته حبيبتي، �سّيدة وجيهة، اإن حال اأّمي �سّيئة!

ثّم نظرت اإىل اأّمي ورجتها قائلة: »�سّيدة وجيهة، باهلل عليك ادعي 

لها«.

وبو�ساطـــة من مرمي دخلـــت اأنا واأّمي اإىل ق�ســـم C.C.U وبقيت هي 

يف اخلـــارج. كانت ال�سّيدة طريحة الفرا�ـــش، نحيلة و�ساحبة الوجه قد 

اأو�سلت الأ�سالك والأم�سال والأنابيب يف يديها واأنفها.

ُو�ســـع بالقـــرب منها جهاز مراقبـــة )Monitor( �سغـــري ي�سري اإىل 

دقات قلبها. كان يعطي اأرقاًما غري منتظمة:200،120،100،180،105. 

اأم�سكـــت بيدهـــا، �سعرت ب�ودتها، نظـــرت اإىل اأّمي بقلـــق. هّزت اأّمي 

راأ�سهـــا بتاأ�ّسف واأخرجت من حقيبتهـــا قراآنها ال�سغري الذي ت�سعه يف 

16
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حمفظة جلدية ويبقى برفقتها، وقالت: »فر�سته اأح�سري كوب ماء«.

ثّم قالـــت لل�سّيدة من�سورة بعطف: »�سّيـــدة من�سورة عزيزتي، هل 

اأنِت بخري؟!«.

فّت�ســـت عن كوب، كان فـــوق ال�اد قرب النافـــذة اإبريق ماء وكوب 

زجاجي. مالأت الكوب مباء بارد من ال�اد، وناولته لأمي.

فتحـــت ال�سّيدة من�ســـورة عينيهـــا بهـــدوء. عندما راأتنـــي �ساألتني 

مب�سّقة: »فر�سته حبيبتي، اأنت بخري؟ علي بخري؟ اأين هو؟«.

اأجبتهـــا م�سطربة: »�ســـالم، هل اأنِت بخـــري؟ اأردت اأن اأح�سر علي 

معـــي لكّننـــي خفـــت اأن ل ي�سمحـــوا يل بذلـــك، �ساأحتـــّدث اإىل م�سوؤول 

امل�ست�سفى، وغًدا �ساأح�سره حتًما«.

اأغم�ســـت ال�سّيـــدة من�ســـورة عينيهـــا، وانزلقت من طـــريف عينيها 

قطـــرات عّدة مـــن الدموع وا�ستقـــّرت على الو�سادة، ثـــّم فتحت عينيها 

وقالـــت لأّمي وهي تبكـــي: »�سّيدة وجيهة اإذا مّت، هـــل يعني اأّنني �ساأرى 

اأمري وعلي...«. قالت لهـــا اأّمي بحنان وهدوء وكاأّنه ل يوجد اأّي م�سكلة: 

»ل �سمح اهلل يا �سّيدة من�ســـورة! تاأّكدي اأّنهما الآن هنا، بالقرب منك، 

كّل واحـــد منهما على ناحية، اإّنهمـــا ي�ساعدانك لتتح�ّسني ب�سرعة. ومن 

املقـــّرر اأن يك� علي وي�سرتي �سّيارة، و�سياأتي يف اإثرنا اأنا واأنِت وياأخذنا 

يف نزهة، فقد حان اأن تعي�سي حياتك، مّد اهلل يف عمرك«.

زفرت ال�سّيدة من�سورة زفرة وقالت: »كاّل �سّيدة وجيهة، لقد انتهى 

الأمـــر. ل طاقـــة يل بعد على فـــراق اأولدي، فاأنا مل اأرهـــم منذ ثماين 

�سنوات، اأريد الرحيل، لقد ا�ستقت اإليهم«.

بكت، اأغم�ست عينيها ومل ُتفتحا ثانية. و�سعت اأّمي امل�سحف ال�سريف 

فوق كوب املاء، ثّم اأعطتنيه وقالت: »بّللي �سفتيها مبنديل ورقي«.
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اأخـــذت منديـــاًل ورقًيّا من على الطاولة املعدنيـــة ورحت اأبّلل �سفتي 

ال�سّيدة من�سورة مباء الكوب.

فتحت ال�سّيدة من�سورة ن�سف عينيها بهدوء، نظرت اإيّل بوهن، ثّم 

ا اآخر  اأغم�ستهما ثانية. اأ�سارت يل اأّمي اإىل قدميها. بّللت مندياًل ورقًيّ

واأزحـــت البطانية جانًبا، و�سعـــت يدي على قدمي ال�سّيـــدة من�سورة، 

ا، قلـــت لأّمـــي بهلـــع: »اأمـــي، مَل قدماها  كانـــت قدماهـــا باردتـــني جدًّ

متجّمدتان اإىل هذا احلد؟!«.

وكاأّن اأّمـــي كانت تعلم مـــاذا يحدث، فتحت القـــراآن وو�سعت يدها 

بهدوء على قلب ال�سّيدة من�سورة، و�سرعت يف تالوة ب�سع اآيات.

وقـــع نظري علـــى ال�سا�ســـة: 30،25،20،32. كانت خطـــوط املنحني 

تتحّول اإىل خطوط م�ستقيمة �سيًئا ف�سيًئا.

ا، وحبيبات العرق  اأم�سكـــت يد ال�سّيدة من�ســـورة، كانت باردة جـــدًّ

تلمع على جبينها و�سفتيها. كانت تتنّف�ش وت�سخر خالل تنّف�سها.

