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ه ريحانة
ِ
ما لْم تَرو

رواية

أدهم العبودي
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إهداء

إَلــى َروَحــي أيب وأّمــي: الّلذْيــن آمنــا يب قْبــل أن أؤِمــن 

بنفســي، ولــو أّنهمــا تــركاين َعَرًضــا يف مفتــرق الّطريــق ورحــا.

إَلى زوجيت: ذات الّدالل الذي ال ينضب، وذات الّربيع 

الذي ال يزهر إاّل يف أحلك األوقات.

أعّلمــه  أْن  قْبــل  مــات  الــذي  "حمّمــد":  البكــر  ابــي  إَلــى 

"بابــا". كلمــة  ُنطــق 

حلًمــا  يبُلغــا  أن  عَســى  و"ميــس":  "حممــود"  ولــدّي  إَلــى 

تركُتــه هلمــا مبــا يليــق بــأْن يترّحمــا علــّي عندمــا أصبــح جمــّرد روح.

قسًرا نقول وداًعا؛ وإْن كّنا نرجو الّلقاَء!
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ــب 
َ
ــْم ُيكت ، ل

ٌ
ــة ــوِت، حكاي ــد، الم ــل، بْع ــا قْب فيم

ــٌر. ــٌل أخي ــا فص له



6



7

 )22( 
ين األّول- 2014 24 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك

»ُشعلة«:

إنســانّيٍة،  ي ســُتعَدم ذات غفلــٍة  الــىت ليســْت حكايــة “ريحانــة”  هــذه 
 أّيــِة حــاٍل؛ نحــن ال نــكاد 

َ
ــِخ، عــى ـ ـ ـ  ُجــرٍح بُعمــِق وامتــداِد الّتاريـ

ُ
هــا حكايــة

ّ
إن

اســتعّنا  مهمــا  عنهــا  تصــّوٍر  أقــرِب   
َ

إل وال  الحقيقــِة   
َ

إل نصــل  ي  حبيبــىت
 بالوجــِع، 

َ
 ال تكفيهــا ألــُف حكايــٍة ِمــْن مْثــل مــا ُيحــى

ُ
بالخيــاِل، فالحقيقــة

وَعــْن الوجــِع.

 تعاليمــِك، أنــا لســُت قاتلــة، 
َ

، ترّبيــُت عــى ي “ُشــعلة”؛ أنــِت تعرفينــىف
حيــاِة  إنهــاء  ي 

�ف ي  رغبــىت ي 
عــىفّ ف  تعرفــ�ي وأنــت  مــىت  مْنــذ  أبــًدا،  أكــن  ولــْم 

ي وأنــا أحــاول منــح األشــياء أعمــاًرا إضافيــة، 
األشــياء؟! بــْل قضيــُت حيــا�ت

المخاطــر! ِمــْن حولنــا، رغــم  كّل األشــياء 

 
َ
، طفلة ي إّن أّوَل مّرٍة أقُتُل، بإرادٍة ُحّرٍة، دونما إكراٍه، كانْت “وداع”؛ بطلىتِ

ي 
، و�ف ي

ك وحيدًة ِمْن دو�ف َ �تْ
ُ
ُتها دوْن أْن َيْطِرف لي جفٌن، لئال ت

ْ
األلواِن، قتل

، كانــْت دماؤهــا قــْد خّضبــْت الَبــرَص، فاطمأننــُت،  ّ ي ِزفــْت أمــام عيــىف
ُ
فِ ن حــ�ي

. رأِسي ي 
�ف ى  َ اســت�ش للمحّبــِة  ــا 

ً
�طان ُتِلــَع، 

ْ
اق فيمــا  بهــا،  اقَتلْعــُت  ي 

كأ�فّ

أوقاِتنــا  ي 
�ف مًعــا  نقــرأه  كّنــا  الــذي  “هيمنجــواي”،  يقــول  ؛  ي حبيبــىت

 نهايــة واحــدة”. 
ّ

الُمخَتلســة: “أعــِرُف أّن الحيــاَة مأســاٌة، وأّن ليــس لهــا إل
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مــا؛ أو لــْم يكــن 
ّ
ي شــيًئا، ال أحــَد يعــِرف، إن

ف عــىفّ ــِك ال تعرفــ�ي
ّ
لكــْن يبــدو أن

ِك؟!  ف ّ ي تمــ�ي ّ بخاصّيــِة الحاّســة الّشــفيفة الــىت ثّمــة وســيلة لالســتدالل عــىي
ي 

ي لســا�ف ي دون أْن يغافلــىف
ي أحــداث حيــا�ت

اعتــدُت ُمْنــذ قْبــل أن تســتقر�ئ
ي لــم أُعــد أعــرف شــيًئا،  ي الــىت ــىف

ّ
بالفضفضــِة! عموًمــا؛ أظــنُّ يــا “ُشــعلة” أن

ــُب ال 
ّ
أترق والغايــة،  الملّخــص  ــه 

ّ
إن ــب، 

ّ
ق ال�تّ معــىف  ي 

�ف ي  وِجــزْت معرفــىت
ُ
أ

َمــْع كّل شــمٍس  ي الّســجِن هنــا، 
ي �ف ــَب صــار فضيلــىت

ّ
ق  ألّن ال�ت

ّ
ٍء إل ي

لــىش
مــزالٍج،  ــِة 

ّ
زك كّل  َمــْع   

ً
حادثــة ــُب 

ّ
أترق  ، ي

كعــاد�ت مأســاوًيا؛  مغيًبــا  ــب 
ّ
أترق

ــُب العفــو، 
ّ
 كي أذوق األلــم، أترق

ً
 جديــدًة، فكــرًة ُمســتحدثة

ً
ــُب مهانــة

ّ
أترق

!  مثــىي
َ

ٌّ عــى ــه عــ�ي
ّ
ء، كأن ي فــال يــ�ج

أرحــل  ال  كي  العجــز،  هــذا  بمْثــل  ولــو  أحّدثــِك،  أن  لي  حــان  اليــوم؛ 
بــأ�اري.

ي 
و�ف واحــٍد،  وخيــاٍل  واحــدٍة،  زنزانــٍة  ي 

�ف ف  ســجينت�ي و”وداع”  كنــُت 
فع  ، هي األخــَرى، ُتنــ�تَ ي أجهــزُت فيهــا عليهــا لــْم أنــم، كادْت روحي يلــِة الــىت

ّ
الل

ي فيمــا وراِئهــا. 
مــىفّ

ثــّم   ،
ً

طويــا ي صمِتهــا 
�ف حّدقــْت  الّدمــاِء،  ِمــْن  بركــٍة  ي 

�ف تعــوم  رأيُتهــا 
عابــرٍة،  للحظــٍة  ولــو  حُت  اســ�ت قــد  كنــُت  أْن  بْعــد  جســ�ي  تخّشــب 
ي تهــّورُت، ولــو هــذا اإلدراك المتأّخــر القــاِص، أهــذا الــذي أتــْت 

أدركــُت أ�فّ
يــداي لحظــة اليــأس؟! لطمــُت خــدّي، والجــدران، ألقيــُت نفــِىي فــوق 
المــوَت  أشــاطرها  ي  �ج كأّن  األحمــر،  ــون 

ّ
الل ي 

�ف مّرغــُت جســدي  دماِئهــا، 
، مْثــل الــذي أفــاق ِمــْن غيبــٍة  ي

عبًثــا، تقّيــأُت وســعلُت وانقبضــْت عضــال�ت
ي قضيــُت عليهــا فيهــا،  الــىت حظــة 

ّ
الل ي 

أســتعيُدها �ف لــو  تمّنيــُت  عارضــٍة، 
، بــذات الحماقــة  ي ي أودْت �ج ، ذات المنازعــِة الــىت ف ف بــ�ي تنازعــُت فيمــا بــ�ي
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، ذات المــرارة، مــرارة ال  ي
يــا “ُشــعلة”، الحماقــة القديمــة، الخبــل الُفجــا�ئ

 
َ

مــُت عــى
ّ
بــّد أْن يحصدهــا الجميــع ولــو بتوقيتــاٍت مختلفــٍة؛ هكــذا تعل

أليــس كذلــك؟!  يديــِك، 

ي يــا “ُشــعلة”، كيــف انســقُت وراء الغفلــِة الّدمويــِة؟!  ــرُت بلوعــىت
ّ
تدث

ال أعــرف! قبعــُت جــوار الجــداِر أجــَرُع األلــَم تداعيــات ال تنقطــع، وِمــْن 
ف، كأّن الّسماَء تبىي أوجاعها، 

ّ
خارج الّنافذِة يهبط الّثلُج دموًعا ال تتوق

ي  ، وأذكــر مــا جــَرى بيــىف ي ي ذهــىف
اصــف األّيــاُم �ف ي معــه، ت�ت يهبــط ويجرفــىف

كريــاِت، أنــا ال أخــاُف ِمــْن الّظــالِم وال الوحــدِة 
ّ

ي قديــِم الذ
ف “وداع” �ف وبــ�ي

ي للمقاومــِة، وكنــُت  هــا تدفعــىف
ّ
، إن ي أكــ�ث

وال اآلالِم، بــْل أخــاف ِمــْن ذكريــا�ت
ُتجــدي  المقاومــة  ليســت  ــق، 

َ
الُمطل االستســالم  هــذا  أستســلم  لــو  أوّد 

ي نهايــِة األمــر. 
شــيًئا هــا هنــا �ف

ف  ، بــ�ي ي
ي شــطٍر ال بــأس بــه ِمــْن حيــا�ت

ي “وداع” �ف أذكــُر عندمــا رافقتــىف
 ، ي وآمــالي

ف األحــالِم ونفوِقهــا، �دُت لهــا أشــوا�ت ي زحاِمهــا، بــ�ي
الّشــوارع و�ف

اســتعضُت بهــا َعــْن أنــٍس غائــٍب لــْم ُيــدَرك آنــذاك، لــْم يكــن ثّمــة بديــٌل 
، نعــم يــا  ي

ي وتســاؤال�ت
َعــن الّشــكوى، وكنــُت أشــكو لـــ”وداع” كّل حرمــا�ف

يــا  ي  تعاتبيــىف يعرفهــا ســوانا، ال  عّنــا، ال  تخــرج  لــم  أمــور  ثّمــة  “ُشــعلة”، 
ة، وبالــكاد كانــْت لي بعــض األ�ار،  هــا بعــض األ�ار الّصغــ�ي

ّ
“ُشــعلة”، إن

ي بعــض 
ي مخمــوًرا �ف ي ِمــْن عــودة أ�ج

كيــف كان ُيمكــن أْن أشــكو إليــِك ضيــىت
؟! كيــف كان ُيمكــن أْن أشــكو جارنــا الــذي يتلّصــص عــى جســدي  يــالي

ّ
الل

؟! هــل كان يجــوز أْن  ّ مــا تحّممــُت ثــّم حــاول االعتــداء عــىي
ّ
ِمــْن نافذِتــه كل

هــا أمــوٌر ال 
ّ
ِك َعــْن “إيــوان”؟! وتعاليمــِك وفضائلــِك ونصائحــِك! إن أخــ�ج

 لَمــْن يعــذر، و”وداع” كانــْت تعــذر األ�ار. 
ّ

ُيبــاح بهــا إل
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فيهــا  حــُت  َ اج�ت ي  الــىت تلــك؛  هــواٍن،   
ُ
لحظــة هــا 

ّ
لعل قتلُتهــا،  ي 

أ�فّ غــ�ي 
األلــِم.  ِمــْن  بْعــد،  تعــّوذْت،  قــْد  روحي  تكــْن  لــْم  طوًعــا،   ،

َ
الجريمــة

أِصف  أْن  أيًضــا،  “وداع”،  َمــْع  يــداي  أتــْت  بمــا  تحّصًنــا،  رجــوُت، 
ّ�بــهــا بعيــًدا َعــْن أنوِفهــم، فهنــا، 

ُ
اءِة، أ  الــ�ج

َ
ي -فيمــا يفــوح الــّدُم- رائحــة

عــىفّ
ف مــا الــذي ُتحدثــه براءُتنــا فيهــم! إْن اشــتّموا،  “ُشــعلة”، أنــِت ال تعرفــ�ي
ي خبائــَث  ، ُتحــىي ٍّ ي

 عف
َ

ــا عــى  غــروٍر، غيًّ
َ

فقــط، رائحَتهــا، ُتكِســْبُهم غــروًرا عــى
ِة كلِّ نــزٍق، كلِّ  ــٌح بمبــا�ش ـ ـ ـ هــا ترصيـ

ّ
اءَة ُتبيحنــا لهــم، كأن أنفِســهم، كأّن الــ�ج

 مــا َيْشــَتهون. 
َ

ُعــدواٍن، وعــى

، كيف ُيمكن أْن ُيشَتىه الَبطُش؟! ي ُتَرى؛ حبيبىت

ف الّسجون، وأدركُت البطش من سجٍن إل آخر.  تنّقلُت ب�ي

وا يؤّدبوننا 
ّ
ي سجن “شهر ري”، ظل

كانْت ذروُة البطش يا “ُشعلة” �ف
بمنعنــا ِمــْن قضــاِء حاجِتنــا ألّيــاٍم، يحبســوننا داخــل العنابــر فــال نخــرج 
ف كي نفّســح صدوَرنــا، وكّنــا نفــِرش زوايــا  حــىتّ للفنــاِء كســائِر المســاج�ي
الجــدران بِخــراج بطوننــا، كانــْت الّروائــح تماثــل إحساســنا بالمــكان، فلــْم 
ي لحظــة تنتــىهي 

- أضــع نفايــا�ت
ً

 العكــس، كنــُت –مثــا
َ

، عــى فّ نكــن نشــم�ئ
بــْل، ولــْم   ،

ً
 بعضهــا طرّيــة

َ
النفايــات عــى التغــّوِط، فتتكــّوم  إحدانــا مــن 

نــا نؤمــن أّن 
ّ
 هــذه الّنفايــات، كأن

َ
يكــن ثّمــة مانــع أْن تجلــس واحــدة عــى

ت.
ّ

األوســاخ علقــْت بدواخلنــا، فتســاوْت العــا

 الفنــاء، وكان هــذا عقــب 
َ

يــوم َعفــوا عّنــا يــا “ُشــعلة”، وأخرجونــا إل
كانــوا  مشــهوًدا،  يوًمــا  كان  ضــوٍء،   

َ
بارقــة نــَرى  ال  قضيناهــا  أســابيع 

تأديبنــا.  يســتكِملون 
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وا مّنــا واحــدًة   الجــداِر، ثــّم تخــ�يّ
َ

ي صــٍف طويــٍل إل
ي البدايــِة رّصونــا �ف

�ف
 
ً
وا واحــدًة فثانيــة فأخــرى، َدخــل الَحــرُس بجــرادل الميــاه المغلّيــة، أجــ�ج

أْن تضــع يَدهــا داخــل الجــردل، كانــْت اليــُد تخــرج وجلُدهــا ذائــٌب، وحــىتّ 
صاخ األلــِم، لــْم يكــْن مســموًحا بــه، فــإذا صخــْت واحــدٌة، �عــان مــا 
 

َ
ي الصــفِّ إل

ل عليهــا ســوٌط يلهــب ظهَرهــا، فتعــاود وقفَتهــا جوارنــا �ف ف يــ�ف
الجــداِر، ثــّم رفــع الَحــرُس بنادقهــم، تقّدمهــم ضابــٌط قصــ�ي القامــِة وبــه 
فٍ  عــرٌج طفيــف، ترافقــه “ســيما خانــم”؛ ضابطــة خفــر العنابــر، وِمــْن حــ�ي
 ِوفــاٍق 

َ
همــا عــى

ّ
 ضحــٍك، كأن

َ
 فينطلــق إل

ً
 أذِنــه هامســة

َ
آلخــر تميــل عــى

 
َ

مــا أشــار إل
ّ
ــه يمضــغ األفيــون، كل

ّ
، كان دائــم الّتفــِل ففطِنــُت أن ٍّ ي مــزاحج

ء حــارٌس  ي ي دماِئهــا، ثــّم يــ�ج
 �ف

ً
جــة ، لتســقط مرصف

ٌ
طِلقــت بندقيــة

ُ
واحــدٍة أ

ي الفــراغ المهجــوِر؛ الــذي كانــْت 
 الجــداِر �ف

َ
وينقــش بدماِئهــا اســَمها عــى

ماتــْت  َمــْن  فيــه  يقّيــد   ٌ دفــ�ت يــِده  ي 
قليــٍل، وآخــر �ف مْنــذ  تمــأه   

ُ
الّضحيــة

احوا منهــا، قــال أحُدهــم وهــو ينفــخ ُدخــان بندقيتــه: فاســ�ت

- هكذا نخّفف الّضغط َعْن الّزنازين.

