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إشارة

هو المحبوب

رغم ان���زالق الأعوام وتدح���رج ال�سنني ا�ستطاع���ت ال�سيدة زهراء
«فر�شت���ه» �أن ت�سرتجعها �سرداً ،عامً ا بعام ،ف�إذ بها حتملنا بعيداً؛ تار ًة
�إىل «همدان» وتارة �إىل «دزفول» حيث �أم�ضت �أجمل �أيام حياتها.
تغ���دو ذاك���رة «فر�شت���ه» حبل���ى باحلكاي���ا واملغام���رات ،وبينما هي
ت�سردها نتح�سّ �س معها �أويقات احلرّ ،وال�شتاء ،ونعي�ش زمن ًا يتّ�سع لعام
وثمانية �أ�شهر؛ وي�ضيق لي�صبح عمر ًا بقيا�س ليلة واحدة.
تدفعن���ا روحيّتها يف رواية «الرو�ضة احلادي���ة ع�شرة» لنجذّف معها
يف نف�س القارب ،يتقدّم خلطبتها �شابٌ بعينني زرقاوين ،مل تكونا �سوى
حراك دائم ،ال تكلاّ ن وال متلاّ ن يف رحلة البحث عن
بح���رٍ متالطمٍ يف ٍ
املحيط.
ال يجد �صاحب هاتني العينني �سبي ًال للو�صول �إىل ذاك املحيط �سوى
ذرف الدموع ،فيذرفها يف �آناء الليل ليذيب �أ�سالك نف�سه ال�شائكة ،بينما
يح��� ُّل يف �أطراف النهار حار�س��� ًا ثورياً ،يجيد قط���ع �أ�سالك حت�صينات
العدو يف اخلطوط الأمامية لينفذ �إىل عمق تخومه وينجز املهمّات.
يف الكت���اب؛ حتكي «فر�شت���ه» ِبلُغة قلبها عن ع�ش���قٍ مل يرتهّ ل؛ رغم
انبع���اث �أجيالٍ وتعاقب �سنني .فم���ن كان يناديها «يا وردتي» ال يزال يف
انتظارها ليقدّم لها كل ورود اجلنة.
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هذا الكتاب..
لق���راءة القائد الكتاب وتعليق���ه عليه �أبعا ٌد ومقا�ص���د؛ ال تقف عند
ح���دِّ الت�شجيع على الكتابة والدعوة �إىل املطالعة؛ وال تنتهي عند تكرمي
ال ّراوي���ة والكاتب���ة� ..إمن���ا تت�صل ب�ساح���ات العلم واجله���اد العري�ضة،
وتر�سم � َ
آفاق مدر�س ٍة زاخرة بالنماذج والقدوات؛ وحمفوفة بالقيم؛ يف
ع�ص���ر ُطرحت فيه املغريات ب�شتى �ألوانه���ا و ُق ّدمت فيه زخارف الدنيا
ب�أجل���ى حللها؛ ع�ص ٌر �أك َرث ما يحتاج ال�شباب فيه �إىل التعلم واالقتداء؛
و�إىل العمل بال �سمعة �أو رياء..
ي�س��� َّر مركز املعارف للرتجمة �أن يق ّدم للق ّراء الأعزّاء ولر ّواد الأدب
والنه�ضة كتاب «الرو�ضة احلادية ع�شرة»؛ الإ�صدار الـ( )22من �سل�سلة
هام ٍة من
«�سادة القافلة»  -جمموع���ة �أدب اجلبهة؛ للتع ّرف على حيا ِة َ
هام���ات اجلبهة و�إحدى ذخائرها النفي�سة� :سرية ال�شهيد "علي ت�شيت
�سازيان" ،ترويها زوجته «فر�شته».
ونخ�ص بال ّذكر:
ن�شكر كل من �ساهم يف �إجناز هذا العمل؛
ّ
املرتجمة واملحررة :الأخت حنان ال�ساحلي.
املدقق اللغوي :احلاج عدنان حمود.
د .ر�ضوان راغبي واحلاجة �إميان �صالح يف مراجعة الرتجمة.
املخرج الفني :الأخ علي عليق.
وال�شكر مو�صول للراوية والكاتبة ،ولنا�شر الن�سخة الأ�صلية :م�ؤ�س�سة
�سوره مهر ومكتب �أدب وفن املقاومة .وال نن�سى نا�شر الن�سخة العربية:
دار املعارف الإ�سالمية الثقافية.
مركز املعارف للرتجمة
ربيع الأول 1439هـ.ق

شكر
ال�شكر اجلزيل للأخت القديرة ،ال�س ّيدة
فرزانه مردي ،عل���ى اجلهود التي بذلتها
يف �إجن���از املقاب�ل�ات الأولي���ة ،كذلك ك ّل
التقدير للأخ الكبري جناب ال�س ّيد حم�سن
�صيف���ى كار ،عل���ى جه���وده يف �إ�ضاف���ة
الهوام����ش �إىل الكت���اب؛ وال�شكر مو�صول
ل�ل��أخ غ�ل�ام ر�ض���ا �سليم���اين� ،صدي���ق
ال�شهيد عل���ي ت�شيت �سازي���ان لتوجيهاته
ون�صائحه ال�صادقة واملخل�صة.

المقدمة

لثالث وثالث�ي�ن �سنة َخ َل ْت� ،سكن هذا املن���زل الذي تب ُني نافذته يف
ٍ
ال�ص���ورة �أفرا ٌد هم اليوم لي�سوا بيننا .عا�ش يف هذا البيت ال�س ّيد «علي
ت�شي���ت �سازيان» 1م���ع �أبيه ال�س ّيد نا�صر و�أمه ال�س ّي���دة من�صورة و�أخ َويه
ال�سيدين �صادق و�أمري و�أخته الوحيدة مرمي.
َ
ِمن هذا املنزل كان علي يذهب �إىل اجلبهة .ويف �إحدى غرفه عا�ش
م ّدة من الزمن مع زوجته� .ستبقى ِق ّ�صة رجولة علي و�شجاعته ومبادئه
ج ّذابة وممتعة ،لي�س فقط جليلنا هذا ،بل وللأجيال القادمة.
منذ �سنتَني عندما ق ّررتُ �أن �أكتب مذ ّكرات زوجة �أخرى من زوجات
ال�شهداء� ،شع���رتُ بالقنوط واحلرية من ذلك ،ومل �أد ِر �أ ّيهن �أختار من
بني ك ّل زوجات ال�شهداء.
وقلت :فليتق ّدم
تو�سلت بال�شهداء �أنف�سه���م ُ
م�ض���ت �أ�سابي���ع� ،إىل �أن ّ
ال�شهيد الذي ينبغي �أن �أكتب عنه.
ات�صلت �صديق ٌة يل م���ن طهران و�أخربتن���ي �أنّ زميلتها
بع���د �أ ّي���ام،
ْ
�أج���رت مقاب�ل�ات ل�ساعات ع ّدة مع زوجة ال�شهي���د ت�شيت �سازيان ،و َّمت
ت�سجي���ل ذكرياته���ا يف �أ�شرط���ة كا�سي���ت ،و�س�ألتن���ي �إن كن���ت م�ستعدة
لإي�صال هذه املقابالت �إىل خواتيمها؟!
 -1چيت �سازيان :الحرف (چ) هو الحرف ال�سابع في اللغة الفار�سية ويلفظ ( chت�ش).
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مل يك���ن ث ّمة جمال للنقا�ش والتل ّك�ؤ والت�س���ا�ؤل .ها قد تق ّدم ال�شهيد
���ت ،وبع���د يوم�ي�ن �أو ثالث���ة و�صلن���ي الت�سجي���ل ال�صوتي
بنف�س���ه .وافق ُ
للمقاب�ل�ات الت���ي �أجرتها ال�س ّي���دة فرزانه م���ردي مع ال�س ّي���دة زهراء
ف�سررت بذلك كث ًرياّ .مت تفريغ املقابالت ،وبعد ذلك بد�أنا
بناهي رواُ ،1
ب�إجراء املقابالت التكميلية.
ق�ص���دتُ طه���ران م ّرات ع��� ّدة ،كم���ا �أنّ ال�س ّيدة بناه���ي جاءت �إىل
همدان م ّرات؛ وذلك لتحكي مذكراتها التي مل تر ِوها بعد.
يف �أح���د الأ ّي���ام ،وبينما ك ّنا واقفتني يف الزقاق ي���و ّدع بع�ضنا ً
بع�ضا،
قالت ال�س ّيدة بناهي« :يا لذكراه الط ّيبة ،لقد ع�شنا يف هذا املنزل»ّ ،ثم
�أ�شارت �إىل املن���زل مقابلنا وقالت« :املبنى رقم  ،6الطابق الرابع ،كان
منزل ال�س ّيدة من�صورة».
���ت ومل �أ�ص ّدق بتا ًتا �أنّ تل���ك النافذة البي�ضاء
يف ذاك الي���وم ،انتبه ُ
الت���ي تظهر م���ن ب�ي�ن �أغ�ص���ان ال�شج���ر الكثيف���ة مقاب���ل نافذتنا هي
� ْإح���دى نواف���ذ �ش ّقة ال�شهيد ت�شي���ت �سازيان ،و�أنّ تل���ك الذكريات التي
ح ّدثتني عنه���ا ال�س ّيدة بناهي قد جرت يف ذلك املنزل املقابل ملنزلنا!!
���ت ب�شع���و ٍر غريب يف داخلي ،ال �أعلم �سبب���ه ،جا ٌر مل �أره مطل ًقا،
�أح�س�س ُ
ومنز ٌل �شبيه ملنزلنا.
م��� ّذاكَ � ،أم ْط ُّت جان ًبا �ستارة الناف���ذة املقابلة ملنزل ه�ؤالء اجلريان
لأراه ج ّيدً ا من خلف �أغ�صان الأ�شجار و�أوراقها الكثيفة.
أحت�س�س ليلاً و�أنا �أنظر �إىل
يف امل�ساء ،و�ضعت مكتبي خلف النافذة ل ّ
منزله���م ،تلك الذكريات التي �أكتبها ،ذاك املن���زل الذي ي�شبه منزلنا
بت�صميمه.
 -1روا؛ تلفظ ( :رفا).

المقدمة

15

تار ًة ،كنت �أملح ال�س ّيد علي من خلف النافذة ينتظر �أ�صدقاءه ،وتار ًة
�أخ���رى كن���ت �أرى يف ليايل اجلمع���ة لوحة من�صوبة عل���ى مدخل املبنى
وع َل ًما متد ّل ًيا من على النافذة مكتوب عليه« :هيئة نهج ال�شهداء».
َ
لق���د �أم�ضيت وتلك النافذة �أ ّي ًاما ولي���ا َ
عام
يل ،وع�شنا م ًعا
ِ
ذكريات ٍ
أ�شهر من احلياة امل�شرتكة لل�س ّيد علي مع زوجته .كانت جارتنا
وثماني ِة � ٍ
ال�س ّي���دة من�صورة تع�شق احلي���اة وتع�شق �أبناءها ،م�ضا ًف���ا �إىل �شغفها
بالتدبري املنزيل وتن�سيق الأزهار واالعتناء بها.
عندما ُي�ضاء املن���زل ،كنت �أرى الأزهار والنباتات املنزلية املت�س ّلقة
عل���ى الب���اب واجل���دار والنوافذ تنم���و وتكرب عل���ى َيدي ه���ذه ال�س ّيدة.
لك���م عاين هذا املنزل حل���و احلياة وم ّرها ،و�شه���د رحيل �أفراد هذه
العائلة وا�ست�شهادهم واحدً ا تلو الآخر.
وداع
ي���ا لها م���ن �أ ّي ٍام ع�صيب ٍة وقا�سي ٍة م َّرت على ه���ذا الزقاق؛ �أ ّي ُام ٍ
ل�ساكني هذا املنزل الط ّيبني.
ليال حزين���ة �أ�ضيئت فيها م�صابيح ذلك املنزل حتّى ال�صباح..
� ُّأي ٍ
ليال مريرة وطويلة..
� ُّأي ٍ
يف ه���ذه الليايل ،ها ه���ي م�صابيح ه���ذه ال�ش ّق���ة ،وم�صابيح منزل
اجلريانُ ،ت�ضاء ثاني ًة حتّى ال�صباح.
خريف
بهناز �ضرابي زاده
همدان
2015

1
فيلما
ذكرياتي تصبح
ً

���ي� ،2سيولد
ك ّن���ا نع�ب�ر من �أم���ام م�ست�شفى «�أبو عل���ي» ،1فقلت« :عل ّ
أ�شهر ع ّدة».
طفلنا هنا بعد � ٍ
�س�ألني با�ستغراب« :هنا!؟».
خا�ص� ،إ ّنه �أف�ضل م�ست�شفى يف همدان».
قلت« :هذا م�ست�شفى ّ
علي من �سرعة ال�س ّيارة وقال« :ال ،نحن نريد الذهاب
عندها خ ّفف ّ
�إىل م�ست�شف���ى يرت���اده امل�ست�ضعفون ،هذا للأثري���اء ،ولي�س يف و�سع ك ّل
واحد �أن ي�أتي �إليه».
كنت حاملاً يف ال�شهر الثامن ،ومل تكن حايل ج ّيدة �أبدًا .ع�صر يوم
اخلمي�س /31ك1987/1م .توالت نوبات الأمل ،و�أخربتُ اجلميع بو�صية
عج منزل والدة زوجي بال�ضيوف وازدحمت �أطرافه.
علي .يف تلك الأ ّيام َّ
أي�ضا كانت هناك .م���ا �إن قلت �إنيّ
�أ ّم���ي � ً
ل�ست على ما يرام حتّى نقلتني
ُ
ب�س ّيارة �إىل م�ست�شفى «فاطمية» احلكومي.
� -1أبو علي �سينا.
 -2د�أب���ت الراوي���ة في الكتاب على قول «عل���ي �آغا» عندما تذكر �إ�سمه ،وق���د اكتفينا بذكر
الإ�سم ليتنا�سب الن�ص مع مزاج القارئ العربي( .المترجم).
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ملّ���ا دخلنا امل�ست�شفى ،انت�شر اخلرب يف الأرجاء�« :سيولد ابن ال�شهيد
ت�شي���ت �سازي���ان» .هُ ���رع ّ
وغ�ص امل���كان من حويل
موظف���و امل�ست�شف���ى ّ
باملم ّر�ضات والأط ّباء .انت�شر اخلرب يف املدينة كانت�شار النار يف اله�شيم.
�صار النا�س يتّ�صلون بامل�ست�شفى لالطمئنان �إ َّ
يل و�إىل الطفل� .أ ّمي التي
كانت ط���وال الوقت جتل�س ف���وق ر�أ�سيُ ،
ا�ضط ّرت �أحيا ًن���ا �إىل الذهاب
لتجيب على الهاتف .رغم ت�صريح الأط ّباء بعدم وجود عالمات والدة،
� اّإل �أنّ مدير امل�ست�شفى �أمر ب�أنْ �أبقى هناك.
مل �أ�شعر بالأمل يف تلك ال ّليلة ،لك ّنه عاودين عند ال�صباح ،ف�أحاطت
���ات تك ّرر الكالم
ب���ي املم ّر�ضات والطبيبة م���ن جديد � ،اّإل �أ ّنه بعد �ساع ٍ
ذاته« :ال �شيء ُيذكر ،ال تقلقوا ،ال ُيلحظ � ّأي عالمات لوالدة مبكرة».
�أ�صررت عليه���م كي َي َد ُعوين �أذهب �إىل البي���ت ،لك ّنهم مل ي�سمحوا
يل بذل���ك .بع���د �ساع���ات� ،ساءت حايل ثاني��� ًةّ ،
وق����ض الأمل م�ضجعي.
ا�ضطربت �أ ّمي واحتارت ماذا تفعل؛ تك ّرر هذا الأمر ،وكانت املم ّر�ضات
ْ
يف ك ّل م ّرة -يح�ضرن ويحطن بي ،وبعد �إجراء الك�شف الط ّبي يهززنر�ؤو�سهن ويك ّررن يائ�سات ما قيل �ساب ًقا.
يف ع�ص���ر يوم اجلمعة /1ك1988/2م ،1ليلة ميالد نبي اهلل عي�سى
���ت من اجلميع.
خفت وخجل ُ
 ،Qع���اودين �أ ٌمل ممي���ت .ال �أدري ملاذا ُ
ظننت �أنّ م�شكل ًة ما قد ح ّلت بي ،وقد ال �أ�ستطيع �أن �ألد طفلي!
ُ
غ�صة فراق علي ملّا تبارحني بعد.
�ضاق �ص���دري غ ًّما وحز ًنا؛ �إذ �إنّ ّ
وخا�صة �إ ّ
ظ ّل �أمل فراقه ًّ
يل �أنا.
غ�ضا بالن�سبة �إىل اجلميعّ ،
���ت �أبكي بنحو
ح ّل وق���ت الع�صر مك��� ّد ًرا.
انكم�شت على نف�سي ورح ُ
ُ
متقطع و�أُح ّدث «عل���ي» .كنت خالل الأ ّيام ال�سبعة والثالثني املن�صرمة
11( - 1دى ماه  1366هـ�.ش).
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ك ّلم���ا �ضاق���ت بي الدني���ا وق�صرت يدي ع���ن فعل �شيء� ،أن���ادي «علي»
نب اجلنني
و�أق���ول يف نف�سي« :حبيبي علي �ساعدين! ال ق ّدر اهلل �أنْ ي�صي ّ
���ب م���ا؟! ف�أنا �أخجل من الطبيب���ة واملم ّر�ض���ات ،والنا�س ينتظرون
َخط ٌ
ق���دوم ابنك .افعل �شي ًئا� .إذا كان هذا الطفل �سيولد فلينت ِه الأمر بي�سر
وعافية ،ف�أنا ال �أريد �أن يتك ّبد �أحد العناء ب�سببي».
نه�ض���ت ،تو�ض�أت و�ص ّليت
ا�شت��� ّدت �آالم املخا����ض بعد �أذان املغرب.
ُ
مب�شق���ة .يف البداي���ة كانت نوبات الأمل تنتابن���ي ك ّل �ساعةّ ،ثم تق ّل�صت
الفوا�ص���ل الزمنية لت�صب���ح ك ّل ن�صف �ساعة .كان���ت �أ ّمي واقفة قربي،
أ�سرعت
ا�ضطربت و�
فقل���ت لها« :لقد �ساءت حايل» .وكما يف ك ّل م��� ّرة،
ْ
ْ
نح���و املم ّر�ضات ،فجئ���نَ وحت ّلقن ح���ويل .قالت يل املم ّر�ض���ة املعاينة:
«ب����إذن اهلل؛ �ستكون ال���والدة ال ّليلة»� .أتت الطبيبة و�أم���رت باال�ستعداد
لب�ست ث���وب العملي���ات مب�ساع���دة املم ّر�ضات اللوات���ي دفعنَ
لل���والدةُ .
الن ّقالة �صوب غرفة الوالدة .كانت والدتي تذرف الدموع من دون �إرادة
منه���ا .مددتُ يدي نحوها بقلق وتبعتن���ي باكية .قالت الطبيبة املرافقة
لإحدى املم ّر�ضات�« :أعطي الوالدة ثوب غرفة العمل ّيات � ً
أي�ضا».
بع���د قلي���ل دخل���ت والدت���ي �إىل غرف���ة ال���والدة وهي ترت���دي لبا�س
العملي���ات الأخ�ضر ،ووقف���ت بجانبي .يف تلك اللحظ���ات املليئة بالآالم
���ت ك�سائر الأمهات قلق���ة عليه .فلكرثة ما
ُكن���ت �أدعو للطفل فقط؛ كن ُ
غ�صة الفراق
بكيت خالل الأ ّيام الـ  37املا�ضية ،ولكرثة ما جت ّرعته من ّ
���ت �أنّ الطف���ل �سيولد نحي ًفا �ضعيف ال ُبني���ة .يف تلك الأ ّيام مل تكن
ظنن ُ
الو�سائ���ل احلديثة 1لفح�ص اجلنني متوف���رة كما هي الآن ،فكان الأهل
والأ�صدق���اء واجل�ي�ران يتن ّب����أون بجن�س املولود قب���ل والدته ،من خالل
بع����ض الو�ضعيات و�شكل بطن الوال���دة .وح�سب ت�شخي�ص وتك ّهن �أغلب
 -1أجهزة السونوگرافي.
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الن�سوة �سيكون املولود القادم بنتًا.
كن���ت يف �شهري الثالث عندما ا�ست�شهد �أخ���و علي «ال�س ّيد �أمري» .يا
كنت �أطوي �أوقاتي بالبكاء والنحيب� ،إىل �أن جاءت
لها من �أ ّيام �صعبة! ُ
�شهادة عل���ي .فبعد �شهادتهما م�ضى �أ�سبو ٌع م���ن دون �أن �أتناول خالله
�شي ًئا �سوى املاء ،فه���زل ج�سمي ومل �أب ُد على هيئة الن�ساء احلوامل .يف
الأ�سا�س كثريات هنَّ اللواتي مل ي�صدّقنَ �أ ّنني حامل.
�سرى الأمل كما ت�سري الدماء يف ك ّل �أنحاء ج�سمي .مل �أ�ش�أ ال�صراخ.
���ت يد �أ ّمي و�ص���رت �أ�ضغط
���ت �أمل���ي
وع�ض�ضت عل���ى �شفت َّي و�أم�سك ُ
ُ
كتم ُ
عليها بك ّل ما �أوتيت من عزم .كانت �أ ّمي تذرف الدموع؛ كذلك انهمرت
دموع���ي بغ���زارة من �شدة الأمل� .ص���ارت �أ ّمي تلثم ي���دي وتق ّبلها ب�شدة
وح���رارة .تب ّللت يدي بدموعها ،ف�ص���رتُ �أنادي «علي» من �ش ّدة الوجع،
و�ألتم�س منه امل�ساعدة والعون.
���ت يدي الي�سرى عل���ى وجهي ورحت �أق ّبل خ���امت زواجي الذي
و�ضع ُ
فج�أة ،ر�أيته يقف �أمامي مبت�س ًما ،ف�أ ْن�ستني ر�ؤيته
تفوح منه رائحة عليْ .
���ي حا�ضر ،ي�ضحك
ك ّل �آالم���ي .مل �أ�ص ّدق ،لق���د ح�ضر علي ،وها هو ح ٌّ
ومي ّدين باملعنويات.
قل���ت له« :علي حبيب���ي �ساعدين كي ال �أجزع ولأ�ستم��� ّد الق ّوة منك،
ف�أنا ال �أريد �أن ي�سمع �صوتي �أحد� ،أرجوك �ساعدين».
و�ضغطت على يد �أمي .مل تتحمل �أ ّمي م�شاهدة
ع�ض�ضت على �شفت َّي
ُ
ُ
فجل�ست عل���ى الأر�ض �إىل جان���ب ال�سرير ،و�ص���ارت تدعو يل،
�آالم���ي،
ْ
ول�ساين يلهج بالذكر والدعاء ،ومل �أعد �أ�سمع �شي ًئا؛ وك�أنيّ
انقطعت عن
ُ
هم�س���ا؛ دون �أن �أفهم من كالمه
ه���ذا الع���امل؛ كان علي ي�ضحك ويتك ّلم ً
�شي ًئا .عندما عال �صوت بكاء الطفل همدت قوة ج�سدي و�أ�صبح خفي ًفا.
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ي���ا له من �شع���ور جميل! �أحبب���ت �أن �أغفو وعلت �أ�ص���وات «ال�صالة على
حممد و�آله» .كنت جال�سة ن�صف جل�ستي والطبيبة واملم ّر�ضات ي�ضحكن
م���ن حويل .قالت �إحدى املم ّر�ضات ب�سرور وبهج���ة�« :إ ّنه �صبي؛ �إنْ �شاء
اهلل َي ْخ ُلف والده لألف �سنة قادمة!» .كان بع�ض املم ّر�ضات يبارك لبع�ض.
رفع���ت الطبيبة الطفل عال ًيا وقالت« :ها هو طفلك اجلميل� ،أر�أيت ِه؟ كم
هو بهي الطلعة!!».
وردي الوجنات ،و�شعره
ُو ِل َ
���د ابني �صغري احلج���م ممتلئ اجل�س���مّ ،
1
كثيف �سابل ي�ضرب �إىل ال�سواد ب�ش ّدة.
حد �أ ّنني �شممت رائحته.
كان علي ال ي���زال واق ًفا هناك ،قري ًبا �إىل ٍّ
وقف مبت�س ًما ،ووجهه اجلميل ي�ش ّع نو ًرا ،كما يف حلظات وداعه الأخري،
هم�ست قائلة« :علي حبيبي� ،شك ًرا لك».
ُ
و�ضعت املم ّر�ضات الطفل على طاولة بجانب ال�سرير ،وقمنَ بوزنه.
�سمعت حينها �أ ّنه يزن «2.50كلغ».
ُ
قت ب�ض ُع مم ّر�ضات حول الطفل .انحنت والدتي وق ّبلت وجهي؛
حت ّل ْ
كان���ت ال تزال تذرف الدموع؛ لكنّ وجهها كان ين�ضح بالفرح والبهجة.
�سماوي».
الك
هم�ست يف �أذين قائلة« :يبدو ك َم ٍ
ّ
نظرتُ �إىل اجلهة املقابلة حيث كان يقف علي� ،ألفيته ما زال واق ًفا؛
وقلبي ال يزال يخفق لأجله كما يف الأ ّيام ال ـ  37املا�ضية.
متن ّيت �أن ينزل من مكانه ويدنو من ابنه فيحت�ضنه ويقول« :عزيزتي
مك اهلل ،يا لهذا الطفل اللطيف الذي �أجنب ِته».
فر�شته ،وردتي� ،س ّل ِ
���ت �أ ّمي ك���ي تت�صل بوالدة زوج���ي وت�أخذ منها ب�ش���ارة الوليد
خرج ْ
اجلدي���د .غ���ادرت الطبيب���ة واملم ّر�ض���ات و�أخ ْ
���ذنَ ولدي معه���ن� .أتت
 - 1ناعم كثي ًرا كري�ش الغراب.
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املم ّر�ض���ات وو�ضعنني على الن ّقال���ة ودفعنني نحو ق�سم الن�ساء .همدت
التفت �إىل اخللف ونظرتُ �إىل اجلدار
�أطرايف ،لكنّ الأمل مل يبارحنيُّ .
املقاب���ل حيث كان يق���ف علي .قلت له والعربة تخنقن���ي« :علي حبيبي،
�شك��� ًرا -ال �أ�ص ّدق كم �شع���رت بالراحة بهذه ال�سرع���ةَ -
تعال معي �أنت
� ً
ا�شتقت �إليك!».
أي�ضا� ،أرجوك ال تدعني وحيدة! لقد
ُ
خرجنا من غرفة العمليات� .شعرتُ �أنّ علي لي�س بجانبي ،اغرورقت
عين���اي بالدموع و�أجه�شت بالبكاء وقلت« :حبيبي علي ،لقد حت ّملت ك ّل
هذا العناء بعد رحيلك ،جت ّرع���ت الغ�ص�ص وحب�ست الدموع ،ك ّل ذلك
م���ن �أجل �أن يولد ِذ ْك َ
���ت مه ّمتي على �أكمل
���راك �ساملًاُ .انظر! لقد �أمتم ُ
وج���ه ،ال ترتكن���ي وحيدة! ال تذه���ب! خذين معك! عل���ي� ،أريد الذهاب
مع���ك! لقد �أتعبني فراقك ورحيلك باك ًرا .علي ،ال طاقة يل على حت ّمل
فراق���ك .ليتك مل تعاملني معاملة ح�سنة �إىل هذا احل ّد! لو �أ ّنك �آذيتني
على الأق ّل!!».
تذ ّك���رت ي���وم �أردن���ا الذه���اب �إىل دزف���ول ،ق���ال يل« :ث ّم���ة ح���رب
دائ���رة؛ الق�ص���ف ال يتو ّق���ف لي���ل نه���ار ،و�أنا ل�س���ت �إىل جانب���ك دائ ًما.
���دك هن���اك� ،أتتحملني ذل���ك؟!»� .أجبته ب�س���رور« :ما تقوله
�ستبقني وح َ
�صحي���ح ،لك ّنن���ي �س�أمت ّكن م���ن ر�ؤيتك �أكرث ول���ن تطول ف�ت�رة غيابك».
�إذا كان لدي �أ ّيام حلوة و�أوقات ط ّيبة ،فال ّ
�شك يف �أنّ تلك الأ�شهر اخلم�سة
التي ق�ضيتها مع علي يف دزفول هي �أجملها يف ك ّل مراحل حياتي.
ك ّن���ا يف �شه���ر دي يف الع���ام  1365هـ����.ش (ك )1987/2يف ذروة
الق�ص���ف ال�صاروخ���ي على دزفول والأهواز ،عندم���ا �س�ألني علي« :هل
ت�أتني معي؟!».
�أجبته من دون تردد�« :أوميكنني ذلك؟!».
جمعت �أغرا�ضنا ال�ضرور ّي���ة ليلاً (ماكينة اخلياطة ،مكواة ،قدو ًرا
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و�صحو ًن���ا و�أدوات طبخ) ،م�ضا ًفا �إىل حقيبة الألب�سة ،وبع�ض الأغرا�ض
الأخرى.
يف ال�صب���اح الباك���ر ،و�ضعنا الأغرا����ض يف �صن���دوق ال�س ّيارة التي
كانت بحوزته ،واجتهنا �صوب دزفول.
خ�ل�ال ه���ذه ال�سن���وات ال���ـ 271لطامل���ا ا�ستذك���رت تل���ك الأ ّيام .يف
الأ�سا����س ،كن���ت ك ّلما �أ�شت���اق �إىل علي �أتذ ّكر �شه���ر دي من ذلك العام
(ك )87/2ودزفول من دون �إراد ٍة م ّني .يف احلقيقة ،مل ن�شعر �أنا وعلي
بطعم احلياة � اّإل يف تلك الأ ّيام .لغاية الآن ،ما زلت �أ�شعر بل ّذة م�شاهدة
�أ�شجار الربتقال والليمون وعطر �أوراقها املنع�ش ،كذلك �أ�شجار الكينا،
واجل��� ّو املمتع البهيج لذلك ال�شتاء .حتّى يف هذه اللحظة و�أنا �أروي لكم
ت�ضج يف �أعماقي.
هذه الذكريات ،ما زالت ذكراها ّ
لقد اعت���دتُ يف الأ�شه���ر الأوىل بعد �شهادة عل���ي �أن �أ�ضع البطانية
عيني ،و�أتذكر تلك الأ ّيام و�أك ّرر م�شاهدة
ل�ساعات على وجهي� ،أغم�ض ّ
تل���ك الذكريات يف ذهني كفيلم �سينمائي ،م���ن دون زيادة �أو نق�صان،
و�إذا قطع �أحد ما خلوتي مع هذا الفيلم كنت �أكمله يف وقت الحق ،مثلما
ح���دث معي يف تلك ال ّليلة يف م�ست�شف���ى «فاطمية» ،كنت ما بني اليقظة
والن���وم نتيجة امل�سك ّنات التي تناولتها بع���د الوالدة ،قلت يف نف�سي :يو ّد
قلب���ي لو �أنّ «عل���ي» �إىل جانبي ،كك ّل الن�ساء اللواتي ي�ض ْعنَ حملهنّ فقد
غم���رين ال�ش���وق �إليه� .أحببت �أن يك���ون بجانبي .يف تل���ك ال ّليلة ول�ش ّدة
ا�شتياق���ي �إليه �ألقيت على وجهي غط���اء ال�سرير الذي تفوح منه رائحة
عيني وبد�أت �أ�ستذكر تفا�صيل
البتادي���ن وال�سبريتو والدواء ،و�أغم�ضت ّ
دخولنا �إىل دزفول.
 -1ال�سن���وات الـ 27الت���ي م�ضت من حياتها حت���ى عام (2014م)حينما كان���ت تروي �سيرة
حياتها للكاتبة( .المترجم)
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�إنيّ �أع�ش���ق ه���ذا املقط���ع من ذكريات���ي .كانت ليل���ة ال�سبت  20دي
(10ك )2عندم���ا و�صلنا .وجدت �أنّ املنزل ال���ذي تخيلته وت�صورته يف
ذهني خالل الطريق من همدان �إىل دزفول ،ي�شبه املنزل الذي و�صلنا
�إلي���ه .كان اً
منزل م�ؤ ّل ًفا من طابق ون�صف يف مبنى حديث البناء يف حي
«بان�ص���د د�ستكاه» الواقع يف �ضواحي مدين���ة دزفول .مل يكن يف املنزل
� ّأي جتهيزات �أو �إمكانيات للعي�ش فيه .و�صل قبلنا �إىل هذا املنزل هادي
ف�ضلي 1مع زوجته وابنته ال�صغرية زينب.
كنت متعبة تل���ك ال ّليلة؛ �إىل ح ّد مل �أعرف كيف و�ضعنا الفرا�ش
كم ُ
على الأر�ض وكيف مننا.
ا�ستيقظنا يف ال�صباح الباكر على �صوت علي؛ �إذ �إ ّنه ذهب بعد �صالة
حد ُث َج َلب ًة حم اً
���اول �إيقاظنا.
طازجا و�ص���ار ُي ِ
ال�صب���ح وا�شرتى خب���زًا ً
اتخذنا من البهو مكا ًن���ا للنوم ،بينما �أ�سرة �صديقه «هادي» كانت تنام
يف ال�صال���ون .نه�ضت ورتّبت الفرا�ش ب�سرعة .جاء هادي لي�ساعد علي
يف �إع���داد الفط���ور ،وبقيت زين���ب نائمة .بعد تناول الفط���ور لب�س علي
و�صديقه بدلة احلر�س الر�سمية� .س�ألته وهو يو ّدعنا�« :ستعودان؟!».
�أجاب عل���ي بلهجة همدانية غليظة« :ال �أعرف� ،سي�أتي �أحد اجلنود
يوم ًّي���ا ليتف ّقدك���م .اطلبوا منه ما حتتاجون �إلي���ه» .عندما �أقفال الباب
لدي ما
خلفهم���ا وغادرا �شع���رتُ حينها بغربة يف ذاك املن���زل ،مل يكن ّ
�أفعله ،وبدافع الف�ضول رمبا �صرت �أجول يف زواياه و�أ�ستك�شف تفا�صيله.
 -1ول���د ه���ادي ف�ضلي في  14خرداد  )62/6/4( 1341في منطق���ة مريانج من توابع مدينة
همدان ،ا�ست�شهد في عملية مر�صاد بتاريخ  ،)1988/7/29(1367/5/7في منطقة ت�شارزبر
ا�س�ل�ام �آباد .كان هادي من �أوائ���ل منت�سبي وحدة ا�ستطالع العمليات ،و كان حين �شهادته
م�س�ؤول ا�ستطالع عمليات «لواء � 2أن�صار الح�سين » في محافظة همدان ،وهو من �أ�صدقاء
علي المق ّربين.
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تقع املرافق ال�صحية �إىل ي�سار فناء املنزل 1ال�صغري الذي ال تتجاوز
م�ساحت���ه الـ 60-50م .كان���ت اجلدران حديثة البن���اء ،و�أ�شعة ال�شم�س
م�شيت قليلاً يف الفناء ّثم �صعدت الدرجات اخلم�س
القوية ت�ؤذي العنيُ .
التي ت�صل الباحة ب�شرفة �صغرية تقع يف مدخل املبنى .كان البهو كب ًريا
ن�سب ًّي���ا ،وكذلك غرف���ة اال�ستقبال التي تبلغ م�ساحته���ا قرابة 24م� .أ ّما
املطب���خ فال توجد فيه � ّأي و�سائل و�إمكان���ات وال حتّى خزائن ،وجدرانه
مل تكن ق���د ر�صفت بال�سرياميك بع���د .كان الغبار وال�ت�راب والأو�ساخ
املتدلية منه ُترى كيفما ُج ْل َت بنظرك يف حيطانه وزواياه.
يف �آخ���ر البه���و درج يت�ألف م���ن  14درج���ة تقري ًبا ،وينته���ي بطابق
�سفل���ي غارق يف الظ�ل�ام ،م�ؤ ّلف م���ن غرفتني ،الغرف���ة الأوىل كبرية،
له���ا ناف���ذة �صغ�ي�رة ،والغرفة الثاني���ة �صغ�ي�رة �ض ّيقة مر ّبع���ة ال�شكل،
له���ا نافذت���ان� ،إحداهم���ا قريب���ة م���ن ال�سقف تط��� ّل على فن���اء �صغري
(من���ور) حم ٍ
���اط ب�س���و ٍر مرتف���ع؛ والأخ���رى تط��� ّل عل���ى فن���اء املنزل.
تتدلىّ من ال�سقف ملبة ( )W100بالية؛ ت�ضيء الغرفة اخلالية ب�صعوبة
مب�ساعدة نور الفناء ال�صغ�ي�ر .بعد �أ ّيام �صارت هذه غرفتنا �أنا وعلي.
مل يكن بناء املنزل قد اكتمل بعد.
مبا �أنّ زينب بقيت نائمة ومل ت�ستيقظ ،ق ّررت �أنا وفاطمة �أن ّ
ننظف
املن���زل .كانت زينب تبلغ من العمر �آنذاك �سن���ة ون�صف ال�سنة .خلعنا
���دت ك ّل واحدة م ّن���ا منديلها �إىل ال���وراء .جمعنا مائدة
عباءتين���ا وعق ْ
الطع���ام ،وبينما نحن نبح���ث عن املكن�سة ارتفع���ت يف الأجواء �أ�صوات
���ت فاطمة نحو زين���بَ ،ح َم َل ْته���ا ونزلنا �إىل
امل�ض���ادات الأر�ضية ،هرع ْ
الطاب���ق ال�سفلي ب�سرعة .ح ّدق���ت زينب التي �أف�سدن���ا عليها نومها بنا
ُ -1يطل���ق عليه���ا في �إيران ا�سم «حي���اط» ،وهي باحة م�س ّورة توجد ف���ي العمران القديم،
�أحيان ًا تكون من الجهة الخلفية( .المترجم)
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مدهو�ش���ة م�ضطربة وب���د� ْأت تبكي .حاولن���ا �إ�سكاتها فلم ته���د�أ .ا�شت ّد
الق�ص���ف واهت ّز البي���ت .جل�سنا على الأر�ض املغط���اة بالأتربة� .صارت
زين���ب تبكي وت�صرخ مرعوب���ة ،و�سيطر القلق واخل���وف علينا؛ لأ ّننا مل
نكن نعرف ماذا يجري يف اخلارج .م�ضى �أكرث من ن�صف �ساعة ونحن
جوعا.
على هذه احلال� .سكتت زينب ،لك ّنها راحت تتململ ً
عندم���ا هد�أت �أ�ص���وات الق�صف قلي�ًلداً عدنا �إىل الطاب���ق العلوي.
كانت فاطم���ة تغ�سل زجاجة احلليب ،وكنت �أنا �أُ�شعل النار حتت �إبريق
ال�شاي ملّا علت �أ�صوات الق�صف هذه املرة ،كان خوفنا �أق ّل من ال�سابق،
ورغم ذلك هرعنا �إىل الطابق ال�سفلي.
م�ضى ن�صف �ساعة ،وال خرب عن اجلندي الذي َو َع َد َنا علي مبجيئه
�أثن���اء غيابه .يف هذه امل���رة �صعدنا �إىل الطابق العل���وي قبل �أن يتو ّقف
الق�صف.
�أع��� ّدت فاطم���ة زجاجة احلليب لزين���ب و�ش ّربتها �إياه���اّ ،ثم لب�ست
ك ّل واح���دة م ّنا ت�شادورها (عباءتها) 1وخرجن���ا �إىل ال�شارع ،فدُه�شنا
عندما ر�أينا النا�س يرت ّددون يف الزقاق من دون خوف.
مل ن�ص��� ّدق �أ ّن���ه م���ع ك ّل هذه الأ�ص���وات واجللبة ،يعي����ش النا�س هنا
براحة بال �إىل هذا احلد ،فعلى بعد �أمتارّ ،
ا�صطف النا�س �أمام خمبز
«لوا�ش »2ل�شراء اخلبز.
بدا اخل ّباز رجلاً طويلاً نحي ًفا ذا ب�شرة �سمراء داكنة .كان يتح ّرك
���م مي ّد العجني مبه���ارة فيعلو
بليون���ة فائق���ة �إىل ه���ذا االجتاه وذاك ،ث ّ
ويهب���ط ،ويقرتب م���ن التنور ،وبقف���زة احرتافية واح���دة يحمل رقائق
 - 1ت�شب���ه العب���اءة العربي���ة قليال ..والمق�ص���ود في كلمة العب���اءة الواردة ف���ي الكتاب هو
الت�شادور� ،أي العباءة الإيرانية.
 -2يطبخ في التنور ي�شبه الخبز المرقوق في بالدنا( .المترجم)
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العجني ويل�صقها على حائط التنور املت� ّأجج ب�أل�سنة اللهب احلمراء.
ر�أين���ا قبال���ة املخب���ز مزرع���ة بق���ر يبيع���ون فيه���ا احللي���ب واللنب
والزب���دة البلدي���ة .انفرج���ت �أ�سارير فاطمة مل���ا ر�أت ذل���ك ،وانتابني
.1
ال�شع���ور نف�س���ه عندم���ا ر�أيت عل���ى ر�أ����س ال�ش���ارع دكا ًنا يبي���ع الآ�ش
�صباحا �أنت �ضيفتي� ،سنتناول الآ�ش م ًعا».
قلت لفاطمة« :غد ًا ً
***

ففتحت
دخ���ل الغرف���ة مم ّر�ضات ع��� ّدةَ ،ن َّح�ْي�نْ الغطاء عن وجه���ي
ُ
���ت بخري؟!».
عين���ي� .س�ألتن���ي املم ّر�ض���ة الواقف���ة يف الأم���ام« :ه���ل �أن ِ
ذفت من عامل �آخر و�أُلقي بي �إىل هذا
نظرتُ �إليها مدهو�شة وك�أ ّنني ُق ُ
ال�سرير.
���ت املم ّر�ضة الثانية ،ورفعت ُك َّم القمي����ص الرقيق الزهري اللون
�أت ْ
الذي �ألب�سوين �إياه يف غرفة الفح�ص و�س�ألت:
ألديك م�شكلة؟ هل ت�شكني من �شيء؟
� ِمل �أع���رف مب���اذا �أجي���ب .عندم���ا ر�أت املم ّر�ض���ة ع���دم �إجابت���ي
ث ّبت���ت �آل���ة قيا����س ال�ضغط ح���ول ع�ض���دي اليمن���ى وو�ضع���ت ال�سماعة
���م ح ّدق���ت
يف �أذنيه���ا و�شرع���ت يف نف���خ اله���واء يف �آل���ة ال�ضغ���ط .ث ّ
مب�ؤ�شر الزئبق .رفعت ال�سماعة عن �أذنيها وقالت�« :ضغطها .»8
نظرت املم ّر�ضة الأوىل �إ ّ
اخلا�ص بك؟».
يل بده�شة وقالت�« :أين امل�صل
ّ
ال �أعرف ملاذا كنّ ي�س�ألنني �أنا عن هذه الأمور .مل �أجب.
ذهبت املم ّر�ضة الأوىل ،وبعد قليل رجعت مع �شاريو التمري�ض املليء
بالأدوي���ة و�أدوات الطباب���ة ،و�شرعت يف �إع���داد امل�صل� .أ ّم���ا املم ّر�ضة
 - 1الآ����ش :ح�س���اء �شعبي يحت���وي على �أنواع م���ن الخ�ضار والمعكرونة وحب���وب الفا�صولياء
الحمراء( .المترجم)
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الثاني���ة ف�أخذت الدفرت املعدين املعل���ق على طرف ال�سرير وقالت�« :أمل
تعاينك الدكتورة؟».
ِ
تب�سمت املم ّر�ضة الأوىل وهي تث ّبت امل�صل يف يدي وقالت« :من �ش ّدة
ّ
ان�شغالنا و�سرورنا بابنك ن�سينا الأم!».
عندم���ا و�صل���ت املم ّر�ضة امل�صل بي���دي وحقنت فيه بع����ض الأدوية
���ت قليلاً  .ذ ّكرتن���ي م�شاهدة احلق���ن باللوحة الت���ي ر�سمها علي
تب�سم ُ
ّ
ُ
جريحا يف م�ست�شفى �سا�سان؛ حيث ر�س���م فرا�شة �أ�صيبت
عندم���ا كان ً
بر�صا�صة يف جناحها والدم ينزف منه.
���ت« :كي���ف حال الطف���ل؟» .و�ضعت املم ّر�ضة يده���ا على كتفي،
�س�أل ُ
و�أجاب���ت بابت�سامة ُم َط ْم ِئ َنة« :حاله ج ّيدة! يا له من م�شاغب! فقد �شغل
ك ّل م���ن يف امل�ست�شف���ى ،ووالد ُت���ك الآن يف غرفة حديث���ي الوالدة حتمل
الطفل حتّى يتمكن اجلميع من ر�ؤيته من خلف الزجاج».
جمع���ت املم ّر�ضة �أدوات الطباب���ة وو�ضعتها على �شاري���و التمري�ض
وقال���ت�« :سي�ستغرق امل�صل م ّدة �ساع���ة ،لقد حق ّنا فيه امل�س ّكن ،و�سوف
رحت �أت�أم���ل الغرفة من
���ك النعا�س» .بعد خ���روج املم ّر�ضةُ ،
يغل���ب علي ِ
جدي���د ،ال�ساع���ة امل���دورة البي�ضاء املوج���ودة على احلائ���ط ت�شري �إىل
الواحدة والن�صف� .أردتُ النهو�ض لإطفاء ملبة الفلور�سانت امل�ستقرة يف
���ت فلم �أ�ستطع� .شعرت بامللل .ملاذا ال ت�أتي �أ ّمي؟! ملاذا مل
ال�سقف.حاول ُ
�أَ مَن؟ �ص���رتُ �أت�أ ّمل قطرات امل�صل التي ت�سقط بهدوء يف الأنبوب لت�صل
�إىل ي���دي .ك ّل �شيء هادئ و�ساكن .نظرتُ �إىل ال�سرير اخلايل املو�ضوع
عل���ى ي�ساري ،لو كان «عل���ي» موجودًا؛ هل كان �سيبق���ى بجانبي ال ّليلة؟
وينام على هذا ال�سرير مثلاً ؟ �أو �سيكون يف اجلبهة والعمليات؟ مت ّنيت
�أن يعود الزمن �إىل الوراء .يا لها من �أ ّيام ع�شناها يف مدينة دزفول!
كنت وفاطمة نكن�س
تذ ّك���رت ذلك اليوم :الثالثاء  24دي (14كُ .)2
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املنزل ّ
وننظف اجلدران وال�سقف ومن�سح الغبار والرتاب .مهما حاولنا
مل ي�أخ���ذ املن���زل �شكله كبيت ع���ادي .كان ينق�صه الكثري م���ن الأ�شياء
ف�ل�ا �ستائر ،وال �سجا َد كبري ًا ّ
يغطي �أط���راف وجوانب الغرفة ،ال �أدوات
يجد نف ًعا.
للعي�ش فيه .قمنا ب�أمور كثرية ،ومهما فعلنا مل ِ
ظننت �أ ّنه اجلندي الذي ي�أتي
�صباحا ُطرق البابُ .
قراب���ة العا�شرة ً
ألت« :من؟».
يوم ًّي���ا لتف ّقدنا .ت����أ ّزرت بالعباءة وتوجهت �إىل الب���اب� .س� ُ
كان �صو ًتا ال نعرفه:
 «�أنا م�ساعد علي� ،سعيد �صداقتي».م���ا زلت عندما �أتذكر ذاك اليوم و�أتذك���ر �أحداثه� ،أقول يف نف�سي:
ليتن���ي مل �أذه���ب �إىل الأهواز! ليتني مل �أك���ن يف البيت ومل �أفتح الباب،
ل�س���ارت �أو�ضاعنا عل���ى نحو خمتلف ،لك���ن ،وا �أ�سف���اه! فتحت الباب،
ورغ���م �أ ّنني مل �أكن �أرغب يف الذه���اب و�أح�س�ست ب�ضرورة رف�ض ذلك
ومقاومته � اّإل �أ ّنني قبلت وذهبت �إىل الأهواز مع �سعيد �صداقتي.
***

وقفت مم ّر�ضة عند ر�أ�سي تنظر �إ ّ
يل مبت�سمةّ ،ثم ح ّلت عقدة امل�صل،
ْ
رفعت املم ّر�ضة الغطاء
فنزل���ت قطراته الأخرية مت�سارع���ة يف الأنبوبِ .
ع ّن���ي وو�ضعت���ه جان ًبا� .شبك���ت �أ�صابع ك ّفيها على �ش���كل ك ّما�شة وراحت
ت�ضغ���ط على بطن���ي بق ّوة و�إحكام� .شعرت ب����أمل �شديد ُ
يعتمل يف بطني.
راحت
م��� ّرة �أخرى وم���ن دون �أن تلتف���ت املم ّر�ضة للأمل ال���ذي �أقا�سيهْ ،
ت�ضغط على بطني بكلتا يديها بنف�س الطريقة التي يحاولون فيها �إنعا�ش
مني .و�ضعت املم ّر�ضة الغطاء على
قلب املري�ض.
ُ
�صرخت من دون �إرادة ّ
�صدري وقالت« :لقد انتهى� .أعتذر منك ،لكن كان ذاك �ضرور ًّيا».
ه���ز ُزت ر�أ�سي بالإيج���اب .نزعت امل�صل من ي���دي وو�ض َعته يف �س ّلة
املهمالت .دخل���ت �أ ّمي الغرفة وبيدها باقة زهور و�ضعتْها على الطاولة
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ب�ي�ن ال�سريرين ،ووقفت بجانبي وقالت« :حبيبتي فر�شته ،كيف حالك؟
هل �أنت بخري؟».
كان بطن���ي ي�ؤملن���ي ب�ش��� ّدة؛ �أجبتها و�أن���ا على هذه احل���ال« :نعم �أنا
بخري».
انهمك���ت �أ ّم���ي برتتيب ما حويل م���ن �سرير وغط���اء ،كذلك ع ّدلت
�صبي! ما �شاء اهلل! كالوردة! والنا�س
مقنعت���ي وقالت ب�سرور« :يا له من ّ
���ك ،لق���د ات�صل���وا م���ن مكتب �إم���ام اجلمعة
يت�صل���ون لالطمئن���ان عن ِ
والبلدية ،وم�س�ؤولون �آخرون من �أمكنة �أخرى و.»..
غ�صة يف �صدري .متن ّيت من �أعماق قلبي
نظرتُ �إىل �أ ّمي و�أنا �أكتم ّ
ل���و �أنّ علي حا�ض ٌر � ً
أي�ض���ا ويتّ�صل عرب الهاتف .ليته كان بيننا .خنقتني
الع�ب�رة ،ك���م وددتُ لو �أنّ �أ ّم���ي تطفئ الأنوار و�أن���ام و�أرى علي يف عامل
عيني و�أعاود م�شاهدة ذكرياتي معه.
الر�ؤيا� ،أو �أن �أغم�ض ّ
حمل���ت �أ ّمي ورود زنبق الكالي���ون الأبي�ض من على املن�ضدة وقالت:
ّ
«تن�شقي».
تذ ّك���رت ي���وم وداع وت�شييع جنازة عل���ي .كان وج���ه التابوت مغطى
بال���ورود ،وحديق���ة الرو�ض���ة مليئة ب�أكالي���ل الزنبق الأبي����ض .بدا علي
كفرا�شة تطري وتتنقل بني ك ّل تلك الورود وباقات الزهور.
فتح���ت �أ ّمي ب ّراد الغرفة ال�صغري وقالت« :ح ّب���ذا لو يوجد �إبريق �أو
� ّأي �شيء ن�ضع فيه هذه الورود كي ال تذبل».
�س�ألتُها« :هل يت�ساقط الثلج يف اخلارج؟».
تق ّدمت �أ ّمي �إىل حافة النافذة ونظرت �إىل اخلارج والورود بيدها.
 ال ،لك���ن �إذا مل تت�ساق���ط الثلوج ال ّليلة ،ففي ال�صب���اح �ستت�ساقطوتك�سو الطبيعة ثوبها الأبي�ض.
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قلت�« :أ ّم���ي ،هل تذكرين
تذ ّك���رت ثلوج ال�سن���ة املا�ضية القا�سي���ةُ .
الثال���ث من بهمن ال�سن���ة املا�ضية؟ كان يوم جمعة .ج���اء �أ�صدقاء علي
و�أح�ضروه معهم من �أ�صفهان ،يا له من يوم �س ّيئ!».
مل �أ َر ال���ورود يف يد أ�م���ي .مل �أعرف ماذا فعلت بها! جاءت وا�ستلقت
على ال�سري���ر الآخر وقالت�« :ألن تنامي؟» �أجبته���ا ب�شيء من اال�ستياء:
«�أمي!».
التفتت �إىل ا�ستيائي ،وقالت:
 روحي ،عزيزتي! هل تذكرين؟ كيف ال �أتذكر يا عزيزتي! بالت�أكيد �أذكره يا ابنتي احللوة! يالها من ثلوج كثيفة ت�ساقطت على الأر�ض ويا له من �صقيع يج ّمد الدم
يف العروق .جا�ؤوا به �إىل بيتنا .مددتُ له فرا�ش النوم قرب املدف�أة
حتّى ال ي�صاب بالزكام ،و�أعددتُ له مرق الدجاج .كان ي�أكل ويقول:
«�س ّيدة وجيهة ،يا له من ح�ساء لذيذ! �سلمت يداك» .انهمرت دموعي
ب�شكل ال �إرادي.
 �أ ّم���ي ،لقد قا�س���ى علي الكثري من ال�شدائ���د ،ففي ذلك الوقت ملعانيت كث ًريا.
�أكن �أخربك حتّى ال تنزعجي وال تغتمي .لك ّنني
ُ
و�ضعت �أ ّمي ر�أ�سها على الو�سادة م�ستديرة نحوي ويدها حتت خدها
ْ
الأمين.
ك مع �إمام الزمان |
���ت�« :أَج ُر ِك مع الإمام احل�سني� ،Qأَج ُر ِ
قال ْ
�إن �شاء اهلل».
���ت بال�سقف وبلمب���ة الفلور�سانت فوق ر�أ�س���ي .فكرتُ يف حجم
ح ّدق ُ
ه���ذا الكم الهائل من الأح���داث التي ت�سارعت .نظ���رتُ �إىل �أ ّمي ،وقد
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غلب عليها النعا�س وه���ي م�ستلقية على جانبها الأمين من دون غطاء.
نزلت عن ال�سرير مب�شقة وغط ّيتها ،ق ّبلتها كالعادة
احرتق قلبي لأجلهاُ .
يف رقبته���ا ،يا لها من رائح���ة طيبة تفوح منها� .أطف�أتُ نور الغرفة .بد�أ
الثلج يت�ساقط �شي ًئا ف�شي ًئا.
�صباحا نظرت �إىل �سرير والدتي فوجدته خال ًيا،
عندم���ا
ُ
ا�ستيقظت ً
ولفت انتباهي الغطاء امللقى على �أر�ض الغرفة حيث كانت ت�ص ّلي .قلت
ب�صوت خافت� :صباح اخلري.
ووقفت �إىل
ال�سبح���ة وتق ّدمت نحوي
ْ
عندم���ا �أنهت �صالتها ،حملت ُ
جانب ال�سرير� .أخذت بيدي وقالت:
أنت بخري؟؟
 �صباح النور يا عزيزتي ،هل � ِ احلمد هلل� ،أنا بخري.ظننت �أنّ ذل���ك ب�سبب املقنعة
ب���دا يل وجه �أ ّم���ي �ضج ًرا
مغموم���اُ .
ً
والثوب الأ�سودين اللذين ترتديهما� ،أو لأ ّنها مل تنزع ال�شعر الزائد عن
وجهها وحاجبيها؛ �أو رمبا كانت منزعجة من �شيء �آخر.
 �س�ألتها� :أ ّمي ،كيف حال الطفل؟�ضحكت:
ْ
ألقيت نظرة عليه .كان نائ ًما
ذهبت و� ُ
 �إ ّنه بخري! يف ال�صباح الباكر ُأل�ست بخري؟!
حالك؟ � ِ
عنك؟ كيف ِ
كاملالك ،وماذا ِ
�أوم�أتُ بر�أ�سي وقلت« :ال� ،أنا بخري» �س�ألتها�« :أبي ،ر�ؤيا ،نفي�سة ،هل
هم بخري؟!».
اف ّرت ثغرها عن ابت�سامة لطيفة وقالت:
 -اجلميع بخري! �س�أت�صل بهم بعد �ساعة �أو �ساعتني لتتح ّدثي �إليهم.
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ثت قليلاً  ،وك�أ ّنها تذ ّكرت �شي ًئا ،وقالت« :احلمد هلل ،لدينا هاتف
تر ّي ْ
الآن ،وهذا الأمر �سرييحنا».
يف دزف���ول ،كنت �أذهب �إىل مركز االت�ص���االت ك ّلما ا�شتقت �إليهم،
وات�ص���ل مبنزل ال�س ّي���دة «�سكينة روغني» ،الواق���ع يف �أول الزقاق الذي
يف�صل���ه عن بيتن���ا  8منازل .كان الأمر ي�ستغرق وقتً���ا طويلاً حتّى ت�أتي
والدت���ي� ،أو � ّأي �أحد من �أ�سرت���ي ليجيبوا على الهاتف ،لكن ،يف النهاية
تع ّلم���ت �أ ّنه عندم���ا �أريد حمادثة �أهلي �أت�صل مبن���زل ال�س ّيدة «�سكينة»
و�أق���ول لهم« :لو �سمحتم �أخربوا والدتي �أ ّنن���ي �أريد التح ّدث �إليها»ّ ،ثم
�أقطع االت�صال لأعاود ذلك بعد ن�صف �ساعة.
���ت والدتي عل���ى ال�سرير ويف يدها �سبحة ت�شتغ���ل فيها بالذكر
جل�س ْ
والت�سبيح.
���ت له���ا�« :أتذكري���ن عندما كن���ت �أت�صل مبن���زل �سكين���ة؟ كدتُ
قل ُ
�أ�ست�شهد يف �إحدى املرات!».
���رت �إ ّ
�ضحكت
بوجل.
ُ
ال�سبحة يف يدها ونظ ْ
يل ٍ
�أوقف���ت �أ ّمي حتريك ُ
وقلت:
ُ
 ال تخايف! ها �أنا مل �أ�ست�شهد.ال�سبحة بيدها:
�أوم�أت �أ ّمي بر�أ�سها وهي حت ّرك ُ
قلت �إ ّنك بخري ومرتاحة البال والأمور جتري
أنت!! لطاملا ِ
 داهي��� ٌة � ِعلى �أح�س���ن ما يرام ،و�إ ّن���ك مت�ضني �أوقاتك مع رفيقات���ك ،ت�ست�ضفن
بع�ضكن بع�ض ًا بالتناوب.
عليك .ك ّنا جنتمع م ًعا ،وي�ست�ضيف بع�ضنا ً
بع�ضا ،لكن،
 مل �أك���ذب ِهذه الأمور املقلقة كانت موجودة � ً
مر�ضتّ ،
وق�ض
أي�ضا .ففي �أحد الأ ّيام
ُ
ا�ستفقت
�أمل بطن���ي م�ضجعي ،وكان علي قد غادر املنزل من���ذ �أ�سبوع.
ُ
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�صباحا على �أمل يف بطني وا�ستم ّر حتّى امل�ساء .مل تتوانَ فاطمة امل�سكينة
ً
ع���ن القي���ام ب� ّأي عم���ل لأجلي ،لكن م���ن دون جدوى .ك ّن���ا يف منت�صف
الأ�سب���وع وانقط���ع �أملي ب�ش�أن ع���ودة علي يف ذلك اليوم .ملّ���ا ح َّل ال ّليل؛
���ت يف نف�سي� :إذا انت�صف ال ّليل و�ساءت ح���ايل �أكرث فماذا �س�أفعل؟!
قل ُ
���ت يف حلظ��� ٍة �أن ليته كان يوم خمي�س �أو جمع���ة وي�أتي علي� .أق�سم
متني ُ
لك يا �أ ّمي �أ ّنه يف تلك اللحظة نف�سها �سمعت �صوت �سيارته يف الزقاق.
ِ
�أظن �أنّ ال�ساعة كانت  2:30بعد منت�صف ال ّليل .عندما دخل الغرفة ور�آين
عل���ى تلك احل���ال دُه�ش مع �أ ّنه كان يف حال يرثى لها ،وو�ضعه �أ�سو�أ من
باد عليه؛ عيناه متورمتان
و�ضعي؛ كان مع ّف ًرا بالوحل والرتاب ،والتعب ٍ
أ�سبوعا كاملاً � .س�ألني :ما بك؟
ووجهه منتفخ وك�أ ّنه مل يذق طعم النوم � ً
�أجبته« :منذ ال�صباح وبطني ي�ؤملني ب�ش ّدة» .كان �سائقه قد غادر .رجع
عل���ي عن الباب فو ًرا وذه���ب �إىل �أحد اجلريان «ال�س ّي���د �ص ّديق»� .أخذ
�سيارت���ه ،و�أخذنا �أنا وفاطمة �إىل امل�ست�شفى .ق���ال يل �أمام امل�ست�شفى:
«عزيزت���ي� ،أنا متعب ج��� ًّدا� ،أتذهبني وحدك؟»� .أطف����أ حم ّرك ال�س ّيارة
���ك � ّأي م�شكلة �أخربيني».
و�ألق���ى بر�أ�سه على املقود وق���ال�« :إذا واجهت ِ
ق���ام الدكت���ور املن���اوب بفح�صي وق���ال« :يحتم���ل �أ ّنه عار����ض الزائدة
ال ّدودي���ة» .كت���ب بع�ض الفحو�ص���ات املخربي���ة وطلب �إجراءه���ا فو ًرا.
�أُجري���ت الفحو�ص ،بعده���ا ر�أى الدكتور النتيجة وق���ال« :احلمد هلل ال
�ش���ي َء مه ًّم���ا» .كتب و�صف���ة �أدوية :حب���وب و�شراب .رجع���ت بعد ثالث
���ت �إىل ال�س ّي���ارة وجدتُ علي
�ساع���ات ومعي كي����س �أدوية .عندما و�صل ُ
نائ ًم���ا بالطريقة نف�سها التي تركته فيها ،فدت���ه نف�سي! كان ر�أ�سه على
املقود وق���د ّ
غط يف النوم� .أيقظت���ه ،ف�أدار حم ّرك ال�س ّي���ارة وانطلقنا.
ولأ ّنن���ي �شعرت باالرتياح� ،ص���رتُ �أرى ال�شوارع وك�أ ّنني �أراها لأ ّول مرة.
كان���ت ليل���ة � 15شعبان .رغم �أنّ املدينة كان���ت خالية ومل يبقَ يف دزفول
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� اّإل القليل ،فقد زينوا ال�شوارع ببهجة ون�شاط ا�ستثنائيني وو�ضعوا و�سط
الطريق زهريات ال���ورود وعلب احللوى احتف���ا ًء بالعيد .كانت احللوى
تقتح���م نوافذ ال�سيارات ،وازدانت �أغ�صان الأ�شجار بال�شرائط املل ّونة.
�شعرت ب�سعادة عارمة ،و�أوم�أت لعليُ « :انظر هناكُ ،انظر هنا؛ كم هي
جميل���ة!» .عندما الحظ �سروري وابتهاج���ي ،جال بال�س ّيارة يف ال�شوارع
���ك ،فانظري �أكرث» .ط���ال بنا الوقت
رغ���م تعبه وهو يق���ول�« :إن �أعجب ِ
كث�ي�را ونحن جنول بال�س ّي���ارة .وعندما رجعنا �إىل البي���ت ر�أينا ال�س ّيد
ً
هادي واق ًفا يف �أول الزقاق� ،أمام الباب ،فزينب قد �أف�سدت عليه نومه.
كنت جائعة� .شعرت �أنّ بدين
نه�ضت �أ ّمي لتجم���ع �سجادة ال�صالةُ .
رفعت الغطاء ع ّن���ي ب�صعوبة حتّى �أنزل
بتمام���ه يرجتف وه ًنا و�ضع ًفاُ .
ع���ن ال�سرير� .أح�س�ست بدوار عجي���ب و�أنّ قلبي قد تو ّقف والغرفة تدور
ب���ي .كن���ت �أبحث ع���ن ّ
اخلف املوج���ود على ال���درج املع���دين ال�صغري.
���ت �أنّ قلبي مل يعد ينب�ض .زاغ���ت عيناي ،وب�صعوبة بالغة قلت:
�أح�س�س ُ
«�أمي ،»...فهرعت و�أم�سكت بيدي:
بك؟!
 ماذا حدث فر�شته؟! ملاذا انخطف لون وجهك؟! ماذا ح ّل ِفق���دتُ الإح�سا�س ب���ك ّل جوارحي .كنت كمن ال ي���رى �شي ًئا .م ّددتني
أ�سرعت �إىل اخلارج .بعد قليل ُع���دت �إىل وعيي .كانت
عل���ى ال�سري���ر و�
ْ
ب�ض���ع مم ّر�ضات يقفن �إىل جانبي ،و�ص���رتُ �أ�سمع �صوتَ �أ ّمي« :افتحي
فمك حبيبتي ،عزيزتي فر�شته».
فتحت فمي ،ف����إذا بع�صري الفاكهة احللو امل���ذاق يجري يف بلعومي
ُ
جرع��� ًة بع���د �أخرى� .شربت���ه بنهم �شدي���د ،فد ّبت الروح م���ن جديد يف
���دن ج ًّدا .لي�س
عروقي وب���دين .قالت املم ّر�ض���ة لوالدتي�« :ضغطها ُمت ٍ ّ
�شجعيها لت�أكل فطورها».
الأمر مه ًّما ،لديها �ضعفّ .
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(املخ�ص�صة للمري����ض) م ّني و�أطعمتني
�أدن���ت �أ ّمي طاولة الطع���ام
ّ
قطعة خب���ز ومربى .كانت �شفتاي ترجتفان كاجلائعني املنكوبني ،وك�أنيّ
مل �أتناول �شي ًئا منذ �سنوات .و�ضعت اللقمة الثانية ،فالثالثة ّثم �أدنت كوب
احلليب من فمي� .سرت رائحة احلليب ال�ساخن املغلي يف م�شا ّمي فقالت:
 لقد ح ّليته.أم�سكت
�شفتيُ � .
كان���ت يد �أ ّمي ترجتف وهي ت�ضع كوب احلليب على ّ
يدي ،وهم���ا ترجتفان ،ف�صار الك���وب ي�صطك ب�أ�سناين،
الك���وب بكلتا ّ
�أم�سكتْه �أ ّمي ب�إحكام لأ�شربه على مهل.
قال���ت �أ ّمي« :ن�سيت �أن �أخربك ،لق���د ات�صلت البارحة فاطمة والدة
زينب ،و�س�ألت عنك وعن �أو�ضاعك».
كلما �سمعت با�سم فاطمة تذهب بي ذاكرتي �إىل دزفول .مع �أ ّننا ك ّنا
حتت الق�صف والنار � اّإل �إ ّنها كانت �أجمل �أ ّيام حياتنا.
نت يا
حت�س ِ
و�ضع���ت �أ ّمي لقمة مر ّبى يف فمي على مه���ل وقالت« :هل ّ
ابنتي؟».
كن���ت عاجزة عن قول �ش���يء ،فج�سمي كان ما ي���زال يرجتف ،وكل
م���ا كنت �أرغب فيه ه���و �أن �ألتهم طعام الفطور املو�ض���وع على الطاولة
جتب �أ ّمي ب�شيء ،وتابعت عمله���ا بهدوء يف حت�ضري اللقمة
ب�أكمل���ه .مل ْ
التالية.
�ضحكت؛ فقالت �أ ّمي« :ماذا جرى؛ ملاذا ت�ضحكني؟!».
ُ
 «تذ ّكرت دزفول؛ يا لها من �أوقات جميلة!».كنت
قال���ت �أ ّم���ي وه���ي تطعمني ما تبقى م���ن طعام الفط���ور« :كما ِ
تخربينني يف ال�سابق ها؟!».
لك �إ ّنني �صادقة يف ما �أقول».
« -كلاّ � ،أق�سم ِ
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ابت�سمت �أ ّمي وقالت« :ح�س ًنا ،ال تق�سمي ف�أنا �أ�ص ّدقك ،دزفول مدينة
ج ّي���دة .عندما زرناك ال�سن���ة املا�ضية �أم�ضينا وقتً���ا ممت ًعا .يا لذكرى
علي الطيبة!.»...
م�ضغت اللقمة.
ُ
فعلت �أ ّنك ذهبت �إىل هناك .لقد
 يا لذكراه الط ّيبة يا �أ ّمي! ح�س ًنا ِجل�ست وفاطمة على الدرج يف
�أم�ضين���ا وقتًا ممت ًعا ح ًّقا .عند الغ���روب
ُ
فناء الدار ،ك ّنا �ضجرتني نفكر ماذا نع ُّد للع�شاء.
قالت �أ ّمي« :لقد �أعد ْد ِت يومها يخنة الفا�صولياء».
 �صحيح ،ف�أنا �أحبها .لكنّ فاطمة قالت �إ ّنها ثقيلة على املعدة ليلاً .قلت لها :ال ب�أ�س.
ُ
 م�سكني علي فهو ال يحب يخنة الفا�صولياء!�ضحكت يف
و�ضعت كو ًبا من حبيبات الفا�صولياء يف الطنجرةّ ،ثم
ُ
ُ
وقلت :يا ل�سوء حظي �إن �أتى علي ه���ذه ال ّليلة حتديدً ا .م�سكني،
نف�س���ي ُ
مل يك���ن يكره طعام الفا�صولياء وح�سب ،بل كان يكره ك ّل طعام ي�صيبه
بالنفخة .كانت معدته تت�أذى ،ويت�أمل كث ًريا .يا لذكراه الطيبةّ ..
قطعت
فاطم���ة ثالث �أو �أربع ب�صالت كبرية ،فانهم���رت دموعنا ونحن نتك ّلم.
ح ّمرت فاطمة الب�صل بالزيت على النار بينما قليت �أنا اللحم املفروم.
كنت �أطهوه على موقد غاز ذي �شعلة واحدة ،1بينما كانت فاطمة تطهو
اخلا�ص بها.
على موقد الغاز
ّ
عندم���ا فتحت غطاء الق���در ر�أيت عج ًبا! كانت ح ّب���ات الفا�صولياء
قد انتفخت وت�ضاعف حجمه���ا .قلت �ضاحكة« :فاطمة ،هل �سن�أكل �أنا
أنت ك ّل هذه الفا�صولياء؟!».
و� ِ
-1غاز التخييم �أو غاز الرحالت.
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�ضجيجا وجلب���ة؛ كانوا �ضيوف اجلريان.
�سمعن���ا من ناحية الزقاق
ً
قالت فاطمة بحزن« :ليت �أحدً ا ي�أتي �إلينا!» .ك ّنا منزح ونخطط ل�سرقة
�ضيوف اجلريان حني و�صلتم �أنتم.
ر ّدت �أ ّم���ي« :لق���د كانت الكهرب���اء مقطوعة� .أتينا ب�س ّي���ارة والدك.
عا�ش���ر �أ ّي���ام عيد النوروز .لق���د قررنا املجيء فج�أة .ج���اء عمك � ً
أي�ضا
معن���ا .جل�سن���ا �أنا ،نفي�س���ة ور�ؤيا يف املقعد اخللف���ي و�سرنا ،مل نكن قد
كث�ي�را حتّى وجدن���ا حي الـ
ذهبن���ا �إىل دزف���ول من قبل فطفن���ا ُ
وجلنا ً
« 500جه���از» ،كذلك وجدنا ميدان «الفتح املب�ي�ن»� ،أ ّما �شارع «كل�ستان
يازدهم(الرو�ض���ة »)11فل���م نع�ث�ر عليه �أب���دً ا .ك ّنا ندور ح���ول �أنف�سنا
ون�س����أل ك ّل من نلتق���ي به عن «الرو�ضة  »11مبن���ى 215؟» .كان الظالم
يل ّ
���ف امل���كان ،ومل ن�ستط���ع ر�ؤية �ش���يء ،مل يج���ر�ؤ والدك عل���ى �إ�ضاءة
م�صابي���ح ال�س ّي���ارة .فج�أة ،ر�أين���ا �س ّيارة م�ض���اءة امل�صابيح تتبعنا من
اخللف .تو ّقف والدك فر�أينا �أنّ تلك ال�س ّيارة تعود لعلي.
 ك ّنا جنل�س يف الفناء ن�سمع �ضجيجكم ،لك ّننا مل ن�ص ّدق.قالت والدتي« :ما �أجمل تلك الأ ّيام!».
 عندم���ا فتحت باب املنزل ور�أيتكم اجتاحتني فرحة كبرية ،وك�أنّالدنيا قد �أُعطيت يل! فيخنة الفا�صولياء لن ُترمى هد ًرا.
�ضحكت والدتي وقالت�« :أيتها امل�شاك�سة! هل تذكرين كيف انهمكت
يف �إعداد الأرز واليخنة ل�صهري».
جمعت �أ ّم���ي �صينية الفطور وقالت« :غداة ذل���ك اليوم ذهب �أبوك
وع ُّمك وعلي �إىل اجلبهة ،ونحن ذهبنا �إىل مقام �سبز قبا.»1
� -1آق���ا �سبزه قبا� :أخو الإمام علي بن مو�س���ى الر�ضا  .وقد خرج من المدينة �إث َر الظلم
والج���ور الذي قا�ساه من الحكومة العبا�سية وبهدف تبلي���غ وترويج تعاليم الدين والإمامة.
توفي غري ًبا عن الوطن عن عمر � 19سنة .وما زال قبره في دزفول �إلى الآن.
َ
Q

فيلما 1 -
ذكرياتي تصبح
ً

39

تنهدّتُ ل�سماعي هذا الكالم.
 بع���د مغادرتك���م يف ي���وم الطبيع���ة� ،1شع���رتُ وك�أنّ ح���زن الدنياوغمومه���ا قد ُ�ص ّب ْت عل���ى ر�أ�سي .عندما ر�أى علي �ش ّدة ك�آبتي مل يذهب
�إىل اجلبهة ،وبقي ي�س ّليني حتّى و�صلتم �إىل همدان.
توج���ه علي �إ ّ
والديك ق���د و�صال �إىل
يل قائ�ًل�ااً �« :أظ���نّ �أنّ َ
يف ال ّلي���ل ّ
هم���دان ،انه�ضي وات�صلي ببيت ال�س ّيدة �سكين���ة ،وحت ّدثي �إىل والدتك
قدر ما ترغبني».
بتح�س���ن .نظرتُ نحو
بع���د �أن جمعت �أ ّم���ي �صينية الفط���ور �شعرتُ
ّ
تنف����س
الناف���ذة؛ حي���ث يت�ساق���ط النفن���اف خمل ًّف���ا منظ��� ًرا جمي�ًل�ااً ّ .
ال�صب���ح و�أ�ض���اء ال�سم���اء .كن���ت �أ�شعر برغب��� ٍة �شديدة يف ر�ؤي���ة ابني.
�ص���رتُ �أمتت���م« :عل���ي ،ه���ل ر�أي���ت ابن���ك؟!»ّ ،
وتفط���ر قلب���ي لذل���ك.
كلم���ا راودتني فكرة �أنّ علي لن يك���ون بيننا ،و�أنّ طفلي يتيم الأب ،كان
ينتابني حزن عميق ،وتخنقني العربة ويرجتف ج�سمي .هل ميكنني �أن
�أر ّبي طفله وحدي؟ احرتق قلبي لأجل الطفل! م ّرة �أخرى ر�أيت علي يف
الغرفة وهو ي�ضحك .كنت �أراه �أينما يجول نظري� :إىل جانب �سرير �أ ّمي،
قرب النافذة� ،أمام �سريري ،خلف النافذة .حتت الثلج اجلميل املت�ساقط،
وك�أنّ عل���ي ق���د تكاث���ر بحجم قطع الثل���ج .جت ّمع الثلج ق���رب النافذة،
وفاح���ت رائحة عط���ره يف الغرفة ،رائحة �شبيهة بعط���ر �شجر الليمون.
فاحت رائحة الربيع يف الغرفة .كانت رائحة ج�سد علي .ناديته« :علي،
تهتم بنا نحن االثنني؛ �أنا ال �أ�ستطيع ذلك وحدي».
عليك �أن ّ
�شع���رت �أنّ علي ي�ضحك ،ويومئ بر�أ�سه كالعادة ويقول« :على عيني
 -1يوم الطبيعة :يطلق عليه في �إيران «�سيزده به در» وهو اليوم الثالث ع�شر من �شهر فرفردين
ال�شهر الأول في التقويم ال�شم�سي .في هذا اليوم تخرج العائالت �إلى الطبيعة ( ..المترجم).
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تن�شقت م���ع هذه الأفكار َن َف َ�س الراحة واالن�شراح،
وردتي ،على عيني».
ُ
و�س ِر ْرتُ .
ُ
ارحتت قليلاً ُ
***

�صباحا .مل �أ�ص ّدق �أ ّنني منت ك ّل هذا
�أ�ش���ارت ال�ساعة �إىل الـ ً 11:30
الوق���ت .مل تكن �أ ّم���ي يف الغرفة ،ر�أي���ت ورود زنبق الكالي���ون الأبي�ض
مو�ضوعة على الرباد يف وعاء بال�ستيكي ،والثلج قد تو ّقف� .أ ّما ال�سماء
�شت
فال زالت مل ّبدة ومكفهرة .كان���ت �ستائر الغرفة البنف�سجية قد ُن ِق ْ
بالأزهار الناعمة الربتقالية والوردية وال�صفراء؛ وقد ُجمعت �أطرافها
نه�ضت
ب�إح���كام .ب���دت الغرفة نظيفة ومرتبة تعبق فيه���ا رائحة طيبة.
ُ
وجل�س���ت على ال�سرير� .شعرت بح���ال ج ّيدة؛ فلم �أع���د �أ�شعر بالنعا�س
قت بالناف���ذة و�ستارتها اجلميلة .يا لهذه ال�ستارة
وزال الأمل عن���ي .ح ّد ُ
ك�أنيّ ر�أيتها �ساب ًقا! يا لذكرى تلك الأ ّيام! لقد ا�شرتينا ملنزلنا يف دزفول
�ستائر م�شابهة لها.
���ت ال�ستارة
���ت من على ال�سري���ر وتق ّدمت نح���و النافذة� ،أم�سك ُ
نزل ُ
بيدي و�شممتها ،هي رائحة دزفول تنبعث منها.
���ت ووقف���ت على ب���اب الغرفة .ب���دا مم���ر امل�ست�شف���ى الطويل
رجع ُ
والنظي���ف �أمامي خال ًيا من � ّأي �أح���د .كانت �أ ّمي واقفة �إىل جانب ق�سم
تب�سم���ت ول ّوحت �إ ّ
يل
املم ّر�ض���ات وتتك ّل���م ع�ب�ر الهاتف .عندم���ا ر�أتني ّ
بيده���ا .كان قمي�ص���ي الطويل الزهري اللون ُيج��� ّر خلفي على الأر�ض.
و�ضعت �أ ّمي �سماعة الهات���ف و�أقبلت نحوي .ما �إن اقرتبت حتّى قالت:
مت وقل���ت« :نمِ ُت كث ًريا».
«عزيزت���ي ،ها
تب�س ُ
ِ
ا�ستيقظت م���ن النوم؟!»ّ .
�أخذت بيدي وقالت« :منذ ال�صباح و�أنا �أجيب على املكاملات .قلت لهم �إ ّنك
نائمة ،وال حت ّولوا املكاملات �إىل الغرفة»� .س�ألتها بده�شة« :ملاذا يا ترى؟!».
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�أخذتني �إىل حيث املرحا�ض وقالت:
 اغ�سلي وجهك ،لت�ستعيدي ن�شاطك؛ هل غ�سلته؟غ�سلت وجهي بعد .فتحت �أ ّم���ي باب املرحا�ض .كان ك ّل
مل �أك���ن قد ُ
فتحت �صنبور املاء .قالت« :ت َِردنا مكاملات من
�شيء فيه نظي ًفا الم ًع���اُ .
العائل���ة والأ�صدقاء واجل�ي�ران واملعارف ،حتّى �إ ّن���ه تردنا مكاملات من
�أفراد ال نعرفهم؛ كذلك ات�صل عمك ،زوجته ،وخالك ..وك ّلهم يريدون
عنك».
االطمئنان ِ
���ي ،وقد جت ّوف
ر�أي ُ
���ت نف�س���ي يف املر�آة باهت���ة اللون ،والوهن ٍ
باد عل ّ
لقرن من الزمن،
عيني .غ�سلت وجهي .ظننت �أنّ الوقت قد طال ٍ
حتت ّ
ألت �أ ّمي:
و�أنا ذاهلة ال �أعرف �شي ًئا .خرجت من املرحا�ض و�س� ُ
كنت تتك ّلمني؟
 مع من ِ مع وحيد ،ابن عمك.متتمت ب�ش���كل ال �إرادي« :وحيد؟
م���ا �إن �سمعت ا�سم «وحي���د» حتّى
ُ
م�سكني!».
���ت على ال�سرير .تذ ّكرت تلك ال ّليلة عندما �أتى علي بوحيد �إىل
جل�س ُ
أم�سكت �أ ّمي بيدي وقالت« :مت ّددي فر�شته».
دزفولْ � .
 «�إىل متى �س�أبقى هنا؟ ملاذا مل ي�أتوين بالطفل بعد؟!». «�إىل �صباح الغد».ب�صح ٍة ج ّيدة؛ هل �أ�صابه مكروه ال
اع�ت�راين قلق ،ف�س�ألتها« :هل هو ّ
ق ّدر اهلل؟! قويل احلقيقة؟».
علي وقالت:
�ألقت �أ ّمي الغطاء ّ
���دت �إىل ال���دالل جم���ددًا! �أق�سم ب���اهلل �إ ّنن���ي �أخربتك
 -ه���ا قد ع ِ
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احلقيقة� .أتريدينني �أن �أكذب؟!
���ت جف���وينّ .
لت
�أغلق ُ
فت �أ ّم���ي املاء عن وجه���ي باملن�شف���ة ،وع ّد ْ
ن�ش ْ
���ي القمي����ص �إىل الأ�سفل .احت�ضنته���ا وق ّبلتها يف
مقنعت���ي و� ْ
أنزلت ُكم َّ
عنقها .يا لها من رائحة طيبة!
 �سي�أتون بعد الظهر لزيارتك.ان�شغلت �أ ّمي برتتيب ال�سرير� .شعرت ب�إح�سا�س �سيئ وحلظات قا�سية.
ْ
مل �أكن �أت�صور حلظ ًة واحدة �أن �أنام على هذا ال�سرير من دون �أن يكون
علي موجودًا .ك ّلما تذكرت تلك الأ ّيام ر�أيت علي �إىل جانبي � ً
أي�ضا..
يا لتلك الأ ّيام ال�سعيدة التي كنت �أتخ ّيلها و�أر�سمها .مل �أكن �أت�ص ّور
�أبدً ا �أن يكون اجلميع يف عزاءٍ عندما يولد طفلي .فهل يوجد �أق�سى من
أنت م�ستيقظة؟».
هذه الأ ّيام؟ قالت �أ ّمي« :فر�شته؟ هل � ِ
ك���م نفتق���دك يا عل���ي .كم �أ�شت���اق �إليه! لك���م �أنا بحاج���ة �إىل يديه
الدافئتني .كم التاع قلب���ي ،وكم كنت بحاجة �إىل البكاء ،البكاء طويلاً
من ك ّل �أعماق وجودي!
ا�ست�سلمت للنوم؟».
قالت �أ ّمي�« :أبهذه ال�سرعة
ِ
عيني مغلقت���ان� ،شعرت �أنّ
عيني؛ ومل �أُجبها حت���ى .مع �أنّ ّ
مل �أفت���ح ّ
�سحاب حقيبتها .منذ اللحظة
والدتي جتل�س على ال�سرير.
ُ
�سمعت �صوت ّ
أ�صبحت فيها �أ ًّما ازداد ع�شقي وحبي لأ ّمي �أكرث .فقد ّ
تفطر قلبي
الت���ي �
ُ
ُ
لأجلها .كنت �أكره �أن �أرهقها� ،أو �أن �أزعجها ولو للحظ ٍة واحدة.
���ت عي ّني ونظرت �إليها خل�سة بنح���و ال �أثري انتباهها .رغم �أ ّنها
فتح ُ
مل تكن جتل�س قبالتي � اّإل �أ ّنني ر�أيتها كيف كانت تت�أمل �صورة بني يديها
وكتفاه���ا تهتزان من الب���كاء .و�ضع���ت احلقيبة على �صدره���ا ،وك�أ ّنها
ظننت �أ ّنها �صورة لعلي .لقد �ضاق �صدري واكتوى قلبي
ُتتمتم �شي ًئا ماُ .
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عجيب وثقي���ل ،ك�أنيّ ال طاقة يل على حتم ّل
�شو ًق���ا �إلي���ه .انتابني �شعو ٌر
ٌ
غياب���ه حلظة واحدة .كنت �أ�شعر �أ ّنني �س�أم���وت حت ًما ما مل �أره يف تلك
اللحظ���ة .وددتُ �أن �آخ���ذ ال�صورة من بني يديها ب���� ّأي طريقة� .س�ألتها:
«�أ ّمي ،ماذا تفعلني؟».
قلت:
ارتعدت فرائ�صه���ا و�أخفت حقيبتها حتت و�سادته���ا ب�سرعةُ .
ْ
هات لأراها».
«كانت تلك �صورة علي؟ ِ
قلت والع�ب�رة تخنقني�« :أ ّمي،
���ب وم�سحت دموعه���ا ب�سرعةُ .
مل جت ْ
�أق�سم بربي �أنّ قلبي يحرتق �شو ًقا �إليه!».
التفتت نحوي وتظاهرت �أ ّنها مل تفهم كالمي ّثم قالت�« :صورة؟ � ّأي
�صورة؟!» .بدت عيناه���ا حمراوين من البكاء .كانت حتمل يف حقيبتها
على الدوام «�ألبوم �صور» متنقلاً ؛ ت�ضع فيه �صور :ر�ؤيا ،نفي�سة� ،أنا� ،أبي،
خ���ايل ووالداها .منذ ح���وايل ال�سنة �أ�ضافت �صورة عل���ي �إىل �ألبومها.
عليك �أعطنيها لأراها!».
قلت�« :أمي؛ باهلل ِ
وك�أنَّ قلبه���ا ق���د ّ
���ت حقيبتها من حت���ت الو�سادة
تفط���ر ع َل ّي� .أخرج ْ
مكره���ة وو�ضعته���ا قربي .كان عل���ي ي�ضحك من خلف حليت���ه و�شاربيه
ال�شقراوين ،كانت هي ال�صورة نف�سها التي وقف فيها �إىل جانب زمالئه
ق�صت �أ ّمي جوانب ال�صورة
يف اجلبه���ة ب�شاالت �سوداء حول �أعناقه���مّ .
لي�صغ���ر حجمه���ا ويظهر علي وح���ده يف ال�صورة ،وو�ضعته���ا �إىل جانب
�صورت���ي .قلت« :هذه ال�صورة التقطت ال�سن���ة املا�ضية يف �شهر �شباط،
يف منا�سبة الأ ّيام الفاطمية؛ عمليات «كربالء  .»5يف تلك ال ّليلة جاء علي
�إىل املنزل ،ومعه لفافة من القما�ش الأ�سود وقال :فر�شته ،هل ميكنك �أن
تخيطي اً
�شال؟ �أخذت لفافة القما�ش من يديه� .س�ألته بده�شة�« :أك ُّل هذه
اللفافة من �أجل �شال؟!»� .أجاب« :اتفقنا �أنا و�شباب الوحدة �أن ن�ضع هذا
العام اً
فتحت اللفافة
�شال �أ�سود
احرتاما لل�س ّيدة فاطمة الزهراءُ .»O
ً
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وقل���ت« :ح ّدد يل ط���ول ال�شال» .ق�ص�صن���ا �أول �شالني م ًع���ا يف البداية،
���م جاء ال�س ّيد هادي وفاطمة � ً
بق�ص ال�شاالت ،ورحت
ث ّ
أي�ض���ا .قاموا هم ّ
�أن���ا �أحيكه���ا .يف تلك ال ّليل���ة بقينا نعمل حتّى طلوع الفج���ر تقري ًبا .عند
ال�صب���اح ،بعد �أن غادر عل���ي وال�س ّيد هادي ،خطت �أنا وفاطمة ال�شاالت
بالتن���اوب ،لكنّ ما�سورة اخليطان فرغت قب���ل �إمتام العمل .فت�شت عن
خيط���ان يف ك ّل �أزقة املح ّلة ،فلم �أجد .يف النهاي���ة ا�ضطررت �إىل �شراء
جمموع���ة من خيطان الغزل اليدوي .كان عملاً �شا ًّقا� .صارت اخليطان
تنقطع والإبرة تنك�سر با�ستمرار .خطنا ال�شاالت بعد جهد جهيد .حينما
عاد علي ليلاً فرح كث ًريا� .أخذ اً
�شال وو�ضعه على رقبة ال�س ّيد هادي.
كنت �أحت ّدث �إىل �أ ّمي و�أنا �أذرف الدموع ،بينما كانت مت�سح دموعها
ب�أ�صابعها .قالت يل و�أنا م�ستلقية �أت�أمل يف ال�صورة« :كفى فر�شته!».
أعدك ل���ن �أبكي!» ،لك ّنني مل
و�ضع ُ
���ت ال�ص���ورة على �صدري وقلتِ �« :
�أ�ستطع الوفاء بعهدي للحظة واحدة حتىّ .ثم �أخذت �أ ّمي ال�صورة م ّني.
دخلت املم ّر�ضة وهي تدف���ع عربة الطعام ،وقالت وال ِب ْ�شر يعلو وجهها:
أنت بخري؟».
«�س ّيدة بناهي؟ هل � ِ
���ت دموعي ب�سرعة .نظ���رت �إ ّ
���ت« :هل حدث
م�سح ُ
يل بتعجب و�س�أل ْ
مكروه؟!».
قالت �أ ّمي بغ�صة وهي تدخل املحفظة �إىل حقيبتها« :يا �س ّيدة ،باهلل
عليك قويل لها كم �سيت�ضرر الطفل �إن �أر�ضعته حليب الأحزان» .نظرت
ِ
املم ّر�ض���ة �إ ّ
يل وقالت بلوم�« :ستلحقني الأذى بالطفل وي�سوء طبعه»ّ ،ثم
عليك �أن
لزاما ِ
ر ّبت ْ
���ت على كتفي وقالت�« :س ّي���دة بناهي! والآن �أ�صب���ح ً
تعتني ب�شخ�صني!».
�أجبتها« :ال �شي َء مه ًّما؟ ا�شتاق قلبي قليلاً وح�سب».
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���ت دموعي وحاول���ت �أن �أبدو هادئة .و�ضع���ت املم ّر�ضة طعام
م�سح ُ
الغ���داء عل���ى املن�ضدة �أمام���ي .كان عبارة ع���ن ال�شورب���ا والأرز بلحم
الكب���ابّ ،ثم قالت« :الآن عليك �أن تتناويل غداءك ب�شهية ،و�أن ت�أخذي
ً
ق�سطا من الراحة� ،سيبد�أ موعد الزيارات من ال�ساعة � ،2:00أنا مت�أ ّكدة
من �أ ّنك �ست�شعرين بروحية �أف�ضل».
***