نظـــرت اإىل اأّمـــي قلقة واأ�سرعت اإىل اخلـــارج خائفة مرتعبة، كانت 

اإحـــدى املمّر�ســـات قادمـــة نحو الغرفـــة فقلت لهـــا: »اأيتهـــا املمّر�سة، 

ا«. اأ�سرعي يا �سّيدة األطايف اإن حال والدة زوجي �سّيئة جدًّ

هرعت املمّر�سة اإىل الغرفة، كذلك دخلت ممّر�سات عّدة اأخريات 

اإىل الغرفة ب�سرعة، وحتّلقن حول �سرير ال�سّيدة من�سورة. جل�ست اأّمي 

على كر�سي قرب ال�سرير وراحت تقراأ القراآن بهدوء.

ـــا و�ســـع يـــده حول حلقومـــي، �سعرت بالختنـــاق وكاأّن  وكاأّن �سخ�سً

اأحـــًدا يقب�ش على قلبي، كانت رائحة احلزن تفوح من كّل �سيء، حينها 

مثلـــت اأمامي حقارة الدنيا... يا اإلهي! اأرحلـــت ال�سّيدة من�سورة بهذه 

ال�سرعـــة؟! �ساقت الغرفة بي ومل اأعد اأرى املمّر�سات. وقع نظري على 
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النافذة. ملحت هناك يف البعيد خلف �سّف الأ�سجار اخل�سراء البا�سقة 

علـــي واأمـــري، كانا يف قلـــب ال�سماء. انت�ســـرت رائحة احلـــزن والغّم يف 

الأرجـــاء، مللت من الدنيا، فلم اأ�ســـّدق اأّن ال�سّيدة من�سورة قد تركتنا 

�سريًعا هكذا!

اأخرجتنـــا املمّر�ســـات من الغرفـــة، واأح�سرن جهـــاز الإنعا�ش، ُكنَّ 

يعطينهـــا �سدمات كهربائية، كذلك ح�سر بع�ـــش الأطّباء اإىل الغرفة. 

لكن بعد قليل من دون اأن اأ�سّدق، راأيت من املمر اأّن الأنابيب والأ�سالك 

لت جميعها عن بدن ال�سّيدة من�سورة. قد ُف�سِ
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رغـــم اأّن الأّيام متّر دائًما كالـــ�ق والريح، اإّل اأّن تلك ال�سنني كانت 

اأ�سعـــب �سنـــّي حياتي، وراحت متـــّر ب�سعوبة حلظة بلحظـــة. بعد وفاة 

ال�سّيـــدة من�سورة اأ�سبحـــت حياتنا اأ�سّد حمنـــة، واأ�سبحنا اأكرث غربة 

ووحدة.

بعد �سهادة علي، اّتخـــذ ال�سّيد نا�سر واحلاج �سادق منزًل م�سرتًكا 

وعا�سا مًعا. كنت وعلي من�سي نهاية الأ�سبوع معهم دائًما، وا�ستمّر هذا 

ا اأّن احلاج �سادق  ال�نامج حّتى بعد وفاة ال�سّيدة من�سورة، وخ�سو�سً

اأجرى عملية زرع ُكلى ب�سبب املر�ش الوراثي. وبرحيل ال�سّيدة من�سورة 

ـــا. مع كّل هذا، كانت متّر الأّيام مب�سقة وغّم  فقـــدت اأنا وعلي �سنًدا قوًيّ

ومت�سي بوحدة ووح�سة.

يف العـــام 1998 بلـــغ عمر علي 11�سنـــة، وكان يف ال�ســـف اخلام�ش 

البتدائـــي. بعد اأ�سهر عـــّدة اأ�سيب بوعكة �سحية ف�سار ي�سكو من وجع 

يف معدته، ويرافق هذا الأمل غثيان وتقيوؤ.

وهكذا كان يبداأ عملنا ال�ساّق اأنا واأّمي بعد ظهر كّل يوم. كّنا ناأخذ علي 

�ش. وبعد اإجراء بع�ش ال�سور ال�سونوغرافية  ونبحث عن طبيب متخ�سّ

ومنظار و�سور ملونة اأخ�ونا اأّن علي يعاين من »جرح يف الثني ع�سر«، 

ينا اأنا واأّمي هذا  ومـــع �سماع هذا اخل� هوت الدنيا علـــى راأ�سي، لقد ربَّ

17



الروضة الحادية عشرة282

الولد على ري�ش الّنعام، فلماذا اآلت الأمور اإىل هذا املاآل؟!

، يف كّل عـــام كّنا نقيـــم مرا�سم 
1
اقرتبـــت الذكـــرى ال�سنويـــة لعلـــي

الذكـــرى ال�سنوية ما بني الرابع والثامن من �سهر اآذر )25-29 ت�سرين 

ثاين(، واإذا �سادف اأن كان يوم جمعة فنوٌر على نوٌر.

ا�ستغلت اأّمي بتح�سريات الذكرى، فنّظفت البيت وجمعت الكنبات، 

غ�سلـــت اأكواب ال�ساي وال�سحون وال�سكاكني واملمالح، كما دعت الكثري 

من ال�سيوف، وا�سرتت الفاكهة واحللوى.

ا�ستـــّد مر�ـــش علي يف تلـــك الأّيام، لقد و�ســـل به الأمـــر اإىل اأّنه مل 

ي�ستطع حّتى �سرب كوب ماء.