“ســيما  َمــع   ٍّ ي جانــىج حــواٍر  ي 
�ف ا 

ً
منهمــك األعــرُج  الّضابــُط  وفيمــا كان 

، يســتعِرض، تجّهــم الّضابــط، وثــب 
ً
خانــم”، أطلــق عســكرّي رصاصــة

أرًضــا: وطوحهــا  بندقيَتــه  أمســك  نحــوه، 

ِب؟ - هل أمرتك بالرصفّ

 وجِهه.
َ

عُر عى
ّ

لْم ينِطق، بدا الذ

- أنا فقط َمْن يحّدد موتهّن.



12

وتــرك  باألصفــاِد  كّبلــه  بندقيِتــه،   
َ

عــى تحّفــظ  طِتــه،  ِمــْن أ�ش جــّرده 
وقــال: بــه،  يمضيــان  آخريــن  ف  عســكري�يْ

اِمه باألوامِر. ف - إْن حوكم فلغباِئه وعدم ال�ت

ثّم استدار إل “سيما خانم” وغمز لها يقول:

- الّنظام نظام “سيما خانم”. 

 
ّ

ــّرر موُتهــا حســب هــَوى الّضابــط، لــْم أنــُج إل
ُ
اســتكملوا تحديــد َمــْن ق

 ، ي
 وجوِههــم الّرضــا، الّتشــىفّ

َ
ألّن أصابَعــه لــْم تــ�ش نحــوي، كان بادًيــا عــى

صِبــْت إلشــباِع غرائــِز رصاِصهــم، 
ُ
ي كــون المحكومــات مجــّرد أهــداٍف ن

�ف
 فــرِع 

َ
 عــى

ً
وبْعــد قليــٍل، حيــث ســقَط نصفنــا أرًضــا، بــدأوا يعِقــدون حبــا

ي عشــوائيٍة، 
ي تتوّســط الفناء، ثّم اختار الّضابط، �ف الّشــجرِة الوحيدِة الىت

حــول  الحبــل  ولّفــوا  رفعوهــا  ســوداء،  بعّصابــة  عينيهــا  غّمــوا  إحدانــا، 
ي لحظٍة، انفصل عنُقها عْن جسِدها، 

ا، قضْت �ف ً رقبِتها، لْم تحتمل كث�ي
، لحظتئــٍذ ظــّل جســُدها يفرفــط وســاقاها ترتعشــان، كّنــا 

ً
ســمعنا قرقعــة

ــا مجــّرد فكــرٍة طائشــٍة راودت رأًســا 
ً
ال نصــّدق أّن المــوَت قــد ُيصبــح أحيان

فاســدًة يــا “ُشــعلة”!

، إل األبــِد  فِ كيــف اســُتبيَح الوطــَن ذات قهــٍر؟ انطفــأ لمعــاُن األعــ�ي
اليــوم  يدِفنــوا  أْن  عليهــم  منكــ�ٌة،  ورؤوســنا   ِ الَعنــ�ج  

َ
إل ُعدنــا  رّبمــا، 

قتالهــم، وليدِفنــوا معهــم عــّزَة أنفِســنا إل ال قيــاٍم، الحلــوُق جّفــْت، فــال 
ه.  الّصمــت، وال إحســاَس غــ�ي بــل  حيــَب، 

َ
ن صاَخ هــا هنــا، ال 

 
َ

عــى بــراءٍة،  كلَّ  أْبِغــُض  أْن  أريــُد  وقتئــٍذ  كنــُت  “ُشــْعلة”،  أجــل؛ 
الــال مســاس،  ِمــْن ضيــاٍء، حــّد  ، كهالــٍة 

ً
إطالِقهــا، وكانــْت “وداع” بريئــة
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َ
هِلكــُت تماًمــا، ونّفــذُت الجريمــة

ُ
ي مسســُتها، قــّررُت أْن أهِلكهــا كمــا أ

لكــىفّ
ِة مــا انتهكــوا  ي القنــوُط، ِمــْن كــ�ث ي الّزنزانــِة االنفرادّيــِة بْعدمــا اســتَحكم �ج

�ف
جســدي.

، بينمــا 
ُ
اَءى المســافات الهاربــة فــْت، بينمــا تــ�ت  أ�ش

ُ
مــا؛ اآلن، والنهايــة

ّ
إن

وَح لي بطاقــٍة ِمــْن 
ُ
اِف، كأْن أ  لالســت�ش

ً
ّ ضــوٌء، ال أَعــدُم حيلــة ي

ُيســَتوقد �ف
 حيــث تتكَشــف األ�اُر، ولســوف أَراِك “ُشــْعلة”، 

َ
ي إل َ�ى �ج

ُ
الغيــِب، أ

 ِمــْن الفاكهــِة، وبدافــِع الحــزِن، 
ً

ف جبــا ِمــْن ُجْملــِة مــا أَرى، وأنــِت تكّومــ�ي
ف عليه، ثّم، وَمْع حلوِل  ف به ُتنِه�ي ِمْن انفالِت األمِل بال رجعٍة، ستقوم�ي
ينهم  نــا، ســُتخ�ج

َ
ان ف تتفّقديــن ج�ي  الّشــارِع، ســتقف�ي

َ
ف إل ل�ي ف الظــالِم، ســت�ف

بعينيــِك أّن ابنتــِك، ريحانتــِك، غــًدا ســتموت، غــًدا. 

الَفقــِد،   
َ

عــى أّول شــمٍس  فيــه  ق  الــذي ســُت�ش الغــد،  هــذا  هــو   ،
َ

بــى
ي  ؛ هــذه، الــىت ي  رأِســِك، ســوف تســترصخينهم: ابنــىت

َ
اَب عــى ف الــ�تّ ســتهيل�ي

 أيديكــم، لــْن تــَرى المغيــَب غــًدا، لــْن ترســم وجًهــا جديــًدا. 
َ

ربيتموهــا عــى

َتــه، أو يدروشــِك الُحــزُن، بــْل رّبمــا 
ّ
ــَغ حاف

َ
ورّبمــا تتحّدريــن كســيٍل بل

ســباطِة  مْثــل  شــعَرِك  ف  تخّصلــ�ي رّبمــا  كــُر، 
ّ

الذ هــا 
َ
أثمل ف كمولوّيــٍة  ترقصــ�ي

ســتحِلقينه،  رّبمــا   ، المعــىفَ أدركــْت  يائســٍة  تفّتِلينــه كعجــوٍز  أو  نخــٍل، 
كــَرى 

ّ
يــن صلعــاَء، كاألّيــاِم، كالّزمــٍن الُمقِبــل عليــِك، يــوم تصبــح الذ تص�ي

أيًضــا.  والحــزُن   ،
ً
مقّدســة

سُتســتَعمرين  نفَســِك،  ف  ستحِبســ�ي أبواًبــا،  البــاِب  مْثــل  ف  ســتصنع�ي
 

َ
ا، رّبمــا، عــى ً ، ستســجدين هلل صــ�ج ي

ي العالــم بــدو�ف بالُعزلــِة، كي ال ُتبــا�ش
 ، ف كع�ي  غيــاِب العدالــِة، ســ�ت

َ
تجربــِة األلــِم، ســتعاتبينه، رغــم ذلــك، عــى
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ــا، 
ً
هوان ف  ســُتطَعم�ي دمــٍع،  بــال  ســُتقَهرين  صــوٍت،  بــال  ف  ســترصخ�ي

. تــالسشَ َفــخ، 
ُ
ن إذا  هيــٍش،  مْثــل  بعًضــا  بعِضــِك  ي 

�ف ف  ســُتتكّوم�ي

عزيزي “إيوان”:

 الّرسائل الُجزافّية!
َ

ي إليَك، أيًضا، طالما اقترص األمُر عى ها رسالىت
ّ
إن

ي الَبدِء كاَن الّسْجُن؟! أكاَن الَفرُض ولْم يكْن االختياُر؟! ِ
أ�ف

ُخِلقــوا 
ُ
ــَدوا ِمنــه، ف

ُ
مــا ق

ّ
، كأن ِ  البــ�ش

َ
ي البــدِء، كان المغيــُب، مكتوًبــا عــى

�ف
مــا 

ّ
، كأن ي

ِمــْن حيــا�ت  
َّ

تــى الّشــمِس، يوًمــا بيــوٍم، فيمــا  لــه، راقبــُت َمغيــَب 
هــا كرضيــٍع يتلّمــس الحيــاَة. 

َ
سَتســىتَ ألوان

ُ
أ

ولــو  لشــاغٍل،  لطــارئ،  أســمح  أكــْن  لــْم  ف جســدي،  ُيقَضــ�ج أْن  قْبــل 
ي الجامعــِة، 

فــٍة �ف ، ِمــْن ســطِح البيــِت، أو ِمــْن �ش الّتعــب، أْن يشــّتَت تأّمــىي
ف الحدائــِق والغيطــان، كان الّتأّمــل رفيًقــا.  ي الّشــوارع والمتاجــر، بــ�ي

�ف

وأنــا أتجــّول، أتبّضــع، أو أجلــُس أصَنــع الحكايــات باأللــواِن، أراقــُب 
الّشــمِس.  َمغيــَب 

 مداِر سنوات الُعمِر، لْم أفقد مغيًبا للّشمِس.
َ

بالّدوام، وعى

، يطــّوع يــدي، يعّرفهــا كيــف تبَتِكــر باأللــواِن مشــهًدا  ي المغيــُب يرّوضــىف
ا. ُخرافيًّ

اق   حيث إ�ش
َ

ما، وهي تؤَ� إل
ّ
بينما مغيُب الّشمِس اليوَم فريٌد، كأن

، تتأّهــل مــ�ي لمغيــٍب  ٍّ� 
َ

ي عــى ، تدنــو ِمــْن الّنافــذِة العالّيــِة، ُتطِلعــىف ّ ي ْيــىج
َ
غ

ــا، تفصلهــا، يرِشــق كلُّ لــوٍن نحــوي 
ً
ــا لون

ً
، تفّنــد ألــواَن مغيِبهــا، لون ٍ أخــ�ي
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، ُيصِبــح وجــىهي  َ الّســياِج، أكســو بهــا مالمــ�ي ِمــْن اّتجــاٍه، تمررهــا لي عــ�ج
 وشــك اإلظــالِم.

َ
ــا باأللــواِن الّرّبانّيــِة، ُيصِبــح ســماًء عــى

ً
معجون

ف  ، كالُفرقــاِن بــ�يْ ٍّ ي مشــهٍد مفصــىي
ل �ف فَ ، ُتخــ�ت ّ ي ي أمــام عيــىف

تنصهــر حيــا�ت
” وهــو راكــٌع يشــِخب الــّدَم.  ْيــن؛ “ُمرتــ�فَ مص�ي

 
َ

ي تدعــو للّرثــاِء، تدعــو للّضحــِك أيًضــا، أنكــبُّ عــى الــىت  األمــوِر 
ُ
ــة

ّ
كاف

ــه يؤلــم، يوجــع قــدَر االنشــطاِر، 
ّ
إحســاِس الّرحيــِل أحــاول أْن أطّبُبــه، إن

، كذوبــاِن َهــمٍّ وقــَت  ال بــّد أْن ُيشــىفَ هــذا اإلحســاس، يتمــاَه بداخــىي
الفــرِج.

وجــُه  ينبــذر  البــاُب،  ينفــرج  قليــٍل،  وبْعــد  الّزنزانــِة،  مــزالُج  يخــروش 
ببرِصهــا:  ّ إلي تســّوم  الحارســِة، 

. ِ - “ريحانة”، تجّهزي، التحّمُم األخ�ي
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2 نيسان- 2008

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

ــِح الّرطبــِة والّتــوِت  ـ ـ ـ نيســان؛ ربيــُع العالــِم، ربيــُع األحــالِم، شــهُر الّريـ
األحمــِر.  تقــاِل  وال�ج والكــرِز  ي  ّ الــ�ج

يتطايــر  البيــِت،  ســطِح   
َ

إل الحجــري،  الــَدرِج   
َ

عــى  
ً
حافيــة َتحِجــل 

ي 
ل ســعادتها �ف فَ ــه يــوّد االنفــالَت َعــْن رأِســها، ُتخــ�ت

ّ
شــعُرها َمــْع الهــواِء كأن

: االّتصــال بالحيــاِة عْنــد الحــدوِد البعيــدِة، عــ�ج الخيــاِل الّطمــوِح،  معــىفَ
 حكايــٍة. 

َ
الــذي يتــوق إل

ف لتصَعــد حيــث بــرج الحَمــاِم الّزاجــِل، يهــدل الحمــاُم،  ي درجتــ�ي
ترتــىت

قادًمــا  فــرف  ف�ي فّخارّيــٍة،  آنيــٍة  ي 
�ف رة 

ّ
الــذ ببــذور  ة 

ّ
البســل بــذوَر  تخلــط 

ِة الخاليــِة ِمــْن الّريــِش  نحوهــا مهّوًشــا ريَشــه الّناعــَم، يحــّط بأرجِلــه القصــ�ي
 حــوافِّ اآلنيــِة، تراقبهــا واحــدٌة بعينيهــا الحمراوْيــن 

َ
 ســاعدها وعــى

َ
عــى

 
ً
، تدفــع حمامــة َ يــن، تحــّرك ذنَبهــا القصــ�ي ي البؤبؤْيــن الكب�ي

ف ذا�ت الواســعت�ي
ي  الــىت للبقّيــِة  تنضــّم  ثــّم  العريــض،  وجناِحهــا  القوّيــة  بعضالِتهــا  أخــرى 

هــا الّرفيعــِة الّســوداء. ِ تلتقــط الَحــبَّ بمناق�ي

ٍ مخبــوٍء،  ف
، صــدوره بــارزٌة كحــّراِس كــ�ف

ٌ
الحمــاُم يهــِدل، وقفتــه ثابتــة

ــوُن 
ّ
ٍ أْن يصَنــع مثلهــا، يتمــازج فيهــا الل  ال ُيمكــن لبــ�ش

ً
ل بألواِنــه لوحــة

ّ
ُيشــك

األبيــض بــاألزرِق المنّقــِط باألســوِد. 
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 بْعــد 
ً
ته حمامــة  يِدهــا، أْن يســافر مســافاٍت بعيــدًة، اشــ�ت

َ
متــُه، عــى

ّ
عل

 تفقيِســه، كانــْت 
َ

ي تدريِبــه بْعــد مــروِر أشــهٍر ثالثــٍة عــى
أخــرى، بــدأْت �ف

 
ُ
ي المســاِء، صــارْت الّســاعة

ي الّصبــاِح ومثلهــا �ف
 �ف

ً
ي تدريِبــه ســاعة

ي �ف
تقــ�ف

ًة، تضاعفــْت  يطــ�ي مســافاٍت قصــ�ي ثــالث، كان  ثــّم   ، ف الّدورّيــة ســاعت�يْ
 وفهًمــا لخرائــِط الّســفِر، 

ً
بمــرور الوقــِت، حيــث أصبــح أكــ�ث قــّوًة وتحّمــا

 كّل 
َ

كانــْت تحّملــُه رســائَل للعالــِم، لمــْن ال تعرفهــم، لــْم ترهــم، رســائل إل
، لــْم تيــأس،  ف ، لعــاٍم، فاثنــ�ي ٍء، ظــّل يعــود بــال رســائل ردٍّ ي

ٍء، َعــْن كّل سش ي
سش

 األمــِل رغــم عــدم تجــاوِب الّطــرف اآلخــر ِمــْن الخيــاِل. 
َ

وأبقــت عــى

الّتــو  ي 
�ف تســتدير،  يطــّن،  ذبــاٌب  كان  ِج  الــ�ج ِمــْن  الخلفّيــِة  الجهــِة  ي 

�ف
ي ريِشــها، 

، مطروحــة أرًضــا، تســبح �ف
ٌ
 نافقــة

ٌ
هــا، ثّمــة حمامــة

ُ
ترتِعــد مفاِصل

ي بطِنهــا، 
ثعلــٍب �ف نــاِب  أثــُر  بقّيــة جســِمها، وكان  َعــْن   

ٌ
رقبُتهــا مفصولــة

أْن  الحمــام دوْن  بــرِج   
َ

إل الّســطح ويصــل   
َ

إل يطلــع  أْن  لثعلــٍب  كيــف 
ي غفلــٍة مّنهــا، أْن يقتــل إحــدى حماماتهــا، 

تالحظــه؟! كيــف لثعلــٍب، �ف
الوحشــّيِة؟! ـهــذه  وبـ

هــا وهي تســتدير تبحــث َعــْن المكنســِة، أيــن ُيمكــن أْن 
ُ
تتنّمــل أطراف

تدفنهــا؟! كيــف لقلِبهــا أْن يحَتِمــل؟! 