يف  2كان���ون الأول كان���ت عيني حت��� ّدق يف ال�ساع���ة الدائرية ال�شكل
عل���ى احلائط ،وددتُ لو �أنّ الزمن ُي�س��� ّرع الوقت قليلاً وت�صبح ال�ساعة
الثانية ،لقد ا�شتقت �إىل اجلميع ،ف�أنا مل �أرهم منذ م�ساء البارحة.
دخل���ت ال�س ّي���دة من�صورة وال�س ّي���د نا�صر الغرفة ومعهم���ا باقة ورد
كب�ي�رة .عندم���ا نظرا �إ ّ
يل عل���ت الب�سمة وجهيهما ،لك���ن بدت عيونهما
منتفخ���ة وحم���راء كاجلم���ر� .أدركت م���دى �صعوبة �أن يري���ا حفيدهما
ويفقدا ولدهما .عندما ر�أيتهما خنقتني العربة ،و�أبت الدمعة �أن تخرج
�أو �أن تعود �إىل جمراها.
�شع���رت باحل���زن لأجلهم���ا ،كانا ال ي���زاالن يرتديان ث���وب احلداد،
وحرق���ة افتق���اد ولدهما �أمري كانت م���ا زالت َح��� ّرى ،ناهيك عن لوعة
افتق���اد علي التي تله���ب قلبيهماّ .
تفطر قلبي لأجلهم���ا ،ف�أنا �أعرف �أنّ
ر�ؤيتهم���ا يل و�أنا على هذه احل���ال �ست�ؤجج �أوار حزنهم���ا و�ست�ضاعفه.
ي���ا ل�صربهما!! لق���د ا�شتقت �إىل ولدي الذي ملّ���ا مي�ضي يوم واحد على
والدته بعد ،فكيف بهما؟! و�أ ّنى لهما �أن يتحمال فقد ولديهما؟!
جل�سا عل���ى كر�س ّيني بال�ستيك ّيني بجانب ال�سري���ر .وكعادته ا�ستعاد
ال�س ّيد نا�صر مرحه ب�سرع���ة فقال« :لقد ذهبنا ور�أينا ابننا� ،إ ّنه ن�سخة
طبق الأ�صل عن طفولة علي� ،إ ّنه تو�أمه».
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«طلبت �أن
كان���ت ال�س ّيدة من�صورة قلقة ب�ش�أن ج���وع الطفل فقالت:
ُ
يح�ضروه لرت�ضعيه .عزيزتي انتبهي ،ال تدعي ال�صمغ الذي يد ّر يف �أول
كعلي».
م ّرة يذهب هد ًرا� ،أر�ضعيه �إ ّياه رغ ًما عنه ليقوى عظمه ويغدو ّ
عج���ت الغرف���ة بالزائري���ن .جل�س معظمهم عل���ى �سرير
بع���د قليل ّ
�أم���ي .زارين اجلميع غ ًّبا لالطمئن���ان �إىل �أحوايل و�أحوال الطفل ،ومن
���م ذهبوا لر�ؤيت���ه يف غرفة حديثي الوالدة .قام وال���داي ور�ؤيا بواجب
ث ّ
ال�ضياف���ة وق ّدم���وا احلل���وى للزائري���ن� .أ ّما نفي�س���ة التي كان���ت تع�شق
الأطف���ال ،فمن���ذ و�صولها ما انثنت ع���ن الوقوف بجان���ب نافذة غرفة
حديثي الوالدة مل�شاهدة الطفل.
رباد والطاولة باحللوى والورود وعلب الع�صري .كان العديد
امتلأ ال ّ
من الزوار يعودون �إىل الغرفة بعد م�شاهدة الطفل ،ويروون ما �شاهدوه
يف غرفة حديثي الوالدة.
بع���د �سماع و�صفهم �إ ّي���اه تاق قلبي كث ًريا �إىل ر�ؤيت���ه يف �أقرب وقت.
قراب���ة ال�ساعة الرابعة �أُذيع من غرف���ة اال�ستعالمات �أنّ موعد الزيارة
�أو�ش���ك على االنته���اء .و ّدعنا احلا�ض���رون واحدً ا تلو الآخ���ر وغادروا.
وبق���ي يف الغرف���ة وال���داي وال�س ّي���د نا�ص���ر وال�س ّي���دة من�ص���ورة فقط.
لوالدي ِق ّ�صة
ومزوح���ا .روى
مرحا
ّ
ً
كان ال�س ّي���د نا�صر ح�س���ن الع�شرةً ،
�سف���ره �إىل دزف���ول وزيارتن���ا هن���اك .فاجن���ذب اجلمي���ع �إىل حديث���ه
وذكرياته التي �سردها بدعابة.
لدي موعد يف امل�ست�شفى لإجراء حت�ضريات عملية املياه
ق���ال« :كان ّ
علي منذ ال�صباح
الزرق���اء يف العني ،لكنّ احلاجة من�صورة �صارت تل ُّح ّ
الباكر حتّى امل�ساء بقوله���ا« :م�سكينة فر�شته� ،إ ّنها تقبع حتت الق�صف
وال�صواريخ� .س ّيد نا�ص���ر ،هي �أمانة النا�س بني �أيدينا ،اذهب و� ِأت بها
رغمت على الذه���اب �إىل دزفول اً
بدل
وتلح حتّ���ى ُ�أ ُ
تلح ّ
�إىل هن���ا» .ظ ّلت ّ
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م���ن الذهاب �إىل امل�ست�شفى ،ومهما قلت لها ي���ا عيني يا عمري مل يعد
با�ستطاعتي الر�ؤي���ة ج ّيدً ا ،و�إنّ ب�صي�ص النور املتبقي يف عيني هو م ّنة
يجد نف ًعا.
م ّنها اهلل على هاتني العينني مل ِ
و�صلت دزفول ليلاً  ،حيث مل
يف نهاي���ة الأمر قلنا يا علي 1وانطلقناُ .
�أكن �أرى �شي ًئ���ا بعيني .وجدين �أ�صدقاء علي يف الزقاق ف�أر�شدوين �إىل
علي .قلت
بيت���ه.
ُ
طرقت الباب .فتح���ت ال�س ّيدة فر�شته الب���اب و�س ّلمت ّ
كنت
أنت؟ �أجابت�« :أنا فر�شته يا عمي،ك ّنتكم» .قلت لها�« :إذا ِ
لها :من � ِ
ك ّنتن���ا فم���اذا تفعلني هنا؟»� .أجابت« :يا عمي ه���ذا منزل ابنك علي!».
قل���ت« :ه���را ٌء �أن يكون بيت ابني هنا!» .هي���ا انه�ضي ،نحن همدانيون.
�أح�ض���ري �أ�شياءك و�أغرا�ضك لنذهب �إىل همدان� .أ ّما فر�شته هذه!! ال
علي حتّى دخلت املنزل وجل�ست
�أعرف كيف خدعتني وانطل���ت حيلتها ّ
�إىل مائ���دة الع�ش���اءّ .ثم حان وقت النوم .مل يكن ه���ذا البيت بيتًا ،كان
�أ�شبه بجهنم!! قلت :يا عزيزتي� ،أنا يف ع ّز ال�شتاء �أنام يف الفناء فكيف
يف ال�صي���ف؟!! الطق����س ح���ا ّر ج ًّدا! فقال���ت ك ّنتي« :يا ع ّم���اه ال ميكنك
الن���وم يف الفناء .فاملكان غري �آمن ،ق���د يق�صفون املنطقة يف منت�صف
ر�ضخت
ال ّليل» .قلت له���ا« :ال �أبدً ا ،لن يق�صفوا» .جتادلنا ،ويف النهاية
ْ
للأمر ّ
ونظفت الفناء .لك ّنها �أردفت« :يا ع ّماه توجد عقارب يف الفناء».
�أجبتهاُ « :ب ْع ُب ْع �أتخيفينني من العقرب؟!!» .لن �أطيل عليكم �أكرث .منت
يف ال ّليل .وعندما �أفقت يف ال�صباح الباكر� ،ص ّليت وذهبت �إىل مزرعة
بق���ر يف الزقاق املجاور ،ا�شرتيت احللي���ب والق�شطة مع اخلبز الطازج
وانقلب���ت عائدً ا .عندما وطئت قدمي �أر�ض الفناء وجدت فر�شته ك ّنتنا
تق���ف عند ط���رف الفرا�ش حيث كن���ت نائ ًما حتمل بيده���ا خ ًّفا ،ما �إن
عقرب
ر�أتني حتّى قالتُ « :انظرُ ،
قلت لك ال تنم هنا يا ع ّمي ،يا له من ٍ
العلي( .المترجم)
� -1أي ال�شروع في العمل بالتوكل على اهلل ّ
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���ت« :الاااا يا عزيزتي ال تقتليه� .إذا كان امل�سكني يف فرا�شي
كب�ي�ر! » .قل ُ
���ت من �أعطاه
ال ّليل���ة املا�ضي���ة ومل ي����ؤذين فلماذا ن�ؤذي���ه نحن؟! هل �أن ِ
احلياة حتّى ت�سلبيها منه .وهكذا وجدتني يف اجلبهة اً
بدل من �أن �أعيد
فر�شته �إىل همدان».
دخلت �إحدى املم ّر�ضات الغرفة ،و�أعلنت انتهاء وقت الزيارات م ّرة
ْ
�أخ���رى .غادر ال�س ّيد نا�صر مع �أبي وال�س ّيدة من�صورة وهو ما زال يروي
حكايته من دون �أن يتو ّقف عن الكالم واملزاح.
عبقت يف الغرفة رائحة الورد الزكية� .أينما تر�سل نظرك يف الغرفة
ْ
جتد �أكاليل ورد وباقات زهور الزنبق والقرنفل والكاليون...
يف تلك ال ّليلة منت براحة �أكرث من �سابقتها.
عن���د ال�صب���اح ،وبعد تن���اول الفط���ور� ،ساعدتن���ي �أ ّم���ي يف ارتداء
وقفت
مالب�س���ي .قالت« :لقد جاء �أبوك وهو ينتظرك الآن يف ال�صالة»ْ .
�إىل جانبي مم ّر�ضتان حتمالن معهما �س ّلة ورود وعلبة هدية ون�سخة من
امل�صحف ال�شريف .وطلب منها مدير امل�ست�شفى �أن ترافقنا املم ّر�ضتان
�إىل املن���زل تقدي ًرا لنا كعائلة �شهيد وتربي��� ًكا باملولود اجلديد .جل�ست
عل���ى كر�سي ن ّق���ال ،وتو ّلت املم ّر�ضت���ان دفعه باجتاه ال�صال���ون .تق ّدم
والدي نحوي ،وذهبت �أ ّمي لتح�ضر الطفل.
يف اخلارج� ،سرت ق�شعريرة يف ج�سدي ب�سبب الربد رغم �أ ّنني كنت
�أرتدي ثيا ًبا �سميكةّ .
غطى الثلج واجلليد ك ّل �شيء ،ولفحنا الهواء بربده
وركبت �س ّيارة ُك ِت َب
نزلت عن الكر�سي مب�ساعدة املم ّر�ضات،
ُ
القار����سُ .
على بابه���ا« :م�ست�شفى فاطمي���ة» .ر�أيت �أ ّمي من خل���ف زجاج النافذة
تن���زل على مهل من على درج امل�ست�شف���ى حمت�ضنة القماط بني يديها.
تر ّي���ث ال�سائق لتنطل���ق �س ّيارة �أب���ي فيتبعها .بدت الأ�شج���ار والأ�سطح
والأر�صف���ة وال�ساحات يف املدينة ك�أ ّنها قد ُطليت بطالء �أبي�ض خفيف.
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كان الطق�س باردًا ج ًّدا.
مررن���ا مبحطة عبا�س �آباد ،ودخلنا �شارع «مريزاده ع�شقى» ،فر�أينا
قنادي���ل الثلج تتدلىّ من امليازيب ،والنا�س مي�ش���ون على اجلليد والثلج
بح���ذر .عندما عربنا �شارع «مريزاده ع�شقى» ،نظرت ثانية �إىل زقاقنا
ب�ش���كل ال �إرادي .ع�ب�رت ال�س ّي���ارة ال�ش���ارع ب�سرع���ة ،وقطعنا منعطف
«ال�سج���ن» .راقتني �أ�صوات اكت�ساح �إط���ارات ال�سيارات لطبقات الثلج،
تك�سرها وحت ّولها �إىل مياه ،وتطايرها �إىل جانبي الطريق.
و�أ�صوات ّ
دخلنا �شارع «ديباج» ،ومررنا بجانب معهد «�شهداء ديباج» 1للتعليم
املهني .دخلت �س ّيارة والدي ب�صعوبة حميط جممع املهنية ال�سكني؛ �إذ
�إ ّنه مل يكن قد ّمت جرف الثلج بعد.
ترجل �أبي من �سيارته وتق ّدم
تو ّقفت ال�س ّيارة �أمام املبنى رقم (ّ .)6
نح���و �سيارتن���ا ،كان اجلريان ينتظرونن���ا �أمام �ش ّق���ة والد زوجي حتت
اب مي�سك بر�أ�س خروف ي�صدر
ق�ص ٌ
الثلج يف هذا الطق�س البارد .وكان ّ
ثغ���ا ًء ،وقد ّ
قطع ثغاء اخلروف نياط قلب���يُ .ن ِ�صبت على جانبي البوابة
الفتت���ان ،و�صورة عل���ي بوجهه ال�ضاحك ظاه���رة يف ك ّل واحدة منهما.
ّ
ر�ش �أحد اجلريان حبيبات ّ
البخ���ور على املوقد فت�صاعد دخانه بهدوء
���ي وح�ض َّنني ،وانفجرت
يف اجل���و البارد .تق ّدمت اجل���ارات و�س ّلمن عل ّ
 -1ال�شهي���د ر�ض���ا ديباج ،ولد ف���ي  )22/4/1958(1327/2/1في هم���دان ،طالب جامعي في
ال�سنة الرابعة اخت�صا�ص علم النف�س-جامعة �شيراز ،مت�أهل وله بنت .كان من المجاهدين
الثوريي���ن .بتاري���خ  )8/1972(1351/4/17اعتقل وا�ست�شهد تح���ت التعذيب الوح�شي لنظام
ال�شاه في �سجن عادل �آباد �شيراز بتاريخ .1351/5/4ودفن �س ًّرا في به�شت زهراء في القطعة
( )33ال�صف الثالث.
ال�شهي���د ال�س ّيد ح�سين ديب���اج مواليد  )22/4/1951(1330/2/1ف���ي همدان .طالب جامعي
�سن���ة ثالث���ة هند�سة طرق وبن���اء في جامعة �أمير كبي���ر ،اعتقل ف���ي  1353/2/20على �أيدي
ال�سافاك وا�ست�شهد بتاري���خ  )11/5/1974(1353/2/28على �أثر التعذيب القا�سي في �سجن
(اوين) بطهران� .ضريحه في القطعة ( )33به�شت زهراء  -ال�صف الثالث.
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�إحداه���ن باكية عندما ر�أتني .تال�شى ثغاء اخلروف� .ألقيت نظرة على
الثلج فر�أيت �أث ًرا �أحمر اللون يجري ويت�صاعد منه البخار.
تقع �ش ّقة عمي (والد زوجي) يف الطابق الرابع .ف ّكرت يف نف�سي كيف
�س�أ�ستطيع �صعود ك ّل هذه الدرجات� .أم�سكت �إحدى املم ّر�ضتني ب�ساعدي
ورفع اجل�ي�ران �أ�صواتهم بال�صالة على حممد و�آل حممد� .أُل�صق على
امل�صطبة 1الأوىل للدرج �إع�ل�ان �أربعينية «علي» ،الذي بدا يف ال�صورة
فت وقر�أتها« :االثن�ي�ن4(14/10/1366 ،ك)1988/2من
�ضاح��� ًكا .تو ّق ُ
ال�ساع���ة � 8إىل  ،11:30م�سجد مهدي���ة .ويقام جمل�س لل ّن�ساء يف الق�سم
املخ�ص�ص لهن».
ّ
ُكت���ب يف �أ�سف���ل الإعالن :وح���دة ا�ستط�ل�اع عمليات فرق���ة �أن�صار
احل�س�ي�ن Qحمافظة هم���دان ،وعائلة ال�شهيدي���ن �أمري وعلي ت�شيت
�سازيان.
���ت �صعود ال ّدرج بت�أنٍّ مب�ساعدة املم ّر�ضتني .كان اجلميع ي�صعد
تابع ُ
عل���ى مهل مراعا ًة لو�ضع���ي .انتظرت «علي» كي ينزل م���ن درج الطابق
عافاك اهلل .وردتي!..
م�سرعا �ضاح ًكا وهو ير ّدد« :زهراء وردتي!
الرابع
ِ
ً
أحببت عبارت���ه املعهودة هذه .م��� ّرة �أخرى
وردت���ي! ..وردت���ي! .»..لك���م � ُ
الغ�صة يف حلقومي ،فلم تخرج ومل تهد�أ .وب�سبب برودة الطق�س
تو ّقفت ّ
�أ�سرعت �أ ّمي يف �صعود الدرج ،بينما اجلارات اللواتي كنّ َي ُت ْقنَ �إىل ر�ؤية
ألت املم ّر�ضة« :يف � ّأي طابق نحن؟».
ابن علي تقدّمنَ �أمامي� .س� ُ
 الطابق الثاين.�أُل�ص���ق � ً
أي�ض���ا عل���ى ج���دار م�صطب���ة درج الطاب���ق الث���اين �إعالن
�أربعين ّي���ة عل���ي .كان علي يف ه���ذه ال�صورة بلحية طويل���ة �شقراء ينظر
� -1سفرة الدرج.
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�إلين���ا مبت�س ًما .ارجتفت قدماي ومل يع���د با�ستطاعتي ال�صعود .عندما
فت .فتحت �إحدى اجلارات
و�صلنا �إىل م�صطبة درج الطابق الثالث تو ّق ُ
باب بيتها.
تف�ضل���وا� ،س ّيدة فر�شتهّ ،
 ّتف�ضلي �إىل الداخل ،ا�سرتيحي قليلاً ّثم
ن�صعد م ًعا.
�أجابته���ا �إحدى املم ّر�ض���ات نياب ًة عني« :ال داع���ي �إىل ذلك ،ها قد
و�صلنا ،مل يبقَ �أمامنا �سوى طابق واحد� ،سن�صل بك ّل الأحوال».
ارتفعت �أ�صوات ال�صل���وات يف الطابق الرابع وعبقت رائحة البخور
يف الأج���واء وم�ل��أت ف�ضاء الأدراج .ارجتفت قدم���اي من �ش ّدة الوهن.
مل �أ�ص ّدق �أ ّنن���ي �س�أ�صل و�أذهب �إىل الغرفة و�أجل�س .عندما و�صلت �إىل
م�صطبة درج الطابق الرابع �شعرتُ وك�أنّ �أُ ْم ِن َّياتي ك ّلها قد حتققت.
جانبي النوافذ
كان البي���ت م�ضي ًئ���ا وداف ًئا؛ �إذ ُجمعت ال�ستائ���ر �إىل
ّ
ال�سجادُ .م��� ّد فرا�ش قرب
و�أر�سل���ت ال�شم�س �ض���وء ًا خجو ًال منه���ا على ّ
جهاز التدفئة ،و�ساعدتني املم ّر�ضة لأمت ّدد عليه �إىل جانب ولدي حيث
أزحت القماط عن وجهه ،فبدا وج ُه ُه متو ّردًا ،وهو ّ
يغط يف ٍ
نوم
و�ضعوهُ � .
عمي���ق .ما �أجمل ذاك ال�شع���ور! جل�ست اجلارات واملم ّر�ضتان حويل يف
الغرفة ،وقد ُع ّلقت فيها �صورتان :واحدة لأمري والأخرى لعلي .قلت يف
أيت كم هو جميل؟!».
نف�سي« :ع ّمو �أمري ،هل ر�أيت طفلنا؟ �أر� َ
خنقتني العربة م ّرة �أخرى ،لك ّنني كنت �أ�سيطر على نف�سي كي ال �أبكي.
كان���ت ال�س ّيدة من�ص���ورة تع�شق �أوالدها� :أم�ي�ر ،علي ،احلاج �صادق
و� ً
و�ضعت زهرت َْي زنبق كاليون �أبي�ض على كلتا ال�صورتني.
أي�ض���ا مرمي.
ْ
كذل���ك كانت تع�شق ال���ورود� .أح�ضرت مرمي �صيني���ة ال�شاي ودارت بها
عل���ى ال�ضيوف .و ّزعت منرية زوجة احلاج �ص���ادق ال�صحون ،وو�ضعت
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احلل���وى �أمامهمّ � .أي �أ ّيام توالت على ه���ذه الدار خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية!! �إذ امتلأت تار ًة باملعزين وتار ًة بامله ّنئني.
ففي اليوم الذي ا�ست�شهد فيه ابنها �أمري ،هنا على �أر�ض هذا املطبخ
هوت ال�س ّيدة من�صورة يف ح�ضن علي .راحت ت�ش ّمه وتق ّبله وتق�سم عليه:
«عل���ي حبيبي ،ه���ل ر�أيت �أم�ي�ر؟!» .كان علي يبكي ب�صم���ت ،ولن �أن�سى
بكاءه ذاك �أبدًا.
و ّدعتنا املم ّر�ضتان وان�صرفتا ،وكذلك اجلريان ،احت�ست ك ّل واحدة
م���ن ال�سي���دات فنجا ًنا من ال�ش���اي وتناول���ت قطعة حل���وى وباركن يل
وغ���ادرن .كنت مرهقة� ،أ�شعر بدوار ووهن �أ�صاب ك ّل بدين .متددتُ يف
فرا�شي .كانت املرة الأوىل التي يعلو فيها �صوت بكاء الطفل ،ف�أ�سرعت
�أ ّمي وحملته قائلة:
 �إ ّنه جائع؛ يلوي �شفتيه ،ماك ٌر يبحث عن مكان طعامه.قال���ت �أ ّم���ي ذلك وجل�س���ت بجانب���ي ،تناولت قطعة حل���وى من �أحد
ال�صحون وو�ضعتها يف فمي� .سرت نكهة احللوى حتت ل�ساين ،ف�شعرتُ
�أنّ ما فقدته من ن�شاط قد عاد جم ّددًا وانت�شر يف �أطرايف.
ج���اءت ال�س ّيدة من�صورة بك���وب ع�صري حلو امل���ذاق ،ووقفت قربي
قائلة:
 ا�شربي هذا الع�صري ليطيب لبنك.�أخذت �أ ّمي ك�أ�س الع�ص�ي�ر و�صارت تر�شفني �إ ّياه ر�شفة بعد �أخرى.
���ت طفلي ،كان يبحث بفمه عن �شيء.
�أح�س�س���ت ب�شعور �أف�ضل .احت�ضن ُ
ب���دا من داخل ثني���ة القماط الأبي����ض �أ�صغر حج ًما و�أك�ث�ر حمر ًة .بدا
خفت �أن �أحمله .م���ا �إن ان�شغل الطفل بالر�ضاعة حتّى
حد ُ
�صغ�ي�را �إىل ٍّ
ً
حت ّلق اجلميع حويل و�صاروا ينظرون �إليه بده�شة و�سرور� .أغلق قب�ضتَي
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يديه ،ففتحتهما على مهل ،بانت �أظفاره وردية اللون وطويلة.
قال���ت ال�س ّيدة من�صورة« :ما�ش���اء اهلل ،ن�سخة عن عل���ي؛ �إ ّنه �شبيه
علي .عندما كان علي حديث الوالدة كان هكذا ،ابني امل�سكني!».
�صورتي �أمري وعلي .ول�شدة
�أ�سن���دت ظهري �إىل حائط املطبخ قبالة
ّ
جوعه �صار طفلي ير�ضع ب َن َهم.
و�ضعت يدي على قبعته البي�ضاء و�صرتُ
ُ
�أت�أم���ل �ص���ورة عل���ي وقر�أت ما كت���ب �أ�سف���ل ال�صورة باخل���ط الأحمر:

«ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع تخطي �أ�سالك العد ّو ال�شائكة هو الذي مل
يعلق ب�أ�سالك نف�سه ال�شائكة».

غ����ص الطفل باحلليب فح�ضنته �أ ّمي وو�ضعت �سبابتها بني حاجبيه
ّ
و�ضغطت على املو�ضع .ازداد الطفل احمرا ًرا فقلقتّ ،ثم �ضربت بيدها
على ظهره بهدوء و َو َ�ض َع ْت ُه يف الفرا�ش ،وجعلته ّ
يغط يف نوم هنيء .كانت
قب�ضت���ا يديه م�شدودتني �إىل ما ف���وق ر�أ�سه وقد �أغلقتا ثانية .فاحت يف
يتم �إعداد القيماق 1منه .دخلت �أ ّمي �إىل
املنزل رائحة الطحني ال���ذي ّ
املطبخ ،وانهمكت ك ّل واحدة بعملها.
يف � 18أو19ت�شري���ن �أول ،قبل ذهاب عل���ي �إىل اجلبهة ب�أ�سبوع ،كان
وجل�ست يف ذلك
بطن���ي ي�ؤملني ،ف�أع ّدت يل ال�س ّيدة من�صورة «كات�شي»،
ُ
امل���كان نف�س���ه .كان الوقت ظه ًرا عندما جاء علي وق���ال�« :أ ّمي ناوليني
كا�سة قيماق لع ّل طفلي يولد يف غيابي».
جاءت �أ ّمي وبيدها وعاء �صغري م�صنوع من اخلزف قد و�ضعته على
���ت بجانبي .كانت رائح���ة ال�سمن احليواين
طب���ق من ال�ستانل�س وجل�س ْ
قو ّية وحا ّدة.
 -1قيماق (كات�شي) :نوع من الحلوى ي�شبه المهلبية في بالدنا وي�صنع من الدقيق والزيت
وال�سكر والزعفران ،يقدّم للمري�ض والنف�ساء بعد الوالدة( .المترجم)
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بغ�صة :ال �أريد �أن �آكل.
قلت ّ
ا�ستاءت �أ ّمي م ّني فقالت:
 ماذا تق�صدين؟عال .متلم���ل الطفل يف نومه
كان���ت الغرفة خالية ،فبكي���ت
ٍ
ب�صوت ٍ
و�شرع يف البكاء .ارت�سمت على جبهته ب�ضعة خطوط .ح ّرك قب�ضة يده
ألت �أ ّمي بقلق« :ماذا حدث؟».
م ّرات ع ّدة� .س� ْ
دخل���ت ال�س ّي���دة من�ص���ورة م�ضطرب���ة ويف يديه���ا ملعق���ة ومقب�ض
كنت قد خطته
قما�ش���ي� 1شطرجني ال�شكل باللونني الأ�صف���ر والأحمر ُ
نظرت �إ ّ
بقلق .فلم �أرغب يف �إخبارهم ّمبا
بنف�س���ي لها يف م���ا م�ضىْ .
يل ٍ
يجول يف ذهني ،و� ّأي �أفكار تراودين وما الذي �ألهب ف�ؤادي!
جل�س���ت ال�س ّي���دة من�ص���ورة �إىل جانبي م���ن دون امللعق���ة واملقب�ض
���رت �إىل �صورتي ابنيها
القما�ش���ي ،وترقرق���ت الدموع يف عينيه���ا .نظ ْ
عليك �أن ت�أكلي ،هذا
ال�شهيدي���ن وقالت« :حتى لو مل ترغب���ي يف الأكل؛ ِ
���ك يا ابنتي .يا لذك���راه الطيبة ،كان عل���ي يحب القيماق
مق��� ٍّو ومفيد ل ِ
الذي �أع ّده».
�أرادت �أ ّمي �أن ّ
تلطف الأجواء فقالت�« :صلوات على النبي و�آله».
قلت باكية�« :أ ّمي ،حتّى لو م�ضى على غيابه � 40سنة �س�أبقى �أذكره،
ُ
ل���ن �أن�سى علي ،و�س�أبقى �أ�شتاق �إليه ،وت�ضطرم النار يف �أح�شائي لأجله
حتّى قيام ال�ساعة».
ت�أ ّوه���ت ال�س ّيدة من�ص���ورة وناحت� .شح���ب لونها ،وغ���ارت عيناها
���ت بخري؟».
ألت �أ ّم���ي�« :س ّي���دة من�صورة هل �أن ِ
وارتخ���ت �أجفانه���ا� .س� ْ
 -1المقب����ض القما�شي ويق�صد به ال�ش ّيال بالعامي���ة ،وهو ما يو�ضع في اليد لحمل الأوعية
ال�ساخنة( .المترجم)
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ه���زّت ال�س ّي���دة من�ص���ورة ر�أ�سه���ا جميب���ة وك�أ ّنه���ا �أرادت �أن تنتح���ب
وتبك���ي من �أعماق قلبه���ا و�صميم روحها .و�ضعت �أ ّم���ي امللعقة يف وعاء
القيماق -كان يف الوعاء �شعريات من الزعفران جميلة اللون -وقالت:
أعطيك �إ ّياها؟».
«�أت�أكلينها �أم � ِ
مل �أك���ن �أ�شتهي الطعام ،فرائح���ة الدقيق املقلي والزعفران القابعة
يف الغرفة جعلتني �أته ّوع وتذ ّك���رت احللواء 1وجمل�س الفاحتة ومرا�سم
فقلت باكية:
ع���زاء �أمري وعلي .لق���د هاجت هذه الذكريات يف ف����ؤادي ُ
«لقد ا�شتقت �إىل علي كث ًريا».
نه�ض���ت ال�س ّي���دة من�صورة وخرج���ت ب�صمت .قالت �أ ّم���ي« :ا�سمعي
ِ
مك! لقد اتفقنا �أن ال تبكي �أمام
فر�شته حبيبتي� ،إن ِ
بكيت ثانية فلن �أك ّل ِ
يند�س املنافقون
النا�سِ ،
عليك �أن تكوين قو ّية .غدًا يوم �أربعني علي .قد ّ
عليك ب�صالبة
ب�ي�ن املدع ّوين ،ف�إذا مل تت�صبرّ ي �سي�شم���ت الأعداء بناِ ،
�سيت كيف كان «علي» عند ا�ست�شه���اد �أمري .يجب �أن تكوين
الرج���ال� .أَ َن ِ
���ت زوجة �شهيد! و�أنا
متاما .ابنك لي�س يتي ًم���ا� .إ ّنه ابن �شهيد ،و�أن ِ
مثل���ه ً
���رت �ضع ًفا .نحن قد اخرتنا هذا الطريق ب�أنف�سنا.
ال �
أ�ساحمك �إن �أظه ِ
ِ
خاطب ،ويطلب يدك كنت تقولني �س�أتزوج
أتيك
هل ِ
ن�سيت عندما كان ي� ِ
ٌ
�شخ�ص يكون من �أه���ل اجلبهة واحلرب� .أريد القيام بتكليفي جتاه
من
ٍ
الث���ورة .والآن �أال تريدي���ن �أن تفي َد ْينك جتاه الثورة؟! ح�س ًنا ،حان وقت
ذلك� ،أويف بعهدك� .أمل تقويل �إنّ زوجك امل�ستقبلي ينبغي �أن يكون رجلاً
أنت!! يجب �أن تكوين
دورك � ِ
�شجاعا وم�ؤم ًنا! �ألي�س علي كذلك؟! الآن جاء ِ
ً
�شجاعة وم�ؤمنة فال داعي �إىل البكاء ،البكاء دليل �ضعف ،وامل�سلم لي�س
خا�صة فر�شته ابنتي!»� .أجبته���ا�« :أ ّمي� ،أعرف ذلك ك ّله ،لكن
ب�ضعي���ف! ّ
 -1الحل���واء :نوع م���ن الحلوى الإيرانية ُي ّعد م���ن الطحين والزعف���ران والعقدة ال�صفراء.
(المترجم)
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ماذا �أفعل؟ لقد ا�شتاق قلبي �إليه! فهل ميكن خداع القلب!».
نادت ال�س ّيدة منرية �أ ّمي من املطبخ.
تتح�سنني
نه�ض���ت �أ ّم���ي وقال���ت يل« :ه ّيا ُكلي حتّ���ى �أرجع .عندم���ا ّ
الهم».
�سنذهب �إىل رو�ضة ال�شهداء ،و�سيزول ِ
عنك ّ
���ت ال�صيني���ة �إىل الأم���ام .كانت �ست���ارة النافذة ق���د �أُزيحت
�سحب ُ
جان ًب���ا؛ الثلج يت�ساقط على مه���ل ،وكل �شيء هادئ و�ساكن يف اخلارج.
كان النفناف يتناثر بهدوء في�ضف���ي على الأر�ض روعة وبها ًء ،فتخ ّيلت
�أنّ �صفحة بي�ضاء قد ت�شكلت على ق َرب ّي علي و�أمري.
ا�شتق���ت �إىل دفرتي ،فق���د م�ضت �أ ّيام م���ن دون �أن �أد ّون فيه �شي ًئا.
�أحببت �أن �أكتب ر�سالة لعلي و�أقول فيها« :حبيبي علي ،لقد �أب�صر ابنك
وقلت :يا �إلهي
بكيت ُ
الن���ور ،ترى ماذا �أ�سميه «م�صيب» �أم «�أمري»؟! ّثم ُ
قلبي مغموم ،حبيبي يا اهلل ،ماذا �أفعل؟ قلبي حزين مغموم!».
وا�ست�سلمت للبكاء كالأطفال.
ُ
ع�ص��� ًرا ،جمع���وا الفرا�ش ونقل���وا �أغرا�ضي �إىل غرف���ة النوم .ففي
�سيعج املنزل بال�ضيوف ،ويوم الغد هو «ذكرى �أربعني ا�ست�شهاد
امل�س���اء ّ
علي» .ومن امل�ؤكد �أنه �سيح�ضر الكثري من النا�س لتقدمي امل�ساعدة لنا،
لذلك بقيت �أن���ا وابني يف تلك الغرفة .وبينما �أنا على تلك احلال ،كان
املدع���وون يقول���ون يل« :ال تبكي ،ال حتزين»� .أوميكنني �أن ال �أبكي �أو �أن
ال �أح���زن وقد �أم�ضينا ذكريات كثرية م ًع���ا يف هذه الغرفة؟! اهلل وحده
يعلم لمِ َ يحرتق قلبي �إىل هذا احل ّد وال يق ّر يل قرار .اهلل وحده يعلم � ّأي
�شخ�ص افتقد .ال يزال �ألبوم �صور علي موجودًا داخل خزانة احلائط.
يف امل���رة الأوىل التي دخلت فيه���ا الغرفة ،لفت نظري خزانة حائط
طويل���ة �إىل اجله���ة الي�سرى م���ن الغرف���ة بتمامها ،واجلهت���ان اليمنى
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خم�ص�صتان للمالب�س� .أ ّما و�س���ط اخلزانة فله ديكور
والي�س���رى منه���ا ّ
خا����ص م�صن���وع من طبقات ع��� ّدة مع جواري���ر و�أدراج ،مل���يء بالكتب
ّ
والأغرا����ض ال�شخ�صية لعل���ي وبينهما �ألبوم �صور .ك���م كان علي يحب
ه���ذا الألب���وم الذي ي�ضم �ص���ور رفاقه ال�شهداء! عندم���ا كان يفرغ من
العمل يقول يل« :فر�شت���ه� ،آتيني بذلك الألبوم لن�شاهده م ًعا»� .أما باب
اخلزان���ة من اجلهتني اليمنى والي�س���رى وكذلك جانبا احلائط ف ُز ّينت
ب�ص���ور ال�شهداء وكتاباته���م ،وقالداتهم وع�صب���ات ر�ؤو�سهم .يف ذلك
احل�ي�ن �أده�شن���ي هذا الع���دد الكبري م���ن �أ�صدقائه ال�شه���داء! تن ّهدتُ
و�ضعت هذه ال�صور
���ت ما تريد يا علي؛
َ
وف ّك���رتُ « :يف نهاية املطاف فعل َ
على الكومود واجلدار ورحلت .لقد التحقت ب�صور ال�شهداء».
دخ���ل ال�س ّيد نا�صر �إىل الغرفة وقال�« :س ّيدة فر�شته ،ماذا �ست�س ّمني
ابن علي يف نهاية الأمر؟».
 «ال �أعرف يا ع ّماهّ � ،أي ا�سم ّتتف�ضلون به؟».
وكالع���ادة ق���ال بدعابة ومرح« :لق���د �أو�صاين علي ب���كل �شيء ،بد ًءا
من ال�سم���ن واحللوى والع�سل امل�ص ّفى �إىل �ألع���اب الأوالد وحاجياتهم؛
لك���ن ،ن�س���ي ال�ش���يء الأ�سا����س» .قلت بخج���ل« :لك ّنه �أخ�ب�رين بذلك».
�س�أل ال�س ّيد نا�صر بحما�سة وفرح�« :أخربك!؟ ومباذا �أخربك؟!».
 كان ي���ر ّدد دائ ًما؛ �إ ّنه �إذا كان املولود بنتًا �س ّمها «زينب» ،و�إن كان�صب ًّيا �أ�سموه «م�صيب» .1انعقد حاجبا ال�س ّيد نا�صر:
 ال يا ع ّماه! كان ه���ذا الكالم حني ا�ست�شهد م�صيب حدي ًثا ،و�أمريوعلي كانا ما يزاالن على قيد احلياة.
 -1م�صي���ب مجيدي؛ ولد ف���ي  30/6/1960م ،في بل���دة دره مرادبيك-همدان .كان نائب
وح���دة معلومات عمليات فرقة � 32أن�ص���ار الح�سين  -محافظة همدان .ومن �أ�صدقاء علي
القدامى ،وقد نال �شرف ال�شهادة في 17/3/1986م /في الفاو  -العراق.
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مل �أنب�س ب� ّأي كلمة .تن ّهد ال�س ّيد نا�صر تنهيدة هادئة:
دوما.
 مل�صيب حمبة كبرية يف قلب علي ،يف احلقيقة كانا كالأخوين ًم�شى ال�س ّيد نا�صر ووقف قبالة �صورة «م�صيب جميدي».
 ال�س ّيد م�صيب يرحمك اهلل و�أخ ًريا دللت ابني على الطريق � ًأي�ضا.
���م ا�ستدار ونظ���ر �إ ّ
يلّ ،ثم رجع م ّرة �أخرى وت�أم���ل يف ال�صورةّ ،ثم
ث ّ
تن ّهد:
قلت له و�أخربته ب�أ ّن �سبيل ال�شهادة هي الدموع.
 �آ �آ �آه !..لقد َجاء ال�س ّيد نا�صر وجل�س �إىل جانبي.
 بع���د �شهادة م�صيب ،ظ ّلت عينا ابني علي حمراوين على الدوام.نظرتُ �إىل �صورة �أمري ،كان بني جمموعة �صور ال�شهداء.
�أحن���ى ال�س ّيد نا�صر ر�أ�سه على وجه الطفل وقال� :أنا �س ّميت �أبنائي،
�ص���ادق ،علي� ،أمري� .أمري كان ا�سمه حممد �أمري .ولد علي يف  13رجب
ذكرى والدة الإمام علي.»Q
بقيت �صامتة ومل �أردف ب�شيء .دخلت ال�س ّيدة من�صورة �إىل الغرفة.
وك�أ ّنه���ا �سمعت ك ّل �شيء ،فقالت�« :س ّيد نا�صر ،يجب �أن يبقى ا�سم علي
ح ًّيا!».
�صورتي علي و�أمري.
ونظرت �إىل
تن ّهدت ال�س ّيدة من�صورة،
ْ
ّ
 بر�أيي �أنْ ن�سم ّيه «حممد علي»؛ تيم ًنا مبحمد �أمري وعلي� .أجي ٌد هذا؟قلت« :حممد علي! ج ّيد ،ا�س ٌم رائع يا �أ ّماه».
ُ
انحن���ى ال�س ّيد نا�صر م�سرو ًرا وق ّب���ل جبهة «حممد علي» .كانت عينا
حممد علي مفتوحتني؛ لكن من دون بكاء .حمله ال�س ّيد نا�صر وقال« :هيا
لنذهب يا حبيبي ،هيا لنذهب كرجلني .كم �أنت ن�ؤوم!!».
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خ���رج ال�س ّي���د نا�صر وتبعت���ه ال�س ّيدة من�ص���ورة ،بعد قلي���ل ارتفعت
نه�ضت
الأ�صوات بال�صلواتّ ،ثم فاحت رائحة البخور وملأت الأجواء.
ُ
���ت ب�صور ال�شه���داء :ال�شهيد حميد
مت قليلاً  ،ح ّدق ُ
م���ن م���كاين ،وتق ّد ُ
نظ���ري ،1علي دان���ا مريزائ���ي ،2حجت زم���اين ،3حممد �شهب���ازي..4
�أم���ررت يدي على ال�صور .ب���� ّأي ع�شق وبهجة �أَ ْل�ص���قَ علي هذه ال�صور
م�ستخدما دبابي����س البينيز ،كانت �آث���ار �أ�صابعه ال تزال
عل���ى اجل���دار
ً
ظاه���رة على بع�ض ال�صور .كان���ت ال�صور زيت ّية المع���ة؛ و�صورتا �أمري
وعلي فقط كانتا داخل �إطار.
و�ضعت جبهت���ي على واجهة �صورة �أم�ي�ر الزجاجية؛ فانبعثت منها
���ت�« :أ�صبح ا�سم ابننا
رائح���ة يد علي .فقد ث ّبته���ا يف احلائط بيده ،قل ُ
لكني تي ّم ًنا بذكر ا�سمك �س�أناديه علي ،علي حبيبي».
«حممد علي»؛ ّ
خنقتن���ي العربة من هذه الأف���كار .كانت رائحة يدي���ه تفوح من ك ّل
�سعيت �أن �أحفظ �شكل تلك
لكم ُ
أ�سا�سا تعبق برائحتهْ .
ال�ص���ور ،الغرفة � ً
اليدي���ن البي�ضاوين والدافئتني يف ذاكرت���ي ،ذاك الطول وتلك القامة،
�شع���ر حليت���ه الأ�شقر والطوي���ل والعين�ي�ن الزرقاوين ،خط���وط جبهته
 -1ول���د حمي���د نظري في  1تي���ر  1346هـ�.ش( )1967ف���ي قرية دره مرادبي���ك  -محافظة
ا�ص���ا وع�ضو ًا في
هم���دان .وا�ست�شهد ف���ي � 20شهريور 1365هـ����.ش ()1986عندما كان غ ّو ً
الفريق الإ�ستطالعي للوحدة في جزيرة مجنون.
 -2ول���د علي ميرزائي ف���ي  10فروردين1344هـ�.ش ( )1965في مالي���ر وفي  31اردبه�شت
 1363هـ�.ش( )1984نال ال�شهادة في م�ضيق حاجيان.
 -3حج���ت �إل���ه زمان���ي ،ول���د ف���ي 1فروردي���ن  1338هـ����.ش .ف���ي قري���ة كوهي���ن ،ق�ض���اء
كبودر�آهن���ك .وا�ست�شه���د في  15م���رداد 1362هـ����.ش(� )1983أثن���اء م�شاركت���ه في عملية
(والفج���ر )2في منطقة الح���اج عمران -العراق .ا�ست�شهد �أخوه نجات علي � ً
أي�ضا في الفاو
بتاريخ 1364/11/28هـ�.ش(.)1985
 -4محم���د ر�ضا �شهبازي ،ولد في  30خرداد  1343هـ����.ش( .)1964في قرية �آبرومند ق�ضاء
به���ار -همدان .وفي 16ا�سفن���د 1363هـ�.ش(� )1984شرب ك�أ�س ال�شه���ادة على �أثر الق�صف
الجوي الذي تعر�ضت له ثكنة �أبو ذر �سربل ذهاب .وقد ا�ست�شهد �أخوه �صمد في �شلم�شة � ً
أي�ضا.
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وجتاعيدها� ،شعره وحاجبيه ال�شقراوين املبعرثين.
يف تل���ك ال ّليلة نام يف هذه الغرفة نف�سها؛ ال ،بل ك ّنا يف منزل احلاج
�ص���ادق .مل يكن على ما يرام .كان من املق��� ّرر �أن يذهب ال�ساعة 2:30
فج ًرا .قال« :فر�شته� ،أتوقظينني �إن منت؟!»� .أجبته :نعم.
���ت وبقي كالنا يف ُ�سب���ات عميق! �شعرت
ليتن���ي مل �أوقظه! ليتني من ُ
يف داخل���ي �أ ّنه �إن ذهب هذه املرة فلن يع���ود .من �أخربين بذلك؟! ك�أنّ
طني ًن���ا كان يالزمن���ي دائ ًما :فر�شته ،انظري �إليه ج ّي���دً ا ،ت�أ ّمليه بدقة.
يجب �أن تبقى هذه الطلعة ،هذا ال�شعر ،وهذان احلاجبان وهذه الهيبة
يف ذاكرتك ك ّل العمر ،كذلك تلك القدمان ووقع خطاه الهادر حني كان
مي�شي على الأر�ض.
من �سمات���ه احلما�سة والت�أهب للذه���اب �إىل اجلبهة على عجل .مل
كاف،
تن���ل تلك العينان الزرقاوان ن�صيبهما م���ن النوم والراحة ب�شكل ٍ
وك�أنَّ �إحدى عينيه ال تغفو� .أ ّما يف تلك ال ّليلة؛ فيا له من نوم عميق ّ
غط
أنفا�سا عميقة متوا�صلة.
فيه! وراح يتنف�س � ً
�أي���ا فر�شت���ه لمِ َ �أيقظ ِته؟! لمِ َ مل ّ
تغطي يف ذلك ال�سب���ات � ً
أنت
أي�ضا!! � ِ
كنت ت�سمعني ذاك الطنني يف �أذنك« :هذه �آخر م ّرة �سرتينه فيها!
التي ِ
هذا هو الوداع الأخري! هذا اللقاء الأخري! هذا �آخر توديع!.»..
جئت؟! ملاذا مل �أقف و�أت�أ ّملك
منتُ ،
جئت �إىل البهو .1مل���اذا ُ
عندم���ا َ
أعلم �أنّ لقاءنا �سي�ضرب �أجله �إىل يوم القيامة!
ب�شغف؟ �أما ُ
كنت � ُ
نادتني �أمي:
أنت �إ ّ
يل؟
 فر�شت���ه ،فر�شته حبيبتي� .آتيك بطعام الع�شاء �أم ت�أتني � ِ���ت دموع���ي ب�سرعة ،نظ���رت �إىل نف�س���ي من خالل زج���اج �إطار
م�سح ُ
 -1هال بالفار�سية؛ بهو وا�سع في مدخل البيت؛ تتوزع الغرف حوله(.المترجم).
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�ص���ورة علي ،بدت عيناي و�أنفي محُ َم ّرينَ  .ذهبت �إىل غرفة اال�ستقبال
رغ���م �أ ّنني مل �أكن �أ�شته���ي الطعام .وجدت مائدة كب�ي�رة مب�سوطة .ال
غرباء بني احلا�ضرين ،كان اجلميع من الأهل والأقارب :مرمي وزوجها
وابنتهم���ا ،احلاج �ص���ادق وزوجته و�أوالدهم���ا ،ال�س ّيد نا�ص���ر وال�س ّيدة
من�ص���ورة و�أخويه���ا ،اخل���ال حممد الذي عا����ش �ساب ًقا خ���ارج البالد،
لك ّن���ه منذ �سنوات ترك زوجت���ه و�أوالده هناك وع���اد �إىل �إيران ليعي�ش
والديه ،كذلك اجل ّد واجل ّدةّ .
تفطر قلبي ،كم ك ّنا عائلة �سعيدة!! لو
مع َ
���م املرح واملزاح وال�ضحك .ملاذا
�أنّ �أم�ي�ر وعلي حا�ضران معنا الآن؛ لع ّ
�صرنا فج�أة هكذا؟!
يا لهم م���ن �ضيوف هادئني �صامتني .كانت ح���ال ال�س ّيدة من�صورة
عل���ى غري ما يرام؛ �إذ جاءه���ا الوجع ع�ص ًرا يف ُكليتها ،ف�أخذها احلاج
�ص���ادق �إىل الطبي���ب .اجلميع يجل�س���ون حول املائ���دة ب�صمت ما خال
ال�س ّيد نا�صر الذي ما ّ
انفك يتمتّع بلطافته ،فقال« :يا له من �صبي! لقد
ق�ضى علينا� ،س ّيدة فر�شته ،ملاذا ال يبكي هذا الطفل؟!»� .أردفت نفي�سة:
«فر�شته عزيزتي� ،إ ّنه اً
وبدل من �أن يبكي يتو ّرد وجهه».
كان الع�ش���اء عب���ارة عن �أرز م���ع يخنة قيمة .1م ّرت م���رمي بجانبي
وبيدها �صينية الطعام ،فعبقت رائحة احلام�ض املج ّفف يف م�شا ّمي.
جل�ست �إىل جانب ال�س ّيدة من�صورة� .س�ألتها:
ُ
حالك؟ ماذا قال الطبيب؟».
حت�سنت ِ
 هل ّكان وجهها �شاح ًبا وعيناه���ا غائرتني .قالت« :لقد تك ّي�ست ُكليتاي،
���م و�س�ألت :كيف �أمتالك
وينبغ���ي �إجراء عملية لهما»ْ .
نظرت بحزن وغ ّ
 -1يخن���ة القيم���ة :وهي نوعان ،الن���وع الأول يحتوي على اللحم والباذنج���ان وحبوب الل ّبة،
والنوع الثاني يحتوي على �شرائح البطاطا المقلية بد ًال من الباذنجان .وتختلف عن القيمة
العراقية من حيث ال�شكل؛ �إذ �إن القيمة العراقية تطحن مكوناتها طح ًنا(.المترجم)
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نف�سي وال �أغدو �سريعة الت�أ ّثر واالنفعال؟!
كان حمم���د علي ال يزال يف ح�ضن ال�س ّي���د نا�صر الذي قال« :خذي
���ك ي���ا ك ّنتي .يا له من ولد! لق���د فعلت ك ّل �ش���يء� :صفعته ،قر�صته،
ابن ِ
يبك!».
ع�ض�ضته ،مل ِ
قلت ب�شفق ٍة ور ّقة« :ع ّماه!!».
قال���ت ال�س ّيدة من�صورة وهي على تل���ك احلال من الإجهاد والتعب:
«م���ا �أ�شبه���ه بعلي� ،أطال اهلل يف عمره .هك���ذا كان علي ،مير�ض ويت�أمل
من دون �أن ي�شتكي».
�ضحك ال�س ّيد نا�صر وقال بلهجته الهمدانية :عندما كان علي ر�ضي ًعا
�ش���ب قليلاً حتّى �أخجلنا �أمام النا�س من
كان هاد ًئ���ا كث ًريا ،لك ّنه ما �إن ّ
�شقاوته و�شيطنته!! كان يت�س ّلق اجلدران مبهارة.
�أجابته ال�س ّيدة من�صورة ب�صعوبة بالغة:
 َمنْ ؟ ولدي �أنا؟! �أن�سيت قبل �شهادته ،فدته �أمه� ،أ�صيب بالإنفلونزاومل يق���ل �إ ّنه مري�ض! وقد عرفنا ذلك من خ�ل�ال وجهه وعينيه .هم�س
ال�س ّيد نا�صر وك�أ ّن���ه تذ ّكر ذلك�« :إن لون الوجه ُيظهر �أ�سرار الباطن..
قلت ،عندما عاد من اجلبهة عاد بحال �س ّيئة ،ولك ّنه مل يتف ّوه
�صحيح ما ِ
ب�شيء� .س�ألته :ما بك عزيزي؟
�أجاب :ال �شيء.
�س�ألته :هل �أ�صبت بالزكام؟
 �أظن ذلك. نذهب �إىل الطبيب؟ -ال� ،ستعطيني فر�شته الدواء.
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ال�ب�راد ا�ستمينوفن 1و�أقرا����ص  ،ASAو�أجبرَ ه �أخوه
�أح�ض���رتُ له من ّ
�صادق على الذهاب �إىل الطبيب� .أعطوه حقنةّ ،ثم عاد �إىل البيت وه ّي�أنا
له الفرا�ش .تد َّثر باللحاف ونام حتّى منت�صف ال ّليل .ا�ستيقظ ليلاً  ،ر�أيته
يدلف �إىل املطبخ ،تبعته قائل ًة :حالك �س ّيئة؟ �أجاب :ال� ،أنا جائع.
قال���ت ال�س ّيدة من�صورة« :ا�ستيقظت عند منت�صف ال ّليل على �صوت
جال�سا على �أر�ض املطبخ
اجللب���ة التي �أحدثها ،ر�أيت علي ،فدته �أم���هً ،
علمت �أنّ ول���دي مل يتناول �شي ًئا
ي����أكل ويقول« :كم هو لذي���ذ! فيما بعد ُ
منذ �أ ّيام متوا�صلة».
�أردف وال���دي�« :أنتم على حق ،كانت قدرة علي على التح ّمل كبرية،
جراحا بليغة
�أخربين �أ�صدقا�ؤه �أ ّنه خالل امل ّرات ال�سبع التي جرح فيها ً
مل ن�سمع �أنينه ولو مرة واحدة».
نظر �إ َّ
يل والدي وقال�« :أتذكرين بعد يومني من عقد ال ِقران دعوناه
على الع�شاء يف منزلنا؟ كانت قدمه قد ُر ّ�ضت خالل التدريب يف النادي
على «الكونغفو» ع�صر ذلك اليوم .بدا غري مرتاح خالل تناول الطعام
وع ّدل جل�سته با�ستم���رار ،وانتفخت �أدواجه ل�ش ّدة كظمه الأمل من دون
�أن يخربنا بذلك .مل �أنتبه �إىل �أ ّنه يت�أمل».
هزّت �أ ّم���ي بر�أ�سها وتابع���ت« :ال�سابع من خرداد الع���ام املن�صرم.
�أتذ ّكر هذا اليوم ج ّي���دً ا؛ لأ ّنه كان يوم عيد ميالد فر�شته� .أردتُ �إعداد
احللوى لهذه املنا�سبة ،لك ّنها مل تقبل ،وقالت« :ال �أريد �أن �أُتعب �أحدً ا»،
و�أن���ا وافقتها على ذلك .احل���اج حمقّ  ،لقد ر�أيت علي تلك ال ّليلة منتفخ
الأوداج ،وع ّدل جل�سته م ّرات ع ّدة ،جل�س القرف�صاء يف �إحدى الزوايا،
فظننته يفعل ذلك خجلاً ».
 -1ا�ستمينوفن :مركب �أ�سا�سي في �أقرا�ص خف�ض الحرارة.
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�س�ألتن���ي �أ ّم���ي« :فر�شته ،ماذا �أ�سك���ب لك :الكب�س���ة �أم القيماق؟».
بكيت ثانية ،وددت الذهاب �إىل الغرفة الأخرى و�أبكي بقدر ما �أ�ستطيع.
بغ�صة« :القليل من الكب�سة».
�أجبتها ّ
�أقيم���ت يف يوم االثنني (/ 14كان���ون1988 /2م) ذكرى �أربعني علي
يف م�سجد مهدية همدان.
بقيت �أنا يف املنزل ،وبقي معي عدد من اجلريان كي ال �أبقى وحدي.
ُ
�صباحا حتّى ال�ساعة
كان الوق���ت املحدد للمرا�سم من ال�ساعة التا�سعة ً
احلادي���ة ع�شرة والن�صف ،لكن ،عندما عاد اجلميع من املرا�سم كانت
ال�ساع���ة ق���د جتاوزت الواح���دة بعد الظهر .قال���وا يل �إ ّن���ه �أقيم �ستون
�أو �سبع���ون حفل ت�أبني لأربع�ي�ن علي يف جميع قرى وبل���دات املحافظة،
فعج امل���كان بامل�شاركني كيوم
وذهب���ت جموع غفرية �إىل م�سجد مهدية ّ
احل�ش���ر ،ولهذا ،كان لدينا على الغداء عدد كبري من ال�ضيوف ،ولأجل
ذلك �أو�صى احلاج �صادق على الطعام م�سب ًقا.
يف امل�سج���د� ،س�أل الأ�صدقاء والأقارب عن �أحوايل ،وكل من مل يعلم
بوالدة حممد علي علم هن���اك .ع�ص ًرا ،كانت �سيدات العائلة وزوجات
الأ�صدق���اء والأق���ارب يح�ضرن لالطمئن���ان �إ ّ
يل ،وج ّله���ن تك ّبدن عناء
�شراء هدايا يل وملحمد علي .تنوعت الهدايا ما بني �أغطية ،جهاز طفل
و�ألع���اب (�س ّيارة،طائ���رة وما �ش���اكل) ،و�أهداين بع����ض الأقارب قطعة
قما����ش ،كنزة ،مقنعة مل ّون���ة ،و�صاروا يو�صونني من ب���اب العطف ب�أن
علي كي �أ�سمح
�أخلع ال�سواد و�أخرج م���ن احلداد� .أ�ص ّرت بع�ض الن�سوة َّ
لهن ب�أخذ موعد يل عند �صال���ون التزيني الن�سائي .جل�ست �إىل جانبي
�س ّيدة من عمري ،ب�شرتها بي�ض���اء اللون ،وعيناها مل ّونتان ،وحاجباها
بن ّي���ان ،وراحت تهتم بي طوال الوقت .حد�ست كث ًريا لأتذكر من تكون،
لك ّنني مل �أفلح ،قلت يف نف�سي قد تكون زوجة �أحد �أ�صدقاء علي.

فيلما 1 -
ذكرياتي تصبح
ً

65

وقالت�« :س ّيدة بناهي �أمل تعرفيني؟»� .أجبتها�« :آ�سفة،
مت ْ
�أخ ًريا تك ّل ْ
كلاّ  ،حاولت ذلك لك ّنني مل �أ�ستطع».
يعرفك ،ح�س ًنا ف�أنت
 معك ح���قّ يف �أ ّن ِك مل تعرفيني ،لكنّ اجلميعِ
زوجة علي ت�شيت �سازيان ،من ذا الذي ال يعرف ال�شهيد ت�شيت �سازيان
يف همدان؟!».
 هذا من لطفكم� ،شك ًرا لك. �أتذكري���ن ،يف ال�سن���ة املا�ضية بعد العيد �أجرين���ا دورة رماية م ًعايف م�سج���د مهدي���ة� ،أنت مل تلتفتي لن���ا ،ولكننا نحن ال�سي���دات جمي ًعا
عقدت
ك ّن���ا ن�شري �إليك ب�إ�شارات احلواجب و�أط���راف العيونِ ،
كنت قد ِ
قران���ك حدي ًث���ا ،ف�أوم����أ بع�ضن���ا لبع����ض�« :إنّ ه���ذه ال�س ّي���دة املم�شوقة
القام���ة تكون زوجة ال�س ّيد ت�شيت �سازي���ان .ال �أدري ملاذا كنت �أظنّ �أ ّنه
قائد ف�سيكون رمي���ك �أف�ضل من رم���ي اجلميع»� .ضحكت
���ك زوج��� ُة ٍ
لأ ّن ِ
ال�س ّي���دة وتابع���ت« :لك ّن���ك كنت تطلق�ي�ن ك ّل طلقاتك خ���ارج الهدف».
�ضحكت كذلك من قولها.
ُ
انحن���ت مرمي ،ويف يدها �صينية كب�ي�رة عليها �أقداح ال�شاي ،طافت
عل���ى ال�ضي���وف لتق ّدم لهم واج���ب ال�ضيافة .كذلك تبعته���ا نفي�سة ويف
يدها القندان.1
�أردف���ت املر�أة�« :س ّيدة بناهي ،نح���ن ب�صدد �إعداد جم ّلة يف م�سجد
مهدي���ة مع �أخوات �أُخري���ات� .إذا كان لديك ذكرى ممي���زة عن ال�س ّيد
عل���يّ ،
���م فتحت
تف�ضل���ي ب�سرده���ا .فنح���ن نريد ن�شره���ا يف املجلة» ،ث ّ
حقيبتها و�أخرجت دفرتًا وقل ًما.
 -1قن���دان :ال�سكرية ،وعاء يو�ضع فيه مكعبات ال�سك���ر .وي�شتهر في �إيران �أن ُيو�ضع مكعب
ال�سكر تحت الل�سان قبل احت�ساء ال�شاي( .المترجم)
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���ت يف التفك�ي�ر :ذكرى!! ذك���رى عن علي .يف تل���ك اللحظة مل
غرق ُ
�أ�ستطع �أن �أتذكر �شي ًئا.
���ت لها�« :أنا مل �أك���ن مع علي يف اجلبهة .لقد كان���ت لعلي م�آثره
فقل ُ
اخلا�صة؛ �إذ مل ينقل �أخبار اجلبهة واحلرب �إىل املنزل بتا ًتا».
ّ
�س�أل���ت امل���ر�أة بتعج���ب�« :أتق�صدين �أ ّن���ه مل يكن يخ�ب�رك �شي ًئا عن
العمليات� ،أو عن �أ�صدقائه ال�شهداء واجلرحى؟!».
 كلاّ  .ال �ش���يء .و�إذا م���ا �سمعت �شي ًئا فم���ن �أ�صدقائه �أو املحيطنيبه� .أ ّما بخ�صو�ص الأمور التي تتع ّلق به �شخ�ص ًّيا فلم يكن يح ّدثني �شي ًئا
عنها».
تزوجت؟».
�شدهت املر�أة فاهها و�س�ألتني« :املعذرة ،متى
ِ
 يف �شهر ني�سان 1986م عقدنا القران.ب���د�أت ال�س ّيدة بالع ّد على �أ�صابع يديها االثنتني وقالت« :لقد ع�شتما
م ًعا قرابة ال�سنة والثمانية �أ�شهر� ،صحيح؟».
 نعم ،تقري ًبا. بالت�أكيد �سيكون لديك خ�ل�ال هذه الفرتة ذكرى عنهّ .تف�ضلي لو
�سمحت اذكري واحدة الفتة.
ِ
غرقت يف التفكريُ ،ترى � ّأي ذكرى ينبغي يل �سردها� ،إحدى ذكريات
ُ
حياتنا يف دزفول� ،أو �سفرنا �إىل م�شهد وقم� ،أم ذكرى زفافنا� ،أو ِق ّ�صة
م�ست�شفى �سا�سان� .س�ألتها :معذر ًة ،ما هو الهدف من هذه املقابلة؟!».
 ج ّيد� ،أظنّ �أنّ النا�س يريدون التعرف �إىل قادة احلربّ � ،أي �أنا�سخا�ص���ة يف ق�ضايا حياته���م ال�شخ�صية ،مع زوجاته���م و�أبنائهم،
ه���مّ .
و�أ�سرهم.
تب�سمت وقلت�« :أظنّ �أنّ النا�س يعرفون علي �أكرث م ّني ومن عائلته.
ُ
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عل���ي مع���روف ب�شجاعته وحمبت���ه للإم���ام ،واهتمام���ه ال�شديد بكالم
الإمام .ففي ك ّل خطبه كان يقول ال تدعوا كالم الإمام على الورق وبال
�شخ�ص ٌ
ن�شيط ،مقدا ٌم� ،صاحب نخوة ومروءة � ً
أي�ضا».
تطبيق .علي
ٌ
نظ���رت امل���ر�أة نظ���رة يائ�سة .و�ضع���ت القل���م يف الدف�ت�ر و�أغلقته.
لديك � ّأي ذكرى عنه؟».
و�س�ألت�« :أفهم منك �أ ّنه لي�س ِ
لدي الكثري م���ن الذكريات عن علي؛ منذ اليوم الأول للخطوبة
كان ّ
وحتّ���ى حلظة الوادع .باملنا�سب���ة ،فكل هذه الذكريات كن���ت قد د ّونتها
عام���ي  1365و .1*1366كان ل���دي رغبة �شدي���دة يف تدوين
يف روزنام���ة َ
بع�ض الذكريات واحل���وادث يف حياتنا؛ و�إذا مل تتح يل فر�صة كتابتها،
كن���ت �أ�ش�ي�ر �إىل الأحداث املهمة �أو �أقوم بكتابة كلم���ة عنها� ،أو تو�ضيح
خمت�صر على املف ّكرة نف�سها و�أَ ِ�س ُمها بعالمة مع ّينة .كنت �أجمع الكثري
واحتفظت بك ّل ر�سائله وكل الأ�شياء
من الأحداث حتت عنوان ذك���رى،
ُ
الت���ي �أعطاين �إياه���ا� :سجدة ترب���ة ح�سينية� ،سجادة �ص�ل�اة�ُ ،سبحة،
قطع���ة قما�ش مبارك���ة من يد ح�ضرة الإم���ام ،وزجاجات عطر �صغرية
احلج���م كان يتط ّيب بها عند ال�صالة ،ويدهن منها خلف �أذنيه .لكن،
اخلا�صة م ًعا!
ف ّكرت ماذا تفيد النا�س ذكريات حياتنا
ّ
عندم���ا ر�أت امل���ر�أة �أ ّنني تو ّقفت عن الكالم ،ب���ادرت ل�س�ؤايل ثانية:
لديك ذكرى؟».
«�ألي�س ِ
���ت وقلت�« :أرجو املعذرة فف���ي ظروف كهذه لي�س لدي ح�ضور
�ضحك ُ
ذهن».
انقطع���ت املر�أة ع���ن الإ�صرار .و�ضعت القل���م والدفرت يف حقيبتها.
احت�س���ت ال�شاي وتناولت احللوىّ ،ثم �ش ّدت من قامتها ،وقالت �إ ّنها قد
* (1987و1988م).
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ت�أتي يف وقت �آخر لإجراء املقابلة ،و ّدعتني وان�صرفت.
***

يف ال ّلي���ل ،عندما ان�صرف ال�ضي���وف ،عاد والت�أم م��� ّرة �أخرى هذا
اجلمع ال�صغري من الأقارب و�أهل ا ُ
حلزانة.
مل تك���ن ح���ال ال�س ّيدة من�صورة على ما يرام .كان���ت تتذ ّرع بتجهيز
م���رمي لأغرا�ضه���ا وا�ستعداده���ا للذه���اب م���ع زوجه���ا �إىل طهران يف
ال�صباح الباكر� .أ ّما ال�س ّي���د نا�صر والبقية فقد جل�سوا يف زوايا الغرفة
وق���د ران عليهم ال�صم���ت وا�ستوىل عليه���م احلزن والغ���م .كانت �أ ّمي
أنت � ً
� ً
أي�ضا اجمعي �أغرا�ضك
أي�ض���ا تهيئ حممد علي .قالت« :فر�شت���هِ � ،
يف احلقيب���ة كي نذهب غ���دً ا �إىل البيت ،فوالدك هناك وحده ،و�أختاك
لديهما مدر�سة ،وال �أعرف كيف �أم�ضوا هذه الأ ّيام القليلة من دوين!».
و�ضعت �أ ّمي حممد علي يف �سريره ،فعبقت رائحة الطفل يف الغرفة،
رائح���ة ال�صابون ،البودرة ،واحلليب .نه�ضت وطويت مالب�سي ومالب�س
حممد عل���ي وو�ضعتها يف احلقيب���ة ،كذلك البطاني���ات ،وعلبة احلليب
مكان واحد كي ال �أن�سى منها �شي ًئا
وبراد املاء ،جمعتها ك ّلها وو�ضعتها يف ٍ
ً
م�ستيقظا ووجه���ه كان ما يزال متو ّردًا،
عن���د ال�صباح .كان حممد علي
لكنه بدا �أكرث نحافة .كان هاد ًئا يح ّدق بعينيه الرماديتني يف ال�سقف.
وقع���ت عين���اي على �صورة عل���ي يف الإطار وهو ينظ���ر �إلينا حزي ًنا.
خاطبته :علي حبيبي ،لمِ َ �أنت م�ستاء؟ �إنّ �ش�أن املر�أة ومكانتها يرتبطان
زوجا يل .والآن �أنت
بح�ض���ور زوجها؛ كنت �أ�ستمد ال�ش�أنية من وجودك ً
ل�ست هنا ،ويتم ّلكني �شعور خمتلف .لع ّلي �أ�صبح عب ًئا وحملاً !!
ته ّي����أت للرحيل فرمبا لن �أعود يف القريب العاجل .كنت �أغادر تلك
خا�صة بنا
الغرف���ة املليئ���ة بالذكريات ،غرفة كان���ت تتح ّول �إىل غرف���ة ّ
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ك ّلم���ا عاد علي من اجلبه���ة ،غرفة تنبعث منها رائحة علي .كانت ثيابه
مع ّلق���ة يف اخلزانة ،وكتبه من�ضودة على رف���وف املكتبة ،كذلك ر�سائله
���م باملغادرة ،ارت�أيت
وخمطوطات���ه و�ألبوم �صور رفاقه الكثرية .و�أنا �أه ّ
�أن �آخ���ذ �صورته معي� .شددتُ قامت���ي لأنزع ال�صورة عن احلائط ،لكنّ
ي���دي الت�صقت ب�إطارها ،ومهما حاولت �إفالتها مل �أفلح� .سمعت �صوت
ال�س ّيد نا�صر يناديني من اخللف:
 فر�شته ،ماذا تفعلني؟رفعت يدي عن ال�صورة.
ُ
 ع ّم���اه� ،س�أذهب غ���دً ا �إىل بيت �أمي� ،أ�ست�أذن���ك ب�أخذ �صورة عليمعي � ً
أي�ضا.
اعرتاه التعجب ف�س�ألني« :تريدين الذهاب؟!».
���م نظ���ر �إىل جهة الب���اب ونادى« :ي���ا �س ّي���دة من�صورة ،ي���ا �س ّيدة
ث ّ
من�صورة ،تعايل وانظري فر�شته ماذا تقول .تريد املغادرة!».
بع���د قليل ،دخل���ت ال�س ّيدة من�صورة ومعها �أ ّم���ي واجل ّد واجل ّدة .مل
تتح ّم���ل ال�س ّي���دة من�صورة م�شه���د الأغرا����ض املجموع���ة ،وا�ست�سلمت
بقيت حائ���رة ماذا �أفعل ،فا�ست�سلمت �أن���ا � ً
أي�ضا للبكاء .اختنق
للبكاءُ .
ال�س ّيد نا�صر بعربته .جاءت مرمي � ً
أي�ضا ،وحينما ر�أت �أ ّمها تبكي �س�ألت
متعجبة� :أ ّمي ماذا حدث؟!
كان ب���كاء ال�س ّيدة من�صورة ُيبكي احلج���ر ويفتّته .احت�ضنتها مرمي
وب���د ًال من �أن توا�سيها وته ّدئ من روعها راحت تبكي هي � ً
أي�ضا .تب ّدلت
�أحوال الغرفة ،و�صار ك ّل من يدخلها ويرى هذا املنظر ال يتمالك نف�سه
ع���ن البكاء� .أع���رف �أ ّنه خالل الأ ّي���ام القليلة املا�ضي���ة وخالل مرا�سم
العزاء كان اجلميع مي�سكون �أنف�سهم عن البكاء كي ال ي�شمت بنا العدو
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ويفرح ،ونعطي املنافقني ذريعة يف �أيديهم لال�ستغالل.
فتوجه �إلينا قائلاً :
ال�شخ�ص الوحيد الذي مل ِ
يبك كان ال�س ّيد نا�صرّ ،
روح ّي علي و�أمري ها هنا ،ول�سرور روحيهما �ص ّلوا على النبي و�آله».
«�إن َ
رفع اجلميع �أ�صواتهم بال�صالة على النبي و�آله .كان اخلال حممود
جال�س��� ًا بجانب حمم���د علي يداعبه .تابع ال�س ّيد نا�ص���ر قوله�« :أنا على
روح ّي علي و�أمري تنظ���ران �إلينا وتري���ان ت�صرفاتنا؛ �إذ ًا
يق�ي�ن م���ن �أنّ َ
بحق موالنا الأمري ك ّفوا عن البكاء».
عندم���ا كان ال�س ّيد نا�صر ينطق بهذه الكلمات� ،سرى اختالج رجفة
متاما كلوح زجاج تل ّقى �ضربة ،و�صدر منه �صوت ت�شقق ،وقد
يف �صوت���ه ً
يهوي مع � ّأي وكزة �إ�صبع عليه.
هد�أت ال�س ّي���دة من�صورة و�سكتت مرمي و�أم���ي .التفت ال�س ّيد نا�صر
�إ ّ
يل وق���ال :والآن ي���ا �س ّي���دة فر�شته؛ ه ّي���ا قويل �إ ّن ِك تريدي���ن املغادرة؟
إليك �أحد؟!
أمللت م ّنا ِ
� ِ
وتعبت؟! هل �أ�ساء � ِ
�أجبته على الفور« :كلاّ � ،أبدً ا يا ع ّماهّ � ،أي �إزعاج؟! � ّأي �أذى؟!».
مرة �أخرى ا�سرت�سلت ال�س ّيدة من�صورة يف البكاء.
 �إذ ًا ملاذا تريدين الذهاب؟! �أري ُد �أن �أرفع الزحمة� ،صرت عب ًئا عليكم ،لقد �أتعبتكم معي.وقلت:
التفت ناحية �أ ّمي ُ
ُّ
�أ ّمي � ً
أي�ضا تريد الذهاب �إىل منزلها ،فوالدي و�أختاي وحدهم.
�أخذت ال�س ّيدة من�صورة حممد علي ،احت�ضنته و�ض ّمته �إىل �صدرها
وقالت نائحة� :إىل �أين �ست�أخذين حفيدي اجلميل؟ �أمري حبيبي فديتك
نف�سي ،علي حبيبي فديتك نف�سي! علي يا عمري �إىل �أين تريد الذهاب؟
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ارجتف �صوت ال�س ّيد نا�صر جمددًا وقال يل« :ال يا عزيزتي! ال تقويل
أنت ابنتنا وحممد علي ابننا .ماذا
مثل هذا الكالم ،هذا كالم الغرباءِ � .
بيتكّ ،ثم رفع يديه �إىل ال�سماء
يعني �أ ّن ِك م�صدر �إزعاج لنا؟! فهذا البيت ِ
وق���ال« :احلمد هلل ،ف�إذا ما ا�ست�شهد ابناي فلأ ّنهما جديران بال�شهادة,
���ت � ً
ولد َّي مل يكونا مبعث
أي�ضا قبلت �شهادتهما .حمدًا لك ي���ا رب �أنّ َ
و�أن َ
عار وهوان� .شك ًرا لك يا رب �أن �صار ولداي مبعث عزٍّ وفخار� .ألف �شكر
لك ربي على ما �أعطيت ،و�ألف �شكر لك على ما �أخذت».
بعد دقائق ما لبث �أن جنح ال�س ّيد نا�صر �إىل الدعابة واملزاح ليع ّدل
�أمزجتنا فقال« :هيا خذي ابنك هذا واذهبي ،لقد قتلنا ب�صمته وعدم
أتعبت نف�سي وقر�صته لأجعل���ه يبكي ،لكن من دون جدوى!!
بكائ���ه ،كم � ُ
�أ�ص�ًل اً �إن الطفول���ة هي طفول���ة �أ ّيام زمانن���ا ..ك ّنا مبج���رد �أن ن�ضرب
الأطفال ي�صل �صوت بكائهم �إىل بيوت اجلريان القريبة والبعيدة!!».
وم���ع كالم ال�س ّيد نا�صر وبكاء ال�س ّيدة من�صورة وجدتُ �أن ال منا�ص
علي.
م���ن البقاء ،بالرغم من �أنّ االن�س�ل�اخ من هذه الغرفة بات �صع ًبا ّ
فف���ي ك ّل يوم كن���ت �أمتن���ى �أن يدبر النه���ار ب�سرعة ويقب���ل ال ّليل لأنام
�أن���ا وحمم���د علي يف غرفة عل���ي .كان لتلك الغرفة ح���ا ٌل عجيبة .كنت
أحت�س�س وجود علي فيها ،و�أراه يف منامي حتّى ال�صباح.
� ّ
ليال �أُخر.
يف تلك ال ّليلة مكثت يف تلك الغرفة وتلتها كذلك ٍ
بل���غ حممد علي ال�شهري���ن من العمر .ك ّنا �أحيا ًن���ا نح ّل �ضيو ًفا على
بي���ت احلاج �ص���ادق لع ّدة �أ ّيام ،و�أحيا ًنا �أخرى نن���زل يف بيت �أمي ،لكنّ
بيتنا الأ�سا�س كان منزل احلاج نا�صر.
�س���اءت حال ال�س ّيدة من�صورة من جديد؛ �إذ تك ّي�ست كليتاها واخت ّل
���ام ج�سمها .ق ّرر ال�س ّيد نا�صر نقله���ا �إىل طهران لتبقى فرتة هناك
نظ ُ
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هت �أنا وحممد عل���ي مع بع�ض الأكيا�س
توج ُ
للمعاجل���ة .وله���ذا ال�سببّ ،
واحلقائ���ب �إىل من���زل �أمي ،لكن منذ ذل���ك احلني ،ق ّررن���ا �أ ّنه عندما
يومي اخلمي����س واجلمعة يف منزل ال�س ّيد
يع���ودون من طهران �أن �أبقى َ
والدي.
نا�صر ،وباقي الأ ّيام يف منزل ّ
تغيرّ ت �أحوايل وظرويف هناك وكثرُ ت �أوقات وحدتي ،ففي ك ّل �صباح
كان وال���دي يذهب �إىل عمل���ه .كان والدي حلاّ ًقا م�شه���و ًرا ،ويقع حمل
عمله (�صال���ون 2000للحالق���ة) يف تقاطع �شريعت���ي يف همدان ،وكان
اخلا�صون؛ بينم���ا �أ ّمي كانت تذه���ب �إىل م�شغل اخلياطة
لدي���ه زبائنه
ّ
خا�صة
ً
�صباح���ا وع�ص ًرا برفق���ة عدد من الن�س���وة ،كنّ يخطن ب���دالت ّ
باملجاهدين جما ًنا.
كان امل�شغل يقع يف �شارع «بابا طاهر» 1قرب م�سجد مريزا داوود يف
الطابق الثاين لأحد الدكاكني.
�أما �أختاي فكانتا تلميذتني تذهبان �إىل املدر�سة يوم ًّيا ،لهذا ال�سبب،
كان املن���زل يخلو ك ّل �صباح و�أبقى �أن���ا وحممد علي وحدنا .كان حممد
علي طفلاً هاد ًئا وقليل الإزعاج.
���ت يف تلك الأ ّيام الكثري من �أوق���ات ال�ش ّدة ،كانت �أ�صعب �أ ّيام
قا�سي ُ
وحدتي وعزلتي وانكما�ش���ي على نف�سي ،ف�أم�ضيها بكتابة املذ ّكرات� ،أو
عامي (.)1987-1986
با�ستح�ضار الذكريات من تقومي َ
كان���ت �أ ّمي ال�شخ�ص الوحيد ال���ذي �سعى �إىل �إخراجي من وحدتي.
يف �أك�ث�ر الأوقات كانت تذه���ب �إىل امل�شغل غ ًّبا لرتتي���ب الأمور هناك،
���م تعود ب�سرعة �إىل البي���ت ،و�أحيا ًنا مل تكن تذه���ب �إىل دوامها
وم���ن ث ّ
امل�سائ���ي .يف بع����ض الأوق���ات كانت تقي���م جمال�س ع���زاء يف املنزل� ،أو
 -1باب���ا طاهر :عارف و�شاعر ايراني اال�صل عا�ش في �أواخر القرن الرابع و�أوا�سط القرن
الخام�س الهجري في زمن طغرل بيك ال�سلجوقي؛ له مقام في مدينة همدان.
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ت�أخذين معها ل�سماع التعزية.
�أحيا ًنا كان �أبي يلزم املنزل ،فنوكل �إليه مهمة االعتناء مبحمد علي،
ونذهب ّ
لنتم�شى م ّدة ن�صف �ساعة ،فنجول يف ال�سوق ،وت�شرتي يل �أ ّمي
�شي ًئاّ ،ثم نعود �إىل البيت.
كنت �أم�ضي معظ���م �أ ّيام �آخر الأ�سبوع 1يف منزل ال�س ّيدة من�صورة،
ع�شت مع الوحدة وال ُغ ّمة �أ�صعب ف�صول حياتي.
يف النهارات كنت �أر ّكز نظري يف الباب ،و�أمتنى جميء �صديقة يل.
مل يعد يزورنا � اّإل نفر قليل .غرق اجلميع يف حياتهم اليومية ،وك�أنيّ مع
�شهادة علي قد محُ يت �أنا � ً
أي�ضا من الذاكرة.
تلك الأ ّيام وم���ا ا�ستتالها ،حوت الكثري من املتاعب وامل�آ�سي وما ال
ومت�سكي باملبادئ واملعتقدات،
ُيحكى �أو ُيقال ،ولوال ع�شق الإمام والثورة ّ
ملا حت ّملت تلك ال�صعوبات �أبدً ا.
���ي اتخاذ
وهك���ذا وجل���ت مرحل���ة �صعبة م���ن التح ّدي���ات ،حتتّم عل ّ
ق���رارات �أ�صع���ب و�أكرب .لقد م�ض���ى علي يف �سبيل �أهداف���ه و ُم ُثله ،و�أنا
بقيت يف �أثر اكت�شاف �أهدايف و ُم ُثلي والبحث عنها..
يف الع���ام الت���ايل ،و�ضع���ت احل���رب �أوزاره���ا ،وع���اد املقاتلون من
اجلبه���ات �إىل املدن ،وانغم�س���وا يف حياتهم االعتياد ّي���ة ،و�شي ًئا ف�شي ًئا
تغيرّ الكثري من الأ�شياء.
يف العام 1988م ،وبت�شجيع و�إ�صرار من �أ ّمي ومتابعتها ،انت�سبت �إىل
معهد «التهذيب» وللم���رة الثالثة ان�شغلت يف درا�سة �سنة ثانية حادقات
الأطفال.
رمبا كانت الأعوام الأوىل من �أ�صعب �سنوات فراقي لعلي ،ولكن مع
 -1الخمي�س والجمعة( .المترجم)
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وجود التقاومي واملذ ّكرات التي كنت � ّ
أخطها على �صفحاتها ،كنت �أعي�ش
أحت�س�س وج���وده ب�شكل عجيب .ما زلت �أحتف���ظ بتلك التقاومي،
مع���ه ف� ّ
ومن خالل النظر �إليها وقراءة كلمتني �أو ثالث كلمات م�ش ّفرة كنت قد
كتبته���ا على �شكل مذ ّكرات عل���ى ر�أ�س ال�صفحات حتيا من جديد �أمام
ناظري ك ّل الذكريات منذ اليوم الأول للخطبة حتّى حلظة اال�ست�شهاد.

2
خاطب ذو عينين زرقاوين

يف �شهر �آذار من عام1986م ،رحت �أنظر من خلف نافذة احلافلة
�إىل الأ�شجار العارية والياب�سة جنب الر�صيف ،والثلوج التي ّ
غطتها
طبقة من الغبار والرتاب ،وقد �أخذت تذوب �شي ًئا ف�شي ًئا .كانت ال�سماء
�صافية زرقاء ،و�أحيا ًنا كانت جوقة ع�صافري تخرج �إىل الطريان و�سط
ال�سماء.
�ضغط ال�سائ���ق على مكابح احلافلة ونظر يف امل���ر�آة مناد ًيا ب�صوت
عال «هرن�ستان»؛ � ّأي املهنية.
ٍ
ترجل���ت م���ن احلافلة فتاة ذات وج���ه دائري �أبي����ض اللون ،وعينني
ّ
خ�ضراوي���ن جميلت�ي�ن ،ب���دت يل �أ ّنه���ا �أجمل م���ن ك ّل الفتي���ات اللواتي
ر�أيته���نّ  .كانت جتل�س دائ ًم���ا يف �آخر احلافلة وتتح��� ّدث مع �صديقاتها
ب�صوت منخف�ض .كنت �أعلم �أ ّنها مثلي يف ال�سنة الثانية و ُتدعى «مرمي».
�سمعت ذلك من �صديقاتها ،لك ّننا مل نكن يف ال�صف نف�سه.
تو ّقفت احلافلة مقابل مهنية «�شهداء ديباج» .ع ّدلت مرمي عباءتها،
ّ
وترجل���ت منه���اّ ،ثم راح���ت تل��� ّوح بيدها
وغط���ت به���ا ط���رف وجهه���ا ّ
ل�صديقاتها من اخلارج مو ّدع ًة �إ ّياهن.
كان �أغل���ب ر ّكاب احلافل���ة تالم���ذة يف مهنية التهذي���ب ،كانت تعرب
م���ن �شارع «مريزاده ع�شقي» حيث يقع منزلنا ،وكل يوم كنت �أنزل �أمام
م�ست�شفى الإم���ام اخلميني{� .أطلق على زقاقن���ا يف تلك الأ ّيام ا�سم
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«مهرغان» الواقع مقابل زقاق «قا�ضيان» .بعد �أن عربت ال�شارع ودخلت
الزقاق ر�أيت �شاحنة �صغرية متو ّقف���ة �أمام منزلنا .دخل بع�ض الرجال
�إىل باح���ة املنزل ،وبعد قليل خرجوا حامل�ي�ن �أوعية كبرية وو�ضعوها يف
وقفت جان ًبا
ال�صن���دوق اخللف���ي لل�شاحنة .عندم���ا و�صلت �إىل الباح���ة ُ
ك���ي يخرج الرج���ال الذين و�ضعوا ثاني ًة بع����ض الأوعية من املخ ّلالت يف
غ�صت باح���ة منزلنا باجلم���وع ،وامت�ل��أ ف�ضا�ؤها
�صن���دوق ال�شاحن���ةّ .
بالروائ���ح املختلفة ،وان�شغلت ك ّل جمموع���ة من الن�سوة يف �أنحاء الباحة
جلو�سا �أو وقو ًفا .بينما وقف عدد من الن�ساء �إىل جانب موقد
بعم���ل ماً ،
الغ���از لإعداد املر ّب���ى داخل قدر كب�ي�ر ،وراح عدد �آخ���ر ي�سكب ع�صري
امل�ب�رد داخل القوارير .جل�ست بع����ض الن�سوة على ب�ساط
ال�سكنجبنيّ 1
املك�سرات املو�ضوعة على �صين ّية و�سط الب�ساط داخل �أكيا�س
كبري لتعبئة ّ
النايلون ال�صغ�ي�رة و�أغلقنها ب�شرائط �صغ�ي�رة خ�ضراء .عندما عربت
مت عليها ،فهي �صديقة �أ ّمي ،وتعمل
م���ن �أمام ال�س ّيدة «حمي���د زاده» �س ّل ُ
يف خياط���ة بدالت املجاهدين يف امل�شغل التعب���وي «يف �سبيل اهلل» .ر ّدت
�سالمي بب�شا�شة وجه ،وهم�ست �شي ًئ���ا يف �أذن �إحدى الن�ساء اجلال�سات
وجنتي و�أ�سرعت �إىل البهو.
قربها .اعرتاين اخلجل و�شعرت بحرارة
ّ
يف البهو ،جل�ست � 7أو  8ن�سوة ،و ُم ّد خوان� 2أبي�ض كبري على ال�سجادة،
وجبل من قوالب ال�س ّكر 3قد تك ّوم و�سطه .دخلت ذ ّرات ال�س ّكر املنت�شرة
حلقومي ،ف�شعرت مبذاقها احللو .كانت �إحدى الن�سوة تقر�أ دعاء التو�سل
يك�سرن قط���ع ال�سكر الكبرية يف
غي ًب���ا ،بينما راحت باق���ي الن�سوة وهنّ ّ
� -1سكنجبين� :شراب خا�ص يع ّد من النعناع والع�سل �أو ال�سكر( .المترجم)
 - 2مائدة� ،سفرة.
 -3قال���ب ال�سك���ر معروف في �إيران ب�شكل���ه القاموعي؛ وقد يعد بطرق �أخ���رى ،ويعمد �إلى
تقطيع���ه وتحويله �إلى مكعبات �صغيرة حتى ي�سهل تناولها في الفم عند �شرب ال�شاي مثال؛
�أو تذويبها في الأواني لإعداد الحلوى وما �شابه( .المترجم)
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الهاون يرتّلن زمزمة «يا وجي ًها عند اهلل ا�شفع لنا عند اهلل».
���د ًرا كبري ًة على
دخل ُ
���ت خل�س ًة �إىل املطب���خ .كانت �أ ّمي قد و�ضعت ِق ْ
الغ���از ،وراحت حت ّرك م���ا بداخله���ا بوا�سطة مغرفة كب�ي�رة ،ف�أزكمت
رائحة اخل ّل حلقومي.
�ألقيت التحية على �أ ّمي و�س�ألتها عن �أحوالها� .أردتُ فتح الرباد ف�إذا
بال�س ّيدة حميد زاده تقف خلفي يف املطبخ وتهم�س �شي ًئا يف �أذن �أمي.
�شمم���ت رائح���ة م�ؤام���رة ،وح ّثن���ي الف�ض���ول ملعرفة م���ا هم�ستا به.
بحج���ة تبديل مالب�س���ي وارتداء
�أ�سرع���ت �إىل الغرف���ة ،وبقي���ت هناك ّ
اللبا�س املنزيل .كانت نفي�سة ذات ال�سنوات اخلم�س نائمة يف الغرفة.
طرحت كنزتي ف���وق بنطايل وذهبت �إليها.
بعد قلي���ل نادتني �أ ّمي.
ُ
كانت ال�س ّيدة حميد زاده يف انتظاري مع تلك ال�س ّيدة التي كانت جتل�س
يك�سرن قوالب ال�سكر.
قربه���ا يف زاوية الغرفة خلف الن�سوة اللواتي كنّ ّ
�أوم����أت �إيل �أ ّم���ي كي �أرتّب �شع���ري ،انتبهت للت��� ّو �أنيّ مل �أ�س ّرح �شعري،
كذل���ك �أ�ش���ارت �إ ّ
يل بحركات العني واحلاجب ك���ي � ّ
أح�ضر لهنّ ال�شاي.
وا�ضحا يل ال�سبب الذي جعل �صديقة ال�س ّيدة حميد زاده ت�صبو �إ ّ
يل
بدا ً
خم�ص�صة لل�ضيوف وملأت
بنظراته���ا كث ًريا� .سكبت ال�ش���اي يف �أقداح ّ
القندان مبك ّعبات ال�س ّكر وو�ضعتها و�سط ال�صين ّية.
رجعت قليلاً �إىل الوراء ونظرت �إىل لون �أقداح ال�شاي و�صفائه؛ كان
لونها زه ًّيا يت�صاعد منها البخار.
تفح�ص���ت نف�س���ي �أمام ال�سم���اور املع���دين و�س ّرحت �شع���ري بيدي
ّ
ودخل���ت البه���و .كانت �صديق���ة ال�س ّيدة حمي���د زاده متو�سط���ة الطول،
بي�ضاء الب�ش���رة ،وكان حاجباها البن ّيان َ
وردي اللون،
عري�ضني ،وفمها َّ
ترت���دي ثيا ًبا �أنيق���ة ج ًّدا .عندم���ا انحني���ت �أمامها لأق��� ّدم ال�شاي لها
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تب�سمت ونظرت �إ ّ
يل بتودد قائل ًة�« :سلمت يداك� ،أ�سعدك اهلل».
ّ
بيدين مرجتفتَني،
بعد ذلك ،ق ّد ُ
مت ال�شاي لأ ّمي ولل�س ّيدة حميد زاده َ
و�أخ���ذت ال�صين ّية والقن���دان �إىل املطبخ ّثم ذهبت �إىل الغرفة وحب�ست
نف�سي هناك.
���ت التق���ومي من حقيبتي وو�ضعت �إ�ش���ارة × �صغرية على يوم
�أخرج ُ
ال�سبت � 7آذار  1986وكتبت «مرا�سم الطلبة».
***

يف الي���وم الت���ايل ،كان عطلة ما ب�ي�ن االمتحانني ،من���ت بعد �صالة
ال�صبح حتّى ال�ساعة التا�سعة والن�صف .عندما ا�ستيقظت وذهبت �إىل
التعجب؛ فال�س ّيدة حميد
احل ّم���ام لأنظف �أ�سناين ،اتّ�سعت عيناي م���ن ّ
زاده وتل���ك ال�س ّيدة الأنيقة املظهر الت���ي ر�أيتها البارحة كانتا تقفان مع
�أ ّمي يف فناء املنزل وتتح ّدثان �إليها .ذهبت �إىل املطبخ واختب�أت هناك،
وبعد قليل غادرت���ا .جاءت �أ ّمي وقالت« :فر�شته� ،إ ّنها ال�س ّيدة من�صورة
�صديقة ال�س ّيدة حميد زاده ،تلك ال�س ّيدة التي �أتت البارحة معجبة بك،
مد َحتها ال�س ّي���دة حميد زاده كث ًريا ،وقالت �إ ّنها عائلة ج ّيدة وابنها
لقد َ
�صديق ابن ال�س ّيدة حميد زاده ورفيق جهاده».
�شرعت ثاني ًة! كم م ّرة �أخربتك �أ ّنني ال
�أجبته���ا با�ستياء�« :أ ّمي ،لقد
ِ
�أنوي الزواج� ،أريد �أن �أكمل درا�ستي و�أدخل اجلامعة».
�أجابتني« :ال تفزعي! فهل تظ ّن�ي�ن �أ ّنهم �سي�أخذونك بهذه ال�سرعة،
�أنا � ً
أي�ضا �أخربتهم بذلك .لق���د �أخربتني ال�س ّيدة من�صورة �أ ّنها معجبة
تابعت
بنجابت���ك ،و�أنّ ابنه���ا يرغ���ب يف فتاة مثلك ،وال م�شكلة له���م �إن ِ
حت�صيلك العلمي بعد الزواج ،وذكرت يل �أنّ ابنتها عقدت قرانها رغم
�أ ّنها تتابع حت�صيلها».