يف اليـــوم الرابع من �سهر اآذر، ا�سطررنا اإىل تاأجيل اإجراء مرا�سم 

الذكـــرى حّتى اليوم الثامـــن، واأخ�نا اآخر طبيب بعـــد اإجراء فحو�ش 

عـــّدة خمتلفـــة: »لقد �سوهـــد يف ال�سورة جرح �سغـــري يف الثني ع�سر، 

خذوه اإىل طهران ب�سرعة«.

يف ال�ساد�ـــش من �سهـــر اآذر ومع البحـــث و�ســـوؤال الكثريين، وجدنا 

عنـــوان اأف�سل طبيب اأمعـــاء يف طهران. حجزنا موعـــًدا، واجتهنا لياًل 

باحلافلة اإىل طهران.

مل يكـــن التلفون املحمـــول متوافًرا لدى اجلميع حينهـــا، فاأودع اأحد 

الأ�سدقاء هاتفه النقال اأمانة معنا.

مل يكـــن علي يـــاأكل �سيًئا، كان فقـــط يتهّوع ويتقّيـــاأ. �ساءت حاله يف 

احلافلـــة كثرًيا، حّتى �سار امل�سافرون املرافقون لنا يف املقاعد الأمامية 

واخللفيـــة ي�ساعدوننا من باب املـــوؤازرة والتفكري يف حلول. رغم ذلك، 

كان علي يوا�سيني ويقول يل: »اأّماه اأنا ل اأ�سكو من �سيء، اإيّن اأتعافى«.

1- ا�ست�سهد علي ت�سيت �سازيان في الرابع من اآذر ودفن في الثامن منه.



283 ُجرُح االثني عشر  - 17

كنـــت قد اأح�سرت معـــي حقيبة مالب�ش، فعندما يتقيـــاأ اأغ�سل يديه 

ووجهـــه باإنـــاء مـــاء، واأغري لـــه مالب�سه. يا اإلهـــي كم مّرت تلـــك الّليلة 

مب�سّقة! مل تكن تنتهي م�سافة ال�ست �ساعات اإىل طهران.

يف النهايـــة، مّرت �ساعات عّدة على منت�سف الّليل فو�سلنا، اتخذنا 

غرفـــة يف »بيـــت املعلـــم« وكان قريًبا مـــن امل�ست�سفى. اأخذنـــا علي اإىل 

الطوارئ، فتم الك�سف عليه، وكتبوا له و�سفة دواء.

ذهـــب اأبي ل�ســـراء الأدوية، وبقيت اأنـــا وعلي يف بيـــت املعلم. كانت 

43 درجـــة تقريًبـــا، �سعيـــت جهـــدي  حرارتـــه مرتفعـــة وو�سلـــت اإىل 

لإخفا�سهـــا، لكّنني مل اأفلح، ومل يكـــن بو�سعي فعل �سيء، كذلك والدي 

مل يكن قد عاد بعد. انهمرت دموعي من دون اإرادة مني، فولدي توّقف 

عن حمادثتي وموا�ساتي.

اأغم�ـــش عينيه و�ســـار يغلي يف احلرارة. بّللت باملـــاء كّل ال�سرا�سف 

املوجـــودة وو�سعتهـــا على جبهتـــه وبدنـــه وقدميه. ات�سلـــت بالطوارئ 

ف�ساألوا: »ما م�سكلته؟«.

- حرارته مرتفعة.

.
1
- ل يحتاج اإىل طوارئ، انقعي قدميه باملاء

بكيت خلف ال�سماعة ورجوتهم.

ا، اأعطوه اإبرة م�سكن  اأتوا بعد ربـــع �ساعة لكّنهم مل يفعلوا �سيًئا اأي�سً

ا عليه انقليه اإىل امل�ست�سفى، فع�سى يدخلونه  وقالـــوا: »اإذا كنت قلقة جدًّ

هناك«.

بعـــد ذهابهم انهمكت ثانيـــة بتبليل قدميـــه. مل تتح�سن حال ولدي 

1-پ�سويـــه: وهي عادة اإيرانية عندما ترتفع حرارة الطفـــل ي�سعون قدميه في ط�ست ماء. 
)المترجـــم(
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احلبيب، ومل تنخف�ش درجة حرارته.

كذلـــك مل اأتو�سل اإىل فعل �سيء، ومل يكـــن اأبي قد عاد بعد. اأنا التي 

طوال هذه ال�سنوات مل ي�سمع اأحد �سوت اعرتا�سي، �سرت اأنوح واأبكي: 

»اإًذا اأيـــن اأنت يا علي!! اإذا كنت اأًبا فافعل �سيًئا، اأق�سم عليك بكّل عزيز 

لديك، اأق�سم عليك بال�سّيدة الزهراءO التي كنت تع�سقها. اأنت الآن 

�سهيد، هناك يف اأعلى عليني وترانا. اأعلم اأّنني مقرتفة للذنوب ومرتكبة 

للمعا�ســـي، اأعلـــم اأّن وجهي اأ�سود، اطلب اأنت ال�سفـــاء لطفلنا من اهلل، 

اأتذكـــر كـــم كنت حتّب اأن يولـــد ابننا �سريًعا؟ والآن قد اأتـــى، اأحببت اأن 

ت�سمّيـــه، فاأ�سمينـــاه با�سمك كي تبقى دائًما قربنـــا. علي اإن طفلك يكاد 

يهلـــك، فديتـــك نف�سي افعـــل �سيًئا له! لقـــد هلك طفلك. اأنـــت املعروف 

مبروءتـــك، كان قلبك يتفّطـــر على النا�ش، كنت تعتـــ� الأ�سري ونف�سك 

ـــا واحـــًدا. عندما كـــ� ولدنا بع�ـــش ال�سيء �سار جـــّل فرحه اأن  �سخ�سً

يحـــّل الّليل ليجدك يف ال�سماء بني النجوم. علي حبيبي، حبيب فر�سته، 

حبيب زهراء زوجتك، تعال اإيّل من عليائك! اأغثنا الّليلة اأنا وطفلك! ُدلَّ 

ولدك عليك الّليلـــة! انقطع عن العامل الفوقي قلياًل. باهلل عليك يا علي 

�ساعدين، فاأنا اأريد منك علي حبيبي، باهلل عليك يا علي!«.