- “ريحانــة جّبــاري”، أنــِت مّتهمــة بقتــِل الّســيد “مرتــ�ف عبــد العــىي 
االســتخبارات  ي 

�ف الّســابق  والّضابــط  الجــّراح  الّطبيــب  �ابنــدي”، 
مــا  الّ�قــِة،  بدافــِع  هــذا  وكان  ّصــِد،  وال�ت اإلصاِر  ســبِق  َمــْع  اإليرانيــة، 

إليــِك؟ منســوٌب  هــو  فيمــا  قولــِك 

ي ثــّم   واحــدًة لمحاولِتــه اغتصــا�ج
ً
ي طعنُتــه طعنــة

قِســم أ�فّ
ُ
- أيُّ �قــٍة! أ

ٍء آخــر! ي
فــَررُت، لــْم يكــْن بيــِدي ِفعــُل سش
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نهايِتــه  ي 
�ف يقبــع  الــذي  الــّرواِق   

َ
إل تدلــف  وهي  عينيهــا  عّصبــوا 

 
َ

الَعــرِق، جلســت عــى ــا بروائــِح 
ً
الهــواُء ُمخّزن التحقيقــاِت، كان  مكتــب 

ي انتظــاِر بــدِء الّتحقيــِق، وقــْد جلســْت جوارهــا 
 أو يزيــد �ف

ً
األرِض ســاعة

 مــن غــرٍف مجــاورٍة، 
ً
ســجينات أخريــات، ســمعْت أصــواَت صاٍخ قادمــة

لــْم تكــن عيناهــا تســتوضحان بصيًصــا مــن خلــف الغمامــِة، لكــّن إحــدى 
أْن  وأوشــكْت  بدموِعهــا،  شــعرْت  أَس،  ي 

�ف تنتحــب  الســجينات كانــْت 
هــم نــادوا عليهــا.

ّ
تحــىي لهــا شــيًئا مــا لــوال أن

- هل كان معكما أحٌد أثناء وقوع الجريمة؟

 ، ّ ي إمــام”، كان ينتظــر بالّردهــِة أثنــاء اعتداِئــه عــىي
- صديقــه “شــي�ف

تكــم بهــذا ِمــْن قْبــل أكــ�ث ِمــْن مــّرٍة! ي أخ�ج أظّنــىف

ي محــاصف االســتدالالت األولّيــة، المهــّم؛ 
- أجــل، أجــل، كان هــذا �ف

؟ ّ ّ أم شــي�ي ي
ّ صديُقــه هــذا ُســىف

ــا؟! كيــف لي أْن أعــرف؟! لــْم أقابلــه 
ً
- ال أعــرف، هــل يمّثــل هــذا فارق

! ف  مّرتــ�ي
ّ

إل

 األسئلِة بال مراوغٍة.. 
َ

ي عى جيىج
ُ
- عليِك أْن ت

ه بأظافِره، حّوم بعينيه حولها، ثّم عاود:
َ
ل أسنان

ّ
وخل

 هذا الّشخص؟
َ

- كيف تعّرفِت إل

 أحد العمالِء مّمن 
َ

ي الهاتف إل
- تعّرفُت إليهما مًعا، كنُت أتحّدث �ف

ونّيــة،  ي أحــد معــارض األجهــزة الكهربائّيــة واإللك�ت
صّممــُت لهــم جناًحــا �ف

ــه طبيــٌب لــه 
ّ
 أن

َ
” بنفِســه عــى ي “مرتــ�فَ وجدتهمــا يّتجهــان نحــوي، عّرفــىف

ــه 
ّ
عيــادٌة أمــام مبــىف محافظــِة طهــراِن يريــد تصميــم ديكوراِتهــا، وقــال إن
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.” ي
 صديِقــه “شــي�ف

َ
ي إل ي تجــارِة المعــّداِت الطبّيــة، ثــّم عّرفــىف

يعمــل �ف

- أين ومىتَ حدث هذا؟

المجــاورة  المطاعــم  أحــد  ي 
�ف أجلــس  كنــُت  بأّيــام،  الحادثــِة  قْبــل   -

بنفســْيهما. ي 
وعّرفــا�ف تقّدمــا  ف  حــ�ي للمعــرض 

- مممم..

يتملمــل، يجــوس فيهــا، يحــِرص أْن تشــعر بارتياِبــه، يســتِند بظهــِره 
 ويحرق سيجارًة، فأخَرى، ال تنرصف 

ً
عة

ّ
 كرسيه، ُيمسك ول

َ
للوراِء عى

ــه يســم� بِصدقهــا كي 
ّ
ــه يســتنِبط، كأن

ّ
، كأن

ً
عينــاه عنهــا، يحــّدق طويــا

 أوراِقهــم، 
َ

فــه عــى مــا يبغــون أْن تق�ت
ّ
ف، وإن لــْم ُيقــ�تَ ــا بمــا 

ً
اف ُيجــَزى اع�ت

ــذِب، بهــّز رأِســه، بمواربــِة عينيــه، 
َ
 الك

َ
ٍ تهديــدّي كي َتْنحــو إل يهّيبهــا بتعبــ�ي

اس. تماًمــا كذئــٍب يســتعّد لالفــ�ت

فــُت  ي اع�ت أّيــِة حــاٍل؟! جريمــىت  
َ

قــّر بــه عــى
ُ
أ ي أْن  “مــا الــذي تريدونــىف

ي لّصــة كمــا ورد 
بــأ�فّ قــّر 

ُ
أ أْن  ي  ، لمــاذا تريدونــىف

ً
بهــا، قتلُتــه، نعــم، مرغمــة

ــه ال أفهــم كيــف ُيمكــن ألحِدهــم 
ّ
ي ظللــُت عمــري كل بتحرّياِتكــم؟! أنــا الــىت

 لــه فيــه! أتخشــون أْن ُتبَطــل تحرّياُتكــم؟! 
َ
ٍء ال أحقّيــة ي

 سش
َ

أْن يســطو عــى
ي المحكمــِة فُتفَضحــون؟!”.

 �ف
ُ
ى الحقيقــة أْن تتعــرَّ

يفرد ذراعيه، يتمّط، يهمهم: 

- هل كان برفقِتِك أحٌد؟

َ أْن يتوّرطــا، فتهــّز  ــر “هنــد” و”أصغــر”، لكّنهــا تخــىش
ّ
تــَ�ح، تتذك

رأِســها نفًيــا. 
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4 كانون األّول- 2007

جنوب محافظة طهران

ي »ريحانة«: 
عزيز�ت

ي إْن ناديُتــِك هكــذا، صــار بيننــا، ولــو عــ�ج الّرســائِل، مــا يعــّزز  ســامحيىف
َ أْن  َ هــذه الجــرأة، أخــىش ي أخــىش

ي أيًضــا أ�فّ
مــا عليــِك أْن تعــر�ف

ّ
، إن ي

جــرأ�ت
ي صُت ضليًعــا 

ّ
” بالِفعــل، أنــا أفقــد األعــّزاَء دوًمــا، ولعــى ي

تصبــ�ي “عزيــز�ت
ي يفــىفَ األحّبــة، ال يبقــون، كأّن 

 مــّر حيــا�ت
َ

ي الحــزِن بســبب هــذا، فعــى
�ف

الُحــزَن متــاعي ِمــْن الحيــاِة.

ــا، عندمــا ُعــدُت ِمــْن عمــىي آخــر 
ً
ن ف ّ ي عقــىي لــْم يكــْن م�ت

األســبوع المــا�ف
ي لوعــٍة 

”، هــّزْت رأَســها �ف ي “فــارسي
يــرَة َعــْن أحف الّنهــار، ســألُت أّمي الرصفّ

، قالــْت باضطــراٍب:  تتحّســس وجــىهي

 ! ف ي غرفِته، ولم يستيقظ مْنذ عام�ي
ه نائٌم �ف

ّ
- إن

؟! ف ي ماْت مْنذ عام�ي
لماذا ال أريد أْن أصّدق أّن أحف

، يتشــّبه  ي بعــاٍم واحــٍد ال أكــ�ث
” يصغــر�ف ي “فــارسي

“ريحانــة”، كان أحف
ا مــا كّنــا  ً ، وكثــ�ي ّ أّمي ي إذا نــادت عــىي

ــه يتقّمــص صــو�ت
ّ
ء، حــّد أن ي

ي كّل سش
ي �ف �ج

 إذا جلــس 
ّ

ف إلينــا إل مــارس عــى العميــاء هــذه الحيلــة، ولــم تكــن تطمــ�ئ
ُ
ن
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ي 
نــرّد ســؤالها �ف أنــا بالجانــب اآلخــر، وتســمعنا  ي بجانبهــا، وجلســُت 

أحف
صــوٍت واحــٍد: 

- “إيوان”.. 

..” - “فارسي

 وجهينا.
َ

ونضحك مًعا، فتحّسْس بأنامِلها عى

، لــم أعــرف إْن  يــوم موِتــه، كان الجــو بــارًدا، فجــأة ارتجــف جســد أّمي
د أم االســتباق؟! صاحــت:  كان هــذا هــو الــ�ج

 ..”! - “فارسي

أجبتها عنه: 

 . - نعم يا أّمي

- “إيوان!”.. 

 : ي
فأجبُتها عىفّ

- نعم.

ي الّتوقيت الذي رّن فيه جرس الهاتف: 
ذلك �ف

ي حادثة وهو يع�ج الّطريق منذ قليل...
” �ف - مات “فارسي

لم أنتبه لبقّية المهاتفة، إذ صاحت أّمي بصوٍت أعى: 

 ..” - “فارسي
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له الّدموع أجبت: 
ّ
بصوٍت متقّطع تتخل

- نعم.. نعم.

 أمــر واحــد، إذ ظــّل أحــد جانبيهــا شــاغًرا، 
ّ

بعــد ذلــك لــم يفضحنــا إل
، همســْت:  ي لحظــِة كشــٍف عابــرة وضعــْت أصابَعهــا عــى مالمــ�ي

و�ف

؟!”..  - “فارسي

، تمتمْت:  ي
ج صو�ت ّ تح�ش

- الّصمــت هــو الحقيقــة، أنــت أيًضــا عليــك أْن تمتثــل للحقيقــِة يــا 
“إيــوان”.

ي الغالــِب، هي مــا ال ُيمكــن 
أيُّ حقيقــٍة يــا “ريحانــة”؟ إّن الحقائــَق، �ف

ي كلَّ هــذا؟ 
تصديقــه أو اإلقــرار بحدوِثــه، ال أعــرف لمــاذا أريــدِك أْن تعــر�ف

 �َد الُحــزِن، لســُت وحــدي، 
ّ

 هــذا، ال أملــك إل
ّ

ي ال أملــك إل ــىف
ّ
رّبمــا ألن

 ،
ٌ
 مختلفــة

ٌ
، لــه طبيعــة ي

حزنــه غفــالِت القــدِر، لكــّن ُحــز�ف
ُ
َمــْن ت أعــرف، 

ّ أثنــاء  ي
ّدد �ف ي صَنــع بداخــِل رأِسي األصــواَت، أصــوات وأصــوات، تــ�ت

ُحــز�ف
الّصحــِو وأثنــاء الّنــوِم.

ي “مطــار ِرشــت”، تخّيــىي يــا “ريحانــة”، 
أنــا أعمــل موّظًفــا للفحــِص �ف

 
ٌ
مشــغولة رأِسي  أّن  لمجــّرد  أمــامي  المســافرين   ُ تتكــّدس طوابــ�ي ــا، 

ً
أحيان

ّ الجــزاء بْعــد الجــزاِء بســبب شــكاَوى عــدم  عــوا عــىي
ّ
بهــذه األصــواِت، وق

 مــوِت 
َ
، لــوال أّن قّصــة ي ي َعــن العمــِل، وكادوا يفصلونــىف

ي، وأوقفــو�ف ف تركــ�ي
اجعــون َعــْن القــراِر. هــا زميــىي ألحــِد الُمــدراء، جعلتهــم ي�ت ي أخ�ج ، الــىت ي

أحف

ــه الُحــزُن، إْن 
ّ
نعــم “ريحانــة”، ال بــّد أْن يتعاطــف العالــُم َمــْع الُحــزِن، إن

لــْم يتعاطفــوا مَعــه، أصابتُهــم لعنُتــه. 
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عزيزي “إيوان”: 

هــّون عليــك، ال حــزَن يســتمّر، كمــا يجاوزنــا الَفــرُح، يجاوزنــا الُحــزُن 
أيًضــا.

ي الغالــب تخلــو 
، �ف ي

ٍء َعــْن حيــا�ت ي
“إيــوان”، اليــوم صَت تعــرف كّل سش

ي ِمــْن األ�اِر، الــّ�ُ الوحيــد الــذي أملكــه اآلن وأتحّفــظ عليــه ِمــْن 
حيــا�ت

ــٍف لــْم 
ّ
ي أحــّب االحتفــاظ بــك كــ�ٍّ مغل

 أ�فّ
ّ

ء إل ي
البــوح هــو أنــت، ال لــىش

ي 
ُيفــّض، كان ُيمكــن أْن أحــّدث أّمي عنــك، تعّودنــا أْن نبــاِدل األ�اَر، لكــىفّ

 ، ي
ي هللا بهــا، حــىتّ “هنــد”؛ أقــرب صديقــا�ت أبقيــُت عليــك كهبــٍة اختّصــىف

ي الحديِث عنك، لْم أُعد أذكرك أمامها.
، �ف

ً
ي توّرطُت معها، مصادفة والىت

ي صنعــُت 
ي األمــِر، لكــىفّ

عزيــزي، لــْم أرك بْعــد، لعــّل هــذا أقــَى مــا �ف
ي خيــالي ِمــْن قْبــل، أكتــب لــَك  ي لــْم يخذلــىف ي الخيــاِل، وصّدقــىف

وجًهــا لــك �ف
َ أْن أفقــدك برســالٍة هوجــاٍء، أو بــكالٍم أحَمــق،  الّرســائَل وأمّزقهــا، أخــىش

. ي جعــل اآلخريــن يســيئون فهــ�ي
فــة �ف أنــا مح�ت

فقــد  اســم “وصــال”،   ّ إلي بــك  ي جــاءت  الــىت الحمامــِة   
َ

عــى أطلقــُت 
أْن تقــف  أتخّيــل يوًمــا  لــْم  ي وبينــِك بطريقــٍة عجائبّيــٍة،  بيــىف مــا  وصلــْت 

ك. تفســ�ي باألحــَرى  لهــا،  يحــدث  أمــٍر   ِ تفســ�ي َعــْن  عاجــزًة  مشــاعري 

ي ال  الــىت أنــا  إليــك،  أشــتاق  ، صُت  بــ�ٍّ ك  ســأخ�ج “إيــوان”،  عزيــزي 
عــ�جْ رســالٍة!  

ً
 حكايــة

ّ
إل عنــك  تعــرف 

أريُد، فقط، أْن أسَمع صوَتَك. 
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)14(

23 حزيران- 2010

- ضواحي محافظة طهران ن سجن شهر ري- عن�ب »1«- ورام�ي

ّ الّصوِت ِمْن الخارِج يدّوي: “ريحانة جّباري”.  مك�ج

ــه ِمــْن 
ّ
، إن

ً
ي رؤيــِة “ُشــعلة” ثانيــة

 فقــِد األمــل �ف
َ

كنــُت قــْد أوشــكُت عــى
ي 

 فقــِده، بمعــىفَ أْصــَوب؛ فقدُتــه، وظللــُت أمــىفّ
َ

ُمجمــِل مــا أوشــكُت عــى
نفــِىي باســتعادِته. 

 ِ العنــ�ج ي 
�ف الّنائمــات   

َ
عــى يجثــم  الحارســِة  ظــلَّ  أَرى  البــاُب،  ينفِتــح 

هّن غشــاوُة برٍص، تمّرر علينا 
ّ
ي بعضهّن البعض كأن

تتشــابك أجســادهّن �ف
برَصهــا، تصيــح:

- “ريحانة”، زيارة.

ِ�ع وراء 
ُ
، نســيُت تماًمــا المواعيــد المحــّددة للّزيــارات، أ ي يخفــق قلــىج

، لــْم يكــْن عــدُد الّزيــارات  ي وأعــِدل ِغطــاَء رأِسي الحارســِة وأنــا ألملــم ثــو�ج
مــا 

ّ
 وجــوه الّســجينات، وكل

َ
 عــى

ً
 كانــْت غالبــة

َ
ا، لكــّن البهجــة ً اليــوم كبــ�ي

هــّن ال 
ّ
ي انفعلــْت وصخــْت، كأن

تيــب الهجــا�ئ  واحــدٍة وفــق ال�تّ
َ

نــودَي عــى
رهــَن!