خاطب ذو عينين زرقاوين 2 -

79

فرحة« :يبدو
�أحني ُ
تب�سم���ت �أ ّمي وقالت ِ
���ت ر�أ�سي ومل �أجبها ب�شيءّ ،
�أ ّنهم عائلة ج ّيدة ،وابنهم يف احلر�س الثوري».
كانت �أ ّمي تعلم �أنّ �أحد �شروطي للزواج هو �أن يكون زوجي امل�ستقبلي
«حار�س���ا ثور ًّي���ا» .بر�أيي� ،إنّ احلر����س الثوري هم �أ�شخا����ص كاملون ال
ً
ي�شوبه���م عيب ،وهم �أفراد م�ؤمنون ومتد ّينون ،ومن الناحية الأخالقية
مت�ساوون يف املنزلة واملقام مع العلماء.
ث���م �أردفت �أ ّمي�« :أخربتن���ي ال�س ّيدة من�ص���ورة �أنّ ابنها يف اجلبهة
منذ بداية احلرب».
�شعرت �أنّ والدتي را�ضية عن هذا الزواج ،فهي ما تفت�أ تذكر معايريي
و�شروط���ي للزواج .كان من �شروطي �أن يك���ون زوجي جماهدًا .كنت قد
أحب �أن �أكون عب ًئا على
�أخ�ب�رت �أ ّمي �أ ّنني �أرغب يف فعل �شيء للثورة ،ال � ّ
املجتم���ع� ،إنّ هديف ه���و �أن �أكون يف خدمة الث���ورة ويف خدمة وطني من
خالل ارتباطي مبجاهد .عندما الحظت �أ ّمي �صمتي ،مل تردف �شي ًئا.
***

يف الي���وم الت���ايل ،عندما عدت م���ن املدر�سة كانت �أ ّم���ي قد ّ
نظفت
البي���ت ورتّبته ب�شكل الفت ومميز .فقد كن�ست عتبة الفناء ّ
ور�شت املاء
و�شطفت الباحة ،كذلك نظفت النوافذ وملّعتها ،ونظفت الغرف وكن�ستها
وغيرّ ت ديكورها .وانتهت ك ّل تلك اجللبة واالنهماك باملخلالت واملربى
التي كنّ يح�ضرنها للجبهة.
�صارت رائحة البيت كالورد .ت�أملت كث ًريا من �أجلها ،فهي قامت بك ّل
هذه الأعمال وحدها خالل � 4أو � 5ساعات.
هم�ست �أ ّمي قائلة« :من املق ّرر �أن ت�أتي ال�س ّيدة من�صورة وابنها �إىل
منزلنا ال ّليلة».
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جت ّمدت �أطرايف لدى �سماع���ي هذا الكالم وخفق قلبي .بعد الغداء
علي
قم���ت مب�ساع���دة «ر�ؤي���ا» ب�إكم���ال تنظي���ف املن���زل ،بينما �سيط���ر ّ
اال�ضطراب ب�سبب جميئهم لطلب يدي.
ح ّل امل�س���اء .كانت �أ ّمي تع ّد طعام الع�شاء ،وكانت ال�ساعة ت�شري �إىل
الثامن���ة والن�صف عندما رنّ جر�س ب ّوابة الفن���اء ،فنه�ض والدي وفتح
الباب .لقد كانت ال�س ّيدة من�صورة وابنها.
احتجبت �أنا و�إخوتي يف غرفتنا ،بينما ذهب والداي برفقة ال�ضيوف
ُ
�إىل غرف���ة اال�ستقبال .مل �أد ِر ماذا �أفع���ل .زاد ا�ضطرابي ،وت�صاعدت
�أنفا�سي من القلق .وب�سبب عدم ا�شتغايل ب�شيء ذهبت يف �أثر تقوميي.
فتحته وو�ضعت عالمة �صغرية قرب يوم االثنني � 18آذار.
كانت مدف�أة الكاز و�سط الغرفة ،والبخار يت�صاعد من فتحة �إبريق
ال�شاي املو�ضوع عليها ،مع �أنّ جو الغرفة كان داف ًئا � اّإل �أنيّ كنت �أرجتف
ّ
ي�صطك بع�ضها ببع����ض� .شعرت �أ ّنني �أجت ّمد �شي ًئا
م���ن الربد و�أ�سناين
ف�شي ًئا من الداخل.
بعد دقائق ،دخلت �أ ّمي �إىل الغرفة وقالت بهدوء« :فر�شته؛ ه ّيا بنا،
لقد �أجاز لك والدك حمادثة العري�س».
كاد قلبي ينخلع من مكانه ،فقدت ال�سيطرة على �أطرايف ،م�شت �أ ّمي
�أمام���ي وتبعتها .ما �إن وطئت قدماي �أر�ض غرفة اال�ستقبال حتّى �أظلم
علي
ك ّل �شيء �أمامي .نه�ضت ال�س ّيدة من�صورة وابنها ال�ستقبايل و�س ّلما ّ
بب�شا�شة .خ���رج والدي و�أ ّمي برفقة ال�س ّيدة من�صورة من الغرفة .وقف
العري����س يف �آخ���ر الغرفة ،بدا يل �أ ّنه مم�شوق الق���وام .يف تلك اللحظة
م��� ّر يف ذهن���ي �أ ّنن���ي �إذا انتعلت ح���ذا ًء ذا كعب عال (�10س���م) تقري ًبا
�س�أ�صب���ح بطوله .خف�ض ر�أ�س���ه �إىل الأ�سفل ،فانتهزت الفر�صة ونظرت
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�إلي���ه ج ّيدً ا .كان يرتدي اً
بنطال ع�سكر ًّيا ذا ثماين جيوب ،ومعط ًفا فاحت
وقمي�صا ب ّن ًّيا .كان �شعره �أ�شقر اللون وحليته و�شارباه �شقراوين
اللون،
ً
بل���ون احل ّناء .مل �أ َر عينيه؛ لأ ّنه مل يرفع ر�أ�سه حلظة واحدة .مل �أد ِر ما
�أ�صنع ،خ ّب�أت وجهي بطرف عباءتي 1حيث مل ينب �سوى �أنفي.
���ت على ال�سجادة و�س���ط الغرفة علبة حلوى وباق���ة زهور .ملأ
ُو ِ�ضع ْ
عطر الورود اجلميل �أرجاء الغرفة .جل�س هو يف �آخر الغرفة قرب نافذة
تط��� ّل على الزقاق ،بينما �أنا جل�ست �إىل ناحي���ة اليمني و�أ�سندت ظهري
�إىل اجلدار .خ ّيم ال�صمت دقائق ع ّدة ،لك ّنه يف النهاية بد�أ الكالم:
تعبوي.
 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ا�سمي علي ت�شيت �سازيان� .أنا ّ���وي من �أتب���اع خط الإمام ،يف�صلني عن امل���وت ثانية واحدة .ادعي
تعب ّ
يل ك���ي تكون ال�شهادة من ن�صيب���ي .يف ك ّل حلظة ميكن �أن �أ�ست�شهد �أو
�أُجرح �أو �أقع يف الأ�سر .يف �أغلب الأوقات ال �آتي �إىل همدان ك ّل �شهر.
���ت قليلاً  ،رمبا انتظر م ّني قول �ش���يء .عندما ر�أى �سكوتي تابع
�صم َ
كالمه:
 مل �أدر����س �أك�ث�ر من ال�صف الثاين ثان���وي؛ وذلك ب�سبب احلرب،فاحلرب يف حياتي من �أوىل الأولويات .ولأنّ الإمام �أ�صدر تكلي ًفا بعدم
�إخ�ل�اء اجلبهات� ،س�أبقى �أحارب و�أدافع عن الدين واملعتقدات والثورة
حتّى لو ا�ستم ّرت احلرب ع�شرين �سنة قادمة .درا�ستي يف فرع الكهرباء
يف معه���د ديباج ،وال �أملك �شي ًئا من م���ال الدنيا ،ال منزل ،ال �س ّيارة ،ال
نقود ،وال �شيء.
���ت ثاني ًة لع ّلي �أقول �شي ًئا ،لك ّنه تاب���ع�« :أ�شكر اهلل بالت�أكيد �أ ّنني
�صم َ
كنت ال ترغبني يف
�سليم البني���ة ،واحلمد هلل �أ ّنني ريا�ضي مقاتل .و�إذا ِ
 -1م���ن عادة المر�أة الإيران ّية �أن تغطي وجهها من الأنف �إلى �أ�سفل الذقن بطرف عباءتها
عندما تتكلم مع الأجنبي( .المترجم)
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ذل���ك ف���ك ّل �شيء يتغيرّ � ،أق�ص���د �إذا مل تكن زوجت���ي امل�ستقبلية را�ضية
بت من
تعج ُ
ف�أت���رك اجلبهة و�أبقى هنا يف همدان و�أجد لنف�سي عملاً »ّ .
�سماعي هذا الكالم وقلت« :كال! يف الواقع �إنّ �أحد �شروطي للزواج هو
�أن يكون زوجي من �أهل اجلبهة واحلرب».
اف ّرت ثغره ع���ن ابت�سامة .كان يف يده �سبحة يح ّرك حبيباتها واحدة
تلو الأخ���رى ب�سرعة .فج�أ ًة تو ّقفت يداه ع���ن الت�سبيح وملأت ال�ضحكة
���ت �أ ّنني حزت عالمة  20يف امتح���اين الأ ّول .قال
مت���ام وجهه� .أح�س�س ُ
ب�سرور« :ال�شكر هلل؛ لأ ّنني ن���ذرتُ نف�سي للجبهة ،ف�أنت عندما تنذرين
�شي ًئ���ا للم�سج���د (�إن���اء �أو �سجادة) ال ميكن���ك ب� ّأي �شكل م���ن الأ�شكال
�إخراجه من امل�سج���د � اّإل يف حال ُك ِ�س َر هذا الإناء �أو اهرت�أت ال�سجادة،
حينها ميكنك � ً
أي�ضا رتقها ثاني ًة و�إعادتها �إىل امل�سجد».
�س�ألني« :وماذا عنك؟ ما هدفك من احلياة والزواج؟».
كث�ي�را يف �أن �أ�ساعد الث���ورة ،ف�أنا �أ�ساعد �أ ّم���ي يف �أعمال
 �أرغ���ب ًدع���م وم�ساعدة اجلبهة ،لك ّني �أعتق���د �أ ّنه ينبغي يل امل�ساعدة �أكرث من
ذل���ك .ال �أدري كيف ،رمبا �إذا كان زوج���ي امل�ستقبلي جماهدً ا ي�ستطيع
م�ساعدت���ي؛ حي���ث �إنّ عقيدة ال�شخ����ص وتد ّينه و�إميان���ه م�سائل مهمة
بالن�سبة �إ ّ
يل كث ًريا.
مل �أعرف يف ذلك الو�ضع واحلال كيف � ّ
أو�ضح �أفكاري .كنت �أ�صمت
بني ك ّل جملة �أو جملتني.
يف احلقيق���ة حاولت التك ّلم باللغة الف�صيحة وباللهجة الطهرانية1؛
وا�ضحا �أ ّنه حاول التك ّلم باللغة الف�صيحة� .س�ألنيً �« :إذا،
كذلك هو بدا
ً
ُ
لي�س لديك م�شكلة �إن ا�ست�شهدت �أو ُجرحت �أو �أ�سرت؟».
-1حيث �إن اللهجة الطهرانية �أقرب �إلى الفار�سية الف�صيحة من اللهجة الهمدانية.
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ا�ضطرب���ت قليلاً  ،ومل �أد ِر كيف خطر على بايل ذلك و�أجبته بخ ّفة:
«ال �سمح اهلل� ،إنّ الإن�سان ال ي�ست�شهد وال ُيجرح وال ي�ؤ�سر دفع ًة واحدة».
تب�س���م قليلاً فظننت �أ ّنني �أجبت �إجابة �سطح ّية ّ
وه�شة ،فقلت« :لقد
ّ
�أخربتنا والدتك �أ ّنك تذهب �إىل اجلبهة منذ بداية احلرب .احلمد هلل
مل يح�صل �شيء من هذا القبيل ،و�إن �شاء اهلل من الآن ف�صاعدً ا ال تطر�أ
� ّأي م�شكلة».
مل ي���ردف �شي ًئ���ا .وبينم���ا كان ينظر �إىل الأر����ض راح يدير حبيبات
ال�سبح���ة يف ي���ده ول�سانه يلهج بالذكر .فج�أة تذ ّك���رت �س�ؤايل الأ�سا�سي
الذي مت ّرنت عليه منذ البارحة:
 املعذرة ،ما هو هدفكم من الزواج؟�أجابني من دون تفكري.
 «�أري���د �أن �أُكمل ديني ،و�أط ّبق �س ّن���ة ر�سول اهلل Pثم �سكت قليلاًممازحا:
وتابع
ً
 يف اجلبه���ة ُتلغى الإج���ازات خالل العمليات ،فيق���ول املجاهدوناملت�أهل���ون �إنّ «عل���ي» مرتاح البال ال زوجة ل���ه وال �أطفال؛ لذلك فالأمر
�سهل عليه .و�أنا �أبحث عن و�ضع يجعلني �أتف ّهم ظروفهم �أكرث� .أظن �أ ّنه
من الأف�ضل �أن ُيط َّبق القانون على اجلميع ويجرى يف ظروف مت�ساوية.
بالطبع هذا من الأهداف الثانوية.
بت من كالم���ه ،و�أعجبتني �صراحته يف �آن .نظرتُ �إليه بطرف
تعج ُ
ّ
عيني ،فوجدت �أ ّنه ما زال مط�أطئ الر�أ�س وال�سبحة يف يده.
وقت من ال�صمت املتوا�صل ،قلت :على فكرة ا�سمي زهراء،
بعد مرور ٍ
1
طب ًعا ذلك على بطاقة الهوية ،ولكنّ اجلميع ينادونني «فر�شته» .
 -1مالك (بالعربية).
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ابت�سم قائلاً �« :آن�سة زهراء ،رائع! �أنا �أع�شق �أهل البيت Rو�أع�شق
ال�س ّيدة الزهراء ،Oحتّ���ى �إنّ تل ّفظ ا�سمها املبارك يحتاج �إىل لياقة
وجدارة».
جال�سا يف البهو عند الباب.
ُ
نه�ضت وخرجت من الغرفة .كان والدي ً
عندما ر�آين �س�ألني ب�إ�شارة احلاجب والعني:
 ماذا ح�صل؟قلت بحياء:
 ال �شيء ،الأمر بيدك.تب�سم وقال:
ّ
 مبارك!كان���ت �أ ّمي وال�س ّيدة من�ص���ورة يف البهو غارقت�ي�ن يف احلديث م ًعا،
فدعاهما والدي �إىل غرفة اال�ستقبال.
�أردتُ الذهاب �إىل الغرفة حيث �أختاي � ،اّإل �أنّ والدتي �أم�سكت بيدي
و�أخذتني ثانية �إىل غرفة ال�ضيوف .جل�س والدي بالقرب من علي ،وراح
ي�س�أل���ه عن �أو�ضاع اجلبهة واحل���رب ،كذلك �أ ّمي راحت حت ّدث ال�س ّيدة
من�ص���ورة ع���ن الأن�شط���ة الكثرية التي قام���وا بها مل�ساع���دة اجلبهات،
كم�شغل اخلياطة والن�شاطات الأخرى.
فج����أة انتبهت �إىل �أنّ والدي يح ّدد موع���د العر�س ،وتط ّرقوا بعدها
�إىل م�س�أل���ة املهر .قال والدي« :لي�س يف ذهني �شيء حم ّدد ،ما جتدونه
منا�س ًبا».
���رت �إ ّ
يل ال�س ّيدة من�صورة وقالت بر�ضى« :نياب ًة عن املع�صومني
نظ ْ
الأربعة ع�شر� Rأ�ضع مهر العرو�س �أربع ع�شرة لرية ذهبية».
الق�ص���ة! �إ ّنه رق ٌم كبري ج��� ًّدا»� .سمعتني
هم�س ُ
���ت يف �أُذن �أ ّم���ي« :ما ّ
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���ك� .إنّ قيمتك
ال�س ّي���دة من�صورة فقالت« :ال ي���ا ابنتي ،لي�س كث ًريا علي ِ
�أغلى من ذلك ،ولكن يف النهاية هذا عرف».
قال والدي« :الأمور املادية غري مهمة بالن�سبة �إلينا ،ي�شهد اهلل �أ ّننا
�ش���اب متد ّين وطاهر،
فعلي ّ
مل نتح��� َّر 1ع���ن عائلتكم حتى .ما �شاء اهلل ّ
يكفينا �أ ّنه يف اجلبهة منذ اليوم الأول للحرب ،و�أودعه ابنتي بك ّل فخر.
�إ ّن���ه �شجاع ،غيور ،ثوري وحزب ال ّلهي ،وه���ذه الأمور ق ّيمة �أكرث من � ّأي
علمت �أ ّنك �ستتزوج اليوم وت�ست�شهد غدً ا لن
�شيءٍ �آخ���ر� .أق�سم باهلل لو ُ
�أتوانى عن تزويجك ابنتي».
احم��� ّرت وجنتا علي ور ّد على كالم والدي« :نحن لدينا ال�شعور ذاته
بالن�سب���ة �إليكم .واهلل لو رف�ضت تزويجي ابنتك ف�إنيّ لن �أنزعج منكم،
احلمد هلل ف�أنتم � ً
أي�ضا عائل���ة تعبوية ولديها �ش�أنها واحرتامها ،ونفخر
�صمت بره ًة وقال بهدوء
مب�صاه���رة عائلة متد ّينة وم�ضح ّية �أمثالكم»َ .
�أكرث« :من���ذ �أن وطئت قدماي �أر�ض هذا املنزل كن���ت مت�أ ّكدً ا من �أ ّنني
لن �أخرج منه خائ ًبا».
***

يف �صب���اح الي���وم الت���ايل ،ق�صدنا من���زل جدتي ،وذل���ك لدعوتهم
للح�ض���ور م�سا ًء ،حيث �إنّ عائل���ة العري�س �سيح�ضرون �إىل منزلنا ،وكي
ن�س ّلم عل���ى «خايل حممود» � ً
أي�ضا الذي قدم م���ن اجلبهة حدي ًثا .قالت
�أ ّم���ي له« :عزيزي حمم���ود ،لقد تق ّدم لفر�شته �أح���د ّ
اخلطاب» .ابت�سم
ب�شقاوة وغمزين بطرف عينه قائلاً « :مبارك عزيزتي».
ط�أط�أتُ ر�أ�سي خجلاً ورحت �أعبث ب�أطراف عباءتي ال�سوداء .قالت
�أ ّم���ي�« :إ ّنه َ
مثلك يف احلر�س ،وا�سم���ه علي ت�شيت �سازيان» .كان يف يده
جنر حتقي ًقا.
 -1مل ِ
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وغ����ص بال�سعال،
ق���د ٌح من ال�ش���اي يحت�سيه ،فعلق ال�ش���اي يف حلقومه ّ
كذلك ات�سعت حدقتا عينيه من الده�شة.
 علي؟!�أجابت �أ ّمي :وهل تعرفه؟!
تب�سم���ت �أ ّم���ي ونظرت �إ َّ
يل نظ���رة الظفر قائلة« :قل���ت لكم فلنخرب
ّ
حممود �إ ّنه يعرفه».
عندما هد�أ �سعاله قال�« :أال تعرفون علي؟ �إن علي قائدنا! �إ ّنه يوازي
فرقة �أن�صار احل�سني! رجل مقدام ال يعرف اخلوف� ،إ ّنه م�س�ؤول «معلومات
وا�ستطالع العمليات» ،يتح ّدث عنه الإخوة �أ�شياء كثرية ،عن الدوريات
وعمليات اال�ستطالع التي يجريها؛ منها ما هو �صحيح ومنها ما هو غري
ذلك ،لكننا ن�ص ّدق عنه حتّى الأ�ساطريُ .يقال �إ ّنه يذهب �إىل تخوم مواقع
العدو ،ويقف يف �أول �صف الطعام عندهم� .إ ّنهم يتح ّدثون عنه الكثري.
يف الواق���ع «قلبه ال يع���رف اخلوف» .هو ذخر ا�ستط�ل�اع عمليات فرقة
الأن�صار حفظه اهلل».
نظ���رت �أ ّمي �إ ّ
بتعجب�« :إ ّنه مل يخربنا �أ�ص�ًلّاً �أ ّنه قائد؛ حتّى �أمه
يل ّ
مل تخربنا بذلك» .قال حممود�« :إن علي من املخل�صني امل�ؤمنني� .س ّيدة
وجيهة! اعلمي �أ ّنه �إذا �صار �صهرك �سيكون احلظ حليفك .و�أهم �شيء
�أ ّنه ال يكذب وال يرائي� ،إ ّنه ال يكذب ،ال على اهلل وال على عبيده .عندما
يتح ّدث �إلينا يبد�أ كالمه مب�ضمون قول عن الإمام علي« :Qال�ضمري
هو املحكمة الوحيدة التي ال حتتاج �إىل قا�ض».
قال خايل حممود جا ًّدا« :ولكن يا �أختي العزيزة� ،س�أقول لك �شي ًئا:
لقد ن���ذر علي نف�سه للجبهة واحلرب .ف ّكروا ج ّيدً ا� .إ ّنه لي�س من �أولئك
الأفراد الذين يرتكون اجلبهات عندما يتزوجون ويلت�صقون مبنازلهم».
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�أجابته �أ ّمي معرت�ضة« :وهل قلنا �إ ّنه ينبغي له ترك اجلبهة ،عزيزي
حممود ،وه���ل اعرت�ضنا �أنا و�أ ّمي على ذهاب���ك �إىل اجلبهة �أنت و�أخي
حممد1؟».
وبينما كانت ج ّدتي ّ
هت و�أ ّنت ل�سماعها
حت�ضر الفاكهة وال�ضيافة ت�أ ّو ْ
ا�سم حممد ،فما كان من �أ ّمي � اّإل �أن غيرّ ت احلوار بحذاقة قائلة« :وهل
تز ّوجت لت�صبح جلي�س املنزل!؟»� .أطلق خايل حممود �ضحكة مرحة.
 ي���ا �إله���ي! �أتقارين بيني وب�ي�ن علي؟ �إن �ضرب ِتني ب���ـ ،100ال بل �إن�ضرب ِتني بـ  1000فال �أ�صبح مثل علي.
«لدي بع�ض ال�صور معه».
نه�ض خايل حممود و�أح�ضر �ألبومهّ :
وبينما هو يق ّلب ال�صور لريينا �صور علي قال�« :أعتقد �أ ّنه مل يتجاوز
الـ� 23سنة ،ولك ّنه يبدو �أ ّنه ابن ثالثني ون ّيف ًا ،وهو نا�ضج».
كان خ���ايل حممود يق ّل���ب �صفحات �ألبومه ويع ّرفن���ا �إىل علي ويثني
علي���ه .حتّى ذلك اليوم كن���ت �أخال �أنّ زوجي امل�ستقبل���ي �سيكون رجلاً
يوم���ا �أ ّنني
طوي�ًل�اً  ،عري�ض املنكب�ي�ن ،عين���اه وحاجباه �س���و ٌد .مل �أَ َخل ً
رجل ذي عينني زرقاوين.
�س�أتزوج من ٍ
و�ضع خايل �إ�صبعه على �إحدى ال�صور وقال« :هذا �أحد �أفراد قواته،
جرح يف �إحدى عمليات ا ِال�ستطالع والدوريات وبقي يف �أر�ض العدو .مل
يتج ّر�أ �أحد على الذهاب لإح�ضاره �إىل اخللف ،لكنّ «علي» ذهب بنف�سه
ب�س ّيارة الإ�سعاف �إىل داخ���ل �أر�ض العدو ،و�أح�ضر عن�صره من هناك.
�إن مئ���ة �سائق �س ّيارة �إ�سعاف ال ميلك ج���ر�أة علي»� .أ�شار خايل حممود
ب�إ�صبعه �إىل �صورة �أخرى:
 -1محم���د فاميل د�شتي� :شهيد مفقود الأث���ر .ولد في  14ا�سفند  .)1941( 1319ومع بداية
الح���رب المفرو�ض���ة التح���ق بالجبهة كعري���ف �أول في الأم���ن ،وا�ست�شهد ف���ي � 9آذر 1359
( )1980في ذو الفقارية -عبادان(�آبادان) -ولغاية اليوم لم يعثر على ج�سده.
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 هذا � ًأي�ضا علي.
���ت وط�أط�أت ر�أ�سي .قال خايل�« :إ ّنه يهتم كث ًريا بعنا�صره رغم
خجل ُ
�أ ّن���ه مت�ش��� ّدد ونظامي يف القيادة ،لك ّنه رحوم ب�ش���كل ال يو�صف .عندما
يذه���ب عنا�ص���ره يف دوري���ة يظ���ل معهم حتّ���ى يرجع���وا ،و�إن مل يرجع
العن�ص���ر الأخري فال يعود ،وهذا نا�شئ من رحمت���ه ،وبالت�أكيد �سيكون
يف حياته مع زوجته و�أوالده على هذا النحو».
يف ذلك اليوم َّ
ظل خايل يح ّدثنا عن علي ويثني عليه حتّى الظهرية.
وقت مت�أخر .كن���ت �أف ّكر ط���وال الطريق يف كالم
عدن���ا �إىل البي���ت يف ٍ
خايل حممود .انتابن���ي �شعور ط ّيب ،و�أ ّنني ح�صلت على �أكرب �أمن ّياتي،
فالعي�ش �إىل جانب جماه���د ك ّل ه ّمه اجلبهة واحلرب �سي�ؤدي بالت�أكيد
�إىل �أن �أج���د �أن���ا � ً
أي�ضا طريقي للو�صول �إىل ه���ديف ،ويكون لدي دو ٌر يف
م�ساعدة الثورة.
يف تلك ال ّليلة جاء �إىل منزلنا ك ّل من ال�س ّيدة من�صورة ،ال�س ّيد نا�صر،
علي� ،أمري ،احلاج �صادق وزوجته وابنتهما ليلى و�أخت علي .كان لل�س ّيدة
من�صورة ابنة وحيدة ،ابنتها التي ع ّرفتنا �إليها ،عندما �شاهدتها فغرتُ
التعجب ويب�ست يف مكاين و�سط الغرفة .مرمي تلك
فاهي للحظات من ّ
الفتاة اخلجولة واجلميلة التي ر�أيتها يف احلافلة ،والتي �أعجبت بها كث ًريا،
و�أحببت �أن ن�صبح �صديقتني ،هي ابنة ال�س ّيدة من�صورة ،وها هي ت�أتي
بقدميه���ا �إىل منزلنا وتقف �أمامي ،ومن املق ّرر �أن ت�صبح �أخت زوجي.
تعجبت حني ر�أتني.
كذلك هي ّ
م���ن جهة �أخ���رى ،دُه�ش علي ل���دى ر�ؤيته خايل حمم���ود يف منزلنا
ال���ذي هو �أحد عنا�صره .كان علي دائ ًما ي�س�أل عن م�صري خايل حممد
الذي ُف ِقد جثمانه يف �أوائل احلرب ( )1980يف ماه�شهر ومل ُيعرث عليه
�إىل الآن.
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مزوحا وحنو ًنا،
مرحاً ،
كان ال�س ّي���د نا�صر ،والد علي ،رجلاً م�س ًّن���اً ،
أ�شهب� 1ساب���ل ،وكان متو�سط الط���ول ،و�سمي ًنا بع����ض ال�شيء،
�شع���ره � ٌ
وحديثه ي�ضحك اجلميع.
احلاج �صادق ،ه���و االبن البكر للعائلة ،ول���د يف العام1958م� ،شغل
من�ص���ب مدي���ر الناحية يف قهاون���د ،وزوجت���ه ال�س ّيدة من�ي�رة �أ�ستاذة
م���ادة الرتبي���ة؛ وابنتهما ليلى احلل���وة الكالم ،تبلغ م���ن العمر �سنتني.
�أم�ي�ر ،وه���و الأخ الثاين لعلي ،ول���د يف الع���ام  ،1960كان �أطول �إخوته،
عين���اه وحاجباه �سود ،وي�ضع ّ
نظارات ،ويعم���ل يف جهاد البناء .يف تلك
ال ّليلة لفتني كم هو عطوف ورحوم� .أ ّما علي ومرمي ،فمن حيث ال�شكل،
بدا �أ ّنهما ي�شبهان �أمهما ،بينما احلاج �صادق و�أمري ي�شبهان والدهما.
يف ذل���ك االجتماع حت��� ّدد موعد عقد ِقرانن���ا :ال�سابع من فروردين
�27( 1365آذار� ،)1986أ ّما موعد العر�س فيح ّدد الح ًقا.
كذل���ك �أهدتن���ي ال�س ّيدة من�ص���ورة قطع���ة قما�ش ت�صل���ح خلياطة
القم�ص���ان ،وم���ع ه���ذه الهدي���ة �أ�صبحت خطيب���ة علي ب�ش���كل ر�سمي.
يف �آخ���ر ال ّلي���ل ،وعند املغ���ادرة ،نظر عل���ي �إىل اجلمي���ع مو ّد ًعا وقال:
«�ساحموين».
يف �صباح اليوم التايل كان من املق ّرر �أن يذهب �إىل اجلبهة� .أحببت
�أن �أقول له« :ال تن�سانا من ال�شفاعة» ،لك ّنني مهما حاولت مل �أ�ستطع.
�أردت يف تلك ال ّليلة وقبل �أن �أنام� ،أن �أ�ضع داخل تقوميي �إ�شارة على
علي
الي���وم ال�سابع م���ن فروردين ،لكنّ تقومي الع���ام  1364انتهى ،وكان َّ
�شراء تقومي ال�سن���ة اجلديدة .انتهى �شت���اء  )1986(1364وح ّلت بداية
ربيع العام �( 65آخر �آذار عام  .)1986ح ّل ذلك العيد كك ّل �أعياد ما بعد
� -1أ�شهب :مخلوط بال�سواد والبيا�ض.
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ن�ش���وب احلرب؛ �إذ مل ي�شه���د بيتنا لون مرا�سم عيد النوروز ،ومل تفر�ش
مائدة الـ «هفت �سني».1
يف نظ���ر �أم���ي ،موا�س���ا ًة لعوائ���ل ال�شهداء الثكل���ى ب�أبنائه���ا ،ولأ ّننا
نعي����ش يف حرب ،ال ينبغي �أن نقيم ه���ذه املرا�سم ،لكن ،هل ي�أبه الربيع
به���ذه الأمور! لقد وفد بعطر ال���ورود والرباعم و�أمطار ال�سنة اجلديدة
ون�سيمها املفرح.
يف الي���وم الأول للعي���د ق�صدن���ا بيوت اجل��� ّدات ،وبع���د الظهر جاء
الأخ���وال والع ّم���ات لر�ؤية �أ ّم���ي و�أبي .ويف اليوم الث���اين بقينا يف املنزل
ال�ستقب���ال ال�ضيوف .و�أغلق م�شغل اخلياطة الذي تعمل فيه �أ ّمي �أبوابه
يف �أ ّيام العيد؛ لذا �سررنا بر�ؤيتها �أكرث.
تق��� ّرر �أن يكون يوم عقد الق���ران يف اليوم ال�سابع م���ن العيد ،لكننا
مل نكن قد �أجنزن���ا �شي ًئا بعد ،ومل نذهب ل�شراء �أغرا�ض عقد القران،
يتم احلديث عنه ،وال خرب عن علي وعائلته.
حتّى �إ ّنه مل ّ
يف الي���وم الرابع من �شهر فروردين ،علم والدي ليلاً �أنّ معاون علي
ق���د ا�ست�شهد .ا�ستيقظ���ت �أ ّمي كعادتها عند ال�صب���اح الباكر وا�شتغلت
ب�أعمال املطبخ .عند ال�ساعة التا�سعة �أيقظتني من النوم وقالت بحزن:
«انه�ضي فر�شته ،لقد �أُذيع يف الراديو �أنَّ م�صيب جميدي ،معاون علي،
ا�ست�شهد واليوم �سيتم ت�شييعه� .أ�سرعي تناويل الفطور لنذهب».
ا�ستيقظ���ت نفي�سة ور�ؤي���ا � ً
أي�ضا ،تناولنا الفط���ور ،ارتدينا مالب�سنا
وانطلقنا .رغم �أ ّنها كانت �أ ّول �أ ّيام العام اجلديد � اّإل �أنّ رو�ضة ال�شهداء
كان���ت مزدحمة .فق���د �أتت جموع غف�ي�رة للم�شارك���ة يف ت�شييع جثمان
 -1هف���ت �سي���ن :وهي تراث �إيراني حيث تع��� ّد طاولة �أو مائدة خا�صة يو�ض���ع عليها قر�آ ٌن
ومر�آة و�سبعة �أ�شياء تبد�أ بحرف ال�سين� :سيب (تفاح)� ،سير (ثوم)� ،سركه (خل) وغيرها
لالحتفال بال�سنة الجديدة( .المترجم).
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ال�شهي���د جمي���دي .لقد غ�س���ل املطر الذي هط���ل ليلة البارح���ة القبور
ّ
ونظفها ،و ُو�ضع على العديد منها الورود واحللوى والـ «هفت �سني».
هب ن�سي���م عليل راح يه��� ّز الأ�شجار ال�صغرية
يف رو�ض���ة ال�شهداءّ ،
والكب�ي�رة .ذهبنا �إىل مكان قريب حيث �ستلقى كلمة قبل بدء الت�شييع.
ازدحاما يف الرو�ض���ة� .شاهدنا بني
كان���ت ه���ذه الناحية املكان الأك�ث�ر
ً
اجلم���وع ال�س ّيدة من�صورة ومرمي ،و�س���ررت بر�ؤيتهما �سرو ًرا ال ح ّد له.
ع�ل�ا �صوت تالوة الق���ر�آن من مكربات ال�صوت ،ووق���ف عدد كبري من
م�س�ؤويل احلر����س واجلي�ش �أمام اجلموع .قالت م���رمي« :لقد �أح�ضروا
ال�شهيد هناك يف الأمام ،وعائلته هناك � ً
أي�ضا».
يف نف����س الوق���ت ُقطعت تالوة الق���ر�آن ،و�صعد مق��� ّدم احلفل خلف
رب ال�شهداء وال�ص ّديقني»
املن�صة .عندما قال ب�صوته اجلهوري« :ب�سم ّ
�صمت حزين رو�ضة
�سك���ت اجلميع وك�أنّ على ر�ؤو�سهم الطري ،واكتنف ٌ
ال�شهداء� .شكر مق��� ّدم احلفل امل�شاركة الغف�ي�رة لل ّنا�س ،وبارك للأمة
وعائل���ة ال�شهيد املك ّرمة �شهادة ال�شهيد م�صي���ب جميدي معاون قيادة
املعلومات وعمليات فرقة �أن�صار احل�سني .Qوبينما هو رافع قب�ضته
�أمام امللأ هتف:
«لدفن ال�شهداء� ...أقدم يا مهدي� ،أقدم».
اعتل���ى مق��� ّدم احلفل �شرفة طويل���ة و�ض ّيقة حيث كان���ت يف الطبقة
الثانية للمغ�سل ،وجت ّمع النا�س يف �ساحة كبرية مقابل املغ�سل خم�ص�صة
لأداء �ص�ل�اة املي���ت ،وانت�شرت اجلم���وع الغفرية حتّى مدخ���ل الرو�ضة
وداخلها ويف ك ّل �أرجائها.
كن���ت �أنظ���ر �إىل الأط���راف ح�ي�ن وكزتن���ي م���رمي بكوعه���ا قائل���ة:
املن�صة .انقطع���ت �أنفا�سي لدى
« ُانظ���ري! �إ ّنه علي �أخي» .اعتل���ى علي ّ
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ر�ؤيت���ه .نك�صت �إىل الوراء خطوات ع��� ّدة ،ورحت �أنظر �إليه بد ّقة بعيدً ا
عن �أع�ي�ن �أ ّمي وال�س ّيدة من�ص���ورة والآخرين .كانت امل��� ّرة الأوىل التي
ا�ستطع���ت النظ���ر فيه���ا �إىل علي م���ن دون تكلُّف وخج���ل .كان ال يزال
يرت���دي املعط���ف الكاك���ي ذات���ه� ،أ ّم���ا قمي�صه فل���م يكن ظاه��� ًرا؛ لأنّ
مغموما
�سح���اب املعط���ف و�أزراره كان���ت مغلقة .ب���دا بلحيته املرخ���اة
ً
ّ
ً
ومنقب�ض���ا ،ورغم عر����ض منكبيه �ضم���ر ج�سمه ونت�أت عظ���ام وجهه.
�ش���رع يف �إلق���اء كلمت���ه« :م�صيب اب���ن البندقية وال�شظاي���ا والقذائف،
م�صيب ابن اجلوع والعط�ش والتعب ،م�صيب مالك �أ�شرت زمانه.»...
خطوات �أكرث �إىل الوراء وا�ستندت �إىل احلائط ورحت �أ�صغي
رجعت
ٍ
بدقة .كان يتك ّلم ب�ش���كل حمكم ورائع ،رغم �أنّ الن�شيج قد نخر �صوته.
ف ّك���رت كم �أنّ ذل���ك �صعب وثقيل بالن�سبة �إليه ،يعن���ي� ،أتراه كان قرب
م�صيب عند �شهادته؟ كيف كانت حاله؟
نادتن���ي م���رمي ،فذهب���ت وجل�ست قربه���ا .كانت ال�س ّي���دة من�صورة
وم���رمي تبكيان .قالت مرمي وهي تبك���ي« :كان علي وم�صيب �صديقني،
كان ي�أت���ي �إىل بيتنا كث ًريا ،كان بالن�سب���ة �إلينا � ًأخا ،ومل تف ّرق �أ ّمي بينه
وبني �أمري وعلي و�صادق».
���ت �أجواء الرو�ض���ة ،وك�أنّ جميع الأموات خرج���وا من �أجداثهم
َث ُق َل ْ
وراح���وا يجول���ون بينن���ا وبالقرب م ّن���اّ ،
���وم �سوداء
وغط���ت ال�سما َء غي ُ
���كان منعزل و�أبك���ي .ا�شتقت �إىل خايل
رمادي���ة .وددتُ �أن �أجل����س يف م ٍ
حممد ،ومتني���ت لو ي�صلنا عنه خرب! ليتهم يع�ث�رون على ج�سده ليهد�أ
قل���ب ج ّدتي .كانت �أ ّمي تبكي ب�شدة .مل �أد ِر �إن كان بكا�ؤها يف احلقيقة
�شو ًقا �إىل خايل حممد �أم من �أجل م�صيب.
���ت �أجري � ً
أي�ض���ا خلف النع����ش باكية
عندم���ا انطلق���ت اجلموع رح ُ
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ناحب���ة .ومل ْأت ف�ض���اء الرو�ضة �صيحات «ال �إل���ه � اّإل اهلل» ،كان م�شهدً ا
كئي ًب���ا وحزي ًنا ج��� ًّدا ،وك�أنّ َم���ن يف التابوت ابنٌ عزي���ز للجميع وها هو
غاف فيه .واجلموع تهتف وتر ّدد:
ٍ
«�أينعت هذه الزهرة ..وافتدت القائد»
«لدفن ال�شهداء� ...أقدم يا مهدي� ،أقدم».
وق���ع نظري على م���رمي ،كانت تقف يف زاوية مت�س���ك ع�ضد ال�س ّيدة
من�ص���ورة وت�سقيه���ا املاء م���ن «مطرة» �صغ�ي�رة كانت بيده���ا .تق ّدمت
فزعت للوهلة
فوجدت ال�س ّيدة من�صورة قد امتقع لونها و�أعياها التعبُ ،
الأوىل فقالت مرمي« :تعاين �أ ّمي من م�شاكل يف ال ُكليتني؛ ولأجل ذلك ال
ينبغي �أن حتزن �أو تغ�ضب».
لتتح�سن
و�صل���ت �أ ّمي برفق���ة ر�ؤيا ونفي�س���ة ،وحاولن فعل �شيء م���ا
ّ
ح���ال ال�س ّيدة ب�سرع���ة .مل تكن املرا�سم قد انتهت بع���د � ،اّإل �أ ّننا و�صلنا
م���ع ال�س ّي���دة من�صورة وم���رمي حتّى م�ستدي���رة الإم���ام اخلميني ،وهي
امل�ستديرة الرئي�سية يف املدينة.
دت مع �أ ّمي
حت�سنت ح���ال ال�س ّيدة من�صورة قليلاً  ،وعند التوديع ح ّد ْ
ّ
ي���وم الأربعاء للمج���يء �إىل منزلنا والذه���اب �إىل ال�سوق ل�ش���راء لوازم
اخلطبة.
عند الغروب ،جل�سنا يف الغرفة ،كان والدي مول ًعا مب�شاهدة الأخبار
والتلفاز ،فنادانا ب�صوت مرتفع« :يا �أوالد� ،إ ّنه علي».
كان تلفزيون مدينة هم���دان يبثّ تقري ًرا عن اجلبهة ظهر فيه علي
جال�س���ا على ت ّل���ة متح ّد ًثا عن «ج���ا ّدة �أم الق�ص���ر» واملجاهدين الذين
ً
ا�ست�شهدوا هناك ،ق���ال �إنّ طائرات العدو م�ضا ًفا �إىل ق�صفها املنطقة
كان���ت �أحيا ًن���ا ترمي عل���ى ر�ؤو����س املجاهدين كتل احلدي���د واحلجارة
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والأكيا�س ..و�أمثال ذلك.
راح اجلميع ي�شاهد التلفاز بلهفة � اّإل �أنا فلم �أ�ستطع �إظهار فرحتي.
يف الي���وم الت���ايل ،مل يكن والدي يف املنزلُ ،ط���رق الباب عند حدود
�صباحا ،قامت نفي�سة ،التي كانت تبلغ �آنذاك من العمر
ال�ساعة العا�شرة ً
�ست �سنوات ،فتحت الباب وقالت�« :أختي العزيزة ،لقد جاء علي».
رت �أ ّمي بعباءتها وهرولت ناحي���ة الباب ،دعته كث ًريا كي يدخل
ت����أ ّز ْ
كويت مالب�سي منذ ال�صب���اح الباكر ،ارتديت
لك ّن���ه مل يقبل .كنت ق���د ُ
مقنعتي وعباءتي وانطلقت برفقة �أمي.
كان عل���ي وال�س ّي���دة من�صورة يقفان �أمام باب الفن���اء يف انتظارنا،
ف�س ّلم���وا علينا .كان ال يزال يرتدي املعط���ف الكاكي ذاته ،وقد �أخف�ض
قبعت���ه �إىل �أ�سفل جبينه بنحو ال يظهر في���ه حاجباه حتى ،ور ّد �سالمي
هم�سا.
ً
ا�ستعار علي من �صديقه �س ّيارة رينو بي�ضاء و�أتى يف �أثرنا .جل�ست
ال�س ّيدة من�صورة يف املقعد الأمامي بينما جل�ست �أنا و�أ ّمي يف اخللف.
يف ذلك اليوم ر�أيت عينيه الزرقاوين للمرة الأوىل من خالل املر�آة.
يف ال ّليلة املا�ضية �أغ��دق املطر بالهطول فتن ّدى الزقاق ،وبدا اجلو
ربي ًعا عليلاً .
�أوق���ف ال�س ّيارة و�سط �شارع «�شريعتي» بالقرب من م�ستديرة الإمام
اخلميني .نزلنا من ال�س ّيارة وذهبنا باجتاه �سوق «مظفريه» .و�ضع علي
يديه يف جيبه ،وراح يتق ّدمنا يف ال�سري مط�أطئ الر�أ�س حمدوب الظهر
من دون �أن ينب�س بكلمة� .أنا � ً
لدي � ّأي كالم لأقوله.
أي�ضا مل يكن ّ
عندم���ا و�صلن���ا �إىل �أول ال�سوق ،دن���ا م ّني وب�صعوب���ة �سمعته يقول:
«�آن�س���ة زهراء ،املع���ذرة ،من الأف�ضل �أ ّنه ما دمنا يف همدان �أن ال ن�سري
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م ًعا حتّى ال يرانا �أحد من عوائل ال�شهداء و ُيحزنه ذلك».
�أوم�أت بر�أ�سي ت�أييدً ا لكالمه ،وقلت :حا�ضر.
اقرتحت ال�س ّيدة من�صورة �أن نذهب �أ ّو اًل ل�شراء خامت الزواج.
كان���ت حم ّ
���ال ال�صاغ���ة مقفلة م���ا عدا واح���د �أو اثن�ي�ن .وجدنا يف
مفتوحا .دخلنا
منت�ص���ف �سوق «مظفري���ه» حمل ال�صائ���غ «كربيائ���ي»
ً
املحل ،فقالت ال�س ّيدة من�صورة للبائع« :نريد خامت زواج».
و�ضع ال�صائغ طبق املحاب�س �أمامنا ،فقالت ال�س ّيدة من�صورة «�آن�سة
فر�شته ،ا�ستح�سني �أحدها».
نظ���رت �إىل الطب���ق ،واخرتت �أخ ّ
���ف املحاب�س و�أق ّله���ا وز ًنا .و�ضعت
اخل���امت يف �إ�صبعي لأمتحنه .كان منا�س ًب���ا لقيا�س �إ�صبعي .نظرت �أ ّمي
�سارحا يف التفكري يف مكان
وال�س ّي���دة من�صورة �إىل يدي بينما كان علي ً
�آخر ،بالت�أكيد كان يف ّكر يف م�صيب جميدي.
قال���ت ال�س ّيدة من�صورة« :عزيزتي فر�شته ،هذا اخلامت زهيد ج ًّدا،
اختاري خا ًمتا �أف�ضل و�أثمن».
نظ���رت �إىل عل���ي� ،أحببت �أن يب���دي ر�أيه هو � ً
أي�ضا .ب���دا حزن ثقيل
علي ال�س ّيدة من�صورة ثاني ًة .وك�أ ّنني انتظرت علي
على وجهه ،ف�أ�ص ّرت ّ
ليقول �شي ًئا .قلت يف نف�سي فليكن ما ي�شاء .مل يقل علي �شي ًئا ،واخرتت
�أنا ذاك املحب�س.
هم�س���ت ال�س ّيدة من�ص���ورة �شي ًئ���ا يف �أذن علي فتق��� ّدم وحت ّدث �إىل
ال�صائ���غ ع���ن ثمن املحب����س .بع���د �أن زان ال�صائغ املحب�س ق���ال لعلي:
« 2500تومان».
ع ّد علي النقود وو�ضعها على لوحة العر�ضّ ،ثم كتب ال�صائغ فاتورة
بذلك وو�ضع املحب�س يف علبة �صغرية زهر ّية اللون مع ّرقة بورود �صغرية
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حمراء وبي�ضاء.
يل و�إىل علي وقال« :مبارك �إن �شاء اهللًّ ..
نظر �إ ّ
حظا �سعيدً ا!».
�أردفت ال�س ّيدة من�صورة ب�سرور« :فلنذهب الآن ل�شراء الألب�سة».
فرحا ،لكن من
نظ���رتُ �إىل علي ،كانت يداه ال تزاالن يف جيبه .بدا ً
الوا�ضح �أ ّنه كان خجلاً .
قمي�ص���ا �أبي�ض الل���ون ينا�سب
قال���ت ال�س ّي���دة من�ص���ورة« :فلن�ش ِرت ً
ا�ستقب���ال ال�ضيوف ،ولنرتك ثوب العر����س �إىل ال�صيف»� .أجبتها �إنيّ ال
متعجب ًةّ �« :أي ظروف؟».
�أريد ً
قمي�صا يف ظروف كهذه ،ف�س�ألتني ّ
 لقد ا�ست�شهد م�ساعد علي؛ وهو حزين لأجله.���رت �إىل عل���ي وقال���ت�« :إنّ املوت واحلي���اة متالزم���ان ،فال�س ّيد
نظ ْ
م�صي���ب ا�ست�شه���د والتحق باحلق تع���اىل ،هني ًئا له ،وي���ا ل�سعادته! �أ ّما
الأحي���اء فلهم حياتهم .نحن ليلة البارحة مل نح ّدد موعد العر�س ،فكم
عرو�سا؟ م ّرة واحدة ،فعليك �أن تفرحي بذلك».
م ّرة �ست�صبحني ً
أخف�ضت ر�أ�سي ومل �أتف ّوه ب� ّأي كلمة .لكن ،عندما انطلق اجلميع قلت
�
ُ
لأمي�« :أ ّمي ال تخ�ضعي لقولهم ،لن �أرتدي ثوب خطبة ،قلبي يحرتق من
�أجل علي ،يبدو �أ ّنه �أتى �إىل ال�سوق رغ ًما عنه».
قالت �أ ّمي بهدوء« :ح�س ًنا ،ال تتف ّوهي ب� ّأي �شيء بعد الآن� ،أنا �س�أتولىّ
الأمر».
ا�ستطاع���ت �أ ّم���ي �إقناع ال�س ّي���دة من�ص���ورة ،ومل تع���اود �إ�صرارها،
فقالت« :على الأق ّل فلن�ش ِرت مر�آة و�شمعدان ًا».
عند �أول �سوق «مظفريه» ،كان يوجد مقابل بائع اخل�ضار بائع
ثريات وم�صابيح .جلنا على كافة املرايا وال�شمعدانات ،وعندما عدنا
�إل النقطة التي بد�أنا منها �س�ألتني ال�س ّيدة من�صورة« :هل �أعجبك
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�شيء؟».
وقفت �أمام �أرخ�ص املرايا وال�شمعدانات و�أخ ّفها وز ًنا وقلت« :هذان
ُ
ج ّيدان».
نظ���رت ال�س ّي���دة من�صورة �إىل عل���ي .مل يكن يف املح���ل غرينا نحن
والبائع و�أجريه.
تق ّدم علي ونظ���ر �إىل املر�آة وال�شمعدان اللذي���ن اخرتتهما ،و�أدرك
�أ ّنني فعلت ذلك مراعا ًة لأو�ضاع���ه� .أ�شار �إىل مر�آة و�شمعدان �آخرين،
وقال« :ما ر�أيك بهذين؟».
كان���ت تلك امل���ر�آة وال�شمع���دان يف غاية اجلمال ،وب���دا �أ ّنهما ُ�صنعا
يف ال�ص�ي�ن ،و�أ ّنهم���ا باهظ���ا الثم���ن .كان �سعرهم���ا م�ضعا ًف���ا؛ وذل���ك
لزخرفتهما بالورود الناتئة واملل ّون���ة بالألوان اجلميلة ،فمثل هذا النوع
من املرايا وال�شمعدانات كان قد و�صل حدي ًثا �إىل ال�سوق يف ذاك الوقت
و�صار مو�ضة.
�س�ألنا �صاحب املحل الذي كان واق ًفا بالقرب م ّنا عن ثمنها ف�أجاب:
« 3500تومان» .قلت لعلي �إ ّنهما باهظا الثمن ،فاملر�آة وال�شمعدان لي�سا
و�سائل �ضرور ّية لندفع ثمنهما ً
باهظا .كان علي ي�صغي �إ ّ
يل فقلت ثاني ًة:
«�أمل تك���ن جميلة تلك املر�آة التي اخرت ُتها؟ ليته���ا فقط كانت بي�ضاو ّية
ال�ش���كل» .قال البائع ال���ذي كان ينتظرنا لنخت���ار �شي ًئا« :حل�سن احلظ
يوجد منها يف املخزن واحدة بي�ضاو ّية ال�شكل».
اً
م�شغول بتعليق الرثيات« :اذهب �إىل املخزن
نادى العامل الذي كان
ب�سرع���ة و�أح�ض���ر امل���ر�آة البي�ضاو ّي���ة ال�ش���كل» .خ�ضعنا جمي ًع���ا للأمر
الواق���ع ،ومل ينب�س �أحد ببنت �شفة .م�ضى العام���ل بخ ّفة وعاد �سري ًعا،
�أح�ضر املر�آة وال�شمع���دان ّ
وو�ضبهما داخل كرتونة و�أعطانا �إياها ،وبلغ
ثمنهما 1000تومان .ولإ�صرار ال�س ّيدة من�صورة ،ا�شرتينا حقيبة �سوداء
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وذهبية اللون للمنا�سبات ،وقطعة قما�ش بي�ضاء لتخيطها يل �أ ّمي عباءة
فيما بعد .وا�شرتينا � ً
قمي�صا �أبي�ض مق ّل ًما بخطوط عمود ّية �سوداء
أي�ضا ً
وحمراء كثوب خطبة ،مع �صندل ذهبي اللون.
�أم���ا �أ ّمي فقد ا�شرتت لعلي قطعة قما�ش ت�صلح ل�سرتة وبنطال ،كان
لونها جميلاً ج ًّدا ،زرقاء برتول ّية .لكن ،مل ت�سنح له الفر�صة ليخيطها.
عن���د الظهرية ،تعبت ال�س ّيدة من�صورة ف�أح�ضر عل���ي ال�س ّيارة �إىل �أول
الزقاق� ،أو�صل والدته �أ ّو اًلّ ،ثم �أو�صلنا ،عندما و�صلنا �إىل باب منزلنا،
مل يدخل رغم �إ�صرارنا الكثري عليه.
بالرغ���م م���ن �أ ّننا مل نتك ّلم م���ع بع�ضنا البع�ض �س���وى ب�ضع ُجمل يف
تب�سم حني الوداع وقال�« :آن�سة زهراء� ،ساحميني� ،أم�ضينا وقتًا
ال�سوقّ ،
�س ّي ًئ���ا ،كنت �أ�شعر بال�ضيق» .عندما و ّدعن���ا وغادر غ�ص�صت باحلزن،
�أحببت �أن يبقى لتناول الغداء عندنا ،كنت �أعلم �أ ّنه �إذا بقي يف منزلنا
�ستتح�سن �أحواله� ،سيجل�س مع �أبي ويتح ّدث �إليه ،و�أ ّمي بدورها �ستقول
ّ
�شي ًئ���ا ،كذلك نفي�سة �ستتح ّدث بكالم حل���و� .أحببت �أن يبقى عندنا كي
تتح�سن حاله.
ّ
****

يف ي���وم الأربع���اء� 26 ،آذار � 1986أُ�صب���ت بوعكة �صح ّي���ة .قلقت �أ ّمي
كث�ي�را ،فذهبن���ا برفقة وال���دي �إىل م�ست�شف���ى الإمام الواق���ع يف اجلهة
ً
املقابلة لزقاقنا .قام طبيب الط���وارئ مبعاينتي ّ
و�شخ�ص حايل :ت�س ّمم
من الطعام� .أعطوين حقن ًة وم�صلاً  ،وبعد ب�ضع �ساعات عدنا �إىل البيت
مع كي�س من �أقرا�ص الدواء .ال �أدري �إن كانت الأعرا�ض �أعرا�ض ت�س ّمم،
�أم خوف وا�ضطراب ب�سبب مرا�سم العقد .وجفاين الكرى حتّى ال�صباح.
عندم���ا نه�ض���ت يف ال�صب���اح ونظرت يف امل���ر�آة �إىل نف�س���ي ،هالني
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ال���روع ،بدا لون وجهي �شاح ًب���ا ،وعيناي غائرتني ،وك�أ ّنه ال يوجد قطرة
دم حتت جلدي.
ب���دا املن���زل ً
موح�ش���ا كئي ًبا ،مل تكن �أ ّم���ي يف البيت ،بينم���ا �أبي كان
ي�ستعد للخروج .مل ي�شبه بيتنا �أبدً ا ذلك البيت الذي من املق ّرر �أن ُتقام
فيه مرا�سم خطوبة بعد الظهر.
�س�أل���ت �أب���ي عن �أ ّم���ي ف�أجاب بح���زن« :لق���د ا�ست�شهد اب���ن ال�س ّيد
ر�ستم���ي 1وابن �أخيه ،2وذهب���ت �أمك �إىل منزله���م» .كان منزل ال�س ّيد
ر�ستم���ي يقع مقابل منزلنا .وهما �أخوان تز ّوج���ا من �أختني و�سكنا م ًعا
يف املن���زل نف�سه� .أخربين وال���دي �أنّ ابنيهما ُفق���د �أثرهما يف عمليات
(والفجر  ،)8وقد �ساءت حايل �أكرث لدى �سماعي هذا اخلرب.
رح���ت �أحد�س بف�ت�رة ما بعد الظه���ر ومرا�سم عقد الق���ران وعائلة
ال�س ّي���د ر�ستم���ي الت���ي قدمت �شهيدي���ن .لق���د كان حت ّمل ذل���ك �صع ًبا
بالن�سب���ة �إ ّ
يل و�أنا جارتهم ،فكي���ف بوالديهما!! اح�ت�رق قلبي لأجلهم،
و�سحت الدموع من عي َن ّي.
ّ
�صباحا ،وال خرب يف منزلنا عن
�أ�ش���ارت ال�ساعة �إىل احلادية ع�شرة ً
�إقام���ة حفل �أو حت�ض�ي�رات ملرا�سم العقد .لقد ت�أ ّث���ر اجلميع بامل�صاب
اجلل���ل الذي ح��� ّل بعائلة ال�س ّيد ر�ستم���ي .انهمكت �أ ّمي م���ا بني منزلنا
ومن���زل ال�س ّي���د ر�ستمي .كنت م�شغول���ة ب�إعداد الطع���ام عندما نادتني
نفي�س���ة من فناء املن���زل« :فر�شت���ه عزيزتي ،خايل حمم���ود يقف لدى
الباب ويريدك يف �أمر ما».
 -1محم���د ها�شم ر�ستمي؛ ول���د  )7/1968(1347/4/25في همدان وا�ست�شهد في � 19شباط
 1986في الفاو.
 -2م�سع���ود ر�ستم���ي ولد في هم���دان  ،)6/1967(1346/4/1وا�ست�شهد كذلك في � 19شباط
 1986في عمليات والفجر  8في الفاو  -العراق.
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�أطف����أت الغ���از و�أ�سرعت �إلي���ه .كان خ���ايل و�أ ّمي يقف���ان يف الفناء
يتح ّدثان م ًعا .عندما ر�آين خايل قال با�ستياء« :ما هذا؟! فر�شته ،ملاذا
مل تقومي بفعل �شيء حتى الآن؟ ملاذا مل جت ّهزي مائدة العقد؟!».
���ت �أ ّنن���ي ال �أدري �شي ًئا،
متعجب���ة وهززت كتف���ي ،عني ُ
نظ���رتُ �إلي���ه ّ
ف�س�ألني زاج ًرا« :ماذا يعني؟!».
 وما يدريني �أنا؟ مل يقل �أحد يل �شي ًئا.نظر خايل �إىل �ساعته وقال بح ّدة« :ال�ساعة احلادية ع�شرة!».
�أجابته �أ ّمي« :عزيزي حممود ،لقد ق ّدم جرياننا �آل ر�ستمي �شهيدين».
هرول خايل ناحية باب الفناء وزجمر ب�صوت منخف�ض« :وماذا ك ّنا
�سنفعل؟ �أترانا �سنح�ضر فرقة مو�سيقية و�آلة طرب وطب ًال؟!».
ثم التفت �إ ّ
يل:
 فر�شته� ،أ�سرعي ّونظفي غرفة اال�ستقبال حلني عودتي.
نط���ق خايل به���ذه اجلملة وغ���ادر .بينم���ا �أ ّمي اّ
توله���ا اال�ضطراب
فهرع���ت �صوب خزان���ة املالب�س و�أح�ضرت منها قطع���ة قما�ش حرير ّية
و�سجادة عر�سها النفي�سة وفر�شتها �شطر القبلة .كذلك �أعطتني الرحل
والقر�آن وقالت« :ذوقك رفيعّ ،منقيها بنف�سك».
كان ال�شمع���دان واملر�آة يف منزلنا ،ف�أخرجتهم���ا من العلبة ،نفخت
على املر�آة وملّعتها مبنديل وو�ضعتها و�سط �سفرة العقد .اخرتت للقر�آن
مكا ًنا مقابل املر�آة فانعك�ست �صورته ذات الغالف الأخ�ضر فيها.
دلف���ت ر�ؤيا �إىل الغرف���ة ويف يدها زهرية ورد طبيع���ي ملفوفة بورق
�أملني���وم وقال���ت« :هذه من عل���ي»� .س�ألتها �إن كان قد دخ���ل فقالت يل:
«كال ،لقد رافق �أ ّمي يف الذهاب �إىل منزل ال�س ّيد ر�ستمي».
ن�سق���ت مكان الزهرية بجانب امل���ر�آة وال�شمعدان ،فانعك�ست كذلك
ّ
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�ص���ورة ال���ورود احلم���راء والبي�ضاء يف امل���ر�آة .خاجلتني فك���رة لو �أنيّ
رافقتهما لأق ّدم معهما واجب العزاء.
بعد قليل ،ع���اد خايل ومعه �أغرا�ض كثرية .و�ضع قرب �سفرة العقد
ك ّل الأ�شي���اء املتبقي���ة من �سفرة عق���ده� :س ّلة بندق وج���وز ف�ض ّية اللون،
فتات من خب���ز ال�سنكك 1مز ّين���ة ب�إكليل ّ
ف�ضي ،و�صدفت���ان بي�ضاوان،
جم�ص�ص يو�ضع فيه خامت الزواج ،م�ضا ًف���ا �إىل املل ّب�س واحللوى
وت���اج ّ
وورد ال�صف�صاف.
لق���د �شح���ن جميء خ���ايل اجلميع بالطاق���ة واحليو ّية ،فخ���رج �أبي
و�أح�ضر معه ُعل ًبا من احللوىّ ،ثم خرج ثانية و�أح�ضر الفاكهةّ ،ثم عاد
وخ���رج ل�شراء ال�شوك���وال والكز .2يف ك ّل م ّرة كان يع���ود فيها �إىل البيت
تعود �أ ّمي وتوكل �إليه مهمة �شراء �أخرى.
ح�ضرت ج ّدتي على الغداء .عندما ر�أتني �س�ألت بامتعا�ض« :وجيهة!
�أمل ت�أخذي فر�شته �إىل م�صففة ال�شعر؟!».
حان���ت من �أ ّمي التفاتة �إ ّ
يل و�أ�شارت بالنفي ،ت�أ ّففت ج ّدتي غا�ضبة:
عرو�سا عل���ى هذه الهيئة� ،أ�سرع���ي ّ
ونظفي وجهها على
انه�ض���ي! مل �أ َر ً
الأق ّل!
كان���ت �أ ّمي جتيد فعل ك ّل �شيء ،فف�ضلاً ع���ن كونها خ ّياطة ماهرة،
كان���ت � ً
أي�ضا جتي���د مهنة التزي�ي�ن الن�سائ���ي .وب�أمر م���ن ج ّدتي قامت
بتملي����س �شعري ،وراحت حت ّدث ج ّدتي كي���ف ذهبت مع علي �إىل منزل
ال�شهي���د ر�ستمي ،وا�ست�أذنا العائلة لإقام���ة مرا�سم العقد .كان علي قد
ق���ال له���م« :نحن لن نقيم حف�ًل�اً ر�سم ًّي���ا ،ولكن يه ّمن���ا �أن جتيزوا لنا
 -1نوع من الخبز يو�ضع على الح�صى الحار لين�ضج( .المترجم)
 -2نوع من الحلوى الإيران ّية .اعتاد الزوار على �شرائه كثي ًرا( .المترجم)
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�إجراء عقد القران».
وارتديت القمي�ص الذي
ذهبت
ُ
عندما انتهت �أ ّمي من تزيني �شعري ُ
ا�شرتيناه ،لكن ،ما �أن ر�أتني ج ّدتي حتّى ّ
قطبت حاجبيها ثانية وقالت:
«ما هذا الذي ارتدي ِته؟ �أمل ت�شرتي ثوب عرو�س؟!».
قل���ت :ه���ذا ج ّيد ،فه���و من جه���ة ثوب عرو����س ،ومن جه���ة �أخرى،
واحرتاما لعلي (ب�سبب �شهادة معاونه) فيه خطوط �سوداء.
ً
ه���زّت ج ّدتي بر�أ�سها وغمغمت ،فما كان من �أ ّمي � اّإل �أن ّ
ع�ضت على
�شفتيها ،و�أ�شارت �إ ّ
يل كي ال �أتف ّوه ب� ّأي كلمة.
بعد الغداء ،باغتنا ال�ضيوف بالتوافد؛ الع ّمات والأعمام وزوجاتهم،
خايل وزوجته ،وعدد من الأ�شخا�ص املق ّربني الذين ّمتت دعوتهم.
عند ال�ساعة الثالثة والن�صف و�صل علي وعائلته وعدد من �أقربائهم
اً
وبنطال
وقمي�صا بن ًّيا،
املق ّربني .كان يرتدي املعطف الكاكي اللون ذاته،
ً
ّ
خمط ًطا ،وقد �أح�ضروا معهم قالب حلوى كبري ًا ّمت و�ضعه و�سط �سفرة
العقد.
تد ّثرت بعب���اءة بي�ضاء اللون ّ
مرقطة بزه���ور زرقاء �صغرية .جل�ست
بجان���ب �سفرة العقد ،والن�سوة توزعن من حويل يف �أرجاء الغرفة ،دخل
علي ليجل�س بقربي جانب �سفرة العقد ،لك ّنه عندما ر�أى الن�سوة يجل�سن
خرج �إىل البهو حيث جمل�س الرجال.
وتولىّ ع ّم���ي مهدي مهمة ت�صوير احلفل���ة� ،أ ّما مرمي فراحت حتف
قطعت�ي�ن م���ن ال�سك���ر اجلامد ف���وق ر�أ�س���ي .فج����أ ًة ،ارتفع���ت �أ�صوات
ال�صلوات وال�ضحكات من ناحية البهو.
ذهبت �أ ّمي �إىل البهوّ ،ثم عادت وحلقت بها ك ّل من ال�س ّيدة من�صورة
ومرميّ ،ثم عادتا.
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قالت مرمي« :لقد ح�ضر �أ�صدقاء علي ،لكنّ علي مل يد ُع �أحدً ا منهم،
ال �أدري كيف علموا بالأمر».
ر ّدت ال�س ّي���دة من�ص���ورة ب�س���رور�« :أخربن���ا �أمري �أنّ �أح���د �أ�صدقاء
علي علم بالأمر وق���ام ب�إبالغ اجلميع .لقد تع ّقبونا واختب�أوا يف الزقاق
اخللف���ي ،وعندما دخلنا تبعونا قائلني :ي���ا اهلل يا اهلل� .أ�شكرك يا رب؛
�إذ �إنّ �أ�صدقاء علي �إىل جانبه ،وقد اجتمعوا حوله».
وزجل العم باقر:
ف�������ل�������ت�������ك�������ن م�����ع�����ن�����ا
�إذا ك��ن��ت م���ؤم�� ًن��ا ���ص��اد ًق��ا
���ص�� ّل��وا ع��ل��ى ال��ن��ب��ي و�آل���ه
رغ ًما عن �أن��ف ك�� ّل منافق
الأح�� ّب��ة يف �صميم القلب
ن�����ادت م�لائ��ك��ة ال��ع��ر���ش
���ص�� ّل��وا ع��ل��ى حم��م��د و�آل���ه
كتبعلىالعر�شبخطجميل
ال � ّ
��ش��ك يف �أنّ ع��ل�� ًّي��ا و ّ
����ي
يل
وق��������د ر ّب������������اه ال����ن����ب ّ
ف�ص ّلوا على حممد و�آل��ه
ه�������و �أم������ي�����ر اجل����م����ي����ع
وب���ورود �أ�صدق���اء علي تب ّدلت الأج���واء ،وجعلت �أ�ص���وات ال�صلوات
اجلماع ّي���ة ملجل����س الرج���ال الن�س���وة � ً
أي�ضا ي�ص ّل�ي�ن على النب���ي و�آله.
بع���د قليل ،قالت �أ ّمي وه���ي تقف لدى الباب�« :إنّ ال�س ّيد يقر�أ خطبة
العقد».
تق ّو�ض �شيء يف قلبي� ،شعرت ك�أنيّ يف �أ�سحار �شهر رم�ضان املبارك،
ومل يتبقّ �سوى وقت قليل لأذان ال�صبح ،فاغتنمت الفر�صة و�شرعت يف
ق���راءة الدعاء عل���ى عجل ،ودعوت اهلل �أن يكتبن���ا يف ال�سعداء ،ويجعل
زيارة مكة وكربالء من ن�صيبنا.
تي�س���ر من الذكرُ .عينّ
تناول���ت القر�آن من الرح���ل ،ورحت �أقر�أ ما ّ
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خ���ايل �أحمد وكيلاً ع ّني ،وقال بالنيابة ع ّن���ي يف جمل�س الرجال« :نعم
قبلت» .دخل خايل �إىل الغرفة حاملاً دفرتًا كب ًريا يت�ض ّمن دفرت ت�سجيل
العق���ود ووثيقة الزواج .وجعلني �أو ّقع عل���ى ك ّل الأوراق .قالت �أ ّمي�« :إنّ
�آية اهلل جنفي 1يخطب خطبته».
�سمع���ت ثانية �أ�صوات �صل���وات الرجال ،وراح الع���م باقر هذه امل ّرة
ين�شد:
�أطلق ل�سانك طاملا الدم يجري يف عروقك
ِّ
�صل على النبي وعلى وجهه اجلميل الوردي
ع ّمت �أ�ص���داء ال�صلوات �أرجاء املنزل ،فن���ادت �أ ّمي عن الباب« :يا
�سيدات لقد جاء العري�س».
علي بخجل وحياء .و�ضع خايل حممود
جل�س علي �إىل جانبي ،و�س ّلم ّ
دفرتًا كب ًريا على ركبتي؛ و�أ�شار �إىل املوا�ضع التي ينبغي �أن �أوقع عليها.
ال�ص َد َفة الت���ي بداخلها املحب�س.
كذل���ك مرمي و�ضعت �أم���ام «علي» ّ
تناول املحب�س م�ضطر ًبا ،ولأ ّنه جل�س عن مييني ،و�ضع املحب�س يف �إ�صبع
يدي اليمنى .فقلت بهدوء« :ال ُيو�ضع يف هذه اليد ،بل يف اليد الي�سرى».
يدي الي�سرى فاحم ّر وجه���ه ،وخلع املحب�س من يدي اليمنى
ق ّدم ُ
���ت َ
 -1ه���و �آي���ة اهلل ال�س ّيد محم���د ح�سيني همداني المع���روف بال�س ّيد النجف���ي ،من الحكماء
والعرف���اء المعا�صري���ن .ولد في النج���ف الأ�شرف  1904وق�صد هم���دان برفقة والده منذ
نعوم���ة �أظف���اره .وفي الواحد والع�شري���ن من عمره عاد �إلى النجف ودر����س على يد الآيات
العظ���ام ال�س ّي���د �أبو القا�سم الخوئ���ي والعالمة ال�س ّي���د محمد ح�سي���ن الطباطبائي درو�س
الفقه و�أ�صول الفقه ،ال���كالم والفل�سفة و�صار ّ
محط اهتمام الميرزا النائيني وح�صل على
�شه���ادة االجته���اد منه ،كذلك ح���از م�صاهرة ه���ذا المرجع الكبير .عاد �إل���ى همدان بعد
اثنتي���ن وع�شرين �سن���ة وا�شتغل في التدري�س والت�أليف و�إر�شاد النا����س� .أخي ًرا ،ودّع الحياة
وق���ت ال�سحر ف���ي التا�سع من مه���ر 1996م ودُفن في جوار مرقد ال�شي���خ البهائي في حرم
الإم���ام الر�ضا .Qمن م�ؤلفاته :الأنوار ال�ساطعة في تف�سير القر�آن (18مجلد ًا) والأنوار
ال�ساطعة من �أ�صول الكافي (�6أجزاء) وغيرهما..
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وو�ضع���ه يف الي�سرى .وقام �أبي بدوره بو�ض���ع خامت عقيق يف �إ�صبع علي
كان قد ا�شرتاه �ساب ًقا ملثل هذا اليوم.
يف الع���ام املا�ض���ي ك ّنا ق���د ذهبنا �إىل العم���رة �أنا و�أهل���ي ،وا�شرتى
وال���دي ل�صهره امل�ستقبلي �ساع���ة �أنيقة من مكة؛ ق ّدمها لعلي هدية يوم
اخلطبة.
جل���ت بط���ريف يف امل���ر�آة فر�أيت علي ينظ���ر �إ ّ
يل� ،شع���رت باخلجل،
فخطف���ت نظرت���ي ب�سرع���ة و�أخف�ضت ر�أ�س���ي .كانت امل���رة الأوىل التي
يراين فيها ب�شكل ج ّيد.
****

أختي
���ت �أ ّم���ي �إىل امل�شغ���ل؛
ُ
يف الي���وم الت���ايل ،ذهب ْ
وان�شغلت �أن���ا و� ّ
بتنظيف املنزل ،ومل تكن �آثار الت�س ّمم قد خرجت من ج�سمي بعد.
�صباحا جاء
عن���د الظهر ،مل���ا رجعت �أ ّمي قالت« :عندما كن ِ
���ت نائمة ً
علي ودعانا �إىل منزلهم حل�ضور الهيئة ليلاً » .يف امل�ساء ذهبنا عائل ًّيا �إىل
الهيئة ،ون�صبت �أمام مبنى منزلهم الفتة بي�ضاء م�ضاءة مب�صباح مكتوب
عليه���ا« :هيئة �سبيل ال�شهداء»ّ � .أ�س�س الهيئة ك ّل م���ن �أمري وعلي ،وكانت
تلك ال ّليلة الأوىل التي يقام برنامج الهيئة يف منزلهم ،واملرة الأوىل التي
نزوره���م فيها .كانت م�ساح���ة ال�شقق يف الطبقة الرابع���ة للمعهد الفني
130م وث�ل�اث غرف نوم ،كانت هذه هيئ���ة الرجال� .أ ّما يف ق�سم الن�ساء،
كنت �أنا و�أ ّمي و�أختي وال�س ّيدة من�صورة ومرمي وال�س ّيدة منرية.
والدي ال�س ّي���دة من�صورة اللذين ينادونهما
يف تل���ك ال ّليلة علمت �أنّ َ
اجل ّد واجل��� ّدة ،كذلك الأخت الوحيدة لل�س ّيدة من�صورة ،و�أخاها الذي
ي�شبهها �إىل ح ّد كبري ،يعي�شون يف طهران.
�أ ّم���ا مرمي فقد عقدت قرانها على ابن ج�ي�ران اجل ّدة الذي يعمل يف
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وزارة اخلارجية ،وتق ّرر �أن تتز ّوج يف ال�صيف القادم ،وتنتقل �إىل طهران.
ورحب بنا .ب���دا الب�شر على حم ّياه
دخ���ل علي الغرفة حيث جنل����س ّ
لدى ر�ؤيتنا ،واختفى بعد ذلك حتّى نهاية املرا�سم.
بع���د انتهاء املرا�سم �أو�صلنا علي �إىل املنزل ب�س ّيارة �أحد الأ�صدقاء.
���م التفت �إىل �أ ّمي
عن���د الوداع متاهل قلي�ًل�اً كي يدخل والدي املنزل ،ث ّ
وق���ال« :يا حاج���ة ،نريد غ���دً ا الذهاب �إىل ق���م برفق���ة ال�س ّيد حممود
وزوجت���ه� ،أجتيزين لزهراء �أن تذهب معنا؟»� .سكتت �أ ّمي قليلاً وقالت:
«�أ�أخربمت والدها بالأمر؟»
فرك يديه مرب ًكا وقال« :يف احلقيقة كلاّ  ،خجلت من ذلك».
تب�سمت �أ ّمي وقالت« :ح�س ًنا� ،أنا �س�أخربه الآنّ ،
تف�ضلوا غدً ا باملجيء
ّ
ف�إن �أجاز لكم ت�صطحبون فر�شته معكم».
مل ي���ردف علي �شي ًئا ،و ّدعنا وذه���ب� .أخذت �أ ّمي الإذن يل من �أبي،
وليلاً ه ّي� ْأت يل حقيبة �صغرية و�ضعت فيها ثو ًبا �أو ثوبني ،مع ثوب �صالة
ومن�شفة وهو ّية.
عن���د ال�صب���اح الباك���ر �أيقظتن���ي لل�ص�ل�اة و�أو�صتن���ي بالتو�صيات
الالزم���ة .بينما ك ّنا نتناول طعام الفطور ق���رع علي جر�س املنزل ،فتح
�أبي الباب فوجد � ً
أي�ضا خايل وزوجته.
فرحت �أ ّمي كث ًريا عندما ر�أتهما ،و�أو�صتهما بي.
ّ
ر�شت �أ ّم���ي املاء خلفنا 1بينما حمل �أبي قر�آنه ال�صغري الذي يحمله
دائ ًم���ا يف جيب���ه ،وجعلنا من ّر من حتته ،ترافقن���ا دعواته و�صلواته على
النبي و�آله.
ا�ستع���ار عل���ي �س ّي���ارة باي���كان مهرتئة م���ن �صديق���ه .كان يقودها
 -1من التقاليد :رمي الماء عند مغادرة الم�سافر ،للتفا�ؤل بعودته �سال ًما( .المترجم)

خاطب ذو عينين زرقاوين 2 -

107

بنف�س���ه .جل�س خايل يف املقعد الأمام���ي بينما جل�ست �أنا وزوجة خايل
يفاملقع���داخللف���ي.
�ضغط علي على دوا�سة الوقود وانطلقت ال�س ّيارة تنعق كالغراب.
بق�ص الأحاديث ،وكذلك علي
انهمكت �أنا وزوجة خ���ايل يف اخللف ّ
وخايل حممود.
�ش���رع خايل حممود يف املزاح و�س���رد الذكريات من و�سط الطريق،
ومل ننتبه من ال�ضحك كيف ح ّل الظهر ،وو�صلنا �إىل «�ساوه».
ق�صدنا مطع ًما يق��� ّدم «جلو كباب» ،1فطلب علي يل وله «جلو كباب
�سلط���اين» .ولأنيّ كن���ت �أجل�س قبالة عل���ي خجلت من تن���اول الطعام،
فتناولت كمية قليلة من الأرز وتو ّقفت عن الأكل.
ال �أدري مل���اذا زوج���ة خايل مل ت�أكل � ً
أي�ضا ب�ش���كل ج ّيد ،وبقي ن�صف
طعامه���ا يف الطب���ق� .أ ّما خايل حمم���ود الذي كان يبح���ث عن مو�ضوع
للتعلي���ق عليه فق���د جعل من هذا احلدث مدعاة �ضح���ك ،فقال�« :س ّيد
�سنحج يف غ�ضون �سنة واحدة؛
عل���ي! ال تقلق �أبدً ا ،مع هاتني الزوجتني
ّ
وحاج فالن.»..
حاج فالنّ ،
و�سينادوننا �أنا و�أنت يف ال�سنة الالحقة ّ
بع���د ذل���ك �سكب ما تب ّقى م���ن طعام زوجته يف �صحن���ه وتناول منه
لقم���ة .قال وهو ي�أكل ب�شه ّية�« :سي�صبح كالن���ا �سمين ًا ،فهاتان املر�أتان
ال ت����أكالن �شي ًئا ،وبعد �أ�شهر ع ّدة �سن�صبح هكذا»ّ ،ثم نفخ خ ّديه مق ّلدً ا
الأفراد البدينني ،وتابع« :يف ال�سنة القادمة م�ضا ًفا �إىل �سهولة امتالكنا
ال�س ّيارة �سنمتلك منازل � ً
أي�ضا».
كان خايل يطلق فكاهاته ،ونحن نطلق �ضحكاتنا.
و�صلن���ا �إىل قم ع�ص��� ًرا .راح علي وخايل يبحثان ع���ن فندق جماور
 -1كفتة م�شوية مع الأرز المطبوخ .وجلو كباب �سلطاني هو الطبق مع المقبالت( .المترجم)
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للح���رم .طلب �أ�صح���اب الفنادق بطاق���ات الهوي���ات ،كان لدينا جمي ًعا
بطاق���ات هويات بيد �أنّ بطاقت���ي هويتنا �أنا وزوجة خايل كانتا بال �صور
�شم�سي���ة .مهما حاول علي ت�سوية الأمر م���ع مدير اال�ستقبال يف الفندق
ُ
فا�ضطررنا �إىل الذهاب �إىل مديرية الفنادق ،ا�ستغرق الوقت
مل يفل���ح،
�ساعت�ي�ن �أو ثالث �ساعات كي نعرث على ذلك املكان ،ح�صلنا يف النهاية
عل���ى ر�سال���ة موافقة وعدن���ا �إىل الفن���دق .حمل علي وخ���ايل �أغرا�ضنا
وو�ضعاه���ا يف الغرف ،بينما بقيت �أنا وزوجة خ���ايل يف �صالة االنتظار.
يف البداية ،عزمنا على الذهاب �إىل احلرم ،م�شى �أمامنا خايل وزوجته
وهم���ا يتح ّدثان مع بع�ضهما البع�ض .بينما تبعناهما �أنا وعلي �صامتَني.
تذ ّكرت كالمه يف هم���دان ،فت�أخرت عنه ب�ضع خطوات ،ف�صار �أمامي،
انتظر قليلاً كي �أ�صل �إليه ،لك ّنني حر�صت على البقاء خلفه دائ ًما� .ضاق
ذرع���ا ف�س�ألني« :هل �أنت متعبة؟»� .أجبته« :كلاّ  ،لك ّنك قلت �أن ال من�شي
ً
تب�سم و�سحبني من
م ًع���ا يف الطريق� ،أتذ ُكر مو�ضوع عوائل ال�شهداء؟!»ّ .
يدي قائلاً « :هذا املو�ضوع يتع ّلق بهمدان ،أ� ّما هنا فال �أحد يعرفنا».
عدن���ا �إىل الفندق منت�صف ال ّليل .كان���ت الغرف يف الطابق الثاين.
مفتاحا م���ن جيبه وفتح ب���اب الغرفة ،ودع���ا زوجته �إىل
�أخ���رج خ���ايل ً
الدخول ،بينما بقيت �أنا حريى ال �أدري �أين �أذهب.
قام علي بفتح باب الغرفة املجاورة ودعاين قائلاً « :تف�ضلي».
انتابني �شعوران؛ �شعور باخلج���ل و�شعور بالغربة .نظرت �إىل زوجة
خايل ورجوتها بنظراتي كي ت�أخذين �إىل حيث هي ،فما كان منها � اّإل �أن
و ّدعتني وقالت« :ت�صبحني على خري»� .أُ�سقط يف يدي ودخلت الغرفة.
اّ
علي ،جل�ست
تولين �شعور باال�ضطراب ،فالغرفة وج ّوها كانا ثقيلني ّ
عل���ى �إحدى الكنبات ق���رب النافذة ،بينما راح عل���ي ّ
يتم�شى يف الغرفة
و ُي�شغل نف�سه عب ًثا بالأغرا�ض املوجودة فيها.
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حوت الغرفة �سري َرين يف�ص���ل بينهما من�ضدة �صغرية ،م�ضا ًفا �إىل
براد �صغري ،جهاز تلفاز ،كنبتَني وطاولة قرب الكنبة.
���ت متعبة؟ �أمل يدهمك النعا����س؟»� .أجبته بقلق:
�س�ألن���ي علي�« :أل�س ِ
«كلاّ ».
ك�أ ّنه تن ّب���ه �إىل �أو�ضاعي النف�س ّية ،وتك ّهن �سبب قلقي ،فرفع �أكمامه
ودخل احل ّمام .م�ضت م ّدة من الوقت وهو داخله .نه�ضت ووقفت خلف
الناف���ذة� ،شاه���دت ق ّبة ح���رم ال�س ّي���دة املع�صوم���ة Oواملئذنة ،كان
م�شهدً ا جميلاً يهدهد العيون ،فلم �أرغب يف �أن �أ�شيح نظري عنه.
رغ���م �أنّ الوق���ت كان مت� ّأخ��� ًرا � اّإل �أنّ ال�سي���ارات امل�ضيئة كانت تعرب
الطرق���ات ،وكذلك م�صابي���ح النيون املل ّونة ،وواجه���ات العر�ض ملحال
بيع ال�سوهان ،وبيع اللوازم الدينية وال�سبحات والهدايا ،كانت ما تزال
م�ضاءة وم�شع�شعة ،والنا�س يروحون ويجيئون على الأر�صفة التي تنتهي
�إىل احلرم.
خرج علي من احل ّمام وهو يرخي �أكمامه ،ووجهه ما زال مب ّللاً باملاء.
عندما ر�آين تعجب وقال�« :أمل تنامي بعد؟!».
 ال �أ�شعر بالنعا�س.تب�س���م وق���ال« :م���ن الوا�ض���ح �أنّ ال ّنعا�س ق���د غلبك و�أ ّن���ك متعبة؛
ّ
علي� ،إذا كان وجودي
�س�أ�ص ّل���ي ،و�أقوم ب�إجناز بع�ض الأعم���ال ّ
املتوجبة ّ
هنا يقلقك ويع ّذبك �أذهب �إىل الأ�سفل».
قلت« :ال ،فلريحت بالك».
أنت � ً
أي�ضا؛ اخل���دي �إىل ال ّنوم� ،أتو ّدين �أن
ر ّد قائ�ًل�اً « :فلينع���م بالك � ِ
�أطفئ امل�صباح؟».
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وقب���ل �أن �أجيبه بنعم �أو ال �أطف�أ الأ�ضواء ،وا�ستع ّد لل�صالة .انتهزتُ
وغطي���ت وجه���ي ّ
���ت عباءتي ّ
بالبطان ّية ،ولف���رط تعبي
الفر�ص���ة فخلع ُ
غططت يف النوم �سري ًعا.
ا�ستيقظت من النوم على �صوت الأذان املت�س ّرب من ّ
ال�شارع ،نظرت
علي ب�شكل ال �إرادي فوجدته خال ًيا ّ
والبطان ّية مرم ّية جان ًبا،
�إىل �سري���ر ّ
واجتاح���ت �أ�ضواء ّ
ال�سرير
الطرقات الغرف���ة ف�أ�ضاءتها .جل�س���ت على ّ
فتناهى �إىل �سمعي �سر�سقة مياه .كان احل ّمام م�ضا ًء ،نه�ضت وارتديت
علي م���ن احل ّمام وهو يكمل و�ض���وءه؛ �س ّلمت عليه فقال
العب���اءة .خرج ّ
و�ضعت
كنت متعب ًة ج ًّدا ليلة البارحة ما �إن
ِ
أنت م�ستيقظة؟! ِ
متعج ًب���اِ �« :
ّ
نوم عميق».
أ�سك على الو�سادة حتّى
ِ
ر� ِ
غططت يف ٍ
كنت متعبة.
 �أجل؛ ُال�صبح
 �أن���ا وال�س ّيد حمم���ود �سنذهب �إىل احلرم لن�ص ّل���ي �صالة ّهناك� .أت�أتني معنا؟
 ل�ست على و�ضوء.فتح باب الغرفة وقال:
 ح�س ًنا ّتو�ضئي و�س�أذهب �أنا لإيقاظ ال�س ّيد حممود.
****

توجهن���ا �إىل طهران .م�ضى على خروجنا
بع���د تناول طعام الفطور ّ
م���ن قم  40دقيقة ،فج�أة قال خايل بلهجة همدانية غليظة« :عج ًبا! ها
قد ن�سينا �شراء الهدايا».
علي قدمه عن د ّوا�سة البنزين وخ ّفف من �سرعة ال�س ّيارة قائلاً :
رفع ّ
«ماذا نفعل ،هل نرجع؟!».
اخللفي مل ًّيا.
�ضحكنا �أنا وزوجة خايل يف مقعدنا
ّ
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ال�سوهان! لن
�أ�س���رع خايل وقال�« :أيعقل �أن ن�أتي �إىل قم وال ن�شرتي ّ
ي�سمحوا لنا بالدخول �إىل همدان� .سيقتلعون عيوننا».
علي بال�س ّيارة واتجّ هنا
وجدنا على بعد �أمتار ع ّدة م�ستديرة؛ فا�ستدار ّ
جم��� ّددًا �إىل قم .قب���ل و�صولنا �إىل قم وجدنا متجري���ن �أو ثالثة بجانب
ّ
الطريق ،فا�شرتينا علب �سوهان ع ّدة؛ �ضحكنا مل ًّيا وعدنا.
م�ض���ت �ساعة على انطالقن���ا ناحية طهران ,وخ�ل�ال م�سرينا على
�أوتو�سرتاد طهران  -قم راح حم ّرك ال�س ّيارة ي�صدر �صوت قرقرة ،فقال
ال�سعال جم ّددًا».
خايل
ً
ممازحا« :يا �إلهي! هذه ال�س ّيارة قد �أ�صابها ّ
علي ال�س ّيارة على اجلانب
�ضحكنا م ّرة �أخرى من قوله ،بينما �أوقف ّ
ألت
ترجل منها وفت���ح الغطاء ،وكذلك فعل خايل� ,س� ْ
���ي للطريق؛ ّ
الترّ اب ّ
زوجة خايل« :ماذا ح�صل يا حممود؟».
�أجابها �ضاح ًكا« :لقد ُد ّكت ال�س ّيارة � ً
أر�ضا».
انتهزنا الفر�صة �أن��ا وزوجته ورحنا ّ
هب
نتم�شى يف الأط���رافّ ,
ن�سيم عليل ،فوجدنا �إىل الأم��ام قليلاً �أ�شجا ًرا ع�� ّدة ،وجبلاً  ،وت ّلة
و�سهلاً مع�شو�ش ًبا ,ولكن ،حالت �أ�صداء �أبواق ال�شاحنات وال�سيارات
امل�سرعة من �أن ن�سمع زقزقات الع�صافري التي تنقر احلبوب ،وت�أكل
علي وخايل حممود عن
فتات طعام امل�سافرين بالقرب منا� .ش ّمر ّ
�ساعديهما ،و�أنزال قلب ال�س ّيارة و�أمعاءها.
بعد �ساعة دارت ال�س ّيارة ،ركبنا فيها ونحن ن�ص ّلي على النبي
مو�ضوعا جديدً ا لنكاته .ما �إن قطعنا
و�آله .وجد خايل يف ال�س ّيارة
ً
م�سافة كيلومرت واحد حتّى راح حمركها ي�صدر �صو ًتا من جديد ،ومن
ّثم تو ّقفت.
ت�أ ّف���ف خ���ايل وغمغم ,وح ّل دور عل���ي فقال �ضاح��� ًكا�« :أمل �أق ّل �إ ّنها
مد ّللة مل ت�صغ �إ ّ
يل! تف�ضل فقد ا�ستاءت جم ّددًا».
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ترجل علي وخايل من ال�س ّيارة ودفعاها بحذر �إىل اجلانب الرتابي.
ّ
�أ ّم���ا �أنا وزوجة خايل فبقينا يف ال�س ّيارة ،ورحنا ن�ص ّلي على النبي و�آله،
وندعو اهلل كي ال يحدث مكروه.
ه���ذه املرة نفد البنزين من ال�س ّي���ارة� ،أعطى علي غالو ًنا خال ًيا ي�سع
ع�شري���ن ليرتًا خلايل حممود وقال« :كي ال ت�سخ���ر من �س ّيارة �صديقي
امل�سكينة! �أ�سرع وعد ب�سرعة».
م��� ّر وقت طوي���ل حتّى ع���اد خ���ايل بالبنزي���ن ،و�أفرغ���ه يف خزّانها
وانطلقت ال�س ّيارة ثاني ًة.
و�صلنا طه���ران عند ال�ساعة الرابعة بع���د الظهر جائعني ،عطا�شى
ومتعبني.
تناولن���ا طعام الغ���داء عند مدخل املدينة عل���ى جانب �أحد طرقات
م�ستديرة احلريةّ ،ثم تف ّقدنا عددًا من الفنادق ،ولكن جم ّددًا ،وب�سبب
ع���دم وجود �صور �شم�سية عل���ى هويتي وهوية زوجة خ���ايل ،مل ن�ستطع
العثور على مكان.
بعد الكثري من املباحثات وامل�شاورات ،ق ّررنا الذهاب �إىل كرج.1
ولف���رط التعب غلب النعا�س على زوج���ة خايل؛ �أ ّما �أنا فرحت �أكتب
حوادث ذلك النهار على تقوميي :الأحد :العا�شر من فروردين.2*1365
�س�ألني خايل حممود بهدوء كي ال يوقظ زوجته« :ماذا تدرزين على
تقوميك؟».32
عليك �إن كن���ت تكتبني عن
ق���ال علي �ضاح��� ًكا�« :آن�سة زه���راء باهلل ِ
 -1كرج� :إحدى المدن القريبة من طهران؛ وتقع على �أطرافها( .المترجم)
* (� 30آذر  1986م).
� - 32إ�شارة منه �إلى كتابتها بنحو �سريع في التقويم( .المترجم)
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�سفرنا فال تذكري �سلبياته .اكتبي �أن ال�سفر كان ممت ًعا»ّ .ثم عاد خايل
كتبت فيه �س���و ًءا ع ّنا� ،إذا علمت
يوما ِ
ثاني��� ًة �إىل امل���زاح« :ال �أراين اهلل ً
عينيك» .بعد ذل���ك �شرع يف تذ ُّك���ر �أكل الكباب وفراغ
بذل���ك ف�س�أقتل���ع
ِ
ال�س ّي���ارة م���ن البنزين؛ و�أ�سه���ب بذكر هذه احلوادث حتّ���ى ا�ستيقظت
زوجته على �صوت �ضحكاتنا.
و�صلن���ا ك���رج لي�ًل�ااً  ،ع�ث�ر علي وخ���ايل عل���ى ُن���زل ال يحت���اج الأمر
في���ه �إىل �ص���ور �شم�سي���ة عل���ى بطاق���ات الهوي���ة و�أعطون���ا غرفت�ي�ن.
عندما ارت���اح بالنا من ق�ضية امل�أوى ،قررن���ا الذهاب والقيام بجولة يف
�شوارع كرج .جهد خايل وزوجته لفعل �شيء يق ّربنا �أنا وعلي من بع�ضنا
البع����ض ،فراح يدفع علي باجتاهي وكذلك زوجته راحت تر�سلني ناحية
علي .لكنّ اخلجل ا�ستوىل على كلينا ،وم�شينا بعيدين عن بع�ضنا البع�ض.
وجلنا يف املدينة حتّى وقت مت�أخر.
خارجاُ ،
يف ال ّليل؛ تناولنا الع�شاء ً
يف �صب���اح اليوم الت���ايل عدنا �إىل هم���دان؛ جاء عل���ي �إىل منزلنا،
�س ّلمني �إىل �أ ّمي ،و ّدعنا وذهب .عند الوداع �أعطاين عنوانه كي �أرا�سله.