مل اأدِر ماذا اأفعل وماذا اأقول! رفعت يدي نحو ال�سماء وبكيت. كنت 

اأنادي علي علي، والدموع متالأ وجهي.

مل اأدِر كـــم مّر مـــن الوقت، لكّننـــي عندما اأدرت راأ�ســـي راأيت اأّنني 

اأجل�ـــش قرب �سرير علـــي وا�سعًة راأ�ســـي على و�سادتـــه ومم�سكًة بيده. 

وجـــدت و�سادته مبّللة بدموعـــي. كان علي حبيبي نائًمـــا بهدوء وراحة 

وطماأنينـــة. و�سعـــت يدي على جبهتـــه، فوجدت اأّن درجـــة احلرارة قد 

اأت وتاأّزرت بثوب ال�سالة، ل اأدري كم  انخف�ست، لكّنني مل اأكتِف. تو�سّ

ركعة �سّليت تلك الّليلة، وكم مّرة قراأت دعاء التو�ّسل وزيارة عا�سوراء، 
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لكّننـــي اأتذّكر جّيًدا اأّنه بعد كّل �سالة ودعاء كنت اأهوي لل�سجود واأنوح 

واأرجتـــي: »علـــي، لقد قلت اأن اأكمل نهجك زينبّيـــة. اأق�سم باهلل واأق�سم 

بروحك، لقد اأكملته �سابرة زينبّية. كّل ما قيل يف وجهي ويف غيبتي مل 

اأكـــرتث له ومل اأتذّمر، اأنا ما زلت اأع�سقك واأع�سق حياتنا. فمع ذكراك 

مل اأولـــع باأحـــد ولـــن اأولع باأحـــد، ففي هـــذه الدنيا بات ولدنـــا فرحتي 

الوحيـــدة، بعد ذكـــراك والتفكري فيـــك. علي حبيبي هـــو ذكرى منك، 

قطعـــة من وجودك، لقد رعيت ذكراك جّيًدا اإىل الآن، مل اأدع ظّل اأحد 

غـــري اهلل وظّلك فوق راأ�سه. اطلب حبيبـــي علي من اهلل كي يعيده اإيّل، 

اأنـــا اأعلم اأّن ل اأحد يحّبنا بقدر مـــا اأنت حتّبنا. ا�سِغ اإيّل الّليلة، اأعدك 

اأن اأبقـــى وفّية لك طول العمر. علي اأرجوك ل تخيِّب طلبي. علي، باهلل 

عليك ل تـــرّد رجائي اإىل الأر�ش. اإذا كنـــت ت�ستطيع فعل �سيء فافعل. 

اأيـــن يدك احلنون! قلبـــي مغموم، قلبي مغمـــوم.. ام�سح بيدك احلنون 

على راأ�سي، ام�سح ام�سح يا علي جبيني..«.

يف تلـــك الّليلـــة بكيت حزن عمـــر باأكمله. ومل يكـــن لبكائي ودموعي 

نهاية.

بعـــد كّل هذه ال�سلوات والأدعية، وقفت قرب ولدي، كان ابني يغّط 

يف نوم عميق ويتنّف�ش بهدوء. قّبلت جبهته. كان امل�سكني يتاأمل ل�سهرين 

متتاليـــني، وتغّيـــب عن املدر�ســـة ب�سبب مر�سه هـــذا. و�سعت يدي على 

بطنـــه بهدوء، كانت خاويـــة و�سامرة. قّبلت بطنه وقلـــت بحزن: »علي 

حبيبـــي اأعلم اأّنك هنا، واأنا اأ�ستودعك طفلنا، انتبه اإليه جّيًدا، اأعلم لو 

اأّنـــك حيٌّ لأحببت ابنك كثرًيا كجميع الآباء، رغـــم اأّنني اأعلم اأّنك حّي 

ومتيّقظ اأكرث من جميع الآباء«.

يف اليوم التايل، اأخذت علي اإىل نف�ش الطبيب الذي كنت قد اأخذت 

له موعـــًدا عنده، وتقّرر اأن يجـــري له الطبيب �ســـورة ُتدعى الت�سوير 
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الطبقـــي املحوري قبل املعاينـــة. مل ي�سمحوا يل بالذهـــاب معه. اأخذوا 

طفلي وحده، بعد قليل خرجت املمّر�سة م�سطربة ونادتني، و�سلت اإىل 

الغرفـــة وقـــد زهقت روحـــي مئة مّرة قبـــل اأن اأ�سل، كان ابنـــي قد تقّياأ 

واّت�سخت كّل مالب�سه. بّدلت ثيابه ب�سرعة وقلت: »علي حبيبي ل جتزع، 

�ستتح�ّســـن الآن«. وراح ولدي يوا�سيني وهـــو على تلك احلال ويقول يل: 

»اأّمي حبيبتي، اأنا بحال جّيدة، لقد حت�ّسنت كثرًيا، وخّف اأملي«.