ّ
يــرِدن تصديــق أّن أحــًدا ِمــْن الخــارِج ُيمكــن أْن يتذك

 مداخــِل الّســجِن األماميــة، يتســّمر 
َ

ي الّطرقــِة الُمتفّرعــِة إل
ّ �ف نتمــىش

 هنــاك بانتظــاري مْثــل فرحــٍة لــْم تِغــْب، كــْم 
ً
جســدي وأنــا أَرى أّمي واقفــة
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اقــص مالمُحهــا، ِمــْن  ي فت�ت
ْت! مالمــُح الحــزِن عمــرْت وجَههــا، تــرا�ف تغــ�يّ

 ،
ً
جديــٍد، تهــرول نحــوي، أشــهق، ال أتقــّدم إليهــا خطــوًة، أقــع أرًضــا جاثيــة

عــاِب، وتتكّحــل عينــاي بالّدمــوع، تســكن أنفــاسي وأنــا 
ّ
ــل شــفتاي بالل

ّ
تتبل

ي الوجــع، تــرمي 
ي أريــُد أْن تشــاطر�ف

، كمــا لــو أ�فّ ّ ي أحــاول أْن أضّمهــا بعيــىف
قــاء 

ّ
ض بعــُض الحــّراِس لكــّن شــعوَر الّشــوِق وتفــّرد الل ، يعــ�ت ّ جســمها عــىي

 اســتحياٍء، كانــْت ذراعاهــا 
َ

غلبــا تشــّددهم، وفيمــا يحاولــون فصلنــا عــى
ي ميــالٍد ألمــٍل 

تطّوقــان ظهــري، ورائحُتهــا كالّزمــِن الُمــراِق، عيناهــا كشــهاد�ت
ي  ي إليــِك وال َتــدعي أحــًدا ُيبعدنــا، ضّميــىف جديــٍد، آه يــا “ُشــعلة”، ضّميــىف
ي 

ــق، بــال رجعــٍة، أريــُد أْن أمــوت هنــا، �ف
ّ
، نحل ي حيــث نطــ�ي لأبــِد، ضّميــىف

: “لْم يفّرقنا موٌت، بْل جمعنا موٌت”. حظة، كي ُيمكن أْن تقولي
ّ
هذه الل

 األرِض، 
َ

ي ِمــْن عــى ينشــغل الُحــّراُس بأمــٍر آخــر، ينرصفــون عّنــا، ترفعــىف
ي 

ي مــّرًة بْعــد مــّرٍة، �ف ــل شــعري بأناملهــا، تقّبلــىف
ّ
، تتخل ي  �ج

ً
ي ملتصقــة ُتجِلســىف

حظــِة، يبــح 
ّ
�عــٍة وبــال اكتفــاٍء، كأّن جميــَع الُقبــِل مرجــأة لمْثــل هــذه الل

غالــب الُبــكاَء، وهي تقــول:
ُ
هــا، وتبــدو ت

ُ
صوت

! أال يطعمونِك هنا؟! ي ْم ذبلِت يا ابنىت
َ
- ك

؟! - كم عاًما مّروا يا أّمي

ها انفرطْت ِمْن قيٍد.
ّ
ها كأن

ّ
أدِفن رأِسي فيها، تنفلت الّدموُع كل

، ِمــْن آمــن بــه ال يعــرف الخــذالن، استمســىي  ي - فَرُجــه قريــٌب يــا ابنــىت
وا وتّتقــوا.  إْن تصــ�جِ

َ
، بــى ي ِ والّصــالِة واحتســىج بالّصــ�ج

، لكّنهم ال يؤمنون، لْقد  ي ي باهلل يا أّمي ال شهود عليه غ�ي قلىج
- إيما�ف

. ي يىف
ّ
تعبُت صدق
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ي 
 هللا ِمــْن حــ��ت

َ
 إل

ً
ي أرســلُت رســالة ي صبــاِح أحــد األّيــام يــا ابنــىت

- �ف
مــا 

ّ
: “إن ي أحــُد الّدراويــِش وقــال لي ي المســاِء اســتوقفىف

ي عليــِك، �ف
وُحــز�ف

ِ حســاٍب”.  الّصابــرون أجَرهــم بغــ�ي
يــو�فّ

أْن  انتظــاِر  ي 
�ف أصــ�ج   ، أّمي يــا  الّصــ�ج  غــ�ي  لي  يُعــد  لــْم  وأنــا صابــرة،   -

 : ، قلــِت لي ي
ي ُتركــْت عليهــا حيــا�ت ي الفــو�فَ الــىت تعــودي لي يوًمــا، كي ترّتــىج

.”!
ً
ــة “ال يمــوت َمــْن تــرَك ِمــْن بْعــِده أحبَّ

؟!
ً
ي إذن وأنِت موقنة أّن لِك أحّبة ف يا ابنىت - لماذا تبك�ي

ي ال أبــىي عندمــا أفقــد أحــًدا! أبــىي فقــط عندمــا 
ف يــا أّمي أ�فّ - أال تعرفــ�ي

يعــود.

بدوِرهــا،  نفَســها،  تركــْت  حينهــا   ، أكــ�ث صدِرهــا  ي 
�ف بــرأسي  وأغــوص 
أشــّدها.  

َ
عــى للبــكاِء 

 ورقّيــة، 
ً
وبينمــا راحــْت تهــدأ، ســحبْت ِمــْن الحقيبــِة الجلدّيــة لفافــة

وهمســْت: فردتهــا 

 الّصفحِة األول ِمْن جريدِة 
َ

ِك عى
ُ
ها صورت

ّ
- انظري يا “ريحانة”، إن

. ي أخبــار طهــران، ثّمــة أمــٌل يــا ابنىت

ي لّصة قاتلة! 
- طبًعا يزعمون أ�فّ

فافِة ب�عٍة، وتقول:
ّ
ال ترّد، تتناول ما بداخِل الل

ه تستخدمينه 
ّ
- وهذا شادور جديد، سمحوا لي أْن أمنحِك إّياه، أقل

كغطاٍء ُيدفئِك، الّترصيــــح عْند الّضابط المناوب.
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ء؟! فقــط أريــُد أْن  ي
ي سش

�ف ، كيــف ُيمكــن أْن يســ�ت - تعــّرت روحي يــا أّمي
ي عاجــٌز.

أحــىي لــِك عــْن كّل مــا جــَرى، لكــّن لســا�ف

ِمــْن مســاِر   
َ
حظــة

ّ
، بــدْت تبتســم كي نقتطــع الل

ً
ّ مبتســمة رّبتــْت عــىي

الحــزن:

ي 
 تفقــِدي األمــَل �ف

ّ
، األهــّم أل ي ي وقــُت الحكايــات يــا ابنــىت

- ســوف يــأ�ت
ي الفــوِز بقضّيتــِك.

عفــو هللا و�ف

، يحاربــون فقــط كي  - لكّنهــم ال يحاربــون ِمــْن أجــل قضاياهــم يــا أّمي
نخــ� نحــن قضايانــا.

يوًمــا، كيــف  حظــة 
ّ
الل  هــذه 

َ
أْن نصــل إل أتخّيــل  لــْم   ، ي ابنــىت يــا  - آه 

ي 
ُيصبــح انكســاُر أحِدهــم ظفــًرا لهــم؟! كيــف ُيمكــن أْن يحّقــق التشــىفّ

 أعــرف 
ّ

 أمــل أل
َ

ي عــى
ــر أو شــعوًرا يدعــو للفخــِر؟! عشــُت حيــا�ت

َ
شــيًئا ُيذك

ي عرفــُت!
شــعور األلــم أو الفــراق أو االنكســار، لكــىفّ

ابتســامُتها  تحّولــْت  ب�عــٍة،  مالمُحهــا  وتبّدلــْت  هــا، 
ُ
صوت ج  تحــ�ش

ي بعــٍض، بْعــد أن أغرقتــه 
 ارتعاشــٍة، ثــّم كأّن وجههــا تداخــل بعُضــه �ف

َ
إل

 : ّ ، ابتســمُت عنهــا، قّبلُتهــا ورفعــُت وجَههــا إلي ي الّدمــوع، رّق قلــىج

ي عن األمل مْنذ قليٍل؟!
ي البكاء؟! ألم تتحّد�ث

- هل سنضّيع الّزيارة �ف

ِمــْن  ي  لّفتــىف نحونــا،  يلتفتــون  اآلخريــن  جعــل  الــذي  للحــّد  انتحبــْت 
، مشــاعري ِمــْن  ّ ، ذراعي  صدِرهــا، وجــىهي

َ
، ونهنهــْت، لّمــْت، عــى ي رقبــىت

وٍخ: مــ�ش بصــوٍت  تمتمــْت  شــتاٍت،  بْعــِد 

ي 
 الّســلطِة �ف

َ
، ال بــأس، ثّمــة محــاوالت للّضغــِط عــى ي - ال بــأس حبيبــىت
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، ال حديــث لــه  ي ــه يتحــّدث عنــِك يــا ابنــىت
ّ
مقابــل اإلفــراج عنــِك، العالــم كل

. ي ــا، خروجــِك وشــيك صّدقيــىف  عنــِك، األمــُل مــا زال حيًّ
ّ

إل

 لنا.
َ
، ال حيلة - فلتكن مشيئة هللا يا أّمي

ي وأنِت صاحبة الوجع؟! - ُتطمئنيىف

- الوجع ليس له صاحب.

 خدي، قالْت:
َ

، فردت أناملها عى
ً
 واهنة

ً
وابتسمُت ابتسامة

الّنوايــا،  فســدْت  إذا   
ّ

إل الّســ�ي  يخيــب  ال   ، الّســ�ي ِمــْن  أيــأس  لــْن   -
 لتفعيــل عفــو أهــل 

ً
ي مكتــب الُمــّدعي العــام أّن هنــاك فرصــة

ونــا �ف أخ�ج
ِك،  مصــ�ي ي 

�ف ي 
الّنهــا�ئ الَفصــل  حــّق  يمنحهــم  الَقصــاِص  قانــون  الــّدم، 

الــذي كان معــِك  الّرجــل  َعــْن هويــة  ُتفِصــ�ي  أْن  بــّد  لكّنهــم يقولــون ال 
الجريمــِة. وقــوع  وقــت 

. ي ي إمام”، صديقه، لكّنهم ال يصّدقونىف
، “شي�ف - أفصحت يا أّمي

ي 
لكــىفّ االســم،  بهــذا  شــخص  وجــوِد  عــدم  ــد 

ّ
تؤك األمــِن  تقاريــر   -

 الغــّش، وعموًمــا ســنحاول الّضغــط عليهــم َعــْن 
َ

أصّدقــِك، لــْم أرّبــِك عــى
ِكباِرهــم.  بعــِض  َمــْع  األمــَر  أبــوِك  ــب 

ّ
رت آخريــن،  وســائٍط  طريــِق 

؟! ي
؟ لماذا لْم يُزر�ف ي - وأين أ�ج

خِفض برصها، تقول:
ُ
ت

ورك  ف ــه ســ�ي
ّ
مــا أعــِدُك أن

ّ
ــٍح واحــٍد، إن ـ ـ ـ - لــْم يرّصحــوا لــه، اكتفــوا بترصيـ

ي. المــّرة القادمــة، اصــ�ج



29

لــدّي  تُعــد  ولــْم   ، أّمي يــا   ِ الّصــ�ج ِمــْن  أكــ�ث  يؤلــم  الّشــجاعِة  فقــداُن   -
أساًســا. االنتظــاِر   

ُ
شــجاعة

 
ً
لــة

ّ
ف عليــه مهل ــِك ســتدخل�ي

ّ
ــك ســتنترصين، يؤمــن أن

ّ
- أبــوِك يؤمــن أن
ولــو طــال الوقــُت.

، أال تعــرف أّن المــوَت أســبق؟ أّن الوجــَع أبــٌد؟ هــل ســأرحل  ي آه يــا أ�ج
ز؟  أحــ�ت ولــْم  بداخِلــك  تركُتــه  عّمــا  غفــراٍن  لحظــِة  ي 

�ف ألتقيــك  أْن  دون 
أيًضــا”.  يمــوت  تماًمــا كالحــزِن،  يموتــون،   

َ
األحّبــة “إّن  لــك:  ســيقولون 

ــا، نســُل الحــزِن ال يمــوت”. 
ً
ســتقول لهــم: “الحــزُن يلــد ُحزن

ي ذات ليلــٍة بعيــدٍة قادًمــا ِمــْن هنــاك؛ ِمــْن أفــِق الغيــاِب،  رأيُتــك يــا أ�ج
: “وهــا هي ذكرياُتــِك يــا  ي عينيــك مــداٌد، قلــت لي

 كتفيــك ذكرياُتنــا، و�ف
َ

عــى
 غــ�ي هــدى، ســنتطّهر 

َ
ي هــذه الحيــاِة عــى

ي أحملهــا مــ�ي أينمــا أســ�ي �ف ابنــىت
.” ي كريــاِت يــا ابنــىت

ّ
وعــِة بالذ

ّ
ِمــْن الل

 للــّزواِر، قّصُتــِك 
ً
ي يســألون عليــِك، بيُتنــا صــار قبلــة - زمــالؤِك يــا ابنــىت

اءتــِك. هــم يؤمنــون ب�ج
ّ
يرّددهــا الجميــُع، كل

عَرض عليه قريًبا، يؤِمن هو اآلخر.
ُ
، الذي سأ ي - األهّم، أّن القا�فِ

: ي
 كتىف

َ
 راحِتها، فتسِند جبهَتها عى

َ
أسنُد رأِسي عى

يزّيفــوا  لــْن  يؤِمنــوا،   
ّ

أل  
َ

عــى حــىتّ  تكاتفــوا  لــو   ، ي ابنــىت يــا  ســيؤِمن   -
. ي ابنــىت يــا  عــادٌل  هللا   ،

َ
الحقيقــة

حل ِمْن بْعدي مواقيُت الّبهجِة،  ي إذا رحلُت س�ت
“ُشعلة”؛ أعرف أ�فّ

وعَمــاُر المجــازاِت المليئــِة بالخيــاِل والَوصــِف، ســأرحل كمــا يرحــل أشــباُه 
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، ســأرحل كالّظــِل الهــارِب  البــ�ش المحكــوُم عليهــم بالعــوز أحيــاًء ومــو�تَ
لكمــا  ســأترك  ــح  ـ ـ ـ وكالّريـ وثاِقــه،  ِمــْن  الُمنفلــِت  كالَمســِد  صاحِبــه،  ِمــْن 
ي الّســماوات، ســالٌم عليكمــا، 

المســافات تمشــيانها وحيدْيــن، وأتبــّدد �ف
احْت؛ فرقــدْت.  ا نفســيكما، ال بــأس، ســأكون كالمتعَبــِة إذا اســ�ت ّ صــ�ج

عندما انتىه وقُت الّزيارِة، لْم أكْن أريُد ترَك يِدها. 

تتهّشــم،  جبــٍل،  ِمــْن  ُتقَتطــع  كصخــرٍة  جســِمها  ِمــْن  ي  يقتطعونــىف
بــاٍر.

ُ
غ  

َ
إل وتتحــّول 
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)9(

2007 - ي
ا�ن

ّ
ين الث 17 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

عزيزي »إيوان«:

ي مّرْت من ُعمري!  يا لها ِمْن تسعة ع�ش عاًما تلك الىت

يمــوت  لــْن  “ريحانــة”  ــِك 
ُ
مثل الُحلــِم،  بــدواِم   ، لنفــىي أقــول  كنــُت 

قــِك أوالُدِك وُيمّســد زوجــِك رأَســك، 
ّ
 ِفــراِش الّشــيخوخِة، يتحل

َ
 عــى

ّ
إل

 
ّ

إل  
ً
بهجــة كي 

تــ�ت ال  يكــون،  أْن  ي 
ينبــ�ف كمــا  الحيــاِة  ِمــْن  وقَتــِك  فخــذي 

وعشــِتها. 

ي ودفاتــِر الّرســِم، أخــرُج إل الّشــوارِع، أتحــّوط 
ف أورا�ت ي بــ�يْ كانــْت بهجــىت

ي “ُشــعلة” أّن  متــىف
ّ
، عل ي

بالُحلــِم، وأتعــّرف إل الوجــوِه كي أدّونهــا بــأورا�ت
وَر،  حــّب، إذ غالــب مــا نحــّب يجلــب إلينــا الــ�شّ

ُ
قــاس بمــا ن

ُ
الّســعادَة ال ت

 ، ي كه ليحّبنا ويسكننا بإرادِته، وهكذا تركُت الَفنَّ يحّبىف بْل ُتقاس بما ن�ت
ــه. 

ُ
ي مختارت

كأ�فّ

الفنــوِن  ي كلّيــة 
�ف دَرســْت  بــه،  هامــْت  أيًضــا،  الَفــنُّ  اختارهــا  قديًمــا 

ان واألقــارب، وكان ظّنهــا  الجــ�ي بيــوَت  زّينــْت  بفّنهــا لوحــات  وصنعــْت 
ئ هــذا الولــع ِمــْن شــّدِة  سينتشــلها ِمــْن قــاٍع لســطٍح، لــوال أْن بــدأ ينطــىف
، يجــري  ف لــْم ُتقَبــل بوظيفــٍة ولــْم تنتفــع بالفــنِّ ي حــ�ي

جريــان الّزمــِن، و�ف
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حظــات 
ّ
ي أشــّح الل

 �ف
ّ

ك بعــَض األحيــان وال يصفــو إل الّزمــن بهــا وبنــا، نعــ�ت
 ،

َ َنــا عاًمــا بْعــد عــاٍم، كان ُحلــُم الَفــّن يتــالسش
َ
وأندرهــا، وفيمــا ترّتــق ظروف

ي هــذا الولــع،  مــا أورثتــىف
ّ
ي الّطمــوِح، إن

يذهــب إل هــذه المنطقــِة العدميــِة �ف
.” ي تقــول: “ســأحّقق بــِك مــا لــْم يتحّقــق �ج

ُيمكنهــا  حيــث   ، ي
ّ

التخــى فــّن  آخــر؛  ــا  فنًّ ف  تحــ�ت “ُشــعلة”  وكانــْت 
ي عــْن األشــياء العابــرِة، بــاألدّق؛ تــرمي كّل مــا يقــع تحــت 

ّ
ببســاطٍة أْن تتخــى

ي قْبــل زفاِفــه عليهــا  ي أل�ج
ِة القمامــة، قالــْت جــّد�ت

ّ
ي ســل

ي �ف
ّ

شــهوتها للتخــى
بســاعاٍت: 

ي القمامِة.
ي بكّل ما تطوله يداها �ف

ي ُتلىت - احذر، إّن ابنىت

غِلــق عليهمــا بــاٌب 
ُ
 ُمْنــذ أ

َ
، ثــّم بــدأ يكتشــف الحقيقــة

ً
ي مزحــة  ظّنهــا أ�ج

واحــٌد.