3
رسالة العشق

بع���د �أ�سب���وع من ذهاب علي �إىل اجلبهة� ،أح�ض���ر ع ّمي مهدي �صور
حفل عق���د القران� .ألقيت نظ���رة �سريعة على جمي���ع ال�صور .وعندما
ارتاح بايل جلودة تظهريها ،طفقت �أت�أملها بد ّقة و�أناة.
دارت ال�ص���ور بني �أي���دي �أ ّمي و�أب���ي و�أختَي �ساعات ع��� ّدة ،وعندما
خم���د غليل م�شاهدتها حملتها ودلفت �إىل غرفتي� .أحيا ًنا كان ي�ستغرق
النظ���ر �إىل �ص���ورة واحدة مدة ن�صف �ساع���ة ،وزادت م�شاهدة ال�صور
م���ن �شوقي و�صبابت���ي ،فتناولت القلم عند منت�ص���ف ال ّليل و�شرعت يف
كتابة الر�سالة الأوىل �إىل علي.
���ت كال�سجناء �أ�ضع عالمة على
ب���د�أ ع ّد الأ ّيام منذ اليوم التايل ،وب ّ
اليوم الذي مي ّر يف التقومي.
ذه���ب عل���ي �إىل اجلبهة بتاري���خ  .1986/4/1ويف ع�ص���ر ال�ساد�س
والع�شري���ن من �شهر ني�س���ان ُقرع جر�س املنزل .ح ّدثن���ي �شعور داخلي
�أنّ الط���ارق هو علي .جتلببت بعباءتي و�أ�سرعت لأفتح الباب .كان �أمري
يق���ف عند الباب� ،ألقى التحية ب�سرعة و�س�ألني عن جميع �أفراد العائلة
فردًا ف���ردًا ،بد ًءا من �أبي و�أ ّمي اً
و�صول �إىل خايل وج ّدتي� .أخ ًريا �أخرج
من جيبه ظر ًفا وقال�« :أخت فر�شته ،لقد �أر�سل لك علي هذه الر�سالة».
مل �أدرك ل�ش��� ّدة فرحتي كيف �شكرت �أمري وكي���ف و ّدعته .ف�ض�ضت

 116الروضة الحادية عشرة

الظ���رف ،وق���ر�أت الر�سالة م ّرات وم��� ّرات منذ �أن �أغلق���ت الباب خلف
�أمري وحتّى و�صويل �إىل الغرفة.
كانت ر�سالة عادية وخمت�صرة مل حتمل معها �سوى ال�سالم وال�س�ؤال
ع���ن الأحوال ،لك ّنها بالن�سب���ة �إ ّ
يل كانت � ً
إنعا�شا لقلب���ي ،وك�أنّ علي �إىل
جانبي يفي�ض عطفه وحم ّبته على ف�ؤادي.
كتب علي يف الر�سالة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ب�سم اهلل حار�س حرمة دماء ال�شهداء
�س�ل�ا ٌم ح���ا ٌّر من جبه���ات احلقّ �ض���د الباط���ل التي ارت���وت �أر�ضها
بالقاين والتي تذكرن���ا بكربالء الإمام احل�سني ،Qوالرائحة الزكية
لذاك الإن�سان العا�شق هلل.
�س�ل�ا ٌم حا ٌّر من تلك الفلوات والودي���ان والدروب البعيدة ،ومن قلب
كربالء �إيران امللهبة.
�س�ل�ا ٌم حا ٌّر من الأ�شرتيني واملظاهر ّي�ي�ن 1احلقيق ّيني لأبي عبد اهلل
احل�سني � Qإليكم.
�إن �أردمت ال�س�ؤال عن �أحوايل فاحلمد هلل �أنا بخري.
و�إن تق ّب���ل اهلل م ّنا ف�أنا �أعمل على طاعة اهلل ،و�أمت ّنى �أن ي�أتي اليوم
ال���ذي �سينت�ص���ر فيه الإ�سالم عل���ى الكفر يف الع���امل ،و�أن تقتلع جذور
الظل���م على ي���د و ّ
يل الع�صر �صاح���ب الزمان| ،وليتج��� ّدد ع ّما قريب
لقائي بك �س ّيدة زهراء ،وبعائلتك احلزب اللهية الثورية املحرتمة.
�أمت ّن���ى �أن تدعي يل يف عباداتك كي يغف���ر اهلل ذنوبي ،ويتق ّبل م ّني
 -1ن�سبة �إلى ال�صحاب ّيين الجليلين مالك الأ�شتر وحبيب بن مظاهر.
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ومنك هذا العمل اجلهادي الذي ت�شاركينني فيه .لن �أطيل عليكم �أكرث
من هذا� .إنّ ال�س ّيد حممود � ً
أي�ضا بخري.
ب ّلغ���ي �سالمي �إىل �أبيك و�أمك العزيزين ،و�أختيك كذلك .ودمت يف
رعاية اهلل وحفظه.
خادم الإ�سالم
علي ت�شيت �سازيان

عند خلودي �إىل الن���وم ،و�ضعت الر�سالة حتت و�سادتي ،ومنذ ذلك
الي���وم �صرت �أ�صحبها يف حقيبتي �أينما ذهبت .يف الواقع ،كنت � ْأح َ�س ُب
تلك الر�سالة ك�أ ّنها علي نف�سه ،فعندما �أفتح حقيبتي ويقع نظري عليها
ينتابني �شعور ط ّيب.
يوم الثالث���اء (� 16أيار) عاد علي �إىل هم���دان ،واجته مبا�شر ًة �إىل
بيتن���ا .كذل���ك فعل يف اليوم الت���ايل� ،أ ّما يف ال ّليلة التالي���ة فانتظر مدة
ن�صف �ساعة خلف الباب بينما ك ّنا نحن يف منزل ج ّدتي ومل ند ِر بذلك.
كنت وعائلتي نذهب يومي االثنني واخلمي�س من ك ّل �أ�سبوع �إىل رو�ضة
ال�شهداء للم�شاركة يف ت�شييع ال�شهداء .فج�أ ًة ،ر�أيت علي هناك ،ظننت
ودللت والدي عليه،
يف البداي���ة �أ ّنني م�شتبهة يف الأمر� .أمعنت النظ���ر ُ
تق��� ّدم نحوه و�ض ّمه �إليه ك�أ ّنه فلذة كبده .ق ّبل وجهه وجبهتهّ ،ثم �أم�سك
مبتهجا به .ت�ض ّرجت وجنتا
بيده و�ش ّد عليها .راح والدي ينظر �إىل علي
ً
علي حمر ًة وحنا ر�أ�سه خجلاً وهو يك ّرر امتنانه لوالدي على اهتمامه به
وحمبته له .كان عدد من �أ�صدقاء علي يقفون �إىل جانبه .ول�ش ّدة �سرور
�أبي بر�ؤيته �أ�ص ّر عليه �أن ي�أتي �إىل منزلنا لتناول الع�شاء معنا.
قمي�صا كحلي
بعد �صالة املغرب ،جاء علي �إىل منزلنا .كان يرتدي ً
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الل���ون وبنطاله الع�سك���ري ،وقد �أ�سبل �شعره الأ�شق���ر على جبينه وغيرّ
مظهره.
عندما ر�آه �أبي �ض ّمه جم ّددًا ،و�أم�سك بيده و�أجل�سه �إىل جانبه ،وراح
ي�س�أل���ه عن اجلبهة و�أحوالها واحل���رب ونهايتها .بعد قليل تذ ّرعت �أ ّمي
بحجة ما ونادت �أبي .عندما خرج والدي من الغرفة �صارت �أ ّمي ت�شغله
���م �أوم�أت يل كي �أذهب �إىل علي� .أح�ضرت ال�صور
وتعمد �إىل �إلهائه ،ث ّ
وجل�س���ت قربه كي �أريه �إياها .فرح كث ًريا عند ر�ؤيته �صور عقد القران.
ت�أم���ل ال�ص���ور التي التقطت لنا وحدنا ونحن جنل����س على �سفرة العقد
م��� ّرات ع��� ّدة وقال�« :إنّ هذه ال�ص���ور هي الأجمل» .ا�ستغ��� ّل علي فر�صة
وجودن���ا وحدن���ا وقال يل�« :س ّيدة زهراء ،غدً ا ي���وم اجلمعة ،تعايل �إىل
منزلنا عند الثالثة بعد الظهر».
وافقت على ذلك .يف اليوم التايل �أخربت �أ ّمي باملو�ضوع � اّإل �أ ّنها على
ُ
عك�س توقعاتي مل توافق على ذهابي وقالت« :الأف�ضل �أن ال تذهبي �إىل
منزله���م �إذا مل يوجد �أحد ،لكن �إذا جاء عل���ي يف �أثرك فال م�شكلة يف
1
ذل���ك ،فلي�س من املنا�سب �أن ت�سري فتاة وحدها بعد ظهر يوم اجلمعة
وتذهب �إىل منازل النا�س».
���ي �أن �أتو ّقع عدم
�أ�سق���ط م���ن ي���دي ومل �أ�ستطع فعل �ش���يء ،كان عل ّ
كث�ي�را ،حتّى �إ ّنها مل تك���ن ت�سمح لنا
موافق���ة �أ ّم���ي فهي حتر����ص علينا ً
بالذه���اب �إىل منازل الأ�صدقاء واملعارف .لق���د تع ّلمنا �أن ال كالم فوق
كالمها؛ لأ ّنها تريد �صالح �أمورنا� .شعرت بالتوتر ك ّلما اقرتبت عقارب
ال�ساعة من الثالثة ع�ص ًرا ،مل يكن لدينا هاتف يف املنزل لأخربه بعدم
جميئ���ي ،فم���ن جهة خف���ت �أن ي�ستاء م ّن���ي ويغ�ضب ،من جه���ة �أخرى،
 - 1ي���وم الجمع���ة هو يوم عطلة في �إيران كما هو معلوم ،لذل���ك تخلو الأز ّقة ظه ًرا وع�ص ًرا
من الما ّرة( .المترجم)
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احرتق قلبي لأجله؛ لأ ّنني كنت �أعلم �أ ّنه ينتظرين.
مل تخطر ببايل � ّأي و�سيلة لأخربه بعدم جميئي .رحت فقط �أدعو �أن
تراوده فكرة املجيء يف �أثري.
يف النهاي���ة� ،صارت ال�ساعة  3بعد الظهر ،وطال الوقت كث ًريا كث ًريا
حتّى بلغت ال�ساعة الرابعةّ ،ثم الرابعة والن�صف ،واخلام�سة..
ا�ست����أت كث ًريا وقلت يف نف�س���يُ :ترى ماذا ي���دور يف خلد علي الآن؟
بالت�أكيد هو منزع���ج وغا�ضب م ّني ،فهذه هي املرة الأوىل التي ن�ضرب
فيها موعدً ا و�أُخلفه .كان �أبي و�أختاي ي�شاهدون التلفاز� ،أ ّما �أنا فبدوت
وك�أ ّنن���ي ل�س���ت يف هذه الدني���ا ،فقد عمي���ت عيني عن ر�ؤي���ة � ّأي �شيء،
و�ص ّمت �أذين عن �سماع � ّأي �شيء.
ُ
كانت عيناي م�س ّمرتني على التلفاز الذي كان يبثّ بعد ظهر ك ّل يوم
لدي رغبة
جمع���ة فيل ًما �سينمائ ًّي���ا ،لكنّ فكري كان عند عل���ي ،مل يكن ّ
يف فع���ل �ش���يء �أو حمادثة �أحد .غ���دوت م�ش ّو�شة الفكر �ش���اردة الذهن
واجتاحني ا�ضطراب عجيب .ف ّكرت كيف �سيكون ر ّد فعله يف الغد؛ هل
�سيكون م�ستا ًء م ّن���ي؟ �أم �أ ّنه �سيذهب �إىل اجلبهة من دون وداعي؟ هل
�سيكون غا�ض ًبا ويت�شاجر معي؟ �أم �أ ّنه �سي�أتي وي�شتكي فعلتي؟
م��� ّر بعد الظهر ذاك مب���رارة وم�ش ّقة ،م ّر وقته طوي�ًل�ااً حتّى بدا �أنّ
ال ّلي���ل لن يح��� ّل بعده �أبدً ا؛ وله���ذا ال�سبب ،دلف���ت �إىل غرفة النوم عند
الغروب من دون �أن �أتناول ع�شائي بحجة وجع ر�أ�سي.
يف الي���وم التايل و�أثناء عودتي من املدر�سة تناهى �إىل �سمعي �صوت
حم ّرك ي�أتي من اخللف� .شعرت �أنّ �أحدهم يتع ّقبني ،ا�ستجمعت قواي،
وكالعادة رحت �أجري ب�سرعة من دون �أن حتني م ّني التفاتة �إىل الوراء.
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بق���ي يل ب�ضع خطوات للو�صول �إىل البيت� ،سمعت �صو ًتا م�ألو ًفا من
اخللف:
 �سالم ،كم جترين ب�سرعة!التفت �إليه و�شاهدت ب�سم ًة تعلو �شفتيه .عند ذاك
كان �ص���وت عليّ ،
تن ّف�ست ال�صعداء� .س�ألني« :هل �أنت بخري؟».
مل يب ُد � ّأي انزعاج يف نظراته �أو �صوته .ف�أجبته�« :شك ًرا �أنا بخري».
 �إذ ًا َمل مل ت�أتي البارحة؟خجل���ت لذلك و�أجبته بانقبا�ض« :املع���ذرة ،مل تكن الع ّلة م ّني� ،أ ّمي
مل ت�سم���ح يل بذل���ك ،قال���ت يل �إنّ ذهابي ع�صر اجلمع���ة وحدي لي�س
حممودًا ،فال�شوارع تكون يف هذا الوقت خالية».
�سكت قليلاً ّ ،ثم ه ّز ر�أ�سه م�ؤ ّيدً ا كالم والدتي.
عليك ،ف ّك���رت ال �سمح اهلل �أنّ مكروهً ا قد �أ�صابك .احلمد
 قلق���ت ِهلل �أ ّنك بخري.
تب�سمت ،و�أخرجت املفتاح من حقيبتي.
ّ
 عل���ى ك ّل ح���ال املع���ذرة ،لقد قالت �أ ّم���ي« :ال م�شكل���ة �إن �أتى عليبنف�سه وذهبتما م ًعا».
احلاجة على
ه��� ّز ر�أ�سه ثاني ًة و�أب���دى ت�أييده لكالم �أ ّمي قائ�ًلإاً �« :إنّ
ّ
فعلت يف �إ�صغائ���ك �إىل كالمها� ،إذ ًا �س�آت���ي يف �أثرك اليوم
ح���ق ،خ ًريا ِ
بعد الظهر».
�شعرت باالرتياح .و�ضعت املفتاح يف القفل ودعوتهّ :
«تف�ضل بالدخول».
كان لدي���ه ارتباط ،له���ذا و ّدعني وان�صرف� .أ�سرع���ت م�سرور ًة �إىل
فرحا حتّى و�صلت �إىل املطب���خ .مل تكن �أ ّمي يف البيت.
الفن���اء ،وطرت ً
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بعد ب�ض���ع �ساعات عادت من امل�شغل� ،أخربته���ا مبا جرى ،وافقت على
ذهابي ،وانهمكت بتح�ضري مالب�سي.
و�ص���ل علي ب�س ّيارة �صديقه عند ال�ساعة الثالث���ة � اّإل رب ًعا .كانت هذه
املرة الثانية التي �أذهب فيها �إىل منزلهم .مل يكن �أحد يف املنزل؛ �إذ ح ّل
�أف���راد العائلة منذ �أ ّي���ام �ضيو ًفا على منزل احلاج �صادق .يف هذه املرة،
وخلل ّو املنزل من �ساكنيه ،ا�ستطعت ر�ؤية تفا�صيل املنزل ب�شكل �أف�ضل.
عند دخولك املنزل يظهر �أمامك مم ّر �صغري ،و�إىل اجلهة الي�سرى
خم�ص�صة لتبديل
يوج���د ح ّمام �إىل جانبه غرفة �صغ�ي�رة (ّ )1.5x0.5
املالب�س ،لك ّنهم و�ضعوا فيها �أ�س ّرة.
و�إىل اجله���ة اليمن���ى يوجد مطبخ �ض ّي���ق وطويل ،ارتفع���ت الأزهار
املت�س ّلق���ة عل���ى بابه وج���داره .كذلك يوج���د العديد من �أن���واع الأزهار
املختلفة خلف نافذة املطب���خ (املنور) ،وملأت �صور الأطفال اجلميلة،
وبو�س�ت�رات ع���ن الطبيعة اخللاّ بة واجه���ات خزائن املطب���خ البي�ضاء،
فكانت جتذب �إليها الأفراد ليدخلوه ويت�أملوها �صور ًة �صورة.
يف نهاي���ة املطبخ يوجد باب حديدي ق���رب النافذة يط ّل على �شرفة
�صغ�ي�رة ،حي���ث كانت ه���ذه ال�شرف���ة مكا ًن���ا منا�س ًبا حلف���ظ املخ ّلالت
والبطاط���ا والب�ص���ل وغريه���ا م���ن امل�أك���والت� .أعجبن���ي ذوق ال�س ّيدة
من�صورة يف تزيني املطبخ وترتيبه كث ًريا.
كان للمن���زل غرف���ة جلو�س وغرف���ة ا�ستقبال يف�ص���ل بينهما �ستارة
جميل���ة مط ّرزة بالورود ال�صف���راء الكبرية .و�أينما ت�ضع قدمك يف هذا
البي���ت ت َر ناف���ذة كبرية قبالك جت���ذب ال�ضوء وتنري املن���زل ،وو�ضعت
زهريات ع ّدة للورود املت�س ّلق���ة يف البهو وعلى �أجهزة التدفئة؛ �إذ كانت
تت�س ّل���ق هذه الأغ�ص���ان والأوراق الت���ي ت�شبه القل���وب يف �أ�شكالها على
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اجل���دران وت�صل �إىل ال�سقف .لق���د زادت هذه الورود من جمال املنزل
�أ�ضعا ًفا م�ضاعفة ،وعند انتهاء ال�شقةّ � ،أي قبالة باب املدخل كان يوجد
باب خ�شبي �آخر يفتح على �شرفة م�سقوفة �صغرية ،كان احل ّمام هناك،
م�ضا ًفا �إىل غرفتَي نوم قبالة بع�ضهما البع�ض.
فتح علي ب���اب غرفة النوم جلهة اليمني ،وبدا �أ ّنها غرفته امل�شرتكة
مع �أخيه �أمري .ملأت �صور ال�شهداء و�صور الإمام كافة جدران الغرفة،
وع ّلقت ع�صبة وقالدة بني ال�صور .يف الغرفة � ً
أي�ضا كان يوجد مكتبة.
جل����س علي م�ستن���دً ا �إىل احلائط و�أ�ش���ار �إ ّ
يل كي �أجل����س �أنا � ً
أي�ضا،
عندم���ا جل�ست ملأت رائحة عطره « »Tearoseم�شا ّمي .نه�ض وذهب
باجتاه املكتبة ،و�أخرج �ألبوم �صور من بني الكتب� ،أح�ضره وقال« :تعايل
ن�شاهد ال�صور م ًعا».
راح يق ّل���ب �صفحات الألب���وم بت�أنٍّ ؛ وو�ضع دوائ���ر حمراء على بع�ض
الوجوه� ،أ�ش���ار ب�إ�صبعه �إىل �إحدى ال�صور وقال« :هذا �صديقي ال�شهيد
�أم�ي�ر ح�س�ي�ن ف�ضل الله���ي ،1لقد ا�ست�شه���د يف جزيرة جمن���ون ،وهذا
ال�شهيد حممد علي جريان».
اختلط���ت رائحة عطره م���ع �أنفا�سه ورائحة ج�س���ده ،غمرين �شعور
ج ّيد رغم ح�شرجات �صوته� ،أحببت �أن يتو ّقف الزمن عند تلك اللحظة
ونبق���ى م ًع���ا على تلك احلال ق���رب بع�ضنا البع�ض �سن���وات� .شعرت �أنّ
�أجواء ذاك املكان ،رغم ك ّل �صور ال�شهداء تلك ،تختلف عن ك ّل الأماكن
الأخرى .راح يت�ص ّف���ح الألبوم ،ويف ك ّل �صفحة كان �إ�صبعه يتو ّقف على
�ص���ور ع��� ّدة ،وعندما يهي���ج قلبه بحزن كب�ي�ر كان ينه����ض ويخرج من
 -1ال�شهي���د �أمي���ر ح�سين ف�ضل الله���يُ :ولد في هم���دان بتاري���خ �/1343-8-9أيلول1964م
وا�ست�شه���د في جزي���رة مجنون بتاري���خ �/1365-2-31أي���ار 1986م .كان ع�ض��� ًوا في فريق
اال�ستطالع التابع لوحدة المعلومات لعمليات فرقة �أن�صار الح�سين في محافظة همدان.
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الغرفة متذ ّر ًعا ب�إح�ضار الفاكهة �أو ال�شاي.
كذل���ك دفعني �أكرث من م��� ّرة كي �أنه�ض من م���كاين بحجة �إح�ضار
�ش���يء من �صندوق الكتب .حد�ست �أ ّنه كان يطلب م ّني ذلك خلجله من
النظر �إ ّ
يل مبا�شرة� .س�ألته�« :سمعت �أنّ عنا�صر فرقة الأن�صار يحبونك
كث�ي�را ،ويقولون �إنك ت�صل���ح املجرمني ،والذين �ص���در يف ح ّقهم حكم
ً
الإعدام ،حتّ���ى يتح ّولوا �إىل �أ�شخا�ص �آخري���ن ،وتر�سلهم من ال�سجون
�إىل اجلبهات».
«ممن �سمعت ذلك؟»� ،أجبته :بك ّل ثقة
اف ّرت ثغره عن ابت�سامة وقالّ :
واعتزاز« :ح�س ًنا� ،سمعت ذلك».
ث���م �س�ألت���ه ب����أدب واح�ت�رام كال�صحف ّي�ي�ن�« :ألي�س ه����ؤالء الأفراد
خطرين؟ �أمل حتدث لك م�شكلة حتى الآن؟».
�أجابن���ي واث ًقا« :كلاّ على الإط�ل�اق� ،أنا �أقول دائ ًم���ا لعنا�صري،»..
���م تابع مبت�س ًما« :و�أقول ل���ك � ً
أي�ضا �س ّيدة زهراء؛ �إذ �إ ّنك �أ�صبحت من
ث ّ
عنا�ص���ري � ً
أي�ضا :الأخالق هي �س ّيدة ال���كالم يف املجتمع� ،إذا اهتممنا
بالأخ�ل�اق ب�شكل ج ّي���د ،ف�إ ّننا �سنح�ص���ل على جمتمع منوذج���ي ،و�إذا
�صلح���ت �أخ�ل�اق �أف���راد املجتمع �سي�صب���ح البلد مدينة فا�ضل���ة ،علينا
النف���وذ �إىل قلوب النا�س كي ي�سري الوطن يف امل�س���ار الإلهي� .أنا �أ�سعى
لأن �أكون مع عنا�صري على هذا النحو ،وال�شيء الوحيد الذي ي�سعدين
كث�ي�را يف احلياة هو �أن �أهدي �إن�سا ًنا كان ق���د �سار يف الطريق اخلط�أ،
ً
و�أ�ضع���ه على ال�سك���ة الإلهية الأ�صلية .يقول الإم���ام اخلميني{�« :إنّ
اجلبه���ة هي جامعة ل�صناعة الإن�سان ،و�إذا ك ّنا من �أتباع الإمام فعلينا
العمل بو�صاياه».
وبينما نحن كذلكُ ،قرع جر�س ال�شقة .وقبل �أن ينه�ض ليفتح الباب،
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فت���ح علي اخلزانة وتن���اول م�س ّد�سه ّثم �أوثقه عل���ى خ�صره .حتّى ذلك
ً
منقب�ضا
�سالحا فرد ًّيا .بعد قليل عاد
اليوم مل �أك���ن �أدري �أنّ لدى علي ً
حزي ًنا� ،س�ألته قلقة« :ماذا ح�صل؟».
ه��� ّز ر�أ�سه وق���ال« :منذ �أ ّيام ع ّدة اختفت �إح���دى �صوره من الألبوم،
لقد �أريتك �إحدى �صوره الآن :ح�سني �شريفي 1الذي �أخربتك �أ ّنه ُجرح،
و�أريت���ك �صورته وهو يرقد يف امل�ست�شفى ،لق���د ا�ست�شهد و�أح�ضروه �إىل
علي الذهاب» .نه�ضت و�أخذت �صحون الفاكهة و�صينية ال�شاي
همدانّ ،
�إىل املطبخ ،وقمت بجلي الأقداح ريثما ج ّهز هو نف�سه.
كان �أ�صدق���ا�ؤه ينتظرون���ه عن���د الب���اب� ،أو�صلن���ي �إىل البيت بتلك
ال�س ّيارة امل�ستعارة وغادر.
عندم���ا ر�أتني �أ ّم���ي �س�ألتني بتعجب« :هل �أنت ذاهب���ة �أم �أ ّنك �أتيت
للت ّو؟»� .أجبتها« :لقد �أتيت للت ّو».
نظ���رت م�ستغرب���ة و�س�ألتني« :ماذا ح�صل؟ ه���ل ت�شاجرمتا ال �سمح
اهلل؟ لقد ذهبت منذ وقت قليل».
كن���ت �أف ّك���ر يف م�سد�س علي� ،أخربت �أ ّمي باملو�ض���وع ،فهزّت ر�أ�سها
قائلة�« :إنّ الأو�ضاع غري ج ّيدة! فمن جهة توجد حرب ،ومن جهة �أخرى
يوجد املنافقون والطابور اخلام�س الذين ال ينف ّكون يزعجون ال�شباب،
احلمد هلل� ،إنّ �شبابنا يتمتّعون باحلكمة ،وعليهم �أخذ احليطة واحلذر».
يف �صب���اح الي���وم الت���ايل� ،أخ���ذت �أ ّم���ي نفي�س���ة معه���ا �إىل م�شغ���ل
اخلياطة ،انتهزت الفر�صة ك���ي �أدر�س قليلاً  ،لكن ،جاء علي لزيارتنا.
جل�سن���ا نتج���اذب �أطراف احلديث ،يف هذه املرة ح��� ّل دوري� .أح�ضرت
ُ -1ول���د في همدان في � 20أردبيه�شت 1966 /1345م ،والعجب كل العجب �أنه ا�ست�شهد في
اليوم نف�سه من العام 1986 /1365م في الفاو في العراق .كان ع�ضو فريق اال�ستطالع في
وحدة المعلومات لعمليات فرقة �أن�صار الح�سين .
Q
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�ألبوم �صوري ورحنا نتف ّرج عليه م ًعا .مل يطل كث ًريا ،كان يريد الذهاب
ب�سرعة.
يف الي���وم الت���ايل؛ � ّأي ي���وم االثنني ،انتظرت���ه طويلاً لك ّن���ه مل ي� ِأت.
�أحبب���ت �أن ن���رى بع�ضن���ا البع�ض ك ّل ي���وم ما دام �أ ّن���ه يف همدان .كنت
م�شتاق���ة �إليه ،وك�أ ّنني قد اعتدت على ر�ؤيته .ذهبت مع �أ ّمي �إىل رو�ضة
ال�شه���داء ،ظننت �أ ّنه قد يكون يف ت�شييع جثمان ال�شهيد ح�سني �شريفي
ف�أراه يف الرو�ضة.
بعيني مل �أره .نظرت
كانت الرو�ضة مزدحمة ج ًّدا ،مهما بحثت عنه ّ
ج ّي���دً ا يف الرو�ض���ة ،وحتّ���ى يف طريق الع���ودة نظرت ح���ويل يف ال�شارع
وتر ّقبت ر�ؤيته.
ي���وم الثالثاء كذل���ك كان يوم عطلة يل .وج���دت فر�صة للدر�س من
جدي���د � ،اّإل �أنّ الب���اب ُطرق وكان علي! مهما �أ�ص���ررت عليه كي يدخل،
متوج ًها �إىل اجلبهة.
�أبى .جاء ليو ّدعني ّ
���م وقفت عند الباب
�أح�ض���رت ك� ًأ�سا ممتلئ ًة بامل���اء ورميته خلفه ،ث ّ
�أنظ���ر �إليه .بعد وقت قليل التفت ونظر حوله ،وعندما اطم�أنّ �إىل عدم
وجود �أحد يف الزقاق رفع �صوته قائلاً « :انتبهي لنف�سك� ،ساحميني».
�أجبته ب�ص���وت خافت ،على نحو كنت �أ�سم���ع نف�سي فقط« :ال �سمح
اهلل ،ال تن�سانا من ال�شفاعة».
ل��� ّوح يل بيده فو�ضعت يدي داخ���ل عباءتي البي�ضاء ول ّوحت له بيدي
� ً
أي�ضا ،وانتظرت حتى عرب من الزقاق �إىل ال�شارع.
وم���ع ذهاب���ه �إىل اجلبهة �شرع���ت يف و�ضع العالم���ات على تقوميي
جم��� ّددًا .كان ك ّلم���ا انته���ى نه���ار و�ضعت عالم���ة عليه ب���الآه واحل�سرة
يوما..
وكتبت :م�ضى يومان ..ع�شرة �أ ّيام ..اثنا ع�شر ً
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يوما .كان اليوم ال�سابع من
م�ض���ى على ذهاب علي �إىل اجلبه���ة ً 13
خ���رداد ،كنت �أرتدي مالب�سي لأذه���ب �إىل املدر�سة ،و�إذ بالباب يطرق
عند ال�ساعة الثامن���ة � اّإل رب ًعا .اعتدت دائ ًما انتظار قرع جر�س املنزل،
و�أ�سرعت كالربق لفتح الباب ،كان علي يقف عند الباب مع ّف ًرا بالرتاب
بح���ال ُيرثى لها من التعب .عندما ر�أيته فرحت كث ًريا وك�أنّ الدنيا كلها
ق���د �أُعطي���ت يل .دعوته للدخ���ول ،وكذلك هرع���ت �أ ّمي ناحي���ة الباب
و�أم�سكت بيده ب�سرور و�سحبته �إىل الداخل ك�أ ّنه �أحد �أوالدها.
�س�ألته �أ ّمي :متى و�صلتم؟
 الآن .لقد ا�ست�شهد �أحد عنا�صري ،وغدً ا �س�أعود �إىل اجلبهة.كان ذل���ك الي���وم ي���وم عيد ميالدي .كان���ت �أ ّمي حتف���ظ ك ّل تواريخ
ميالدنا .بعد ذهاب علي قالت �أ ّمي�« :أريد �أن �أحتفل بعيد ميالدك».
 ال يا �أ ّماه� ،أمل ت�سمعي �أنّ �صديق علي قد ا�ست�شهد.رغ���م �أنّ �أ ّم���ي ق���د ّ
خططت الكثري لعي���د مي�ل�ادي و�أرادت �أن تدعو
�ضيو ًف���ا �آخرين م�ضا ًفا �إىل عائلة عل���ي � ،اّإل �أ ّنها غيرّ ت ّ
خطتها ،وقامت
يف ع�صر ذل���ك اليوم بالتربيك يل و�شراء هدي���ة �سلمتني �إياها قائلة:
«�إن �شاء اهلل تنتهي احلرب عما قريب ،ال م�شكلة� ،إنّ هذه الأ ّيام مت�ضي
� ً
أي�ض���ا ،و�إن �ش���اء اهلل نحتفل بعي���د ميالدك وعيد مي�ل�اد ولدك العام
القادم يف منزلك».
يف تل���ك ال ّليل���ة ا�ست�ضفنا علي وعائلته ،ال ّليل���ة التي زلقت فيها قدم
عل���ي يف النادي الريا�ض���ي خالل لعب���ة الكونغفو و�أ�صيب���ت بر�ضو�ض،
وكانت �أوداجه تنتفخ من �ش ّدة الأمل ،لك ّنه مل يكن يتف ّوه ب�شيء.
مل �ألتف���ت �إىل ر�ضو�ض قدم���ه � اّإل يف �آخر ال ّليل� .أ�صررت عليه كث ًريا
ك���ي نذه���ب �إىل امل�ست�شفى ،لك ّنه مل يقبل ور ّد قائ�ًل اً « :امل�س�ألة ب�سيطة،
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أحت�س���ن» .يف النهاية قل���ت له« :كم �أنت ق���وي الإرادة! كيف ت�ستطيع
�س� ّ
حت ّمل ذلك؟ لو �أ ّنني مكانك ملا حت ّملت هذا الأمل مطل ًقا».
قال �ضاح ًكا�« :أنت � ً
أحب �أن تكون
أي�ضا عليك �أن تتد ّربي على ذلكّ � ،
زوجتي �صابرة قوية».
�أذكر � ً
أي�ضا �أنّ ال�س ّيدة من�صورة يف تلك ال ّليلة �آملتها ُكليتاها ،و�أخذها
احل���اج �صادق بعد الع�ش���اء �إىل امل�ست�شفى .ذهبت �أنا وعلي �إىل غرفتي
و�س�ألت���ه« :ماذا ح�صل؟ �أنت ل�ست على ما يرام» .ف�أجابني« :لقد زلقت
قدمي ع�ص ًرا يف النادي».
رفعت طرف بنطاله بالقوة فخجل و�أرجع قدمه �إىل اخللف ،نزعت
جورب���ه فب���دت �شديدة البيا����ض� ،أ ّما كاحل���ه فكان متو ّر ًم���ا قامت اللون
ب�سبب الورم.
هالن���ي ذل���ك وقلت :هيا انه����ض لنذهب �إىل امل�ست�شف���ى» .ف�ضحك
أحت�س���ن»� .أردت �أن �أنادي �أ ّمي،
وق���ال« :ال جتزعي ،امل�س�أل���ة ب�سيطة �س� ّ
لك ّنه رف�ض وقال :كلاّ  ،كلاّ .
لب����س جوربه ب�سرع���ة ،ومهما فعل���ت مل �أ�ستطع التغ ّل���ب عليه .جاء
�صديق���ه �آخ���ر ال ّليل يف �إثره وذهب���ا �إىل احلر�س ،وهن���اك د ّلك الإخوة
قدمه باملاء ال�ساخن وامللح ،و�أعادوا العظم �إىل مكانه.
ج���اء علي نهار اخلمي�س باك ًرا .وق���ف �أمام باب بيتنا .مهما حاولت
ك���ي يدخل مل يقبل .كان يريد الذه���اب �إىل اجلبهة .كانت املرة الأوىل
الت���ي �أبكي فيها �أمامه ،ف�أم�سك يدي وق���ال�« :أهكذا تن�سني ب�سرعة ما
اتفقنا عليه؟ �أمل �أقل لك ع�شية البارحة �أن تكوين قو ّية و�صبورة؟ قد ال
�أعود هذه املرة ،وال �أرغب يف �أن تظهري �ضع ًفا �أمام امللأ� ،أرغب يف �أن
تك���وين كال�س ّيدة زينب �صابرة و�صلبة» .وم���ع ك ّل كالمه هذا مل �أ�ستطع

 128الروضة الحادية عشرة

�أن �أمنع نف�سي عن البكاء.
كنت �أعلم �أ ّنه ال ُيظهر م�شاعره ب�سهولة ،فطوال هذه املدة مل يظهر
عواطف���ه مط ًلقا ،ومل ُ
ي�شك من �شوقه وحنينه ،بينما يف املقابل كنت �أنا
كث�ي�را ،وو ّدعته و�أنا �أجه�ش بالب���كاء� .أغلقت الباب
ح�سا�س���ة وعاطف ّية ً
ّ
و�أ�سن���دت ر�أ�سي �إليه ،ومل �أ�ستطع التو ّقف ع���ن ذرف الدموع .خ ْل ُت �أ ّنه
�سريج���ع بعد قليل ليه ّدئني .م ّرت دقائق م���ن دون �أن ي�صدر � ّأي �صوت
من ناحي���ة ال�شارع .بعدها فتحت الباب به���دوء ونظرت ناحية الزقاق
فلم �أجد �أحدً ا هناك عل���ى الإطالق .مل �أ�ص ّدق �أنّ قلبه �سيطاوعه على
�أن يرتكني و�أنا على هذه احلال.
عندما و�صل���ت �إىل البهو مل �أمتالك نف�س���ي وانفجرت بالبكاء .لقد
ق���ال يل �إ ّنه ينبغ���ي �أن �أكون �صب���ورة وقوية .لقد اخ�ت�رت ذلك بنف�سي
وعزم���ت على �أن �أكون �شريك ًة يف احل���رب ومتاعبها .لقد قبلت بنف�سي
�أن �أكون زوج���ة حار�س ثوري ،ملعرفتي �أنّ احلر�س الثوري هم �أ�شخا�ص
مقاومون ذوو �أخالق ح�سنة.
قل���ت يف نف�س���ي :ح�س ًنا موافق���ة� ،س�أحت ّمل و�س�أ�ص�ب�ر ،لكن ،يا رب،
احر�س���ه يل ،ف�أن���ا �أقبل �إ�صابته وجراحه ،لك���ن ،ال طاقة يل على �أ�سره
و�شهادته� .إلهي احفظه من ك ّل مكروه.

4
شهر العسل الثاني

انته���ت امتحانات حزيران (1986خ���رداد .)1365د�أب والدي على
الذه���اب باك��� ًرا �إىل عمل���ه؛ �أ ّم���ا �أ ّمي م�ضا ًف���ا �إىل ذهابه���ا �إىل م�شغل
اخلياط���ة؛ انهمك���ت يف م�شاركة الن�س���وة وم�ساعدته���نّ يف �أعمال دعم
اجلبهة التي كنّ يقمن بها من تلقاء �أنف�سهنّ .
يف بع����ض الأحيان كانت ت�أخذ معها نفي�س���ة ،حتّى �إ ّنها مل تكن ت�أتي
ُق�سم �أعمال املنزل بيني وبني ر�ؤيا .نهار
�إىل البي���ت من �أجل الغداء ،فت ّ
الثالث���اء يف  10حزيرانُ ,ق ِرع جر����س منزلنا .جتلببت بعباءتي وطويت
 10خط���وات �أو  15خط���وة بخطوتني �أو ثالث كي �أ�ص���ل �إىل باب الفناء
اخلارج���ي .فتحت الباب ف����إذا به علي! تعجبت ل���دى ر�ؤيته .كانت يده
م�ض ّمدة ومع ّلقة برقبته .بع���د �سالم عجول و�س�ؤال �سريع عن الأحوال،
�س�ألت بقلق« :ماذا حدث؟!».
�أجابني بهدوء« :ال �شيء؛ ب�ضع �شظايا �صغرية».
دعوت���ه �إىل الدخول .بدا متع ًب���ا قد عبثت فيه الفو�ضى .ر�أ�سه حليق
م���ن املنب���ت� ،شفتاه مت�شققت���ان ال لون لهم���ا ،حليته مرخ���اة ،وحذا�ؤه
الع�سكري ملطخ بالرتاب.
قلت �ضاحك ًةُ �« :أعدتَ من احلرب؟».
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تب�سم و�أجاب« :عمل ّيات جزيرة جمنون.»1
ّ
�أ�صررت عليهّ :
«تف�ضل وادخل».
أراك � اًأول� ،ألي�ست ال�س ّيدة وجيهة
 ال ،ف�أنا متعب ج��� ًّدا� ،أحببت �أن � ِموجودة يف املنزل؟».
مل تكن �أ ّمي يف البيت ،ف�س�ألته متعجبة« :ول ّأي �شيء ت�س�أل عنها؟ ال،
�إ ّنها يف امل�شغل».
�أج���ابّ :
برناجما ترفيه ًّيا وعباد ًّيا للعنا�صر املتعبني
«ينظم احلر�س
ً
�إىل م�شهد ،وتق ّرر �أن تذهب معهم عوائلهم».
آخذك معي .بر�أيك
م�سح بيده على حليت���ه الطويلة وقال�« :أريد �أن � ِ
هل جتيز ذلك ال�س ّيدة وجيهة؟».
مل �أجب ب�شيء.
 �س�أذه���ب و�آخذ ًق�سطا من الراح���ة ،و�س�أعود ع�ص ًرا و�آخذ الإذن
���ك».
ل ِ
مل يعرت�ض والداي ووافقا على ذهابي .انطلقنا يوم اخلمي�س يف
 12حزيران  1986من �أم��ام مركز احلر�س .انق�سمنا يف حافلتني،
حافلة للمتزوجني و�أخرى للعازبني� .أجل�سني علي يف ال�صف الثاين
�أو الثالث ،وبقي املقعد الذي بجانبي خال ًيا .و�ضع معطفه وذهب �إىل
حافلة غري املتزوجني.
 -1ج���زر مجنون :جزر �صناعية ت���م �إحداثها داخل منطقة هور الهوي���زة ،تقع هذه الجزر
�شم���ال طالئيه وجن���وب م�ضيق ت�شزابه .قبل الحرب اكت�شفت �ش���ركات النفط البريطانية
هذه المنطقة الوافرة بالنفط .وقد �أن�ش�أت هذه ال�شركات الجزر للو�صول ب�سهولة �إلى هذه
المنطق���ة وحفر �آبار النفط مع مد طرق بعر�ض � 4إل���ى � 6أمتار داخل الهور .ا�ستولى جنود
الإ�س�ل�ام على هذه الج���زر في عمليات خيب���ر .يراجع :ده مترى ج�شم���ان كمين ،ذكريات
القائد جعفر مظاهرى2009( 1388،م).
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كان املتزوجون ال يزالون �شبا ًنا يف مقتبل العمر؛ �إ ّما مثلنا قد عقدوا
قرانه���م فقط� ،أو قد تز ّوجوا حدي ًثا ،ون���اد ًرا ما رافقتنا عائالت لديها
�أكرث من ولدين.
انطلق���ت احلافالت ،وبعد م�ضي �ساعات ع��� ّدة تو ّقفنا لال�سرتاحة.
جاء علي �إىل حافلتنا ،لك ّنه مل يجل�س قربي ،بل ذهب �إىل �آخر احلافلة.
يف البداية ظننت �أ ّنه �سي�شاغب هناك بع�ض ال�شيء ويعود �سري ًعا .ولك ّنه
مل ي����أت مهما انتظرت .نظ���رت �إىل اخللف فوج���دت �أنّ �أغلب الأزواج
يجل�س���ون قرب بع�ضهم البع�ض يتجاذب���ون �أطراف احلديث� ،أو ي�أكلون
الفاكهة م ًعا.
�أما عل���ي وعدد من الأ�شخا����ص فاجتمعوا يف �آخ���ر احلافلة وراحوا
يتح ّدث���ون وي�ضحكون� .أ�شرت �إليه لي�أت���ي ويجل�س يف الأمام .مل ي� ِأت � اّإل
نقلت معطفه من املقعد بجانبي وو�ضعته
بع���د م�ضي وقت لي�س بوجيزُ .
عل���ى ركبتي وقلت ل���هّ :
تف�ضل باجللو����س! �أين �أنت؟ لق���د عيل �صربي.
جل�س قربي ،لك ّنه متلمل ورغب يف القيام.
 وهل ُيط ّبق قانون همدان هنا � ًأي�ضا؟!
نظر �إ ّ
يل م�ستغر ًبا ،فتابعت ّ
مو�ضحة ق�صدي:
 �أن ال نتح ّدث م ًعا يف ال�شارع مراعاة لأ�سر ال�شهداء.�ضحك وه ّز بر�أ�سه جمي ًبا:
 نع���م قد ُيط ّب���ق هنا � ًأي�ضا؛ ف�أنا �أخجل م���ن عنا�صري ،و�أخاف �أن
يظنوا �أنيّ قد تغيرّ ت بعد عقد قراين.
�أجبته خمالف ًة ر�أيه:
 وهل تعلم ما تك ّنه �صدورهم .قد ال يظ ّنون على هذا النحو.� -إ ّنه جمرد احتمال .قد يقولون �إن علي عقد قرانه ،وطار من بيننا
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وحدنا.
وبقينا َ
جميعهم يجل�سون بجانب زوجاتهم؛ فهل تناولهم �أحد ب�شيء؟
�أجابني بتململٍّ :
«لكل �أخالقه؛ و�أنا ل�ست هكذا».
مل �أردف �شي ًئ���ا .لق���د �أ�صبحت لدي معرفة تام���ة ب�أخالق ّياته .رغم
هذا جل�س مدة ن�صف �ساعة قربي ّثم نه�ض.
بعد قلي���ل� ،صدح يف احلافلة �صوت ين�شد �شع��� ًرا .كان �أحد عنا�صر
عل���ي ين�شد �أ�شعا ًرا م�س ّلية ب�صوته الع���ذب .والأ�شعار التي كان ين�شدها
بالعامية الهمدانية جعلت احلا�ضرين ينفجرون �ضح ًكا:
لدي حبيب كالبدر الكامل
لدي حبيب كالبدر الكامل
يف ك ّل ليلة يجل�س على حافة النهر اجلاري بجانب ال�شارع
له عينان له عينان ت�شبهان عي َني الغزال
له �شفتان له �شفتان ما �أ�شبههما بورق اخل�س
بيدك ك�أ�س وتو ّد الذهاب لت�شرتي اللنب
فلتك�سر ك�أ�سك ويراق لبنها �إذا مل تتزوجني
�إن �شئت تزوجني و�إن مل ت�ش�أ ف�إىل اجلحيم
�س�أكيل �أمرك �إىل زقاق «الب�ساتني ال�سبعة».
راح���ت رفيقات ال�سفر ي�ضحكن ويق ّدم���ن يل من الفاكهة والأطعمة
التي كنّ يتناولنها.
ح��� ّل الظهر وم�ضى بع�ض الوقت .تو ّقفت احلافلة �أمام مطعم خالل
الطريق ،فا�صط ّفت الن�سوة الالتي لديهن �أطفال �أمام باب دورة املياه؛
�ضج���ر ولد �أو اثنان منهم ،فذهب���ت �إىل �إحدى ال�سيدات لأ�ساعدها يف
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�أموره���ا� ،أردت �أن �أُدخ���ل �أحد هذين الولدي���ن �إىل دورة املياه ّ
متخطية
ال�ص���ف .يف تل���ك اللحظ���ة نف�سه���ا ،و�صل رج���ل غري���ب وتخطى �صف
احتجت الن�سوة وعلت �أ�صوات ّهن ،وال �أدري من
الن�ساء ودخل املرحا�ضّ .
�أبلغ الرجال بهذا الأمر .ر�أيت علي ي�أتي ً
راك�ضا ومعه بع�ض الأ�شخا�ص.
ب���دا غا�ض ًبا عن بعد .عندما و�صل �إلينا �أمرنا بالذهاب باجتاه احلافلة
بينما دخل هو �إىل دورة املياه.
وبركل���ة م���ن قدمه فتح باب املرحا�ض؛ بعد قلي���ل ر�أيته مي�سك ياقة
خارجا .كنت �أ�سمع �صوته مع ّن ًفا �إ ّياه« :ال
الرجل بيده ال�سليمة وي�سحبه ً
تظ ّ
�ن�ن �أ ّننا نحن جماعة احلر�س ب�ل�ا �شهامة!» .راح الرجل ينظر حوله
ً
مدهو�شا ،مم�س ًكا بحزام بنطاله .عال �صوت علي:
 يف اجلبه���ة نح���ن نحمل ال�س�ل�اح وندافع عن �شرف���ك وعر�ضك،تند�س بني �أعرا�ضنا جها ًرا وتدخل مرحا�ض الن�ساء؟!
و�أنت ّ
مل �أنتب���ه مباذا �أجاب الرجل وماذا فع���ل ،لكن عندما �أتى علي كان
غا�ض ًبا ،و�أمر �سائقي احلافلتني باالنطالق.
فعم ال�صمت و�ساد ال�سكوت يف احلافلة.
بدا االنزعاج على اجلميعّ ،
حتّ���ى �أفراد جوقة ال�س ّي���د رفيعي ،التي كانت تن�ش���د الأ�شعار امل�ضحكة
واملرثيات الهمدانية وتثري ال�شغب ،جل�سوا �صامتني.
انطلق���ت احلافلة ،وجم ّددًا بد�أت قطع امل�سافات ب َن َهم .كان علي قد
ن�س���ق مع �إمام جمعة مدين���ة «رام�سر» يف وقت �ساب���ق حلجز فندق لنا
ّ
هناك.
كان يف الفندق قاعتان كبريت���ان جميلتان مزينتني باملرايا .جل�ست
وجعلت الأغطية
الن�س���وة يف قاعة وجل����س الرجال يف القاعة الك�ب�رىُ ،
والو�س���ادات النظيفة واجلديدة من ن�صيبن���ا .مهما بحثت عن علي مل
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�أجده .كان يتابع مو�ضوع الع�شاء والتجهيزات للعوائل.
جل�ست يف الفندق مبعية �إحدى ال�سيدات؛ وبعد ذلك ق�صدنا البحر
ب�ش���كل جماعي .كان اجلو لطي ًفا على ال�شاطىء ،ف�صوت الأمواج واملاء
املرتط���م بال�شاطئ ،وظلم���ة ال ّليل والبحر املرتام���ي الأطراف من دون
حواجز ،ك ّل هذا مي ّد الإن�سان بهدوء عجيب.
كذل���ك رائح���ة البح���ر ،وتغريد طيوره م���ن وقت لآخ���ر ،والأ�صوات
العذب���ة التي ت�سرح باخليال ،وت�ش ّنف الآذان ،كانت ت�شعرين بال�سعادة.
ك ّنا يف عامل �أفكارنا وخياالتنا عندما جاء علي .ومبجيئه و ّدعتنا ال�س ّيدة
وتركتنا وحدنا� .س�ألني علي:
 هل مت�ضني وقتًا طي ًبا؟ �إ ّن َ���ك دائ ًم���ا ترك�ض �إىل هنا و�إىل هناك ،فم���اذا �أفعل؟ لي�س ل ّدي
َمن �أحادثه� .أبحثُ عن مكان هادئ.
متاما كهذا البح���ر� ،إذا بقي
ح��� ّدق علي يف البح���ر وقال« :احلي���اة ً
م���اء البح���ر �ساك ًنا ف�سيتع ّفن ،علينا �أن نك���ون كالبحر يف حركة دائمة،
وهذه احلرك���ة الد�ؤوب حمفوفة بامل�صاع���ب� .إن عظمة البحر وجماله
هم���ا ب�سبب حركته ه���ذه� ،إذا ح�صرنا املاء يف م���كان واحد ف�سيتع ّفن.
أحب حت ّدي
أحب �أن �أكون يف حراك دائمّ � ،
أحب �أن �أكون كهذا البحرّ � ،
� ّ
أحب �أن �أ�صل �إىل املحيط ،و�س�أ�سعى جهدي
ال�صع���اب وحت ّمل املتاعبّ � ،
أنت � ً
أي�ضا هكذا� ،صحيح؟».
لأ�صل �إليه ،و� ِ
جعلني كالمه �أغرق يف التفكري ،ترى ما هو املحيط الذي يرغب يف
الو�صول �إليه ،و�أين هو؟
�أجبته و�أنا �شاردة الذهن« :نعم».
يف �صباح اليوم التايل ،ك ّلف علي اجلميع بنقل «الطراريح» و�أغرا�ض
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الفطور �إىل خلف الفندق� ،إىل حيث حت ّدثنا ليلة �أم�س م ًعا عن املحيط.
بعد تناول الفطور غط�س الرجال مبالب�سهم يف املاء ،لكنّ علي مل يفعل
ب�سبب اجلبرية التي يف يده ،فوقف جان ًبا ،وراح ينظر �إىل البحر املمتد
الف�سيح.
وقفنا عل���ى ال�شاطئ بعيدين عن بع�ضنا البع����ض .و�شرع الإخوة يف
امل�شاك�س���ات ،فحم���ل ال�س ّيد ح�سني رفيع���ي 1وعدد من الأف���راد ال�س ّيد
مهرب���ان 2ال���ذي كانت قدم���ه يف اجلبرية حتّ���ى �أعلى ركبت���ه ،ومي�شي
متوك ًئ���ا على ع�صا حتت �إبطه� .صار ك�أرجوحة بني �أيديهم ،مهما نادى
وا�ستنجد مل يتق ّدم �إليه �أحد لينقذه من �أيديهم.
يف النهاية ،قذفوه يف الهواء ورموا به و�سط املياه بك ّل ق�ساوة .حاول
هذا امل�سكني �أن يخرج من املاء بقدم واحدة ،لك ّنه مل يفلح� .أ�شفق عليه
بع�ض النا�س ،ف�أخرجوه و�أجل�سوه يف زاوية كي ّ
يجف عنه املاء.
���م جاء دور رئي�س امل�شاغبني ال�س ّي���د ح�سني رفيعي ،فهاجمه بع�ض
ث ّ
الأ�شخا����ص ،و�ش��� ّدوا ي���ده وقدمه و�أنزلوا ب���ه البالء ذاته ال���ذي �أنزلوه
بال�س ّي���د مهربان ،م���ع فارق �أنّ ال�س ّيد رفيعي مل يك���ن م�صا ًبا وا�ستطاع
اخلا�صة
اخلروج بنف�سه من املاء .و�سط هذه املعمعة ،خرجت بطاقاته
ّ
ونق���وده من جيبه وطفت على امل���اء� ،سعى ال�س ّيد رفيعي جاهدً ا يف املاء
باح ًثا عن وثائقه ونقوده.
�أراد بع����ض الأ�شخا����ص الذه���اب مل�ساعدت���ه فق���ال له���م عل���ي« :ال
تب�سم علي وقال« :احلق عليه،
ت�ساعدوه» ،قلت له« :علي! �إ ّنه م�سكني!»ّ .
 - 1ح�سي���ن رفيعي� :أحد �أف���راد ق�سم المعلومات في الفرقة .وه���و جريح الدفاع المقدّ�س.
و�شاع���ت م�شاغبات���ه بي���ن مجاهدي ق�س���م المعلوم���ات .وي�شتم���ل كتاب «ك���ن فقط خادم
الح�سين» بقلم حميد ح�سام على مذكرات حياته وجهاده.
 -2ال�س ّي���د مهربان :محمد �إبراهيم مهرب���ان ,ولد في همدان في (تموز .)1961التحق في
بركب ال�شهداء في عمليات (كربالء.)5
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دعوه يت�أ ّدب ،وعليه �أن يالقي �ش ّر �أعماله».
�سقط���ت وثائق وحقيب���ة نقود ال�س ّي���د ح�سني بني الأم���واج ،وراحت
تتماوج قطعه النقدية� ،صرخ ال�س ّيد ح�سني« :النجدة ،النجدة! يا من ال
دين لكم ،هذه نقود �سفركم ولي�ست نقودي!».
� اّإل �أنّ �أح���دً ا مل يتق��� ّدم مل�ساعدته ،بل ا�شرتك���وا جمي ًعا يف ال�ضحك
والإن�شاد:
 ت�أتيني مرتفعة تقولني وردتي وت�ضحكنيتتهجمني...
وعلي ّ
 وعندما ترينني تعب�سني ّ ال تغرتّي وال تتكبرّ ي فال ينفع تكبرّ املتكبرّ ين �أنا �أعطيتك املال كي على العربة1تركبني فال تغرتّي وال تتكبرّ ي فزوجك �سائق العربة ُيحك���م الوث���اق ح���ول رقبة احل�ص���ان وي�ضربه بالع�ص���ا ليج ّد يفامل�سري.
كان ال�س ّي���د ح�سني من �أن�شد هذه الأبيات داخل احلافلة ،والآن راح
اجلميع ير ّددونها له ب�شكل جماعي وي�ضحكون عليه.
أخ�ي�را ،خرج ال�س ّيد ح�سني م���ن املاء ب�شقّ الأنف�س ،وهذه املرة حلق
� ً
أ�شخا�صا ع ّدة .كان علي يرتدي
بعل���ي لالنتقام منه ،وجمع معه لذل���ك �
ً
ثيا ًبا نظيفة و�أنيقة ،فما كان منهم � اّإل �أن �أخذوا بر�أ�سه وغط�سوه هناك
عند ال�شاطئ.
هالن���ي امل�شه���د فتق ّدم���ت وقلت له���م« :اتركوه في���ده جمروحة ،قد
يلتهب جرحه».
 -1العربة التي تجرها الح�صان.
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لكنّ عنا�ص���ره مل يدعوه و�ش�أنهّ ،
فغط�سوا ر�أ�سه م ّرات ع ّدة يف املاء،
ومن ّثم �أخرجوه.
ج���اءين علي مبت�س ًما وامل���اء يقطر من لبا�سه و�ضم���ادة يده� .س�ألته
قلقة« :عليَ ،مل ْمل تقل لهم �شي ًئا! فاملاء م�ض ّر بجرحك!».
�ضح���ك قائ�ًل�ااً « :دعيهم يفرحون ،فق���د �أتوا �إىل هن���ا لري ّوحوا عن
���م ذهب وب ّدل
�أنف�سه���م� ،إ ّن���ه ترويح عن النف����س ،ال م�شكلة يف ذلك» .ث ّ
مالب�سه ورمى ب�ضمادة يده بعيدً ا.
مو�ضوعا للتداول فيما بينهم وهو
و�سط هذه الأج���واء ،وجد الإخوة
ً
«�أن���ا وعلي» .الحظ اجلميع �أنّ عل���ي ال يدنو كث ًريا �إىل حيث �أنا .فجعلوا
ذلك مو�ضوعهم للتداول ،و�أ�ص ّروا على �أخذ �صورة ثنائية لنا ب� ّأي �شكل
من الأ�شكال.
وم���ع �إ�صرارهم وقفنا �أنا وعلي بجان���ب بع�ضنا البع�ض ليلتقطوا لنا
�ص���ورة ثنائية ،ولكن اهتزّت يد امل�ص���ور فبدت ال�صورة قامتة ومالمح
وجهينا مبهمة وغري وا�ضحة ،وك�أنّ ال�صورة التقطت و�سط الغيوم.
و�صلن���ا �أخ ًريا مدينة م�شهد .وهن���اك ُخ�ص�صت غرف للمتزوجني،
لكن بقيت يف الغرفة وحدي يف �أغلب الأوقات ،الن�شغاالت علي الكثرية.
1
ق���ررت يف �أحد الأ ّي���ام �سوقه �إىل الغرفة �سو ًق���ا ،اتخذت من م ِّربد
الغرف���ة ذريعة ،فناديت �أحد عنا�صر علي ال���ذي كان منهم ًكا يف العمل
يف القاع���ة ،وقلت له�« :أخ�ب�روا علي �أنّ امل ِّربد يف الغرف���ة ّ
معط ٌل فلي� ِأت
لإ�صالحه» .ق���ال الأخ متعج ًبا« :ملاذا ّ
معطل؟» .وا�ست�أذن كي يدخل �إىل
ربد بنف�سهّ .ثم قال�« :س ّيدة ت�شيت �سازيان ،ال ي�شكو
الغرفة ويفح�ص امل ّ
ربد من � ّأي �شيء».
هذا امل ّ
 -1ويطلق عليه .cooler
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عال».
خجلت وتلعثمت يف الكالم�« :أق�صد �أنّ �صوته ٍ
�أجابن���ي الرجل الذي بدا م�ؤد ًبا كث ًريا وهو مط�أطئ الر�أ�س�« :أختاه،
ربد يف غرفتنا هكذا � ً
أي�ضا».
ربدات ت�صدر هذا ال�صوت فامل ّ
�إن جميع امل ّ
وبكالمه هذا يئ�ست من جميء علي.
بع���د وقت قلي���ل ،علمت �أنّ علي على توا�صل م���ع الإخوة يف اجلبهة،
و�أخ�ب�روه �أنّ جزيرة جمنون حي���ث ُنف ّذت العملي���ات هوجمت جم ّددًا،
وا�ست�شه���د قائ���د كتيبة عل���ي الأكرب احلاج ر�ض���ا �شكري ب���ور1؛ ولهذا
ال�سب���ب ،قويت نغمة عودتن���ا �إىل همدان ،حتّى �إ ّنهم قال���وا �إنّ الرجال
�سينتقل���ون �إىل اجلبهة عرب الطائ���رات ،والن�ساء �سيع���دن �إىل همدان
باحلافلة ،وعلمنا كذلك و�سط ه���ذه املعمعة �أنّ �أحد عنا�صر املعلومات
ويدعى «علي تاب�ش» 2ا�ست�شهد منذ �أ�سابيع ع ّدة.
ا�ضطرب���ت �أحوال العنا�صر ل���دى �سماعهم ه���ذه الأخبار ،و�صارت
م�س�ألة عودتنا �إىل همدان حتمية.
قلت لعلي« :فلنذهب اليوم م ًعا �إىل ال�سوق».
�س�ألني متعج ًبا« :ال�سوق؟ ول ّأي �شيء؟».
�أجبته« :علينا �شراء الهدايا».
و�ضع ي���ده يف جيبه و�أخرج منها  6000توم���ان وناولني �إياها قائلاً :
ّ
«تف�ضلي ،خذي هذه وا�شرتي ما يحلو لك .اذهبي مع �إحدى ال�سيدات،
أحب التجوال يف الأ�سواق».
ف�أنا ال � ّ
 -1ر�ض���ا �شكري بور :ولد في همدان (ا�سفند م���اه  )1335وا�ست�شهد في جزر مجنون في 28
خرداد 1365؛ كان الحاج ر�ضا قائد كتيبة 154علي االكبر Qفي فرقة �أن�صار الح�سين.Q
ا�ست�شهدت �أخته فاطمة � ً
أي�ضا في � 1361/4/25أثناء الق�صف الجوي المعادي لمدينة همدان.

 -2عل���ي ر�ض���ا وليان تاب�ش ولد في هم���دان في الرابع من �آب���ان 1340؛ وا�ست�شهد في جزر
مجنون �أثناء عمله في وحدة اال�ستطالع والمعلومات .كان من رفاق علي المقربين.
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ً
اعرتا�ضا
يف ذل���ك الوقت كان مبلغ  6000تومان مبل ًغا كب ًريا ،مل �أُ ِبد
و�س�ألته�« :أال تريد �شي ًئا لك؟».
 ال ،ا�شرتي لنف�سك.قمي�صاّ � ،أي لون ترغب؟
 لقد اهرت�أت قم�صانك� ،س�أ�شرتي لك ًوا�ضحا �أ ّنه ال يرغب يف �أمور
مل ير�ض���خ مل�س�ألة �شراء القمي�ص ،بدا
ً
كهذه ،وفقط كي يجيبني قال�« :أرغب يف اللون الكاكي».
ذهب���ت برفقة �إحدى ال�سيدات �إىل «ب���ازار ر�ضا» .ا�شرتيت يل ثوب
�صالة زه���ري اللون ،وكنزتني �أنيقتني لأ ّمي ولل�س ّي���دة من�صورة ،وثيا ًبا
لإخوة علي ،ومرمي التي تز ّوجت حدي ًثا وانتقلت �إىل طهران ،و�سجادتي
بني اللون ،وبنطاال ذا
�صالة جميلتني ،لوالدي ولل�س ّيد نا�صر،
ً
وقمي�صا ّ
املتبقي.
 8جيوب؛ وزعفرا ًنا ،وحبوب رمان جمففة ،وبومبو ًنا من املبلغ
ّ
عدت �إىل الفندق و�أريته الأ�شياء التي ا�شرتيتها .نظر �إىل الأغرا�ض
فيك يا عزيزتي ،كم �أنّ بالك طويل لتقومي
م�ستمت ًعا وقال« :بارك اهلل ِ
ب�شراء هدايا للجميع ،وكم �أنّ ذوقك جميل!».
كان الإخ���وة منزعج�ي�ن ب�سب���ب الأح���داث الت���ي ج���رت يف جزيرة
وخ�صو�صا �أنّ الع���دو قد هجم على �ضلعه���ا الغربي؛ � ّأي على
جمن���ون،
ً
املوقع نف�سه ال���ذي تتمو�ضع فيه قوات حمافظة همدان؛ ولهذا ال�سبب،
حزمنا حقائبنا وركبنا احلافالت.
خالل م�سري م�شهد  -همدان ا�سرتحنا يف �أحد املطاعم ،فج�أة �صرخ
�أح���د عنا�صر عل���ي« :علي!» .نه�ضت من خلف طاول���ة الطعام ورك�ضت
�إىل اخلارج .رك�ض بع�ض الرجال �أمامي .ر�أيت علي يف �ساحة خ�ضراء
متام���ا كالأفالم الربو�سلية ،قد
ت�شبه احلديق���ة العامة ،كان يف الهواء ً
فتى ياف ًعا يرتدي كنزة
طوى �إحدى قدميه وبالقدم الأخرى يركل ب�شدة ً
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حمراءّ ،ثم ركل بالقدم الأخرى وجه رجل طويل القامة عري�ض املنكبني
كان برفق���ة الفتى ،وقد ّ
فك يده املربوط���ة من رقبته وراح يجري بيديه
ح���ركات قتالية وتكتيكية ،حاول الرجالن �أن يدافعا عن نف�سيهما ،لكنّ
عل���ي كان ريا�ض ًّيا �أكرث منهما� .أ�س���رع عنا�صره و�أخذوه و�أن َهوا املعركة.
كنت �أعلم �أ ّنه ال ينبغي يل التق ّدم �إىل الأمام يف ظروف كهذه.
فج����أ ًة و�صل عنا�صر �آخرون � ً
أي�ض���ا و�أدخلوا علي �إىل املطعم� .أح�ضر
له �أحدهم ما ًء ،و�آخر طلب ال�شاي .فهمت من حديثهم �أنّ �أحد الرجلني
ق���د عاك�س زوجة �أحد الإخوة ،وقد �سمعه علي الذي كان يجل�س خلفهما
ع���ن طريق ال�صدفة .كان عل���ي �شديد احل�سا�سية جت���اه �أمور كهذه؛ �إذ
بقي وجهه وحتّى جلد ر�أ�سه احلليق حمم ّرين من الغ�ضب قرابة الن�صف
�ساعة بعد انتهاء احلادثة.
كان يتح��� ّرق �أملً���ا لقي���ام ه���ذا ال�شخ����ص مبعاك�سة ام���ر�أة متجلببة
خا�صة �أ ّنهما ت�شاج���را مع علي،
بعباءته���ا ،وحتم���ل طفلها بني يديه���اّ ،
وتعاركا معه بالأيدي بعد اعرتا�ضه على فعلتهما.
جل�س���ت يف �إح���دى زوايا املطع���م ،بعد وقت قلي���ل �شاهدت الرجلني
يدخ�ل�ان ويتق ّدمان باجت���اه علي .خ�شيت من امل�شاج���رة ثانية ،لك ّنهما
كانا خجلني ،وجاءا لتقدمي االعتذار .تو�سال �إليه قائلني�« :ساحمنا! مل
نعلم �أ ّنك من املجاهدين ،ولو ك ّنا نعلم ملا �أ�س�أنا الت�صرف».
و�صلنا �إىل همدان ليلة الأحد  22حزيران  1986ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء.
�أو�صلني علي �إىل البيت ،وجل�س معنا قليلاً  .ولأنّ �أبي مل يكن موجودًا
�صباحا ،بل
يف املن���زل ق ّرر �أن يعود ثانية عند ال�صباح .لك ّنه مل يح�ضر ً
�أتى م�سا ًء برفقة خايل حممود.
جل�س���ا مدة �ساعة ،وحت ّدثا اً
مطول م���ع والدي ،حت ّدثا عن � 16شهيدً ا
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ج���يء بهم ،و�أحد ال�شه���داء كان ال�شهيد �شكري ب���ور .يف ظهرية اليوم
توجه علي وخايل حمم���ود عند ال�ساعة
الت���ايل ،الثالث���اء  24حزيرانّ ،
� 12إىل اجلبهة ،وقبل الذهاب �إىل اجلبهة جاءا �إىل منزلنا لتوديعنا.
�س�ألته« :متى �ستعود؟».
 غري معلوم ،ادعي اهلل كي �أعود من �أجل العر�س.كن���ا يف ف�صل ال�صيف ،وان�شغل���ت �أ ّمي بامل�ساعدة يف �أمور اجلبهات
من جهة ،ومن جهة �أخرى انهمكت يف حت�ضري جهاز العر�س.
يوما .كانت ليلة جمعة حني �أتى �أمري واحلاج
م�ضى على ذهاب علي ً 24
�صادق �إىل منزلنا ،و�أح�ضرا يل ر�سالة من علي .ت�س ّلمت الر�سالة ،وبعد
ذهابهما �أ�سرعت �إىل غرفتي ،ف�ض�ضت الظرف و�شرعت يف القراءة:
«با�سمه تعاىل
با�سم �أ�صحاب �إمام الزمان| الأوفياء واملخل�صني
ال�سالم عليكم
�أمتن���ى �أن تكون���وا بخ�ي�ر ،و�أن تكون���وا �شاكري���ن لأنع���م اهلل التي ال
حت�ص���ى ،و� ً
أي�ضا ن�شكره ونخ ّر ل���ه �ساجدين �أنْ منّ علين���ا بهذا القائد
1
العزي���ز �شيخ جم���اران  ،وق ّر قدمي���ه الرا�سختني عل���ى عيوننا املظلمة
حتّ���ى ا�ستطعنا من خ�ل�ال هذا النور �أن منيز بني احل���ق والباطل ،و�أن
نخت���ار طريقة عي�شنا وحياتن���ا؛ و�أن نبقى يف مواجهة الباطل حتّى �آخر
قطرات دمائنا.
�أو�صل���ي �سالم���ي احلا ّر �إىل وال���دك ووالدتك و�أخ َتي���ك ،و�أدعو اهلل
�أن تك���وين وعائلت���ك الفا�ضل���ة دائ ًم���ا موفق�ي�ن يف درب اهلل ،ويف هذا
اخل�صو����ص اجه���دوا يف الدعاء كي �أعمل ب�ش���كل �أف�ضل يف �سبيل اهلل،
 -1الإمام الخميني.
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فع�سى �أن يتق ّبل اهلل منا.
فيما يتعلق بالعر�س� ،أبلغ���وا العائلة �أن ي�ستع ّدوا لذلك �إن �شاء اهلل يف
عيد الأ�ضح���ى الواقع بتاريخ ال�ساد�س ع�شر من �أيلول  .1986و�س�آتي قبل
لدي مطلب �آخر ،و�أ�ستودعك اهلل».
ذلك ب�أ ّيام �إذا مل يح�صل مكروه .لي�س ّ
بعد قراءتي الر�سالة تن ّف�ست ال�صعداء وارتاح بايل؛ ف�أ ّمي كانت قد
�أبلغت املدع ّوين ودعتهم �إىل العر�س.
ج���اء علي �إىل همدان يف ليل���ة � 11آب .وتق ّرر �أن ي�أتي مع عائلته �إىل
منزلن���ا م���ن �أجل و�ض���ع برنامج للعر����س .وكعادتها �أع��� ّدت �أ ّمي ع�شا ًء
لذي ً
���ذا ،حيث م�ل��أت ف�ضاء املنزل رائح���ة الأرز والزعف���ران والقيمة،
طت �ستائر غرف���ة اال�ستقبال جان ًبا
وقمت ع�ص��� ًرا ب�شطف الفن���اءَ � ،أم ُ
وفتح���ت النواف���ذ ،ب���دا ك ّل �شيء مرت ًب���ا ونظي ًفا� .أع��� ّدت يل �أ ّمي جهاز
ً
كام�ل�ا ،حي���ث ّ
و�ضبت ق�س ًم���ا منه يف عل���ب و�صنادي���ق كرتونية
عر����س
�صغ�ي�رة وكب�ي�رة وو�ضعت���ه يف الإي���وان ،كذلك ر ّتب���ت ن�صفه يف خمزن
�صغري يف زاوية الفناء.
�أم���ا نفي�سة ور�ؤي���ا فكانتا تع ّدان اللحظات ع��� ًّدا حللول يوم العر�س،
يوما بعد يوم؛ ج ّدتي ،بنات خاالتي،
كان ت���ر ّدد الأقارب �إىل بيتنا يكرث ً
زوجات �أخوايل ،كنّ ي�أتني ك ّل يوم لزيارتنا وم�ساعدة �أمي.
ح��� ّل ال ّليل� ،أ�ض�أنا م�صابيح الفناء ،و�ص���رت � ّ
أر�ش املاء داخل الفناء
ك ّل دقائق ع ّدة لتربيده ،يف النهاية غ�سلت اجلدران � ً
أي�ضا.
نظ���رت �إىل الفن���اء وال�شج�ي�رات ال�صغ�ي�رة اخل�ض���راء وحديقتنا
ً
وابتهاجا حتت �أ�ضواء
انتعا�شا
املليئ���ة بالزهور كيف �أ ّنها �أ�صبحت �أكرث
ً
امل�صابيح واملاء املر�شو�ش عليها .ف ّكرت �أ ّنه �إذا ن�صبنا خيمة يف الفناء
وع ّلقنا حب اً
���ال من �أ�ضواء الزينة بني ال�شج���رات ف�سيكون حفلنا رائ ًعا.
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كن���ت �أتخ ّيل نف�سي مرتدية الطرحة وثوب العر�س ،وعلي يقف بجانبي،
بينم���ا ميطرن���ا املدعوون بالزه���ور والنق���ود املعدنية وحب���ات امللب�س،
وف ّكرت يف �إعداد مكان للعرو�س والعري�س.
ُق���رع الباب ،ودخل عل���ي وعائلته �إىل الفن���اء� .أح�س�ست منذ حلظة
دخوله���م �أ ّنهم ال يحملون معهم خ ًربا ج ّي���دً ا .مل تكن ال�س ّيدة من�صورة
وال�س ّي���د نا�صر وعل���ي م�سرورين كعادته���م ،بينما راح���ت �أ ّمي تتح ّدث
ب�إ�سه���اب وتف�صي���ل ع���ن ك ّل الأعمال الت���ي �أمتمناه���ا ،فح ّدثتهم مثلاً
و�صين���ا عليها ،وعن فر����ش الفناء
ع���ن املدع ّوي���ن ،وعن احلل���وى التي ّ
بال�سجاد ،..كانت ال�س ّي���دة من�صورة ّ
تع�ض على �شفتيها وتعبث بالورود
املط ّرزة على عباءتها.
�أ�ش���ار ال�س ّيد نا�صر �إليها كي تقول ما ينبغ���ي قوله .معمعت ال�س ّيدة
من�صورة يف كالمها وقالت« :يف احلقيقة لقد تويف �أحد �أقاربنا ،ونحن
ل���ن نقيم حفلاً » .فج�أة تعجبنا جميعنا ،وامتق���ع لون وجه �أ ّمي� .س�ألتْها
بانك�سار خاطر�« :أتق�صدين �أن ن� ّؤجل العر�س؟!».
ب���دت ال�س ّي���دة من�صورة وك�أ ّنه���ا تعت�صر �أملًا على �أ ّم���ي ،التفتت �إىل
ال�س ّي���د نا�صر و�إىل علي ّثم قالت« :ال ،نح���ن ال دخل لنا ،ف�أنتم �أحرار،
�أجنزوا عملكم فقد تعبتم ودعومت ال�ضيوف وقمتم بالرتتيبات الالزمة.
�أقيموا حفلاً لأنف�سكم ،ونحن �سن�أتي لأخذ العرو�س من دون جلبة».
بتعج���ب ،وراحا ي�ستف�سران عن
نظ���ر �أبي و�أ ّمي �أحدهما �إىل الآخر ّ
ر�أي ك ّل منهم���ا ب�إ�شارات احلواجب وح���ركات العيون .قالت �أ ّمي« :لقد
دعونا الكثري من ال�ضيوف».
�أم���ا �أنا ف�سررت بر�ؤية علي كث ًريا ،حتّى �إ ّنني مل �أ�شعر باال�ستياء من
هذا احلادث الطارئ.
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�أ�ص��� ّر علي علينا كي ال نف�سد مرا�سم احلفل .يف النهاية وافقنا على
عجلت �أ ّمي و�ضاعفت همتها يف تكميل �أعمالها.
ذل���ك .منذ ذلك اليوم ّ
رغ���م �أنّ �أو�ض���اع �أبي مل تكن مي�س���ورة � اّإل �أنّ �أ ّمي ق���د �أع ّدت يل جها ًزا
ج ّي���دً ا ال نق�ص فيه ،لق���د �سعت جهدها كي يك���ون ك ّل �شيء يوم احلفل
عاجي اللون
عل���ى �أكمل وجه.
ْ
فذهبت �إىل ال�س���وق وا�شرتت يل ً
قمي�صا ّ
جميلاً ج��� ًّدا ً
عو�ضا عن ثوب العر�س .بلغ ثم���ن القمي�ص  2500تومان،
ومل يكن هذا املبلغ يف ذلك الوقت مبل ًغا زهيدً ا.
يف ك ّل يوم ويف ك ّل ليلة كان يجري التداول والبحث يف �إقامة مرا�سم
عر�س �صغرية والئقة� .أ�ص ّرت �أ ّمي على �أن تقام هذه املرا�سم ب� ّأي �شكل
من الأ�ش���كال .كانت تقول« :ما ذنب ال�شباب غ���دً ا عندما يذهبون �إىل
حفالت الأعرا�س �سي�شع���رون بغ�صة و�سي�س�ألون �أنف�سهم ملاذا مل ننجز
مرا�س���م مثل ه���ذه .علينا �أن ن�صنع له���م ذكريات طيب���ة ،فهم الآن ال
يدركون �أهمية ذلك».
يف النهاي���ة� ،أجنزت �أ ّمي عملها ب�إتقان ،رغم �أ ّننا مل نفر�ش الفناء،
ومل نن�ص���ب خيمة ،ومل نع ّلق حبال �أ�ض���واء الزينة على الأ�شجار .كانت
مرا�س���م العر�س ب�سيط���ة وبال جلب���ة ،واقت�صرت على تق���دمي الفاكهة
واحللوى.
خا�ص���ا بالعرو�س من دون العري�س.
بالت�أكي���د ت�ض ّمن احلفل كر�س ًّيا ًّ
مهم���ا �أ�ص ّررنا على علي كي ي� َأتي ،لك ّنه مل يفعل .كان يقول�« :إ ّنها حفلة
للن�س���اء� ،أخجل �أن �آتي و�أجل�س و�سط ك ّل تلك الن�سوة ،ف�أنا �أعرف عادة
الن�ساء؛ ما �إن يرين العري�س حتّى ي�شرعن يف الت�صفيق ويرثن اجللبة».
يف الي���وم التايل ج���اء علي �إىل منزلن���ا و�أخربن���ا �أنّ زوجة �صديقه
مت قبوله���ا يف جامعة م�شهد و�أ ّننا ن�ستطي���ع العي�ش يف منزلهم من دون
دفع بدل �إيجار طوال م���دة وجودهم يف م�شهد ،و�أ ّنهم و�ضعوا ك ّل �أثاث
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منزلهم يف �إحدى الغرف و�أعطوا املفتاح لعلي.
ق���ال عل���ي« :تع���ايل لنلق���ي نظرة عل���ى املن���زل� ،إذا �أعجب���ك ننقل
�أغرا�ضنا �إليه».
كان للمن���زل بابان يطالن عل���ى زقاقني :باب داخل الفناء ،ويقع يف
خا�ص ب�سكان الطابق الث���اين� .أ ّما الباب الآخر،
زق���اق مقابل زقاقن���اّ ،
وه���و الباب املخ�ص�ص لنا ،فكان داخ���ل زقاق «قا�ضيان» ،الذي ال يبعد
كث ًريا عن منزلنا.
كان البيت و�س���ط الزقاق �إىل جهة اليمني ،املبنى رقم( ،)17م�ؤ ّل ًفا
م���ن ثالث طبق���ات .الطبقة الأوىل عبارة عن موق���ف ،بينما الطبقتان
الثانية والثالثة فكانتا م�أهولتني.
فتح علي الباب ودخلنا.
كان���ت ال�سالمل وا�سعة والدرجات ق�صرية ،كذلك كان املنزل و�سي ًعا
رح ًب���ا وم�ضي ًئا ،تط ّل نوافذه على الفناء م���ن جهة ،ومن اجلهة املقابلة
تط ّل على زقاق «قا�ضيان».
مل ته ّمن���ي كث ًريا م�س�ألة ت�صميم املن���زل ،كان يكفيني �أ ّنه قريب من
منزل �أمي.
قال علي« :هل �أعجبك؟».
 كث ًريا.بع���د ذل���ك قمنا ب�إطالل���ة عل���ى البهو وغرف���ة اال�ستقب���ال واملطبخ
وغرف النوم .كان باب �إحدى الغرف مقفلاً حيث و�ضع �صاحب املنزل
�أغرا�ضه.
كث�ي�را؛ لأنّ البيت ن���ال �إعجابي فقال�« :س ّي���دة زهراء؛ لو
ُ�س��� ّر علي ً
ت�أذن لنا ال�س ّيدة وجيهة فنح�ضر �أغرا�ضنا ّ
ونو�ضبها».
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قلت« :و َمل ال ت�سمح لنا بذلك ،متى رغبت يف ذلك فهو جاهز».
يف ذلك اليوم ،جاء علي �إىل منزلنا برفقة عدد من �أ�صحابه ونقلوا
الأغرا�ض .و�ضعت يل �أ ّمي مع اجلهاز �سجادة بحجم �ستة �أمتار .عندما
فر�شنا ال�سجادة الحظنا �أنّ غرفة اال�ستقبال كبرية.
ذه���ب عل���ي ع�ص��� ًرا �إىل تعاونية احلر����س وا�شرتى قطعتَ���ي �سجاد
مقا�سهم���ا  12م�ت�رً ا وفر�شناهم���ا يف البه���و .رغم ذلك بقي���ت �أطراف
أي�ضا �أمتا ًرا من املوكيت ّ
غرفة اال�ستقبال �شاغرة ،فا�شرتى � ً
وغطى بها
الزوايا.
يف ي���وم � 18آب م�سا ًء كان االتفاق �أن ي�أت���ي علي وعائلته �إىل منزلنا
لينقلوين �إىل بيتي ،فدعت �أ ّمي ن�ساء �أخوايل والأقارب من �أجل ذلك.
بع���د تناول الع�شاء ،غ�سلنا ال�صحون ورتّبن���ا املنزل وبتنا يف انتظار
العري�س وعائلته� .شرعت �أ ّمي يف البكاء منذ �أول ال ّليل ،و�أع ّدت البخور
كث�ي�را منع نف�س���ي عن البكاء فل���م �أ�ستطع.
ودارت ب���ه ح���ويل.
ُ
حاولت ً
ارتديت القمي�ص العاجي الذي ا�شرتته يل �أ ّمي والعباءة التي ارتديتها
يوم عقد القران.
انق�ض���ت ال�ساعة العا�ش���رة وال�ساعة احلادية ع�ش���رة ومل يح�ضروا
بع���د ،ال �أدري ملاذا �سرى اخل���وف يف عروقي .قلت لأمي�« :أ ّمي هل �أنت
مت�أ ّكدة من �أ ّنهم �سي�أتون ال ّليلة ،قد يكون املوعد ليلة الغد و�أنت �سمعت
خط����أً» .كذل���ك �أ ّمي وقع���ت يف ال�شك .جل�سن���ا مكتويف الأي���دي ،بينما
ا�ستغ���رق الأقارب يف الأحاديث .كانت الدقائق مت ّر ببطء ،م ّرت �ساعة
م���ن الوقت � ً
أي�ض���ا ،فقلت لأمي�« :أ�شع���ر بالنعا�س ،رمبا ط���ر�أت عليهم
م�شكلة ما» .ا�ضطربت �أ ّم���ي وقلقت ،ح�ضنتني وق ّبلتني قائل ًة�« :سي�أتون
الآن» .وراح���ت تبك���ي يف ح�ضني .بعد قليل ُق���رع اجلر�س ودخل ك ّل من
علي� ،أمري ،احلاج �صادق وال�س ّيدة منرية ومرمي.
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اً
وبنطال رماد ًّيا .اختلف
قمي�صا �أزرق ،فاحت اللون،
كان عل���ي يرتدي ً
علي و�س�ألني عن �أحوايل.
�شكله عن املعتاد ،تق ّدم و�س ّلم ّ
آيات ع��� ّدة .بعدها ا�ست�أذن
حمل���ت �أ ّم���ي القر�آن ،فتحته وق���ر�أت لنا � ٍ
علي من �أبي و�أ ّمي� ،أم�سك �أبي وخايل حممود بيدي و�أخذوين من غرفة
اال�ستقبال �إىل البهو واملم ّرّ ،ثم �إىل الفناء و�سط بكاء أ� ّمي ودعواتها يل.
هم�سا و�صارت ت���روح وجتيء �إىل هذه
ارتبك���ت �أ ّمي وهي تدع���و يل ً
الناحية وتل���ك وك�أ ّنها تبحث عن �شيء ما ،كذلك نفي�سة راقبت ذهابي
هم�ست يف �أذنها:
بقل���ق وحزن .وقفت �أ ّمي قربي وق ّبلتني م��� ّرات عدة.
ُ
«�أ ّم���ي عزيزتي� ،ساحميني»� .أجه�شت �أ ّمي بالبكاء قائلة�« :أ�سعدك اهلل
�ساحمك اهلل يا عزيزتي».
وجعل عاقبة �أمركما خ ًريا،
ِ
عندم���ا و�صلن���ا �إىل ال�س ّيارة� ،أم�سك �أبي بي���د علي وو�ضعها يف يدي
وق���ال« :علي� ،أ�ستودعك فر�شته ،ه���ي نف�سك حافظ عليها كما حتافظ
على نف�سك».
 ا�ستودعها اهلل يا ع ّماه. بالت�أكيد ،بالت�أكيد� ،أ�ستودعكما اهلل �أنتما االثنني.خف�ض���ت ر�أ�س���ي ومل �أ َر �أح���دً ا� .سمعت علي يقول�« :أمتن���ى �أن �أكون
زوجا ج ّيدً ا لزهراء».
�صه ًرا الئ ًقا بكم ،و�أمتنى �أن �أكون ً
 حت ًم���ا �إ ّن���ك كذلك� ،أق�سم ب���اهلل �إن عا�شت ابنت���ي ليلة واحدة معرج���ل مثلك ،ف�إنّ ذلك �أف�ضل مبئ���ات املرات من �أن تعي�ش ك ّل العمر مع
رجل عدمي املروءة.
بع���د ذلك و�ضع يده على رقبة علي وق ّبله .و�أركبتني زوجات �أخوايل
يف �س ّيارة �صديق علي ،وجل�سن قربي.
كانت ال�س ّيارة لأح��م��د �صابري� ،صديق علي ،وك��ان ه��و نف�سه
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ال�سائق .عربنا �شوارع ع ّدة ،وو�صلنا �إىل مقام عبد اهلل�- 1أحد �أوالد
الأئمة  -Rطاف ال�س ّيد �صابري ب�سيارته  7م ّرات حول املقام .كان
ميازح علي وي�شاك�سه .بقيت �أنظر �إىل قبة املقام طوال ذلك الوقت
ورحت �أدعو من �أجل �سعادتنا وخري عاقبتنا.
���م �إىل �شارع «�أبو
بعده���ا ذهبن���ا �إىل �ساحة الإمام اخلميني ،ومن ث ّ
عل���ي» .مل تتبعن���ا �س���وى �س ّيارة احلاج �ص���ادق ،التي �أق ّل���ت م�ضا ًفا �إىل
احلاج �صادق ،زوجته وابنته مرمي وال�س ّيد �أمري.
�سارت ال�سيارتان من دون �إطالق �أبواق ،ومن دون �إحداث � ّأي جلبة.
عربنا �شوارع ع ّدة .قال ال�س ّيد �صابري« :فلنذهب �إىل �سنك �شري.2
مل يعار����ض عل���ي الفكرة .بع���د �سنك �شري عربن���ا �شوارع ع��� ّدة �إىل �أن
و�صلنا زقاق «قا�ضيان».
ترجل علي من ال�س ّيارة ،فتح الباب و�أم�سك بيدي .كان يف انتظارنا
ّ
�أم���ام الباب ك ّل م���ن ال�س ّيد نا�صر ،اجل ّد واجل��� ّدة ،وال�س ّيدة من�صورة،
و�أ ّمي و�أخت َّي.
فاحت رائحة البخور يف الزقاق� .أم�سك ال�س ّيد نا�صر بيدي ودخلنا،
و�شرع خالل �صعودنا الدرج يف �إن�شاد:
«هذا اليوم نقيم عر�سنا على نحو ح�سن
هو من �ألطاف اهلل واحلجة بن احل�سنQ
عرو�س جديدة كوردة اليا�سمني
� -1ساحة م�شهورة في همدان ،ودفن في هذا المكان ال�شريف ج�سد اثنين من �أحفاد الإمام
مو�سى الكاظم  .وي�ؤمن �أهل هم���دان ونواحيها بهذين الحفيدين �إيما ًنا �شديدً ا ،وقد ّتم
تو�سيع ال�ضريحين في ال�سنوات الأخيرة و�أُعيد بنا�ؤهما.
 -2تُ�س ّم���ى هذه ال�ساح���ة «�شير �سنكي» �أو الحج���ر العاجي ،وهو يتعلق بزم���ن الأ�شكان ّيين،
بع�ض النا�س يعتقدون بخرافات حول هذا المكان.
Q
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عري�س كوردة ال�شقائق واليا�سمني
من ع�شق حممد والزهراءL
ميتلئ ح ًّبا قلب هذا العري�س وعرو�سه.»..
تبعن���ا الباق���ون وهم ي�ص ّل���ون على النب���ي و�آله .عندم���ا و�صلنا �إىل
منزلنا جل�س ال�ضيوف دقائق معدودة ّثم باركوا لنا ،ومت ّنوا لنا ال�سعادة
وان�صرفوا .عندما خال املنزل و�ضع اجل ّد يدي بيد علي ودعا لنا.
غ���ادر جميع ال�ضي���وف تقري ًبا ما ع���دا ن�ساء �أخ���وايلّ .
تو�ض�أ علي،
وكذلك �أنا حذوت حذوه ،ووقفت لل�صالة خلفه.
بع���د ال�صالة جل�سنا ،وراح يكرر ك ّل ما ح ّدثني به يوم عقد القران:
«�إنّ والدي���ك هم���ا والداي ،وكذلك وال���داي هما مبنزل���ة والديك� .إذا
احرتم ك ّل م ّنا عائلة الآخر فلن حتدث � ّأي م�شكلة ،ومبا �أ ّنك فتاة م�ؤمنة
وحمجب���ة فلن �أطلب من���ك �شي ًئا �آخر؛ امل���ر�أة امل�سلمة تعرف
وملتزم���ة
ّ
أنت قد ن�ش� ِأت يف �أح�ضان عائلة م�ؤمنة و�أ�صيلة».
واجباتها ،ف� ِ
يف اليوم التايل جاءن���ا �ضيوف ،عدد من عنا�صر علي ،وعدة �أفراد
م���ن �أقاربن���ا .جل�س الرج���ال يف الطابق الثاين حيث من���زل اجلريان،
بينم���ا جل�ست الن�سوة يف منزلن���اّ .مت �إح�ضار ع�شاء جاهز .بعد الع�شاء
�شرع �أحد �أ�صدقاء علي يف الإن�شاد .عندما كانت ترتفع �أ�صوات الرجال
بال�صلوات ك ّنا نحن الن�سوة كذلك ن�ص ّلي على النبي و�آله.
بع���د الع�شاء ،و ّدعنا الرجال وان�صرفوا؛ وهكذا بهذه ال�سرعة بد�أت
حياتن���ا امل�شرتكة مبرا�سم ب�سيطة من دون تك ّلف و�أعباء .بقيت ال�س ّيدة
حتب
من�صورة وال�س ّيد نا�صر و�أمري يف منزلنا .كانت ال�س ّيدة من�صورة ّ
�أوالدها ح ًّبا ج ًّما ،رغم �أنّ حالها ال�صح ّية مل تكن على ما يرام � ،اّإل �أ ّنها
�أخذت على عاتقها م�س�ألة الطهو .بينما كنت �أنا �أعتني بتنظيف البيت
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والكن����س وغ�سل الأواين وتنظيف اخل�ضار� .أ ّم���ا مه ّمة �أمري فاقت�صرت
على الت�س ّوق.
كان �أم�ي�ر �شا ًّب���ا عطو ًفا وهاد ًئا م���ع اجلميع� .أحيا ًن���ا كانت ال�س ّيدة
من�ص���ورة تر�سل���ه ل�ش���راء احلاجي���ات � 4أو  5م ّرات م���ن دون �أن يبدي
ً
اعرتا�ضا� ،أو �أن يتف ّوه بكلمة ،ك�أنّ يقول مثلاً  :ملاذا ال تطلبني ك ّل الأ�شياء
دفعة واحدة.
بع���د � 4أ ّي���ام ذهب���ت ال�س ّيدة من�ص���ورة وال�س ّي���د نا�ص���ر و�أمري �إىل
منزلهم .يومها بقيت وحدي ،وكانت املرة الأوىل التي �أقوم فيها ب�إعداد
الطعام بنف�سي.
قراب���ة الظهرية طه���وت الأرز م���ع الكب���اب امل�شوي .م�ل��أت رائحة
الكب���اب ف�ضاء املنزل .بعد قليل ق���رع اجلر�س .عندما �س�ألت من خلف
الباب من الطارق� ،أجابني�« :أنا علي ،لدينا �ضيوف» .جتلببت بالعباءة
على عجل وفتحت الباب .دخل علي مع �أحد �أ�صدقائه وهما يقوالن« :يا
اهلل» .بعد الرتحيب ذهبت �إىل املطبخ فتبعني علي.
اغتظت منه بع�ض ال�شيء وقل���ت« :طاملا �أ ّن َك �أردت �إح�ضار �ضيوف
معك �أخربين بذلك!»� .ضحك وقال�« :شخ�ص واحد ال يحتاج �إىل �إبالغ
م�سبق ،يكفي �أن ن�أكل لقمة خبز وجبنة وهو �أمر مي�سور!».
 ولك ّنني �أخجل من ذلك. ال تخجل���ي �أبدً ا من �أجل هذه الأ�شي���اء؛ ال ب�أ�س حتّى لو مل تق ّدميلن���ا الغداء فلن ن�شك���و �أو نعتب .ك ّل ما نري���د �أن جنل�س يف مكان هادئ
ونتح��� ّدث عن �أعمالنا .ق ّدم���ي لنا فقط لقمة خبز وجبنة وفنجان �شاي
حم ّلى ،ولك م ّنا جزيل ال�شكر واالمتنان.
ممازحا« :والآن
بجواب���ه هذا �صرت جم ّردة من ال�س�ل�اح ،فقال يل
ً
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بثثت رائحة �أرز �شه ّية يا وردتي».
طهوت؟ لقد ِ
ماذا ِ
 �أرز مع الكباب امل�شوي.���ت! واهلل �إنّ املر�أة احل�سنة
أح�سنت �أح�سن ِ
تن ّف����س ال�صعداء وقالِ �« :
لنعمة .ومن لي�س لديه امر�أة ح�سنة فهو خا�سر».
�ضحكت وناولته الطعام.
كان���ت كم ّية طع���ام غدائنا تكفينا� .أكل عل���ي و�صديقه يف البهو و�أنا
تناولت الطع���ام يف املطبخ ،كانت مائدتنا مليئ���ة بالنعم :خ�ضار ،لنب،
�ش ّمام وكذلك مياه غاز ّية.
دخ ُل رزقه معه».
تذ ّكرت كالم �أ ّمي�« :إنّ ال�ضيف ُي ِ