وتقـــّرر اأن اآخذه ظهر اليوم التايل اإىل الدكتـــور ملك زاده ملعاينته؛ 

اإذ �ســـادف يف هذا اليوم اإقامة الذكرى ال�سنوية لعلي. كانت اأّمي تتابع 

كّل �ســـيء حلظة بلحظة مـــن خلف اجلهاز املحمـــول، وت�ساأل عن علي، 

وتخـــ�ين عن برنامج الذكرى فتقول: »لقـــد جاء كّل ال�سيوف، وغ�ّش 

املكان بهم. اإّننا نقراأ لعلي ولدك دعاء التو�ّسل، ا�سمعي: »يا وجيًها عند 

اهلل ا�سفع لنا عند اهلل«.

كان قلبي يتخّبط بال�سجيج. و�سعرت بعلي اأكرث من اأّي وقت. �سعرت 

به جال�ًسا قربي بيني وبني ولدي، واأحتّدث اإليه طوال املدة التي انتظرنا 

فيها و�سول دورنا.

رّن الهاتف: »..فر�سته، اعقدي النّية«.

ارتفع �سوت ال�سيدات وهّن يقراأن مًعا: »يا اأبا احل�سن، يا مو�سى بن 

جعفر، اأيها الكاظم، يا بن ر�سول اهلل..«.

ا يف  �سً و�سل دورنا يف النهاية، كان الدكتور ملك زاده طبيًبا متخ�سّ

ا. كان يتحّدث بطريقة حمرتمة  ا وقوًرا جدًّ اجلهـــاز اله�سمي، و�سخ�سً

ور�سمّية. بعد اطالعه على ال�سور والفحو�سات ونتيجة املنظار. ك�سف 

علـــى علي وقـــال: »يا �سّيدة، ل عمل يل مع هذا امللـــف والفحو�سات، لو 

�سمحِت جّهزي املري�ش، �سُنجري له عملية منظار يف تلك الغرفة«.
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كان مبلـــغ 50 األـــف تومـــان يف ذاك الوقت مبلًغا كبـــرًيا. دفعنا هذا 

، واأتت ممّر�سات عّدة اأم�سكن بيَدي ولدي واأخذنه.
1
املبلغ الزهيد

ل ال�سخ�ش املرافق ملحمد  بعد وقت قليل، نادتني ممّر�سة: »فليتف�سّ

علي ت�سيت �سازيان«.

كان قد تقّياأ ثانيًة. اأخرجت من حقيبتي طقم مالب�ش، ورحت اأبكي 

بينما اأبّدل مالب�ش ابني واأتكّلم هم�ًسا مع علي: »علي، علي حبيبي، لقد 

رجوتك كثرًيا ليلة البارحة. ح�سًنا يعني هذا اأّنك مل ت�سفق علينا.

كنت ت�سفق على الأ�ســـرى العراقّيني، وتخلع معطفك وتلب�سهم اإّياه. 

ُانظر، ُانظر ماذا حّل بنا اأنا وطفلك! انظر اأّي معاناة نعانيها! اإّن ولدك 

�سيهلـــك! علي، معك حق؛ فاأنت �سعيد هنـــاك يف الأعلى، فلماذا عليك 

اأن تفّكر فينا؟!«.

ومب�سّقـــة بالغـــة �سيطرت علـــى دموعي كـــي ل تنهمـــر. األب�ست علي 

مالب�سه واأنا منهكة. عندما خرجت من الغرفة انفجرت بالبكاء.

وقفت قربي ممّر�سة ح�سنة القوام بهّية الطلعة، بدا وكاأّنها اأ�سفقت 

علّي، فقالت: »�سّيدة ت�سيت �سازيان ل تقلقي كثرًيا، لي�ش بالأمر املهم، 

�سيتح�ّسن اإن �ساء اهلل«.

كان �سوتهـــا ناعًما وحنوًنـــا، ذهبت وجل�ست قـــرب والدي. ات�سلت 

والدتـــي وقالت: »فر�سته، اإننا نقراأ دعـــاء اجلو�سن الكبري. اقرئي اأنت 

ا«. اأي�سً

�سمعـــت اأ�سوات ال�سيدات يقراأن مًعا: »اللهم اإيّن اأ�ساألك با�سمك يا 

حافظ يا بارئ، يا ذارئ يا باذخ، يا فارج يا فاحت، يا كا�سف يا �سامن، 

1- نـــا قابـــل: الزهيـــد اأو غيـــر المعتـــّد به وهي كلمـــة �سائعـــة ال�ستخدام فـــي المجامالت 
الإيرانّية، وهنا تق�سد اأّنها زهيدة من اأجل ولدها. )المترجم(
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.
1
يا اآمر يا ناهي، �سبحانك يا ل اإله اإّل اأنت الغوث الغوث«.

فجاأًة، �سرعت يف البكاء، كان قلبي حزيًنا، كم اأحببت اأن يكون علي 

يف تلـــك اللحظـــات اإىل جانبي، فكتفاه القوّيتان اأكـــرث متانًة من كتفّي. 