 ِمْن باِب التنّدِر، ويضحك، ثّم يستكمل:
َ
ي الحكاية يحىي لي أ�ج

لــْم  ُيمكــن اســتبدالها أو االســتغناء عنهــا  ي  الــىت - بخصــوص األشــياء 
ــص 

ّ
ي القمامــِة قْبــل التخل

ــب �ف
ّ
، وكنــُت ال بــّد أْن أقل

ً
ُيمّثــل لي األمــُر مشــكلة

ي 
هــا �ف

ّ
 كل

ُ
منهــا، أعــرف ِخصــاَل “ُشــعلة”، واعتــدُت عليهــا، كانــْت األزمــة

ي أهداهــا  ي ال ُيمكــن أْن تعــّوض، مْثــل المســّبحِة الُمباركــِة الــىت األشــياء الــىت
، والِمســك القــادم ِمــْن بــالد الِحجــاِز، أو بعــض الّنقــود، لدرجــِة  لي إمــامي
ي 

أ�فّ فأجــد  صبــاٍح  ذات  أســتيقظ  أْن  “أخــىش  يوًمــا:  فيهــا  صحــُت  ي 
أ�فّ

ي صنــدوِق قمامــٍة!”.
ي �ف قضيــُت ليلــىت

، لْم أكْن أعرف األساليب وال االحتياطات  ي
وكأيِّ أٍم؛ كانْت أّمي ترعا�ف

ي بنــا داخــل عَبــاب الحيــاِة، لــْم أكــْن حــىتّ 
ي كانــْت تّتخذهــا كي تمــ�ف الــىت
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ــد لي دوًمــا 
ّ
 محــّدًدا لمثــل هــذه الّرعايــِة، لكّنهــا دامــْت تؤك

ً
أعــرف شــكا

اِض أّن األّمهــات ال يعرفــْن  أّن الحيــاَة ال ُتحتَمــل لــوال وجــودي، وبافــ�ت
ي  ف أ�ج ي وبــ�يْ ي جلســاِت النميمــِة بيــىف

ــذَب كنــُت أرّجــح الّصــدَق، بينمــا �ف
ّ
الك

أســخر مّمــا تقــول، وأهمــس لــه:

ي ما الذي تفعله أك�ث مّما تفعل أقّل أٍم! - يعىف

فينظر لي بغضٍب ويقول: 

- عيب يا “ريحانة”، هل سيصبح جزاؤها بْعد الّشقاِء قسوَتِك؟!

، ســمعُتها  ي
ّ

بُتهــا بصحــٍن ِمــْن الّنحــاِس مــّرًة وهي تصــى ، صف ي
ِمــْن قســو�ت

”. ســألُتها َعــْن الويــل فقالــت: “هــو  ف ــ�ي
ّ
تقــرأ القــرآن وتقــول: “فويــٌل للمصل

بُتهــا خشــيُت عليهــا ِمــْن الّنــار، ألــْم تقــل إّن الويــَل  ي جَهّنــم”. ولّمــا صف
واٍد �ف

ي إليهــا واســتكملْت لي  ، ضّمتــىف ي  ُحســِن نّيــىت
َ

ِطنــْت إل
َ
؟! لكّنهــا ف ف ــ�ي

ّ
للمصل

بــِة. حــْت لي معناهــا، وهي تدعــْك رأَســها ِمــْن ألــِم الرصفّ بقّيــة الّســورِة، و�ش

ٍة مثــىي لــْم تتجــاوز أعواَمهــا  ي لــْم يكــْن لصغــ�ي ي كذلــك؛ الــىت
وِمــْن قســو�ت

ي يــوٍم: 
هــا، قالــْت لي �ف ف ّ  أْن تم�ي

َ
الّســبعة

ي قدر ما أحّبك؟  - أتحّبينىف

فأجبتها حائرًة: 

- أحّبِك يا “ُشعلة” مثلما أحّب كّل األشياء وكّل الّناس. 

 : ً
فابتسمْت وقالْت معاتبة

ين.  - حّبِك لكّل األشياِء يا جاحدة! ليتِك تك�ج
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؟ كانــوا  ي هــا تحّبــىف
ّ
ي أن

؟ أال يكــىف ي
ّ ــر: مــا حاجُتهــا لحــىج

ّ
ظللــُت أعواًمــا أفك

بــال  يأخــذون  األطفــاَل  وأّن  مقابــل،  بــال  ف  يعطــ�ي األّمهــات  أّن  موننــا 
ّ
يعل

فَ  ُســ�ف “ُشــعلة”  ُتخالــف  ثــّم  موننــا 
ّ
يعل أهكــذا   ، ٍ تفكــ�ي ودونمــا  حســاٍب 

الَعطــاِء؟ 

ــه 
ُ
ي لنــا أْن نعــرف –نحــن الّصغــار- أّن الَعطــاَء تفاصيل

هــل كان ينبــ�ف
ابتعدنــا عنهــا  مــا 

ّ
ي كل الــىت كالّصــورِة  لكــّن جوهــَره ُمجمــٌل؟  ُتــرى  تــكاد  ال 

 ُمْنــذ 
َ
؛ كيــف كان لي أْن أالحــُظ أثواَبهــا المتهّرئــة

ً
تكاملــْت تفاصيلهــا، مثــا

هــا كانــْت تســتدين ألجــِل 
ّ
ســنواٍت لــْم تتبــّدل؟ كيــف كان لي أْن أالحــُظ أن

ي عيــِد مولــدي؟
 �ف

ً
أْن تقــّدم لي هديــة

َعــْن  عجــزُت   
ً
هدّيــة لي  ْت  أحــرصف  ، عــ�ش الخامــس  مولــدي  عيــِد  ي 

�ف
الّدجــاج  ألملــم  البيــِت   ســطِح 

َ
المــال، كنــُت عــى اِئهــا مهمــا تدّبــرُت  �ش

 أمامي وِمْن خلفها 
ً
، ثّم وجدُتها واقفة

َ
ي القّن ألكنس األرضّية

وأجَمعه �ف
ــه 

ّ
ي كأن  حضــىف

َ
، تركــُت مــا بيــدي وهرولــُت إليــه، قفــز إل ٌ يقــف جــرٌو صغــ�ي

 
َ

 وعــى
ً
، كانــّت لــْم تــزل واقفــة ِ  ِمــْن طيلــِة الَمعــ�ش

ً
، كأّن بيننــا ألفــة ي يعرفــىف

، قالــْت:
ٌ
 وديعــة

ٌ
وجِههــا ابتســامة

- ها.. ماذا ستسّمينه؟

 اسم الكلب حارس أصحاِب الكهِف.
َ

- عى

ضحكْت:

ر اسُمه!
َ
- لْم ُيذك

- حسًنا، سأسّميه “حارَس”. 
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ي ظّل هذا الّصمت، 
كريات، �ف

ّ
ف كّل الذ ف كّل األشياِء، ب�يْ أبحث اآلن ب�يْ

ي “ُشعلة”! عن عطاٍء غ�ي مستحّق يا “إيوان”، وما أك�ث ما أعطتىفِ

ي لها بكلِّ األشياِء، وقد كنُت لها كّل األشياِء.
ّ قارنُت حىج

هــا 
ّ
ي المطــُر، كأن ــىف

ّ
 إذا جــاءْت “ُشــعلة”، كأن

ّ
بالّزمــِن؛ صُت ال أكــوُن إل

ي لهــا تفّجــر، كأســطورٍة، كينبــوٍع َهــدر بْعــد غليــاٍن، وبالّزمــِن 
ّ الغيــُم، حــىج

ي عــوٍز أو 
، بحيــث ال نبــدو �ف ٍ هــا كانــْت ترّمــم حياَتنــا بــكلِّ صــ�ج

ّ
أدركــُت أن

امتــالك   
َ

عــى الّدائــِم  أمــام إصارهــا  ا  ً كثــ�ي  ُ ّ أتحــ�ي ء، وكنــُت  ي
ينقصنــا سش

الــّدأب  هــذا  بمثــل  األمــوِر  لجميــع  هــا  وتدب�ي معالجتهــا   
َ

وعــى األمــل، 
تلــك  الّســنِة،   

َ
مصــى  

َ
إل تخــرج  بنــا كــرٌب  ألــّم  إذا  وكانــْت  والّتفــاؤل، 

 تبتهــل 
َ

 المصــى
َ

ي خروجهــا المتكــّرر إل عادتهــا، حــىتّ لــو لــْم يســتحّب أ�ج
 حلقــاِت اإلمــاِم، 

َ
ف إل ف والمســتمع�ي  صفــوِف الّدارســ�ي

َ
وتدعــو وتنضــّم إل

ي العــادِة، 
 الّرجــال، �ف

ّ
، إل حيــث ال يذهــب إل

َّ
 المصــى

َ
كانــْت تذهــب إل

ــا بكــفٍّ  ي كفًّ ب أ�ج مــا صف
ّ
لتنّظفــه وتغســل ميضأتــه، طوًعــا، وبــال أجــر، وكل

: ً
ي اندهــاٍش ِمــْن ترّصفاتهــا، قائــا

�ف

 
َ

ف مــا يتحّصلــون عــى مارســ�ي
ُ
ي المســجِد وأنــِت ت

- بــاهلل كيــف يرونــِك �ف
أجــٍر لقــاء ممارســِته؟!

تقول:

ــد 
ّ
ي قيمَتنــا، بــل يؤك

ي خدمــِة هللا، وتواضُعنــا ال ينــىف
ي تطّوعــُت �ف

- إ�فّ
 قربنــا ِمــْن هللا، جوهــر الُقــرِب ِمــْن هللا هــو الّزهــُد فيمــا عــَداه، بــاهلل 

َ
عــى

؟ أال تخجــل؟!
ً
ي هلل مســّبة ي خدمــىت

كيــف َتــَرى أنــت �ف
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امرأتــك  يقولــون  الّنــاس!   كالِم 
َ

عــى الــّرِد  ِعــْن  يعَجــز  ي 
لســا�ف لكــّن   -

الّدراويــَش! ُتخالــط 

- هــؤالء كالُمهــم قبــٌح، ال يؤَخــذ منهــم وال ُيــرّد عليهــم، ألــْم يهبنــا هللُا 
فُ بالُقبــح إذن؟  ا كي نعــ�جّ عــْن الجمــال؟ لمــاذا يشــغلك الّتلســ�ي

ً
لســان

 
َ
ي حقيقــِة األمــر، أنــا أخــاف عليــِك، إّن الّســلطة

- دعــِك ِمــْن كالِمهــم، �ف
“ُشــعلة”،  يــا  الّرجــاِل  مْثــل  للمســاجِد  أْن يخرجــن  الّنســاء   

َ
عــى تحِجــر 

ــنِة، مــا بالــِك وأنــِت تعاقريــن المســاجَد؟!  خصوًصــا نســاء السُّ

 بْعد ُسلطِة هللا.
َ
- ال ُسلطة

ي الّسجوِن يا “ُشعلة”!
- جرجرينا خلفِك إذن �ف

ُيدِبر عنها وجَهه، وينفخ ُدخاَن سيجارِته.

نا أقلّية؛ الّسنة، ولْم أكْن 
ّ
، محّتًجا، َمْع كّل أزمٍة نمّر بها، إن ي يقول أ�ج

نــا مســلمون مثلنــا مْثــل 
ّ
ي باألمــِر أن ، كانــْت كّل عالقــىت أفهــم هــذا المعــىفَ

الّشــيعِة، أجــل هــم يحكمــون ويتبــوؤون المناصــب الّرســمية جميعهــا، 
البــالد،  ي مســل�ي  ُعــ�ش الذيــن ال يتجــاوز عددهــم  الّســنة  يضطهــدون 
ف بالّتساوي مهما بدْت الفوارق  أعرف هذا تماًما، مع ذلك نظّل مسلم�ي
ٍّ واحــٍد، رغــم هــذا؛ نــؤ�تَ ُعنًفــا  ي ــا واحــًدا ونؤمــن بنــىج

ً
فيمــا بيننــا، نحِمــل قرآن

هــم حرمونــا ذات 
ّ
بــات المــزاج الّســلطوي، حــىتّ إن

ّ
ي الّشــوارع تبًعــا لتقل

�ف
 . َ

ي المصــى
عيــٍد ِمــْن ممارســة الّصــالة �ف

يــل قــد انــرصف، وســمعُت 
ّ
ــًرا، لــْم يكــن الل

ّ
يومــذاك اســتيقظْت أّمي مبك

ي �عان  ، لكّن أ�ج ي خطوات قدميها وهي تس�ي بحذر خشية أن توقظ أ�ج
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مــا أحــّس بهــا، كانــْت دّبــة النملــة توقظــه عــى حــّد قولهــا، ســعل ســعلة 
طويلــة ونــادى عليهــا، هتفــت: 

ا.  ً - ص�ج

ي زوايــا البيــت، ثــّم 
بســملْت وأشــعلْت البخــور، طّوفــْت بالمبخــرة �ف

ي  أ�ج كان  إليهمــا،  وقمــُت  رأسي  عــى  مــن  الغطــاء  رفعــُت  إليــه،  دخلــْت 
يقــول: 

ًرا! 
ّ
ي مبك

- ليس من عادتك أن تقلىت

رّدْت:

ي منقبض.. ال أعرف!  - قلىج

ي لصــالِة  ي البيــِت، وبْعدهــا بســاعٍة ســبقنا أ�ج
 �ف

ً
ينــا الفجــر جماعــة

ّ
صل

ي 
، ولّمــا تجّهزنــا خرجنــا �ف ي ــْت أّمي تكــوي شــادورها وحجــا�ج

ّ
العيــد، وظل

ثلــٍج  ِمــْن  نــدٌف  فيمــا كانــْت  يــدي،   
َ

عــى قبضَتَهــا  أّمي  شــّددْت  أعقاِبــه، 
ي الّزحــاِم، تعّرضنــا لمضايقــاِت بعــض الّصبّيــة 

نــا �ف تتســاقط حولنــا، ع�ج
يرتديــن  الّنســاِء  كّل  بعشــوائيٍة،  الّشــوارَع  بضائُعهــم  شــْت  اف�ت الذيــن 
 
ُ
ات، حّرمْت علينا الحكومة الحجاَب أو الّشادور، حىتّ الفتيات الّصغ�ي

ج والبنطلونــات  ّ ٍء يخــّص طبيعتنــا، منعــوا التــ�ج ي
 كّل سش

َ
بقراراِتهــا ممارســة

 
َ

عــى ويقبضــون  الّتجميــِل  مراكــَز  يقتحمــون  أمريكّيــة،  هــا 
ّ
ألن ؛  ف الجيــ�ف

يعــِة، منعــوا حــىتّ المســيحّيات ِمــْن  ّ  ال�ش
َ

الفتيــاِت بحّجــة الحفــاِظ عــى
 رأِســها.

َ
 عــى

ً
 والواحــدُة فيهــّن تضــع شــال

ّ
أْن يخرجــْن إل

ــَنة، وقــّوات األمــن تحــّوزه،   السُّ
َّ

ف أمــام مصــى وجدنــا الّنــاس متجّمعــ�ي
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بمعاوِلهــم،  يهّدمونــه  جوانَبــه  بــون  يرصف والُعّمــال  ف  المهندســ�ي وبعــُض 
ــوا بالقــّوات، تالحمــوا 

ّ
، واحتك

ُ
واقتحمــوا ســاحَته بمعّداتهــم، ثــار الّســنة

القانــون  كان  بالمَصــى،  الُمحيطــة  الّشــوارِع  ي 
�ف الّدمــاُء  وجــرْت  مًعــا، 

يمنعنــا ِمــْن بنــاء المســاجِد، واآلن يهــّدم مــا تبــىتّ منهــا! 