5
وردتي

بع���د م�ضي �أ�سبوع على حياتنا امل�شرتك���ة ،نه�ض علي يف �صباح �أحد
الأ ّي���ام بع���د �صالة ال�صب���ح وقال يل�« :س ّي���دة زهراء ،يج���ب �أن �أغادر
اليوم� ،أين حقيبتي؟».
 �إىل �أين؟!ممازحا�« :إىل منزل العم �شجاع! ..معلوم يا عزيزتي،
�ضحك وقال
ً
�إىل اجلبهة ،و�إىل � ّأي مكان غري اجلبهة �س�أذهب؟».
الغم نظراتي�« :أال ميكنك �أن ترت ّيث قليلاً ؟».
غ ّلفت �سحابة من ّ
 كلاّ  ،فعد ّونا لئيم.و�ضع���ت يف احلقيبة من�شف���ة و� ً
أغرا�ضا �شخ�ص ّي���ة؛ بع�ض القم�صان
واملك�سرات و�أقفلتها.
والبناطيل ،وقليلاً من الفاكهة
ّ
ممازحا« :هنا يتّ�ضح الفرق بني املت���ز ّوج والعازب .و�أخ ًريا مل
تاب���ع
ً
يحرمنا اهلل من ر�ؤية حقيبتي ملأى بامل�ساعدات العينية!».
ترق���رق الدم���ع يف عي َن ْي كلين���ا .كان علي �إن�سا ًنا ال ي�ب�رز م�شاعره،
ولكي يخفي ذلك؛ انحنى وان�شغل بربط �شريط حذائه الع�سكري .و�ضع
ال�ساعة التي �أه���داه �إ ّياها والدي له يوم عقد القران يف مع�صمه ،بدت
وا�سع���ة بع�ض ال�شيء ،فق ّررت �أ ّنه عندما يعود يف املرة القادمة �س�أعمل
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على ت�صغريها.
عندم���ا رفع ر�أ�سه وج���دت �أنّ عيني���ه ووجهه حمم��� ّران حتّى �أ�سفل
حنجرته.
قال ويف �صوته ح�شرجة« :عزيزتي ،انتبهي لنف�سك و�ساحميني».
عال ،ومتنيت �أن ي�أخ���ذين معه .ح ّدق يف
رغب���ت يف البكاء ب�ص���وت ٍ
عيني ،بدت عيناه الزرقاوان كبحر متالطم .قلت له�« :أنت � ً
أي�ضا انتبه
ّ
لنف�سك ،وال تن�سانا من ال�شفاعة».
فج�أة وبدون �أن يردف �شي ًئا نزل الدرج ب�سرعة؛ وبينما هو مندفع يف
وداعا ،ها قد ذهبت».
م�شيه ل ّوح يل بيديه من اخللف قائلاً « :عزيزتي ً

6
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م�ض���ى على ذهاب���ه �أربعة �أ ّيام ،ومنذ الي���وم الأول ذهبت �إىل منزل
�أمي.
كان الوقت ع�ص ًرا عندما قرع الباب .يف ذلك اليوم ومنذ ا�ستيقاظي
يف ال�صب���اح الباكر كان مزاجي عك ًرا ،ومل �أرغب يف فعل �شيء ،مل �أد ِر
ماذا �أ�صابن���ي ،ما �إن قرع اجلر�س حتّى �أ�سرع���ت حافية القدمني و�أنا
�أدع���و�« :إلهي� ،أرجوك �أن يك���ون علي �ساملًا ،و�أن ال ي�صيبه مكروه� ،إلهي
�أرجوك �أن ال يحمل القادم �إلينا خ ًربا �س ّي ًئا».
ما �إن فتحت الباب حتّى ت�س ّمرت مكاين من التعجب .مل �أ�ستطع فتح
فم���ي لإلقاء التحية ،فالواقف لدى الباب كان علي نف�سه� ،أتى �ضاح ًكا،
م�سرو ًرا وبدون جراح يف ر�أ�سه ووجهه �أو يف يديه ورجليه .تنح ّيت جان ًبا
لأف�سح له بالدخول ،و�أخذت احلقيبة من يده.
�ضحك وقال« :لقد فرغت امل�ساعدات».
 بال�صحة والهناء. من يوجد هنا؟ جميعهم.عندما حت ّلقنا حول بع�ضنا البع�ض و�أح�ضرت لنا والدتي ال�شاي قال
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علي« :ذهبنا من اجلبهة �إىل طهران للقاء الإمام اخلميني ،لكن للأ�سف
مل نو ّفق لذلك ،وقررت املجيء لزيارتكم قبل عودتي �إىل اجلبهة».
�أع��� ّدت والدت���ي طعام الع�شاء ب�سرع���ة .قلت له« :ليت���ك مل تقل �إ ّنك
ذاهب غدًا ،فقد بد أ� القلق ي�ساورين منذ الآن»� .ضحك علي و�أبي لذلك.
بع���د الع�شاء �أخذتني �أ ّمي جان ًب���ا وقالت يل�« :إذا رغبتم ال ّليلة يف البقاء
عندن���ا ف�أهلاً و�سهلاً بكما ،لكن مبا �أنّ زوجك قد جاء لليلة واحدة فمن
الأف�ضل �أن تذهبا �إىل منزلكم ،لتغ�سلي له ثيابه املت�سخة �إن ُوجدت».
يف �صب���اح اليوم التايل -الثالثاء � 2أيلول -غ���ادر علي باك ًرا .كانت
حقيبت���ي ال ت���زال �أمام الب���اب؛ �إذ �إ ّنه مل ت�سنح يل الفر�ص���ة ليلة �أم�س
لفتحه���ا ب�سب���ب جميئن���ا �إىل البي���ت .حملتها من هن���اك وخرجت من
املن���زل .كان ال�ش���ارع خال ًيا ،حتّى من رفرف���ة الطيور ،لكن علي رفرف
كطائر ورح���ل .يف تلك اجلهة من ال�شارع كان منزل �أهلي ،هرعت �إىل
زقاقنا بعينني باكيتني وغ�صة يف احللق ،وقرعت اجلر�س.
يف يوم اجلمعة � 12أيلول  ،1986تق ّرر �إر�سال كتائب ع ّدة من حمافظة
همدان �إىل اجلبهة .خرجت �أنا و�أ ّمي �إىل ال�شارع ،وجاء ح�شد كبري من
النا�س مل�شايعة املجاهدين ،وملأت رائحة البخور مكان عبور احلافالت
املر�سلة �إىل اجلبهة.
اجته���ت الن�سوة ناحية احلاف�ل�ات ويف �أيديهن ّ
مر�شات ،وقمن بر�ش
ماء الورد عل���ى املجاهدين الذين �أط ّلوا بر�ؤو�سهم من نوافذها ،وراحوا
يل ّوحون للنا�س ب�أيديهم .قرابة الظهر ذهبنا �إىل امل�سجد اجلامع ،وعدنا
�إىل البيت بعد �إقامة �صالة اجلمعة.
ولأ ّنن���ي كنت متعب���ة �شعرت بوجع ر�أ����س فخلدت �إىل الن���وم باك ًرا.
عندم���ا ا�ستيقظت من �أجل ال�ص�ل�اة ،كان ر�أ�سي ال يزال ي�ؤملني ،لذلك
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ع���دت �إىل النوم جم ّددًا .عند ال�صباح اجتاح���ت �أ�شعة ال�شم�س ف�ضاء
غرفتي ف�أيقظتني.
�صباحا �إىل م�شغل اخلياطة ،وكذلك �أبي ذهب
كانت �أ ّمي قد ذهبت ً
كعادته �إىل حمل احلالقة .عندما قرع جر�س الفناء قفزت من الفرا�ش
وت�أ ّزرت بعباءت���ي� ،أ�سرعت �إىل الباب والرع�شة ت�سري يف ك ّل بدين ،مل
�أ�ستط���ع �أن �أح ُد����س بال�شخ����ص الواقف خلف الب���اب� ،أو باخلرب الذي
يحمله ،فتحت الب���اب فوجدت ال�س ّيدة من�صورة قبالتيَ ،وه َنت قدماي
وجت ّمدت �أطرايف.
ب���دت ال�س ّي���دة من�ص���ورة كعادتها �أنيق���ة ومرتبة ،وانتبه���ت لوهلتي
عن���د ر�ؤيته���ا فقال���ت« :عزيزتي فر�شت���ه ،ال تخايف مل يح���دث مكروه،
نح���ن �سنذهب �إىل طهران لزيارة مرمي ،جئنا لن�أخذك معنا ،ف�أنت مل
ت�ستطيعي الذهاب �إىل عر�سها».
تنف�ست ال�صعداء و�أجبتها�« :أ�شكرك ،ولكن ليتكم قلتم ذلك يف وقت
�سابق ،فالآن ل�ست م�ستع ّدة لذلك» .يف هذه اللحظة تق ّدم احلاج �صادق
علي ،و�س�أل عن �أحوايلّ ،ثم قال
ال���ذي كان يقف �أبعد منها بقليل� ،س ّلم ّ
م�صارحا �إ ّياي« :يف الواقع يا �س ّيدة فر�شته لقد �أ�صيب علي بجراح».
ً
عن���د �سماع���ي با�سم علي وخ�ب�ر �إ�صابته دارت ب���ي الدنيا� ،أم�سكت
بب���اب الفناء ك���ي ال �أه���وي� .أم�سكت ال�س ّي���دة من�صورة بي���دي وقالت:
علمت بالأمر
«واهلل مل يح���دث �شيء؛ �أردنا الذهاب مبفردن���ا ،لكن �إن ِ
�ستنزعجني م ّنا».
مل تكن حايل ج ّي���دة� ،شعرت بدوار وخفقَ قلبي بقوة .قالت ال�س ّيدة
عليك».
من�صورة« :عزيزتي فر�شته ،واهلل مل يحدث �شيء ف�أنا ال �أكذب ِ
كان���ت نفي�س���ة ور�ؤي���ا ال ت���زاالن نائمت�ي�ن ،مل يطاوعن���ي قلبي على
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�إيقاظهما ،حملت حقيبة اليد التي كانت دائ ًما يف زاوية الغرفة وخرجت
من دون �إحداث جلبة.
عندما ركبت �س ّيارة احلاج �صادق قلت لهم« :فلنذهب لإخبار �أمي».
كان م���كان عمل �أ ّمي على طريقن���ا ،وهو عبارة عن م�شغل يقع يف �شارع
«باب���ا طاهر» ،يف �ش ّقة �سكني���ة يف الطابق الثاين .كان���ت ال�شقة تت�ألف
م���ن غرف ع ّدة كبرية :غرف���ة تف�صيل الأقم�شة ،غرف���ة تلفيق �أطراف
الأثواب ،وغرفة اخلياطة.
كان���ت �أ ّمي م�س�ؤولة امل�شغ���ل ،فرتاها حتوم بني الغرف وت�شرف على
الأعم���ال بك ّل �أن���اة .اختلطت �أ�صوات «قیزز قی���زز» �آالت اخلياطة؛ من
م���اركات «مار�شال و�سينجر»؛ مع �أ�ص���وات �آالت تف�صيل الأثواب .كانت
الن�س���اء يجل�سن خلف املاكينات ويخيطن الأثواب ،و�أ ّمي واقفة بالقرب
من �إح���دى ال�سيدات وتق���ول لها �شي ًئ���ا .كان �صوت املاكين���ات اليدوية
يذ ّكرين بطفولتي وخياطة �أ ّمي ،كم كانت تخيط لنا �ألب�سة جميلة بتلك
املاكينات ال�سوداء التي طبع على هيكلها �صورة الأ�سد!! تنانري مزمزمة
ومك�سرة ،وقم�صانَ ف�ضفا�ضة قطنية.
ّ
عافاك اهلل».
تقدمت نحوها و�س ّلمت عليها« :ال�سالم عليك يا �أ ّماه،
ِ
تعج ّب���ت لر�ؤيتي وا�ضطربت ،فقل���ت لها« :مل يح�صل �شيء� ،أ�صيب علي
ونقلوه �إىل طهران� ،س�أذهب مع ال�س ّيدة من�صورة واحلاج �صادق».
أم�سكت بيدي
امتق���ع ل���ون وجهها لك ّنه���ا حاولت �أن تخف���ي ذل���كْ � ،
وقالت�« :أرجو �أن ال تكون �إ�صابته خطرية� ،أتريدين �أن �آتي معك؟».
قلت لها« :ال ،فال�س ّيارة ال تت�سع لذلك؛ �إذ �إنّ ال�س ّيدة منرية �ستذهب
� ً
أي�ض���ا ،و�صديق علي كذلك» .قر�أت �أ ّمي �آي���ة الكر�سي وقالت« :لأذهب
و�أ�س ّلم عليهم».
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ج���اءت �أ ّمي �إىل حي���ث ال�س ّي���ارة ،و�س ّلمت عل���ى ال�س ّي���دة من�صورة
واحل���اج �صادق وال�س ّيدة منرية و�س�ألتهم عن �أحوالهم ،بعدها عانقتني
وق ّبلتني وو ّدعتنا.
ركبت �س ّي���ارة احلاج �صادق ،جل�ست �أنا وال�س ّيدة من�صورة وال�س ّيدة
من�ي�رة يف اخلل���ف ،بينما راحت �أ ّم���ي تنظر �إ ّ
يل بقل���ق ،وتتمتم �أحرا ًزا
وتنفخ على جانبي ال�س ّيارة.
عندم���ا و�صلنا �إىل م���زار �أحد �أحف���اد الأئمة «�إمام���زاده عبداهلل»
حان���ت م ّني التفاتة �إىل اخللف ،فوج���دت �أنّ �أ ّمي قد توارت عن جمال
ر�ؤيت���ي لها ،قال احلاج �ص���ادق�« :سنذهب �إىل احلر����س حيث ينتظرنا
فرزان �أمام الباب».
ح ّدثتن���ي ال�س ّيدة من�صورة قائل���ة�« :إن ح�سني فرزان هذا مدين لعلي
ولدنا ،الآن عندما يركب معنا �س�أقول له �أن يحكي لك الق�صة بنف�سه .كان
1
علي يح ّبه كث ًريا ،وعندما �سمع بنب�أ �شهادته ذهب �إىل «معراج ال�شهداء»
ليلق���ي عليه النظرة الأخرية .الحظ علي وهو يف براد املوتى بخا ًرا داخل
الكي����س الذي ّ
يغط���ي وجه ح�سني فرزان .و�ضع اجلثم���ان على كتفه فو ًرا
ونقله �إىل امل�ستو�صف .وهكذا عاد ال�س ّيد ح�سني فرزان �إىل احلياة ثانية».
بعد قليل ،جاء ال�س ّي���د ح�سني وركب يف املقعد الأمامي .عندما علم
�أ ّنن���ي زوجة عل���ي �شرع يف مدحه ،وبع���د ذلك روى لن���ا ذكريات كثرية
فقال« :رغم �أنّ علي هو قائدنا � اّإل �أ ّنه كان ال�شخ�ص الأول الذي يذهب
قبل � ّأي عملية �إىل اخلط لال�ستطالع ،وي�صل �إىل �أقرب خنادق العدو».
وتاب���ع قائلاً « :يف بداي���ة احلرب قال علي لن���ا ال ت�ستخدموا �أجهزة
الال�سلكي؛ لأ ّنه ميكن التج�س�س عليها ،بل ا�ستخدموا الهاتف ال�سلكي».
 -1معراج ال�شهداء :المكان المخ�ص�ص لحفظ جثث ال�شهداء (المترجم).

 160الروضة الحادية عشرة

كث�ي�را عن �شجاع���ة علي وجر�أته فق���ال« :رغ���م ك ّل ذلك ،كان
حت��� ّدث ً
الأك�ث�ر توا�ض ًعا وحنا ًن���ا ور�أفة يف الوحدة» .ظل ي�س���رد لنا ما �سلف من
ذكريات مع علي حتّى و�صلنا �إىل طهران.
كب�ي�را ومرت ًبا ونظي ًفا ،بدا ال�سرياميك على
كان م�ست�شفى �سا�سان ً
الأر�ض وعلى اجلدران ب ّرا ًقا حتّى �إنك ت�ستطيع م�شاهدة نف�سك فيها.
�صعدن���ا يف امل�صعد الكهربائي الذي بدا �شبي ًه���ا مب�صاعد الفنادق
�أكرث من كونه م�صعد م�ست�شفى.
تو ّق���ف امل�صع���د بع���د �صعودن���ا طبق���ات ع��� ّدة ،ورحن���ا ن�س�ي�ر على
ال�سريامي���ك الأبي�ض الالمع .وبينما نحن ن�س�ي�ر كانت �أحذيتنا ت�صدر
�أ�ص���وات �صر�ص���رة من �ش ّدة نظاف���ة الأر�ض.اختلج���ت يف ر�أ�سي �أفكار
خمتلفة ،و�شعرت باال�ضط���راب .يف احلقيقة مل �أد ِر بعد حلظات ،على
� ّأي حال� ،س�أرى علي.
�أخ ًريا ،دخلنا غرفة يوجد فيها �سريران و�س ّيدة تقف قرب ال�سرير.
تق��� ّدم احلاج �ص���ادق وح�سني ف���رزان وعانق���ا اجلري���ح امل�ستلقي على
ال�سرير .كذلك تق ّدمت ال�س ّيدة من�صورة ،وبعد العناق وال�سالم قالت:
«عزيزي علي كيف حالك يا �أماه؟ هل �أنت بخري؟!».
�شاب بلحية و�شارب خفيفني
ف ّكرت يف نف�سي�« :أهذا هو علي ح ًقا؟!»ّ .
ور�أ�س حليق� ،شاحب الوجه ونحيل ،و�شكله ال ي�شبه علي على الإطالق.
تق ّدمت نحوه ال�س ّي���دة منرية و�س ّلمت عليه � اّإل �أنا بقيت واقفة �أ�سفل
ال�سري���ر مدهو�ش���ة وح�ي�رى �أنظ���ر �إىل ذاك ال�شخ����ص ال���ذي يناديه
اجلميع «علي» .كنت دائ ًما �إن�سانة عاطفية و�سريعة الت�أ ّثر ،لكن يف تلك
اللحظات حاولت �أن �أ�سيطر على نف�سي ،و�أن �أبدو قوية.
و�صلوا يف يده م�صلاً وو�ضعوا �إىل جانب ال�سرير على الأر�ض خرطوم
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عاما تغمرين
الق�سطرة (امليل) .يف ذلك احلني كنت �أبلغ من العمر ً 18
حما�س���ة احلي���اة وعنفوانها ،ويغمرين ع�شق رجل ه���و زوجي وكل �آمال
و�أمني���ات حياتي ،لكن الآن ،وبعد مرور �أ�سبوعني من حياتنا امل�شرتكة،
�أراه م�ستلق ًيا على �سرير امل�ست�شفى ،وال �أدري ماذا �أفعل لأجله.
�شفتي ك���ي ال �أ�سرت�سل يف البكاء �أم���ام احلا�ضرين،
ع�ض�ض���ت على َ
تب�سم و�أوم����أ يل بر�أ�سه كي �أتق ّدم نحوه� .شع���رت با�ستياء كبري
عنده���ا ّ
قدمي ال ت�ستطيعان حمل ثقل الق�سم الأعلى
و�أح�س�ست بعبء املكان ،و�أنّ ّ
من ج�سدي ،و�أنّ الغرفة تدور بي .رفعت يدي عن ال�سرير فانتبهت لذلك
ال�س ّيدة منرية التي كانت تقف بقربي� ،أم�سكت بيدي وقالت:
���ت بخري؟ �إن كنت متعب���ة تعايل معي �إىل
 فر�شت���ه ماذا بك؟ �أل�س ِاخلارج.
تبعته���ا و�أنا �أ�شعر ب���دوار ،ما �إن و�صلت �إىل ال�صال���ة حتّى �أجه�شت
بالبكاء ،وتبعتنا كذلك تلك املر�أة املتو�سطة العمر التي كانت تقف قرب
�سرير علي.
ع ّرفتن���ي �إليه���ا ال�س ّي���دة منرية قائل���ة« :هذه اخلال���ة فاطمة� ،أخت
ال�س ّيدة من�صورة� ،إ ّنها اخلالة الوحيدة لعلي».
عانقتني اخلال���ة فاطمة وق ّبلتني ،لقد كانت املرة الأوىل التي �أراها
وتراين .خاطبتني بلهجة طهرانية حمببة« :كم هي جميلة عرو�سة ابن
�أختي ،يا حلوتي! ملاذا تبكني يا عزيزتي؟».
غ�ص�صت بالبكاء ،ورحت �أذرف الدموع دومنا تو ّقف.
قال���ت يل�« :أن���ت مت�ضايقة من �أجل علي؟ لك ّن���ه ال ي�شكو من �شيء،
حال���ه ج ّيدة يا عزيزتي ،لق���د �أجروا له عملية ليل���ة البارحة ،كانت قد
بقي���ت �شظية يف �أعل���ى فخذه ،ومت نزعه���ا ،و�سهرت عل���ى راحته حتّى
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ثت مع طبيبه ،وقد �أق�سم يل �إنّ و�ضعه لي�س خط ًريا».
ال�صباح ،حت ّد ُ
هادئ ج��� ًّدا ولطيف ،ووا�ستني كث ًريا
ب�شكل ٍ
ح ّدثتن���ي اخلالة فاطمة ٍ
حتّى حت�سنت حايل .بعد قليل �شعرت باالرتياح وعدنا م ًعا �إىل الغرفة.
أبعدت اجلميع جان ًبا ،و�أم�سكت بيدي و�أخذتني �إىل قرب علي وقالت:
� َ
 علي عزيزي ،زوجتك فر�شته هل ر�أيتها؟بك؟ �أبكيت؟».
عندما ر�آين �ضحك وقال« :فر�شته ماذا ِ
لت م���ن زهراء �إىل فر�شت���ه� .أخف�ضت
تعجب���ت كيف �أ ّنه فج����أة تب ّد ُ
���ي كانت قد �أعطتن���ي �إ ّياه
ر�أ�س���ي ورح���ت �أكفكف دموع���ي مبنديل ورق ّ
اخلالة فاطمة.
بك يا زهراء؟».
�س�ألني علي ثانية« :ماذا ِ
اختلط البكاء بال�ضحك وقلت« :ال �شيء ،هل �أنت بخري؟».
غمر الهدوء وجهه ف�أجاب« :ال�شكر هلل� ،أنا بخري».
و�ضع �إحدى يديه على بطنه وع ّلق امل�صل يف اليد الأخرى� ،أردت �أن
�أم�سك بيده فتذ ّكرت �شرطه ،فتحت له علبة الع�صري� ،أردت �أن �أ�ضعها
يف فم���ه ف�أخذها بتلك اليد الت���ي كان ي�ضعها على بطن���ه� ،أ ّما الباقون
فكانوا قرب النافذة م�ستغرقني بالأحاديث.
ر�ش���ف من علبة الع�صري ر�شفات ع ّدة وق���ال« :ال �أ�شتهي �أكل �شيء،
أنت».
ا�شربيها � ِ
ذه���ب احل���اج �صادق وح�س�ي�ن ف���رزان وال�س ّيدة من�ي�رة �إىل الغرف
الأخ���رى لعي���ادة اجلرح���ى يف امل�ست�شف���ى ،وبقي���ت ال�س ّي���دة من�صورة
واخلالة فاطمة قرب النافذة تتجاذبان �أطراف احلديث.
نظر علي �إيل بعينيه الزرقاوين والعطوفتني قائلاً :
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 عزيزت���ي فر�شته ،لقد فعلت ح�س ًنا مبجيئ���ك ،مل �أعتقد �أبدً ا �أ ّنك�ست�أتني.
جت���ر�أت وو�ضعت يدي على ال�سرير قرب ي���ده� ،أدنى يده بهدوء من
ي���دي� ،أم�سكها و�ضغط عليها ّثم ابت�سم وحت ّدث���ت عيوننا عن ك ّل ما مل
تتف ّوه به �أل�سنتنا .ك�سرتُ برهة ال�صمت:
 لقد �أبعدتنا احلرب عن بع�ضنا البع�ض. هذه هي ميزة احلرب.���م م���اذا �سيح�صل غدً ا ،ما يهم �أ ّن���ك الآن بخري ،و�أ ّننا قرب
 ال يه ّبع�ضنا البع�ض.
مو�ضوعا على طاولة
كان هناك دفرت غال�سور زهري اللون ( 60ورقة)
ً
معدني���ة قربنا ،ر�س���م علي عليه جبلاً و�إىل جانبه ح���رم الإمام احل�سني
 Qوق ّبته ال�شريفة� .أخذت الدفرت ورحت �أنظر �إليه .كان قد ر�سم � ً
أي�ضا
عل ًما على قمة اجلبل� .أعجبني ذلك كث ًريا فقلت�« :إنك بارع يف الر�سم!!».
كت���ب حول القب���ة �أ�سما ًء ع ّدة ،و�شرعت يف ق���راءة الأ�سماء« :قا�سم
ه���ادي ،1م�صي���ب جميدي ،حممد باق���ر م�ؤمني� ،2أم�ي�ر في�صل �إلهي،
 -1قا�س���م ه���ادي :ول���د بتاري���خ 22/8/1961ف���ي قرية �سهل م���راد بك ،وهي م���ن �ضواحي
محافظة هم���دان .ت�شرف بزيارة كربالء برفقة عائلته وهو في ال�سابعة من عمره .في تلك
الأ ّي���ام حظ���ي ب�شرف الح�ضور في من���زل �آية اهلل مدني مدة  40ليل���ة والم�شاركة في �صالة
الجماع���ة ب�إمامة الإمام الخمين���ي  .بعد انت�صار الثورة الإ�سالمي���ة انت�سب �إلى الحر�س
الثوري ،التحق بركب ال�شهداء بتاريخ  1364-11-27في عمليات والفجر.8
-2محم���د باقر م�ؤمني :ولد ف���ي همدان بتاري���خ ,)1965(1344كان قدوة للق���وات في وحدة
اال�ستطالع بالتق���وى والإخال�ص ,اقترب موعد عمليات �صاحب الزمان وطلب الم�شاركة في
العمليات لكن القائد علي ت�شيت �سازيان حال دون ا�شتراكه فيها ,ظل محمد باقر يبكي حتى
ال�صب���اح لع ّل���ه ي�ستدر عطف ور�أفة قائ���ده .في اليوم التالي ,في تاري���خ 1365-2-8وبينما هو
ي�ستريح �أ�صابت الخندق قذيفة وا�ست�شهد مع عدد من رفاقه.
{
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حممد قربانيان موحد ،1وح�سن �سرهادي.»2
�س�ألته« :هل هذا من �صنعك؟».
ه ّز ر�أ�سه مواف ًقا ،فقلت له�« :إن ر�سمك رائع!» .وك�أنّ ت�شجيعي له قد
لك؟».
فعل فعله ف�س�ألني�« :أتريدين �أن �أر�سم ِ
�أخرجت دفرت م ّذكراتي املوجود دائ ًما يف حقيبتي وناولته �إياه فقال:
«ناوليني �إحدى هذه الأزهار».
ُو�ض���ع على الطاولة �أم���ام �سريره زهرية بداخله���ا باقة ورود زنابق
حم���راء وبي�ضاء وزهرية اللون .تناولت غ�ص ًنا منها،ك�سرته من و�سطه
و�أعطيته الوردة .ع ّدل جل�سته وو�ضع الوردة بني ركبتيه و�شرع يف ر�سمها
بوا�سطة قلم حرب �أزرق .مهارته يف الر�سم ال غبار عليها؛ �إذ �إ ّنه وبع ّدة
ح���ركات �سريعة ر�سم �ش���كل زنبقة بجانبها �شمع���ة وفرا�شة ،يقطر من
جناحها قطرات دماء بعد �أن �أ�صيبت بطلقة ،وقد وقع �شيء من ري�شها
على الأر�ضّ .ثم كتب حتت الر�سمة:
«رحل الأ�صحاب كلهم ناحية الع�شق
هيا �أ�سرع كي ال تتخلف عن الركب».
ق���ر�أت ال�شعر ب�صوت مرتف���ع� ،ضحكنا ومازحته قائل���ة�« :أتيت �إىل
طهران و�أ�صبحت طهران ًّيا ،وم�ضيت يف درب الع�شق والعا�شقني».
 -1محم���د قربانيان موحد :ولد في ع���ام  )1971( 1350في �إحدى الق���رى الفقيرة التابعة
لمحافظ���ة هم���دان .عمل ف���ي وحدة اال�ستط�ل�اع لعملي���ات فرقة �أن�ص���ار الح�سين في
هم���دان .ل ّبى دعوة الحق وا�ست�شهد بتاريخ  1365-6-12عندما كان عائدً ا من مهمة موفقة
في جزيرة مجنون ب�شظية قذيفة.
 -2ح�س���ن �سرهادي :ولد في قرية �صالح �آباد التابعة لمحافظة همدان بتاريخ  .1344عمل
� ً
أي�ض���ا في قوات اال�ستطالع ,وا�ست�شهد بتاريخ  1365-6-20في عمليات خاطفة (ت�ضليل �أو
توغل) داخل الزورق بقذيفة �سقطت على الـ(پد) الغربى (پد :موقع مائي فيه تح�صينات
و�إن�شاءات د�شم ,متاري�س ,وباحات وطريق يربط بينها).
Q
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�ضح���ك وب�سرعة و�ضع ًّ
خطا على كلمة ع�شق ،وكتب مكانها «املوت».
انزعجت لدى ر�ؤيتي كلمة «املوت» ،قطبت حاجبي وقلت له:
 �أنت ال جتيد عمل �شيء �سوى �إزعاجي؟�أراد �أن يخرجني من حايل هذه ف�أعطاين الدفرت قائلاً :
 الإهداء �إىل زوجتي العزيزة ،ع�شقي ال�س ّيدة فر�شته احفظي هذاتذكا ًرا يا وردتي.
�أخ���ذت الدف�ت�ر منه وقلت« :علي ,ما ر�أي���ك يف �أن نبقى يف طهران,
لق���د نا�سبك ج ّوها ،و�أ�صبحت كالطهرانيني .ورح���ت �أق ّلده «�أق ّدم هذه
الذك���رى �إىل زوجتي ,ع�شق���ي» مل يبقَ � اّإل �أن تلف���ظ كلمة وردتي بلهجة
الطهرانيني ،ولي�س بلهجة الهمدانيني.»1
�ضح���ك مل ًّيا ,و�أنا كذلك �ضحكت ل�ضحكه فقال« :عندما دخلت من
الباب دخلت كمالك ،ح ًّقا يليق بك هذا اال�سم (فر�شته)».
���ت ال�صورة الت���ي ر�سمها يل م���ن الدفرت
�شع���رت باخلج���ل .انتزع ُ
وو�ضعتها يف حقيبتي .و�ضع يده ثانية على بطنه فلم �أ َر ال�ساعة ,ف�س�ألته:
«�أي���ن �ساعت���ك؟»� .أجابني ب�ل�ا مباالة« :لق���د �أعجبت �أح���د الأ�صدقاء
ف�أخذها ليلقي عليها نظرة ,فقلت له �إ ّنها لك».
�أزعجني ذلك وقلت« :علي� ,إ ّنها هدية عقد قراننا� ,إ ّنها مباركة من
مكة ,م�سكني والدي لق���د ا�شرتاها ل�صهره ب�شوق وحما�سة� ,إ ّنها �ساعة
�أ�صلية ماركة .»Rado
ه��� ّز ر�أ�سه و�أجاب�« :سي�أتي يوم نذهب نح���ن وتبقى هذه ال�ساعات،
فلتكن هذه ال�ساعات فدا ًء جلذب القلوب».
 -1كان ال�شهي���د يناديه���ا ( ُك ُل���م)؛ �أي عزيزت���ي باللهج���ة الهمداني���ة ،ولكن �أه���ل طهران
يلفظونها ( ُك َلم) بفتح الالم(.المترجم)
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مل �أتف ّوه ب�شيء ,لكنّ قلبي احرتق من �أجل ال�ساعة.
عندما ح ّل امل�ساء� ,أردت البقاء معه «كمرافق للمري�ض» ,لكنّ احلاج
�صادق قال�« :أنا �س�أبقى عنده».
كان عل���ي � ً
أي�ض���ا يرغ���ب يف �أن �أبق���ى معه ,لك���ن �أ�سقط م���ن يدينا
نح���ن االثنني ،فذهبنا لي�ًل�اً �إىل منزل اجل ّد واجل��� ّدة الواقع يف تقاطع
كوكاك���وال .كانت ال ّليلة الأوىل الت���ي �أق�ضيها يف طهران .ا�ضطرب قلبي
م���ن �أجل علي كث ًريا .رغم جناح العملية الت���ي �أجريت له � اّإل �أنّ جرحه
وخا�صة,
ا�س���ا ,حيث قال الأط ّباء �إ ّنه بحاج���ة �إىل راحة كاملة ّ
ح�س ً
كان ّ
ا�ضطرب���ت لذلك ،وف ّكرت ماذا لو قام وم�شى وح ّلت به بلية ,كنت �أعلم
�أنّ عل���ي ال يفكر يف نف�سه ،وال يويل � ّأي اهتم���ام ل�صحته .يف تلك ال ّليلة
دعوت اهلل حتّى ال�صباح ،وطلبت منه �أن يعيد لعلي عافيته.
�ص���ادف �أن كانت تلك الأ ّيام يوم���ي تا�سوعاء وعا�شوراء� ,أذكر �أ ّنني
كن���ت �أقف جانب الطريق و�أنظر �إىل حلقات اللطم ,كنت �أخفي وجهي
بالعب���اءة و�أجه�ش بالبكاء ,وعندما �أ�شعر باالرتي���اح �أرفعها عن وجهي
و�أطل���ب م���ن ك ّل الواقفات ح���ويل الدعاء من �أجل �شف���اء زوجي .بقيت
أ�سبوع���ا كاملاً يف منزل اجل ّدة ,كان اخل���ال حممد قد �أتى من ال�سفر
� ً
حدي ًث���ا من دون زوجتة و�أطفاله ,و�أخربنا �أ ّنه جاء ولن يعود �إىل ال�سفر
ثانية.
كن���ت �أم�ض���ي �أغلب ف�ت�رات ال�صباح مع م���رمي ،1وبع���د الظهر ك ّنا
نذه���ب �إىل امل�ست�شفى لعي���ادة علي ,هناك مل �أك���ن �أتزحزح من قربه,
كنت �أعت�صر �أملًا؛ لأ ّنني ال �أ�ستطيع البقاء قربه ليلاً .
عدن���ا �إىل همدان بعد �أ�سبوع وذلك بعد �إ�صرار احلاج �صادق ,رغم
 -1كانت مريم ت�سكن في نف�س الزقاق في الطابق الثاني من منزل �أم زوجها.
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�أ ّنن���ي كنت �أرغ���ب يف البقاء عند علي ،كذلك ه���و كان يرغب يف بقائي
معه ،وهم�س م ّرات ع ّدة يف �أذين« :فر�شته ابقي هنا» ,لكن كالنا ته ّيب
قول ذلك للحاج �صادق.
يف � 19أيلول رجعنا �إىل همدان .بقيت طوال الطريق من طهران حتّى
هم���دان �صامتة مكفهرة الوجه مل �أك ّلم �أح���دً ا ومل �آكل �شي ًئا� .أح�س�ست
�أن قطع���ة من بدين بقيت يف طه���ران؛ �إذ �إنّ القلق واال�ضطراب و�ضيق
وغم الفراق كادت تكتم �أنفا�سي.
ال�صدر ّ
ال �أدري ملاذا �صرت هك���ذا فج�أة .مل �أحت ّمل االبتعاد عنه� .أ�صابتني
ح���ال عجيبة ,وانزعجت من نف�سي ورحت �أدع���و عليها بالويل والثبور,
وك�أنّ �أحدً ا قد و�ضع يده حول عنقي و�ضغط عليه .فعلت � ّأي �شيء لأهد�أ
لك ّنني مل �أ�ستطع ،كن���ت كالطائر الذي نتف ري�شه� ,أفرفر حول نف�سي،
َمل تركت علي وحيدً ا؟ فقط لو �أ ّنني جتر�أت قليلاً لكنت الآن قربه.
عندم���ا و�صلنا �إىل همدان �س���اءت �أحوايل �أكرث .كن���ت �أو ّبخ نف�سي
مئ���ة �أل���ف م ّرة ك ّل ي���وم ,ملاذا عدت؟ مل���اذا مل �أبقَ ق���رب زوجي؟ �ألي�س
عل���ي زوجي؟ من ه���و �أقرب �إليه م ّني؟ مل���اذا مل �أ�ص ّر ك���ي �أبقى؟ �شي ًئا
ف�شي ًئ���ا �أ�سقمتني هذه الأفكار ,فنحلت وحتول اخلوف �إىل خفقان قلب,
طرحت �سج���ادة �صالتي �شطر القبلة طوال اليوم ورحت �ألهج بالدعاء
والذكر وال�صالة.
يف الأول م���ن ت�شرين الأول علمن���ا �أنّ �أ�صدقاء علي قد �أح�ضروه من
طهران .كنت يف من���زل والدتي فحملت حقيبتي و�أ�سرعت �إىل منزلنا.
�أح�ض���ره الأ�صدق���اء ،فر�ش���وا ل���ه ال�سرير و�أرق���دوه .كان حت���ت �إبطيه
ع��� ّكازان ,عندما ر�أي���ت العكازين دارت بي الدنيا ,م���اذا لو مل ي�ستطع
ال�س�ي�ر عل���ى قدميه مطل ًق���ا؟! عندما دخل���ت الغرفة و ّدعن���ا �أ�صدقا�ؤه
وذهب���وا .كان �أول عم���ل قمت به عندما �أغلقت الب���اب �أن رفعت طرف
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الغط���اء عن قدميه فتنف�س���ت ال�صعداء ,ال �أدري مل���اذا كنت قلقة على
قدميه ،احلمد هلل كانت كلتاهما يف مكانهما.
يف ذل���ك اليوم �أت���ى ك ّل من ال�س ّيدة من�ص���ورة ,ال�س ّيد نا�صر� ,أمري,
احلاج �صادق ,ال�س ّيدة منرية ,وليلى ،وبقوا عندنا طوال امل ّدة التي بقي
فيها علي يف البيت .بد�أ توافد ال�ضيوف من اليوم التايل ،فجاء م�س�ؤول
احلر�س واملديرون واملوظفون ،و�إمام اجلمعة ،وقائد اجلي�ش ،جميعهم
لالطمئنان �إليه.
كان���ت ال�س ّي���دة منرية �أ�ستاذة يف مادة الرتبي���ة ،ولأ ّننا ك ّنا يف بداية
العام الدرا�سي كان���ت تذهب ك ّل يوم �إىل املدر�سة .كذلك ال�س ّيد نا�صر
كان يذه���ب �إىل حمله ،وهو عبارة عن مغ�سل �سيارات يقع يف �أول جادة
مالي���ر �أ�سفل حديق���ة «به�شت» ,فكنا �أنا ,ال�س ّي���دة من�صورة ,ليلى ابنة
ال�س ّيدة منرية ،وعلي املمدد على ال�سرير ،نبقى وحدنا ,وبالت�أكيد �أمري
الذي �أخذ �إجازة من عمله يف جهاد البناء.
�صباحا يت�س ّلم الئحتنا الطويلة ويذهب �إىل ال�سوق
كان �أمري ك ّل يوم ً
اخلا�صة� ,أنا
م���ن �أجل �ش���راء الأغرا�ض .و�أن���ا �أ�صبحت مم ّر�ضة عل���ي
ّ
كنت �أعطيه الع�ص�ي�ر والفاكهة املع ّلبة عند ر�أ�س ال�ساعة.
�أردت ذل���كُ .
كنت �أجل����س قربه و�أجربه عل���ى تناول الدجاج ب���الأرز �أو
عن���د الظه���ر ُ
اللح���م امل�ش���وي .و�إذا مل يكن لديه رغبة يف تن���اول الطعام �أو مل ي�أكله،
كن���ت �أرجع الطعام �إىل املطب���خّ ،ثم �أعود و�أح�ضره ل���ه  10م ّرات حتّى
�أظفر يف النهاية ،و�أعيد الأطباق خالية.
كان���ت �أ ّي���ام ا�سرتاحة عل���ي �أ ّي ًاما �صعب���ة وحل���وة يف �آن .ويف �أغلب
الأوقات كان ال�س ّيد �أمري يبقى يف البيت حتّى �إذا ما جاءنا �ضيوف بغتة
ا�ستقبلهم.
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كن���ت �أرك�ض �إىل هنا وهناك منذ ال�صباح الباكر ,منذ �أن �أ�ستيقظ
لأ�ص ّل���ي �صالة ال�صبح وحتّى �آخر ال ّليل� .أحيا ًنا كانت �أوقات ا�سرتاحتي
ه���ي عندما �أح�ضر الطعام لعلي �أو عندم���ا �أعطيه الدواء� .أ ّما يف ال ّليل
فكنت �أم ّد فرا�شي �أ�سفل قدميه حتّى �إذا ما حت ّرك �أقفز من نومي .كنت
حت�سنت حال���ه �شي ًئا ف�شي ًئا ،فا�ستطاع
�أع�ش���ق مداواته و�أ�ستمتع بذلكّ ,
م�ستعي ًنا بالعكازين �أن ي�سري يف املنزل.
م��� ّرت تلك الأ ّي���ام ب�سرعة الريح وال�ب�رق ,كانت �أ ّي ًاما طيب���ة� ,أ ّي ًاما
بقيت �أنا وعلي قرب بع�ضنا البع�ض ،وحت ّدثنا فيها مبقدار �سنوات.
يف  17ت�شري���ن �أول 1986ت���رك عل���ي �أح���د الع ّكازين ،وارت���دى بزّة
احلر�س ،واجته ناحية الدرج بع ّكاز واحد.
مهما �أ�صررنا عليه �أنا وال�س ّيدة من�صورة كي ال يذهب ,مل نفلح .ول�سوء
حظنا مل يكن �أمري يف البيت لي�ساعده .ذهب بنف�سه �إىل احلر�س ،وعاد
بعد �ساع���ات ع ّدة لي�أخذ حقيبته ،رغم �إحلاحن���ا �أنا وال�س ّيدة من�صورة
على نهيه عن ذلك -لأنّ مدة ا�سرتاحته ملا تنته بعد -مل ي�ص ِغ �إلينا �أبدًا.
يف ذل���ك الي���وم ,ذه���ب �إىل اجلبهة بع��� ّكاز واحد ,وبذهاب���ه و ّدعنا
الباق���ون واح���دًا تلو الآخر وغ���ادروا .فالبيت ال���ذي كان يف هذه الأ ّيام
خمتل���ف العديد من النا�س ،ومتلأه اجللبة وال�ضجيج ،فج�أة حت ّول �إىل
بي���ت خ���ا ٍو وحزين .كان اجلميع ي�شعر �أنّ املن���زل من دون علي ال يطاق
حلظة واحدة .جمعت فرا�شه ودثاره و�أنا �أبكي ,ق ّبلت عكازه وو�ضعته يف
اخلزانة� ،أغلقت حقيبة اليد و�أقفلت الباب وانطلقت �إىل منزل �أمي.
فرحا ج ًّدا ,حي���ث �إ ّنني مل
يف  2كان���ون الث���اين ( ,)1987ع���اد علي ً
�أ�شاهده من ذي قبل وهو على تلك احلال من الفرح وال�سرور.
قال يل« :ق ّررنا مع الإخوة يف احلر�س �أن نذهب للقاء الإمام اخلميني».
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نظرن���ا �إليه بح�سرة وزفرة ,ورجت���ه �أ ّمي قائلة�« :س ّيد علي� ,أميكنك
فعل �شيء من �أجل �أن ن�أتي نحن � ً
أي�ضا؟
لقد كانت هذه رغبتنا جمي ًعا ,رغم �أ ّننا ك ّنا نعلم �أ ّنها رغبة م�ستحيلة
التح ّقق.
ذه���ب للقاء الإم���ام يوم الثالثاء ،وع���اد يوم اخلمي����س يف الأ�سبوع
ذاته ,ع���اد م�شحو ًنا مبعنويات عالية .وا�ستقبل���ه الأهل بالعناق احلا ّر.
مبج���يء علي و�أحاديثه اجلميلة ح ّل يف منزلنا ج ٌّو �آخر ,ك ّنا نحن ن�س�أل
وهو يجيب.
دوما ،واجتهنا نحو
بع���د الع�شاء ,ناولتني �أ ّمي حقيبة الي���د اجلاهزة ً
منزلنا ,كان الزقاق مظل ًما والأر�ض بدت ك�ألواح زجاج من �ش ّدة هطول
الثل���ج ,ويف ال ّليل ,عندما ي�شتّ���د الربد يتج ّلد الثلج الذي ذاب يف النهار،
وي�صبح ال�سري على هذا اجلليد �صع ًبا ج ًّدا .كنت �أرفع قدمي على حذر،
و�أ�س�ي�ر بخوف على مه���ل ,كانت �أ�سناين ت�صط ّ
���ك ببع�ضها البع�ض من
�ش ّدة الربد .انزلقت قدماي م ّرات ع ّدة على اجلليد ,كنت �أم�سك ب�ساعد
علي عندما �أ�شعر �أ ّنني �س�أهوي � ً
أر�ضا .ويف ظل هذا الو�ضع القاهر قلقت
ب�ش�أن «قانون همدان»؛ لذا كنت �أترك �ساعده ما �إن يزول اخلطر.
عندم���ا و�صلن���ا �إىل البيت ,وب�سبب فرحه و�س���روره وحما�سته جراء
لقائه الإمام قال يل« :فر�شته ,ال �أدري ملاذا �أ ّنني ما زلت �أ�شعر باجلوع,
اطهي �شي ًئا لن�أكله».
كن���ا قد �أقفلنا ب���اب املنزل وغادرن���اه مدة �شهري���ن .دخلت املطبخ
طعاما.
فتبعن���ي ,ورحت �أفتح خزائنه و�أغلقها لع ّلي �أجد �شي ًئا �أع ّد منه ً
فتّ�ش���ت يف ال�ب�راد ووقفت قرب اجلالية .اتك�أ عل���ي على خزانة املطبخ
وو�ضع يده عليها من اخللف ناظ ًرا �إ ّ
يل.
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اخلا�ص
ق���ال بحما�س���ة و�شوق« :فر�شت���ه ,عندما ذهبن���ا �إىل اللقاء
ّ
بالإمام تق ّدم �أحد الإخوة وق ّبل يد الإمام ,وبينما هو يقبل يده حاول نزع
ربك� ,سحب���ه �إىل �أن و�صل �إىل ن�صف �إ�صبعه،
خ���امت الإمام من يده للت ّ
لك ّن���ه مل يفل���ح .عندما جاء دوري� ,أعدت اخل���امت �إىل �إ�صبع الإمام ّثم
تب�سم الإمام وه ّز ر�أ�سه م�ؤ ّيدً ا فعلي».
ق ّبلت يدهّ ,
بعد ذلك ح ّدثني عن قطعة قما�ش بي�ضاء اللون كان قد �أخذها معه
وم�سح عليها الإمام بيده مبار ًكا �إياها.
يف ال ّليلة التالي���ة ك ّنا يف منزل احلاج �صادق ,كذلك �أمري والباقون,
ق�سمنا قطعة القما�ش �إىل قطع �صغرية ( 150قطعة تقري ًبا).
ّ
كان م���ع علي �سبح���ة من تربة ح�سينية ,ال �أدري م���ن �أين �أح�ضرها,
باملق�ص ،وو�ضعنا يف ك ّل قطعة
كانت رائحتها طيبة ج ًّدا .قطعنا خيطها
ّ
قما�ش حبة من ال�سبحة قدر امل�ستطاع ،وثنينا القطع ال�صغرية كال�صرر،
وو�ضعناها داخل كي�س من النايلون� .أراد علي بذلك �أخذها �إىل عنا�صره
بعن���وان هدية لقاء الإمام ,لكن �أعط���اين �أنا وال�س ّيدة من�صورة ح�صتنا
قبل اجلميع ,قطعة قما�ش مباركة ،وحبتني من ال�سبحة الكربالئية.
كانت تلك ال ّليلة هي ال ّليلة الأخرية لعلي يف همدان ,ت� ّأهب يف �صباح
اليوم التايل للذهاب �إىل اجلبهة� ,أغلقت حقيبته ،وك ّلما ّ
تفطنت ل�شيء
ما كنت �أفتح احلقيبة من جديد و�أدخل هذا ال�شيء.
كان يتبعن���ي �أينم���ا اجته���ت� ,أخ ًريا ق���ال« :فر�شته ,اهدئ���ي قليلاً ،
اجل�سي� ،أريدك يف �أمر».
بتعجب� ,أم�سك يدي وجل�سنا و�سط الغرفة مقابل بع�ضنا
نظرت �إليه ّ
البع�ض.
قال�« :أريد �أن �أ�س�ألك �شي ًئا� ،أتقولني احلقيقة؟».
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خفق قلبي ب�سرع���ة ،ومل �أ�ستطع �أن �أحد�س مبا يريد قوله يل .قلت:
«نعم .قل ماذا هناك!».
ّ
���ك كم �أ ّنني
معلوما لدي ِ
ع����ض على �شفتيه وق���ال« :بالت�أكي���د �أ�صبح ً
�إن�سان كتوم».
�ضحكت وقلت« :نعم ،كث ًريا».
ثم �ضحك هو وقال:
 لكن ،هذه املرة �س�أحكي من �صميم قلبي.بتعجب فقال:
مل �أدر م���اذا يق�ص���د ,نظ���رت �إىل عينيه الزرقاوي���ن ّ
علي ,ال �أدري ملاذا �صرت
«غدً ا �س�أذهب ،لكن الذهاب من دونك �صعب ّ
هكذا!».
كاد قلبي ينخلع من مكانه� ,أطلقت �أنفا�سي احلبي�سة� ,أح ًّقا هذا هو
عل���ي الذي يتف��� ّوه بهذا الكالم؟! علي الذي كان بال���كاد يربز م�شاعره،
ترى ماذا �أ�صابه الآن!
قال�« :أت�أتني معي �إىل دزفول؟».
يف تلك الأ ّيام كانت دزفول تتع ّر�ض لأ�شد �أنواع الق�صف وال�صواريخ,
فرحت ل�سماعي هذه اجلملة� ,أم�سكت يده وقلت« :يا �إلهي لقد �أخفتني!
كنت �أف ّكر ماذا تريد �أن تقول! نعم ،وملاذا ال �آتي معك».
�س�ألن���ي مبت�س ًم���ا وقل ًقا يف �آن« :م���اذا عن ال�س ّي���دة وجيهة ووالدك,
�أي�أذنان بذلك؟».
تن ّف�ست ال�صعداء ثانية ،وقلت:
 ع���ذ ًرا! مب���ا �أ ّنن���ي زوجت���ك �أنت ,ف����إذن ذهاب���ي بي���دك ,فهذانامل�سكينان ال يقوالن �شي ًئا.
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قال والقلق ذاته يعرتيه« :ولكنّ اخلطر هناك كبري».
فرحت لطلبه كث ًريا �إىل ح ّد �أ ّنني �شرعت يف جمع �أغرا�ضي من دون
االلتف���ات �إىل اخلط���ر املحدق بدزف���ول ,فقلت�« :ألي����س اخلطر عليكم
� ً
أي�ضا؟!».
�أجابني« :ث ّمة فرق بيننا وبينكم ,فر�شته ف ّكري ج ّيدً ا».
فتح���ت باب اخلزانة لأتناول منها �ألب�س ًة يل ف�س�ألته« :كيف الطق�س
هناك؟».
«ربيعي كاجلنة».
قال:
ّ
ا�ست���درت وملزته بطرف عيني قائلة�« :أيه���ا ال�ش ّرير! �أتريد الذهاب
�إىل اجلنة وحدك؟».
مل ي���ردف �شي ًئ���ا .نه�ض وجمعن���ا �أغرا�ضنا ال�ضرور ّي���ة ليلاً ,كانت
�أغرا�ضن���ا عبارة عن طنج���رة ومالعق وعدة �أك���واب و�صحون نزهات
و�شنطة �ألب�سة و�صور علي وعدة �أغطية .كذلك جمعنا �أغرا�ضنا الأخرى
وو�ضعناه���ا يف كرتونة لنودعها يف منزل �أم���ي .ا�ستغرق الوقت لإجناز
ه���ذه الأعمال حتّى ال�صباح ,فج�أة ق ّرر علي �إخالء البيت وت�سليمه �إىل
�صاحب���ه ,فقال« :نحن ل�سنا هنا ،وقد يحتاج �أحد غرينا �إىل البقاء فيه
م ّدة من الزمن».
عملنا م ًعا على تو�ضيب الأغرا�ض ،و�أبلغني �أ ّنهم قد �أعطوه و�صديقه
هادي ف�ضلي اً
منزل يف �إحدى قرى نواحي دزفول ،حيث �إنّ هادي ف�ضلي
قد �سبقه �إىل هناك برفقة زوجته وطفلتهما ال�صغرية بعد �أن نقل �أثاثه
�إىل هناك.
ّ
و�ضبن���ا الكرات�ي�ن بع�ضها فوق بع����ض ,مل يتبقَّ حلل���ول ال�صباح � اّإل
وق���ت ق�صري ,وجدنا مكا ًنا نبيت فيه ب�ي�ن الأغرا�ض ،ومننا م ّدة �ساعة
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�أو �ساعتني .عند ال�صباح �أخذنا الأغرا�ض وو�ضعناها داخل املخزن يف
فناء الدار عند �أمي.
ح��� ّدث علي والدي مبو�ضوع ذهابنا ,مل يع ّقب والدي ب�شيء ,واكتفت
�أ ّمي بالت�أكيد علينا كي ننتبه لأنف�سنا« :انتبهوا لأنف�سكم ،عندما ت�صلون
�إىل هناك ات�صلوا بنا ,ال ترتكونا بال �أنباء عنكم».
و�ضع علي الأغرا�ض التي ق ّررنا �أخذها معنا �إىل دزفول يف �صندوق
ال�س ّيارة التي كانت بحوزته.
مل تكن ال�س ّي���دة من�صورة يف همدان؛ �إذ �إنّ ابنتها مرمي قد و�ضعت
وليدته���ا الأوىل «مونا» منذ �أ ّيام ع ّدة فذهب���ت �إىل طهران مل�ساعدتها.
بعد توديع العائلة يف همدان ,ركبنا ال�س ّيارة وانطلقنا ناحية دزفول.
خالل الطريق من منطقة «معموالن» اً
و�صول �إىل «دزفول» و�ضع علي
أحب علي ن�شيدً ا من بينها كث ًريا
�شريط �أنا�شيد ثورية يف �آلة الت�سجيلّ � ,
ف�صار يعيد ال�شريط ل�سماع الن�شيد ذاته.
 هو ال ّليل ووجه الوطن يك�سوه ال�سواد حرام علينا الرقاد يف الظالم هات بندقيتي لأبحث عن الدرب فكل عا�شق قد �سلك الطريق هذا �أخي �ألهبه اجلوى والهيام �صدره حقل من ورود الأقحوان هو ال ّليل والبحر املهيب هو الطوفان وي�شغل بايل �إخوة الرتاب� -آتني بكفني وخنجري
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دما
 فها هي القلوب الوالهة تقطر ً ها هو �أخي اليافع؛ غارق يف دمائه جمال �شعره كالربكان يا من تدرك وجع العا�شقني �أنت ترافقنا يف هذه الدروبق�شت على اجلدران
 انظر �إىل دماء ه�ؤالء الأطياب قد ُن ْ ا�صدح ب�صوتك وكن �سف ًريا لل�صبح امل�ضيء �أخي ال يق ّر له قرار؛ �أخي اليافع املغوارعندم���ا و�صلن���ا ،ظ ّل علي يدندن ه���ذا البيت« :ها ه���و �أخي اليافع،
غارق يف دمائه ,جمال �شعره كالربكان» .كان علي حم ًّقا؛ �إذ �إنّ دزفول
يف ذل���ك الوقت م���ن ال�سنة ت�شبه اجل ّن���ة� ,أمر ال ي�ص��� ّدق ,لقد غادرنا
�صباحا والثلج ميلأ جوانب الأزق���ة ،حتّى �إنّ اجلدران الثلجية
هم���دان ً
كان���ت �أحيا ًن���ا ترتفع �أعلى من ج���دران بيوت الآج���ر �أو الباطون .بدت
قنادي���ل الثلج مع ّلقة يف مزاري���ب الأ�سطح ،والطق�س ب���ارد ج ًّدا ،حيث
�إ ّنه ال ميكن لأحد اخلروج من املنزل من دون معطف وقبعة وقفازات.
بهيجا
والآن ،فج����أة خرجنا م���ن مدينة ثلجية �إىل ج ّن���ة .كان اجل ّو ً
وربيع ًّيا ،و�أ�شجار الربتق���ال والليمون ن�ضرة كثيفة الأغ�صان .و�أوراقها
اخل�ض���راء والرباق���ة ت�س��� ّر الناظرين .وعط���ر الورود مي�ل��أ ف�ضاءات
املدينة ،ورائحة �أوراق �أ�شجار الكينا ت�سكر النا�س.
ولأنّ الطق����س كان لطي ًف���ا ،خلعن���ا الألب�سة ال�شتوية من���ذ �أن عربنا
«خ���رم �آب���اد» .ك ّنا على عك����س �أهل همدان الذي���ن احدودبت ظهورهم
م���ن ال�صقيع وانكف�أوا يف منازله���م .كان �أهل دزفول فرحني م�سرورين
يجولون يف املدينة بكنزات وقم�صان ق�صرية الأكمام ،ظننت �أنّ دزفول
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خالي���ة من ال�س���كان ،ولك���ن مل تكن احلال هك���ذا ,فقد د ّب���ت احليوية
واحلياة يف املدينة.
كان الأوالد يلعب���ون يف ال�ش���وارع ،وحت ّلق���ت الن�س���وة �أم���ام املن���ازل
يتجاذب���ن �أط���راف احلديث ،وكذل���ك الطرقات ال�ساحلي���ة بدت مليئة
بالأ�شجار الن�ضرة.
عربن���ا طرق���ات ع��� ّدة� ,أحيا ًن���ا ك ّن���ا ن�شاهد خ�ل�ال م�سرين���ا بع�ض
املعوجة ،وه���ي عالمات على الق�صف ورمي
البي���وت املد ّمرة والأعمدة ّ
ال�صواري���خ ،و�شاهدن���ا النوافذ ّ
املحطمة والإ�سفل���ت املقتلع من الأر�ض
ب�سبب الق�صف ,والطرق���ات املليئة باحلفر� ,أ ّما �شجريات النخيل فقد
روت بنف�سها حكاية احلرب املريرة.
دخلن���ا ح���ي الـ 500مبن���ى ,عربنا �شوارع ع��� ّدة ,فوجدن���ا �أنّ �أزقتها
مقارن���ة مع طرقات املدينة خالي���ة ن�سب ًّيا ،كانت ترابي���ة قاحلة .دخلنا
الزقاق وعلي ما زال يدندن بكلمات الن�شيد« :ها هو �أخي اليافع؛ غارق
يف دمائ���ه؛ جمال �شعره كالربكان»ّ .ثم تو ّقف �أمام �أحد املنازل من�شدً ا:
«ه���ا هو �أخي اليافع؛ غ���ارق يف دمائه؛ جمال �شعره كالربكان» .هذا هو
منزلك؛ ّ
بك».
تف�ضلي يا وردتي� ،أه ًال و�سه ًال ِ
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حال مزري���ة والغبار يعلو ك ّل �شيء .مل
عندم���ا دخلنا املنزل ،بدا يف ٍ
يك���ن ال�س ّيد هادي ف�ضلي وزوجته فاطمة قد ا�ستق ّرا بعد يف هذا املنزل
اجلديد ،فان�شغال برتتيب الأغرا�ض املك ّومة يف املم ّر .و�أ ّول �شيء خطر
على بايل منذ اللحظة الأوىل �أنّ املنزل بحاجة �إىل حملة تنظيف عامة.
يف �صباح اليوم التايل غادر ال�س ّيد علي وال�س ّيد هاديّ ،ثم ح�صلت
تلك احلادثة ،وح�صل ذاك اخلط أ� الذي ارتكبته ،والذي نتج عن ق ّلة
خربتي وحذاقتي يف احلياة .ما زال ال�شعور بالندم �إزاءه يالزمني
حتّى اليوم.
بع���د و�صولنا دزفول بيومني �أو ثالثةُ ،ق���رع باب املنزل عند ال�ساعة
�صباحا .ظن ّنا يف البداية �أ ّنه ال�شخ�ص الذي �أخربنا علي عنه
العا�ش���رة ً
ب�أ ّنه �سي�أتي لتف ّقدنا.
ت�أ ّزرت بعباءتي ،ووقفت خلف الباب �سائلة �إ ّياه« :من الطارق؟».
كان �صو ًتا غري م�ألوف و�أجابني�« :أنا �سعيد �صداقتي ،معاون علي».
و�أكمل ال�س ّيد �سعيد قائلاً �« :أتيت لأرى �إن كان لديكم م�شكلة».
�أجب���ت« :لقد غادر ال�س ّيد علي وال�س ّيد هادي �صباح يوم ال�سبت �إىل
اجلبهة ،و�أخربانا �أ ّنهما لن يعودا ع ّما قريب».
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تعجب وق���ال�« :أنا ذاهب �إىل الأهواز ،زوجت���ي هناك ،ومعها عائلة
ّ
ُ
احلاج ح�س�ي�ن همداين وال�س ّيد ب�ش�ي�ري وعدد �آخر م���ن الأ َ�سر ،تعالوا
واذهبوا معنا».
 ولكنّ ال�س ّيد علي ال علم لديه بذلك ،قد يعود ال ّليلة ويقلق علينا. �س�أبقيك���م يف الأه���واز ،و�أذهب �إىل ال�س ّيد عل���ي و�أخربه بنف�سي،فقط �أ�سرعوا قليلاً  ،فبقا�ؤكم هنا غري حممود.
ول�س���وء حظنا �صارت الو�ضعي���ة حمراء يف تل���ك اللحظة ،وارتفعت
�أ�صوات امل�ضادات اجلوية فق���ال ال�س ّيد �سعيد قل ًقا�« :أ�سرعوا �أ�سرعوا،
�س�أذهب �إىل ال�س ّيارة!».
بقي���ت متحرية ال �أدري ماذا �أ�صنع� .أخ�ب�رت فاطمة بالأمر فقالت:
«فر�شت���ه ،من الأف�ضل �أن نذهب ،يف احلقيق���ة عندما ت�صبح الو�ضعية
حم���راء ليلاً �أ�شعر باخلوف ،نذهب �إىل الأه���واز ،وعندما يريد ال�س ّيد
علي وال�س ّيد هادي العودة نعود معهما».
عندم���ا �سمعت وجهة نظر فاطمة ان�شغل���ت يف جمع �أمتعتنا ،لك ّنني
بقيت �أ�شعر ب�إح�سا�س �س ّيئ ،وك�أنّ هات ًفا يف داخلي كان يقول با�ستمرار:
«ال تذهبي».
يف ك ّل م��� ّرة �أتذ ّك���ر تلك احلادثة �أقول يف نف�س���ي ليتني مل �أذهب مع
ال�س ّي���د �سعي���د �إىل الأهواز ،ليتنا مل نكن يف املن���زل ،ومل نفتح له الباب،
فبالت�أكيد جلرت الأمور على نحو �آخر؛ لك ّني للأ�سف فتحت الباب .حتّى
يف ذل���ك الوق���ت ،كنت �أف ّكر يف معار�ض���ة ال�س ّيد �سعي���د ،لك ّنني ال �أعلم
أ�سا�سا ال �أعلم ملاذا ذهبت مع ال�س ّيد �سعيد رغم خمالفة
ملاذا مل �أقاومً � ،
م�سرعا ناحية الأهواز
ه���واي لذلك .ركبنا �س ّيارة ال�س ّيد �سعيد ،وانطلق
ً
فيما اجتاحني ا�ضطراب �شديد ،ورحت �أهم�س لفاطمة بهواج�سي .انتبه
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ال�س ّي���د �سعيد ال�ضطرابي فقالَ « :مل �أنت قلقة �إىل هذا احلد؟ ال تقلقي،
لقد �أخربتك �أ ّنني �س�ألتقي اليوم بال�س ّيد علي و�أخربه بالأمر».
�أخ ًريا ،و�صلنا �إىل الأهواز .عربنا ج�سر كارون وخ ّلفنا وراءنا �شوارع
ع ّدة مزدحمة وم�ست�شفى كب ًريا .تو ّقفنا �أمام فيلاّ جميلة� ،ضغط ال�س ّيد
�سعي���د م ّرات ع ّدة عل���ى بوق ال�سيارة قائ�ًل:اً �« :إذا اجتمعت الن�سوة م ًعا
�سريتاح بالنا �أكرث».
بعد قلي���ل ،فتحت الباب �س ّيدة متجلببة بعباءة بي�ضاء مع ّرقة بورود
أدركت �أ ّنها حام ٌل رغم ارتدائها العباءة ،وبعد قليل عرفنا �أ ّنها
بي�ضاءُ � ،
رحبت بنا ودخلنا الفن���اء .كان املنزل على عك�س
زوجة ال�س ّي���د �سعيدّ .
منزلن���ا؛ كب ًريا ووا�س ًعا و�أني ًقا ،متلأ الأ�شجار واحلدائق املزهرة فناءه،
وع ّلق���ت يف و�سطه �أرجوحة �أطفال بي�ضاء اللون ،وب�سرعة ت�صاحبنا مع
ُ
زوجة ال�س ّيد �سعيد التي �صادف �أن كان ا�سمها � ً
أي�ضا فاطمة.
قلت لها �إ ّنني �أخ�شى �أنْ ين�سى ال�س ّيد �سعيد �إبالغ ال�س ّيد علي وال�س ّيد
هادي بوجودنا هنا .ف�أجابتن���ي�« :سعيد! �سعيد ين�سى؟ م�ستحيل! حت ًما
�سيب ّلغهما».
ارتاح بايل قليلاً عند �سماعي كالمها .كانت الغرف يف املنزل كبرية
وكثرية ،ون�صيب ك ّل عائلة غرفة واحدة .با�ستثناء املطبخ ودورات املياه
فقد ا�شرتك اجلميع يف ا�ستخدامها.
ورحبت بنا
بع���د قليل ،ج���اءت زوجة احل���اج هم���داين ال�ستقبالن���ا ّ
� ً
أي�ض���ا ،كان �إىل جانبها �أطفالها ،وه���ب ومهدي وزهراء .يف تلك ال ّليلة
بقيت م�ستيقظة
منن���ا يف غرف���ة ال�س ّيد �سعيد؛ لأ ّنه مل ي���� ِأت �إىل املنزلُ .
حتّ���ى ال�صباح �أتق ّلب عل���ى ال�سرير ب�سبب القل���ق واال�ضطراب .عندما
�صباحا
علي القلق �أكرث .وما �إن جل�سنا ً
نه�ضت ل�صالة ال�صب���ح �سيطر ّ
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حول مائدة الفطور حتّى ُقرع جر�س املنزل فنه�ضنا جمي ًعا.
ذهبت �إحدى ال�سيدات لتفتح الباب ،عادت وقالت�« :س ّيدة فر�شته،
ال�س ّيد ت�شيت �سازيان يريدك على الباب».
ع�ض�ضت على �شفتي وه���ززت بر�أ�سي ،ت�أ ّزرت
نظ���رتُ �إىل فاطم���ة،
ُ
ذرعا
بالعب���اءة ب�سرع���ة وهرع���ت نحو الب���اب .كذلك فاطم���ة مل تطق ً
فلحقت بي.
حماما
وق���ف علي خلف الباب ،وقد بدا نظي ًفا و�أني ًق���ا ك�أ ّنه قد �أخذ ً
� ً
أي�ض���ا� .أ ّما هادي فب���دا غا�ض ًبا وما �إن ر�أى فاطمة حتّ���ى نهرها�« :أين
�أنتم � ًإذا؟!».
مل يقل علي �شي ًئا ،ووقف ينظر �إ ّ
يل ب�صمت.
���ت علي���ه به���دوء و�أم�سك���ت ي���ده قائل���ة« :ادخ���ل ،ه���ل تناولت
�س ّلم ُ
الفطور؟».
مل يجبن���ي ،انقط���ع نف�س���ي لت�صرفاتهم���ا ،ف�أدرك���ت �أنّ ك ّل ذاك
اال�ضط���راب واخلوف مل يكونا جزا ًفا� .س�ألت بارتباك وخجل�« :أمل يقل
لكما ال�س ّيد �سعيد �شي ًئا؟ لقد قال �إ ّنه �سيخربكما بنف�سه حت ًما!».
بتعجب« :من! � ّأي �سعيد؟».
نظر علي �إىل ال�س ّيد هادي ّ
 �سعيد �صداقتي. كلاّ  ،مل نره منذ البارحة. لكن كيف علمتما �أ ّننا هنا؟�أجابني بتذ ّمر« :لقد ر�آكم �أحد اجلريان و�أنتما تركبان �س ّيارة �سعيد
�صداقتي ،فق ّدرنا �أ ّنه رمبا �أتى بكما �إىل هنا».
اً
انزعجت �أنا؛ لك ّنني �سيطرت على
وبدل من �أن ميتع�ض عل���ي م ّني،
ُ
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نف�س���ي كي ال �أبكي� .أت���ت ال�س ّيدة فاطمة زوجة ال�س ّي���د �سعيد �صداقتي
� ً
أي�ضا ودعت الرجالن �إىل الدخول .ذهب ال�س ّيد هادي وفاطمة وزينب
�إىل غرفة ،وذهبت �أنا وعلي �إىل غرفة �أخرى.
كان يف املنزل الكث�ي�ر من الغرف اخلالية .ا�ست�أتُ من نف�سي فكيف
مل �أ�ص��� ِغ �إىل حديث قلبي .ف�أنا �أعل���م �أنّ قلبي ال يخدعني ،فقد ج ّربت
ه���ذا م���را ًرا ،ال �أذكر �إن بكي���ت �أم ال ،لك ّنني �أذكر �أ ّنن���ي ا�ست�أت كث ًريا،
فقل���ت لعل���ي�« :أق�سم ب���اهلل ،علي حبيب���ي مل يكن خط�أنا ،لق���د �أخربنا
ال�س ّي���د �سعيد �أ ّنه �سرياكما بالت�أكي���د ،و�سيخربكما بوجودنا هنا� ،أق�سم
لك �إ ّنني لو كنت �أعلم �أ ّنه لن يراك ،لتك�سر قدمي وال �آتي معه».
بعد ذل���ك رحت �أرجوه قائلة« :علي ،باهلل عليك ،املعذرة ،ال تنزعج
مني� ،أعتذر منك».
تب�سم علي وقال« :يعني �أنا منزعج الآن؟!».
ّ
ملا ر�أيته ي�ضحك بهدوء عادت يل روحي من جديد .نه�ضت وذهبت
بك ّل �سرور ل ّ
أح�ضر له فطو ًرا .كان خبز الـ «لوا�ش» الأهوازي �أ�سمك من
طازجا و�ساخ ًنا يكون ً
لذيذا ج ًّدا.
الـ «لوا�ش» الهم���داين ،وعندما يكون ً
�صرت كفرا�شة �أطري بخ ّفة و�سعادة ،و�أح�ضر له ال�شاي واخلبز واملربى.
رغ���م �أ ّنه تناول الفط���ور ب�صمت ،لك ّنن���ي كنت �أعلم �أ ّن���ه يف عمق قلبه
منزع���ج مني .خالل ه���ذه الأ�شهر املعدودة اكت�شف���ت �أخالقه ،فعندما
ينزعج �أو يغ�ضب من �شيءٍ يعزف عن الكالم.
عندما �أنهى تناول الفطور نه�ض وقال« :نحن ذاهبان ،لدينا �أعمال
كثرية ،ابقي هنا الآن».
وفرحت لأنّ املو�ضوع قد ختم على هذا النحو،
مل �أع ِّق���ب من خويف،
ُ
عال�« :أيتها ال�سيدات ال تخرجن فالرجال
ذهبت �إىل املمر وقلت ب�صوت ٍ
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�سيخرجون».
بع���د ذهابهما ،هرعت �إىل غرفة فاطم���ة ،وجدتها مكفهرة الوجه.
عندما ر�أتني �س�ألتني« :ماذا ح�صل؟ هل �شاجرك ال�س ّيد علي � ً
أي�ضا؟!».
 كلاّ . وهل قال لك ال�س ّيد هادي �شي ًئا؟متلمل���ت وت�أ ّوه���ت قائلة« :لقد كان هادي غا�ض ًب���ا ج ًّدا ،لكن ،احلق
مع���ه .يا ّ
حلظنا العاثر ..فمن بني ك ّل هذه اللي���ايل ،ذهبا ليلة البارحة
�إىل البيت!».
التعجب وقلت�« :أ�أنت جا ّدة فيما تقولني؟ ذهبا
حب�س���ت �أنفا�سي من ّ
ليلة الأم�س �إىل املنزل؟!».
تهم بالوقوف�« :أمل يخربك
لتتعج���ب� ،س�ألتني وهي ّ
ح ّل دور فاطمة ّ
ال�س ّيد علي بذلك؟».
�أوم�أت لها بالنفي ،وبد�أت فاطمة ب�شرح الق�صة:
 م���ن حظنا العاثر ،ذهبا ليلة البارح���ة �إىل املنزل ،عندما �شاهداكث�ي�را ،حتّى �إ ّنهما مل
�أنّ الأ�ض���واء مطف����أة وال �أثر لنا خاف امل�سكينان ً
يتج��� ّر�آ على الدخول �إىل الغرفة ،قال هادي �إ ّنه دفع ال�س ّيد علي ليتق ّدم
�إىل الأم���ام وال�س ّيد عل���ي دفعه ليقوم هو بذل���ك؛ �إذ �إ ّنهما خافا من �أن
تك���ون نائبة ما قد �أ�صابتن���ا .كذلك كانت «و�صل���ة الكهرباء» (الفيوز)
مف�صول���ة ،بعد معاناة �شديدة عمال على تو�صيلها ودخال املنزل .فرحا
وقعت كما ظ ّنا يف بادئ الأمر ،ومن ناحية
م���ن ناحية؛ �إذ �إ ّنه ال حادث���ة ْ
�أخ���رى احتارا؛ �إذ �أين نحن؟ وطار النوم من �أعينهما جراء التفكري يف
هذا املو�ضوع� .أخ ًريا قال علي« :فر�شته لديها �أقارب هنا ،لع ّلهما ذهبتا
�إىل هن���اك» .هكذا ارتاح بالهما قليلاً  .ولأ ّنهما مل ي�ستطيعا النوم انك ّبا
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عل���ى العمل يف املنزل ،فنف�ض���ا ك ّل املوكيت وفر�شاه ،ق���ال هادي �إ ّنهما
فر�شا ك ّل الأدثرة يف غرفة اال�ستقبال ب�شكل مرتب.
عندم���ا و�صلت فاطمة �إىل هنا طرفت بعينها وقالت« :والأف�ضل من
ذلك �أ ّنهما قاما بتنظيف ك ّل النوافذ� .أمل تري كم كانا مرتبني و�أنيقني.
بعد �أن ات�سخا جراء التنظيف ا�ستح ّما عند ال�صباح».
ح ّدثتن���ي فاطمة بك ّل هذه التفا�صيل بت�أ ّث���ر وانفعال ،ورحت �أنا منذ
تل���ك اللحظة وما بعدها �أف ّكر كيف �أنّ علي مل يخربين ب�شيء من هذا،
وكي���ف ا�ستطاع �إخف���اء انزعاجه� .أ ّدى هذا الأم���ر �إىل �أن �أكت�شف علي
�أك�ث�ر .عندها فهمت �أ ّنه يختلف عن الآخري���ن ،على الأق ّل يختلف ع ّني
كث ًريا ،وعن الأ�شخا�ص الذين التقيتهم حتّى ذلك اليوم .لقد كانت تلك
احلادثة مبنزلة �صفعة �شديدة يل.
يف الأ ّي���ام الع�ش���رة �أو الأحد ع�شر التي �أم�ضيناه���ا يف ذلك املنزل،
�أتى علي وال�س ّيد هادي لر�ؤيتنا م ّرات ع ّدة ،وبعد ذلك مل نعد نراهما.
عندما ك ّنا يف الأهواز ،ذهبنا مع فاطمة زوجة ال�س ّيد �سعيد �صداقتي
م ّرات ع ّدة �إىل ال�س���وق ،وا�شرتينا بع�ض الأغرا�ض حتّى ملنزلنا الكائن
يف دزفول.
يف �أغل���ب ال�صباح���ات كنت �آخ���ذ �أوالد احلاج ال�س ّي���د همداين �إىل
الفناء و�أُركبهم على الأرجوحة .ولكن ،يف ذلك اليوم ،ومب�شيئة اهلل كان
وجل�ست على الأرجوحة.
الأطف���ال نائمني ،فذهبت لوحدي �إىل الفناء،
ُ
فج����أ ًة اكت�سح الف�ضاء �ص���وت طائرة حربية ،وراح���ت تدنو �أكرث ف�أكرث
ف�أدرك���ت �أ ّنها عراق ّية .كانت طائرة مي���غ �سوداء مرعبة .مع �أ ّنني كدت
�أم���وت م���ن الفزع ،لكن ،ال �أدري يف تلك اللحظ���ة � ّأي قدرة منحني اهلل
�إ ّياه���ا .فم���ا �إن ر�أيت �صاروخني ينف�صالن عن طائ���رة امليغ باجتاهي،
حتّ���ى قفزت عن الأرجوحة ب�سرعة فائقة واجتهت ناحية اجلدار ،فيما
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بع���د وك ّلما تذ ّكرت ما جرى ،مل �أ�ص��� ّدق نف�سي .و�ضعت يدي على �أذين
وفتحت فمي وب�سرع���ة نطقت بال�شهادتني .كنت �أرى كيف �أنّ القذائف
تتج���ه �صوب���ي مبا�ش���رة ،وانتظ���رت اللحظة التالي���ة الت���ي ت�شتعل فيها
الن�ي�ران و�أ�ستحيل رمادًا �أو � ّ
أقطع �إر ًبا .هزّت �أ�صداء انفجارات متتالية
هم املكان ّ
وغ�شى الدخان والرتاب ك ّل �شيء �أمامي ،ملأت
ك ّل �شيء ،اد َل ّ
رائح���ة البارود والغبار عمق حلقومي ،وك�أنّ القذائف قد انفجرت على
بعد مئات الأمتار مني.
���ت للت ّو �أنّ هدف الطائ���رات كان م�ست�شفى «كل�ستان» الذي يقع
فهم ُ
خلف منزلن���ا .عبقت يف الأجواء الرائحة الكريه���ة مع حرارة الطق�س
اخلانقة .ال �أدري كيف جنوت م���ن تلك ال�ش ّدة .عندما هد�أت الأو�ضاع
قلي�ًل�اً  ،ر�أيت قطع حديد ،و�أ�س�ل�ا ًكا ،و�شظايا كبرية و�صغرية يف الفناء
قدمي ،ولكن� ،أ�شكر اهلل �أ ّنه مل ي�صبني �شيء منها.
و�أمام ّ
يف تل���ك ال ّليل���ة ،كنت قد ر�أي���ت يف نومي �أنّ علي ق���د �أ�صيب بجروح
يف خ�ص���ره ،قفزت من فرا�شي ومل �أ�ستطع النوم حتّى ال�صباح .حينها
انتابن���ي �شع���ور �س ّي���ئ .يف ال�صباح �أخ�ب�رت اجلميع مبنام���ي ،حاولت
جاه���دة كي �أتناول طعام الفطور ،لك ّنن���ي مل �أ�ستطع ومل يق ّر يل قرار،
كنت �أدخل من املطبخ �إىل الغرفة ومن الغرفة �إىل الفناء.
بعد قلي���ل ،جاء ال�س ّيد ه���ادي وال�س ّيد �سعيد م���ن دون علي .عرفت
تف�سري ر�ؤياي يف تلك اللحظة ،وعرفت �أنّ خويف وفزعي مل يكونا عب ًثا.
مهم���ا فعلت مل يخرباين باحلقيقة .ق���اال« :ات�صلوا من املق ّر وطلبوه يف
جل�سة ،وذهب ال�س ّيد علي �إىل همدان».
بعد ذلك قاال« :نحن نريد الذهاب �إىل همدان و�أنت تعايل معنا».
حد�س���ت �أنّ �شي ًئ���ا ما قد ح���دث؛ و�أنّ ك ّل هذا ما ه���و � اّإل خطة .رغم
ذل���ك قلت« :ال ،ل���ن �آتي ،ففي املرة ال�سابقة الت���ي �أتيت فيها مع ال�س ّيد
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در�سا لولد ولدي».
�سعيد تع ّلمت ً
ق���ال ال�س ّيد �سعيد بانزع���اج« :هذه املرة تختلف ع���ن �سابقتها ،لقد
تركن���ا ال�س ّيد عل���ي للتو وهو بنف�س���ه طلب م ّنا كي ن�أت���ي يف �أثرك .كان
ال�س ّي���د عل���ي على عجلة من �أم���ره؛ لذا ا�ضطر �إىل الذه���اب مبك ًرا مع
�أ�شخا�ص �آخرين».
قل���ت�« :س ّيد �سعيد ،لقد قلت يل هذا الكالم ذاته يف املرة ال�سابقة،
لق���د قلتم يل �إ ّنكم �سرتون علي بالت�أكيد� ،أتذكر؟ م�ستحيل لن �أتزحزح
من مكاين».
حججا
���ي ويق ّدمون ً
عندم���ا ر�أوا �أنّ الو�ض���ع هك���ذا راحوا ّ
يلحون عل ّ
واهي���ة ،وملا ر�أوا �أنيّ ال �أع�ي�ر لكالمهم � ّأي اهتم���ام ،ا�ستنجدوا بخايل
حمم���ود .بعد �ساعة ،جاء خ���ايل حممود برفقة حمم���د خادم� ،صديق
علي ،ومن جديد عمال على تكرار الكالم ال�سابق.
 نح���ن نريد الذه���اب �إىل همدان ،وطلب ال�س ّيد عل���ي م ّنا �أن ت�أتيمعنا.
قلت�« :أق�سم عليك يا خايل ،هل �أ�صاب علي مكروه؟».
اجتماعا طار ًئا هناك ،وذهب
 �أنا ال �أكذب عليك ،قلت لك �إنّ ث ّمةً
�إىل همدان».
���ي كي �أذهب مع خايل
م���ن جهة �أخرى ،جاءت الن�سوة و�أ�صررن عل ّ
�إىل هم���دان ،حتّى �إ ّنهنّ رحن ي�ساعدنن���ي و�أغلقوا يل حقيبتي .عندما
علي الو�صول �إىل همدان ب�أ�سرع ما ميكن.
ر�أيت ذلك ،ف ّكرت �أ ّنه ّ
ركب���ت �س ّيارة حمم���د خادم «الند روف���ر» ،و�أتى معنا خ���ايل � ً
أي�ضا،
جل�س هو يف املقعد الأمامي و�أنا يف اخللف ،وحممد خادم خلف املقود.
عندم���ا ركبن���ا ال�س ّي���ارة قلت خل���ايل« :فلنمر على دزف���ول لأح�ضر
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مالب�سي».
عندما و�صلنا دزفول تذ ّك���رت �أ ّنني ن�سيت �إح�ضار املفتاح ،فا�ضطر
خايل �إىل ت�س ّلق اجلدار وفتح باب الفناء ،لكن � ً
أي�ضا مل يكن معي مفتاح
املبن���ى ،ف�صعد خايل �إىل ال�سطح وقفز من هناك �إىل الباحة اخللف ّية،
وبعناء �شديد ا�ستطاع العثور على حقيبة مالب�سي و�أح�ضرها.
كن���ا على ج���ادة «پل دخرت» عندم���ا قال لنا حممد خ���ادم« :انظروا
هن���اك ،طائرة ميغ عراقي���ة» .كان �صاد ًقا يف قول���ه ،فالطائرات كانت
حت ّلق على ارتفاع منخف�ض مبحاذاتنا.
قال حممد خادم« :اجل�سوا ب�إحكام» ،ودا�س على دوا�سة الوقود بك ّل
ما �أوتي من قوة ،وعرب جادة «پل دخرت» املليئة باملنعطفات ،وتق ّدم �إىل
الأم���ام .عندما انتبه���ت الطائرة العراقية لوجودن���ا خف�ضت ارتفاعها
�أك�ث�ر وب���دت ك�أ ّنه���ا فوق ر�ؤو�سن���ا� .أم�سك���ت ب�إحكام مبقع���د خايل من
اخلل���ف ،وعند بداية ك ّل منعطف كانت ال�س ّي���ارة متيل كث ًريا حتّى �إ ّنني
كنت �أظنّ �أ ّنها �ستهوي على الطريق� ،أو �أ ّنها �ستنقلب �أو �أ ّنها �ست�صطدم
باجلبل.
�أ�صبح���ت طائرة املي���غ على عل ّو منخف����ض كث ًريا بنح���و ميكن ر�ؤية
الطي���ار .وزاد من خويف �صوت طلقات ر�شا�ش الطائرة ،كانت الطلقات
ت�صي���ب �إ�سفلت اجلا ّدة ،اجلبل ،و�أطراف الطريق ّثم ترتد نحونا .كان
حممد خ���ادم يقود ال�س ّيارة بحرفية عالية ،وحل�س���ن ّ
حظنا مل تكن � ّأي
�س ّي���ارة �أمامنا ،فلو �أنّ �س ّيارة ما كان���ت �أمامنا ،ال�صطدمنا بها قبل �أن
ت�صيبن���ا الطائرات ب�سوء .يف تلك اللحظات املهولة ،دعوت اهلل �أ ّنه �إذا
كان عل���ي قد ا�ست�شهد �أنْ �أ�ست�شه���د �أنا � ً
أي�ضا هنا ،وبهذه الفكرة هد�أت
بع�ض ال�شيء.
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���ت مقعد خايل ،و�أ�سن���دت ر�أ�سي �إىل ظهر مقع���دي ورحت �أقر أ�
�أفل ُّ
ال�شهادتني بهم�س ،لكن بعد قليل ،م ّرت طائرة امليغ من �أمامنا ،وتركتنا
ال مبالية ،وغيرّ ت م�سري حتليقها واختفت ب�سرعة خلف اجلبل.
قال خايل �إنّ هدفها كان حمطة توليد الكهرباء.
و�صلن���ا هم���دان ع�ص ًرا .كان���ت �سحابة دخان كثي���ف حتجب �سماء
املدينة؛ والطق�س بارد بخالف طق�س �أهواز الربيعي ،فالأ�شجار هناك
خ�ض���راء ،حتّ���ى �إ ّننا زرعن���ا يف احلديق���ة بع�ض اخل�ض���ار .لكنّ طق�س
همدان كان ب���اردًا ك�سيبرييا .والأ�شجار عاري���ة ومنكم�شة على بع�ضها
البع�ضّ ،
تغطيها الثلوج.
�ضغط حممد خادم على مكابح ال�س ّيارة ،و�س�أل رجلاً « :يا عم ،ماذا
ا�ستهدفوا؟».
ّ
وم�ضخ���ة الوقود يف
ق���ال الرجل« :لق���د ا�ستهدفوا خم���ازن النفط،
دروي����ش �آباد من���ذ �أربعة �أ ّيام .وا�شتعلت حافل���ة �صغرية بالنريان مليئة
بالركاب ،وق�ضى جميع امل�سافرين فيها».
تعجبن���ا كث ًريا ،هذا يعني �أنّ حاويات النف���ط ا�شتعلت منذ ثالثة �أو
ّ
�أربعة �أ ّيام! � ّأي منذ  30دى �إىل ذاك اليوم!
تابع الرجل« :لقد جرح � 400إىل � 500شخ�ص ،وا�ست�شهد � 50إىل 60
�شخ�صا».
ً
ولأ ّننا قدمنا من الأهواز ،مل �أكن �أرتدي مالب�س �شتوية؛ لذا� ،صارت
ّ
ت�صطك ببع�ضها البع�ض من �ش ّدة الربد.
�أ�سناين
بعيني يف
عندم���ا و�صلن���ا �إىل حمط���ة عبا����س �آب���اد ،1رحت �أبح���ث ّ
� -1شارع �شريعتي �أحد ال�شوارع ال�ستة المتفرعة من م�ستديرة (الإمام الخميني  -همدان)
وهو يت�صل بم�ستديرة تحمل ه���ذا اال�سم نف�سه(�شريعتي)ّ ،ثم ب�شارع مهدية .منذ القديم
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أحد �أعرف���ه .قال خ���ايل« :فر�شته ،ح ًّق���ا� ،أتدرين ماذا
ال�ش���وارع ع���ن � ٍ
ح�صل؟».
ّ
ت�صطك
فج����أة جت ّمد قلبي كالثلوج على الطرقات ،و�صارت �أ�سناين
ببع�ضه���ا البع�ض بق���وة� .أح�س�س���ت �أنّ الدماء قد جت ّم���دت يف عروقي،
عندم���ا وجد خايل �أ ّنني مل �أجب ق���ال« :ال�س ّيد علي ،»...مل �أدعه يكمل
كالمه فقلت« :ا�ست�شهد؟!».
نظر �إ ّ
حاجة� ،أق�سم لك �إ ّنه جرح».
يل حممد خادم وقال« :كلاّ يا ّ
نت حينها ب�سكني فلن
غ�ضبت كث ًريا وانزعج���ت �إىل ح ّد لو �أ ّنني ُط ِع ُ
تخرج م ّني قطرة دم واح���دة� .صرخت �أمامهما« :بال فائدة! ال تكذبوا
مناما ليلة البارحة ،كنت مت�أ ّكدة من �أنّ
علي ،لقد �أخربتكم �أ ّنني ر�أيت ً
ّ
عل���ي قد �أ�صابه مكروه .ملاذا خدعتم���وين؟ َمل ْمل تقولوا يل احلقيقة يف
دزفول؟ تو ّقفا هنا �أريد �أن �أنزل من ال�س ّيارة!».
حاول خايل تهدئتي فقال:
 انظ���ري عزيزتي فر�شت���ه ،لقد تع ّمدنا ذلك ك���ي ال تنزعجي ،والت�ضطرب���ي ،وال تراودك الأفكار ال�سيئة� ،أق�سم ل���ك �إنّ علي بخري ،لقد
جرح ،وهو الآن يف م�ست�شفى �شرياز.
 �أريد �أن �أنزل من ال�س ّيارة!انعطف حممد خادم داخل زقاق منزل والدتي ،انزعج خايل كث ًريا
وقال« :فر�شت���ه عزيزتي� ،ساحميني باهلل عليك� ،أق�س���م لك �إ ّننا فعلنا
ذلك من �أجلك!».
م���ا �إن تو ّقف حمم���د خادم �أمام املنزل ،حتّ���ى �أم�سكت بقب�ضة باب
كان �أه���ل هم���دان ي�ستق ّلون ال�سي���ارات المتواجدة عل���ى خط متنزّه "عبا����س �آباد" و"كنج
نامه" الجميل..؛ لذلك �سميت هذه الم�ستديرة « اي�ستكاه» �أي (م�ستديرة المحطة).
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ال�س ّي���ارة وفتحته .كان���ت �أ ّمي تنتظر خل���ف باب الفن���اء ،وك�أ ّنها كانت
تعل���م مبجيئن���ا ،بينما �أنا �أنزل قل���ت لهما« :لقد �أخط�أمت���ا! لقد لعبتما
مب�شاعري من الأهواز �إىل هنا!»ّ .ثم �أغلقت الباب بقوة.
هرع���ت �أ ّمي �أمام���ي فعانقتها وق ّبلته���ا .وكالعادة ،ف���اح منها عط ٌر
ط ّي ٌب ،واحت�ضانها يل بثّ ّيف ال�سكون والراحة .و�شكوت خايل �إليها:
 �أيظ ّنان �أ ّنني فتاة �صغ�ي�رة �ضعيفة ،فلم يخرباين �أنّ علي جري ٌح،اجتماعا ،كنت �أعلم ما ح ّل ب���ه ،لقد ر�أيت �أ ّول �أم�س
قال���وا يل �إنّ لدي���ه
ً
مناما*.1
ً
ق ّبل���ت �أ ّم���ي ر�أ�سي وه ّد�أت من روعي وقال���ت يل بحنان« :ال م�شكلة،
قوي،
لق���د �أخربنا ال�س ّيد �أمري ،لي�س بالأمر املهم .ما �شاء اهلل� ،إن علي ّ
و�سيتح�سن ب�سرعة».
ّ
يف تلك الإ�صابة مرت ر�صا�صة طائ�شة من جنب خا�صرته وا�ستقرت
يف احلو�ض وا�ستع�صى �أمر �إخراجها حتّى على الأط ّباء.
بع���د �أ�سب���وع ،ذهب عل���ي لعي���ادة �أ�صدقائه اجلرح���ى يف م�ست�شفى
طه���ران وه���و على تلك احل���ال .ومن هن���اك عاد �إىل هم���دان .جمعنا
�أغرا�ضنا ال�ضرور ّية وعدنا م ًعا �إىل دزفول.