قلبه اأك� من قلبي، وحاله دائًما اأف�سل من حايل، نف�سه اأكرث اطمئناًنا 

مـــن نف�سي، وتوّكلـــه اأك�. كم اأّن ح�ســـوره مريح، وعـــدم ح�سوره.. اآه 

اآه، ورحـــت اأرثـــي هم�ًسا: »علي، كم اأّنك تركتني باكـــًرا، لو اأّنك موجود 

لكنت بالتاأكيد اأكرث هـــدوًءا مّني، ولعّلمتني كيفية التوّكل. علي ما زلت 

موجـــوًدا، اأعلم اأّنك موجوٌد، اأعلم اأّنك موجود. اإذا كنت موجوًدا اأظهر 

نف�ســـك، قـــل اإّنك موجـــود، قل اإّنك ترعـــاين كتلك الأّيام. قـــل اإّنني مل 

اأترّمل، قل اإّن ظّلك ما زال يظّللني. اأنا متاأّكدة من اأّن ال�سهداء اأحياء، 

ة عند اهلل، قل �سيًئا حّتـــى يزداد يقيني اأكرث،  واأّن لديهـــم مكانـــة خا�سّ

قـــل اإّنك موجود دائًمـــا، ولن ترتكنا وحدنا اأبًدا. قـــل اإّنك كباقي الآباء 

قلق الآن على ولدك. قل اإّنك عا�سق لولدك، قل اإّنك حتّبنا. علي، باهلل 

عليك، حّدد يل اليوم ما ينبغي يل فعله! علي حبيبي دّلني عليك!«.

فتحـــت املمّر�سة ذات ال�ســـوت الناعم باب غرفـــة عملية املنظار، 

ابت�سمـــت واأ�سارت اإيّل كي اأدخل. كان ولدي نائًما على ال�سرير، وجل�ش 

ا. الطبيب خلف مكتبه. كان طبيًبا اأنيًقا جدًّ

اأ�ســـار اإلينا بـــكّل احرتام كي جنل�ش، ثّم قال بيقـــني وجدّية: »�سّيدة 

ت�سيـــت �سازيان، اإّن ولدك ل ي�سكو من �سيء خطري، اإّنه ي�سكو فقط من 

بع�ش اللتهاب املعوي، و�سُيعافى منه مع برنامج غذائي ب�سيط �ساأكتبه 

لكم، ل ينبغي اأن يتناول الفاكهة النيئة على الإطالق لعدة اأ�سهر، وحاليًّا 

ومرق اللحـــم واخل�سار والبهارات 
  

مينـــع تناول احلبوب واملـــرق والآ�ش

1- المقطع رقم 95 من دعاء الجو�سن الكبير.
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واحلر وامل�سروبات الغازية«. وبينما هو يتكّلم بكيت واأنا اأنظر اإليه غري 

ا، فليتناولها ل�سهرين«. م�سّدقة، وتابع قائاًل: »وتوجد اأدوية عّدة اأي�سً

- املعـــذرة ح�سرة الطبيب، لكـــن اأطّباء عديدين اّطلعوا على نتيجة 

املنظـــار يف همـــدان واأجمعـــوا على اأّن هنـــاك جرًحـــا يف الثني ع�سر، 

وينبغي اإجراء عملّية له«.

تنـــاول الطبيب ملف همـــدان الطبي الكبري بكّل احـــرتام واأعطاين 

اإّياه:

- نعم �سّيدة ت�سيت �سازيان، هذه الفحو�سات توؤّكد اأّن هناك جرًحا 

تي، براأيكم  يف الثني ع�سر، لكّننـــي اأوؤمن بنتيجة عملية النا�سور خا�سّ

باأّيهما اأثق؟ بعينّي اأم بهذا امللّف؟!

قال اأبـــي بهدوء وتـــرّدد: »�سيدي الطبيـــب، اأنتم تقولـــون اإّن اأطّباء 

همدان خمطئون، اأم اإّن التحاليل قد تغرّيت؟«.

هـــّز الطبيب راأ�سه وقـــال واثًقا: »كاّل؛ مطلًقا، اأنـــا مل اأق�سد ذلك؛ 

لكّننـــي اأثق بعملـــي. اإّن عملية املنظار التي اأجريناها هنا ل توؤكد نتيجة 

حتاليل ومنظار ال�سهر املن�سرم«.

ل يوجـــد كالم لتداوله، ومل اأرغـــب يف اأن يكون هناك كالم للتداول 

اأ�ســـاًل. اأردت اأن اأ�ســـّدق كالم الطبيب ملك زاده بـــكّل وجودي. فجاأة 

اجتـــاح ال�سرور كّل كياين. نه�ست وح�سنت طفلي الذي كان نائًما على 

ال�سرير وقّبلته. مل تكن نتيجة حتليل منظار همدان مهمة بالن�سبة اإيّل. 

املهم عندي كان كالم الدكتور زاده: »ولدك ل يعاين من اأي م�سكلة«.

املهـــم اأّن ولـــدي حت�سنت حاله؛ واملهـــم اأّن علي �سمـــع كالمي، واأّنه 

يهتـــّم بنا؛ املهم اأّن علي يقـــف بجانبي كالطود، املهم اأّنني ل�ست اأرملة، 

واأّن علـــي كان زوجي و�سيبقى؛ املهـــم اأّن ولدي لديه اأب عطوف ويرعاه 
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دوًمـــا؛ املهم اأّن علي مل يكن يتيًمـــا؛ املهم اأّن علي �سواء اأكان اأم مل يكن 

فهـــو بركة ونعمة لنا. اجتاحني �سرور فردو�سي عجيب. لقد اأجاب علي 

اأمنيتي وحّقق يل ما طلبته.

قّبلـــت ولـــدي احلبيب ب�ســـرور؛ كانت تفـــوح منه رائحـــة اأبيه ب�سكل 

عجيـــب. و�سعت راأ�سي على �ســـدره و�سممته، تذّكـــرت حمب�ش زواجي 

الذي مـــا زال يف اإ�سبعي، و�سعتـــه على �سفتي. اأغم�ســـت عيني وقّبلته 

بعمق، وعبقت يف م�سامي رائحة قمح تفوح من حقل ف�سيح.