ي الّزحــاِم، ســمعُت صيــاَح أّمي 
 فــوق رؤوســنا، وتهــُت �ف

ُ
ثــارْت األتربــة

غــِط والّتشــاحِن، كانــْت تلــك 
ّ
ي ظــّل الل

ي لــْم أعــ�ث عليهمــا �ف
، لكــىفّ ي ونــداء أ�ج

 يــِد القــّواِت، تمّزقــْت 
َ

ب عــى ي أتعــّرض فيهــا للــرصفّ هي المــّرة األول الــىت
وجــىهي  فــأدرُت  بالقرميــِد  ــط 

ّ
المبل الّرصيــِف   

َ
عــى وســقطُت   ، مالبــىي

 ، ي أحــاول االحتمــاِء منهــم بتجاهــل وجوِدهــم ِمــْن حــولي
بعيــًدا عنهــم، كأ�فّ

 ّ ي ه، تلّصصــُت بعيــىف ُت مــا ال يجــوز لطفلــٍة أْن تختــ�ج ي تلــك المــّرة اختــ�ج
�ف

القــّوات تســقط   َ أرًضــا وُعــ�ي ف   واقعــ�ي
َ
الّســنة الّزحــام، وجــدُت  ناحيــِة 

ي ظــّل هــذا 
 أجســاِدهم، ُيركلــون باألقــداِم وُيدَهســون باألحذيــة، و�ف

َ
عــى

ي وســائل االختبــاِء. 
ــر �ف

ّ
كانــْت رأسي تفك

ف  ي قبلتــ�ي ، قّبلــىف ي  صــدره وضّمــىف
َ

ي إل ، رفعــىف ي ي يــُد أ�ج فيمــا قليــٍل ســحبتىف
اكتســْت  قــْد  منــه  أجــزاٍء  بعــُض  كانــْت   ، ف ليطمــ�ئِ وجــىهي  يلمــس  وهــو 
ي الوقــِت الــذي كانــْت أّمي 

ي مبتعــًدا، �ف بالّزرقــِة، زفــر زفــرَة ســخٍط وســار �ج
تحــاول أْن تســ�ت مــا تعــّرى ِمــْن جســدي بشــادوِرها، كان الجــزع بادًيــا عــى 

 : ي وجهيهمــا، وقــال أ�ج

- اليوم ُحّرمْت علينا صالُة العيد.. 

 الّسماء:
َ

ورفع وجَهه إل

- هل يرضيك هذا يا هللا؟! 
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 طويلة وبدا دامًعا، وأكَمل: 
ً
ي قبلة ثّم قّبلىف

 . ي ي يا ابنىت - سامحيىف

ورأيُت أّمي تبىي أيًضا، وقالْت: 

 أْن يشاء هللا.
َ

- فلنلَزم بيوَتنا إل

ــًرا، ال 
ّ
ي خاللهــا مزاجــه معك لكــن الزم الُحــزُن بيَتنــا معنــا ألّيــاٍم، كان أ�ج

 : َ خــارج البيــِت، قالــْت أّمي ي ليــالي
يحتمــل أّي جــدٍل أو حــواٍر، يقــ�ف

ب الحشيش! ه جالٌس يسكر مع أصحاِبه، أو ي�ش
ّ
- لعل

ثّم استدارْت نحوي:

- لكــن أبــاِك يــا “ريحانــة” يعــرف هللا، لــن يســتمر عــى هــذه الحــال 
. ً
طويــا

ي مبتســًما، ظــّل يالطفنــا ويداعبنــا، وبــدا انســلخ  ذات مســاٍء، جــاء أ�ج
من حزِنه، أيقنت أّمي أّن هللا عاد به إلينا، فســمعُت صاخها طالًعا من 
يلــة، كان صاًخــا عالًيــا مليًئــا بالغنــج، تلّصصــت عــى 

ّ
غرفتهمــا هــذه الل

هــا 
ّ
الغرفــة وكنــُت أنصــت للتأّوهــات، ســمعتهما يتهامســان، وأدركــت أن

ي الــّدوالب، 
ي يخفيهــا �ف ازي الــىت بــت معــه أيًضــا ِمــن زجاجــِة الّنبيــذ الّشــ�ي �ش

، وتتوّجــع،  ف ي الغرفــة، ويتداعبــان، فتــ�ئ
 يرمحــان �ف

ّ
هــا انســطلت، ظــا

ّ
وأن

ها قد انفتح لها 
ّ
اقة، كأن ي الّصباِح، لمحُت عى وجهها إ�ش

وت�ســع، و�ف
بــاٌب مــن أبــواب الّســعادِة.

يِل، قد راحْت تكشــف عن ضوٍء متكّ�ٍ للقمر، 
ّ
ي الل

كانْت الّســماُء �ف
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اَب،  كّنــا فــوق ســطِح البيــِت، والّدواجــُن تتســّحب ِمــْن حوِلنــا، تنقــر الــ�تّ
رِة، رفعــْت أّمي إصبًعــا 

ّ
 أقداِمهــا تنبــش َعــْن حبــوِب القمــِح والــذ

َ
َتــُزّك عــى

للّســماء تقــول: 

- أترين هذا الّدخان؟!

فَ القمِر. ، كان ُدخاٌن يلّثم أع�ي أومأُت برأسي

قة.
ّ
ها أرواٌح معل

ّ
- إن

، وأضافْت: ي
قالْت، ورّبتْت عى كتىف

ف كّل األ�ار. - عى يدي ستعرف�ي

 وقلُت:
ً
 شاحبة

ً
ابتسمُت ابتسامة

- لدّي بعُض األ�اِر أيًضا.

 صدِرها:
َ

ضّمْت رأِسي إل

 
ّ

إل الــّ�َ  ي  ُيفــىشِ ال  لنفِســِك،  بــّ�ِك  ي 
احتفــطف أ�اُره،  مّنــا  لــكلٍّ   -

. حُبــه صا
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ين األّول- 2014 25 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك

فّ  يــ�ئ غايِتهــم،  بدنــِو  ُتنــِذر  الحديدّيــِة  المفاتيــِح  خلخلــِة   
َ

عــى أفقــُت 
 ، َ عــىي

ُ
ي ِمــْن وهــٍن، إّن جســدي يِئــس، أ

، شــّدو�ف فّ معــه روحي البــاُب فتــ�ئ
ــِب. 

ّ
ق ال�ت شــوّهته هواجــُس  عــاٍم،  بأعقــاِب  عاًمــا  ــه 

َ
هوان ب  ّ تــ�ش

شــعرُت  مخالــٌب،  هــا 
ّ
ذراعي كأن ي 

�ف أصابَعهــا   ِ الَعنــ�ج  
ُ
ضابطــة غــّزْت 

األلــِم،  تتابــِع  َمــْع  تدّرًجــا  باألشــياِء  الّشــعوَر  فقــدُت  كنــُت  وإّن  بالوخــِز 
بلــؤٍم:  قالــْت  توّجعــُت، 

 ندٍم. 
َ

- الُعرس يا “ريحانة”، تّمم هللا لِك عى

ي العتمِة تستشّفان، 
دْت عيناي �ف ، �ش ي

 خذال�ف
َ

نهضُت، تسّندُت عى
ي 

ي أعيُشها مْنذ أودعو�ف  نفسها الىت
ُ
 المص�ي القاتم، الّظلمة

ّ
َء ُهنا إل ي

ال سش
 نفسها، رائحة عرٍق وبوٍل ونتانٍة. 

ُ
،  الّرائحة هذا الَق�ج

، كأّن روحي تتوّســل قطــرَة رحمــٍة، قلــُت للّضابطــِة 
ً
كنــُت عطشــانة

ي صلــٍف: 
بصــوٍت متهــّدٍج، فــرّدْت �ف

ف ِمْن العطش، ِمْن كّل حرماٍن.  تاح�ي - س�ت

“لكّن عطَش القلِب ال يسكْن بقطرِة ماٍء!”. 
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ّ بــال عزيمــٍة، بــال تــرّدٍد، ال ُيجــدي  همســُت لنفــىي وأنــا أجرجــر قــدمي
ّدُد اآلن، حــىتّ لــو كانــْت مشــاعري بأِ�هــا تحــاول أْن تســِلخ نفَســها  الــ�ت

حظــِة.
ّ
ِمــْن قســاوِة الل

ثّمــة أوقــات نحــن ال نحتــاج فيهــا أكــ�ث مــن المــوِت كي نختــ�ج إيمانَنــا 
باالكتفــاِء، نجــّرب ضمائــَر اآلخريــن تجــاه الِحرمــان، لأســف، دائًمــا مــا 
ــل 

ُ
يفضحهــم موُتــَك، ســيتحّججون أّن المــوَت مســتحٌق، رّد عليهــم، ق

. ٌ
لهــم إّن الحيــاَة، أيًضــا، مســتحّقة

ي: “ماتْت دون أْن ترتوي”.  ق�ج
َ

برجاء؛ اكتبوا عى

َة وأنــا  ، قضيــُت الّســاعات األخــ�ي لعقــُت الــّدم الــذي يســيل ِمــْن فــ�ي
حــَم فــ�ي ِمــْن الّداخــِل خشــيِة الــوداِع، هــل 

َ
ي ل

ّ وأمــّزق بأســنا�ف ي أعــّض شــفىت
؟ لــْم 

ً
ّ أْن أجــّرب الخــوَف اآلن؟ لــْم أكــْن أعــرف، هــل ســأرتاح فعــا عــىي

أكــْن أعــرف. 

ي 
�ف ســيحدث  أمــًرا  يهّيئــون  يتهامســون،  ســمعُتهم  العتمــِة  تمــاِم  ي 

�ف
 كان شــعاُع نــوٍر َيرِعــش آتًيــا ِمــْن ِجهــة 

ُ
ي الّضابطــة علــٍن، وفيمــا تتحــّرك �ج

ي وحاولُت أْن أستبرص، الوجوُه مهزوزٌة، 
ي الخارِج، بلعُت ريىت

الّساحِة �ف
 حســِم المســألِة؟ 

َ
ي حشــايا الوقــِت، كــم تبــىتّ عــى

االضطــراُب يتغلغــل �ف
الّزمــُن ســوف يتباطــأ حالمــا يســتحرصفِ كّل الّســنوات الماضيــة ويحّطهــا 
 حيــث ال يكــون عــذاٌب بْعــد 

َ
 هنــاك، إل

َ
ي بهــا إل

، كي أمــ�ف فــوق كاهــىي
كريات 

ّ
، والذ احفَ  الّساحِة، كانْت رأِسي ت�ت

َ
 إل

َ
ذلك، وبينما أتَبع الّضابطة

تتــَداَع إليهــا، تتــداَع مجــّزأًة دون أْن تكَتْمــل ذكــَرى واحــدٌة.

. ً
كرياُت ممّزعة

ّ
بدْت الذ
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19 حزيران- 2010

- ضواحي محافظة طهران ن سجن شهر ري- عن�ب »1«- ورام�ي

ــُح تــزأر، وبــدأْت  ـ ـ ـ يــُل، ذلــك عندمــا أخــذْت الّريـ
ّ
أوشــك أْن ينتصــف الل

الُمحيــط  الجبــُل  وبــدا  ســتقتلعه،  هــا 
ّ
كأن الّزنزانــة  ســطح  فــوق  تــدّب 

الــذي  ِمــْن حــزاِم األرِض  ينفِلــت  أْن  يريــد  مــا 
ّ
كأن فّ ُصاًخــا،  يــ�ئ بالّســجن 

خــرَصه. يطــّوق 

ي أحسســُت بــه، 
أصخــُت الّســمَع، كان وشــيُش الَمطــِر ضعيًفــا، لكــىفّ

 ســطِح 
َ

ّ عــى ي للــوراِء، وأنــا أغمــض عيــىف ُعــدُت بالّزمــِن أعواًمــا  ي  تخّيلتــىف
ترِجــُم فيهــا 

ُ
ي رســالٍة قادمــٍة أ

ــر �ف
ّ
بيِتنــا أرّطــب وجــىهي بوابــِل المطــِر، وأفك

ُع الحيــاِة،   �ش
َ
لـ”إيــوان” إحساًســا جديــًدا، آنــذاك كنــُت أشــعر أّن الحريــة

، ترفرف، تستعِطر، بال قيٍد، ودون أْن تجذبها 
َ
أّن البنَت ُتشِبه الفراشة

أرٌض.

مــا 
ّ
 مــن بعيــد؛ نســمع لهــا صوًتــا، كأن

ً
ــَح قادمــة ـ ـ ـ كّنــا إذا أحسســَنا الّريـ

ــُح  ـ ـ ـ ز، الّريـ ِ
ــُح دوًمــا بمــا ال نحــ�ت ـ ـ ـ ي الّريـ

ترِعــد، وكانــْت “ُشــعلة” تقــول: “تــأ�ت
م مدينُتنــا مــن 

َ
يــر، ولــم تســل ّ ِمــْن ُصنــع الّســماء لكــّن أثَرهــا مــن ُصنــع ال�ش

ــِح”. ـ ـ ـ ، مــع قيــاِم الّريـ ِّ ّ األذى طيلــِة الــ�ش

 برٍق، 
َ
، كالّصعِق ســاعة

ٌ
ُّ يا “ُشــعلة”، هنا، ال مالمح له وال هوية ّ ال�ش
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يعــرف  ال  الــذي  الجامــِح  كالخيــاِل  الّنكبــاِت،  وقــَت  ــة 
ّ
المختل كاألفــكاِر 

ي كّل 
، و�ف ٌّ ــُح الّســجَن يكــون �ش ـ ـ ـ ي كلِّ نوبــٍة تجتــاح فيهــا الّريـ

، �ف
ً
طمأنينــة

ّ ألــُف وجــٍه. ــب فيهــا علينــا، يكــون للــ�ش
ّ
مــّرٍة تتقل

عزيزي “إيوان”: 

ي 
�ف القــدُر   

ّ
تجــى أعــرف كيــف  ال  إليــَك؟  الكتابــِة  ي 

�ف توّرطــُت  لمــاذا 
لســُت  الوحــدِة؟  ِمــْن  تطّهــًرا  إليــَك  رســائىي  هــل كانــْت  كهــذه!  صدفــٍة 
أفهــم ِمــْن أالعيــِب الّصدفــِة شــيًئا، فعــ�ج هــذا العالــم الّشاســع، عــ�ج كّل 

وجهانــا.  ي 
يلتــىت أْن  دون  انــا  ي مص�ي

يلتــىت المصائــِر، 

أْن  ثّمــة معــىفَ وافًيــا لألــِم عليــك  أّن  أشــعر اآلن  “إيــوان”،  عزيــزي 
دون  الحقيقــِة  حــّد   

َ
عــى بالوقــوِف  ســيكتفيان  ف  كاثنــ�ي  ، مــ�ي تشــاركه 

ي جــرْت بتماِمهــا يــا “إيــوان” هي   الوحيــدُة الــىت
ُ
عبــوِر المســتحيِل، الحقيقــة

ه لْم تُعد توجد 
ّ
الّضياُع، ضّيعتنا المسافات ِمْن قْبل وها نحن نضيع ألن

ي القصــِص الخرافّيــِة، لكــن؛ أَو 
 �ف

ّ
مســافات، هــذا التناقــض ال يحــدث إل

 ، ي ي خرافّية؟! أَو ليست معاركنا جزافّية؟! “إيوان”، صّدقىف ليست قّصىت
 . ي

هــذا الُحلــِم المتحــّرك الــذي كّنــا نطــارده، ســيطاردنا يوًمــا مــا، وســنلتىت

 أجنابهــّن، 
َ

، والمحكــوم عليهــّن األخريــات غفــون عــى
ٌ
 خانقــة

ُ
الّزنزانــة

ي الغرفــِة 
 الّظهــِر، وكــّن يتنّفســن �ف

َ
 وافــرٌة للّنــوِم عــى

ٌ
لــْم تكــْن ثّمــة مســاحة

األعنــاَق  تلفــح   
ُ
الُمتَعبــة واألنفــاُس  يتنّفســن   ، ف يلهــ�ث هــّن 

ّ
حــولي كأن ِمــْن 

ــا 
ً
ي أحالمهــّن خوف

هــّن يركضــن �ف
ّ
 باألفــواه، يتنّفســن كأن

َ
 الملتصقــة

َ
القريبــة

ِمــْن خطــٍر وشــيٍك. 

 تحــت قدميهــا تضّفــر لي شــعري، 
ً
، كنــُت جالســة ي ُحلــ�ي رأيــُت أّمي

�ف
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ف شــفتيها  ي حيًنــا وتصّفــر ِمــْن بــ�ي
، تغــىفّ

ًّ
، وكان شــعري مبتــا ي

كانــْت تغــىفّ
 : ي هذا الحلم قالْت لي أّمي

ا خافًتا حيًنا آخر، أمامنا المرآة، واألمل، �ف ً صف�ي

- ليس أجمل منِك. 

فضحكُت، قلُت لها: 

- ليس أطيب منِك. 

 وجهِك. 
َ

- بخُتِك مكتوٌب عى

قالْت، فاستدرُت إليها: 

- ال أَرى شيًئا. 