* �أنّ علي قد ُجرح.
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بع���د �شهر تقري ًب���ا عدنا �إىل دزفول جم��� ّددًا .عاه���دت نف�سي �أن ال
�أبرحها ،و�أن �أبقى قرب علي.
يف �شب���اط من ع���ام  ،1987كان اجل ّو ربيع ًّي���ا .ا�شرتى علي يف اليوم
ال���ذي عدنا فيه �إىل دزف���ول كيلوات ع ّدة من الدجاج وق���ال« :فر�شته،
طعام���ا ً
لذيذا كالطع���ام الذي يق��� ّدم ليلة العملي���ات ،ف�إ ّننا
اطه���ي لنا ً
�سننطلق �إىل اجلبهة بعد الغداء».
���ت يف تنظي���ف الدج���اج ب�سرعة ،غ�سلت���ه و�أ�ضف���ت �إليه امللح
�شرع ُ
والعق���دة ال�صفراء وكث ًريا م���ن الب�صلّ ،ثم و�ضع���ت اخلليط على غاز
الرح�ل�ات 1حتت نار عالية .كان ال�س ّي���د هادي وعائلته يف غرفتهم .مل
مت�ض ن�صف �ساعة من الوقت حتّى �سمعنا �صو ًتا اً
مهول م�صدره الطابق
الثاين ،اهت ّز املنزل على �أثره.
يف البداية ظننت �أ ّنه ق�صف .هرع علي وال�س ّيد هادي حاف َيي الأقدام
و�صع���دا الدرج ،وتبعناهما �أنا وفاطمة ،نظرنا �إىل املكان فلم جند �أث ًرا
لطنج���رة ال�ضغط على الغاز ،بينما �أل�سن���ة النار تت� ّأجج من الغاز .كان
غط���اء الطنجرة يف م���كان ،والطنج���رة يف مكان �آخ���ر ،وتوزعت قطع
.Picnic gaz -1
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الدجاج واملرق على اجلدار وال�سقف.
�أحني���ت ر�أ�سي خجلاً وحيا ًء� .ضحك علي ،وراح يجمع قطع الدجاج
املتناثرة ع���ن الباب واحلائ���ط وي�أكلها بفرح طف���ويل .وتق ّدم ليح�ضر
فرحا« :احلمد هلل ما زال يوجد
الطنج���رة ،كان كمن وجد كن ًزا؛ فقال ً
بع�ض الدجاج يف قعرها!» .تناولنا ذلك املقدار املتب ّقي بل ّذة عارمة.
كانت احلي���اة يف دزفول -و�أنا ابنة منطقة همدان الباردة -تختلف
كث�ي�را .ففي �أ ّول �أ ّيام وجودنا يف دزفول ،نه�ضت م ّرة من النوم ،ورحت
ً
� ّ
أو�ض���ب �سريري -مل يكن الرج���ال يف املنزل -ك ّنا �أن���ا وفاطمة وزينب
نن���ام يف الغرف ال�سفلية حيث غرفة نومن���ا .وبينما كنت �أجمع فرا�شي
�صرخت فاطمة و�أيقظت زينب ب�صراخها.
ر�أينا حتت الفرا�ش ح�شرة �سوداء قبيحة املنظر ،لها خملبان طويالن
���وج كالقو����س يف نهاية بدنها.
وثم���اين �أق���دام ب�شعة ،وذن���ب منتفخ ومع ّ
�أم�سك���ت فاطمة بيدي وقالت�« :إ ّنه عق���رب!» ،كنت قد �سمعت بالعقرب
�ساب ًق���ا ،وعلم���ت �أنّ ل�سعته قاتل���ة و�سا ّمة كل�سعة احلي���ة .رجعت فاطمة
خطوات ع ّدة �إىل الوراء من �ش ّدة خوفها فقلت لها« :ال تخايف ،العقارب
يك».
متلأ املكان ،إ� ّنها تعي�ش يف املناطق الدافئة� ،إن مل ت�ؤذها فلن ت� ِؤذ ِ
قالت فاطمة« :لنقتله!».
قتلت هذا ،ماذا �ستفعلني بذلك؟» .و�أ�شرت �إىل
�أجبته���ا بهدوء�« :إن ِ
حواف الأبواب.
وبجول���ة واح���دة عرثنا عل���ى � 3أو  4عق���ارب �أخرى .كان���ت فاطمة
قلق���ة �أكرث ب�ش�أن زينب فقل���ت لها« :ال تخ���ايف ،الآن �ستختفي بنف�سها،
فاحل�ش���رات تخ���رج من حجورها لي�ًل�ااً لت�أمني طعامه���ا وعند ال�صباح
تختفي بني ثقوب الأبواب ويف فجواتها».
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انحني���ت ورفعت فرا�شي وو�ضعته يف زاوية .كانت فاطمة من مدينة
مري���اجن ،1وترعرعت بني �أح�ض���ان الطبيعة ،لذلك ما لبثت �أن متالكت
�أع�صابها.
�أح�ض���رتُ مكن�س���ة وكن�س���ت العقارب �إىل خ���ارج الغرف���ة .رك�ضت
العق���ارب الدميمة ب�سرعة و�أخفت نف�سها م���ن �أمام �أعيننا من دون �أن
ننتب���ه مت���ى و�إىل �أين اجتهت .مل نكن نراها ط���وال النهار ،ولكن ما �إن
يح��� ّل ال ّليل حتّى تخرج واحدة تلو الأخ���رى .مل �أ�ستطع النوم يف الليايل
الأوىل ،كن���ت �أخال دائ ًم���ا �أنّ عقر ًبا ما حتت غطائي �أو و�سادتي .ولدى
أهب م���ن الفرا�ش و�أ�ض���يء الأ�ضواء،
�سماع���ي �ص���وت خ�شخ�شة ،كنت � ّ
لك ّنني اعتدت ب�سرعة على ك ّل �شيء.
كل �صب���اح ،عند ا�ستيقاظي من الن���وم ،كنت � ّ
أو�ضب فرا�شي بحذر،
ف�أجد عقارب ع ّدة م�ستقرة حتت و�سادتي وفرا�شي� .شي ًئا ف�شي ًئا �صارت
ر�ؤية العقارب بالن�سبة �إ ّ
يل �أم ًرا اعتياد ًّيا .كنت �أح�ضر املكن�سة من دون
� ّأي جلب���ة و�أكن�س العقارب .رغم ذلك ،مل �أ�ستطع الق�ضاء على اخلوف
عند ر�ؤيتها.
يف �أح���د الأ ّيام ،جاء علي وال�س ّيد ه���ادي م�سرورين وقاال �إن لديهما
�ضي َف�ي�ن �أو ثالث���ة �ضيوف عل���ى الع�شاء .ف ّكرن���ا �أنا وفاطم���ة وقلنا� ،إنّ
م�س�ألة �ضيفني �أو ثالثة لي�ست بال�شيء ال�صعب.
نزلت لأول م��� ّرة �إىل ال�س���وق �أ�ش���كال خمتلفة من
يف تل���ك الأ ّي���امْ ،
املعكرونة ،ا�شرتينا منه���ا ذات ال�شكل اللولبي ،وطهونا طنجرة كبرية.
 -1مريان���ج :بلدة �صغيرة هادئة بمحاذاة هم���دان� .أهلها المتدينون معروفون بانحيازهم
للث���ورة .وتق���ع على �سف���ح جبل الون���د الجمي���ل ،وفيها مي���اه واف���رة وج ّوها منع����ش .فيها
مح�ص���والت زراعية وفي���رة .وقدمت العدي���د من ال�شهداء �أ ّي���ام الدف���اع المقد�س ،ولهذا
تُ�ص ّنف في المرتبة الأولى بين قرى المحافظة.
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خلطنا اللحم وكث ًريا من الب�صل مع ال�صل�صة و�سكبناها على املعكرونة،
فبدا لونها جميلاً ج ًّدا.
عن���د حدود ال�ساعة الثامن���ة من م�ساء يوم اجلمع���ة ،بد�أ ال�ضيوف
بالتواف���د برفقة زوجاتهم و�أطفالهم .نظرنا �أن���ا وفاطمة من النافذة،
كانت بداية �ص ّفهم على الدرج ونهايته يف الزقاق .دخل علي مناد ًيا« :يا
اهلل» ،ما �إن �س ّلم حتّى اعرت�ضته قائلة« :عزيزي ،لقد قلت �إن ال�ضيوف
�شخ�صان �أو ثالثة ،مل تقل �إ ّنك دعوت ك ّل دزفول».
�ضحك وقال« :ال تنزعجي».
 م���اذا يعن���ي ال تنزعج���ي! مل نط ُه �س���وى طنج���رة معكرونة ،تعالوانظر ،هل تكفي هذه اجلميع؟
�أجابن���ي به���دوء« :ال تنزعج���ي ،مل ي� ِأت �أح���د من �أج���ل الع�شاء ،ال
تزعجي نف�سك ،ي�أتي ال�ضيف وي�أتي رزقه معه».
جل�س���ت الن�س���وة يف البه���و والرجال ذهب���وا �إىل غرف���ة اال�ستقبال.
�شع���رت �أن���ا وفاطم���ة باال�ضط���راب م���ن �أجل الع�ش���اء ،مهم���ا �أجرينا
ح�ساباتنا وجدنا �أنّ طنجرة املعكرونة ال ت�شبع ك ّل هذا اجلمع.
له���ذا ال�سب���ب ،ا�ست�أذنا من الن�س���وة ودخلنا املطب���خ وقمنا بتقطيع
ك ّل م���ا كان لدين���ا من بطاطا و«فق�شنا» فوقه���ا � 10أو  15بي�ضة وطهونا
مقال كبرية من البطاطا املهرو�سة مع البي�ض.
«مقالتني» �أو ٍ 3
ثم �سكبنا املعكرونة يف �أطباق كبرية ،بدت جميلة اللون مليئة بالدهن.
كان قع���ر املقالة برتقايل اللون حم ّم ًرا .جعلنا املعكرونة وقعر الطناجر
م���ن ن�صيب مائدة الرجال� .أ ّم���ا البطاطا املهرو�سة بالبي�ض فو�ضعناها
على مائدة الن�سوة ،و�أ�ضفنا �إليها البندورة ،كبي�س اخليار ،واخل�ضار.
بعد الع�شاء ،وبينما ك ّنا جنمع املائدة ارتفعت �أ�صوات املزاح و�ضحك
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الرج���ال من غرفة اال�ستقبال .كان علي زعيم امل�شاغبني .جل�ست قرب
الباب حيث �أ�ستطيع ر�ؤيته من ال�شقّ .
ر�أيته يح ّرك كلتا يديه ويقول« :من يليني فليتناول م ّني».1
لق���د ف���رح اجلمي���ع يف تل���ك ال ّليل���ة ،يف �آخ���ر ال ّلي���ل وعندم���ا غادر
أيت؟ مل يحدث � ّأي بلبلة وا�ضطراب� ،أر�أيت كم
ال�ضيوف ،قال علي�« :أر� ِ
فرح الإخوة ،مل يغادر �أحد وهو جائع».
 �أن���ت ال تدري كم ا�ضطربنا �أنا وفاطمة ،لقد �أُثقلنا ه ًّما ،ونازعناحتّى ا�ستطعنا تهيئة املائدة.
 عافاكم���ا اهلل� ،ساحمان���ا �إن تعبتم���ا و�شعرمتا بالغ���م .الإخوة يفاجلبهة ال يتنزّهون وال يج ّددون ن�شاطهم ،فدعونا اجلميع .كان القليل
من امل�شاغبة �ضرور ًّيا لي�ضحكوا وي�شحنوا باملعنو ّيات.
يف الي���وم الت���ايل ،فكرن���ا �أ ّنه �إذا �أردن���ا العي�ش م���ع الوالئم يف هذا
املنزل ،ينبغي لنا �إجراء تعديالت عليه .ولأجل ذلك ق�صدنا ال�سوق �أنا
وفاطم���ة ،وبقينا ن�س�أل حتّى وجدنا حملاًّ لبي���ع الأقم�شة .كانت املدينة
ن�ص���ف م�أهولة بال�سكان ،و�أغلب املح���ال مقفلة ،ما خال تلك التي تبيع
اللوازم ال�ضرور ّية للنا�س .ا�شرتينا من حمل بيع الأقم�شة قطعة قما�ش
� 10أو ً 12
وردي و�أبي�ض ،كان
م�ت�را للمطبخ� ،شطرجن ّية ال�ش���كل ،ولونها ّ
جذا ًبا ج ًّدا .وا�شرتين���ا كذلك لغرفة اال�ستقبال قطعة قما�ش بنف�سج ّية
 -1تن���اول يا رفي���ق :وهي لعبة تقليدية تت�ألف م���ن ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكث���ر .يبد�أ ال�شخ�ص
الأول بتحري���ك ع�ض���و من ج�سده (يديه مث�ًل,اً ) ,يحركهما على نح���و م�ضحك ويقول «خذ
رفي���ق» ويعطي الحركة لل�شخ�ص ال���ذي يليه في�ضيف ال�شخ�ص الثاني ع�ض ًوا �آخر ويحركه,
فيحرك يديه و�إحدى قدميه ويقول «خذ رفيق» ويعطي الحركة لل�شخ�ص الذي يليه فيحرك
الق���دم الأخرى م�ضا ًفا �إلى اليدين والقدم الأولى ،وهكذا دواليك� ،إلى �أن ي�صل الدور �إلى
�آخ���ر �شخ�ص فيحرك تمام بدنه كالمرتع�ش ،وي�ضحك لذل���ك جميع �أع�ضاء اللعبة �ضح ًكا
مد ّو ًيا( .المترجم).
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منقو�ش���ة بالورود ،فكم ر�ضين���ا وقنعنا بذلك املن���زل!! ك ّنا متح ّم�ستني
للو�ص���ول �إىل البيت� ،إىل درجة �أ ّنني جل�ست خلف ماكينة اخلياطة فور
و�صولنا ،و�شرعت يف خياطة الأقم�شة.
كانت زينب متعبة ،بعد �أن نامت بد�أت فاطمة بالطهو .قبل ك ّل �شيء
خط���ت �ستارة غرف���ة اال�ستقبال ،كان���ت نوافذ غرف���ة اال�ستقبال قبالة
الفناء وتط ّل على الزقاق ،فعمدنا �إىل تغطيتها ب�أثواب ال�صالة .عندما
�أنهي���ت خياطة ال�ست���ارة ون�صبتها مب�ساعدة فاطمة تغ�ّيكرّ �شكل املنزل
بر ّمت���ه� .إن جمال املنزل ب�سج���اده و�ستائره� .صحيح �أ ّن���ه مل يكن لدينا
�سجاد ،لكن تلك ال�ستارة جعلت منه اً
منزل ي�شبه املنازل .كانت ال�ستارة
بنف�سجية اللون ،مع ّرقة بورود �صغرية �صفراء وبرتقالية.
بعد غرفة اال�ستقبال جاء دور املطبخ ،لقد �أ�ضفت ال�ستارة عليه
ان�شراحا وحيو ّية .كان يف و�سط املطبخ طاولة حديدية كبرية ّ
فو�ضبنا
ً
عليها ك ّل ما يوجد من طناجر و�أوعية ومعالق و�شوك� ،أ ّما يف �أ�سفلها
فو�ضعنا �أكيا�س خي�ش البطاطا والب�صل ،وعلب الفا�صوليا احلمراء
واحلم�ص والعد�س .جل�ست خلف ماكينة اخلياطة و�أدرت دوالبها
حتّى خطت �شر�ش ًفا كب ًريا لطاولة املطبخ ،و�أحكمت �أطرافه باملغيط
كي ال ينزلق.
ر ّتب���ت الطاول���ة مع فاطم���ة ،وفر�شن���ا ال�شر�شف املك�شك����ش عليها،
وو�ضعنا ك ّل الأ�شياء ال�صغرية حتتها .كان جمال ال�شر�شف �أ ّنه �أخفى ك ّل
قمي�صا جميلاً للمجلى
الأ�شي���اء املو�ضوعة حتت الطاولة .كذلك خطت ً
املع���دين ال���ذي ال يوج���د � ّأي خزائ���ن يف �أ�سفله .كان قما����ش ال�شر�شف
واملجلى � ً
أي�ضا من قما�ش �ستارة املطبخ نف�سه.
فرحن���ا كث ًريا لك ّل هذه الألوان والتن ّوع .ك ّنا نروح وجنيء وننظر �إىل
ال�ستائ���رّ ،ثم نقف يف غرفة اال�ستقبال ونق���ول« :كم غدت جميلة!»ّ ،ثم
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ن�أتي �إىل املطبخ ونقول�« :صار �شبي ًها باملطابخ».
خط���ت � ً
أي�ض���ا من قط���ع القما����ش الإ�ضافي���ة قطعة �سميك���ة تو�ضع
عل���ى طنجرة الأرز بع���د طهوه لتن�ضج ح ّباته على مه���ل ،ويحافظ على
�سخونته ،وعدة مقاب�ض قما�شية ع ّلقناها على باب وجدران املطبخ.
بعد ترتيب وتزيني الطابق العلوي ،نزلنا �إىل الطابق ال�سفلي .ق ّررنا
�أن تق���وم ك ّل واح���دة م ّن���ا برتتيب غرفته���ا .وجدت يف الزق���اق كرتونة
فارغة� ،أح�ضرته���ا كطاولة زاوية يف الغرفة و�ضع���ت بداخلها �ألبومات
علي لت�صبح ثقيلة وال تهتز ،وغطيتها بقطعة قما�ش.
�أح�ض���رت معي من همدان �شر�ش���ف كرو�شيه ،كنت قد حكته بخيط
�أبي����ض حريري ،وم�ل��أت ّ
البطات ذات املناقري احلم���ر والنافرة و�سط
البطات بالقط���ن ،كان ّ
ال�شر�ش���ف ،وح�ش���وت ّ
للبط���ات مناقري حمراء
و�أجنحة �صغرية ن�صف مفتوحة.
أحب معظم الن�سوة والفتيات
منذ �سنوات درجت مو�ضة الكرو�شيه ،و� ّ
كث�ي�را .و�ضعت ال�شر�ش���ف على الطاول���ة الكرتونية،
�أنواع���ه املختلف���ة ً
وكن�س���ت الغرف���ة وم�سحت الغب���ار .يف اليوم التايل ذهب���ت �أنا وفاطمة
وزينب �إىل ال�س���وق ،وا�شرتينا طقم �صحون طعام .وان�شغلنا �أ ّي ًاما ع ّدة
بالكن�س والغ�سيل وترتيب املنزل.
يف �إح���دى اللي���ايل ،كان���ت ك ّل امل�صابي���ح م�ضاءة ،وكن���ا م�شغولتني
ب�إع���داد الطعام يف املطبخ� .شاهد علي وال�س ّيد هادي ال�ستائر وهما يف
الزقاق .عندما كان���ت الأ�ضواء ت�شع�شع عليه���ا ازداد جمالها �أ�ضعا ًفا.
نزال من ال�س ّيارة م�سرورين.
قال ال�س ّيد هادي لعلي« :انظر! لقد �صار ملنزلنا �ستائر ،ما �أجملها!».
تعجبا لك ّل التغري والألوان واجلمال
عندم���ا دخل علي وال�س ّيد هادي ّ
احلا�صل يف املنزل .فرحا وراحا ينظران �إىل ك ّل مكان ب�سرور.
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يف تل���ك ال ّليل���ة ،وكالع���ادة كانا متعب�ي�ن مع ّفرين بال�ت�راب ،فخلدا
�إىل الن���وم ب�سرعة .انتهزت الفر�صة �أنا وفاطم���ة وخرجنا �إىل الفناء،
وم�سحن���ا لهم���ا حذاءيهم���ا ج ّي���دً ا وملعناهما .وم���ن ّثم غ�سلن���ا ز ّييهما
الع�سكر َّي�ي�ن .عن���د ال�صب���اح ،تفاج����أ الرج�ل�ان كث ًريا عندم���ا �شاهدا
مالب�سهما على احلبل ،وحذاءيهما مل ّمعني خلف الباب.
يف تل���ك الأ ّيام �شعرت �أنا وفاطمة باال�شتي���اق �إىل �أهلنا كث ًريا .كان
ال�س ّي���د بختياري مك ّل ًف���ا باملجيء ك ّل يوم�ي�ن للقيام ب�ش���راء حاج ّياتنا.
عندما قرع جر�س الفناء ك���ي نذهب �إىل ال�سوق فرحنا كث ًريا ،وج ّهزنا
نف�سينا �أنا وفاطمة وقلنا له« :نريد الذهاب �إىل مركز االت�صاالت».
كان مرك���ز االت�صاالت (ال�سنرتال) يقع و�س���ط املدينة ،وهو عبارة
ت�ضم حجرات ع ّدة للهاتف ،ومقاعد خ�شب ّية� ،أكرث من
عن قاعة كبرية ّ
يغ����ص بالأفراد يف
كان يجل����س عليها اجلن���ود املجاهدون .كان املركز ّ
معظم الأوقات ،فجل�سنا ننتظر دورنا مدة �ساعة.
�أث���ارت زينب الفو�ضى حتّى �أنهكت فاطم���ة .يف النهاية حان دورنا،
ات�صلت مبنزل جارتنا ال�س ّيدة �سكينة ،وكم عانت �أ ّمي حتّى و�صلت �إىل
مكان الهاتف وحت ّدثنا مل ًّيا .بعد �أن �أنهينا املكاملات كان ال�س ّيد بختياري
ينتظرنا يف ال�س ّيارة على بعد م�سافة قليلة من مركز االت�صاالت.
بينما ك ّنا نتّجه �صوب ال�س ّيارة ،ارتفع �صوت امل�ضادات اجلوية ،كان
ال�ش���ارع خال ًيا ،وزينب يف ح�ضن فاطم���ة ،فج�أة �ضع�ضع املكان �أ�صوات
حمركات عدد من الطائرات ،ومن ّثم توالت االنفجارات.
مل �أد ِر �إىل � ّأي اجت���اه �أذه���ب ،قال���ت فاطم���ة« :فلنذه���ب �إىل ذاك
االجتاه!».
عندم���ا هممنا بالذهاب �إىل االجتاه الذي �أ�شارت �إليه ،امتلأ فج�أ ًة
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بالدخ���ان والغبار والرتاب ،و�أظلم ك ّل �شيء ،مل �أ�ستطع الر�ؤية و�سمعت
وهب يف وجهي ح ّر �شديد و�سط ذاك
�أ�ص���وات �صراخ النا�س ونحيبهمّ ،
الدخان والغبار.
اجته���ت �شظية حمراء وكب�ي�رة ب�سرعة كبرية ناحيت���ي .ال �أدري � ّأي
ق���وة م ّدين به���ا اهلل يف تلك اللحظة .ترك���ت املكان وانبطح���ت � ً
أر�ضا.
�سمعت �صوت ال�شظية وهي ترتطم بقوة بجدار دكان خلف ر�أ�سي ،وقد
�أحدثت فجوة يف جداره ،ك ّل هذا ح�صل يف حلظات ع ّدة .مل �أ َر فاطمة،
ناديتها« :فاطمة! فاطمة!»�ُ .سمعت �أ�صوات انفجارات �أخرى من �أماكن
�أبعد ،كان م�شهدً ا مرع ًبا.
م ّرت ال�شظايا من جنب �أذين كاجلراد املتوغل يف مزرعة ،كان علي
ق���د ن ّبهني م�سب ًقا �إىل �أ ّنه يف مواقف كهذه ينبغي يل التم ّدد � ً
أر�ضا ،و�أن
يدي على �أذ ّ
ين و�أفتح فمي.
�أ�ضع ّ
ف ّكرت طوال هذا الوق���ت يف فاطمة وزينب .بعد مرور وقت ق�صري،
ه���د�أت اجللبة قليلاً  .رفع���ت ر�أ�سي ور�أيت �س ّي���ارة ال�س ّيد بختياري من
بني ال�ت�راب واجل ّو املل ّوث بالغب���ار .نه�ضت و�أ�سرعت ناحي���ة ال�س ّيارة،
وارمتيت على املقعد اخللفي.
أغلقت
يف هذا الوقت و�صلت فاطم���ة وزينبُ ،
حملت زينب وق ّبلتهاْ � ،
فاطمة الباب بخوف وا�ضطراب وقالت« :فر�شته ،هل �أنت بخري؟».
كان���ت حايل ج ّيدة .و�ضعت ر�أ����س زينب على �صدري� ،سمعت �صوت
قلبه���ا ال���ذي كان يخفق ب�سرعة كقل���ب ع�صفور .يف تل���ك ال ّليلة فزعنا
زوجينا مبا حدث؛ لأ ّنهما �سيقلقان علينا.
كث ًريا ،وق ّررنا �أن ال نخرب َ
عندم���ا كان يح�ضر زوجانا ال ن�شعر بال�ش���وق �إىل � ّأي �أحد �أو �إىل � ّأي
م���كان ،لكن ،م���ا �إن يغادرا حتّى يبد�أ غ ّمنا وحزنن���ا .يف �إحدى املرات،
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عندما ه ّما بالذهاب �إىل اجلبهة قلت لعلي« :عزيزي علي ،لقد ا�شتقت
�إىل همدان بع�ض ال�شيء».
 لهمدان �أم للهمدان ّيني؟�أجبته �ضاحكة« :لالثنني م ًعا».
يف ال ّليلة التالية ،عاد علي على عجل وقال« :فر�شته� ،ضعي عباءتك
على ر�أ�سك لقد جاء �أحد �أقربائك».
تعجبت و�س�ألتهّ �« :أي �أقارب؟».
�ضحك وقال ب�شقاوة�« :أمل ت�شتاقي �إىل الهمدانيني؟!».
جتلبب���ت بالعب���اءة وذهبت �إىل الفناء .غمزين بط���رف عينه وقال:
«هذا ابن ع ّمك».
كان قد �أح�ضر معه وحيد ابن ع ّمي باقر .ر�أى وحيد علي يف اجلبهة
فتق ّدم �إليه وع ّرفه �إىل نف�سه.
�أم�س���ك علي بيده وق���ال�« :ست�أتي ال ّليلة وتتن���اول الع�شاء يف منزلنا،
فر�شته مغمومة� ،ستُ�س ّر بر�ؤيتك حت ًما».
كث�ي�را ،جل�س���ت �أن���ا ووحي���د وا�ستغرقنا
يف احلقيق���ة لق���د �سررت ً
باحلديث.
 �أتذكر يا وحيد عندما ك ّنا �صغا ًرا كم ك ّنا نثري ال�شغب؟كنت م�شاغ ًبا؟».
�ضحك وحيد وقال�« :أتذكرين كم ُ
عندم���ا ر�آنا علي م�ستغرقني بالأحاديث ف���رح كث ًريا ،ف�أح�ضر طعام
الع�ش���اء بنف�س���ه ،وم ّد ال�سفرة ،وبع���د الع�شاء جم���ع الأواين ونقلها �إىل
املطبخ .عندما عال �صوت قرقعة ال�صحون احرتق قلبي لأجله ،قلت يف
نف�س���ي �إنّ علي متعب ،فذهبت �إىل املطبخ كي �أغ�سل ال�صحون بنف�سي،
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فلم يقبل وقال�« :أمل تكوين مغمومة! اذهبي وحت ّدثي �إىل وحيد فيذهب
عنك الغم».
مل �أذه���ب ،بل �ساعدته وغ�سلنا ال�صحون م ًعا .عندما دخلنا الغرفة
وجدن���ا �أنّ وحيد نائم يف �إحدى زوايا الغرفة من دون فرا�ش .انزعجت
كث ًرياّ ،
وتفطر قلبي عليه� ،أردت �إيقاظه كي �أفر�ش له ً
فرا�شا ،لكنّ  ،علي
مل يقب���ل فقال« :دعيه ،اتركيه نائ ًما� ،إن ه�ؤالء اعتادوا يف اجلبهة على
الن���وم على احلجارة وال�ت�راب ،فوحيد الآن ي�شعر �أ ّن���ه نائم على ري�ش
النعامة يف فندق هيلتون».
رغم ذل���ك ،مل يطاوعني قلبي فقلت« :عزيزي علي ،لقد �أتى �ضي ًفا
ليل��� ًة واحدة ،فلو كانت زوجة عمي هنا الآن �أترتك ولدها ينام من دون
فرا�ش؟!».
ّ
غطيته بال�شر�شف و�أعطيت علي و�سادة لي�ضعها حتت ر�أ�سه.
كان طق�س دزفول بالن�سبة �إلينا -نحن الهمدان ّيني� -شديد احلرارة،
وك�أنّ ال�صي���ف هنا يبد�أ من �أوا�سط �أ�سفند (�أوائل �آذار) ،فكنا ن�ضطر
ربدًا
ربدات� .أح�ضر الرجالن م ّ
يف ذلك الف�صل من ال�سنة �إىل ت�شغيل امل ّ
قد ًمي���ا وعمال على تركيبه وتلحيمه يف نافذة غرفة النوم جلهة الفناء.
امل�ب�رد احلديدية متت���د يف الغرفة كالبئ���ر �إىل ما ال نهاية،
كان���ت قناة ّ
وعندم���ا ت�سكن الأ�صوات لي�ًل اً  ،نلتفت �إىل �أنّ �ص���وت املربدات خميف
ج��� ًّدا ،وغري حمتم���ل ،لكن بعد مرور �ساعات ع ّدة نعت���اد على �أ�صواتها
وننام.
يف �صب���اح �أحد الأ ّي���ام ،ا�ستيقظت من �أجل �ص�ل�اة ال�صبح ،عندما
فتح���ت باب ال�شرفة تعجبت كث ًريا؛ �إذ ر�أي���ت علي نائ ًما هناك من دون
متو�س���دً ا حذاءه الع�سكري ،و�ضا ًّم���ا قدميه �إىل بطنه،
غط���اء وفرا�شّ ،
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كان قد عاد باك ًراّ .
تفطر قلبي عليه ،انحنيت وهززت كتفه.
 علي ،علي عزيزي َمل �أنت نائم هنا؟نه����ض وجل����س ،مل يكن قد اكتم���ل طلوع ال�شم�س بع���د ،عندما ر�آين
علي و�س�ألني عن �أحوايل.
ّ
تب�سم و�س ّلم ّ
�س�ألتهَ « :مل منت هنا؟».
م�سرعا
���رب
ً
�أخ���ذت ح���ذاءه الع�سك���ري لأ�ضعه جان ًب���ا ،فرك�ض عق ٌ
من حتت حذائ���ه الع�سكري باجتاه احلائط فق���ال« :لقد طرقت الباب
والنافذة كث ًريا ليلة البارحة لكنك مل ت�ستيقظي».
 �أمل يكن معك مفتاح؟ ظنن���ت �أنّ فاطمة قد تك���ون نائمة يف البهو ،ف�ل�ا ي�صح �أن �أدخلكيفما كان.
ربد قو ًّيا
جل�ست قرب���ه و�أم�سكت بيده وقلت« :املع���ذرة كان �صوت امل ّ
فلم �أ�سمع طرقك ،هل ت�أذيت؟».
 كلاّ  ،حل�س���ن احلظ كان ذلك ج ّيدً ا ،كنت �أعلم �أ ّنك تنامني خلفأحالما جميلة حتّى ال�صباح.
الباب فر�أيت � ً
ذه���ب علي ظهر ذلك اليوم �إىل اجلبهة ،ولكن رغم حرارة اجل ّو مل
ن�ش ّغل املربد بعد ما جرى تلك ال ّليلة.
ه���ا ق���د �أف���ل �شهر ا�سفن���د ،1ونحن عل���ى �أب���واب عيد ر�أ����س ال�سنة
(ال�شم�سي���ة) ،العي���د الأول حلياتن���ا امل�شرتك���ة .وعدن���ا الرج�ل�ان �أن
يح�ضرا �إىل املنزل عند بداية ال�سنة اجلديدة .يف تلك ال�سنة كان لدينا
حما�س���ة و�ش���وق عجيبان لتعزيل املن���زل .رغ���م �أن الو�ضعية يف دزفول
 -1ا�سفند :وهو �آخر �شهر في ال�سنة الهجرية ال�شم�سية (ما بين� 20شباط الى � 20آذار).
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كان���ت دائ ًما حمراء ،وك ّنا ك ّل �ساعات ع��� ّدة ن�سمع �صوت انفجار قريب
�أو بعيد .يف تل���ك الظروف د ّبت فينا م�شاعر ج ّيدة .ك ّنا ن�ستيقظ باك ًرا
ونق���وم بتنظيف الأبواب واجلدران ج ّي���دً ا ،ونل ّمع زجاج النوافذ ،وننزع
املوكيت من الأر�ض ،ون�أخذه �إىل الفناء ،ونغ�سله بوا�سطة املكن�سة باملاء
وم�سح���وق الغ�سي���ل ون�صعد به �إىل ال�سطح مب�شقة كب�ي�رة ،ونع ّلقه على
حافة ال�سطح.
رغ���م �أ�ص���وات امل�ضا ّدات اجلوي���ة و�أ�صوات االنفج���ارات والقذائف
�شطفن���ا الفن���اء وع ّقمن���ا دورة املياه .م�ل��أت رائحة املب ّي����ض وم�سحوق
الغ�سيل املنزل ،ع�ش ّية العيد� ،أ�صبح ك ّل �شيء نظي ًفا ورائحته جميلة.
عندم���ا انتهت �أعمال املنزل ،انتقلنا لتجهيز طاولة الـ «هفت �سني».
ب�ش���وق عارم فر�شنا خوا ًنا و�سط الغرفة ،وو�ضعنا عليه ك ّل ما ا�ستطعنا
احل�صول عليه� ،أو ظن ّن���ا �أ ّنه ي�صلح ملائدة الـ «هفت �سني» :قر�آن ،رحل
(م�سن���د الت�ل�اوة)� ،ساع���ة ،ل�ي�رة ذهبية ،وتف���اح .مل يك���ن لدينا نبتة
خ�ض���راء ،ومن �أجل �شرائها ُجلنا �أ ّياما ع��� ّدة داخل املدينة ،وحتّى �إ ّننا
جلنا يف ك ّل دزفول ،ومع ذلك مل جندها.
فف ّكرن���ا �أنّ ن�ضع على املائدة خ�ضا ًرا مكان النبتة اخل�ضراء .حملت
�س ّلتي واجتهت نحو الزقاق .ل�سوء حظنا كان حمل بيع اخل�ضار يف ذاك
اليوم مقفلاً  .مررت لأول م ّرة بع ّدة �أزقة يف ذاك االجتاه ب�سرور ،ر�أيت
م���ن بعيد امر�أة جتل����س �أمام باب منزلها و�أمامها عل���ى الأر�ض ب�سطة
مليئ���ة باخل�ضار .حثثت اخلط���ى نحوها ،كانت ام���ر�أة عرب ّية املظهر،
ترتدي اً
�شال �أ�سود اللون ،وعباءة ب�أكمام ،و ُر�سم على ذقنها و�شم �أزرق.
�س ّلمت عليها و�س�ألت« :هل اخل�ضار للبيع؟».
�أجابت املر�أة بلهجة غليظة« :ها! بكم تومان تريدين؟».
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 �أريد كيل ًوا واحدً ا.و�ضعت ال�س ّلة قربها ،كانت تعف�ش اخل�ضار بقب�ضتي يديها الغليظتني
وترميها يف ال�سلة حتّى امتلأ ن�صفها.
 لقد �صارت كثرية.كانت مالحمها توحي باجلد ّية وال�صالبة ومن دون �أن ترفع ر�أ�سها،
ناولتني ال�س ّلة قائلة:
 �أعطني ثمن كيلو.مل �أفه���م ماذا قالت .مررت يدي بني اخل�ض���ار ،ونق ّيت منها �أورا ًقا
ع ّدة رطبة وقلت�« :إ ّنها مليئة بالأع�شاب».
نزعت املر�أة تلك الأوراق من يدي ب�سرعة وهي على تلك احلال من
اجل ّدي���ة وراحت مت�ضغها قائل���ة� :إ ّنه «پربني 1ولي����س ع�ش ًبا ،هو م�ضا ّد
للح���رارة واال�ستفراغ ،يفيد القلب ،وله خ�صائ����ص ج ّمة ،تذ ّوقيه حتّى
تري كم هو لذيذ ،فهو مع الب�صل املقلي والنعنع الياب�س لذيذ ج ًّدا».
وب�صعوب���ة بالغة فهمت من كالمه���ا �أنّ پربني لي�س ع�ش ًب���ا �أو عل ًفا،
وه���و نوع م���ن اخل�ضار املفيدة للقل���ب ،وم�ضا ّد لال�ستف���راغ واحلرارة.
بالت�أكيد ،فيما بعد علمنا �أنّ الهمدان ّيني يطلقون عليها ا�سم «خرفه».
عندما �أردت �أن �أدفع ثمن اخل�ضار ،تناولت املر�أة الكثري من خ�ضار
«اخلرفه» والكتها �أمامي.
ملّ���ا و�صل���ت �إىل املنزل ،رحت �أح��� ّدث فاطمة عن اخلرف���ه ،وك�أ ّنني
اكت�شفت �أم ًرا عظي ًما.
قالت فاطمة« :نحن �أهل مرياجن نعترب هذا ع�ش ًبا ونرميه بعيدً ا».
 -1بربين �أو بربهن �أي الفرفحين( .المترجم)

الستائر البنفسجية والوردية 8 -

205

حمل���ت �أورا ًقا من اخلرفه وو�ضعتها يف فمي مق ّل���د ًة املر�أة العجوز،
ً
وحام�ض���ا قليلاً  ،وطعمها خمتل ًف���ا وجديدً ا ،فقلت:
كان مذاقه���ا رط ًبا
«له���ا فوائد كثرية :ج ّيدة للقل���ب ،م�ضا ّدة لال�ستف���راغ ،والإ�سهال ،من
قال �إ ّنها �أع�شاب!».
�ضحكنا لذلك ورحنا ّ
ننظف اخل�ضار .وخال ًفا ملا اعتدنا عليه حيث
ك ّن���ا نرمي اخلرفه� ،أخذن���ا ن�أكلها ب�شهية هذه املرة قب���ل الغ�سل وبعده
املغ�سل���ة يف طبق كبري و�سط خوان
ق���در ما ا�ستطعن���ا .و�ضعنا اخل�ضار ّ
الـ«هفت �سني».
ّثم و�ضعنا داخل طنجرت�ي�ن منف�صلتني ق�شر ب�صل وخ�ضا ًرا وقلي ًال
من املاء ،وو�ضعنا الطنجرتني على الغاز .عندما غال املاء رمينا داخل
بي�ضات ع��� ّدة لتغلي مع اخل�ضار وق�ش���ر الب�صل وت�صطبغ
الطنجرت�ي�ن
ٍ
بالألوان.
بق���ي القلي���ل من الوقت حلل���ول ال�سن���ة اجلديدة .ب ّدلن���ا مالب�سنا،
و�ألب�سن���ا زينب طق ًما جميلاً  ،وغ�سلن���ا يديها ووجهها ،و�س ّرحنا �شعرها
عل���ى �شاكل���ة �أذنيَ ف�أرة ،فبدت جميل���ة ج ًّدا ،وجل�سن���ا بجانب اخلوان
ننتظر زوجينا وحلول العام اجلديد.
كلم���ا اقرتب موعد حلول ال�سنة اجلديدة ت�ضاعف القلق يف داخلنا.
ك ّن���ا نعل���م �أنّ عملي���ات «كربالء  ،4و«كرب�ل�اء  5وكرب�ل�اء� 1»6ست�ستمر
ابت���دا ًء من �شه���ر دى (ك - 1ك )2ف�صاعدً ا .ك ّنا قلقتني على زوجينا،
وانتظرناهما حتّى وقت مت� ّأخر من ال ّليل خلف النافذة.
-1ب���د�أت عمليات كربالء  4ف���ي تاري���خ  /24( 1365-10-3ك )1986 /1في منطقة الب�صرة
�أبو الخ�صيب .وعمليات كربالء  5بتاريخ /9(1365-10-19ك )1987/2في منطقة �شلمجه.
وعمليات كربالء  6بتاريخ /9( 1365- 10-23ك)1987 /2في منطقة كرمان�شاه (نفت �شهر).
وا�ستغرق���ت كل واحدة منها مدة من الزم���ن� .أحدثت عمليات كربالء  5ملحمة كبرى ,حيث
قال مح�سن ر�ضائي حول هذه العملية« :لقد و�صلنا في عمليات كربالء � 5إلى كل ما �أردناه».
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رفع���ت فاطمة ال�ست���ارة من زاوية و�أنا من الزاوي���ة الأخرى .عندما
ك ّن���ا ن���رى �س ّيارة ما تدخل الزق���اق ،تغمرنا الفرحة لذل���ك ،لكن ما �إن
تتو ّقف �أمام منزل �أحد اجلريان ،وتفتح الباب زوجة �أحد القادة ،نزفر
�آهً ا خليبتنا ،ونرتك طريف ال�ستارة وجنل�س يف �أماكننا.
لك ّنن���ا م���ا نلبث �أن نعاود الك��� ّرة ،فرتفع فاطمة ط���رف ال�ستارة من
زاوي���ة و�أنا من زاوي���ة �أخرى .ح ّل وقت ر�أ�س ال�سن���ة اجلديدة ونحن ما
زلن���ا واقفتني خلف النافذة ننتظر� .أُطفئت م�صابيح املنازل من حولنا
�ساعات ع ّدة بعد منت�صف
الواح���د تلو الآخر ،فيما بقينا م�ستيقظت�ي�ن
ٍ
ال ّلي���ل والرجالن مل يح�ض���را بعد .مل نطفئ امل�صابي���ح ،جل�سنا طويلاً
جنب خوان الـ«هفت �سني» حتّى ثقلت جفوننا �شي ًئا ف�شي ًئا وغفونا.
يف الأول م���ن فروردي���ن يوم ال�سب���ت � 21آذار .1987ك ّن���ا بني النوم
واليقظة عندم���ا تناهى �إىل �سمعنا �صوت على الب���اب .نه�ضنا ب�سرعة
ورفعن���ا ط���ريف ال�ستارة .كان���ا قد ح�ض���را م ًع���ا :متّ�سخ�ي�ن� ،أ�سودين،
ومبجيئهما ك�أ ّنهما �أعطيانا الدنيا ك ّلها عيدية .دخل علينا �أول �ضيوفنا
لر�أ�س ال�سنة باك ًرا مع طلوع الفجر ّ
ملطخني بالوحل والرتاب.
عندما دخال الغرفة �س ّلما علينا �ضاحكني .و�ضع علي يده يف جيبه،
وتن���اول منها بعفو ّية وم���ن دون مق ّدمات زجاجة عط���ر خ�ضراء اللون
وقدمها يل قائلاً « :كل عيد و�أنت بخري».
كم كانت هدية رائعة جاءت يف وقتها! غمر اجلميع البهجة وال�سرور،
ولك���نّ فرحتهما ب���دت كفرحة الأطفال ل���دى ر�ؤيتهما مائ���دة الـ«هفت
�س�ي�ن» .ت�س ّمر علي على املائدة ،وبينم���ا هو واقف راح يع ّد الأ�شياء التي
تبد�أ بحرف �سني واحدً ا تلو الآخر.
قلت بامتعا�ض« :عزيزي علي ،للأ�سف مل جند �سمكة حمراء!».
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فم���ا كان منه � اّإل �أنْ م ّثل بحركات خ ّديه وفمه �شكل �سمكة قائلاً �« :أنا
خا�صتكم ،وق���د �أتيت للت ّو من قناة
�س�أكون �سمك���ة مائدة الـ«هفت �سني» ّ
ال�سمك .1املعذرة لقد �أ�صبحت �سمكة دخانية اً
بدل من ال�سمكة احلمراء!».
جل�س الرج�ل�ان عند املائدة بذينك اللبا�س�ي�ن الع�سكريني ،حت ّدثنا
و�ضحكنا و�أكلنا ال�شوكوالتة واحللوى ،ور�ش�شنا عليهما ماء الورد.
بع���د الظهر ،ذهبنا �إىل مزار «�سبزه قب���ا» -وهو �ضريح �أحد �أحفاد
الأئمة -Rوق���د م ّدتنا الزيارة ب�شعور ج ّيد ،و�أ�شعرتنا بالهدوء .ومن
بعده���ا ذهبنا �إىل �شو�ش� ،إىل مزار النبي دانيال Qوعدنا من هناك
بحال و�شعور ط ّيبني.
�سدا جميلاً ورائ ًعا
يوم الأحد � 22آذار  ،1987ق�صدنا �سد «دز» .كان ًّ
بطبيعته اخلالبة و�أر�ض���ه املتم ّوجة .انتعلت حذا ًء ريا�ض ًّيا �أزرق و�أ�سود
اللون ،ورحت �أ�صعد التالل بخ ّفة و�سرعة .فرح علي كث ًريا لذلك وقال:
«لطامل���ا �أحببت �أن تكون زوجت���ي ريا�ضية� .إ ّنني �سعيد ج ًّدا؛ لأ ّنك ل�ست
متقاع�سة ،ابقي دائ ًما هكذا».
���ره وقيظه ،وك�أنّ
انته���ى �شه���ر فروردين و�أتى �شه���ر ارديبه�شت ِب َح ِّ
�صباحا ،وتف���رغ ح ّرها على
ال�شم����س كانت تهبط على �سط���وح املنازل ً
ربد يقرقر
املدين���ة فتبدو وك�أنّ اجلدران يت�صاع���د منها اللهب .كان امل ّ
منذ ال�صباح حتّى امل�ساء ،لك ّنه مل يقدر على فعل �شيء .كان اجل ّو حا ًّرا
امل�ب�رد فيها .ك ّنا
مثق�ًل�اً بالرطوبة ،فلم ن�ب�رح غرفة اال�ستقبال لوجود ّ
ن�ت�ر ّدد على معظ���م اجلريان الذين هم �أبناء مدينتن���ا ،وكان �أزواجهم
 -1قن���اة ال�سمك� :أن�ش�أ العدو في منطقة �شلمت�ش���ة عوائق دفاعية كثيرة طبيعية و�صناعية.
كان���ت قناة ال�سمك العائق الثامن من حيث ال�ضخامة والحجم� .أن�شئت قناة تربية ال�سمك
قب���ل الحرب بطول  29كلم وعر�ض متر واحد ،وعمقها  2.5متر .وحتّى هذا العائق لم يكن
�شي ًئا �أمام �إرادة المجاهدين الحديدية.
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يف اجلبه���ة مثل زوجينا ،لكن مبجرد �أن ترتف���ع حرارة الطق�س ينقطع
ربدات� .شي ًئا ف�شي ًئا ،جمع
التوا�ص���ل وك�أنّ اجلميع مثلنا قابعون حتت امل ّ
اجل�ي�ران �أمتعتهم وغادروا .يف ك ّل يوم ،كان���ت �إحدى العائالت تطرق
باب منزلنا لتوديعنا.
بع���د �أ ّيام ع ّدة تدهورت حال زينب ال�صحي���ة؛ �إذ �أ�صيبت بالإ�سهال
واال�ستف���راغ ج��� ّراء �ضربة �شم�س .كذلك �أنا ،مل تك���ن حايل �أف�ضل من
حاله���ا .فق���د �ساء مزاج���ي ،ومل �أ�ستط���ع �أكل �شيء �سوى �ش���رب املاء.
�ص���ارت فاطمة مم ّر�ضت���ي ومم ّر�ضة زينب .عندما ج���اء علي ور�أى ما
ح��� ّل بي ،وعندما ر�أى ال�س ّي���د هادي ج�سم زينب النحيل ولونها الأ�صفر
قاال« :اجمعا �أغرا�ضكما لنعود �إىل همدان».
قاوم���ت ذلك ب�ش ّدة ،مل �أ�ش�أ العودة �إىل هم���دان ،لقد �أتيت �إىل هنا
لأبق���ى �إىل جانب زوجي ،و�أعي�ش يف دزف���ول ،فقلت لعلي« :هذا منزلنا
ف�أين نذهب؟».
 «�أنتما مل تعتادا على طق�س هذه املنطقة� ..ستمر�ضان».ربد».
 و�أنتما �ستمر�ضان� ،أنتما يف ال�صحراء ونحن حتت امل ّ�أ�ص��� ّر علي عل���ى �أن نرتك دزفول فق���ال�« :إن تك ّبدكما العناء لأجلنا
يف هذا احل ّر ال�شديد يع ّذب وجداين ،فعملنا وو�ضع ّيتنا غري وا�ضحني؛
يحتم���ل �أن نذهب غدً ا �أو بعد غد �إىل جبه���ة الغرب ،عندما تكونان يف
همدان يرتاح بالنا �أكرث».
�أجبته بانزعاج« :و�أنا ماذا عن بايل غري املرتاح� ،أال تف ّكر ّيف! ماذا
�أفعل؟ لقد �أتيت لأيف ديني� ،أريد �أن يكون يل دور يف هذه احلرب».
�ضحك وقال:
 -لقد قمت بوظيفتك �إىل الآن على نحو ج ّيد ،املعذرة� ،سيكون بالنا
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مرتاحا �أكرث �إن ذهبتما �إىل همدان.
ً
ك ّلم���ا �أ�صررت على البقاء �أ�ص ّر هو على املغادرة ،فقلت« :على الأق ّل
دعونا نبقى هنا �إىل حني ذهابكما �إىل الغرب».
يف النهاية انت�صر علي وال�س ّيد هاديّ ،
و�ضبنا �أغرا�ضنا يف كراتني،
وو�ضعناه���ا يف ال�س ّي���ارة ،وعدنا من حيث �أتينا .يف ذل���ك اليوم و�صلت
ح��� ّدة الق�صف و�سقوط ال�صواريخ يف دزف���ول �إىل الذروة ،ما �إن عربنا
الطري���ق حتّ���ى �سمعنا بعد دقائ���ق �صوت انفجار ،وارتف���ع خلفنا دخان
غليظ يف الأجواء.
دا����س عل���ي على دوا�سة البنزي���ن وب�سرعة �أبعدنا ع���ن تلك املهلكة.
خ�ل�ال هذه املرات العديدة التي �أتيت فيها دزفول ،كنت �أ�ستمتع ب�شعور
ج ّي���د ،وعن���د الع���ودة منها يجتاحن���ي �شع���ور باخل���وف واال�ضطراب.
كن���ت �أعلم �أ ّنه يف همدان �س ُيكتب يل �أ ّي���ام ع�صيبة من البعد والوحدة
واالنتظ���ار .رغبت يف البقاء ،ظننت �أ ّنن���ي مل �أقاوم كما يجب ،والأنكى
من ذلك ك ّله كنت �أ�سمع علي وال�س ّيد هادي ّ
يخططان للعودة وحدهما.
م��� ّرت ال�ساعات الثمانية من دزفول �إىل همدان بالن�سبة �إ ّ
يل وك�أ ّنها
ثم���اين دقائق ،مل �أرغب يف الو�صول �إىل هم���دان �أبدً ا ،ولكن هذه املرة
ما كان �أ�سرع الو�صول!!
قبل و�صولنا �إىل همدان �أمطرت ال�سماء ،وغ�سلت الأر�ض والأ�شجار
ج ّي���دً ا ،كان اجل ّو لطي ًفا ،وفاح���ت يف الأجواء رائحة الرباعم الربيعية،
ولب�ست ال�سماء قط ًعا من الغيوم املتداخلة فيما بينها.
و�ضعن���ا الأغرا�ض يف املخزن يف فناء من���زل والدتي ،وذهبنا لر�ؤية
ال�س ّيدة من�صورة .مل تكن حالها ج ّيدة ،وعاودها الك�سل يف ُكليتيها من
جديد .ف�أمري �أُر�سل يف الرابع من فروردين �إىل جبهة الغرب ،وبذهابه

 210الروضة الحادية عشرة

فقد املنزل ن�شاطه وحيو ّيت���ه ال�سابقني .كانت ال�س ّيدة من�صورة متعلقة
ب�أم�ي�ر �أكرث من الآخري���ن .فعندما ال يكون �أم�ي�ر يف اجلبهة ،تكون ك ّل
�أعمال الت�س ّوق ومتط ّلباتها على عاتقه ،وبعد ذهابه يفقد املنزل رونقه.
كانت ال�س ّيدة من�صورة ت�شكو من الوحدة والبعاد عن �أمري ،فمرمي يف
طهران م�شغولة بحياتها وطفلها ،احلاج �صادق � ً
أي�ضا م�شغول يف وظيفته
وحياته ،كذلك نحن ،ومع ظروف كهذه كان ذهاب �أمري �صع ًبا عليها.
احرتق قلب���ي لأجل ال�س ّيدة من�صورة ووحدتها؛ لهذا ال�سبب ،ق ّررت
العي����ش عندها �إىل �أن جن���د اً
منزل لنا .يف اليوم الت���ايل ،عاد علي �إىل
اجلبه���ة .تتالت الأ ّيام ،و�ساءت ح���ايل ،ذهبت �إىل الطبيب بعد �إ�صرار
ال�س ّيدة من�صورة يف الثالثني من �أيار ،طلب يل الطبيب بع�ض التحاليل.
�أخذت نتيج���ة التحاليل مع �أ ّمي �إىل الطبيب ،فرحت �أ ّمي كث ًريا عندما
لتهتم بتغذيتي على ح ّد قولها،
�سمعت اخلرب ،و�أخذتني ليلاً �إىل منزلها ّ
مل �أبقَ يف منزل والدتي �سوى �أ ّيام قالئل.
كن���ت قد وعدت علي �أن �أبقى عن���د ال�س ّيدة من�صورة .يف تلك ال ّليلة
كانت عائلة احلاج �صادق � ً
أي�ضا يف منزل ال�س ّيدة من�صورة ،وكان املنزل
مزدح ًما .ات�صل علي ليلاً � ،أردت �أن �أخربه قبل اجلميع باخلرب ،حملت
ال�سماعة وكالعادة �س ّلمنا على بع�ضنا البع�ض ،حاولت �أن �أخربه ،لك ّنني
مل �أ�ستط���ع ،و�ضعت يدي على ال�سماع���ة وقلت بهدوء« :لقد حدث �شي ٌء
مهم ،ا�س�ألني كي �أجيبك».
ّ
ب���دا عل���ي وك�أ ّن���ه يف و�ضعي���ة ال ت�سمح ل���ه بالتك ّل���م بحر ّي���ة ،فقال:
«�ساعديني».
 �أنا �أح ّبه وكذلك �أنت. -مل �أفهم َمن تق�صدين� ،ساعديني �أكرث.
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 ه���ذا هو ،ماذا �أقول بعد؟ يف بع�ض الأحيان ك ّنا نتح ّدث عنه� ،أنتحت ّبه..
انتب���ه ال�س ّيد نا�ص���ر ب�شكل �أ�سرع م���ن علي ،فنه�ض وق���ال للجميع:
«فلنذه���ب �إىل البهو لتُ�س ِّل���م ال�س ّيدة فر�شته براحة �أك�ث�ر على زوجها،
ماذا يعني هذا؟ ك ّلكم قد متو�ضعتم هنا!».
انتظ���رت حتّ���ى خرج اجلمي���ع من الغرف���ة لأخربه بالأم���ر .قلت له
ب�سرور« :علي عزيزي� ،ست�صبح �أ ًبا».
���م قال�« :أح ًّقا ما تقول�ي�ن؟ خ ًريا �إن �شاء
ف���رح كث ًريا� ،سكت قليلاً ث ّ
اهلل ،مب���ارك! � ًإذا م���ن �أجل هذا الأم���ر كانت حالك �س ّيئ���ة؟ والآن هل
حت�سنت حالك؟».
ّ
تتح�سن حايل ،ولكن ال م�شكلة.
 مل ّيف تلك ال ّليلة علم اجلميع باملو�ضوع� .أظن �أنّ ال�س ّيد نا�صر قد �أخرب
اجلميع مبو�ضوع احلمل ،لك ّنهم تظاهروا �أمامي ب�أ ّنهم ال يعرفون �شي ًئا.
بع���د �أ ّيام ع ّدة ذهبت �إىل من���زل والدتي وكتبت ر�سالة �إىل علي .ر ّد
عل���ي �سري ًعا ،وطلب م ّني الذه���اب �إىل الطبيبة لت�ش ّكل يل مل ًفا� .ساءت
يوما بعد ي���وم ،ومل ينفعني ال طبي���ب وال دواء .يف هذه املدة �أتى
ح���ايل ً
علي �إىل همدان م ّرة �أو م ّرتني ،بقي �أ ّي ًاما ورجع �سري ًعا �إىل اجلبهة.

9
ّ
الموشح
الت ّفاح

1

يف اخلام����س والع�شري���ن من �شه���ر �آب 1987كن���ت يف منزل والدتي
وحايل �س ّيئة .وكعادتها انهمكت �أ ّمي يف �أعمالها ما بني م�شغل اخلياطة
و�أعم���ال دعم اجلبهة .عند الظهر ،جاء «وحيد» ابن ع ّمي �إىل منزلنا،
بدا مرتب ًكا م�ش ّو�ش الفكر ،كان جميئه على هذه احلال يكفي لأنْ �أحد�س
ب���ك ّل الأفكار ال�سيئة املوجودة يف العامل� .س�ألته بقلق« :ماذا ح�صل؟ قل
احلقيقة ،هل حدث مكرو ٌه لعلي؟».
مل ي�ستطع وحيد �أن يجيبني من �ش ّدة حزنه ،بعد قليل قال« :فر�شته،
لي�س خ ًربا ج ّيدً ا ،طلب م ّني علي �أن �أخربك بهدوء».
 «�أخربين ب�سرعة� ،سيبلغ قلبي حنجرتي». «�أتعديني �أن ال جتزعي؟». «وحيد باهلل عليك� ،أ�سرع!». «ال �أحد يدري �سوى علي ،يقول لك �أن تذهبي �إىل منزل والدته».ذرعا منه فقلت« :هل �ستخ�ب�رين �أم ال؟ باهلل عليك ال تلعب
�ضق���ت ً
ب�أع�صابي!».
جردي �صغير الحجم ،لونه �أخ�ضر ّ
 -1الت ّف���اح ّ
مو�شح بالزهري ورائحته
المو�شح :وهو تفاح
ّ
زك ّية جدًّا( .المترجم)
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لك ،لق���د ا�ست�شهد ال�س ّيد �أمري وطلب
غ����ص بالبكاء وقال�« :س�أقول ِ
ّ
م ّني علي �أن �أخربك بهدوء»ّ .ثم �أجه�ش بالبكاء قبلي.
وقع���ت يف حرية من �أم���ري ،ومل �أد ِر ماذا �أ�صن���ع� ،صدمني اخلرب،
وك�أنّ �أح���دًا �ضرب ر�أ�س���ي مبطرقة كبرية فلم �أ ِع �شي ًئ���ا ،ورحت �أح ّدث
نف�سي ،ترى ماذا قال وحيد ،وملاذا كان يبكي؟!
كان الطق����س ح���ا ًّرا وتده���ورت ح���ايل ال�صح ّي���ة من ه���ول اخلرب،
�أ�سرع���ت ناحية دورة املي���اة يف الفناء ولفظت ك ّل ما يف جويف و�أنا �أف ّكر
يف �أم�ي�ر غري م�ص ّدقة ما قاله وحيد ،كلاّ مل �أ�ص ّدق� ،أح�س�ست بثقل يف
ر�أ�سي ،ظننت �أ ّنني �أحلم ،فهل رحل �أمري بهذه ال�سرعة؟!
كانت مياه ال�صنبور يف الفناء باردة� ،أحنيت ظهري وو�ضعت وجهي
بوعي كهذا� .أغلقت
حتت املاء ،لع ّلي �أفيق من احللم ،لكن ما كنت ً
يوما ٍ
ال�صنب���ور ،وج ّفف���ت وجهي ،م�ضى �شهر على ذه���اب علي �إىل اجلبهة،
وه���ا هو يعود ،ولكن ب� ّأي حال تراه يعود؟! ارتديت مالب�سي وذهبت �إىل
منزل والدته .كان���ت ال�س ّيدة منرية هناك � ً
أي�ضا� ،شعرت �أ ّنها على علم
تبد �شي ًئا� .س ّلمت بحزن ،و�س�ألت اجلميع عن �أحوالهم.
بذلك ،لك ّنها مل ِ
كان���ت حال ال�س ّيدة من�صورة ج ّيدة وتت�صرف ب�شكل عادي ،بدا �أ ّنها مل
تعلم ب�شهادة �أمري بعد.
دخلت ال�س ّيدة من�صورة �إىل املطبخ ،لتح�ضر ع�صري الكرز .يف هذا
الوقت ،جاء عل���ي وال�س ّيد نا�صر واحلاج �صادق ،تبعها علي �إىل املطبخ
بيدي �أ ّمهما،
هرما وحان ًيا� ،أم�سك علي واحلاج �صادق َ
وق ّبله���ا ،كم بدا ً
ودخال مع ال�س ّيد نا�صر �إىل غرفة النوم.
كن���ت �أ�سمع خفقان قلب���ي وك�أ ّنه بلغ حنجرتي� ،أثق���ل احلزن ف�ضاء
املن���زل ،ورحت �أف ّكر كم هي �صعب���ة تلك املهمة التي ينبغي لعلي القيام
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به���ا .احرتق قلبي من �أجل ال�س ّيدة من�ص���ورة ،وكادت �أنفا�سي تتو ّقف.
وددت ل���و �أ ّنن���ي �أ�ستطيع اخل���روج من ذل���ك البيت .فج����أة عال نحيب
وال���دة زوجي م���ن داخل غرفة الن���وم ،و�صارت تنوح وتن���ادي �أمريها.
كان اجلمي���ع يعلم �أ ّنها حتب �أمري ب�ش���كل خمتلف عن حم ّبتها لأوالدها
الآخرين .خرج علي من الغرفة ،وارتفع �صوت نحيبها �أكرث:
 �أم�ي�ر!! حبيبي ،يا ولدي اجلميل ،يا روح���ي ويا عمري ،يا �إلهي..لقد ذهب ك ّل عمري� ،أمري ولدي اجلميل رحل ،يا �إلهي...
ّ
قطع نواحه���ا نياط قلبي ،و�أح���رق �أنينها �أح�شائ���ي� .أ�سرعت باكية
ووقفت �أمام علي« :علي ،قل احلقيقة ،ماذا ح�صل؟».
ت�سح من عينيه،
احم��� ّرت عيناه ،وانتفخت �أوداجه ،لكنّ الدم���وع مل ّ
وك�أ ّن���ه ر�آين للت��� ّو ،نظر �إ ّ
يل بحن��� ٍّو وحزنّ ،ثم قال« :لق���د ا�ست�شهد �أخي
�أمري».
هرعت ال�س ّيدة من�صورة من الغرفة تنتحب« :علي ،علي ،قف هنيهة
و�أخربين احلقيقة� ،أين �أمري الآن� ،أين �أمري؟».
يبك ،فتح ذراعيه وح�ضن �أمه وراح يالطف
غ�ص ف�ؤاده حز ًنا ،لك ّنه مل ِ
ّ
كتفيها ور�أ�سها مّ
ويرن يف �أذنيها�« :أ ّمي ،قاومي! ا�ستعيني بال�س ّيدة زينب
وال�س ّي���دة الزهراء ،Lاطلب���ي العون من اهلل ،علي���ك بال�صرب! �أ ّماه،
�أم�ي�ر الآن �إىل جانب �شهداء كربالء ،لقد ل ّبى نداء احل�سني Qونحن
� ً
أنت� ،أبي� ،أنا واجلميع علينا �أن نل ّبي النداء .أ� ّمي� ،إن مقام �أمري
أي�ضاِ � ،
مقاما ً
ب�سيطا ،فال تنزيل من �ش�أن مقامه ،كوين كالطود،
عند اهلل لي�س ً
فه���ذا كله امتحان ،ال تبكي ل�شيء ق ّدمت��� ِه يف �سبيل اهلل .افتخري� ،أ ّمي،
�أق�سم باهلل لقد �أ�صبحت اليوم م�سلمة حقيق ّية».
هد�أت ال�س ّيدة من�صورة قليلاً  .التفت �إلينا علي وقال�« :أم�سكوا عن
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الب���كاء قدر م���ا ت�ستطيعون ،ارفع���وا هاماتكم وا�ستقبل���وا �ضيوف �أمري
بعزّة وافتخار ،م���ن اليوم ،ك ّل ت�صرفاتنا �ستكون حتت جمهر العدو ،ال
تظهروا �ضع ًفا من �أنف�سكم».
�شي ًئ���ا ف�شي ًئا ،بلغ اجل�ي�ران والأ�صدقاء واملعارف نب����أ �شهادة �أمري،
وج���ا�ؤوا للتربيك واملوا�س���اة �إىل منزل والدة زوج���ي .مل يعتقد �أحد �أنّ
�أم�ي�ر �سي�ست�شهد به���ذه ال�سرعة .كان اجلميع قل ًقا عل���ى علي �أكرث من
�أم�ي�ر .فعلي �شارك يف اجلبه���ات منذ بداية احلرب بينم���ا �أمري بد�أت
م�شاركت���ه منذ �أربعة �أ�شهر فقط .مل تكن حال ال�س ّيدة من�صورة ج ّيدة،
لك ّنها حاولت �أن ال تبكي ،و�أن ت�صطرب كما �أمهات ال�شهداء.
وع ّلقت
و�ص���ل �أبي و�أ ّم���ي و�أختاي ،واتّ�شح الباب واجل���دار بال�سوادُ ،
�صورة �أمري على احلائ���ط ،وحولها �شرائط �سوداء ،كان احلزن ين�ضح
من ك ّل زوايا البيت.
توج���ه اجلريان �إىل املطبخ للم�ساعدة وحت�ضري املاء البارد وع�صري
ّ
1
الزعفران ،وليق ّدموا لل�ضيوف التمر والـ«مي�شكا»  ،وملأت �أرجاء البيت
رائحة «احللواء» .كنت عليلة ال �أقوى على فعل �شيء� ،أردت الذهاب �إىل
خال والنوم فيه به���دوء ،وعندما �أ�ستيق���ظ �أرى «�أمري» ح ًّيا بك ّل
م���كان ٍ
عطفه ور�أفته وحيو ّيته.
كان �أمري ّ
بنظارته ذات الإط���ار الكوت�شوكي الأ�سود ي�ضحك عندما
يراين وال ّ
ينفك يناديني�« :أختاه فر�شته� ،أختاه فر�شته».
جاءت م���رمي وعائلة زوجه���ا ،كذلك اجل ّد واجل��� ّدة واخلال حممد
واخلال���ة فاطم���ة والعوائ���ل الطهرانية م�س���ا ًء ،دخلوا باك�ي�ن مولولني،
وانبعثت عا�شوراء من نحيبهم وعزائهم .لقد كان �أمري قرة عني العائلة
 -1مي�شكا :نوع من الحلوى الإيرانية ت�شبه الرقائق اله�شة المح�ش ّوة بال�شوكوالتة( .المترجم)
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كلها ،وبالأخ�ص اجل ّد واجل ّدة.
ل���وال وجود علي النهرن���ا جمي ًعا يف تلك الليلة .ت���ارة كان ي�ضع ر�أ�س
ال�س ّي���دة من�صورة يف حجره ويه��� ّدىء من روعها ،وت���ارة �أخرى يجل�س
ق���رب ال�س ّي���د نا�ص���ر يح�ضن���ه ويوا�سي���ه ،كذل���ك كان يفعل م���ع اجل ّد
واجل��� ّدة فيهد�آن حلديث���ه ،لك ّنه ما �إن ي�صل ال���دور �إ ّ
يل حتّى يبد�أ ببثّ
�شكواه ولواعج ف�ؤاده فيق���ول« :منذ بدء احلرب و�إىل الآن ا�ست�شهد من
الأ�صدقاء والرفقاء بعدد �أفراد كتيبة و�أنا ما زلت ح ًّيا� ،أمري ذهب �إىل
اجلبهة من���ذ �أربعة �أ�شهر فقط ،و�أنا منذ �سب���ع �سنني ،هذا لي�س اً
عدل!
� ّأي ذن���ب اقرتف���ت كي ال يتق ّبلني اهلل ،اً
وبدل من ذل���ك ي�أخذ �أمري بهذه
ال�سرعة! ملاذا ا�ست�شهد �أمري و�أنا ما زلت ح ًّيا؟!».
الغ�صة من �أجله.
كنت �أ�صغي �إىل كالمه و�أجت ّرع ّ
ر�ضى بر�ضاك يا رب.
 علي ،ال جتحد! �أمل تقل يل ًيوما ً
غ�ص الزقاق ب�سيارات  Land Roverالتابعة
يف �صباح اليوم التايلّ ،
جلهاد البناء و�سيارات  Patrolاحلر�س ،واحلافالت لنقل النا�س الذين
جتمعوا �أمام املنزل والزقاق �إىل رو�ضة ال�شهداء.
قمي�ص���ا ب ّن ًّيا ،يهلهل على بدنه ل�ش ّدة �ضعفه ،وك�أنّ
كان علي يرتدي ً
عظ���ام �أكتافه فق���ط هي الت���ي مت�سك بقمي�ص���ه .كان وجه���ه �ضام ًرا
وا�ضح���ا �أ ّنه �أم�ضى ليلة مريرة .من���ذ البارحة ،مل يتناول
�شاح ًب���ا .بدا
ً
�أح ٌد من �أفراد العائلة �شي ًئا من الطعام.
ح�ض���ن علي ال�س ّي���دة من�ص���ورة وراح يهم�س با�ستم���رار يف �أذنيها:
«�أ ّم���ي� ،سيط���ري على نف�سك ،قاوم���ي ،ت�ص��� ّريف كال�س ّيدة زينب،O
احذري �أعداء الثورة».
مل ت�ستط���ع م���رمي �أن تتغ ّل���ب على دموعه���ا ،كانت تبكي ب���كاء �أخت
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فق���دت �أخاها .قال لها علي« :عزيزت���ي مرمي ،ابكي ،لكن لي�س ب�صوت
عال ،انتبهي كي ال ي�سمع �صوت بكائك غري املحارم».
ٍ
من���ذ �أن �سمعت نب�أ �شهادة �أمري �ساءت ح���ايل �أكرث� ،شعرت بتح ّفز
بك؟ �أمل
للتق ّي����ؤ� ،أ�سرعت باجت���اه احل ّمام فر�آين علي� ،س�ألن���ي« :ماذا ِ
تتح�سني؟ �أتريدين �أن �أطلب من �أحد الإخوة �إر�سالك �إىل امل�ست�شفى؟».
ّ
مل يخط���ر على بايل �أنّ علي يفكر ّيف وه���و يف تلك الظروف ،فكيف
به يري���د �إر�س���ايل �إىل امل�ست�شفى� .أجبت���ه« :كلاّ  ،لي����س بال�شيء املهم،
أحت�سن بعد قليل».
�س� ّ
كان���ت حرارة الطق�س تزي���د حايل �سو ًءا .خ���رج اجلميع من املنزل
على هون ،وبقي عدد من اجل�ي�ران لكي يع ّدوا الع�صري واحللواء واملاء
البارد للمعزّين بعد عودتهم من الت�شييع.
وح�ضرت جم���وع غفرية لت�شيي���ع �أمري .ركب
نزل���ت مع �أ ّمي و�أب���ي،
ْ
اجلميع احلافالت وال�سيارات اخلا�صة ،واجتهوا نحو رو�ضة ال�شهداء.
كان الطري���ق �إىل هناك يزدحم بال�سيارات الع�سكرية التابعة للحر�س،
وال�سي���ارات الرباعي���ة الدفع التابع���ة جلهاد البناء ،حي���ث ّ
غطت �صور
�أمري والرايات ال�سوداء معظم زجاج نوافذها وهياكلها.
عندم���ا و�صلنا رو�ضة ال�شهداء كان���ت فرقة املو�سيقى تعزف ،ويقف
احرتاما،
عل���ى اجلانبني عدد كبري من اجلنود واحلر�س ي�ؤدون التحية
ً
ويقيم���ون مرا�سم العزاء ب�صمت عميق .كان التابوت قد و�ضع يف باحة
املغ�سل ّ
مغطى بالعلم والورود.
ارجتفت قدماي لدى ر�ؤيتي تابوت �أمري ،وقف ك ّل من ال�س ّيد نا�صر،
ال�س ّي���دة من�صورة ،احلاج �صادق ،وعلي ،حتت �شرفة املغ�سل� .أ ّما وجها
ال�س ّيدة من�صورة ومرمي فقد ت�ش ّيطا احمرا ًرا ،لك ّنهما مل تبكيا.
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�أم�سكتني �أ ّم���ي من مع�صمي وقدماي ترجتف���ان ،تذ ّكرت يوم �أتيت
لت�شيي���ع جثمان م�ص ِّيب .تو ّقفت املو�سيقى وارتف���ع �صوت تالوة القر�آن
�ّب� ال�صوت ،كان القارئ يتلو القر�آن م���ن على ال�شرفة� .صارت
من مك رّ
اجلم���وع ت���زداد حلظة بعد �أخرى� ،صع���د احلاج �صادق وعل���ي وال�س ّيد
نا�صر و�إمام اجلمعة واملحافظ وعدة �أ�شخا�ص �آخرين �إىل ال�شرفة.
عندما انته���ت تالوة القر�آن ،طلب مق ّدم احلف���ل من �إمام اجلمعة
�أن يق���ف خلف املن�صة� .ألقى �إمام اجلمع���ة واملحافظ كلمتيهما ،وجاء
دور عل���ي من بعدهما .كان طق�س رو�ضة ال�شهداء حا ًّرا ،و�صارت حايل
ت�سوء يف ك ّل حلظة ،وعلي يلقي كلمته:
 ال�سالم عل���ى احل�سني ،ال�سالم على �أن�صار احل�سني� ،أ�شكر �أهايلحمافظة همدان حا�ضنة ال�شهداء جزيل ال�شكر ملجيئهم �إىل هنا لت�شييع
جثمان �أمري ت�شيت �سازيان .لقد حت ّملتم امل�شقات ،لكن� ،أيها النا�س �أريد
منكم مطل ًبا �أكرب من ذلك ،وهو �أن ال ترتكوا الإمام وحيدًا .تل ّقفوا كالم
الإم���ام ب�أ�سماع قلوبكم ،لقد طلب م ّنا الإمام من���ذ � 3سنوات �أن ال نخلي
اجلبهات واعترب الدفاع واج ًبا �شرع ًّيا .ال ينبغي �أن نفتعل جبهات متف ّرقة،
اجلبه���ة هي فقط اخلط الأمامي ،والوج���ود فيها واجب على اجلميع .ال
تدع���وا الإمام يقف ثانية خلف املن�صة ويطلب م ّنا جم ّددًا �أن نذهب �إىل
اجلبهة� .إن ك ّنا جنودًا الئقني ،فقد �أمر الإمام العزيز م ّرة واحدة ،وهذه
امل ّرة تكفينا .علينا �أن ن�ؤ ّكد للعامل �أنّ ك ّل ما يطلبه الإمام نل ّبيه ب�أرواحنا
وقلوبن���ا ،ارفع���وا الق���ر�آن بيد وال�سالح بالي���د الأخ���رى ،وحت ّركوا ناحية
جبهات احلق �ضد الباطل ،واهتفوا :حر ًبا حر ًبا حتّى الن�صر.
هتف النا�س ب�صوت واحد« :حر ًبا حر ًبا حتّى الن�صر».
كان���ت رو�ضة ال�شه���داء مزدحمة على نحو ال ميك���ن احلراك فيها.
تو ّقف���ت �أنفا�س���ي فقلت لأمي« :ح���ايل �س ّيئة ج ًّدا»� .أم�سك���ت �أ ّمي بيدي
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و�ش ّق���ت الطريق قدر امل�ستط���اع ،وذهبنا لنجل�س حتت �شجرة يف رو�ضة
ال�شهداء .كان معها قارورة ماء ،ملأت ك ّفها باملاء وغ�سلت وجهي به.
انت�ش���ر �ص���وت علي عرب مكرب ال�ص���وت قائلاً �« :أ�شك���ر اهلل �أنّ �أخي
ا�ست�شهد على �أيدي �أع���داء اهلل ،ولي�س على �أيدي الأ�صدقاء املم ّوهني.
لقد ا�ست�شهد �أمري بعد �أربعة �أ�شهر من ذهابه �إىل اجلبهة وك�أ ّنه خطف
الأ�سبقية منا».
جل�ست حتت �شجرة �صف�صاف وراحت �أ ّمي جتول يف الأطراف تقر�أ
الفاحت���ة على القبور .بعد قليل ،تو ّقف �ص���وت املكبرّ � ،أتت �أ ّمي وقالت:
«�أعتقد �أ ّنهم ي�ص ّلون ،ابقي هنا� ،س�أ�ص ّلي و�أعود».
بعد �أن ذهبت �أ ّمي بقليل ،عال �صوت اجلموع:
من �أجل دفن ال�شهداء �أقدم يا مهدي �أقدم..
ُحم���ل تابوت �أمري على �أكتاف اجلنود ،و�أ�سرع النا�س خلفه .نه�ضت
م���ن مكاين ورح���ت �أنظر �إليه���م ،كان علي واحلاج �ص���ادق يف املق ّدمة
غ�ص املكان من
حت���ت التابوت .ما �إن همم���ت بالتق ّدم �إىل الأمام حتّى ّ
حويل باجلموع وه���م يهتفون« :ال �إله � اّإل اهلل» ،ويرك�ضون من ك ّل حدب
و�صوب ،فلم يعد هناك طريق لأتق ّدم �إىل الأمام وال لأرجع �إىل اخللف.
كذلك هتفت اجلموع:
هذه الوردة املرفرفة من �أين �أتت
�أتت من زيارة كربالء
وردتنا املرفرفة هذه
نهديها �إىل قائدنا
�ض ّيق احل ّر واالزدحام امل�ساحة من حويل ،ف�شعرت ب�أطرايف ترجتف
و�أنفا�سي تتو ّقف من الوهن .وانتابني �شعور �س ّيئ ج ّراء تفكريي �أنّ �أمري
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داخل التابوت .وك�أنّ ك ّل �شيء قد انهار ،ك�أنّ �أحدً ا يج ّرين �إىل القرب ،ال
�أدري كي���ف �أعرب عن تلك احلال وامل�شاعر ،لكن ،ما �أعلمه �أنّ ك ّل �شيء
يف تل���ك اللحظات بات حمز ًنا ،مدله ًّم���ا ،هامدًا بال روح ،وغدت دناءة
الدنيا وحقارتها ماثلة �أمامي.
كان النا�س يرك�ضون �إىل الأمام من دون انتباه �إىل ما يوجد حولهم،
تعبوي ّ
ير�ش على ر�ؤو�سنا رذاذ
فذ ّكروين بيوم القيامة� .أخذ رجل م�سنّ
ّ
ماء الورد ّ
مبر�شة معدنية يحملها على كتفه؛ �إذ �ألهبت الهاجرة الأدمي،
وال�سماء احل ّرى ال غيوم فيها.
بدت رو�ضة ال�شه���داء رغم احل�شود املتجمهرة فيها وحيدة ،حزينة
وعجت الأ�صوات ب�صنوف اخلالئق فلم ي�سمع معها � ّأي �صوت
وموح�شةّ .
�آخ���ر ،ال �ص���وت ع�صفور ،ال �صوت فرح وال ن�سي���م ،لقد غادر �أمري ح ًّرا
جل�ست على �شاهد
طلي ًق���ا بجناحني خفيفني ،ولب�س املكان ثوب العزاء.
ُ
ترابي اللون ،واختفى �أثر الكتابة
�أحد القب���ور ،كان �شاهد القرب قد ًميا ّ
عن���ه ب�سبب حتاتّها مع الريح واملطر على م��� ّر ال�سنني� .أ ّما عمر �شجرة
ال�صنوب���ر املع ّم���رة التي �ألقت بظ ّلها على القرب ف���كان يبلغ قرابة � 40أو
الري .جل�ست يف ظ ّلها،
عام���ا؛ �إذ ا�سو ّدت �أوراقها ب�سبب احلر وق ّلة ّ
ً 50
وملأت ر�أ�سي �أفكار م�ش ّو�شة ومقلقة.
بالت�أكيد ،م�ضت �ساعات ع ّدة حتّى تفرق النا�س عن بع�ضهم البع�ض
كقط���ع الغي���وم التي تناث���رت للت��� ّو ،وك ٌّل ذهب يف اجت���اه .كانت حرارة
ال�شم����س القاتل���ة متور وتت�صاعد م���ن على القبور كالبخ���ار .ا�صط ّفت
احلافالت فاحت���ة �أبوابها للنا�س الذين هرع���وا باجتاهها .و�صلت �إىل
�إحداه���ا ،كنت �أ�شعر بروح �أمري احلنون وهي حت ّلق فوق ر�أ�سي با�سمة.
ركب���ت حافلة تفوح منها رائحة ماء الورد ،وفيها ن�سوة يرتدين عباءات
�سوداء ي�ص ّلني على النبي و�آله عن �أرواح ال�شهداء بذريعة وب�أخرى.
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جل�س���ت يف ال�صف الثاين قرب �إحداه���ن� .شعرت بدوار ورغبت يف
وداعا!» .انطلقت احلافلة وارتفعت
عيني وقلت�« :أمريً ،
النوم� .أغم�ضت ّ
أنا�سا جتمعوا
�أ�صوات ال�صلوات �أكرث ف�أك�ث�ر .رمقت من خلف النافذة � ً
���ي ّثم فتحتهم���اّ ،ثم �أغم�ضتهم���ا وهم�ست:
حول الق�ب�ر� ،أغم�ضت عين ّ
«وداعا ،عزيزي �أمري� ،ساحمني �إذا مل �أ�ستطع فعل �شيء لك ،ولكن ،ال
ً
تن�سى �أن ت�شفع لنا».
���ج بال�ضيوف ،مل �أك���ن على ما يرام،
كان الوق���ت ظه��� ًرا ،والبيت يع ّ
لك ّنن���ي �سيطرت عل���ى نف�سي .كنت �أخجل من الذه���اب �إىل دورة املياه
ك ّل حلظ���ة �أمام ك ّل ه���ذه الن�سوة وه�ؤالء الرج���ال ،مل �أ�ستطع النهو�ض
للم�ساعدة ،ومل يكن و�ضعي مالئ ًما للجلو�س ب�شكل عادي.
ّ
غطي���ت وجه���ي بعباءت���ي ومن���ت يف غرفة ن���وم تط��� ّل نافذتها على
الزق���اق .كان يف الغرفة � ً
أي�ض���ا بع�ض الن�سوة� ،سمع���ت �إحداهنّ تقول:
���ت �أنّ علي نزع ز ًّرا من مالب�س �أمري!»� ،أجابتها الأخرى« :كلاّ  ،مل
«�أر�أي ِ
�أره ،ملاذا فعل ذلك؟».
 يقولون �إ ّنه �أخذ الزر ره ًنا.�س�ألتها املر�أة بتعجب« :ره ًنا؟».
�أرهفت �سمعي �أكرث.
 نعم�« ،أبعد اهلل عنه ال�ش ّر وقطع ل�ساين» يقولون �إ ّنه نزع زر قمي�ص�أخيه و�أق�سم عليه �أن ي�أخذه معه وي�ست�شهد ب�أ�سرع وقت ممكن.
قف���زت من نومي ،ورح���ت �أنظر �إىل االمر�أتني بح�ي�رة وا�ضطراب،
عرفتهما ،كانتا من �أقرب���اء ال�س ّيدة من�صورة ،عال �صوت خفقان قلبي
وبلغ حنجرتي ثاني ًة� .س�ألتهما« :ماذا ح�صل؟».
عندما ر�أتني االمر�أتان ا�ضطربتا وقالتا بخجل« :ال �شيء!».