ملف الصور

)الروضة 11(

� اأول �سفر يل اإىل م�سهد املقد�سة �سنة 1350هـ. �ش)1971م(.
اأّمي، اأنا، اأبي وروؤيا.
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� يـــوم العقـــد: املـــاأذون، عاقد القـــران، اآية اهلل جنفـــي، علي، علي 
حممدي يف يوم عقد القران.

� علي يوّقع على اأوراق العقد.
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� اأنا وعلي، وقد انعك�ست �سورتنا يف املراآة.

� قرب �سفرة العقد: اأبي، علي واأنا.
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� اأّمي اإىل جهة اليمني، علي واأنا.

� اأبي، علي، اأنا، خايل حممود.
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� يف عيد النوروز لعام 1365 هـ. �ش)اأواخر اآذار1987م( خالل حفلة 
عقد القران: من اليمني اإىل الي�سار: ال�سهيد حممد اأمري ت�سيت 

�سازيان، ال�سهيد علي ت�سيت �سازيان، �سادق ت�سيت �سازيان )مل 

يبـــَق من اأفراد عائلة ت�سيت �سازيان املوؤّلفة من 6 اأ�سخا�ش �سوى 

احلاج �سادق حفظه اهلل(.

� ال�سهيـــد حممد اأمري ت�سيت �سازيـــان، ال�سّيد نا�سر ت�سيت �سازيان 
)الأب(، علـــي، ال�سّيـــد حميد زوج مرمي و�سهـــر العائلة، �سادق 

ت�سيت �سازيان.
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� ال�سّيدة من�سورة وعلي.

� ال�سّيـــد نا�ســـر واأبي ليلة العر�ش يف �سيـــف 1365 هـ. �ش)1986م( 
يف همـــدان. توفـــى ال�سّيد نا�سر عـــام 1390 )2011م( ودفن يف 

مدافـــن عوائل ال�سهـــداء )رو�سة همدان(. تقاعـــد اأبي ويعي�ش 

وحيًدا بعد موت اأّمي يف منزل ذكرى طفولتنا.
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� عيـــد النوروز لعـــام 1366 )اآذار 1987م( -الفناء اخلارجي ملنزل 
دزفـــول- اليمني: اأنا، علي، اأبي، اأّمـــي، اأختي نفي�سة وزينب ابنة 

ال�سهيد هادي ف�سلي.

� ال�سهيد هادي ف�سلي، علي.
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� يف �سهر بهمن 1365 )�سباط 1987م(عندما كنت يف الأهواز وجرح 
علـــي ونقلوه اإىل م�ست�سفى �سرياز. كنت قـــد راأيت روؤيا حول هذه 

الإ�سابة يف الّليلة ال�سابقة. وقد اأخفى عّني خايل حممود وال�سّيد 

حممـــد خادم مو�سوع الإ�سابة هذه حّتى و�سولنا اإىل همدان. يف 

هذه ال�سورة يظهر �سديقه نا�سر ح�سيني الذي اأعارنا منزله يف 

الأّيـــام الأوىل لزواجنا يف زقاق »قا�سيـــان«، كذلك جلهة اليمني 

يظهر علي واإىل الي�سار رفيقه يف اجلهاد ال�سّيد مرت�سى مو�سوي.
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� لقد جرح علي مّرات عّدة طوال مّدة احلرب. ويف املّرة الثالثة اأ�سيب 
باجلـــراح بعد زواجنا، لكّنه قبل الـــزواج جرح مّرات عّدة. تتعّلق 

هذه ال�سورة مبا بعد عمليات والفجر2 يف العام 1362)1983م(، 

يرافق علي يف ال�سورة ال�سهيد حبيب بخ�سي نظر.

� لـــواء اأن�سار احل�سني Q عمليات بـــدر 1363)1984م(، ال�سهيد 
ُتْرك وعلي.
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� ال�سهيد م�سيب جميدي وعلي.

� مـــن اليمني: ال�سهيد عني علي، ال�سهيـــد م�سيب جميدي، ال�سهيد 
حامتي، ال�سّيد حم�سن فروتن، علي، ن�سرت نائيني، ح�سني علي 

مرادي، ال�سهيد حممد رحيمي، مرت�سي اآزمون حممد يو�سفي، 

فريدون رو�سنائي )املجاهد الفتى(. ال�سورة يف خميم ال�سهيد 

حمرمي عمليات بدر 1984.
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� علي يف عمليات والفجر 2.

� عمليات والفجر 8 جادة الفاو اأم القرى 1364)1985م(.
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� ح�ســـني رفيعـــي، ح�ســـني علـــي مـــرادي، ال�سهيد عبا�ـــش �ساحلي، 
ال�سهيد بهرام عطاييان، علي.

� وحيـــد ابن عّمي، احلـــاج ال�سّيد اأحمديان رفيق جهاد علي، اأبي يف 
دزفول، فروردين 1366)ني�سان1987م(.
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� ال�سهيـــد علي اأ�سغر طاهـــري، علي، حممد خادم 1365 )1986م(
يف جزيرة جمنون.

� وقوًفـــا يف ال�سف الأول: حممد بختياري، جميـــد برتويي، كل�سني 
�ســـدق. ال�ســـف الثـــاين: م�سطفـــى ق�سابـــاين، ال�سهيد حميد 

نظري، علي، ال�سهيد ح�سني مريزا اآغا جاين، اأحمد متني خواه.