ٍ ســماوي ســحري، هللا يقــّدر نصيــَب كلِّ إنســاٍن  ــه مكتــوٌب بحــ�ج
ّ
- إن

 وجِهــه. 
َ

ِمــْن الحيــاِة بــأْن يكتبــه عــى

- وهل يتبّدل هذا المكتوب؟ 

ا، يتبــّدل بالّدعــاء الّدائــم وِذكــر هللا وعــدم  ًّ - يتبــّدل فقــط إْن كان �ش
 بالّتأّمــل 

ّ
ي ال ُيمكــن إدراكهــا إل  الــىت

ُ
هــا الحقيقــة

ّ
االنقطــاِع ِعــْن الّصــالِة، إن

واإليمــان.

 هذه الحقيقة؟
َ

- وكيف يا أّمي أصل إل

، كلُّ حقيقــٍة مكتشــفة 
َ
ف الحقيقــة  وجِهــِك، ستكتشــف�ي

َ
- انظــري إل
ولــو بْعــد شــقاٍء. 

، استســلمنا لهــا، لحضوِرهــا 
ً
ي الّســجِن، باتــْت مألوفــة

 هنــا؛ �ف
ُ
الحقيقــة
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ي يحملهــا العســاكُر الُمنَشــئون داخــِل  ُ البنــادق الــىت ، تلمــع مواســ�ي ف الُمهــ�ي
 ،

َ
أبــراِج المراقبــِة كأصنــاٍم، تحاصنــا أســواُر الّســجِن كــداٍء ُيحــاِص الصّحــة

نــا، 
ُ
اجــع معهــا إيمان ٍء ال يتحــّرك عــدا أوجاعنــا، تتقــّدم لأمــاِم، ي�ت ي

كّل سش
وت نفســه.   الجــ�ج

َ
نتأقلــم، عــى

الجــرذاُن تتفّصــد ِمــْن كّل جــروِح الحيطــاِن كخيــوٍط ِمــْن دٍم، تعّودنــا 
ي لنا باألمراِض والموِت ِمْن الخارِج، وإن  ِ

أْن تشاركنا الّطعاَم، الهواَء، تأ�ت
فٌ  هــا أعــ�ي

ّ
ا بتماِمــه هنــا، نتآلــف مــع الجــرذان، نشــعر أن ً كان المــوُت حــاصف

 تنقــل لهــم تفاصيــَل حياِتنــا بالّداخــِل، لــْم يكــْن لنــا حــول وال 
ٌ
متلّصصــة

مــِس، 
ّ
ــرات، كالّســمِع، كاإلبصــاِر، كالل

ّ
قــّوة، لــْم نُعــد نســتجيب حــىتّ للمؤث

هــم جّردونــا ِمــْن حواّســنا، عجزنــا حــىتّ َعــْن الَنــوِم، وإذا فعلــْت إحدانــا 
ّ
كأن

ي 
، عندئــٍذ تصطــرع األحــالُم �ف

ً
 اســتحياٍء، �عــان مــا تنتفــض مفزوعــة

َ
عــى

ف ذكرياِتنــا القديمــِة ومســتقبِلنا المّضبــِب. الخيــاِل، مــا بــ�يْ

ظللنــا، بــدواِم العجــِز، نتأّهــب أللــٍم جديــٍد، أو فكــرٍة اختلقهــا خيــاٌل 
 للخلــوِد، ألــْم يجّهزنــا 

ً
ي بــدْت ِمــْن قْبــِل صالحــة مريــٌض، ُتزهــق أرواحنــا الــىت

ي معانيه؟ لماذا لْم يؤّسس 
ا �ف

ً
ي الخارِج للخلوِد؟ ألْم يكْن صادق

العالُم �ف
ا لمعــىفَ الهلــِع؟ 

َ
مشــاعرن

وقــُع  يهّزنــا  البنــادَق،  يحملــون  العســاكُر  يســ�ي  الّســجِن  ســاحِة  ي 
�ف

الّدموّيــة،  الَمهــاِم  لتنفيــِذ  اســتعداداِتهم  نــا صــوُت 
َ
آذان أقداِمهــم، يصــّم 

ــِخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ف تجــِر  ولــْم  مكيًنــا،  العجــُز  صــار  لقــْد  العتــاد؟  هــذا  كّل  لــَم 

ِب  ــرون وهــم يؤمــَرون بالــرصفّ
ّ
 واحــدٌة للهــرِب، فيــَم يفك

ٌ
الّســجِن محاولــة

ي أْن توّجــه فّوهــات بنادِقهــم؟ مــا جــدوى 
ِمــْن ينبــ�ف  

َ
ّددون؟ إل فــال يــ�ت

 إذا 
ّ

إّن العرائــَس ال تتحــّرك إل أْن يغربلــوا جســوَم العرائــس األســيانِة؟ 
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أخرجوهــا  إذا  ُوضعــْت،  الّزنازيــن  ي 
�ف وضعوهــا  إذا  بإرادِتهــم،  حّركوهــا 

ض. تعــ�ت ال  تســتنكر،  ال  تســتِفهم،  ال  خِرجــْت، 
ُ
أ للّنحــر 

يتّســم  ال  عالــٍم   
َ

إل ي 
نقلــو�ف أعرفــه،  الــذي  العالــِم  صــورُة  تشــّوهْت 

، والعــدُل  ِ  التدبــ�ي
َ

ٌّ عــى ورِة، عــ�ي ُّ معلــوٌم بالــرصفّ ّ بالحيــاِد أو التجــّرِد، الــ�ش
ي زنزانــٍة مجــاورٍة، أقــَ� مــا ُيمكــن وصــف الحيــاِة بــه هنــا هــو: 

محبــوٌس �ف
الّتعايــش فيمــا بْعــد األلــِم. 

وقــد  المســجوناِت،  كّل  أفاقــْت  الّزنزانــِة،  بــاب  انفــراِج   
َ

عــى أفقــُت 
الحاكمــِة،  الّســلطِة  َســخط  اســتحققن  مّمــْن  جديــدة   

ٌ
دفعــة وفــدْت 

 عــ�ش عاًمــا. 
َ
ي لــم تتجــاوز أعمارهــّن ســبعة

ــوا�ت
ّ
معظمهــن ِمــْن الفتيــات الل

 األحــَرى، تالحمــن بأجســاِدنا، ســألناهّن َعــْن 
َ

جلســن بيننــا، فينــا عــى
ســبب القبــض عليهــّن، قالــْت واحــدٌة:

- كان هذا العام مضطرًبا مليًئا باألحداِث، ُجّن جنون االستخبارات 
ب الجامعــات والّتيــارات الوطنّيــة الّدينيــِة عقــب 

ّ
واقتحمــوا بيــوت طــا

لصالــح  أشــهٍر  مْنــذ  الّرئاســّية  االنتخابــات  تزويــر  عــى  االحتجاجــاِت 
ثانيــة،  ٍة رئاســية  بفــ�ت فــوِزه  إل  أّدت  ي  والــىت نجــاد”؛  أحمــدي  “محمــود 
 

َ
ــر إل

ّ
ــا لبطوِننــا! نفك هــم يــزّورون االنتخابــات فيمــا نــزّور طعاًمــا ُجزافيًّ

ّ
إن

هــم حــىتّ ال ُيريدوننــا أْن نحتــّج ِمــْن أجــِل البقــاِء! 
ّ
مــىتَ قــْد نصمــد؟ إن

: ً
قالْت أخَرى منفعلة

قرابــة  فيــه  اغتالــوا  الــذي  الوقــت  ي 
�ف هــذا  يفعلــون  هــم 

ّ
أن الغريــب   -

الّثــوري. الحــرِس  قــادة  ِكبــار  ِمــْن  ف  الّثالثــ�ي
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- نحن هنا أبْعد ما نكون َعْن العالِم إذن.

ي محافظة “سيستان” جنوب 
” �ف ف - حدث االغتيال بمدينِة “بيش�ي

ق إيران. �ش

ٍء أيًضا! ي
- ولو اغتالوا قادة هذا الّسجن ما ُشعرنا بىش

ي الخــارِج بســبب هــذا االغتيــاِل، جنــون، جنــون 
 �ف

ُ
- طاشــت الّســلطة

لــْم تعرفــه إيــران ِمــْن قْبــل.

هم يهينوننا كّل 
ّ
 أشالٍء؟ إن

َ
- كيف كان موُتهم؟ مهيًنا؟ هل تحّولوا إل

ي حياِتهم.
ي موِتهم طالما ال ُيمكن إهانُتهم �ف

يوٍم وأبسط األموِر أْن يهانوا �ف

 توصيِفــه 
َ

ٍ انتحــارّي، الّســلطة مــرّصٌة عــى - قضــوا نحَبهــم إثــر تفجــ�ي
باالنتحــارّي!

 المسئول بْعد ساعاٍت!
َ

د قبضوا عى
ّ
- مؤك

 الســنّية الّثورّيــة “ُجنــد هللا” بمســئوليتها 
ُ
، بــْل أقــّرت الجماعــة

ّ
- كا

هــم قالــوا إّن زعمــاء قبائــل الّشــيعِة والســّنِة، 
ّ
عــْن هــذا الهجــوم، حــىتّ إن

مــا هــم شــهداًء 
ّ
 حــدٍّ ســواء؛ والذيــن راحــوا ضحّيــة هــذا الهجــوم، إن

َ
عــى

 . ف  ِمــْن المدنيــ�ي
ٌ
يبــة عْنــد هللا، ولــكّل حــرٍب صف

 
َ

يــٍت، مّررُتــه عــى وســحبْت ِمــْن صدِرهــا ســيجارًة مخّبــأًة وعــوَد ك�ج
ي حركــٍة خاطفــٍة فاشــتعل. 

الجــداِر �ف

واّتهمهــا  “بــوش”،  إدارِة   
َ

عــى ــوِم 
ّ
بالل ألــىتَ  ي 

اإليــرا�ف الّنظــاَم  لكــّن   -
الهجــوِم. هــذا  ي 

�ف بضلوِعهــا   
ً
صاحــة
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 وُتراق دماُء الّشعوِب!
ُ
- تتصارع األنظمة

ي الّشوارع بالخارِج، يتعّرض المواطنون 
ف ال تعرفن ما يحدث �ف - أن�ت

الختفــاءات ق�ّيــة واعتقــاالت عشــوائّية، تنتــ�ش قــّوات الــّدرك وقــّوات 
ي كّل شوارِع إيران، تنت�ش الفو�ف وتتأّجج المظاهرات 

مكافحة الّشغب �ف
ب  ف بالُعنف والرصفّ ي طهراِن العاصمِة، لكّنهم يقمعون ألسنة المحتّج�ي

�ف
لحظــٍة. أّيــة  ي 

�ف طهــران  تنفجــر  أْن  ننتظــر  اإلســفلت،   
َ

عــى والّســحل 

ونفخْت ُدخاَن سيجارِتها، فقلُت:

 مْنذ أزمنٍة.
ٌ
ها خاملة

ّ
- مستحيل أْن تنفجر، إن

 
َ

إل المعارضــة  تيــارات  تحــّدث مندوبــو  ســتنفجر،  هــا 
ّ
أن  

ٌ
واثقــة أنــا   -

 
ٌ
 وســائل اإلعــالم، والّنظــاُم يــزداد حنًقــا، باتــْت لديــه رغبــة

َ
الّصحــف وإل

ف  المعتقلــ�ي يقتــادون  هــم 
ّ
إن الّتيــارات،  هــذه  أصــوات  إخــراس  ي 

�ف  
ٌ
عارمــة

رك، ويقومــون  الــدَّ لقــّوات  المتعــّددة   المراكــز 
َ

طــة وإل  مخافــر ال�شّ
َ

إل
ِ�هــم 

ُ
افــات مزّيفــة، يهّددونهــم باعتقــال أ  اإلدالء باع�ت

َ
بإجبارهــم عــى

ي معظمهــا مجــّرد 
ي تعــد �ف ُيقــّروا بالوقائــع الُمســَندة إليهــم؛ والــىت لــْم  إْن 

ي تحرّياِتهم، معظم هؤالء 
 ما يكتبونه �ف

ّ
تلفيقات ُمرسلة ال أساس لها إل

لــْم تصــل قضاياهــم للمحاكــم، باألخــّص ســّيئو الحــّظ مّمــْن كانــْت مراكــُز 
اعتقاِلهــم هي المراكــز الّتابعــة لالســتخبارات والحــرس الّثــوري والقــّوات 
ي معتقــل بأقــّل تقديــٍر، قيــد 

ف تجــاوزْت األلــىف حة، أعــداد المعتقلــ�ي
ّ
المســل

 ســجن “شــهر ري”. 
َ

ي معتقــل هنــا إل منهــم حــوالي مائــىت

: ي
 كتىف

َ
ثّم وضعْت يَدها عى

ي  صّدقيــىف هــذه،  مْثــل  ارٌة  �ش تكفيــه   ،
ً

مســتحيا ليــس  االنفجــاُر   -
الوضــع. هــذا  اســتمرار  هــو  المســتحيُل 
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ي ســائر الّســجوِن، يبتكــرون 
لكّنهــم، ورغــم تفاقــم األوضــاِع، بــدوا، �ف

 
َ

الّرســائل إل يبعثــون  هــم 
ّ
أنواِعهــا، كأن  اختــالف 

َ
الّتعذيــب عــى وســائل 

 مــا يحــُدث 
َ

ي الخــارج هنــاك، رغــم احتجــاج العالــم عــى
الّشــوارع الّثائــرة �ف

ا باإلدانــات  ً مــا لــْم تكــن الّســلطة الحاكمــة معنيــة كثــ�ي
ّ
داخــل الّســجون، إن

ي مــّرْت بهــا بالُدنــا،  الّدولّيــة، لــْم تكــْن معنّيــة طــوال الّتواريــــــخ الُمظلمــة الــىت
أســماؤهم  عِلنــْت 

ُ
أ مّمــن  أكــ�ث  المجهولــون  ــخ ســوداء، ضحاياهــا  ـ ـ ـ تواريـ

األحــداِث  هــذه  عــ�جْ  الُعليــا،  المحكمــة  أو  الّثــورة،  محكمــة  ي كشــوف 
�ف

ي الّزنازيــن 
 أوالِدهــم، الذيــن غّيبــوا �ف

َ
تّرملــْت الّنســاُء وانكــ� الّرجــال عــى

الُمظلمــِة وتحــت ُســطوِة الّنظــام الغاشــِم، كانــْت المخافــر تمــّزق جميــع 
ث  طلبــات االســتئناف واالســتدالل واإلفــراج والَعفــو، لــْم يكــْن أحــٌد يكــ�ت
ي نفــوِس الّنــاِس، ومهمــا بــدا الَحنــُق عظيًمــا 

لحجــم الَحنــِق الــذي يعتمــل �ف
 إســكاته بالقمــع، وّصح أكــ�ث مــن مســئول بــأّن 

َ
كانــوا قادريــن تماًمــا عــى

 دولــة إيــران وتتجــىفّ عليهــا 
َ

المنظمــات الحقوقّيــة تهــذي، بــل تزايــد عــى
وتختلــق مــا هــو دون الحقيقــة بهــدف زعزعــة األمــن الّداخــىي للبــالِد، 
وأّن شــيًئا مّمــا يذكرونــه ال يحــدث داخــل الّســجون، ثــّم وإْن فضحتهــم 
ــح مــن قبيــل: “هــذا شــأن  ـ ـ ـ ــه كانــوا يخرجــون بتصاريـ

ّ
شاشــات العالــم كل

ي العالــم”.
داخــىي ال يخــّص أحــًدا �ف

ي الّزنزانــِة، دون أن 
قضــْت الفتيــات الجديــدات حــوالي أســبوٍع معنــا �ف

تيــح 
ُ
 الفنــاء الّضيــق الــذي يتوّســط الّزنازيــن، كمــا أ

َ
تخــرج واحــدٌة مّنــا إل

 
ّ

ــه القيــد الــا
ّ
، ســجن بداخــل ســجن بداخــل ســجن، إن ف لبقّيــة المســاج�ي

 أرواِحنــا. 
َ

ي عــى
نهــا�ئ

ــه جــراء الَعَفــِن 
ُّ
ف الجــاف الــذي تآكلــْت حواف لــْم نكــْن نــأكل غــ�ي الُخــ�ج
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ِ الَعِطــن، وكانــوا يخِلطــون المــاَء بالملــِح، حــّد أّن حناجرنــا كادْت 
األخــرصف

ف  المحامــ�ي بعــُض  أرســل  ولّمــا  َبــه،  �ش نعتــاد  أْن  نســتِطع  ولــْم   ّ تتقــ�ش
أْن   

َ
إل إحدانــا  فاضطــّرْت  المــاَء،  عّنــا  قطعــوا  المحكمــِة،   

َ
إل الّشــكاوى 

شــّدِة  ِمــْن  فمهــا  ي 
�ف القمــاَش  تعــرص  ــت 

ّ
ظل ثــّم  مالبســها،   

َ
عــى تتبــّول 

الَعطــش، كانــْت تنهنــه وهي تقّطــر المــاَء، دنــْت منهــا واحــدٌة وقالــْت: “أنــا 
أيًضــا”.   