ّ
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م�سكينت���ان ،مل تتوق ّع���ا ر�ؤيت���ي .نه�ض���ت ودخلت �إىل البه���و ،كانت
الن�س���وة ّ
ينظمن املائدة والرجال يناولونه���نّ الأغرا�ض من على الدرج
كاملياه الغازية ،اخلبز ،اخل�ضار.
كان���ت �أ ّم���ي �أمام الب���اب ت�ساعد يف ه���ذه الأعمال� .أظل���م ك ّل �شيء
�أمام���ي ،ودار ك ّل �شيء فوق ر�أ�س���ي ،ما �إن ر�أتني �أ ّمي حتّى �أ�سرعت �إ ّ
يل
وقالت« :عزيزتي فر�شته ،هل �أتيت؟ �أين كنت؟ �أ�أنت بخري؟».
فتحت باب املرحا�ض� ،أم�سكت �أ ّمي بيدي ودخلنا م ًعا �إىل املرحا�ض
املوج���ود قبالة املدخل .ح ّفزت رائحة الكب���اب �شعوري بالتّه ّوع ،وغليان
م���ا يف �أمعائي ،غ�سلت وجه���ي بك ّفها م ّرات ع ّدة ،وتركتني �أتقي�أ قدر ما
�أ�ستطيع.
حت�سنت حايل و�ضعت ر�أ�سي يف ح�ضنها ،كم كانت رائحتها
عندم���ا ّ
أحت�سن ،ف�ضحكت �أ ّم���ي وقالت« :هيا يا
طيب���ة ،جعلتني هذه الرائح���ة � ّ
ابنت���ي ،ال تتد ّلعي!» ،ومن ّثم �أم�سك���ت بيدي و�أخذتني �إىل غرفة النوم.
عيني ،كم
�
أح�ض���رت مروحة وو�ضعتْها �أمامي ،خلع ُ
ْ
���ت عباءتي و�أغلقت ّ
�أحببت �أن � ّ
أغط يف �سبات عميق.
دخل علي الغرفة وجلاً .
 عزيزت���ي فر�شته ،وردتي ،ماذا ح�ص���ل؟! �أتريدين �أن نذهب �إىلامل�ست�شفى؟
وعيني �أجبت بالنفي.
وب�إ�شارة من حاجبي
ّ
 �أتريدين تناول الغداء؟�أجابته �أ ّمي اً
بدل عني�« :إن حالها ت�ضطرب ب�سبب رائحة الطعام».
ي�ص���ح ،عليك �أن ت�أكلي
منزعجا« :ولكن يا وردتي هذا ال
ق���ال عل���ي
ً
ّ
�شي ًئا يف النهاية ،ماذا تريدين لأح�ضر لك؟».
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تفاحا».
قلت�« :أريد ً
م�سرعا .كانت �أ�صوات
كنت �أرغب فقط يف تناول التفاح .ذهب علي
ً
املالعق وال�شوك املرتطمة بال�صحون ُت�سمع من داخل غرفة اال�ستقبال،
مل ترقني رائحة الكباب ،فقلت لأمي�« :أ ّمي باهلل عليك �أغلقي الباب».
فج�أة� ،شعرت ب���دوار ،وانقلبت �أمعائي� ،صار ك ّل ما يف الغرفة يدور
م���ن حويل ،ثقلت جفوين ،هرعت �أ ّمي م�ضطرب���ة �إىل اخلارج� ،سمعت
�صوتها تنادي�« :س ّيد علي ،ات�صلوا بامل�سعف لي�أتي ،فر�شته.»...
دخل علي �إىل الغرفة حاملاً بيده كي�س نايلون بداخله � 2أو  3كيلوات
م���ن التف���اح ّ
املو�شح ،ويرافق���ه رجالن يرتدي���ان ز ًّيا كحل ًّي���ا ،كان �أحد
الرجلني يحمل حقيبة �صغرية ،و�أ ّمي ت�شرح له ما ح ّل بي .و�صل الرجل
بي���دي م�صلاً  ،و�أف���رغ �إب ًرا مقو ّية داخله .م��� ّرت حينها يف ذهني ر�سمة
علي والطلقات التي �أ�صابت جناح الفرا�شة.
قال الرجل�« :إن �ضغطها منخف�ض ج ًّدا ،دعوها ت�سرتيح».
عيني و�أحببت �أن � ّ
أغط يف �سبات عميق.
�أغم�ضت ّ
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يف الأ�سبوع التايل ،بد�أ املنزل يخلو �شي ًئا ف�شي ًئا من النا�س والأقارب
� اّإل م ّن���ا نحن الذين مل يكن لدينا م����أوى ،اجل ّد واجل ّدة ،اخلال حممد،
م���رمي وابنتها مون���ا ذات الأ�شهر ال�ستّة ،كذلك احل���اج �صادق وعائلته
� ً
أي�ض���ا بق���وا يف بيت ال�س ّي���دة من�صورة .لي�ًل اً  ،كان ك ّل واح���د م ّنا ينام
يف � ّأي م���كان يج���ده .كان علي واحل���اج �صادق معظ���م الأوقات ينامان
عل���ى ال�شرفة ،بينما �أنام �أنا وال�س ّي���دة من�صورة ومرمي ومونا يف غرفة
اال�ستقبال قرب باب ال�شرفة.
يف �إح���دى الليايل ،ا�ستيقظ���ت منت�صف ال ّليل فر�أي���ت علي يف تلك
الفينة يخرج م���ن ال�شرفة ومي ّر من قربنا على مهل كي ال يوقظ �أحدً ا،
�أماط ال�ستارة املع ّلقة ما بني البهو وغرفة اال�ستقبال ،ودلف باجتاه دورة
املياه .ظننت �أ ّنه �سيعود ب�سرعة .انتظرته كث ًريا ،لك ّنه مل يرجع .نه�ضت
وحلقت ب���ه ،وجدته يف البهو �ساجدً ا وكتفاه يهتزان من البكاء .جل�ست
خلفه ،وا�ستندت �إىل اجل���دار على نحو ال ي�شعر بوجودي .كم كان قلبه
ممتل ًئ���ا بال�شك���وى ،راح يبثّ مناجاته بحرقة خا�ض ًع���ا م�ستكي ًناّ .
تفطر
يوما يبكي على هذا النحو! عندما ا�ست�شهد �أمري
قلب���ي لأجله ،ما ر�أيته ً
مل �أ َر عل���ي يذرف قطرة دم���ع واحدة .كان منذ ال�صب���اح وحتّى امل�ساء
يحن���و على والديه وي�شحذ ه ّمتهما ويوا�سيهما وميازحهما ،لكن الآن ها
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ه���و يبكي ويبكي بحرارة .انتظرته ك���ي يرفع ر�أ�سه من ال�سجود ،ناديته
هم�س���ا ك���ي ال ي�سمعني �أح���د« :علي عزي���زي» .ا�ست���دار ناحيتي ،كانت
ً
ناف���ذة البهو مفتوحة ،و�أ�ض���واء الزقاق ت�ضيء امل���كان ،بحيث ن�ستطيع
ر�ؤية بع�ضنا ب�شكل ج ّيد.
دُه�ش لوجودي وقال متعج ًبا« :فر�شته!».
�أجبته« :حبيبي».
�س�ألني« :ماذا تفعلني هنا؟».
 ال �أ�ستطيع النوم. هل �ساءت حالك ثاني ًة؟ ال.ق���ال�« :أعلم �أ ّنك ل�س���ت على ما يرام� ،أنت الآن �أقرب �إىل اهلل م ّني،
ادعي يل».
نظرت �إليه متعجبة ،كان ال يزال يف �صوته حجر�شة بكاء وتابع« :لقد
وع���د اهلل املجاهدين باجلنة ،هني ًئا لأمري ،ا�ستطاع بجهاد �أربعة �أ�شهر
لدي م�شكلةّ ،ثم �أ�ضاف متّه ًما نف�سه بالتق�صري،
�أن ينال �أجره� .أظنّ �أنّ ّ
�أن���ا �صاحب الدواهي العظمى م�ض���ى على ذهابي �إىل اجلبهة �7سنوات
وما زلت ح ًّيا �أُرزق».
�أجبته باكية« :علي ،ال تكن جاحدً ا».
�ش ّرع مواجع ف�ؤاده قائلاً :
 �أن���ا ال �أك���ذب ي���ا فر�شته ،فاهلل يعل���م �أ ّنني ال �أرغ���ب يف ميتة علىالفرا����ش� ،أعل���م �أنّ احلرب �ستنتهي عاجلاً �أم �آج�ًلياً  ،و�سيعود اجلميع
�إىل منازله���م ومعا�شه���م� ،أ ّما نحن الذين �سيكتب لن���ا البقاء على قيد
احلياة �سنموت ونعي�ش احل�سرة ك ّل يوم مئة �ألف مرة.
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 «علي ،ما هذا الكالم! َار�ض مبا ير�ضاه اهلل».
أنت� ،أتر�ضني مبا ير�ضاه اهلل؟».
 «و� ِقلت واثقة« :نعم �أر�ضى».
�س�ألني ب�سرور« :و�إذا ا�ست�شهدت فهل تر�ضني � ً
أي�ضا؟ �ألن حتزين؟!».
متهلت قليلاً َّ ،ثم قلت له:
لدي،
 � ّأي ح���زن؟! �س�أم���وت حز ًنا عليك� ،أنت زوجي� ،أع��� ّز �إن�سان ّ���ب بع�ضنا البع�ض� ،أن���ت والد طفلي� ،إن
�أن���ت ن�صف وجودي ،نحن نح ّ
علي ،لكن عندما يكون �أمر اهلل ف�أنا
جم ّرد التفكري يف ذلك لأم ٌر ٌ
�صعب ّ
�س�أ�صرب و�أر�ضى.
ُ�س َّر لإجابتي ف�س�ألني بلهفة« :ح ًّقا ما تقولني؟!» ،بكيت لهذا الكالم.
مل ينتظ���ر جوابي ،بل تاب���ع قائلاً « :فر�شته� ،إن هذه الدنيا من �أولها
يوم���ا ما� .سنم���وت جميعنا يف النهاي���ة ،وفر�صة
�إىل �آخره���ا �ستنته���ي ً
ال�شهادة هي يف هذه الأ ّيام املعدودة».
بع���د ذلك جل�س باجت���اه القبلة ورف���ع يديه بالدعاء قائ�ًل�ااً �« :إلهي،
�أن���ت ّ
مطلع على ك ّل حاجات عب���ادك ،و�أنت تعلم �أنّ املوت على الفرا�ش
بالن�سبة �إ ّ
يل مذ ّل ٌة وهوانٌ� ،إلهي اجعل ال�شهادة من ن�صيبي».
يوم���ا �أمام �أحد ق ّ
���ط .ففي ذروة احل���زن والغم كانت
م���ا بكى علي ً
�أوداج���ه تنتف���خ ،لك ّنه مل يك���ن يبكي ،بينم���ا يف هذه املرة بك���ى �أمامي
وق���ال بح�سرة« :عندما ا�ست�شهد م�ص ّي���ب ر�أيته يف نومي� ،أم�سكت بيده
وقل���ت« :م�ص ّي���ب لقد ج ّربن���ا ك ّل ال�سبل م ًعا ،ب���اهلل عليك �أخربين عن
هذا ال�سبيل الأخري الذي مل �أفلح فيه» ،مل يجبني م�ص ّيب� ،أم�سكت يده
ب�إح���كام ،كنت �أعلم �أ ّنه �إذا �أم�سك �أحد يف املنام بيد ميت و�أق�سم عليه
ف�سيجيبه عن � ّأي �س�ؤال ي�س�أله �إ ّياه« :لن �أفلت يدك ما دمت مل تخربين
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أيك ماذا قال يل م�ص ّيب؟ ق���ال�« :إن ال�سبيل
ع���ن ال�سبيل الأخ�ي�ر» ،بر� ِ
لذلك هو الدموع» ،الدموع ،يا فر�شته� ،إن �سبيل ال�شهادة هو الدموع».
ّثم رف���ع يديه ثانية بالدعاء وقال�« :إله���ي� ،إذا كنت تعطي ال�شهادة
بالدموع فاقبل دموعي وبكائي �أنا العاجز العا�صي».
بع���د �شهادة �أمري تب ّدلت �أحوال علي كث ًريا .و�أ�ضيف «�سبيل الدموع»
�إىل خ�صال���ه اجلديدة � ً
أي�ضا� .صار كثري ال�صم���ت ،حي ًّيا ومنطو ًيا على
نف�س���ه ،فال �شقاوة وال مزاح وال �صخب ،ق ّل مطعمه وهزل ج�سده ،لك ّنه
�ص���ار �أكرث حنا ًنا ورحمة ،كذلك هجر النوم و�ص���ار ب ّكا ًء مي�ضي لياليه
بالتهجد وال�صالة.
ّ
بع���د انتهاء مرا�سم �أربعني �أمري ،وم���ن �أجل تغيري معنويات ال�س ّيدة
ن�سق علي مع عدد من �أ�صدقائه لزيارة م�شهد،
من�صورة وال�س ّيد نا�صرّ ،
و�شاركن���ا ع���دد من عوائ���ل ال�شهداء يف ه���ذه الزيارة ،فعائل���ة ال�شهيد
ترجني���ان ت�صاحبت مع ال�س ّيدة من�صورة وال�س ّيد نا�صر ،و�ساعدتنا يف
تغيري الأجواء املعنوية لهما.
عندم���ا عدنا من م�شهد ذهب عل���ي �إىل اجلبهة ،مل تتحمل ال�س ّيدة
من�ص���ورة ذل���ك ،فذهب���ت �إىل من���زل احلاج �ص���ادق ُ
وا�ضط���ررت �إىل
الذهاب معها.
�ص���ادف ق���دوم �شهر �أيل���ول  .1987مع بداية �شهر حم���رم احلرام.
وعلى ح ّد قول علي �إ ّنه منذ � 7سنوات كانت هذه املرة الأوىل التي يمُ �ضي
الع�شرة الأوائل من حمرم يف همدان .يف ك ّل ليلة كان يذهب �إىل مكان
ما من �أجل امل�شاركة يف التعزية ،ومن ّثم يعود بعد منت�صف ال ّليل.
كنت �أنا و�أ ّمي و�أختاي نذهب �إىل هيئة احلر�س يف ال�سنوات املا�ضية،
فهيئة احلر�س ج ّيدة ،وبرامج التعزية فيها �أف�ضل من الأماكن الأخرى.
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يف �إح���دى اللي���ايل قال علي« :فر�شت���ه� ،أنا �أريد الذه���اب �إىل هيئة
احلر�س� ،أت�أتني معي؟».
وافقت ب�س���رور؛ لأ ّنني تذ ّكرت ذكريات ال�سن�ي�ن املا�ضية ،والن�شاط
الروحي الذي ر�سخ يف ذاكرتي حول مرا�سم العزاء تلك.
يف تل���ك ال�سنة ده���م الربد همدان من �أوا�س���ط �أيلول ،كان الطق�س
ي�شت ّد بردًا يف الليايل �أكرث .ولأ ّننا مل يكن لدينا م�أوى ثابت لنعي�ش فيه،
مل �أعرف �أين و�ضعت مالب�سي ال�شتوية ،ف�أعطتني ال�س ّيدة منرية �سرتة
�سوداء كبرية لأرتديها .ركبنا ال�س ّيارة وذهبنا.
وع ّلقت الراي���ات والالفت���ات ال�سوداء
ات�شح���ت املدين���ة بال�س���وادُ ،
واحلم���راء على الأبواب واجلدران .ركن عل���ي ال�س ّيارة يف مكان قريب
م���ن م�ستديرة �ضريح «بابا طاهر» .وكالع���ادة ح ّددنا مكا ًنا لنلتقي فيه
نرتجل م���ن ال�س ّيارة؛ لأ ّننا ك ّنا ال نزال نط ّبق قانون
عن���د العودة قبل �أن ّ
خا�صة �أ ّننا ك ّن���ا ذاهبني �إىل احلر�س ،وخالل الطريق هناك
همدانّ ،1
الكثري من الأ�صدقاء واملعارف.
قبل النزول من ال�س ّيارة قال علي« :فر�شته ،ادعي يل».
�أجبته�« :أنا دائ ًما �أدعو لك».
معافى ،ادع���ي يل �أن �أ�ست�شهد
ق���ال« :كلاّ  ،ال تدع���ي �أن �أعود �ساملًا
ً
�سري ًعا».
نظرت �إليه بتج ّهم.
أنت الآن ذاهبة �إىل جمل����س الإمام احل�سني،Q
�أردف بح���زنِ �« :
و�أنا منذ �أول احلرب اقتديت ب�س ّيد ال�شهداء Qوذهبت �إىل اجلبهة.
�أري���د ال ّليلة �أن �آخذ ّ
�صك ال�شهادة من���ه� ،أتيت ليمنحني لياقة ال�شهادة
� -1أن ال نم�شي م ًعا في همدان كي ال يرانا �أحد من عوائل ال�شهداء.
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���د قلبك معي ،ومل تدعي يل ،فلن
و�أهل ّيته���ا ،لك ّنني �أعلم �أ ّنه �إن مل ي ّتح ْ
�أ�صل �إىل � ّأي نتيجة ،فر�شته وردتي ادعي يل».
�أحني���ت ر�أ�سي ومل �أنب����س ببنت �شفة .كان من الطبيع���ي ج ًّدا �أن ال
�أحم���ل كالمه هذا على حمم���ل اجل ّد يف تلك اللحظ���ات ،ففي � ّأي وقت
وعندما يتح ّدث عن ال�شهادة كان يرجتف قلبي.
قلت:
غمرت���ه حال عجيبة عندما ق���ال« :فر�شته� ،أتذكري���ن عندما ِ
ار�ض مبا ير�ضاه اهلل� ،إذا مل َ
َ
ير�ض اهلل عن �أعمالنا ،ومل يقبل جهادنا،
ف�سنخ�س���ر خ�سرا ًنا مبي ًنا ،ال �أعلم �أب���دً ا �إن ك ّنا �سننقلب �إىل ر ّبنا بي�ض
الوجوه ومفلحني �أم ال! لك ّنني تعبت من هذه الدنيا التي ت�شبه القف�ص.
اطلب���ي يل من الإمام احل�سني Qيف هذه ال ّليلة �أن ي�ساعدين ل ّ
أحطم
هذا القيد كبقية ال�شهداء الذين ك�سروا قف�ص الدنيا ورحلوا ،كم�ص ّيب
جمي���دي و�أمري ،كالإم���ام احل�سني Qنف�س���ه� .س�أذه���ب ال ّليلة لأقول
جم ّددًا لأبي عبد اهلل« :لبيك» ،ولأعي�ش كاحل�سني حتّى �آخر حلظة من
عمري .وكما تقولني الباقي على اهللً ،
ر�ضى بر�ضاك يارب».
ترجلنا من ال�س ّيارة و�أقفل
بعد �أن �أنهى علي كالمه تن ّف�س ال�صعداءّ .
بابها ،بدا ك�أ ّنه يح ّلق ،كان يتق ّدم ب�سرعة ،مهما حاولت الو�صول �إليه مل
وعلي �أ�صبح يف الأمام وقد تق ّدم كث ًريا.
�أ�ستطع .كانت ُّ
تهب ريا ٌح باردةّ ،
كان كث�ي�ر م���ن النا�س ي�سريون على الطريق ،لك ّنن���ي ما كنت �أرى �سوى
بقمي�ص �أ�سود و�أكتاف قو ّية يتق ّد ُم �إىل الأمام.
علي من بينهم جمي ًعا
ٍ
ّ

11
الحياكة

ح��� ّل خريف هم���دان ابتدا ًء م���ن �أوا�سط �أيلول ،حام�ًل اً معه الرياح
والربد ،وانطلق علي �إىل اجلبهة بعد اليوم العا�شر من املح ّرم.
���ت خالل هذه امل ّدة يف منزل ال�س ّيدة من�ص���ورة� .أغلقنا النوافذ
بقي ُ
باك��� ًرا يف وجه ال�ب�رد ،و�أخرجنا الألب�س���ة ال�شتوية م���ن ال�صرر .ق�ست
الريح على �أوراق الأ�شج���ار اخل�ضراء ف�أ�سقطتها عنوة قبل �أن ت�صف ّر،
وع ّرت الأ�شجار باك ًرا.
علم اجلمي���ع �أنّ خري ًفا و�شتا ًء طوي َلني ينتظرانن���ا ،ف�أم�ضينا ليايل
اخلري���ف الطويل���ة بحياك���ة �ألب�سة املول���ود املرتقب� .أخرج���ت ال�س ّيدة
من�صورة من خزانته���ا �ص ّنارتيها وراحت حتيك كنزة جميلة حلفيدها
على حلن �أهزوجة دندنتها بحزن.
كذلك ع ّلمت ال�س ّيدة منرية كيفية احلياكة بال�صنارة ،ورحنا نحيك
م ًعا �أط ُق ًما ع ّدة من الكنزات والبناطيل والقبعات للمولود املرتقب.
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كان الوق���ت ع�صرالثامن ع�شر من ت�شرين الثاين� .أراد علي الذهاب
�إىل اجلبه���ة لي�ًل�ااً وهو الذي �أتى �إىل همدان من���ذ �أ ّيام ع ّدة فقط .حاول
خ�ل�ال هذه الأ ّيام املع���دودة �أن يعطف قدر امل�ستطاع على والديه� .ساءت
حال ال�س ّيدة من�صورة �أكرث بعد �شهادة �أمري ،و�أخذ ك ّل يوم يعت ّل جزء من
يوما بعد يوم.
بدنها ،لكن م�شكلة ُكليتَيها كانت الأ�سو�أ وتر ّدت �أكرث ً
نقله���ا علي م ّرات ع ّدة �إىل امل�ست�شفى ،وحت��� ّدث �إىل �أط ّباء ماهرين
وذوي خربة حول مو�ضوع مر�ضها ،لك ّنه مل يح�صل على نتيجة.
ك ّن���ا جال�سني يف البهو .نه�ض عل���ي ورفع �أكمام كنزته ،وطوى �أ�سفل
بنطال���ه ط ّيات ع ّدة وذهب ليتو�ض�أ .كان يتو�ض�أ دائ ًما يف املطبخ ،تبعته
�إىل هن���اك ،وك�أنّ هات ًفا ظ��� ّل ير ّدد يف م�سمعي« :فر�شت���ه ،انظري �إليه
ج ّي���دً ا» .نظرت �إلي���ه ،وح ّدقت يف تلك القام���ة الريا�ضية ،و�إىل منك َبيه
عري�ضا ومفت اً
العري�ض�ي�ن .كان عنق���ه ً
َ
���ول ،ل�صي ًقا بر�أ�س���ه من اخللف،
و�ساق���اه املمتلئت���ان البي�ضاوان باديت�ي�ن للعيان ،وكعب���ا قدميه بارزين
بلونهم���ا الزه���ري .عندما كان مي�ش���ي يف البيت ك�أنمّ ا يت���د يف الأر�ض
قدمه .م�س���ح على ر�أ�سه وقدميه ظنّ �أ ّنني �أري���د �أن � ّ
أتو�ض�أ مثله ،ابتعد
عن حو�ض اجللي ليف�سح يل املجال ،ورحت �أراقب ك ّل حركاته و�سكناته
بدقة ،و�أح�س�ست �أ ّنه ينبغي يل �أن �أحفر تلك التفا�صيل يف ذاكرتي.
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دلف �إىل غرف���ة اال�ستقبال ،و�أخرج من جيب قمي�صه رقعة �صغرية
كان يحف���ظ يف داخله���ا �سجدة على الدوام .و�ش���رع يف الأذان والإقامة
حلقت به وجل�ست خلفه ،نظرت �إليه بحزن ،كان ي�ص ّلي
�شجيُ .
ب�صوت ّ
���وي العنق وير ّدد يف قنوته مت�ض ّر ًع���ا« :اللهم ارزقني توفيق ال�شهادة
مل ّ
يف �سبيلك».
عندما �أ ّمت �صالته جل�س بجانب ال�س ّيد نا�صر ،و�شرع يف تو�صيته:
 �أب���ي العزي���ز ،قد �أت�أخر هذه امل ّرة يف الع���ودة ،ولع ّله بعد �شهرين،حتّ���ى �إ ّنن���ي قد ال �أ�ستطيع املج���يء من �أجل الوالدة ،لق���د �أو�صيت �أحد
يح�ضر لفر�شته �سم ًنا حيوان ًّيا م���ن القرية ،وكذلك خرو ًفا،
الإخ���وة �أن ِ
�إن مل �أكن موجودًا اذبحوه وق ّدموه �أ�ضحية من �أجلها.
عندما انتهت تو�صياته ،تق ّدم نحوي وقال:
خا�صتي.
 فر�شته� ،أح�ضري الألبوم ّ�أح�ضرت الألبوم من الغرفة ،عندما �أردت اخلروج منها ا�صطدمنا
ببع�ضنا البع�ض لدى الباب� .ضحك وقال« :تعايل واجل�سي هنا».
جل�سن���ا .فتح عل���ي الألب���وم وراح يت�ص ّفح���ه ،كان ينظ���ر �إىل �صور
�أ�صدقائ���ه ال�شه���داء ويت����أوه قائ�ًل«اً �« :أين ال�شهي���د نظ���ري1؟ ال�شهيد
تكريل !2يا لذكراك الط ّيبة �شهيد �شاه ح�سيني.»!3
انتفخت �أوداج���ه ،وت�ض ّرج وجهه حمر ًة ،وتلألأت الدموع يف عينيه.
 -1حميد نظري :ولد في  1تير  1346في قرية �سهل مرادبيك في همدان ,وا�ست�شهد في 20
غوا�صا وع�ضو فريق اال�ستطالع في جزيرة مجنون.
�شهريور  1365عندما كان ً

 -2هاني تكرلي :ولد في  3خرداد  1342في قرية بيغ�ش مالير .كان في قوات اال�ستخبارات
لعمليات لواء �أن�صار الح�سين وا�ست�شهد في 30دى  1362في منطقة ق�صر �شيرين.
 -3ال�شهي���د عل���ي �شاه ح�سيني د�ستج���ردي :ولد في همدان بتاري���خ  11/4/1954وا�ست�شهد
بتاريخ /9ت 1977 /2في منطقة عمليات ماووت في العراق.
Q
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�أخذت الألبوم لأ�ضعه جان ًبا ،ف�ش ّده من يدي وقال« :وردتي ،دعيه ،هذا
الألبوم ك ّل حياتي� ،إ ّنه �سبب بقائي وجهادي».
 «�إ ّنك ت�ؤذي نف�سك».تقاطرت دموعه على خ َّديه قطر ًة قطرة.
 فر�شت���ه ،لق���د كان ه�ؤالء جميعه���م ّع�شاق �أبي عب���د اهلل احل�سني
دما
 ،Qلق���د ت�ص ّبب���وا عر ًق���ا لأجله ،و�أ�صيب���وا بجراح كث�ي�رة� ،أرقوا ً
كث ًريا ،عط�شوا وجاعوا ،اكتووا حتت ح ّر ال ّلظى ،لك ّنهم مل يقولوا تعبنا،
عط�شن���ا ،ن�شعر بالنعا�س ،حتّى م ّرة واحدة� .أنظر �إىل هذه ال�صور حتّى
�إذا م���ا بقي���ت ح ًّيا ال �أن�س���ى ال�شهيد قراكوزل���و 1الذي كان يق���وم ال ّليل
لي�ص ّلي ،ويقر أ� زيارة عا�شوراء ،ويناجي بحرقة ،اً
بدل من النوم والراحة.
لدي منزيل
�أنظر �إىل ه�ؤالء حتّى �إذا ما متنيت يف �إحدى املرات �أن يكون ّ
وحياتي �أتذ ّكر م�ص ّيب وهو يقول« :ال ت�أملوا كث ًريا؛ لأنّ املوت ي�ضحك من
�أمانيك���م» ،لأتذكر �أنّ اليوم هو لي�س وقت �أما ّ
ين ولي�س وقت كالم ،علينا
�أن نعم���ل ،فك ّل من لديه ر�أ�س علي���ه �أن يق ّدمه هدية ،ومن لديه يدان �أن
يفت���دي بهما ،و�إن كان عجو ًزا وال ي�ستطيع املج���يء �إىل اجلبهة عليه �أن
يدافع عنها.
ومتعب ،فعلى ح ّد تعبريه لقد ا�ست�شهد منذ �أول
كنت �أعلم �أ ّنه حزينٌ
ٌ
احل���رب ما يقارب كتيب���ة من �أ�صدقائه .جل�س���ت بجانبه ،ورحنا ننظر
�إىل �ص���ور ال�شهداء .كان ي���ذرف الدموع �أمامي م���ن دون تك ّلف ،بينما
كنت �أبكي لبكائه.
عن���د امل�ساء تناول ع�شا ًء ً
ب�سيط���اّ ،ثم قال« :وردت���ي� ،أريد �أن �أنام،
�أميكنك �إيقاظي عند ال�ساعة 2:30؟».
 -1محمد مهدي قراكوزلو :ولد في همدان في � 20آذر  .1343كان من وحدة اال�ستخبارات
للعمليات .ا�ست�شهد في فاو العراق ،وكذلك ا�ست�شهد �أخوه م�صطفى بتاريخ .7/8/1365
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يف ك ّل م��� ّرة قبل ذهابه �إىل اجلبهة بع ّدة �ساعات كانت هموم الدنيا
تن�ص���ب ك ّلها على قلبي .تل ّبدت �أفكاري وت�ش ّو�شت ،ومل �أطق فعل �شيء.
ّ
ه ّي����أت له الفرا�ش و�أطف�أت نور الغرفة وتركت���ه ينام .كنت �أعلم �أ ّنه لن
يغفو يف ال�س ّيارة حتّى ال�صباح.
خرجت من الغرفة ،كانت ال�س ّيدة منرية يف املطبخ� ،أ ّم��ا ال�س ّيدة
من�صورة وال�س ّيد نا�صر واحلاج �صادق فكانوا ي�شاهدون التلفاز .عر�ض
برناجما وثائق ًّيا عن ال�شهيد خرازي ،اقرتبت عد�سة الكامريا على
التلفاز
ً
وجه ابنه ال�صغري مهدي بينما كانت زوجته تروي ذكرياتها مع ال�شهيد.
فج����أة ،ارجت���ف قلبي وتغيرّ ت �أح���وايل ،ف ّكرت يف نف�س���ي -ول ُيقطع
ل�س���اين� -أيعقل �أن ي�ست�شهد علي وي�صبح ولدي هكذا؟! نه�ضت وذهبت
�إىل الغرف���ة� ،أ�ض����أت م�صباحه���ا .كان علي قد غفا ب�سرع���ة ،لقد كان
نومه عمي ًقا لدرجة �أنّ �ضوء الغرفة مل يوقظه .جل�ست عند ر�أ�سه بقلب
غ�ص حز ًنا من �أجل �أ�صدقائه ال�شهداء.
ك�سري .تذ ّكرت الع�صر ،كيف ّ
ك���م كان �شكل���ه بري ًئا وهو نائ���م!! وك�أنّ هات ًفا ظ��� ّل يطرق يف �أذين:
«فر�شت���ه ،ح ّدق���ي في���ه ج ّي���دً ا .فر�شته ،احفظ���ي مالمح ه���ذا الوجه،
وتفا�صيله ،احفظيها �إىل الأبد».
ح ّدق���ت يف وجهه مل ًّيا ،ويف ك ّل خطوط جتاعيد جبينه وحول عينيه،
ي���ا �إلهي! �إ ّنه يف اخلام�س���ة والع�شرين من عمره ،فما ك ّل هذه التجاعيد
على جبهته!!
كان���ت قدماه ظاهرتني من حتت الغطاء .نظرت �إليهما ج ّيدً ا كي ال
�أن�سى �ش���كل �أ�صابعه البي�ضاء .بدت قدماه البي�ض���اوان كقطعة بي�ضاء
رقيقة م ّدت على العروق الزرقاء الكثرية التي ت�شبه �شجرة قوية� .أردت
علي �أن �أحف���ظ �شكل ذينك ال�ساعدين
�أن �أحف���ظ ك ّل تفا�صيل ج�سدهّ ،
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املفتول�ي�ن ،ذاك الق���د املم�شوق ،تلك الذقن املرخ���اة ال�شقراء ،العينني
الزرقاوي���ن ،احلاجب�ي�ن املبعرثي���ن والكثيفني ،ال�شع���ر املبعرث الذي مل
ُي�س ّرح ج ّيدً ا �أب���دً ا .كيف كان حاجباه ي�سرت�سالن ب�سرعة!! �أحيا ًنا كنت
أق�ص ل���ك حاجبيك» ،مل
�أحم���ل
املق����ص و�أرك�ض خلفه قائل���ة« :دعني � ّ
ّ
يدعن���ي �أفع���ل ذلك ،مل ي�ست�سل���م لتق�صريهما ،ب���ل كان وب�إ�صرار م ّني
ّ
يرطب �أ�صابع يديه بلعابه ومي�سح على حاجبيه فينتظمان.
يوما بنوم عمي���ق ،كان ينام وك�أ ّنه
تل���ك العينان الزرقاوان مل تهنئا ً
يغم����ض عي ًنا وتبق���ى العني الأخرى م�ستيقظة .لك ّن���ه يف تلك ال ّليلة! كم
كان نومه عمي ًقا! جل�ست فوق ر�أ�سه وقتًا طويلاً ّ ،ثم نه�ضت وخرجت.
�أغلقت حقيبته .ك ّنا يف مو�سم الرمان واليو�سف �أفندي ،فو�ضعت له
رمانتني كبريتني م�شقوقتني داخل احلقيبة .كان احلاج �صادق وال�س ّيدة
منرية والأطفال يف غرفة نومهم ،بينما ال�س ّيد نا�صر وال�س ّيدة من�صورة
نائمني يف البهو.
ذهب���ت �إىل املطبخ .جليت ال�صحون وبكيت ،م�سحت اخلزائن ،ومل
�أ�ستط���ع النوم .مل تكن حايل ج ّيدة ،انقلب���ت �أحوايل جم ّددًا� ،أردت �أن
�أتقي�أ ثانية ،ورحت مع ذلك البطن املمتلىء 1وتلك احلال �أ�شطف �أر�ض
املطبخ امل�صنوعة من ال�سرياميك الأبي�ض.
لدي من���زل ب�سرعة ،فقد �سئمت من الإزعاج
ك���م �أحببت �أن ي�صبح ّ
ال���ذي ن�سببه له���ذا وذاك .كلاّ  ،ل�س���ت �سئمة ،كذل���ك ال اعرتا�ض على
ذلك ،م���ا دام �أنّ علي موجود ف�أنا م�ستع ّدة لأن �أعي�ش �إىل جانبه هكذا
طول عمري.
ج ّفف���ت ال�صحون وو�ضعتها يف اخلزانة .مل �أ�ستطع النوم ومل �أرغب
 -1في الأ�شهر الأخيرة من حملها( .المترجم)
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يف ذل���ك .كنت �أنظر �إىل ال�ساعة يف املطبخ بعجالة ويزداد ا�ضطرابي.
���م ذهبت ووقفت عل���ى ال�شرفة،
و�ضع���ت �ش���ادوري عل���ى ر�أ�سي ،ومن ث ّ
فه ّبت ريح باردة .كان���ت �أ�ضواء املنزل املجاورة مطف�أة ،قلت يف نف�سي
هني ًئا ملن ناموا من ّعمي البال .كان الطق�س باردًا ،باردًا ج ًّدا ،مل �أ�ستطع
حت ّمل ل�سع الربد ،فعدت �إىل الداخلّ .
مت�شيت يف املطبخ والبهو وغرفة
اال�ستقبال و�أنا م�ش ّو�شة الفكر مبلبلة اخلاطر.
عدت �إىل الغرفة ،وجل�ست قرب ر�أ�سه ،كان امل�صباح مطف�أً والغرفة
مظلم���ة ،كان يكفيني �أن يكون موجودًا داخ���ل الغرفة ويتن ّف�س .هد�أت،
و�أحبب���ت �أن يتو ّق���ف الزمن عند تل���ك احلال و�أن ال يتق��� ّدم �إىل الأمام
مطل ًقا � ،اّإل �أنّ عقارب ال�ساعة كانت تعاندين وتدور ب�شكل �أ�سرع و�أ�سرع
و�أ�س���رع م���ن ذي قبل .بل���غ الوقت الثاني���ة والربع بعد منت�ص���ف ال ّليل.
و�ضعت يدي على كتفيه وهززتهما بلطف.
 علي ،علي حبيبي انه�ض.وجلاً « :كم ال�ساعة؟».
ا�ستيقظ على الفور ،ا�ستوى على ال�سرير و�س�أل ِ
�أجبته بهدوء« :ال تقلق� ،إ ّنها الثانية والربع».
نه�ض ّ
وتو�ض�أ ،ارتدى مالب�سه ،وناولته احلقيبة بيده قائلة:
 لقد و�ضعت لك يف احلقيبة رمانتني للذكرى .تذ ّكرين مع ك ّل حبةرمان ت�أكلها ،باهلل عليك تعال هذه امل ّرة �سري ًعا!
نظر �إ ّ
يل وقال�« :س�آتي� ،سري ًعا ج ًّدا ،ولكن ال تخربي �أمي».
�س�ألته« :مثلاً متى �ست�أتي؟».
وكحد
 �سري ًع���ا ،بعد �أ ّيام ع ّدة ،فليبق ذلك بيننا وال تخربي �أحدً اٍّ ،�أق�صى �إن طالت غيبتي كث ًريا فلأ�سبوع فقط.
�سررت له���ذا الكالم .ا�ستيقظت � ً
أي�ضا ال�س ّي���دة من�صورة فقال علي
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منزعجا�« :أماه ،ملاذا ا�ستيقظت من نومك؟ ال داعي للوداع كنت �س�أذهب
ً
إليك بنف�سي».
� ِ
انحن���ى عل���ي وق ّبل وجه �أم���ه .و�ضعت ال�س ّيدة من�ص���ورة يدها حول
رقبت���ه و�ض ّمت ر�أ�سه على �صدرها قائل���ة« :حبيبي علي ،انتبه لنف�سك،
اذهب ب�أمان اهلل».
قال لها�« :أ ّماه ،انتبهي لنف�سك».
ا�ستيق���ظ كذلك ال�س ّيد نا�صر فق ّبله علي � ً
أي�ضا وقال�« :أبي انتبه لك ّل
�شيء ،وال تن�س الو�صايا ،انتبه لأمي».
ر ّب���ت علي عل���ى كت َفي �أ ّمه وق ّب���ل وجهها ّثم نظ���ر �إىل �ساعته .ربط
�شريط حذائ���ه على عجلّ ،ثم قال يل ولل�س ّيدة من�صورة« :ادخال �أنتما
�إىل الداخل ،فالطق�س بارد».
لبا�سا رقي ًقا ،فارجتفت
لكننا تبعناه رغم الربد القار�س .كنت �أرتدي ً
م���ن الربد وراح���ت �أ�سناين ت�صط���ك ببع�ضها البع�ض .كان���ت ال�س ّيارة
مركون���ة يف الزق���اق ،خنقتني العربة و�أردت �أن �أ�ص���رخ و�أقول« :علي ال
تذهب! علي! من �أجلي ومن �أجل طفلك ال تذهب!».
رغب���ت يف ال�صراخ�« :أيها اجل�ي�ران! ا�ستيقظوا! ال تدعوا زوجي ك ّل
�سعادتي يذهب! باهلل عليكم فليعرت�ض طري َقه �أحد!».
ولك���ن ،ب اً
والغ�ص���ة يف عمق
���دل م���ن ك ّل هذا ،قلت ل���ه عند ال���وداع ّ
حلقوم���ي كالع���ادة« :علي حبيب���ي ،ال تن�س �أن ت�شفع لنا ،م���ن �أجل.»...
خجل���ت �أن �أقول �شي ًئا عن الطفل �أمام ال�س ّيدة من�صورة ،فقلت ب�صوت
«عد ب�سرعة».
خافتُ :
نظر �إ ّ
يل مبت�س ًما« :وردتي فر�شته ،حبيبتي �ساحميني».
ذراعيها ثانية وعانقته مل ًّيا .ق ّبلتْه ع�شر
ّثم فتحت ال�س ّيدة من�صورة َ
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م���رات ،و�ش ّمت���ه .كنت واقفة �أنظ���ر �إىل تلك القبالت .و�ض���ع ر�أ�س �أمه
عل���ى �ص���دره وهم�س �شي ًئا يف �أذنه���ا ،لك ّنه كان يوجه نظ���ره �إ ّ
يل ،ح ّدق
علي وعلى طفله� .أكان يو�صي والداه بنا؟! مل
يف بطن���ي وبدا قل ًقا ،قل ًقا ّ
�أ�سمع هم�سه ،ذهب ب�سرعة وجل�س داخل ال�س ّيارة� ،ش ّغل املحرك ،دارت
ال�س ّيارة ،و�ضغط على دوا�سة الوقود وانطلق .كم حوت تلك ال�س ّيارة من
ذكري���ات لنا .انطلقت ال�س ّيارة وه���و يل ّوح يل بيديه ،لك ّنه فج�أة انعطف
وع���اد من منت�صف الطريق .عاد به���دوء وعرب من جانبنا� ،أنزل زجاج
النافذة وقال بقلق« :ادخلوا �إىل الداخل ،فالطق�س بارد».
بقي���ت واقف���ة حتّى انعطفت ال�س ّي���ارة باجتاه ال�ش���ارع .كنت �أراه يف
ال ّليل املظلم يل ّوح لنا بيده .دخلنا مع ال�س ّيدة من�صورة �إىل الداخل .كم
�ص���ار امل�سري من الفناء حتّى املبنى طويلاً  .مل ينب�س �أحدنا ببنت �شفة،
وب�صمت عميق �أطف�أنا الأنوار بحزن وهدوء.
منت عل���ى �سرير علي ّ
وغطيت ر�أ�سي بالغط���اء ،كانت رائحته تفوح
م���ن الغطاء وال�سرير ،فبعد الآن لن ت�س ّبب يل هذه الرائحة حال ته ّوع،
ف�شممت و�شممت ،و�أجه�شت بالبكاء حتت الغطاء.
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العيش مع رجل ذي مروءة
ليلة واحدة أفضل
كل العمر
من العيش مع رجل عديم المروءة ّ

يف ليل���ة اخلام�س والع�شرين من ت�شرين الثاين ،ك ّنا ما زلنا نقيم يف
من���زل احلاج �ص���ادق .كان علي قد قال يل قبل مغادرت���ه �إىل اجلبهة:
«ابق���ي عن���د والدتي �أثن���اء غيابي ,فبوج���ودك معها �ست�شع���ر بوجودي
قربه���ا» .ولأ ّنه كان قد �أخربين �أ ّنه �سيعود بع���د �أ�سبوع ّ
ف�ضلت انتظاره،
و�أن ال �أذهب �إىل � ّأي مكان.
علي الكرى .جل�أت �إىل
يف تل���ك ال ّليلة �شعرت باال�ضطراب ومل يغلب ّ
غرف���ة اال�ستقب���ال ،وتناولت من املكتبة كتا ًبا للأ�ست���اذ مط ّهري ,ق ّلبت
�صفحات ع ّدة منه من دون �أن �أعي منها �شي ًئا .مل �أ�ستطع الرتكيز مهما
حاول���ت ،رحت �أقلب �صفحة واحدة ك ّل ن�صف �ساعة ,ترك ّز نظري على
�شت يف مكان �آخر.
الكتاب ،لكن تفكريي ّ
�أخرجت دف�ت�ر مذ ّكراتي و�أ�شغلت نف�سي بكتابة مقاطع من الكتاب.
تذ ّك���رت ال ّليلة الأخرية وتلك النظرات العميق���ة ,خاجلني الروع ،ملاذا
حاول���ت تلك ال ّليلة �أن �أحفظ ك ّل تفا�صي���ل وجهه؟ رمبا �شعور ما حينها
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ق���د �أُ ِلهم �إ ّ
إلهاما .فكرت يف نف�سي :كلاّ ,ال ينبغي �أن تراودين �أفكا ٌر
يل � ً
�س ّيئة .لقد �أخربين بنف�سه �أ ّنه �سي�أتي �سري ًعا� .إذا كان �سي�أتي فلماذا ال
�أنام؟ ملاذا �أنا م�ضطربة �إىل هذا احل ّد؟ وا�سيت نف�سي قائلة« :فر�شته,
ال ينبغ���ي �أن تراودك �أفكار �سوء ,فهذا لي�س حممودًا للطفل ,وبالت�أكيد
طبيعي ،وهو م���ن عوار�ض احلمل .وهذا القلق � ً
أي�ضا
فه���ذا اال�ضطراب
ٌّ
له عالقة باحلمل ،فك ّل الن�ساء احلوامل ي�شعرن بهذا اال�ضطراب».
وبينما نحن نتناول الفطور ،انتب���ه ال�س ّيد نا�صر �إىل تعبي ونعا�سي،
�س�ألني عن ذلك ف�أجبته« :مل �أمن ليلة البارحة ،كنت م�ضطربة».
وكالعادة وا�ساين بحن ّوه الأبوي .حاولت �أن �أع ّدل مزاجي ,وهل رنني
الهات���ف ي�سمح بذل���ك؟! كان يرن من دون تو ّقف من���ذ ال�صباح الباكر
يطلبون احلاج �صادق.
مل يذه���ب احل���اج �صادق �إىل عمله ,ه��� ّد�أت من روع���ي وعل ّلت ذلك
عم
�أ ّن���ه رمبا يكون لديهم عمل ما معه ,ولكن �أميك���ن خداع القلب! لقد ّ
ال�ضجي���ج كي���اين ,قلت يف نف�س���ي« :ال م�شكل���ة� ,إن عمل احل���اج �صادق
يوما �إىل العمل
ح�سا�س بع����ض ال�شيء ,فامل�س�ؤولية هك���ذا� ,إن مل يذهب ً
�سيت�ضع�ضع ك ّل �ش���يء ،و�سي�ضطرون �إىل االت�صال به مل�شاورته يف بع�ض
الأم���ور» ,لك���نّ هات ًفا يف داخلي �ص���ار يرد ّد« :ح ًّق���ا! َمل ْمل يذهب احلاج
أنت؟ �أ�أنت
�ص���ادق �إىل عمله؟» ,ت�شاجرت مع نف�سي قائل���ة« :وما دخلك � ِ
مفت�ش! مل يذهب فال يذهب! ال يرغب يف الذهاب ,يريد البقاء يف املنزل
يوما للراحة».
ً
عيني
لك���ن ،ليت رن�ي�ن ذاك الهاتف اللعني يتو ّق���ف ,ت�س ّمرت �إحدى ّ
على الباب ،والعني الأخرى على فم احلاج �صادق الذي كان يتك ّلم على
الهات���ف بعيدً ا عن البقية ب�شكل مثري للريبة .ملاذا مل يفتح الباب �أحد؟
علي؟ لقد قال بنف�سه �إ ّنه �سي�أتي خالل �أ�سبوع .كم كان يوم
ملاذا مل ي� ِأت ّ
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الأربعاء قا�س ًيا.
انتظ���رت نهار اخلمي�س ك���ي ُيفتح الباب منذ ال�صب���اح الباكر ,لقد
وع���دين علي �أ ّن���ه �سيعود �سري ًعا ,وها قد م�ض���ت � 7أ ّيام على ذهابه ,مل
يوما �إ ّن���ه �سيعود ب�سرعة على هذا النحو م���ن اليقني ,كم �ساورين
يق���ل ً
القلق! وملاذا طلب م ّني �أن ال �أخرب والدته؟
خ���رج احلاج �صادق يوم اخلمي�س من البيت باك��� ًرا ،ومل يق ّر لل�س ّيد
ً
مقطوعا وال يرنّ  ،وظ ّل
منقب�ضا ومرتب ًكا ,كان الهاتف
نا�صر قرار .بدا
ً
الهات���ف ذاته يف داخلي يجل���ب يل الأخبار ال�س ّيئة ،وينبئني �أنّ مكروهً ا
ق���د ح�صل ,لك ّنني تظاهرت ب�أ ّنني ال �أعل���م �شي ًئا ،و�أخذت م ّني احلرية
ك ّل م�أخ���ذ .كنت دائ ًم���ا �أحد�س ت�صرفات الآخري���ن امل�شكوكة واملبهمة
الغ�صة جمرى حلقومي� ,أحببت �أن يقول
ج ّيدً ا ,انقب�ض قلب���ي ،و�س ّدت ّ
1
�أحد يل« :فوق عينيك يوجد حاجبان » ,كي �أبكي ,لكن كان ك ّل فرد م ّنا
خمي�س
منطو ًيا عل���ى نف�سه ،و�أطبق على املنزل �صمت مريب .يا له من ٍ
قا�س وحزين!!
ٍ
عن���د �صباح ي���وم اجلمعة ,جاء وال���دي يف �أثري .م���ا �إن ر�أيته حتّى
دب اخل���وف يف قلب���ي؛ �إذ مل ي�سبق �أن �أتى �أحد من �أف���راد عائلتي �إىل
ّ
���ت �أنّ مكروهً ا قد حدث بالت�أكيد.
من���زل احلاج �صادق من قبل ,حد�س ُ
حاول �أبي �أن ُيظهر نف�سه �أ ّنه بحال طبيعية ،لكن اال�ضطراب كان ميور
من خلف هاتني العين�ي�ن العطوفتني با�ستمرار .وقف لدى الباب وقال:
أنت � ً
أي�ضا
«فر�شت���ه ,لدينا �ضيوف ,لقد جاء ع ّمك وقالت �أمك �أن ت�أتي � ِ
لتناول الغداء معنا ,لنجتمع م ًعا على مائدة الطعام».
كانت �س ّيارة رينو بي�ضاء اللون متو ّقفة �أمام باب املنزل .جل�س خلف
 -1كناية عن الأمر الوا�ضح والجلي( .المترجم)
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املق���ود رجل ال �أعرف���ه ,وبا�ضط���راب كبري ذهبت وارتدي���ت مالب�سي،
وعدت لأجل�س يف املقعد اخللفي.
علي العودة ب�سرعة».
قلت لأبي« :من املق ّرر �أن ي�أتي علي اليوم؛ لذا ّ
لك ّن���ه مل يلتف���ت لينظر �إ ّ
يل حت���ى! دا�س الرجل عل���ى دوا�سة الوقود
واجته بنا من تلك ال�شوارع الباردة واخلالية نحو املنزل .كانت الأ�شجار
الياب�سة والعارية متج ّمدة بطبقة رقيقة من الثلج.
و�صلنا �إىل املن���زل ,ومل يكن �أث ٌر لع ّمي �أو لل�ضيوف .كانت �أ ّمي تذرع
الأر�ض م�ش ًيا يف فنائنا ال�صغري ,ما �إن ر�أتني حتّى هرعت نحوي ،وقبل
�أن تقول �شي ًئا �س�ألتها�« :أمي ,ماذا ح�صل؟ �أخربيني احلقيقة».
ا�ستنج���دت نظراتها ب�أبي وقالت ب�صعوب���ة بالغة« :ال �شيء ,ال �شيء
�إنمّ ا� ...إنمّ ا».
�صرخت�« :إنمّ ا ماذا؟!».
ف��� ّر اللون من وجهه���ا ,بينما ر�ؤي���ا ونفي�سة كانتا تنظ���ران �إلينا من
خلف �ستائر النافذة بقلق.
قال���ت �أ ّمي به���دوء« :ال تفزع���ي ,مل يح�صل �شيء لق���د �أ�صيب علي
بجروح قليلاً فقط».
ال �أدري م���اذا �أ�صابني ,غ�ضبت ب�شدة وقلت« :ح�س ًنا ُج ِر َح فل ُي ْجرح!
م���اذا تعني لعبة الق���ط والف�أرة هذه؟! فلي�ست امل���رة الأوىل التي ُي ْجرح
فيها ,لقد ُج ِر َح حتى الآن مئة مرة!!».
خرج���ت الكلمات من ف���م �أ ّمي ب�صعوب���ة ,قالت على نح���و ّ
متقطع:
«ولكن ،هذه املرة تختلف عن �سابقاتها ,يده! يده ...لقد قطعت».
���م ,فقلت« :ح�س ًن���ا ُق ِط َعت يده
فج����أة ف ّك���رت �أ ّنه لي����س بال�شيء امله ّ
حي».
فل ُت ْق َطع ,فال �إ�شكال يف ذلك ,على � ّأي حال هو ّ
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نظ���رت �أ ّم���ي �إىل �أب���ي نظ���رات ي�أ�س وم�سكن���ة فقال �أب���ي« :فر�شته
عزيزتي ,ليت يده فقط قد ُق ِط َعت ,لكنّ قدمه � ً
أي�ضا قد ُق ِط َعت».
يف تلك اللحظة ف ّكرت �أ ّنه لو ُق ِط َعت ك ّل �أطراف بدنه �إر ًبا فال �ضري
يف ذلك� .أريده ح ًّيا فقط ,ف�أجبت �أبي ب�سرعة« :ال �ضري يف ذلك» ,ومن
ّثم �أجه�شت بالبكاء.
 �أق�س���م باهلل ال يه ّمن���ي حتّى لو قطعت كلتا يدي���ه ,ولو قطعت كلتاأي�ضا ال م�شكلة بالن�سبة �إ ّ
قدمي���ه � ً
يل� .أخ�ب�روين فقط ،هل هو على قيد
حي؟
احلياة!! باهلل عليك يا �أبي �أخربين هل هو ّ
�أ�ش���اح والدي بوجهه �إىل اجلهة الأخرى كي ال �أرى دموعه .قال وهو
يغ�ص بالبكاء« :فر�شته حبيبتي� ,أتدرين ماذا ح�صل؟».
ّ
ت�ص ّلب���ت �شراي�ي�ن �ص���دري و�أجتثّ قلب���ي من بني �أ�ضالع���يّ ،ميمت
وجهي �شطر ال�سماء الباردة املتج ّمدة وقلت« :يا �إلهي ...ملاذا ال يخربين
�أحده���م باحلقيق���ة! �أنا �أعلم� ,أعلم �أنّ علي ق���د ا�ست�شهد ,يا �إلهي ماذا
�أفعل الآن؟».
نظرت �إىل �أ ّمي و�أب���ي ورجوتهما بعجز�« :ألي�س كذلك يا �أ ّمي! �ألي�س
كذلك يا �أبي! لقد ا�ست�شهد علي؟! �ألي�س كذلك».
بك���ت �أ ّم���ي مبرارة ،واتخ���ذ �أبي زاوي��� ًة يف الفناء و�أ�سن���د ر�أ�سه �إىل
احلائ���ط� ,أ ّم���ا ر�ؤيا ونفي�س���ة ،ف�أ�سدلت���ا ال�ست���ارة ،وان�س ّلت���ا �إىل داخل
الغرفة .جل�ست على الأر�ض الباردة� .أردت �أن �أت�ش ّبث بالأر�ض و�أقب�ض
قب�ض ًة من الرتاب و�أهيله على ر�أ�سي ،ولكن مل يكن بني يدي �سوى بالط
ال�سرياميك املتج ّمد.
انحني���ت ناحية اجلنين���ة ,وقد ّ
غطت طبقة ثلج رقيق���ة وجه ترابها.
كان���ت ي���داي تبحثان عن �ش���يء يف ال�ت�راب عب ًثا .مل �أرغ���ب يف البكاء,
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ن�شج���ت قائلة« :كن���ت �أعلم ,مل ُيخل���ف علي يف وعده مطل ًق���ا ,كان يفي
بوع���ده دائ ًما .ولكن ،عل���ي حبيبي ,لقد قتلني االنتظ���ار ,لقد انتظرتك
منذ ليل���ة الأربعاء ,لقد وعدتني �أن تعود يف ظ���رف �أ�سبوع ,علي حبيبي
�أيها املجحف ,اليوم هو يوم اجلمعة� ,أمل تقل �إنّ فر�شته ال ميكنها حت ّمل
ذل���ك! �أمل تق���ل �إنّ فر�شته لي�ست على ما يرام! �أمل تقل �إنّ ك ّل هذا القلق
واال�ضطراب �سي�ؤذي فر�شته ,ماذا �أفعل من دونك!».
تق ّدم���ت �أ ّمي و�أم�سكت بذراعي ,كان وجهه���ا قد اختفى وراء طبقة
م���ن الدموع ,قالت ب�صعوبة« :انه�ضي عزيزتي ,فديتك نف�سي! انه�ضي
فالأر�ض باردة� ,سوف ت�صابني بالزكام يا حبيبتي».
مل �أهد�أ ومل يق ّر يل قرار� ,شعرت برغبة يف الذهاب �إىل مكان بعيد,
نه�ضت و�س�ألت:
�إىل م���كان ال توجد فيه �أنباء كهذه .ماذا ع�ساي �أفعل؟
ُ
«�أتدري ال�س ّيدة من�صورة بذلك؟!».
�أوم� ْأت يل بر�أ�سها ,فقلت« :لنذهب �إليها».
تق��� ّدم �أبي ,وقد ّ
تلظ���ت عيناه كاجلم���ر ,مل �أ َره على هذه احلال من
نف�ضت �أ ّم���ي �شادوري وق ّبلتن���ي .كان وجهي ند ًّي���ا .قلت لوالدي:
قب���ل.
ْ
«�أبي� ,أتذكر ماذا قلت يل ليلة العر�س؟».
ه ّز ر�أ�سه والدموع تنهمر من عينيه:
 ي���ا ابنت���ي �إن العي�ش ليلة واح���دة مع رجل ذي م���روءة �أف�ضل منالعي�ش مع رجل بال مروءة ك ّل العمر.
�أردف���ت �أ ّمي باكي���ة« :وك�أنّ اجلمي���ع كان يعلم منذ الي���وم الأول �أنّ
أنت نف�س���ك� ,ألي�س كذلك ,ك ّلنا
حيات���ك �ست ُْختَم على هذا النحو! حتّى � ِ
ك ّنا نعلم ذلك!».
تذ ّكرت يوم الطلبة وحديثي مع علي�« :أريد �أن يكون يل م�ساهمة يف
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الثورة واحلرب� ,أمتنى �أن يكون زوجي يف احلر�س ,م�ؤم ًنا ثور ًّيا».
�إن عنا�ص���ر احلر�س م�ؤمنون متد ّينون .قال علي حينها« :قد �أقع يف
الأ�سر �أو �أُجرح �أو �أ�ست�شهد».
ف�أجبته« :لي�س من املق ّرر �أن يحدث ك ّل هذا دفعة واحدة».
كن���ت �أعلم �أنّ علي لن ُي�ؤ�سر �أبدً ا ,لكن يف نف�س الوقت كنت مت�أ ّكدة
م���ن �صمي���م قلبي �أ ّنه كم���ا كانت درب���ه حمفوفة باجل���راح فهي كذلك
حمفوفة بال�شهادة.
م�سح���ت �أ ّمي دموع���ي ب�سرعة بطرف �شادوره���ا وقالت« :موالتي يا
زهراءُ ,م ّني بال�صرب على ابنتي! موالتي يا زينب ُم ّدي ابنتي بالعون!».
كان���ت كتفاي تهت���زّان من دون �إرادة م ّني ،و�س ّي���ارة ال ّرينو كانت ما
ال�سائق مع �أبي ،وراح ينظر �إلينا
زالت متو ّقفة �أمام باب املنزلّ ,
ترجل ّ
وغم.
بحزن ّ
ن�شج���ت ناحب���ة�« :أق�سم باهلل ،ك ّل هذا كان ليل���ة واحدة ,لقد ع�شت
معه ليلة واحدة فقط».
�أردت امل�س�ي�ر يف الطرق���ات ال �ألوي على �ش���يء� ,أردت الذهاب �إىل
م���كان بعيد� ,إىل قمة اجلب���ل� ,إىل و�سط البح���ر� ,أو �إىل الأعايل حيث
ال�سم���اء� .أردت الذه���اب �إىل مكان ال يوجد فيه �أح���د� ,أردت �أن �أ�صرخ
و�أبكي قدر ما �أ�ستطيع.
مل �أك���ن �أرى � ّأي م���كان وال � ّأي �شيء .كانت �أمام ناظري فقط �صورة
عل���ي .ع ّمت ال�ضو�ض���اء �أمام املبنى ال�ساد�س ،ووق���ف عدد من ال�شبان
مبالب�سهم ال�سوداء مقابل منزل والدة زوجي ،وراحوا يبكون ب�صمت.
�ساع���دين �أبي و�أ ّمي و�صعدن���ا  54درجة ب�صعوب���ة .كان باب ال�شقة
مفتوحا وال�س ّيدة من�صورة جتل�س و�سط البهو .ما �إن ر�أتني حتّى نه�ضت
ً
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وتق ّدمت باجتاهي ,عانقنا بع�ضنا البع�ض ،قالت يل وهي تعانقني باكية:
«عزيزتي فر�شته� ,أر�أيت ماذا ح�صل؟ لقد رحل علي! لقد رحل علي من
بيننا! لقد ُحرم ر�ؤية طفله! يا ح�سرتاه عليك يا حبيبي ,والهفتاه عليك
يا علي! فدتك �أمك �أيها العري�س! عري�س مل ي�شبع من احلياة!.»...
بيد عل���ى كتفي� ,شع���رت بي ٍ���د حت�ضنني وحت�ض���ن ال�س ّيدة
�شع���رت ٍ
من�ص���ورة ،كان ال�س ّيد نا�صر قد و�ضع ر�أ�سه و�سط كتفينا وعانقنا نحن
االثنتني وقال باك ًيا« :يا �إلهي ,يا ر ّباه ,ال�صرب� ،ألهمنا ال�صرب! يا �إلهي,
يا ر ّباه ,احلمد لك .علي حبيبي! علي ولدي �إىل �أين رحلت يا �أبتاه!».
�ضجت اجلموع من حولنا
وراح يبكي معنا ب�ش ّدة ،ومع بكائه ونواحه ّ
بالبكاء .وقفت �أ ّمي جان ًبا لك ّنني كنت �أ�سمع �صوتها:
 �ص ّلوا على حممد و�آل حممد .يا موالتنا الزهراء �ألهميهم ال�صرب!يا موالتنا زينب كوين يف عونهم!
بع���د قليل ,تف ّرقنا عن بع�ضنا البع�ض ,جل�س ال�س ّيد نا�صر يف زاوية،
وو�ض���ع ر�أ�سه عل���ى ركبتيه ,وال�س ّي���دة من�صورة كانت تذه���ب �إىل هذه
الناحي���ة وتل���ك وتنوح« :عل���ي! الآن على كتف من �س�أ�ض���ع ر�أ�سي! علي!
الآن من �سيوا�سيني! تعال وقل �إنّ ذلك كذب! تعال وقل �إ ّنك مل ترتكني
وح���دي! لهف���ي علي���ك يا عل���ي! واح�سرتاه علي���ك .يا �إلهي لق���د انتهت
حياتي! علي ك ّل ما �أملك ,حبيبي علي رحل!.»..
ت�سللت �إىل ح�ضن �أ ّمي و�س�ألتها�« :أين علي؟ فلنذهب لرناه».
هم�ست �أ ّمي يف �أذين« :مل ي� ِأت بعد� ,إ ّنه عند �أ�صدقائه».
�س�ألتها« :و�أين ا�ست�شهد؟».
 يف ماووت العراق على لغم.قل���ت و�أن���ا �أبكي�« :إ ّنه يف جبه���ات الغرب منذ �أ ّيام ع��� ّدة و�أ�صدقا�ؤه

العيش مع رجل ذي مروءة 13 -

249

يودعونه».
وف���د الأ�صدقاء واملع���ارف والأقرباء لتعزيتنا ,فل���م ي�ص ّدق �أحد ما
ح���دث ,كان اجلميع ينظ���ر �إلينا مبهو ًتا؛ �إذ �إ ّنه ق���د م�ضى على �شهادة
�أمري � 6أ�شهر فقط.
و�صل���ت مرمي واجل ّدة واجل ّد والأق���ارب الطهرانيون ليلاً ,كم كانت
�ضجيجا مل اً
���ول! كم كان بكاء م���رمي بانك�سار،
حلظ���ة مريرة! ك���م كان
ً
وجارحا! كم
والآه���ات املظلوم���ة لل�س ّيدة من�صورة وال�س ّيد نا�ص���ر م�ؤملًا
ً
كان ليلاً ال نهاية له! كم كان يوم جمعة قا ًمتا وطوي ًال!
ح�ضرت
يف �صباح ال�سبت� ,أخربنا �أحد �أ�صدقاء علي �أنّ اجلنازة قد �أُ ِ
�إىل هم���دان ،و�أخذوه���ا �إىل مرياجن ،و�أقاموا له���ا املرا�سم هناك حتّى
ال�صباح .كان قلبي يغلي من اال�ضطراب ,ومل يق ّر يل قرار.
ارتدى اجلميع مالب�سهم فقلت لهم« :و�أنا � ً
أي�ضا �س�آتي معكم».
قالوا« :كلاّ ,ال ميكن ذلك».
قلت« :بل �س�آتي».
قال���وا« :يوج���د كراهية يف ذل���ك ,فمجيئك لي�س حمم���ودًا من �أجل
الطفل».
بكيت ,ووعدتهم �أن ال ت�سوء حايل�« :أق�سم لكم و�أعدكم �أن ال �أبكي,
خذوين معكم».
رجوت احلاج �صادق:
 باهلل عليك دعني �آتي معكم.قلت لأمي« :لقد ا�شتقت �إليه».
ال فائدة ،رجوت ال�س ّيد نا�صر قائلة:
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 باهلل عليك �س ّيد نا�صر خذوين معكم.ا�ستنجد ال�س ّيد نا�صر بال�س ّيدة من�صورة:
 فلن�أخذ فر�شته � ًأي�ضا.
�أم�سكت بيد �أ ّمي:
 �أ ّمي ,قويل �شي ًئا ,افعلي �شي ًئا كي �آتي �أنا � ًأي�ضا� ,أق�سم باهلل �أعدكم
�أن ال ت�سوء حايل.
ات�صل���ت �أ ّمي بعدة جه���ات ،و�س�ألت ع ّدة �أ�شخا����ص ،فقالوا �إن نظر
املر�أة احلامل �إىل امل ّيت مكروه.
�أجبتها« :لكنّ علي لي�س م ّيتًا ,علي �شهيد».
يف النهاي���ة ر ّق���ت قلوبهم حل���ايل وقالوا« :تعايل معن���ا ال م�شكلة يف
ذلك».
خف�ض���ت ر�أ�س���ي وتبعتهم به���دوء .وك���ي ال ُيحدث «املنافق���ون»ّ � 1أي
م�شكلة جلثمان علي ،مت و�ضع التابوت يف مكان معزول ليلاً يف م�ست�شفى
اجلي����ش ,عل���ى م�سافة 5كلم من ج���ادة كرمان�شاه ،وكذل���ك ُم ِنع دخول
الأفراد الذين لي�س لديهم عمل �إىل هناك.
دخلن���ا امل�ست�شفى ,تو ّقفنا قليلاً يف حرم���ه ,تق ّدمت �إحدى �سيارات
الإ�سع���اف وتبعته���ا �سيارتان .كان خل���ف حرم امل�ست�شفى �ش���ارع �ض ّيق
طويل ج��� ًّدا ال نهاية له .و�أحاط���ت بامل�ست�شفى ف�سح���ة ت�شبه احلديقة،
املعمرة العاري���ة والياب�سة جانبي الطريق
وم�ل��أت �أ�شجار ال�صف�صاف ِّ
ال���ذي عربناه ,وا�ستق���رت عليها طبقة رقيقة من النفن���اف .كان الثلج
هناك على الت�ل�ال واجلبال �أكرث ما جعل اللون الأبي�ض يكت�سح الأر�ض
وال�سهل واجلبل.
 -1المنافقون :يق�صد بهم منظمة (منافقي خلق).
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عربن���ا ال�شارع الطويل ج��� ًّدا ب�سرعة ،وران ال�صم���ت على اجلميع.
نظرن���ا ب�سكوت �إىل الأر����ض املغطاة بالثلوج من خل���ف نوافذ ال�س ّيارة.
بع���د قليل ,وجدنا يف �آخر ذاك ال�شارع حاوية خلف �شاحنة كبرية ،وقد
تو ّقف حولها �سيارات ع ّدة تابعة للحر�س.
ترجل بع�ض الأ�شخا�ص من �س ّيارة الإ�سعاف واتجّ هوا ناحية احلاوية.
ّ
ترجلنا نحن من ال�س ّيارة .فتحوا براد احلاوية و�أنزلوا التابوت.
كذل���ك ّ
حمني القامة وكتفاه مته ّدالن .رك�ض ال�س ّيد
تق ّدم احلاج �صادق نح���وه ّ
نا�ص���ر وح�ضن التاب���وت� .أم�سكت �أ ّم���ي بيدي .فتح���وا التابوت وناحت
ال�س ّي���دة من�ص���ورة« :فديتك نف�س���ي! فدتك �أمك يا عل���ي! �أق�ضيت ليلة
البارحة هنا يا �ضيا عيني!».
و�ضج اجلميع بالعويل والنحيب ,كانت �أ ّمي ت�شهق وهي تبكي ،كذلك
ّ
�أنا من دون �أن �أح�سب للأفراد من حويل ح�سا ًبا .كانت يد �أ ّمي تالطف
كتفي ,وازدحم املكان حول التابوت .اجتهت نحو علي ,كان قلبي يخفق
تنحى �أ�شخا�ص ع��� ّدة جان ًبا .جل�ست قرب
ب�سرعة وقدم���اي ترجتفانّ .
التاب���وت ,عانق احلاج �صادق ر�أ����س �أخيه .بينما �أم�س���ك ال�س ّيد نا�صر
وال�س ّي���دة من�صورة بيده اليمنى .جل�س���ت على ي�سار علي� .أزحت غطاء
النايل���ون جان ًبا ,كانت يده الي�سرى ظاهرة ,باردة ومد ّماة ,لقد �أثخنت
�شظاي���ا اللغ���م اجله���ة الي�سرى من بدن���ه باجلراح ،و�أدم���ت ق�س ًما من
ر�أ�س���ه� .ضغطت على يده ,تذ ّك���رت ال ّليلة الأخرية كم نظرت �إىل هاتني
���ي �أن �أحفظ �شكل هات�ي�ن اليدين ،و�أن ال
اليدي���ن وقل���ت يف نف�سي« :عل ّ
�أن�س���ى �شكل ه���ذه الأ�صابع» .مل تدف����أ يده مهما حاول���ت .نه�ض احلاج
�صادق و�أعطاين مكانه.
ب���دا نائ ًما به���دوء وطم�أنينة بوجه���ه الأبي�ض املن�ي�ر .كان �أ�صدقا�ؤه
ق���د و�ضعوا على جبهته ع�صبة خ�ض���راء اجتازت �شعره الأ�شقر .وذقنه
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م�س ّرح���ة ،و�شعره نظيف ومهندم ،كذلك كان حاجباه مرتبني .كم كنت
�أ�ستاء لزعل هذين احلاجبني!
انحنت �أ ّمي و�أم�سكتني قائلة:
 انه�ضي عزيزتي فر�شته ،انه�ضي.أغ�ص بالدموع�« :أنا ال �أبكي� ،أنا بخري».
قلت و�أنا � ّ
خاطبت ال�س ّيدة من�صورة �أ�صدقاء علي�« :أهكذا اعتنيتم بعلي! لقد
جت ّمد ولدي منذ ليلة البارحة من الربد!».
بكى اجلميع لكالمها .و�ضعت �أ ّمي يدها حتت ذراعي وقالت:
 انه�ضي فر�شته حبيبتي ,انه�ضي �ست�صابني بالزكام.كان اجلمي���ع يبكي م���ا عدا علي ,فقلت« :حبيب���ي علي ,لقد ارحتت
الآن ,من قرير العني يا حبيبي ,لقد عانيت �أرق �سبع �سنوات .لقد انتهى
الأم���ر وارحت���ت ,من ,من بهدوء ,لكنّ قلبي يح�ت�رق؛ لأ ّنك مل ت َر طفلك,
ليتك ر�أيته ورحلت بعد ذلك!».
تذ ّكرت الرمانتني من دون �إرادة مني ,ليتني �أ�ستطيع معرفة ما �إذا
كان قد �أكل الرمانت�ي�ن امل�شقوقتني �أم �أ ّنه قد وهبهما كما يهب الأ�شياء
طت �أ ّمي يدي من كتفي فنه�ضت ,كانت قدماي واهنتني ال
الأخرى .ت�أ ّب ْ
ق���درة بهما ،و�أ�سناين ت�صطك ببع�ضها البع�ض ويدي ما تزال متج ّمدة
م���ن برودة يد علي .وقف اجلميع حول التاب���وت يرتدون �أثواب احلداد
ويرثون���ه ،وم���رة ثانية �أطبق الوج���وم على ك ّل �شيء �أمام���ي ،ومل �أ�شعر
بوجود �شيء ،وابتعدت مع �أ ّمي ب�سرعة.
�أحببت �أن نبتعد ونبتعد ،مل �أرغب يف �أن �أ�ص ّدق �أ ّنني لن �أرى علي ثانية.
هو جال�س هناك على ذاك اجلبل ,داخل ال�سماء و�سط الغيوم ,ينظر �إلينا
ويرعانا ويحذر من �أن �أ�صاب بالربد� ،أو �أن ي�صيب طفله مكروه.
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قل���ت لأمي« :لنذهب» .وذهب���ت معها ب�سرع���ة �إىل مقربة من �سفح
اجلبل من دون �أن ننب�س بكلمة .مل �أرغب يف �أن �أ�ص ّدق �أنّ علي ا�ست�شهد,
لكنّ تلفزيون حمافظة همدان �أذاع ليلاً بيا ًنا جاء فيه« :ملنا�سبة �شهادة
غد االثنني الثامن من �آذر
القائد البطل علي ت�شيت �سازيان ,يعترب يوم ٍ
يوم عطلة ،و�سيعلن احلداد � 3أ ّيام يف املحافظة».
اجتمع �أف���راد العائلة وحت ّدث���وا عن مرا�سم الغ���د ومرا�سم الدفن.
تق��� ّرر �أن يلق���ي احلاج �صادق كلم���ة يف املرا�سم� ,أ ّم���ا ال�س ّيد نا�صر فال
يطي���ق �إلقاء الكلم���ات .و�أنا � ً
أي�ضا كن���ت مت�أ ّكدة من �أ ّنن���ي ل�ست �ضمن
الأ�شخا�ص الذين �سيتح ّدثون يف املرا�سم.
جتمه���ر النا����س �صب���اح الأحد �أمام من���زل والدة زوج���ي كاحل�شر،
اخلا�ص���ة بالتعزي���ة يف �ساحة
وجتمع���وا حامل�ي�ن الأع�ل�ام واللاّ فت���ات
ّ
مب���اين املهنية .كنت �أقف خلف النافذة �أنظ���ر �إىل اجلموع ,فقال �أحد
الأ�شخا�ص من داخل الغرفة« :لقد �أح�ضروا ال�س ّيد علي».
دخل���ت �س ّيارة الإ�سع���اف اىل الزق���اق ,فتحوا بابه���ا ,كان بداخلها
تابوت ملفوف بعلم اجلمهورية الإ�سالمية ذي الألوان الثالثة .ارجتفت
قدم���اي ,و�ضعت يدي على احلائط كي ال �أهوي ,غ�ص�صت بالبكاء؛ �إذ
�إنّ علي بعد �سنة وثمانية �أ�شهر من الزواج ما زال ال ميلك بيتًا .تذ ّكرت
�أغرا�ضنا التي و�ضع ك ّل ق�سم منها يف مكان :ق�سم منها يف �أنبار� 1أ ّمي،
وق�س���م �آخ���ر يف منزل احلاج �ص���ادق ,وحقيبة مالب����س يف زاوية غرفة
ال�س ّيدة من�صورة.
كان النا�س يهتفون يف الزقاق« :وا وياله ُق ِتل عليُ ،ق ِتل �أ�سد اهلل».
كان بدين يرجتف ل�سماعي هذه الأ�صوات� .أنزلوا التابوت من خلف
� -1أنبار :غرفة غال ًبا ما تكون في الفناء الخارجي للمنزل؛ تحفظ فيها اللوازم والمعدّات
و ،..وت�شتهر المنازل الإيرانية القديمة بوجودها( .المترجم)