جلو�ًسا: ال�سهيد ح�سني فـــالح، نبي اهلل م�سرتيان يف جزيرة 

جمنون 1987 قبل عمليات 20 �سهريور.
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� اأحمد حبيبي، ال�سهيد علي �ساه ح�سيني، علي، ال�سّيد حم�سن ح�سيني، 
احلاج جوادي يف خريف )1986( طهران م�ست�سفى �سا�سان.

� �سعيـــد �سداقتي دو�ســـت، علي، ال�سهيد حممـــد اإبراهيم مهربان، 
علي بختياري.
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� وداع علي لأخيه ال�سهيد حممد اأمري ت�ست �سازيان.

� علـــي يف مرا�سم دفن اأخيـــه ال�سهيد حممد اأمري ت�ست �سازيان، يف 
رو�سة ال�سهداء همدان يف �سهر تري 1366 )1987(.
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� �سهر مرداد 1366 )1987(يف ال�سقة الواقعة يف �سارع مهنية همدان. 
منزل والد علي. اأّيام �سهادة اأخيه حممد اأمري ت�ست �سازيان.

� بانه، خريف 1366 )1987( قبل اأّيام من ال�سهادة.
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� بعـــد �ساعـــة من �سهادة علـــي، رفيق جهاده حممد ايـــران بور وهو 
يوّدعه. بانه منطقة ماووت.

� علي �سهيًدا.
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� احل�ســـود الغفرية لأهل حمافظة همـــدان، حا�سنة ال�سهداء خالل 
مرا�ســـم ت�سييع علي. بنظـــر املراقبني يعت� هـــذا الت�سييع حّتى 

ذاك اليـــوم الت�سييع الأكرث عظمة بعد ت�سييـــع اآية اهلل املاّل علي 

مع�سومي همداين.
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� بعد �سهرين من �سهادة علي، يف ذاك الوقت كان عمر حممد علي 
40 يوًما.

� مـــرور عامني على ولدة حممد علي. مـــن اليمني: اخلالة الوحيدة 
لعلـــي -اخلالة فاطمة- ليلى ابنـــة احلاج �سادق وحممد علي يف 

ح�سن اجلدة )ال�سّيدة من�سورة( وجّدتي.

توفيـــت ال�سّيدة من�سورة يف العـــام )1995م( وتوفيت والدة 

ال�سهيد املفقود الأثر حممد فاميل د�ستي يف العام )2005م(.
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� اأنا، حممد علي، كان يبلغ من 
العمر 6 �سنوات. يف ابتدائية 

علـــى  الواقعـــة  الر�سالـــة 

تقاطـــع �سريعتـــي همدان. 

كنت اأعمل م�ساعدة يف تلك 

املدر�سة، وحممد علي كان 

تلميـــًذا يف مرحلـــة ما قبل 

البتدائي)التمهيدي(.

� وقوًفا مـــن اليمني: حميد زوج مرمي، مهيا ابنته ومرمي اأخت علي. 
)توفيت مـــرمي يف العـــام 1384 )2005م( على اأثـــر نوبة قلبية، 

وزوجهـــا حميد تويف يف العـــام 1389 )2010م(علـــى اأثر كارثة، 

اأنا، وال�سّيدة منرية.جلو�ًسا من اليمني: ليلى ابنة احلاج �سادق، 

حممد علي �سيما ابنة احلاج �سادق، مونا ابنة مرمي، اجلّدة التي 

توفيـــت يف العام 1386)2007م(، ال�سّيدة من�سورة. ال�سورة يف 

مغارة علي �سدر همدان.
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� عيد نـــوروز 1389 )2010م( من الي�ســـار: اأبي، حممد علي، زوجة 
حممد علي، اأّمي، نفي�سة، اأنا.

توفيت اأّمي يف العام 1390)2011م( وتركتنا بعد معاناة مع املر�ش.

� نوروز 1394)اآذار 2015م(، اأنا حممد علي، ابنه اآرمان.
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� ر�سائل ور�سومات
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� ر�سائل ور�سومات
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� ر�سائل ور�سومات
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� الأغرا�ش ال�سخ�سية لعلي. �سجدة، �سبحة، �ساعة، وقطعة القما�ش 
التي باركها الإمام اخلميني}، دفرت ت�سجيل ذكرياتي وتقومي 

العام1365 )1986م(.
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ا حكايـــة. وكاأّنه حلقة و�سل بيني  �  هـــذا حمب�ـــش زواجنا وله اأي�سً
وبني علي.

مل اأف�سلـــه عّني قط. لقد كّنا طـــوال هذه الثالثني �سنة مًعا. 

يف اإحدى املـــرات وقبل �سنوات عّدة ذهبت وزميالتي يف الرتبية 

ر�سل اجلميع للبحث 
ُ
والتعليـــم مبهمة واأ�سعته مـــن دون انتباه، واأ

عنه. مل نعرث عليه ويئ�ست من ذلك.

عـــدت اإىل احلافلة، فقال اأحدهم لنبحث عنه داخل احلافلة 

فوجدناه باإعجاز وب�سكل ل يقبل الت�سديق حتت اأحد املقاعد.

كذلك يف نـــوروز 1394)2015( �ساع املحب�ش ب�سكل م�سكوك 

فيه، وبتعبري اأدق متت �سرقته، ومل جند و�سيلة للعثور عليه.

مـــّرت �سبعة اأ�سهـــر، كنت يف متام ال�سبعـــة اأ�سهر تلك اأعي�ش 

ة �سيـــاع حلقة ات�سايل بعلي حّتى مّت العثور عليه بعد �سبعة  غ�سّ

ا. اأ�سهر عن طريق اأحد الأفراد ب�سكل اإعجازي اأي�سً
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