 254الروضة الحادية عشرة

�س ّيارة الإ�سع���اف ،ووقف جريان املباين املقابلة خل���ف النوافذ يبكون.
مل ي�س���ع الزقاق حتّى لرمية �إبرة؛ �إذ �إنّ ق�س ًما من النا�س كانوا يف �ش ّقة
والدة زوجي والق�سم الآخر كان يف ال�شارع.
مل ي�ستطيع���وا رفع التابوت ,فو�ضعوه ثانية داخ���ل �س ّيارة الإ�سعاف.
عندم���ا انطلق���ت ال�س ّي���ارة رك����ض خلفها النا����س وهم يهتف���ون .كانت
ً
ومنقب�ضا .مل ي�شهد
الأج���واء مثقلة باحلزن ،كذلك كان املن���زل حزي ًنا
�ش���ارع املهني���ة و�ساحة املب���اين ح�شودًا كه���ذه حتّى الي���وم .كان النا�س
يهتفون« :يا ح�سني ,يا ح�سني».
ّ
تفط���ر قلب���ي� .أحبب���ت �أن �أفتح الناف���ذة و�أطري كطائ���ر و�أرحل �إىل
البعيد حي���ث علي� ,أرحل �إىل حيث علي و�أ�صدقا�ؤه ال�شهداء يت�سامرون
وي�ضحك���ون .جت ّم���ع النا����س حول التاب���وت كاللجج ,يلطم���ون ال�صدور
والر�ؤو�س والوجوه ويهتفون« :يا ح�سني.»..
انطلقت �س ّيارة الإ�سعاف وتبعها النا�س .لقد �أتى الكثري من امل�ش ّيعني
ح���ايف الأقدام على الثل���وج .وقفت �أ ّمي جان ًب���ا ,وانتظرنا �سيارات ع ّدة
يغ�ص
يف الزق���اق كي تقلن���ا �إىل رو�ضة ال�شهداء .كان الزق���اق ما يزال ّ
باجلموع� .ش ّقوا لنا طري ًقا وركبنا ال�س ّيارة� .شاهدت بوابة املبنى مغطاة
بالفت���ة وقما����ش �أ�سود .عندم���ا دخلنا ال�ش���ارع ر�أيت �ص���ورة علي على
اجل���دران وخلف زجاج املح�ّل�اّ ت ,و ُك ِتب على ال�ستائ���ر ال�سوداء« :علي
�أيها احلبي���ب� ...شهادة مباركة» ,كذلك ُع ّلق���ت الرايات ال�سوداء على
�أبواب امل�ؤ�س�سات وفوق الأ�سطح والنوافذ والأبواب.
هم�س���ت �أ ّم���ي يف �أذين قائل���ة« :حبيبت���ي فر�شت���ه� ,سيط���ري عل���ى
�أع�صاب���ك ,فامل�س�ألة يف رو�ضة ال�شهداء خمتلفة ,هناك يختلط احلابل
بالنابل ،الأعداء والأ�صدقاء ،كوين قو ّية وال تبدي � ّأي �ضعف».
كان���ت ال�ش���وارع مزدحم���ة وعلي ي�ضح���ك يف ال�صور عل���ى الزجاج
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اخللف���ي لل�سي���ارات .كان يف ك ّل مكان كيفم���ا �أدرت ر�أ�سك .مل يزدحم
الطري���ق يف يوم من الأ ّيام من املن���زل حتّى الرو�ضة كما ازدحم اليوم،
ومل يطل بالقدر الذي طال فيه الآن� .أخذونا من طريق خمت�صرة فقال
ال�سائ���ق« :لق���د جت ّمع النا����س يف م�ستديرة الإمام ،وم���ن املق ّرر �أن يتم
ت�شييع ال�س ّيد علي من امل�ستديرة حتّى الرو�ضة».
يبل���غ هذا امل�س�ي�ر  5كلم تقري ًب���ا .عندما و�صلن���ا �إىل الرو�ضة ,كان
�ص���وت عل���ي ُيبثّ عرب مك�ّب�ررّ ال�صوت من �شريط كا�سي���ت قدمي .كانت
علي �أن �أ�ص ّدق �أنّ �صاحب هذا ال�صوت مل يعد بيننا.
حايل �س ّيئة ,كيف َّ
مل �أ�ستطع ت�صديق رحيله و�أفوله �إىل الأبد .كلاّ ,كلاّ ,لقد ا�شتقت �إليه
بهذه ال�سرعة� ,أنا �أريده ,كنت �أتذ ّرع� ،أريد علي كطفل يتذ ّرع يريد �أمه.
كذلك م���رمي مل تتح ّمل ,عندما �سمعت �صوت علي بكت من دون �أن
يرتف���ع �صوت بكائها .كنت �أراه قبالتي كالعادة قو ًّيا ثابتًا مي�شي بكتفني
مفتولت�ي�ن .ف ّكرت يف نف�سي�« :إىل �أين ت���راه ذاهب؟ �أمل يكن من املقرر
�أن نح�ص���ل على منزل بعد عامني ،و�أن ّ
ننظم حياتنا! �أخربين � ًإذا ,لقد
كان ك ّل ه���ذا التم ّل����ص من �ش���راء املنزل وامتالك بي���ت من �أجل هذا,
كنت ت�سعى ملكان �أف�ضل».
بكي���ت ,وف ّك���رت �أنّ عل���ي يعترب امل���وت �أجمل من احلي���اة؟! قلت يف
نف�س���ي« :ال�شه���ادة ,فهل ال�شهادة عذب���ة وجذابة �إىل ه���ذا احل ّد حتّى
���ت بها على هذا النح���و من الع�شق ،وتركتني والطف���ل ،وتركت �أ ًبا
حلق َ
و� ًّأما يح ّبونك كي حت�ص���ل عليها! كيف �أدركت هذه الل ّذة؟ كيف و�صلت
�إىل ه���ذه الب�ص�ي�رة؟ فك���م كان عم���رك؟ �أق�صد ما هو �شع���ورك الآن!
م�سرور ,ح ّر �أم طليق؟ �إذا كنت هكذا فلماذا �أنا حزينة هكذا! ملاذا �أنا
غ�صتي! ملاذا ال �أ�ستطيع �أن
م�ضطرب���ة وقلقة!؟ ملاذا ال �أ�ستطيع ابت�ل�اع ّ
�أم�سك عرباتي! َمل �أنا قليلة التح ّمل �إىل هذا احلد!» .انك�سر ف�ؤادي مع
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ك ّل هذه الأفكار التي ازدحمت يف ر�أ�سي.
يف تل���ك اللحظ���ات �أح�س�ست ج ّيدً ا معنى انك�س���ار القلب واحرتاقه.
ح�ض���رت جموع غفرية �إىل الرو�ض���ة ،ومل يكن هناك مكان لرمي �إبرة.
�ش���اب من احلر�س من �س ّيارة رباعي���ة الدفع ,تق ّدم وحت ّدث �إىل
ترجل ّ
ّ
ال�سائق .بعد ذلك ,فتح لنا الطريق �أ�شخا�ص ع ّدة ،ودخلت �سيارتنا �إىل
باحة تقام فيها �صالة امل ّيت.
�إىل جه���ة ميني الباح���ة يقع مغ�سل الرج���ال ومغ�س���ل الن�ساء ،وبني
كال املغ�سلني درج ي�ص���ل �إىل الطابق الثاين ,وهناك �أف�سح لنا الطريق
�أف���راد ع ّدة و�أ�صعدونا الدرج .كان يف الطابق الثاين غرفتان ,جل�س يف
�إح���دى الغرفتني الرج���ال وهم :قادة احلر�س واجلي����ش والقوة اجلوية
واملحاف���ظ و�إمام اجلمع���ة وم�س�ؤولو املحافظ���ة .كان �أمام املبنى �شرفة
�ضيقة وطويلة ت�ستخدم من �أجل �إجراء املرا�سم.
عندما دخلنا غرفة ال�سيدات� ,ساءت حايل .قلت يف نف�سي« :فلتك�سر
قدمي يا علي� ,أتيت �إىل هنا من �أجلك».
كان���ت يف الغرف���ة � ً
أي�ضا ال�س ّيدة من�صورة واجل��� ّدة واخلالة فاطمة،
وق���د و�صل���ن �إىل هنا قبلنا .ذهبت �أ ّمي و�أح�ض���رت يل كوب ماء .مرمي
الت���ي �أتت بال�س ّي���ارة ذهبت وجل�س���ت �إىل جانب والدته���ا .بعد �ساعة,
�ضجيجا من اخلارج ,كان النا�س يهتفون:
�سمعنا
ً
«ارتدوا مالب�س العزا فقد ُق ِتل علي
وا وياله ُق ِتل علي ُق ِتل علي».
دخلت �س ّيدة �شا ّب���ة �إىل الغرفة ،وقد ّ
غطت ن�صف وجهها بال�شادور
تقري ًبا.
قالت تلك ال�س ّيدة« :معذرة� ,أين جتل�س زوجة ال�شهيد؟».
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�أ�شارت �أ ّمي �إ ّ
يل .قلت« :بلى».
تق ّدم���ت ال�س ّي���دة نحوي ,كن���ت �أرى فق���ط �أنفها وعينيه���ا ,فقالت:
«�أختاه ,من املق ّرر �أن تلقي كلمة يف املرا�سم».
ارتبك���ت ل�سماعي هذه الكلمات وقل���ت« :ماذا؟ �ألقي كلمة!! ال ،لي�س
من املقرر ذلك».
قالت ال�س ّيدة« :ا�سمك يف الالئحة� ,سيحني دورك بعد �أن يلقي �أخو
ال�شهيد كلمته».
ت�أففت ب�صوت منخف�ض:
 َمل ْمل تخربوين من قبل؟ على الأق ّل �أخربوين ليلة البارحة.مل تردف ال�س ّيدة �شي ًئا وذهبت .مل يكن يوجد نافذة يف الغرفة التي
ك ّنا جنل�س فيها � ,اّإل �أنّ �أ�صوات اخلارج كانت ُت ْ�سمع ب�شكل وا�ضح .فج�أة
�سمعن���ا �صوت علي ,كانوا قد ب ّث���وا ً
فهم اجلميع
�شريطا لإحدى كلماتهّ ,
بالنهو�ض ،وبكت ال�س ّيدة من�صورة قائلة:
 فديت �صوتك يا علي يا حبيبي! علي ليتني �أموت يا حبيبي!كان عل���ي يق���ول [يف ال�شري���ط]�« :إن ك ّل الف�ضائ���ل والقيم تكمن يف
ال�شهيد .هني ًئا لل�شهداء ,لقد كانوا ورودًا زكية الرائحة فانتقاهم اهلل.
لق���د اختاره���م اهلل� .إن ال�شهداء �أحي���اء� ,إن ال�شهداء �أحي���اء بالأفراد
الذين يكملون طريقهم .كونوا �أمناء ج ّيدين لل�شهداء».
كانت ال�س ّيدة من�صورة تنوح قائلة:
 فديت���ك يا مهجت���ي ،فقد كنت وردة انتقاه���ا اهلل! فديتك نف�سي,���ت دائ ًما تقول هني ًئا لل�شه���داء! والآن نحن علينا �أن نقول هني ًئا لك!
كن َ
هني ًئا لك يا مهجة ف�ؤادي!
كانت ال�س ّيدة من�صورة تقول هذه اجلمل وتبكي.
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ف ّكرت يف نف�سي« :حبيبي علي� ,أنا ل�ست متح ّدثة لبقة مثلك� ,أخاف
�أن �أقول �شي ًئا و�أريق ماء وجهك».
�أح�ضرت �أ ّمي قل ًما وورقة و�أعطتني �إ ّياهما قائلة:
 خذي حبيبتي فر�شته ,اكتبي كي ال تن�سي.�أخ���ذت القلم والورقة .كان���ت املرة الأوىل التي �ألق���ي فيها كلمة يف
حياتي ,وذلك � ً
أي�ضا بني ك ّل هذه اجلموع� ,أنا التي مل �أح�صل على �شهادة
البكالوريا بعد ,ماذا �أ�ستطيع �أن �أقول؟ وماذا ميكنني �أن �أكتب؟!
قل���ت« :حبيبي علي ,لق���د قل���ت الآن �إنّ ال�شهداء �أحي���اء ,ال�شهداء
�أحياء م���ن �أجل الذين يريدون �أن يكملوا طريقه���م� .إذا كنت الآن هنا
عندي ف�ساعدين».
عندم���ا م ّررت القلم على الورقة ج���رت الكلمات يف ذهني ول�ساين.
كن���ت �أكت���ب على الورقة و�أ�شع���ر �أنّ علي يقف �إىل جانب���ي .كنت �أ�سمع
�صوته ,وك�أ ّنه كان يل ّقنني الكلمات� .أحببت �أن �أكتب كما يقول كي �أ�سمع
�صوت���ه الدافئ من دون تو ّقف .لكنّ علي خت���م قائلاً « :وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته» ,و�أنا كتبت ذلك.
عندما و�ضعت القلم عل���ى الورقة كنت ما �أزال �أ�شعر بوجوده .كنت
�أ�شعر �أ ّنه يقول هكذا« :حبيبتي فر�شته ,قفي زينبية ,زينبية».
انهمرت دموعي وقلت�« :ساعدين� ,ساعدين كي �أقر�أ من دون �أخطاء».
ابت�سم علي وه���د�أ ك ّل وجودي مع ابت�سامته .ارتفع �صوت النا�س من
اخلارج:
«من �أجل دفن ال�شهداء �أقدم يا مهدي �أقدم»
وبكت ال�س ّيدة من�صورة ومرمي واجل ّدة ل�سماعهنّ هذا ال�شعار.
و�س ِمع �صوت
كان���ت �أ ّم���ي �أكرث �صالبة .بعد قلي���ل تو ّقفت الأ�ص���وات ُ
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فرق���ة املو�سيق���ى ,كانوا يعزف���ون مار�ش الع���زاء .بعد ذل���ك ,تال �أحد
���ي ج ًّدا ،بينما م���رمي واجل ّدة واخلالة
الأ�شخا����ص القر�آن ب�صوت �شج ّ
فاطمة وال�س ّيدة من�صورة كنّ يتق ّبلن التعازي.
�س���اءت ح���ال ال�س ّيدة من�ص���ورة خالل ه���ذه الأ ّيام وت����أ ّذت ُكليتاها
كث ًريا .فقالت مرمي�« :أمي� ,إن بكيت كث ًريا �ست�سوء حالك �أكرث! �أن�سيت
لك».
ماذا قال الطبيب� ,إن البكاء واحلزن �س ٌّم ِ
�أجابتها بتململ« :فليكن �س ًّما ,ال �أريد الدنيا بعد علي!».
بعد قراءة القر�آن هزّت �أ�صوات اجلموع الغرفة:
«اليوم عزاء اليوم عزاء اليوم هو يوم عزاء
مهدي �صاحب الزمان اليوم �صاحب العزاء»
دخلت �إىل الغرفة تلك ال�س ّيدة ال�شا ّبة جم ّددًا وقالت�« :س ّيدة پناهي
كوين جاهزة ،فبعد كلمة �أخي ال�شهيد يحني دورك».
فج����أة جت ّمدت قدماي ,كنت �أ�سمع �صوت دقات قلبي ،ورحت �أه ّدئ
م���ن روع���ي .بعد كلم���ة احلاج �ص���ادق هت���ف النا����س« :اهلل �أكرب ,اهلل
�أك�ب�ر ,خميني قائد ,املوت للمنافقني و�ص��� ّدام ,ال�سالم على جماهدي
الإ�سالم ,ال�سالم على ال�شهداء».
نه�ضت من م���كاين وظهرت ال�س ّيدة لدى الباب .كذلك نه�ضت �أ ّمي
ورافقتني �إىل �أمام باب ال�شرفة ,وراحت ت�ص ّلي على النبي و�آله ب�سرعة
تنحى �أحد ال�شباب يف احلر�س من �أمام باب ال�شرفة قائلاً :
من �أجليّ .
 ّتف�ضلي �س ّيدة ت�شيت �سازيان.
كانت اجلموع تطلق �شعار:
«وا وياله ُق ِتل علي
�أ�سد اهلل قد ُق ِتل
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يا ح�سني.»...
غ�ص���ت ال�شرفة بامل�س�ؤولني الواقفني قبالة النا�س .ف�سح يل الطريق
ّ
املن�ص���ة ،وان�شغ���ل بتنظيم
�أح���د �شب���اب احلر�س ال���ذي رافقن���ي حتّى ّ
امليكرو.
املن�صة ,وق���ع نظري على اجلموع املمت ّدة داخل
عندما وقفت خلف ّ
الباح���ة .بع�ضه���م وق���ف على �سط���ح امل�سج���د املقابل للمغ�س���ل ,وحمل
جند ّيان ط���ريف الفتة ,كانت �صورة علي على ي�س���ار الالفتة ،و ُك ِتب �إىل
جانبها «علي �أيها العزيز! �شهادة مباركة».
�إىل ناحية اليمني  -حيث مرقد �آية اهلل الفا�ضل ملاّ علي مع�صومي
همداين -1احت�شد الكثري من النا�س ،كذلك �إىل جهة الي�سار حتّى �أمام
مدخ���ل الرو�ضة �إىل الأعلى مل يكن ُيرى �سوى جموع غفرية .كانت ُترى
احل�ش���ود باللبا����س الأ�سود على امتداد النظر قد �أت���ت لت�شييع قائدهم
املحبوب.
مل �أك���ن ق���د ر�أيت ح�شدً ا كه���ذا يف الرو�ض���ة لغاي���ة الآن� .أ�شار �إ ّ
يل
ال�شاب يف احلر�س الذي عمل على تنظيم امليكرو يل كي �أبد�أ.
ّ
 با�سم اهلل حار�س حرمة دماء ال�شهداء ونا�صر املظلومني.�أح�س�س���ت �أنّ �صوت���ي يرجتف ,فهتفت يف قلب���ي« :علي ,علي حبيبي
�ساعدين».
وتابعت...
 �أرى نف�س���ي �أ�صغ���ر من �أن �أق���ف يف هذا امل���كان املق ّد�س لأحت ّدث -1ح�ض���رة �آي���ة اهلل العظم���ى ال�س ّيد ملاّ عل���ي مع�صومي (ولد في ع���ام1274ق) وهو من
تالمذة ال�شيخ عبد الكريم الحائري ,العالم الزاهد والتقي ومن�ش�أ البركات المعنوية .كان
�آي���ة اهلل خ�ل�ال وجوده في همدان يعمل عل���ى ت�أهيل المدر�سة العلمية للح���وزة ,وقد � ّأ�س�س
� ً
أي�ضا مكتبة هذه الحوزة .وفي  31تير  1357توفي بعد معاناة مع المر�ض.
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�إليك���م� .أردت فقط �أن �أك���ون يف خدمتكم �أيها الأع���زاء الذين تك ّبدمت
العن���اء وح�ضرمت من �أجل ه���ذا القائد الإ�سالم���ي العزيز «علي ت�شيت
�سازيان».
تن ّف�س���ت ال�صع���داء ,كانت اجلم���وع غارقة يف �صم���ت عميق .رفعت
ر�أ�سي ,فكانت �صورة علي يبت�سم على الفتة قبالتي.
فتابعت:
 كذل���ك �أرى نف�سي �أ�صغر م���ن �أن �أكون زوجة �شخ�ص كهذا �شديدوم�ضح.
الإميان� ,شهم� ،شجاع ،مغوار
ٍّ
يف نف�س الوقت ال���ذي كنت �أقول فيه هذه اجلمل تذ ّكرت علي الذي
كان يتح ّلى بكل هذه اخل�صال احلميدة ،و ُنق�ش يف ذهني م�صداق على
ك ّل خ�صلة من خ�صاله.
فقلت« :كان علي معني اليتامى» ,وتذ ّكرت �أنّ �أحد �أ�صدقائه �أخربنا
منذ �أ ّيام �أنّ علي وع ّدة �أ�شخا�ص �آخرين كانوا ميلأون �شاحنة بالطعام
وامل�ؤن ويذهبون �إىل قرية فقرية تدعى «�سنك �سفيد» ،في�ضعون الطعام
���م يرجعون .عند
خل���ف �أبواب املنازل الت���ي مت ر�صدها م�سب ًقا ,ومن ث ّ
الع���ودة كانوا يطلق���ون �أبوا ًقا ع ّدة فتعرف العوائ���ل الفقرية معنى تلك
الأب���واق .كان علي و�أ�صدقا�ؤه يخرجون ب�سرعة من «�سنك �سفيد» كي ال
يراهم �أحد ،فتخرج العائالت من منازلها وت�أخذ ح�ص�صها التموينية.
تابعت كلمت���ي« :علي هو �شخ�ص تبقى ذكراه يف ك ّل اجلبهات ،وبني
ك ّل �إخوتنا الأعزاء واملجاهدين الأفا�ضل الذين هم يف اجلبهة».
فج�أة ارتفع �صوت بكاء اجلموع� .سيطرت على نف�سي.
 �أنا احلقرية� 1أطلب من ك ّل الأمهات والزوجات والأخوات �أن ير�سلن -1كلم���ة رائجة ف���ي الأدبيات الإيرانية ويق�صدون بها التوا�ض���ع و�إظهار العجزوالق ّلة �أمام
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�أوالدهنّ  ،كما طلب الإمام اخلميني� ،إىل جبهات احلق �ض ّد الباطل.
تذ ّك���رت ب�أق ّل من ثانية �أنّ علي قد وقف على هذه املن�صة ذاتها يوم
�شهادة �أمري ،وطلب من النا�س �أن يذهبوا �إىل اجلبهة .كان �صوت علي
يطنُّ يف �أذين قائلاً « :ال تفعلوا �شي ًئا يجعل الإمام يقف ثانية ويطلب من
النا�س الإ�سراع يف الذهاب �إىل اجلبهات».
فقلت�« :إن �شاء اهلل �ستعمى عيون الأعداء بح�ضوركم يف اجلبهات،
و�سينت�ص���ر جي�ش الإ�سالم ب�سرعة ,و�أ�شكرك���م ثانية ،و�أطلب منكم �أن
تكمل���وا طريق ك ّل ال�شهداء ،وباخل�صو�ص طريق هذا ال�شهيد الفا�ضل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».
ما �إن و�صلت �إىل هنا حتّى ر�أيت ال�س ّيدة من�صورة تقف �إىل جانبي،
�أعطانا �أح���د العنا�صر ورودًا فرميناها م ًعا �أن���ا وال�سيدة من�صورة من
عل���ى ال�شرفة باجت���اه اجلموع .هزّت �أ�صوات التكب�ي�ر «اهلل �أكرب» ثاني ًة
رو�ضة ال�شهداء.
وم���ن ب�ي�ن ك ّل ه���ذه الأ�صوات ّ
قط���ع نياط قلب���ي نواح حم���رق لع ّدة
�أ�شخا�ص:
 �س ّيد علي� ...س ّيد علي يا حبيبنا...ع���دت �إىل الداخل مع ال�س ّي���دة من�صورة ,ومل يتو ّقف �صراخ وهتاف
النا�س ولطمهم.
دخل���ت تلك ال�س ّيدة ال�شا ّبة �إىل الغرفة وقالت�« :شك ًرا جزيلاً �س ّيدة
ت�شيت �سازيان .لقد �أبليت بال ًء ح�س ًنا».
قلت« :خذوين� ,أريد �أن �أكون عند علي خالل الت�شييع».
نظ���رت امل���ر�أة �إىل ال�س ّيدة من�صورة و�إىل والدت���ي وقالت« :اجلموع
قدرة اهلل( .المترجم)

العيش مع رجل ذي مروءة 13 -

263

غفرية ج ًّدا ،حتّ���ى �إن امل�س�ؤولني لن ي�ستطيعوا التق ّدم من �أجل الدفن.
�سياجا وحبلاً ح���ول القرب كي ال
لق���د م ّد �أ�صدق���ا�ؤه منذ ليل���ة البارحة ً
يتق��� ّدم �أح���د �إىل الأم���ام ,لك ّنهم يقول���ون �إ ّنهم ال ي�أمنون م���ن النا�س،
فاحل�شود هناك كاحل�شر .ويقوم �أحد �أ�صدقاء ال�شهيد وهو عامل دين،
ويدع���ى ال�س ّيد «�إلهي» بقراءة القر�آن وزيارة عا�شوراء داخل القرب منذ
ال�صباح ,ال ت�ستطيعون الذهاب �إىل هناك».
قالت ال�س ّيدة من�صورة« :ليتهم يدفنون علي قرب �أخيه!».
�أجاب���ت ال�س ّيدة ال�شا ّبة« :يا حاجة� ,إن القرب الذي يقع على الطرف
يخ�ص �شهي���دً ا مفقود الأثر ,ولكي ُيفرح وال���د ال�شهيد املفقود
رب ّ
ه���و ق ٌ
الأثر قلب زوجته (�أم ال�شهيد) َو�ضع �شاهدً ا على القرب وكتب عليه ا�سم
�شهيده���م ,ويف ليايل اجلمعة ي�أتون �إلي���ه ويقر�أون الفاحتة .لقد �أهدى
والدا هذا ال�شهيد املفقود الأثر القرب لولدكم علي ,فقالوا طوبى لهم �أن
يك���ون قرب ولدهم من ن�صيب ال�س ّي���د علي ,فهكذا هم �سيفرحون �أكرث،
وولده���م �سيك���ون را�ض ًيا .ادعوا يا حاجة �أن يك���ون ولدهم مل ي�ست�شهد
بعد ،و�أن يعود �إىل كنفهم».
رفعت ال�س ّيدة من�صورة يديها نحو ال�سماء:
 �إله���ي �آمني� ،إله���ي ال تخ ّيب �آماله���م و�أفرح قلوبه���م� .إلهي �أق�سمعليك بحق قلبنا الك�سري �أفرح قلوبهم ,و�أن ال يخيب �أملهم� ,إلهي ب�ضلع
الزهراء� Oأق�سم عليك �أن ينتهي انتظارهم لولدهم.
���م قالت ال�س ّي���دة من�صورة وهي تن���وح�« :أمري ,هني ًئ���ا لك ,انه�ض
ث ّ
فال ّليلة لديك �ضيف ,لقد جاء علي ,لقد �أتى �إليك �أخوك علي.»..
بكى اجلميع لكالمها ,ومع الإحلاح ال�شديد ذهبت ال�س ّيدة من�صورة,
مرمي ,واجل��� ّدة ,واخلالة فاطمة �إىل الت�شيي���ع ,لك ّنهم مهما حاولت مل
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ي�سمحوا يل بذلك ،فجل�ست �أنا و�أ ّمي يف الغرفة.
ك���م كان���ت الدقائق متر بب���طء وق�سوة!! م��� ّرت ال�ساعت���ان �أو الثالث
�ساع���ات وك�أ ّنها يو ٌم �أو يومان! كم �أحلحت عل���ى �أ ّمي كي ت�أخذين للوداع
الأخ�ي�ر!! �أم�سكت �أ ّمي بيدي وراحت تقر�أ �آية الكر�سي ،واحلمد ،وقل هو
اهلل �أحد� .أحيا ًنا كانت ت�ضع يدها على قلبي وتقر�أ ت�سبيحة الزهراء O
ليهد�أ بع�ض ال�شيء.
أن�ص���ت ج ّيدً ا ،وحاول���ت معرفة ماذا يحدث يف اخل���ارج� ,أح�س�ست
�
ُّ
�أنّ قلب���ي ق���د تو ّقف لع���دة دقائق وته���اوى �شي ٌء ما يف داخل���ي ,نه�ضت
و�أ�سرعت باجتاه باب الغرفة� ,أم�سكتني �أمي ,انفجرت بالبكاء وجل�ست
على الأر�ض �أت�أ ّوه و�أئنّ :
 �أم���ي ,لقد رحل علي ,لقد رحل� ,أن���ا مت�أ ّكدة من �أ ّنه قد رحل الآنمن بيننا.
بكت �أ ّمي� ،ألقيت بر�أ�سي على �صدرها وقلت لها:
 �أ ّم���ي ل���ن �أراه بعد الآن �أب���دً ا� ,أن���ا مت�أ ّكدة من �أ ّنه���م دفنوه حتتالرتاب ,لقد ر�أيته يو ّدعني.
�أ ّم���ي التي �إىل ذاك احلني كان���ت ت�سيطر عل���ى �أع�صابها انفجرت
بالبكاء.
وداعا...
 علي حبيبيً ,كان ح�ض���ن �أ ّم���ي ً
مالذا ج ّي���دً ا لأذرف دموعي فيه .بع���د قليل جاء
احل���اج �ص���ادق وال�س ّيد نا�صر وع���دة �أ�شخا�ص �آخري���ن والرتاب ّ
يغطي
مالب�سهم ال�س���وداء واملبعرثة .نزلنا الدرج ,كان���ت الباحة خالية ,لكنّ
تغ�ص باجلم���وع .رغم ذلك ,ا�ستطعن���ا �أن نعرب من
الرو�ض���ة ما زالت ّ
قدم ّي كانتا ترجتفان وال قدرة
ب�ي�ن اجلموع �س ًريا على الأقدام ,م���ع �أنّ َ
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لهما على امل�س�ي�ر� ,سمعتهم يقولون �إنّ �شخ�صني �أو ثالثة �أ�شخا�ص من
�أ�صدقاء علي قد �ساءت حالهم ونقلوهم �إىل امل�ست�شفى.
ازدحم املكان باجلموع ح���ول ال�ضريح ,فلم ن�ستطع امل�سري ,قلت يف
نف�س���ي« :علي ,لقد و�صلت �إىل �أمنيتك ,لك ّنني ال طاقة يل على ك ّل هذا
الغم والفراق».
ّ
ر�آن���ا �أفراد ع ّدة ف�صاحوا« :اف�سحوا الطري���ق ,ف�أ ّم ال�شهيد وعائلته
يتق ّدمون �إىل الأمام».
ُف ِتح الطريق ,كان احلاج �صادق مي�سك ال�س ّيدة من�صورة من �إبطها,
وال�س ّي���د حميد «زوج مرمي» مي�س���ك بيد زوجته ,كذل���ك كان �أبي و�أ ّمي
يتق ّدمان ويتح ّدثان �إىل ال�س ّيد نا�صر ,فقلت« :علي حبيبي ,من �سي�أخذ
بي���دي! على كتف من �س�أ�ضع ر�أ�سي! علي ,لقد تركتني وحيدة باك ًرا! ما
زلت يف التا�سعة ع�شرة من عمري!».
مل �أ�ستطع �أن �أتر ّبع يف جل�ستي فوقفت يف زاويةّ .
وغطت ورود الزنبق
الأبي����ض �ضريح علي ,و�ضعت �ش���ادوري على وجهي ,وملأت رائحة ماء
الورد الأجواء .مل �أرغب يف التفكري �أنّ علي هناك يف الأ�سفل ,يف �أ�سفل
ذاك ال�ت�راب ,كلاّ ,عل���ي مل يك���ن هن���اك ,علي هن���اك يف الأعايل ,يف
ال�سم���اء� ,أمطت ال�شادور عن وجهي ورفعت ر�أ�سي .رغم �صفاء ال�سماء
� اّإل �أنّ الربد كان يل�سعني ل�س ًعا ,قلت« :علي� ,أين �أنت؟!» .و�سط ال�سماء!
جلت بنظري لك ّنني مل �أره.
علي �أن �أبحث عنك يا حبيبي!
 يف � ّأي مكان ّ�أح�س�س���ت بح���رارة قربي ,ظنن���ت �أ ّنها �أمي ,نظرت ,فل���م تكن �أ ّمي
هناك ,مل يكن �أحد قربي� .إذ ًا من �أين �أتت هذه احلرارة؟ هذه احلرارة
ج�سد من؟! بدت �صورة علي جل ّية �أمامي بذلك ال�شعر الأ�شقر والعينني
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الزرقاوين ,واللحية التي مل ت�ش ّذب منذ م ّدة طويلة.
كنت دائ ًما �أقول له« :حبيبي عليِّ ,
�شذب حليتك».
فيجيب« :كلاّ ,ما زال الوقت باك ًرا».
���ت نف�سي« :علي حبيبي ,لقد �أطل���ت حليتك لهذا اليوم؟» ,ومع
ح ّدث ُ
ه���ذه الفكرة ّ
تفطر قلبي وانفجرت باكية ,لكن فج�أة �أح�س�ست �أ ّنه يقف
قرب���ي ,ا�ستن���دت �إىل ذاك الدفء ،و�سمعت �ص���وت علي يقول يل بتلك
اللكنة الهمدانية العذب���ة« :فر�شته� ,ساحميني ,يا وردتي كوين زينبية,
عي�شي زينبية ,زينبية.»...
رمت ال�س ّيدة من�صورة ومرمي بنف�سيهما على الورود ,كانت �أكتافهما
تهت ّز من البكاء ب�صمت� .أح�س�ست ب�إح�سا�س غريب ,ف ّكرت �إن �أردت �أن
علي �أن �أت�ص ّرف؟!
علي الآن فعله؟ وكيف ّ
�أعي�ش زينبية ,فماذا ّ
قا�س ،و�أحكم قب�ضته يف عمق حلقومي .ع�ض�ضت على
مت ّلكني حزن ٍ
�شفتي ,وب�صعوبة ذهب���ت لأجل�س قرب قرب �أمري .و�ضعت �أ�صابعي على
�شكل قب���ة على القرب ,وق���ر�أت الفاحتة وهم�ست�« :أم�ي�ر عزيزي انتبه
لعلي».
عربت �س ّي���ارة رباعية الدفع م���ن �أمامي .كانت �ص���ورة كبرية لعلي
ُمل�صق���ة على ال�س ّيارة ,عرب علي �سري ًعا م���ن جانبنا ,رحل علي ,وه ّبت
ري ٌح باردة.
انحنى ال�س ّيد نا�صر ورفع ال�س ّيدة من�صورة ,كذلك تق ّدم زوج مرمي
و�أخذه���ا من بني الورود� ,أم�سكت �أ ّمي ب�ساع���دي الأمين و�أبي �أم�سكني
ب�ساعدي الأي�سر بحنان� ,أردت �أن �أبكي ومل �أرغب يف الذهاب .مل �أرغب
يف �أن �أنف�صل عن علي بهذه ال�سرعة ،فقلت�« :أ ّمي ال �أريد الذهاب».
بكت �أمي.
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فقلت لأبي�« :أبي� ،أرغب يف البقاء».
فاهتزّت كتف���ا �أبي الق ّويتان وارجتفت قدماي ,وجت ّمدت يداي .لقد
ا�شتق���ت �إىل عل���ي �سري ًعا .يف تل���ك اللحظة �أحبب���ت �أن يذهب اجلميع
و�أبق���ى لوحدي� .أحبب���ت �أن يقف علي �إىل جانبي ،كما وقف منذ دقائق
ع��� ّدة ،و�أ�س�أله« :علي ,م���اذا يعني �أن �أكون زينبية؟»� .أحببت �أن ال يكون
عال.
�أحد يف الرو�ضة ،و�أن �أبكي و�أبكي ب�صوت ٍ
عندما جل�سنا يف ال�س ّيارة� ,أدار ال�سائق كا�سيتًا يبثّ رثا ًء مله ًبا للروح,
فتذ ّك���رت م�صيبة ال�س ّي���دة زينب من �أجل �أخيه���ا الإمام احل�سني .L
فبكي���ت ,و�ضعت ر�أ�سي على كتف �أ ّم���ي ّ
وغطيت وجهي ب�شادوري ,ورحت
�أذرف دموعي ب�صمت ,وما ج ّفت دموعي حتّى و�صلنا البيت.

14
نجمة الوالد

�أُقيمت مرا�سم العزاء حز ًنا على علي يف كافة �أنحاء املحافظة حتّى
يوما من �شهادته.
الأربعني ،بل وحتّى اخلم�سني ً
يف الأ ّيام الأوىل ك ّنا ن�شارك يف املرا�سم ب�شكل عائلي .لكن ،بد ًءا من
الأ�سبوع الثاين كان يذهب فقط احلاج �صادق وال�س ّيد نا�صر ,بعد ذلك
�ص���ارت امل�شارك���ة بالتناوب ،فم��� ّرة يذهب احلاج �ص���ادق وم ّرة يذهب
ال�س ّيد نا�صر.
�شي ًئ���ا ف�شي ًئا ,بد�أت الر�ؤى العجيبة مبداهمتن���ا ،كان بع�ضها ح�س ًنا
وبع�ضها مك��� ّد ًرا .كان الأق���ارب واجلريان يرونه يف املن���ام ،في�سرعون
�إلين���ا ليخربون���ا ع���ن مناماته���م بحما�س���ة و�ش���وق .كان اال�ستماع �إىل
املنامات يزيد من �شوقنا �إىل علي ,ومي ّدنا بهدوء قلبي.
كان اجلمي���ع ي���راه يف املن���ام يف �أف�ض���ل منزل���ة و�أبهى ح ّل���ة .كانت
املنام���ات ت���روي �أنّ علي مرتاح ،وحظي مبكانة رفيع���ة ,لك ّنه كان قل ًقا,
وخ�صو�صا على �أمه.
قل ًقا علينا نحن �أهل الأر�ض،
ً
بع���د �شهادة علي ,ا�شت ّد مر����ض ال�س ّيدة من�صورة �س���و ًءا ،بحيث �إنّ
احلاج �ص���ادق وال�س ّيد نا�صر ُ
ا�ضط ّرا �إىل نقله���ا �إىل طهران بعد مرور
الأربعني بع ّدة �أ�سابيع.
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و�صل���ت �ش ّدة ال�صقيع يف تل���ك الأ ّيام يف هم���دان �إىل �أوجها؛ �إذ �إنّ
الثل���ج وجت ُّم���د املاء مل ي�سمحا لأح���د باخلروج من املن���زل .وهكذا ,مع
ذهاب ال�س ّيدة من�صورة �إىل طهران ,جمعت �أ�شيائي القليلة وحقيبتي،
ولفف���ت حممد علي بع��� ّدة بطانيات حلديثي ال���والدة ،و�شددت الرحال
نحو منزل �أمي.
وكالعادة ,ا�ستقبلني �أبي و�أ ّمي بالرتحاب .كنت �أرتاح �أكرث عندهما,
فيغم���رين �شعور �أنّ علي يف اجلبهة و�سيع���ود �سري ًعا .كانت �أ ّيام ال�شتاء
تزح���ف ببطء .مل تكن الأنباء الواردة من طهران مر�ضية وجيدة .لقد
ّ
ت�ضخم التّك ُّي����س يف ُكليتَي ال�س ّيدة من�صورة ،و�أ�صيبتا بالك�سل �أكرث من
احل��� ّد الطبيعي ,واعترب الأط ّباء �أنّ احل��� ّل هو يف غ�سيل الكلى .وهكذا,
بد�أت عمليات غ�سيل الكلى املنهكة.
يف ع�صر �أحد الأ ّيام ,كنت جال�سة يف البيت مع �أبي و�أ ّمي� ،أنظر من
خل���ف النافذة �إىل الثلج املت�ساقط م���ن دون تو ّقف .جل�ست �أ ّمي حتيك
ملحمد علي ثيا ًبا ,ف�س�ألني والدي« :فر�شته ,يف النهاية ماذا �ستفعلني؟».
تعجبت م���ن �س�ؤال والدي فقلت« :ح�س ًنا ,ما �س�أفعله وا�ضح� ,س�أقوم
ّ
برتبية حممد علي».
�س�ألني والدي« :فقط!».
قلت�« :إن تربية حممد علي حتتاج �إىل �سنني مديدة».
تدخلت �أ ّمي وقالت:
 فر�شت���ه ,خ�ل�ال ذلك ,ينبغ���ي لك متابع���ة الدرا�س���ة والتح�صيلالعلمي.
لدي جلد على الدر�س وكتابة الوظائف ,فقلت لها:
مل يكن ّ
 -كيف �س�أمتكن من الدر�س مع طفل؟
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قالت �أ ّمي« :نحن �سن�ساعدك ,عليك �أن تدر�سي».
نظر �إيل ّوالدي وقال« :ح�س ًناَ ,د َر ْ�سنا ،وماذا بعد الدر�س؟».
�أدركت ق�صد والدي من هذا الكالم ج ّيدً ا ,مل �أحت ّمل ذلك فبكيت.
كان حمم���د علي نائ ًما يف زاوية الغرفة ,تق ّدمت نح���وه بت�ؤ ّدة و�أنا �أبكي
كي ال ي�ستيقظ وقلت« :ال �شيء� ,سينتهي عمري ها هنا».
���اد عليها ,نه�ضت من م���كاين و�أردت
تق ّدم���ت �أ ّمي نح���وي والقلق ب ٍ
اخل���روج م���ن الغرفة .قل���ت لأبي�« :أب���ي� ,أتذكر م���اذا قل���ت لعلي ليلة
العر����س؟! قلت له �إذا عا�شت ابنتي ليلة واحدة مع رجل �صاحب مروءة
�أف�ض���ل لها من �أن تعي�ش العمر كله م���ع رجل بال مروءة� .إن هذه ال�سنة
والثماني���ة �أ�شهر م ّرت كالربق وم�ض���ت كالريح ,لقد كانت بالن�سبة �إ ّ
يل
ليلة واحدة مع رجل �شهم وانتهى .ال �أعتقد �أ ّنني �س�أجد �أحدً ا مثل علي».
���م نظرت �إىل حمب�س���ي و�أنا �أبكي قائلة�« :أب���ي� ,أتعرف رجلاً �أكرث
ث ّ
�شهامة من علي؟!».
نه����ض والدي ,تق ّدم ووقف بجانبي ,كان���ت عيناه حمراوين مليئتني
دم ًع���ا .مل �أ َره على هذا النحو من قبل مطل ًق���ا .ح�ضنني وق ّبلني قائلاً :
«كلاّ ي���ا حبيبت���ي ,واهلل مل �أ َر �أح���دً ا �أكرث �شهامة منه ,لق���د كان �شه ًما
كث ًريا .مل َي ُ�ش ْب ُه عيب».
و�ض���ع �أبي ر�أ�سه على كتف���ي ,كنت �أح ّدق مبحب�س زواجنا ،وم ّرت يف
ذهني ذكريات �أ ّيام �شراء جتهي���زات عقد القران .فقال« :فر�شته� ,أنا
و�أ ّم���ك خادمان لك ولطفل���ك ،فقدومك علينا �أن���ت وطفلك يف �أهداب
عيوننا».
بكيت لكالمه ,كذلك فعل���ت �أ ّمي ،وا�ستيقظ حممد علي على �صوت
بكائن���ا .حملت���ه �أ ّمي وق ّبلته .وق���ف �أبي خلف النافذة وق���د ّ
غطى الثلج

 272الروضة الحادية عشرة

الفن���اء اخلارج���ي بثوب �أبي�ض وق���ال« :عندما يح ّل الربي���ع �س�أبني لك
طاب ًق���ا على ال�سطح .عليك �أن ّ
تنظمي �أمورك وت�ستق ّلي ,و�أخربيني بك ّل
هم �شيء ,فنحن مدينون لك
م���ا حتتاجني �إليه لأ�شرتيه لك ,ال حتملي ّ
ولعلي ولولدك».
يف ال�سن���ة التالي���ة ,عندما ح��� ّل الربي���ع و�أ�صبح الطق����س م�ساعدً ا,
�أح�ض���ر �أب���ي ب ّنائني ع��� ّدة ,و�ضعوا �أعم���دة احلديد وم���واد البناء على
ال�سطح ,ومت بناء غرفة ومطبخ وحمام� ,أ ّما الق�سم املتبقي من ال�سطح
اخلا�ص.
فقد �أ�صبح فناءنا
ّ
عندم���ا ك�ب�ر حممد عل���ي �أكرث �صرنا نن���ام يف لي���ايل ال�صيف على
ال�سطح �أو على ذاك الفناء.
كان حممد علي ي�س�أل عن والده:
 �أين والدي احلبيب؟ ذهب �إىل اهلل. ملاذا ال ي�أتي �إ ّيل؟
 لأ ّنه يرعانا هناك يف الأعلى.أنت ترعونني.
أنت تقولني �إنّ اهلل يرعانا ,واجل ّد واجل ّدة و� ِ
� ِكنت �أجيب باخت�صار ،وكالعادة �أغيرّ جمرى احلديث:
 هل ترى تلك النجمة؟كان يجيبني ب�سرور« :نعم».
 �إنّ تلك النجمة هي والدك.كان يف���رح فيم ّد يده ليح�ضن والده ,لكن ال يتمكن من ذلك فيبكي.
�أحاول تهدئته ،لك ّنه ال يهد�أ ,ف�أح�ضنه و�أق ّبله ،فتفوح منه رائحة علي.
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كن���ت �أناديه «حبيبي علي» لأتذ ّكر عل���ي .كان اجلميع ينادي حممد
علي «علي» وذلك ليبقى ذكر «علي» بيننا.
كان علي حبيبي يف �أغلب الليايل ينام باك ًيا.

15
األم التلميذة
ّ

ُ
وا�ضطررت �إىل درا�س���ة البكالوريا
ب���د�أت بالذه���اب �إىل املدر�س���ة,
الق�سم الثاين جم ّددًا .ففي العام  1986مل �أجنح يف االمتحانات ب�سبب
عقد القران والزواج وبعدها ذهبنا �إىل دزفول .ولكن يف العام الدرا�سي
ت�سجلت للم���رة الثالثة يف
( )1989-1988وبت�شجي���ع و�إ�ص���رار والدتي ّ
ال�سنة الثانية للبكالوريا.
�صباحا
ق ّللت �أ ّمي من �ساعات عملها يف م�شغل اخلياطة ,كانت تبقى ً
يف املنزل لرعاية �ش�ؤون ولدي علي .م ّر عام على هذا املنوال.
ق���ام مدير مهنية التهذيب بتجهيز �إح���دى غرف املهنية وجعل منها
ح�ضانة �أطف���ال ،وذلك من �أجل راحة بال املعلمني الذين لديهم �أطفال
�صغار.
كن���ت �أذهب يف ال�صباح �أبكر م���ن اجلميع و�أودع علي يف احل�ضانة,
وعن���د الظه���ر كنت �آخ���ذه بعد مغ���ادرة اجلميع كي ال يع���رف �أحد من
ولدي ول���د .ولكن يف ال�سنة التالي���ة ,ومن �أجل
التالمي���ذ �أ ّنن���ي مت�أهلة ّ
�سجلت علي يف ح�ضانة خارجية.
االبتعاد عن كالم كهذا ّ
ح�صلت على ال�شهادة الثانوية يف ظروف كهذه .كان علي قد �أ�صبح
عمره � 4سنوات.

 276الروضة الحادية عشرة

�أ�ص��� ّرت �أ ّم���ي �أن �أ�شارك يف امتحان���ات دار املعلم�ي�ن .فعلت ذلك,
و ُقبل���ت .وا�شتغل���ت بالتدري����س معلم ًة يف �صف���وف مرحل���ة ابتدائية يف
مدر�س���ة « 22بهم���ن» لل�صبيان الواقع���ة يف منطقة �صناع���ة اجللود يف
همدان (منوت�شهري).

16
ّ
صف األشجار
خلف

يف � 16أيل���ول  ,1995كان���ت قد م�ضت �أ ّيام ع ّدة عل���ى دخول ال�س ّيدة
من�ص���ورة �إىل م�ست�شف���ى اكباتان �إث���ر نوبة قلبية .رغ���م �أنّ عملية زرع
الكلي���ة متت بنج���اح ,لكن هذه امل���رة �أرقدتها النوب���ة القلبية يف �سرير
امل�ست�شفى.
يف ذل���ك اليوم ,ذهبت �أنا و�أ ّمي لعيادته���ا .كانت مرمي هناك � ً
أي�ضا
م�ضطربة وهلعة ,ما �إن ر�أتنا حتّى انهمرت دموعها:
 فر�شته حبيبتي� ,س ّيدة وجيهة� ,إن حال �أ ّمي �س ّيئة!ّثم نظرت �إىل أ� ّمي ورجتها قائلة�« :س ّيدة وجيهة ،باهلل عليك ادعي
لها».
وبو�ساط���ة من مرمي دخل���ت �أنا و�أ ّمي �إىل ق�س���م  C.C.Uوبقيت هي
يف اخل���ارج .كانت ال�س ّيدة طريحة الفرا����ش ،نحيلة و�شاحبة الوجه قد
�أو�صلت الأ�سالك والأم�صال والأنابيب يف يديها و�أنفها.
ُو�ض���ع بالق���رب منها جهاز مراقب���ة (� )Monitorصغ�ي�ر ي�شري �إىل
أرقاما غري منتظمة.200،120،100،180،105:
دقات قلبها .كان يعطي � ً
�أم�سك���ت بيده���ا� ,شعرت بربودتها ,نظ���رت �إىل �أ ّمي بقل���ق .هزّت �أ ّمي
ر�أ�سه���ا بت� ّأ�سف و�أخرجت من حقيبته���ا قر�آنها ال�صغري الذي ت�ضعه يف
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حمفظة جلدية ويبقى برفقتها ,وقالت« :فر�شته �أح�ضري كوب ماء».
ّثم قال���ت لل�س ّيدة من�صورة بعطف�« :س ّي���دة من�صورة عزيزتي ,هل
أنت بخري؟!».
� ِ
فتّ�ش���ت عن كوب ,كان ف���وق الرباد قرب الناف���ذة �إبريق ماء وكوب
زجاجي .ملأت الكوب مباء بارد من الرباد ،وناولته لأمي.
فتح���ت ال�س ّيدة من�ص���ورة عينيه���ا به���دوء .عندما ر�أتن���ي �س�ألتني
مب�ش ّقة« :فر�شته حبيبتي� ،أنت بخري؟ علي بخري؟ �أين هو؟».
أنت بخ�ي�ر؟ �أردت �أن �أح�ضر علي
�أجبته���ا م�ضطربة�« :س�ل�ام ,هل � ِ
مع���ي لك ّنن���ي خف���ت �أن ال ي�سمح���وا يل بذل���ك� ,س�أحت��� ّدث �إىل م�س�ؤول
امل�ست�شفى ،وغدً ا �س�أح�ضره حت ًما».
�أغم�ض���ت ال�س ّي���دة من�ص���ورة عينيه���ا ,وانزلقت من ط���ريف عينيها
���م فتحت عينيها
قط���رات ع ّدة م���ن الدموع وا�ستق��� ّرت على الو�سادة ,ث ّ
مت ,ه���ل يعني �أ ّنني �س�أرى
وقال���ت لأ ّمي وهي تبك���ي�« :س ّيدة وجيهة �إذا ّ
�أمري وعلي .»...قالت له���ا �أ ّمي بحنان وهدوء وك�أ ّنه ال يوجد � ّأي م�شكلة:
«ال �سمح اهلل يا �س ّيدة من�ص���ورة! ت�أ ّكدي �أ ّنهما الآن هنا ,بالقرب منك,
لتتح�سني ب�سرعة .ومن
ك ّل واح���د منهما على ناحية� ,إ ّنهم���ا ي�ساعدانك ّ
أنت وي�أخذنا
املق��� ّرر �أن يكرب علي وي�شرتي �س ّيارة ،و�سي�أتي يف �إثرنا �أنا و� ِ
يف نزهة ,فقد حان �أن تعي�شي حياتك ،م ّد اهلل يف عمرك».
زفرت ال�س ّيدة من�صورة زفرة وقالت« :كلاّ �س ّيدة وجيهة ,لقد انتهى
الأم���ر .ال طاق���ة يل بعد على ف���راق �أوالدي ,ف�أنا مل �أره���م منذ ثماين
�سنوات� ,أريد الرحيل ,لقد ا�شتقت �إليهم».
بكت� ,أغم�ضت عينيها ومل ُتفتحا ثانية .و�ضعت �أ ّمي امل�صحف ال�شريف
فوق كوب املاءّ ،ثم �أعطتنيه وقالت« :ب ّللي �شفتيها مبنديل ورقي».
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�أخ���ذت مندي�ًل�ااً ورق ًّيا من على الطاولة املعدني���ة ورحت �أب ّلل �شفتي
ال�س ّيدة من�صورة مباء الكوب.
فتحت ال�س ّيدة من�صورة ن�صف عينيها بهدوء ،نظرت �إ ّ
يل بوهنّ ،ثم
�أغم�ضتهما ثانية� .أ�شارت يل �أ ّمي �إىل قدميها .ب ّللت منديلاً ورق ًّيا �آخر
و�أزح���ت البطانية جان ًبا ,و�ضع���ت يدي على قدمي ال�س ّي���دة من�صورة,
كان���ت قدماه���ا باردت�ي�ن ج ًّدا ,قل���ت لأ ّم���ي بهل���ع�« :أم���يَ ,مل قدماها
متج ّمدتان �إىل هذا احلد؟!».
وك�أنّ �أ ّم���ي كانت تعلم م���اذا يحدث ,فتحت الق���ر�آن وو�ضعت يدها
بهدوء على قلب ال�س ّيدة من�صورة ,و�شرعت يف تالوة ب�ضع �آيات.
وق���ع نظري عل���ى ال�شا�ش���ة .30،25،20،32 :كانت خط���وط املنحني
تتح ّول �إىل خطوط م�ستقيمة �شي ًئا ف�شي ًئا.
�أم�سك���ت يد ال�س ّيدة من�ص���ورة ,كانت باردة ج��� ًّدا ،وحبيبات العرق
تلمع على جبينها و�شفتيها .كانت تتن ّف�س وت�شخر خالل تن ّف�سها.
نظ���رت �إىل �أ ّم���ي قلقة و�أ�سرعت �إىل اخل���ارج خائفة مرتعبة ,كانت
�إح���دى املم ّر�ض���ات قادم���ة نحو الغرف���ة فقلت له���ا�« :أيته���ا املم ّر�ضة,
�أ�سرعي يا �س ّيدة �ألطايف �إن حال والدة زوجي �س ّيئة ج ًّدا».
هرعت املم ّر�ضة �إىل الغرفة ,كذلك دخلت مم ّر�ضات ع ّدة �أخريات
�إىل الغرفة ب�سرعة ,وحت ّلقن حول �سرير ال�س ّيدة من�صورة .جل�ست �أ ّمي
على كر�سي قرب ال�سرير وراحت تقر�أ القر�آن بهدوء.
�شخ�ص���ا و�ض���ع ي���ده حول حلقوم���ي� ,شعرت باالختن���اق وك�أنّ
وك�أنّ
ً
�أح���دً ا يقب�ض على قلبي ,كانت رائحة احلزن تفوح من ك ّل �شيء ،حينها
مثل���ت �أمامي حقارة الدنيا ...يا �إلهي! �أرحل���ت ال�س ّيدة من�صورة بهذه
ال�سرع���ة؟! �ضاقت الغرفة بي ومل �أعد �أرى املم ّر�ضات .وقع نظري على
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النافذة .ملحت هناك يف البعيد خلف ّ
�صف الأ�شجار اخل�ضراء البا�سقة
والغم يف
عل���ي و�أم�ي�ر ,كانا يف قل���ب ال�سماء .انت�ش���رت رائحة احل���زن ّ
الأرج���اء ,مللت من الدنيا ،فلم �أ�ص��� ّدق �أنّ ال�س ّيدة من�صورة قد تركتنا
�سري ًعا هكذا!
�أخرجتن���ا املم ّر�ض���ات من الغرف���ة ,و�أح�ضرن جه���از الإنعا�شُ ,كنَّ
يعطينه���ا �صدمات كهربائية ,كذلك ح�ضر بع����ض الأط ّباء �إىل الغرفة.
لكن بعد قليل من دون �أن �أ�ص ّدق ،ر�أيت من املمر �أنّ الأنابيب والأ�سالك
قد ُف ِ�صلت جميعها عن بدن ال�س ّيدة من�صورة.

17
ح االثني عشر
ُجر ُ

رغ���م �أنّ الأ ّيام مت ّر دائ ًما كال�ب�رق والريح � ,اّإل �أنّ تلك ال�سنني كانت
���ي حياتي ،وراحت مت��� ّر ب�صعوبة حلظة بلحظ���ة .بعد وفاة
�أ�صع���ب �سن ّ
ال�س ّي���دة من�صورة �أ�صبح���ت حياتنا �أ�ش ّد حمن���ة ،و�أ�صبحنا �أكرث غربة
ووحدة.
بعد �شهادة علي ,ا ّتخ���ذ ال�س ّيد نا�صر واحلاج �صادق اً
منزل م�شرت ًكا
وعا�شا م ًعا .كنت وعلي من�ضي نهاية الأ�سبوع معهم دائ ًما ،وا�ستم ّر هذا
وخ�صو�صا �أنّ احلاج �صادق
الربنامج حتّى بعد وفاة ال�س ّيدة من�صورة,
ً
�أجرى عملية زرع ُكلى ب�سبب املر�ض الوراثي .وبرحيل ال�س ّيدة من�صورة
وغم
فق���دت �أنا وعلي �سندً ا قو ًّي���ا .مع ك ّل هذا ,كانت مت ّر الأ ّيام مب�شقة ّ
ومت�ضي بوحدة ووح�شة.
يف الع���ام  1998بل���غ عمر علي �11سن���ة ,وكان يف ال�ص���ف اخلام�س
االبتدائ���ي .بعد �أ�شهر ع��� ّدة �أ�صيب بوعكة �صحية ف�صار ي�شكو من وجع
يف معدته ،ويرافق هذا الأمل غثيان وتقي�ؤ.
وهكذا كان يبد�أ عملنا ّ
ال�شاق �أنا و�أ ّمي بعد ظهر ك ّل يوم .ك ّنا ن�أخذ علي
متخ�ص�ص .وبعد �إجراء بع�ض ال�صور ال�سونوغرافية
ونبحث عن طبيب
ّ
ومنظار و�صور ملونة �أخربونا �أنّ علي يعاين من «جرح يف االثني ع�شر»,
وم���ع �سماع هذا اخلرب هوت الدنيا عل���ى ر�أ�سي ,لقد ر َّبينا �أنا و�أ ّمي هذا
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الولد على ري�ش ال ّنعام ،فلماذا �آلت الأمور �إىل هذا امل�آل؟!
اقرتب���ت الذك���رى ال�سنوي���ة لعل���ي ,1يف ك ّل ع���ام ك ّنا نقي���م مرا�سم
الذك���رى ال�سنوية ما بني الرابع والثامن من �شهر �آذر ( 29-25ت�شرين
ثاين) ,و�إذا �صادف �أن كان يوم جمعة فنو ٌر على نو ٌر.
ا�شتغلت �أ ّمي بتح�ضريات الذكرىّ ,
فنظفت البيت وجمعت الكنبات,
غ�سل���ت �أكواب ال�شاي وال�صحون وال�سكاكني واملمالح ,كما دعت الكثري
من ال�ضيوف ،وا�شرتت الفاكهة واحللوى.
ا�شت��� ّد مر����ض علي يف تل���ك الأ ّيام ,لقد و�ص���ل به الأم���ر �إىل �أ ّنه مل
ي�ستطع حتّى �شرب كوب ماء.
يف الي���وم الرابع من �شهر �آذر ،ا�ضطررنا �إىل ت�أجيل �إجراء مرا�سم
الذك���رى حتّى اليوم الثام���ن ,و�أخربنا �آخر طبيب بع���د �إجراء فحو�ص
ع��� ّدة خمتلف���ة« :لقد �شوه���د يف ال�صورة جرح �صغ�ي�ر يف االثني ع�شر,
خذوه �إىل طهران ب�سرعة».
يف ال�ساد����س من �شه���ر �آذر ومع البح���ث و�س����ؤال الكثريين ،وجدنا
عن���وان �أف�ضل طبيب �أمع���اء يف طهران .حجزنا موع���دً ا ،واجتهنا ليلاً
باحلافلة �إىل طهران.
مل يك���ن التلفون املحم���ول متواف ًرا لدى اجلميع حينه���ا ,ف�أودع �أحد
الأ�صدقاء هاتفه النقال �أمانة معنا.
مل يك���ن علي ي����أكل �شي ًئا ,كان فق���ط يته ّوع ويتق ّي����أ� .ساءت حاله يف
احلافل���ة كث ًريا ,حتّى �صار امل�سافرون املرافقون لنا يف املقاعد الأمامية
واخللفي���ة ي�ساعدوننا من باب امل����ؤازرة والتفكري يف حلول .رغم ذلك,
كان علي يوا�سيني ويقول يل�« :أ ّماه �أنا ال �أ�شكو من �شيء� ,إنيّ �أتعافى».
 -1ا�ست�شهد علي ت�شيت �سازيان في الرابع من �آذر ودفن في الثامن منه.
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كن���ت قد �أح�ضرت مع���ي حقيبة مالب�س ,فعندما يتقي����أ �أغ�سل يديه
ووجه���ه ب�إن���اء م���اء ،و�أغري ل���ه مالب�سه .يا �إله���ي كم م ّرت تل���ك ال ّليلة
مب�ش ّقة! مل تكن تنتهي م�سافة ال�ست �ساعات �إىل طهران.
يف النهاي���ة ,م ّرت �ساعات ع ّدة على منت�صف ال ّليل فو�صلنا ,اتخذنا
غرف���ة يف «بي���ت املعل���م» وكان قري ًبا م���ن امل�ست�شفى� .أخذن���ا علي �إىل
الطوارئ ،فتم الك�شف عليه ،وكتبوا له و�صفة دواء.
ذه���ب �أبي ل�ش���راء الأدوية ,وبقيت �أن���ا وعلي يف بي���ت املعلم .كانت
حرارت���ه مرتفع���ة وو�صل���ت �إىل  43درج���ة تقري ًب���ا� ,سعي���ت جه���دي
لإخفا�ضه���ا ،لك ّنني مل �أفلح ,ومل يك���ن بو�سعي فعل �شيء ,كذلك والدي
مل يكن قد عاد بعد .انهمرت دموعي من دون �إرادة مني ,فولدي تو ّقف
عن حمادثتي وموا�ساتي.
�أغم����ض عينيه و�ص���ار يغلي يف احلرارة .ب ّللت بامل���اء ك ّل ال�شرا�شف
املوج���ودة وو�ضعته���ا على جبهت���ه وبدن���ه وقدميه .ات�صل���ت بالطوارئ
ف�س�ألوا« :ما م�شكلته؟».
 حرارته مرتفعة. ال يحتاج �إىل طوارئ ,انقعي قدميه باملاء.1بكيت خلف ال�سماعة ورجوتهم.
�أتوا بعد رب���ع �ساعة لك ّنهم مل يفعلوا �شي ًئا � ً
أي�ضا� ،أعطوه �إبرة م�سكن
وقال���وا�« :إذا كنت قلقة ج ًّدا عليه انقليه �إىل امل�ست�شفى ,فع�سى يدخلونه
هناك».
بع���د ذهابهم انهمكت ثاني���ة بتبليل قدمي���ه .مل تتح�سن حال ولدي
-1پ�شوي���ه :وهي عادة �إيرانية عندما ترتفع حرارة الطف���ل ي�ضعون قدميه في ط�شت ماء.
(المترج���م)
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احلبيب ،ومل تنخف�ض درجة حرارته.
كذل���ك مل �أتو�صل �إىل فعل �شيء ،ومل يك���ن �أبي قد عاد بعد� .أنا التي
طوال هذه ال�سنوات مل ي�سمع �أحد �صوت اعرتا�ضي� ,صرت �أنوح و�أبكي:
«� ًإذا �أي���ن �أنت يا علي!! �إذا كنت �أ ًبا فافعل �شي ًئا� ,أق�سم عليك بك ّل عزيز
لديك� ,أق�سم عليك بال�س ّيدة الزهراء Oالتي كنت تع�شقها� .أنت الآن
�شهيد ,هناك يف �أعلى عليني وترانا� .أعلم �أ ّنني مقرتفة للذنوب ومرتكبة
للمعا�ص���ي� ,أعل���م �أنّ وجهي �أ�سود ,اطلب �أنت ال�شف���اء لطفلنا من اهلل,
حتب �أن يول���د ابننا �سري ًعا؟ والآن قد �أت���ى� ,أحببت �أن
�أتذك���ر ك���م كنت ّ
ت�سم ّي���ه ,ف�أ�سمين���اه با�سمك كي تبقى دائ ًما قربن���ا .علي �إن طفلك يكاد
يهل���ك ,فديت���ك نف�سي افع���ل �شي ًئا له! لق���د هلك طفلك� .أن���ت املعروف
مبروءت���ك ،كان قلبك ّ
يتفط���ر على النا�س ,كنت تعت�ب�ر الأ�سري ونف�سك
�شخ�ص���ا واح���دًا .عندما ك�ب�ر ولدنا بع����ض ال�شيء �صار ج��� ّل فرحه �أن
ً
يح��� ّل ال ّليل ليجدك يف ال�سماء بني النجوم .علي حبيبي ,حبيب فر�شته,
حبيب زهراء زوجتك ,تعال �إ ّ
يل من عليائك! �أغثنا ال ّليلة �أنا وطفلك! د َُّل
ولدك عليك ال ّليل���ة! انقطع عن العامل الفوقي قليلاً  .باهلل عليك يا علي
�ساعدين ،ف�أنا �أريد منك علي حبيبي ،باهلل عليك يا علي!».
مل �أد ِر ماذا �أفعل وماذا �أقول! رفعت يدي نحو ال�سماء وبكيت .كنت
�أنادي علي علي ،والدموع متلأ وجهي.
مل �أد ِر ك���م م ّر م���ن الوقت ،لك ّنن���ي عندما �أدرت ر�أ�س���ي ر�أيت �أ ّنني
�أجل����س قرب �سرير عل���ي وا�ضع ًة ر�أ�س���ي على و�سادت���ه ومم�سك ًة بيده.
وج���دت و�سادته مب ّللة بدموع���ي .كان علي حبيبي نائ ًم���ا بهدوء وراحة
وطم�أنين���ة .و�ضع���ت يدي على جبهت���ه ،فوجدت �أنّ درج���ة احلرارة قد
أكتفّ .
تو�ض�أت وت�أ ّزرت بثوب ال�صالة ،ال �أدري كم
انخف�ضت ،لك ّنني مل � ِ
التو�سل وزيارة عا�شوراء،
ركعة �ص ّليت تلك ال ّليلة ،وكم م ّرة قر�أت دعاء ّ
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لك ّنن���ي �أتذ ّكر ج ّيدً ا �أ ّنه بعد ك ّل �صالة ودعاء كنت �أهوي لل�سجود و�أنوح
و�أرجت���ي« :عل���ي ،لقد قلت �أن �أكمل نهجك زينب ّي���ة� .أق�سم باهلل و�أق�سم
بروحك ،لقد �أكملته �صابرة زينب ّية .ك ّل ما قيل يف وجهي ويف غيبتي مل
�أك�ت�رث له ومل �أتذ ّمر� ،أنا ما زلت �أع�شقك و�أع�شق حياتنا .فمع ذكراك
مل �أول���ع ب�أح���د ول���ن �أولع ب�أح���د ،ففي ه���ذه الدنيا بات ولدن���ا فرحتي
الوحي���دة ،بعد ذك���راك والتفكري في���ك .علي حبيبي ه���و ذكرى منك،
قطع���ة من وجودك ،لقد رعيت ذكراك ج ّيدً ا �إىل الآن ،مل �أدع ظ ّل �أحد
غ�ي�ر اهلل وظ ّلك فوق ر�أ�سه .اطلب حبيب���ي علي من اهلل كي يعيده �إ ّ
يل،
�أن���ا �أعلم �أنّ ال �أحد يح ّبنا بقدر م���ا �أنت حت ّبنا .ا�ص ِغ �إ ّ
يل ال ّليلة� ،أعدك
�أن �أبق���ى وف ّية لك طول العمر .علي �أرجوك ال تخ ِّيب طلبي .علي ،باهلل
عليك ال ت���ر ّد رجائي �إىل الأر�ض� .إذا كن���ت ت�ستطيع فعل �شيء فافعل.
�أي���ن يدك احلنون! قلب���ي مغموم ،قلبي مغم���وم ..ام�سح بيدك احلنون
على ر�أ�سي ،ام�سح ام�سح يا علي جبيني.»..
يف تل���ك ال ّليل���ة بكيت حزن عم���ر ب�أكمله .ومل يك���ن لبكائي ودموعي
نهاية.
بع���د ك ّل هذه ال�صلوات والأدعية ،وقفت قرب ولدي ،كان ابني ّ
يغط
يف نوم عميق ويتن ّف�س بهدوء .ق ّبلت جبهته .كان امل�سكني يت�أمل ل�شهرين
متتالي�ي�ن ،وتغ ّي���ب عن املدر�س���ة ب�سبب مر�ضه ه���ذا .و�ضعت يدي على
بطن���ه بهدوء ،كانت خاوي���ة و�ضامرة .ق ّبلت بطنه وقل���ت بحزن« :علي
حبيب���ي �أعلم �أ ّنك هنا ،و�أنا �أ�ستودعك طفلنا ،انتبه �إليه ج ّيدً ا� ،أعلم لو
حي
�أ ّن���ك ٌّ
حي لأحببت ابنك كث ًريا كجميع الآباء ،رغ���م �أ ّنني �أعلم �أ ّنك ّ
ومتي ّقظ �أكرث من جميع الآباء».
يف اليوم التايل� ،أخذت علي �إىل نف�س الطبيب الذي كنت قد �أخذت
له موع���دً ا عنده ،وتق ّرر �أن يج���ري له الطبيب �ص���ورة ُتدعى الت�صوير
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الطبق���ي املحوري قبل املعاين���ة .مل ي�سمحوا يل بالذه���اب معه� .أخذوا
طفلي وحده ،بعد قليل خرجت املم ّر�ضة م�ضطربة ونادتني ،و�صلت �إىل
الغرف���ة وق���د زهقت روح���ي مئة م ّرة قب���ل �أن �أ�صل ،كان ابن���ي قد تق ّي�أ
واتّ�سخت ك ّل مالب�سه .ب ّدلت ثيابه ب�سرعة وقلت« :علي حبيبي ال جتزع،
�ستتح�س���ن الآن» .وراح ولدي يوا�سيني وه���و على تلك احلال ويقول يل:
ّ
حت�سنت كث ًرياّ ،
وخف �أملي».
«�أ ّمي حبيبتي� ،أنا بحال ج ّيدة ،لقد ّ
وتق��� ّرر �أن �آخذه ظهر اليوم التايل �إىل الدكت���ور ملك زاده ملعاينته؛
�إذ �ص���ادف يف هذا اليوم �إقامة الذكرى ال�سنوية لعلي .كانت �أ ّمي تتابع
ك ّل �ش���يء حلظة بلحظة م���ن خلف اجلهاز املحم���ول ،وت�س�أل عن علي،
وغ�ص
وتخ�ب�رين عن برنامج الذكرى فتقول« :لق���د جاء ك ّل ال�ضيوفّ ،
التو�سل ،ا�سمعي« :يا وجي ًها عند
املكان بهم� .إ ّننا نقر�أ لعلي ولدك دعاء ّ
اهلل ا�شفع لنا عند اهلل».
كان قلبي يتخ ّبط بال�ضجيج .و�شعرت بعلي �أكرث من � ّأي وقت� .شعرت
جال�سا قربي بيني وبني ولدي ،و�أحت ّدث �إليه طوال املدة التي انتظرنا
به ً
فيها و�صول دورنا.
رنّ الهاتف..« :فر�شته ،اعقدي الن ّية».
ارتفع �صوت ال�سيدات وهنّ يقر�أن م ًعا« :يا �أبا احل�سن ،يا مو�سى بن
جعفر� ،أيها الكاظم ،يا بن ر�سول اهلل.»..
متخ�ص ً�صا يف
و�صل دورنا يف النهاية ،كان الدكتور ملك زاده طبي ًبا
ّ
و�شخ�صا وقو ًرا ج ًّدا .كان يتح ّدث بطريقة حمرتمة
اجله���از اله�ضمي،
ً
ور�سم ّية .بعد اطالعه على ال�صور والفحو�صات ونتيجة املنظار .ك�شف
عل���ى علي وق���ال« :يا �س ّيدة ،ال عمل يل مع هذا املل���ف والفحو�صات ،لو
�سمحت ج ّهزي املري�ض� ،س ُنجري له عملية منظار يف تلك الغرفة».
ِ
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كب�ي�را .دفعنا هذا
كان مبل���غ � 50أل���ف توم���ان يف ذاك الوقت مبل ًغا ً
بيدي ولدي و�أخذنه.
املبلغ الزهيد ،1و�أتت مم ّر�ضات ع ّدة �أم�سكن َ
ّ
«فليتف�ضل ال�شخ�ص املرافق ملحمد
بعد وقت قليل ،نادتني مم ّر�ضة:
علي ت�شيت �سازيان».
كان قد تق ّي�أ ثاني ًة� .أخرجت من حقيبتي طقم مالب�س ،ورحت �أبكي
هم�سا مع علي« :علي ،علي حبيبي ،لقد
بينما �أب ّدل مالب�س ابني و�أتك ّلم ً
رجوتك كث ًريا ليلة البارحة .ح�س ًنا يعني هذا �أ ّنك مل ت�شفق علينا.
كنت ت�شفق على الأ�س���رى العراق ّيني ،وتخلع معطفك وتلب�سهم �إ ّياه.
ُانظرُ ،انظر ماذا ح ّل بنا �أنا وطفلك! انظر � ّأي معاناة نعانيها! �إنّ ولدك
�سيهل���ك! علي ،معك حق؛ ف�أنت �سعيد هن���اك يف الأعلى ،فلماذا عليك
�أن تف ّكر فينا؟!».
ومب�ش ّق���ة بالغ���ة �سيطرت عل���ى دموعي ك���ي ال تنهم���ر� .ألب�ست علي
مالب�سه و�أنا منهكة .عندما خرجت من الغرفة انفجرت بالبكاء.
وقفت قربي مم ّر�ضة ح�سنة القوام به ّية الطلعة ،بدا وك�أ ّنها �أ�شفقت
علي ،فقالت�« :س ّيدة ت�شيت �سازيان ال تقلقي كث ًريا ،لي�س بالأمر املهم،
ّ
�سيتح�سن �إن �شاء اهلل».
ّ
كان �صوته���ا ناع ًما وحنو ًن���ا ،ذهبت وجل�ست ق���رب والدي .ات�صلت
والدت���ي وقالت« :فر�شته� ،إننا نقر�أ دع���اء اجلو�شن الكبري .اقرئي �أنت
� ً
أي�ضا».
�سمع���ت �أ�صوات ال�سيدات يقر�أن م ًعا« :اللهم �إنيّ �أ�س�ألك با�سمك يا
حافظ يا بارئ ،يا ذارئ يا باذخ ،يا فارج يا فاحت ،يا كا�شف يا �ضامن،
 -1ن���ا قاب���ل :الزهي���د �أو غي���ر المعت��� ّد به وهي كلم���ة �شائع���ة اال�ستخدام ف���ي المجامالت
الإيران ّية ،وهنا تق�صد �أ ّنها زهيدة من �أجل ولدها( .المترجم)
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يا �آمر يا ناهي� ،سبحانك يا ال �إله � اّإل �أنت الغوث الغوث».1.
فج�أ ًة� ،شرعت يف البكاء ،كان قلبي حزي ًنا ،كم �أحببت �أن يكون علي
كتفي.
يف تل���ك اللحظ���ات �إىل جانبي ،فكتفاه القو ّيتان �أك�ث�ر متان ًة من ّ
قلبه �أكرب من قلبي ،وحاله دائ ًما �أف�ضل من حايل ،نف�سه �أكرث اطمئنا ًنا
م���ن نف�سي ،وتو ّكل���ه �أكرب .كم �أنّ ح�ض���وره مريح ،وع���دم ح�ضوره� ..آه
هم�سا« :علي ،كم �أ ّنك تركتني باك��� ًرا ،لو �أ ّنك موجود
�آه ،ورح���ت �أرث���ي ً
لكنت بالت�أكيد �أكرث ه���دو ًءا م ّني ،ولع ّلمتني كيفية التو ّكل .علي ما زلت
موج���ودًا� ،أعلم �أ ّنك موجو ٌد� ،أعلم �أ ّنك موجود� .إذا كنت موجودًا �أظهر
نف�س���ك ،ق���ل �إ ّنك موج���ود ،قل �إ ّنك ترع���اين كتلك الأ ّيام .ق���ل �إ ّنني مل
�أتر ّمل ،قل �إنّ ظ ّلك ما زال يظ ّللني� .أنا مت�أ ّكدة من �أنّ ال�شهداء �أحياء،
خا�صة عند اهلل ،قل �شي ًئا حتّ���ى يزداد يقيني �أكرث،
و�أنّ لديه���م مكان���ة ّ
ق���ل �إ ّنك موجود دائ ًم���ا ،ولن ترتكنا وحدنا �أبدً ا .ق���ل �إ ّنك كباقي الآباء
قلق الآن على ولدك .قل �إ ّنك عا�شق لولدك ،قل �إ ّنك حت ّبنا .علي ،باهلل
عليك ،ح ّدد يل اليوم ما ينبغي يل فعله! علي حبيبي د ّلني عليك!».
فتح���ت املم ّر�ضة ذات ال�ص���وت الناعم باب غرف���ة عملية املنظار،
ابت�سم���ت و�أ�شارت �إ ّ
يل كي �أدخل .كان ولدي نائ ًما على ال�سرير ،وجل�س
الطبيب خلف مكتبه .كان طبي ًبا �أني ًقا ج ًّدا.
�أ�ش���ار �إلينا ب���ك ّل احرتام كي جنل�سّ ،ثم قال بيق�ي�ن وجد ّية�« :س ّيدة
ت�شي���ت �سازيان� ،إنّ ولدك ال ي�شكو من �شيء خطري� ،إ ّنه ي�شكو فقط من
بع�ض االلتهاب املعوي ،و�س ُيعافى منه مع برنامج غذائي ب�سيط �س�أكتبه
لكم ،ال ينبغي �أن يتناول الفاكهة النيئة على الإطالق لعدة �أ�شهر ،وحال ًّيا
مين���ع تناول احلبوب وامل���رق والآ�ش ومرق اللح���م واخل�ضار والبهارات
 -1المقطع رقم  95من دعاء الجو�شن الكبير.
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واحلر وامل�شروبات الغازية» .وبينما هو يتك ّلم بكيت و�أنا �أنظر �إليه غري
م�ص ّدقة ،وتابع قائلاً « :وتوجد �أدوية ع ّدة � ً
أي�ضا ،فليتناولها ل�شهرين».
 املع���ذرة ح�ضرة الطبيب ،لك���ن �أط ّباء عديدين ّاطلعوا على نتيجة
جرح���ا يف االثني ع�شر،
املنظ���ار يف هم���دان و�أجمع���وا على �أنّ هن���اك ً
وينبغي �إجراء عمل ّية له».
تن���اول الطبيب ملف هم���دان الطبي الكبري بك ّل اح�ت�رام و�أعطاين
�إ ّياه:
جرحا
 نعم �س ّيدة ت�شيت �سازيان ،هذه الفحو�صات ت�ؤ ّكد �أنّ هناك ًخا�صتي ،بر�أيكم
يف االثني ع�شر ،لك ّنن���ي �أ�ؤمن بنتيجة عملية النا�ضور ّ
بعيني �أم بهذا ّ
امللف؟!
ب�أ ّيهما �أثق؟ ّ
قال �أب���ي بهدوء وت���ر ّدد�« :سيدي الطبي���ب� ،أنتم تقول���ون �إنّ �أط ّباء
همدان خمطئون� ،أم �إنّ التحاليل قد تغيرّ ت؟».
ه��� ّز الطبيب ر�أ�سه وق���ال واث ًقا« :كلاّ ؛ مطل ًقا� ،أن���ا مل �أق�صد ذلك؛
لك ّنن���ي �أثق بعمل���ي� .إنّ عملية املنظار التي �أجريناها هنا ال ت�ؤكد نتيجة
حتاليل ومنظار ال�شهر املن�صرم».
ال يوج���د كالم لتداوله ،ومل �أرغ���ب يف �أن يكون هناك كالم للتداول
�أ�ص�ًل.اً � .أردت �أن �أ�ص��� ّدق كالم الطبيب ملك زاده ب���ك ّل وجودي .فج�أة
اجت���اح ال�سرور ك ّل كياين .نه�ضت وح�ضنت طفلي الذي كان نائ ًما على
ال�سرير وق ّبلته .مل تكن نتيجة حتليل منظار همدان مهمة بالن�سبة �إ ّ
يل.
املهم عندي كان كالم الدكتور زاده« :ولدك ال يعاين من �أي م�شكلة».
امله���م �أنّ ول���دي حت�سنت حاله؛ وامله���م �أنّ علي �سم���ع كالمي ،و�أ ّنه
���م بنا؛ املهم �أنّ علي يق���ف بجانبي كالطود ,املهم �أ ّنني ل�ست �أرملة،
يهت ّ
و�أنّ عل���ي كان زوجي و�سيبقى؛ امله���م �أنّ ولدي لديه �أب عطوف ويرعاه
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دوم���ا؛ املهم �أنّ علي مل يكن يتي ًم���ا؛ املهم �أنّ علي �سواء �أكان �أم مل يكن
ً
فه���و بركة ونعمة لنا .اجتاحني �سرور فردو�سي عجيب .لقد �أجاب علي
�أمنيتي وح ّقق يل ما طلبته.
ق ّبل���ت ول���دي احلبيب ب�س���رور؛ كانت تف���وح منه رائح���ة �أبيه ب�شكل
عجي���ب .و�ضعت ر�أ�سي على �ص���دره و�شممته ،تذ ّك���رت حمب�س زواجي
الذي م���ا زال يف �إ�صبعي ،و�ضعت���ه على �شفتي� .أغم�ض���ت عيني وق ّبلته
بعمق ،وعبقت يف م�شامي رائحة قمح تفوح من حقل ف�سيح.

ملف الصور

(الروضة )11

 �أول �سفر يل �إىل م�شهد املقد�سة �سنة 1350هـ� .ش(1971م).
�أ ّمي� ،أنا� ،أبي ور�ؤيا.
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 ي���وم العق���د :امل����أذون ،عاقد الق���ران� ،آية اهلل جنف���ي ،علي ،علي
حممدي يف يوم عقد القران.

 علي يو ّقع على �أوراق العقد.

ملف الصور

 �أنا وعلي ،وقد انعك�ست �صورتنا يف املر�آة.

 قرب �سفرة العقد� :أبي ،علي و�أنا.
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 294الروضة الحادية عشرة

 �أ ّمي �إىل جهة اليمني ،علي و�أنا.

 �أبي ،علي� ،أنا ،خايل حممود.

ملف الصور
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 يف عيد النوروز لعام  1365هـ� .ش(�أواخر �آذار1987م) خالل حفلة
عقد القران :من اليمني �إىل الي�سار :ال�شهيد حممد �أمري ت�شيت
�سازيان ،ال�شهيد علي ت�شيت �سازيان� ،صادق ت�شيت �سازيان (مل
يب���قَ من �أفراد عائلة ت�شيت �سازيان امل�ؤ ّلفة من � 6أ�شخا�ص �سوى
احلاج �صادق حفظه اهلل).

 ال�شهي���د حممد �أمري ت�شيت �سازي���ان ،ال�س ّيد نا�صر ت�شيت �سازيان
(الأب) ،عل���ي ،ال�س ّي���د حميد زوج مرمي و�صه���ر العائلة� ،صادق
ت�شيت �سازيان.

 296الروضة الحادية عشرة

 ال�س ّيدة من�صورة وعلي.

 ال�س ّي���د نا�ص���ر و�أبي ليلة العر�س يف �صي���ف  1365هـ� .ش(1986م)
يف هم���دان .توف���ى ال�س ّيد نا�صر ع���ام 2011( 1390م) ودفن يف
مداف���ن عوائل ال�شه���داء (رو�ضة همدان) .تقاع���د �أبي ويعي�ش
وحيدً ا بعد موت �أ ّمي يف منزل ذكرى طفولتنا.

ملف الصور
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 عي���د النوروز لع���ام �( 1366آذار 1987م) -الفناء اخلارجي ملنزل
دزف���ول -اليمني� :أنا ،علي� ،أبي� ،أ ّم���ي� ،أختي نفي�سة وزينب ابنة
ال�شهيد هادي ف�ضلي.

 ال�شهيد هادي ف�ضلي ،علي.

 298الروضة الحادية عشرة

 يف �شهر بهمن �( 1365شباط 1987م)عندما كنت يف الأهواز وجرح
عل���ي ونقلوه �إىل م�ست�شفى �شرياز .كنت ق���د ر�أيت ر�ؤيا حول هذه
الإ�صابة يف ال ّليلة ال�سابقة .وقد �أخفى ع ّني خايل حممود وال�س ّيد
حمم���د خادم مو�ضوع الإ�صابة هذه حتّى و�صولنا �إىل همدان .يف
هذه ال�صورة يظهر �صديقه نا�صر ح�سيني الذي �أعارنا منزله يف
الأ ّي���ام الأوىل لزواجنا يف زقاق «قا�ضي���ان» ،كذلك جلهة اليمني
يظهر علي و�إىل الي�سار رفيقه يف اجلهاد ال�س ّيد مرت�ضى مو�سوي.

ملف الصور
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 لقد جرح علي م ّرات ع ّدة طوال م ّدة احلرب .ويف امل ّرة الثالثة �أ�صيب
باجل���راح بعد زواجنا ،لك ّنه قبل ال���زواج جرح م ّرات ع ّدة .تتع ّلق
هذه ال�صورة مبا بعد عمليات والفجر 2يف العام 1983(1362م)،
يرافق علي يف ال�صورة ال�شهيد حبيب بخ�شي نظر.

 ل���واء �أن�صار احل�سني  Qعمليات ب���در 1984(1363م) ،ال�شهيد
ُت ْرك وعلي.

 300الروضة الحادية عشرة

 ال�شهيد م�صيب جميدي وعلي.

 م���ن اليمني :ال�شهيد عني علي ،ال�شهي���د م�صيب جميدي ،ال�شهيد
حامتي ،ال�س ّيد حم�سن فروتن ،علي ،ن�صرت نائيني ،ح�سني علي
مرادي ،ال�شهيد حممد رحيمي ،مرت�ضي �آزمون حممد يو�سفي،
فريدون رو�شنائي (املجاهد الفتى) .ال�صورة يف خميم ال�شهيد
حمرمي عمليات بدر .1984

ملف الصور
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 علي يف عمليات والفجر .2

 عمليات والفجر  8جادة الفاو �أم القرى 1985(1364م).

 302الروضة الحادية عشرة

 ح�س�ي�ن رفيع���ي ،ح�س�ي�ن عل���ي م���رادي ،ال�شهيد عبا����س �صاحلي،
ال�شهيد بهرام عطاييان ،علي.

 وحي���د ابن ع ّمي ،احل���اج ال�س ّيد �أحمديان رفيق جهاد علي� ،أبي يف
دزفول ،فروردين (1366ني�سان1987م).

ملف الصور
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 ال�شهي���د علي �أ�صغر طاه���ري ،علي ،حممد خادم 1986( 1365م)
يف جزيرة جمنون.

 وقو ًف���ا يف ال�صف الأول :حممد بختياري ،جمي���د برتويي ،كل�شني
�ص���دق .ال�ص���ف الث���اين :م�صطف���ى ق�صاب���اين ،ال�شهيد حميد
نظري ،علي ،ال�شهيد ح�سني مريزا �آغا جاين� ،أحمد متني خواه.
جلو�سا :ال�شهيد ح�سني ف�ل�اح ،نبي اهلل م�شرتيان يف جزيرة
ً
جمنون  1987قبل عمليات � 20شهريور.

 304الروضة الحادية عشرة

 �أحمد حبيبي ،ال�شهيد علي �شاه ح�سيني ،علي ،ال�س ّيد حم�سن ح�سيني،
احلاج جوادي يف خريف ( )1986طهران م�ست�شفى �سا�سان.

 �سعي���د �صداقتي دو�س���ت ،علي ،ال�شهيد حمم���د �إبراهيم مهربان،
علي بختياري.

ملف الصور
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 وداع علي لأخيه ال�شهيد حممد �أمري ت�شت �سازيان.

 عل���ي يف مرا�سم دفن �أخي���ه ال�شهيد حممد �أمري ت�شت �سازيان ،يف
رو�ضة ال�شهداء همدان يف �شهر تري .)1987( 1366

 306الروضة الحادية عشرة

 �شهر مرداد )1987( 1366يف ال�شقة الواقعة يف �شارع مهنية همدان.
منزل والد علي .أ� ّيام �شهادة �أخيه حممد �أمري ت�شت �سازيان.

 بانه ،خريف  )1987( 1366قبل �أ ّيام من ال�شهادة.

ملف الصور
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 بع���د �ساع���ة من �شهادة عل���ي ،رفيق جهاده حممد اي���ران بور وهو
يو ّدعه .بانه منطقة ماووت.

 علي �شهيدً ا.

 308الروضة الحادية عشرة

 احل�ش���ود الغفرية لأهل حمافظة هم���دان ،حا�ضنة ال�شهداء خالل
مرا�س���م ت�شييع علي .بنظ���ر املراقبني يعترب ه���ذا الت�شييع حتّى
ذاك الي���وم الت�شييع الأكرث عظمة بعد ت�شيي���ع �آية اهلل امللاّ علي
مع�صومي همداين.

ملف الصور
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 بعد �شهرين من �شهادة علي ،يف ذاك الوقت كان عمر حممد علي
يوما.
ً 40

 م���رور عامني على والدة حممد علي .م���ن اليمني :اخلالة الوحيدة
لعل���ي -اخلالة فاطمة -ليلى ابن���ة احلاج �صادق وحممد علي يف
ح�ضن اجلدة (ال�س ّيدة من�صورة) وج ّدتي.
توفي���ت ال�س ّيدة من�صورة يف الع���ام (1995م) وتوفيت والدة
ال�شهيد املفقود الأثر حممد فاميل د�شتي يف العام (2005م).

 310الروضة الحادية عشرة

 �أنا ،حممد علي ،كان يبلغ من
العمر � 6سنوات .يف ابتدائية
الر�سال���ة الواقع���ة عل���ى
تقاط���ع �شريعت���ي همدان.
كنت �أعمل م�ساعدة يف تلك
املدر�سة ،وحممد علي كان
تلمي ً
���ذا يف مرحل���ة ما قبل
االبتدائي(التمهيدي).

 وقو ًفا م���ن اليمني :حميد زوج مرمي ،مهيا ابنته ومرمي �أخت علي.
(توفيت م���رمي يف الع���ام 2005( 1384م) على �أث���ر نوبة قلبية،
وزوجه���ا حميد تويف يف الع���ام 2010( 1389م)عل���ى �أثر كارثة،
منرية.جلو�سا من اليمني :ليلى ابنة احلاج �صادق،
�أنا ،وال�س ّيدة
ً
حممد علي �شيما ابنة احلاج �صادق ،مونا ابنة مرمي ،اجل ّدة التي
توفي���ت يف العام 2007(1386م) ،ال�س ّيدة من�صورة .ال�صورة يف
مغارة علي �صدر همدان.

ملف الصور
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 عيد ن���وروز 2010( 1389م) من الي�س���ار� :أبي ،حممد علي ،زوجة
حممد علي� ،أ ّمي ،نفي�سة� ،أنا.
توفيت أ� ّمي يف العام2011(1390م) وتركتنا بعد معاناة مع املر�ض.

 نوروز �(1394آذار 2015م)� ،أنا حممد علي ،ابنه �آرمان.

 312الروضة الحادية عشرة

 ر�سائل ور�سومات

ملف الصور

 ر�سائل ور�سومات
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 314الروضة الحادية عشرة

 ر�سائل ور�سومات

ملف الصور
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 الأغرا�ض ال�شخ�صية لعلي� .سجدة� ،سبحة� ،ساعة ،وقطعة القما�ش
التي باركها الإمام اخلميني{ ،دفرت ت�سجيل ذكرياتي وتقومي
العام1986( 1365م).

 316الروضة الحادية عشرة

 ه���ذا حمب����س زواجنا وله � ً
أي�ضا حكاي���ة .وك�أ ّنه حلقة و�صل بيني
وبني علي.
مل �أف�صل���ه ع ّني قط .لقد ك ّنا ط���وال هذه الثالثني �سنة م ًعا.
يف �إحدى امل���رات وقبل �سنوات ع ّدة ذهبت وزميالتي يف الرتبية
والتعلي���م مبهمة و�أ�ضعته م���ن دون انتباه ،و�أُر�سل اجلميع للبحث
عنه .مل نعرث عليه ويئ�ست من ذلك.
ع���دت �إىل احلافلة ،فقال �أحدهم لنبحث عنه داخل احلافلة
فوجدناه ب�إعجاز وب�شكل ال يقبل الت�صديق حتت �أحد املقاعد.
كذلك يف ن���وروز � )2015(1394ضاع املحب�س ب�شكل م�شكوك
فيه ،وبتعبري �أدق متت �سرقته ،ومل جند و�سيلة للعثور عليه.
م��� ّرت �سبعة �أ�شه���ر ،كنت يف متام ال�سبع���ة �أ�شهر تلك �أعي�ش
غ�صة �ضي���اع حلقة ات�صايل بعلي حتّى ّمت العثور عليه بعد �سبعة
ّ
�أ�شهر عن طريق �أحد الأفراد ب�شكل �إعجازي � ً
أي�ضا.
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