ٌ
عطشــانة

ي افتعــال العــذاب، يضغطــون علينــا 
ُتهــم �ف

ّ
ضّبــاُط الّســجِن كانــْت لذ

فٍ آلخــر بالّتهديــداِت، يمنعــون عّنــا المــاء والّطعــام فنضّطر  نفســًيا ِمــْن حــ�ي
رصــِة الجــوِع، ال نــَرى الّشــمس وال يتبــّدل هــواُء 

َ
 عــّض أثوابنــا ِمــْن ق

َ
إل

مغّطــاة  كانــْت  الفنــاء   
َ

عــى المفتوحــة  العاليــة  الّنافــذة  حــىتّ  صدوِرنــا، 
بأكيــاٍس بالســتيكّية ســوداء، وكّنــا إذا أردنــا استكشــاف أماكــِن الّنــوِم أو 

الجلــوس داخــل الّزنزانــِة نجــّس أجســاَد بعضنــا البعــض. 

 
ٌ
 ســجينة

ّ
ي هــذه اآلونــة إل

ي أنفِســنا بعــَض الّت�يــِة �ف
ولــْم يكــْن يبعــث �ف

 معهــا، لــْم نكــْن 
َ
خرســاء، كانــْت تتعامــل باإلشــارِة، وكّنــا نرتجــل الُفكاهــة

نفهمهــا، وكانــْت تحتمــل دعاباتنــا بطيــِب خاطــٍر، وكانــْت إذا انفعلــْت عــال 
 حارســِة 

َ
صوُتهــا واضطربــْت إشــاراُتها، كان ُعــُ� تواصِلهــا يثــ�ي حفيظــة

ي 
�ف تــرصخ  الغيــُظ  بهــا  اشــتّد  إذا  وكانــْت  األوقــاِت،  ِمــْن   ٍ ي كثــ�ي

�ف العنــ�ج 
ي 

ّ
 أنــِت!”. ُتــدل

ّ
وجِههــا: “مثلــِك ُيشــَنق دون محاكمــة! مــا كان ينقصنــا إل

 
َ

: “آآ عليِك وعى ُ
، تقول: “آآ.. آآآآ”. تصفعها الحارســة

ً
لســاِنها مرغمة

؟”.  ف اِء، مــاذا تقولــ�ي أَيامــِك الغــ�ج

لربــِط وضبــِط  مناســًبا  تــَراه  مــا  بِفعــِل  دائــٌم  تفويــٌض  للحارســِة  كان 
ي لــْم تكــْن  ي العنابــِر، كان تفويًضــا يتجــّدد بوفــوِد الّســجيناِت، الــىت

الّنظــاِم �ف
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ها، تشّدها 
ُ
ما غاظتها صاحبُتنا الخرساِء بال قصٍد ُجّن جنون

ّ
تنقِطع، وكل

ي أوقــاٍت متكــّررٍة، تعّريــهــا، 
، بــْل، و�ف ِ ِمــْن شــعِرها وتكِنــس بهــا بــالَط العنــ�ج

ا، تقّيدهــا  ً ي الخــارِج مطــ�ي
تســحبها ِمــْن بيِننــا، وحيــث يكــون الّطقــُس �ف

ي كــّوِة جــداِر الّســاحِة، تراقبهــا ِمــْن خلــِف زجــاِج مكتبهــا، تراقــب 
بأغــالٍل �ف

ي غفلٍة َعْن 
ألمها، ارتعاشــها ِمْن الّصقيِع، وهي تشــفط أنفاَس ســيجارٍة �ف

 
ُ
ف بنا الحارسة ي المراقبِة، إذ تستع�ي

فِ الّضباِط، وكان بعُضنا يسهم �ف أع�ي
ِد، أو نقــّص  ي عــّز الــ�ج

ف بالمــاِء الّســاخِن �ف ختــ�يْ ّ ــك لهــا قدميهــا المت�ش
ّ
لندل

ــزِج، وكانــْت إذا خلعــْت الحــذاَء 
ّ
فِ الل ي احتشــْت بالّطــ�ي لهــا أظافَرهمــا الــىت

ورِة.  للــرصف
ّ

هــا ال تخلعــه إل
ّ
 الَعفــِن، كأن

ُ
فاحــْت رائحــة

ي كان معظمهــا يــدور  بمــروِر الوقــِت تلّهينــا باألحاديــث العبثّيــة، والــىت
ْت بداخِل أدمغتنا 

ّ
ي إْن ظل ي حيوات سابقٍة، ذكرياتنا الىت

حول ما جرى �ف
 ، ي

، صديقــا�ت ي أ�ج عــْن   ، أّمي عــْن  لهــم  أحــىي  وكنــُت  القهــِر،  ِمــْن  انفجرنــا 
. ي

“إيــوان”، وعــْن “وداع”؛ بطلــة ألــوا�ف

 ، بــات الّزمــُن ســائًبا، ال نعــرف بالّضبــط مــىت يبــدأ اليــوم ومــىت ينتــىهي
 حيــث يــوم جديــد مجهــول آخــر، 

َ
ي بهــا إل

كّنــا نلملــم حكاياتنــا ونمــ�ف
 
ً
 لحوِدنــا، لــْم تكــْن إحدانــا واثقــة

َ
ي قبــٍو ســنخرج منــه إل

نــا �ف
ّ
وبدأنــا نشــعر أن

عب، وقد سمحوا لنا، بْعد أسابيع، 
ّ
ي الّنجاِة بأّية حاٍل، وكّنا نختلق الل

�ف
ي الفنــاء نلعــب بــأوراق “الكوتشــينة”.

بقضــاِء بعــِض الوقــت �ف

الّشــجرِة  أغضــاَن  ونرمــق  الفنــاء،  أرَض  ش  نفــ�ت عــب، 
ّ
الل بــدء  قْبــل 

ويحــّوم  الهــوام  وجوِهنــا  حــول  تطــّوف  أعــى،  مــن  بنــا  تحــّدق  ي  الــىت
وِد؛ ابتســامات  ف البــرِص والــ�شّ ي الفضــاء المعلــق مــا بــ�ي

بــاب، وتســبح �ف
ّ

الذ
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البعــض نظــرات  بعِضنــا   
َ

إل ننظــر  لكّننــا  عــِب، 
ّ
لل المتلّهفــة  الّســجينات 

. ي
المعــا�ف كّل  َعــْن  ننشــغل  أْن  عــِب 

ّ
الل  

َ
كأّن غايــة  ، بــال معــىفَ خاويــة 

 ،
ٌ
ف فــروع الّشــجرِة المحلقــة عــى مــدى البــرص أشــعة تتســلل مــن بــ�ي

تحجبهــا الفــروع آونــة ثــم تفســح لهــا الّطريــق، فتخبــو وتتوهــج، تتوهــج 
 . ي وتخبــو، بانتظــام رتيــب، يغّيــم ذهــىف

زحــف  ف  بــ�ي مــا  هنــاك  ــا  معلقًّ  ، خيــالي ويبــىت  فأرجــع،   
ُ
عبــة

ّ
الل تبــدأ 

الّســحاب ببطــن الّســماء ورقــص فــروع الّشــجرِة بوجــه الّشــمس، وحــوم 
المحيــط.  الفــراغ  ي 

�ف والّنامــوس  بــاب 
ّ

الذ

الّســالالت”،  تــوازن  عــى  تحافــظ  قــد  ذبابــة  “إّن  واحــدٌة:  تقــول 
عــِب.

ّ
الل ونبــدأ  تضحــك،  مــا كّنــا”.  ذبابــة  “لــوال  فأقــول: 

ي فقدناهــا مبكــًرا،  عبــة، كّل األشــياء الــىت
ّ
تهــرول نحونــا، عنــد بــدء الل

، بيــد أّن 
ٌ
عبــة ســجينة

ّ
عــب معنــا باهتمــام، ودائًمــا تخــرج مــن الل

ّ
فتتابــع الل

لعبــة القــدِر لــن تفلــت منهــا إحدانــا. 

 عبارة عن مجموعة من األوراق بعدد رؤوسنا، أوراق الموت، 
ُ
عبة

ّ
الل

ي يــده ورقــة الفــارس ذي 
الحيــاة، البهجــة، القــدر، والحــزن، مــن تقــع �ف

ي  المنجــل، الهيــكل العظــ�، رمــز المــوت، هــو الخــا�، أخــاف أن يأتيــىف
نــا  تفك�ي ونشــحذ؛  عــب 

ّ
الل أوراق  بيننــا  فيمــا  نتنــاوب  المظلــم!  الفــارُس 

ومراوغتنــا ومهارتنــا، ويبــىت خيــالي هنــاك، خائًفــا.

عبِة واحدة بْعد أخَرى! 
ّ
د سنخرج ِمْن الل

ّ
مؤك

نــا، تتقّدمهــم  ِ  عن�ج
َ

ي صبــاٍح بقــّواِت األمــِن تشــّن هجوًمــا عــى
فوجِئنــا �ف

ي نوبــاِت العقــاِب، 
 �ف

ّ
ي ال ُتــَرى إل ضابطــة خفــر العنــ�ج “ســيما خانــم”؛ الــىت
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والُعــ�ي  واألحزمــِة  بالهــراواِت  علينــا  انهالــوا  ثــّم  يشــتمون،  ــوا 
ّ
ظل

العنابــر،  بــاَب ســاحِة  الّزيــارات عّنــا، وأغلقــوا  أمــروا بقطــِع  الكهربائّيــِة، 
 الفنــاِء، لــْم نكــْن نعــرف 

َ
 ومنعونــا ِمــْن الخــروِج إل

ً
وحبســونا مــّرًة ثانيــة

ف  ســبًبا يدعوهــم للغضــِب علينــا، عرفنــا فيمــا بْعــد أّن شــكاوى المحامــ�ي
 حــّد 

َ
؛ عــى أزعجتهــم، وحّرضــْت عليهــم جماعــات الُمعارضــة الَحمــىت

ي العنابــر مــّرة أخــَرى!
قوِلهــم، فقــّرروا تأديَبنــا بالمكــوث �ف

ي كســْت الوجــوَه، شــعرُت بعطــٍش، وشــعرُت  رحــُت أتأّمــل المــرارَة الــىت
.  أّمي

َ
بجــوٍع، وشــعرُت باحتيــاٍج إل

ي 
ٍ ِمــْن طلــٍب للّزيــارِة، و�ف

كانــْت أّمي قــد تقّدمــْت إل المحكمــِة بأكــ�ث
ــْت 

ّ
ي المــّرِة القادمــِة، ظل

 وعــٍد بقبولــه �ف
َ

كّل مــَرٍة ترفضــه المحكمــة، عــى
، وشــعرُت  ي ، لــْم أســتِطع رؤيــة أّمي وأ�ج ف ورّبمــا أكــ�ث هكــذا الحــاُل لعامــ�ي
ي لهمــا ليســْت مجــّرد حــّق، بــْل فــرض َعــدٍل، لــْم أكــن أفهــم لمــاذا  أّن رؤيــىت

؟ مــا الــذي ســيحدث أكــ�ث مّمــا حــدث؟  ي
يمنعونهمــا عــىفّ

ظللــُت  ســنواٍت،  ثــالث  ِمــْن   ِ
أكــ�ث مْنــذ  لهــم  نفــىي  مُت 

ّ
ســل عندمــا 

، قالــْت لي أّمي بْعدهــا؛ عنــد أّول زيــارٍة:  ي
لشــهرين ال يعــرف أحــٌد مــكا�ف

َ أمــام  - لقــد ُطفنــا ســجون إيــران ســجًنا ســجًنا، توّســلنا وقضينــا ليــالي
 .. ي أبــواِب المحاكــِم والمخافــِر، تخّيــىي يــا ابنــىت

 ثّم أكملْت:
ً

صمتْت قليا

.. .. تخّيىي ي بولي
 �ف

ً
- كنُت أحلم بِك وأستيقُظ غارقة

فق صغاُرها.
َ
ُبؤات إْن شاخْت أو ن

َّ
وبكْت، كما تبىي الل
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21 كانون األّول- 2007

جنوب محافظة طهران

ي »ريحانة«: 
عزيز�ت

قطعــوا عّنــا وســائل االّتصــال ُمْنــذ هجمــة لجماعــِة “مجاهــدي خلــق” 
ف بالّســالح ِمــْن حقــول األرز والّشــاي  ، خرجــوا مدّججــ�ي ي

الّصيــف المــا�ف
ون،  ومــات كثــ�ي الّشــوارع  أغرقــت  الّدمــاء   ، ف الّســائح�ي  

َ
عــى وانقّضــوا 

ي 
عّطلــْت الحكومــة المواصــالت والمطــار بْعــد هــذه الهجمــة، وعزلونــا �ف

ف  بيوِتنــا وأصــدروا قــراًرا بحظــر الّتجــوال، ظللنــا لشــهٍر أو يزيــد مالزمــ�ي
صــال، يرونــه 

ّ
 أن بــدأوا ُيعيــدون األمــوَر شــيًئا فشــيًئا، عــدا االت

َ
البيــوت، إل

تيــِب هجــوٍم آخــر!  ب�ت
ً

خطــًرا كفيــا

ّ أْن ُيرّد لِك طلٌب،  ي إْن اضطررُت لرّد رجائِك، وما أعّز عىي سامحيىف
ي أّن تواصلنــا، بهــذه الوســيلِة، بهــذه الكيفّيــة القدرّيــة،  مــا أال توافقينــىف

ّ
إن

ي الخيــاِل 
ي أحتفــظ بتفاصيِلــِك �ف ي كّل األحــوال؟! دعيــىف

أمَتــع وأجــَدى �ف
ي بهــذه الّطريقــِة؛ 

ي فــّض أشــوا�ت
ي العمــوِم أنــا بــارُع �ف

، و�ف ي
ف نلتــىت  حــ�ي

َ
إل

الكتابــة.

ِك عــ�ج البحــِر، أوشــوش البحــَر، أهمــس 
ُ
ي الجريــــــح ســيصل

ثــّم إّن صــو�ت
. ي

ــه سُيســمعِك صــو�ت
ّ
ي كلِّ مــّرٍة، أن

م لي وعــًدا، �ف ِ لــه عنــِك، وُيــ�ج
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يصبــح  البحــِر،   
َ

إل جلســُت  إذا  بالخّفــة  أشــعر  “ريحانــة”؛  ي 
عزيــز�ت

ِمــْن   هــودٍج 
َ

ــه تحّولــْت إل
َ
ي فوقهــا، كأّن رمال ، تحملــىف

ً
الّشــاطئ ســحابة

ُبخــاٍر. 

، أجلــُس بــال رفقــٍة، هنــاك أضحــك دوْن ســبٍب،   الّشــاطئ
َ

هنــاك، عــى
ي كّل 

ي الّشــُك �ف ض أْن أضحــك فيــه، ينتابــىف ي الوقــت الــذي ُيفــ�تَ
وأبــىي �ف

، خــرج ولــْم  ي ، مْنــذ ســنواٍت بعيــدْة مــات أ�ج ي المصائــِر المرهونــة بمحّبــىت
، كنــُت ابــن  ِ ي تعرّيــٍة قدرّيــٍة للمصــ�ي

يرجــع، هكــذا، بهــذه البســاطِة، مــات �ف
، ثــّم  ي بــه غــ�ي حكايــات أّمي ف أو أقــّل، ال أحفــظ مالمحــه، ال يربطــىف عامــ�يْ
ي بســاطٍة أيًضــا. 

فَ أّمي أمــام الموقــد، فأتلفــْت شــبكّيتها، �ف لفحــْت الّنــاُر عــ�ي

” تحت عجالِت سائٍق أرَعن. وبمْثل هذه البساطة مات “فارِسي

أو   ، فــو�ف الّشــوارَع  بــال موعــٍد، حيــث تســكن  الشــاطئ   
َ

أخــرُج إل
الفجــِر. ــرب 

ُ
ق أو حــىتّ  يــِل، 

ّ
بالل بالّنهــاِر،  الهــدوء،  ـهــا  يـ حيــث يع�ت

ِة،  ي عْندما قرأُت رسالتِك األخ�ي ي غمرتىف ف مَدى الّسعادة الىت ال تعرف�ي
ي بالّنبــِض ِمــْن  أنــا أيًضــا اشــتقُت إليــِك، ال أريــُد أْن أبالــغ، لكّنــِك أشــعرتىف
 هــذا الّشــعور؟ ال أعــرف بْعــد! 

َ
طِلقــه عــى

ُ
جديــٍد، مــا الــذي ُيمكــن أْن ن

ي 
 معــىف بعيِنــه؟ ال أعــرف! المهــّم أ�فّ

َ
هــل ســينضج؟ هــل سيســتقّر عــى

اشــتقُت إليــِك.

يتلّفــح  حاِلــه،  عــى  ٌء  ي
سش الَمــدى  ي 

�ف يُعــد  لــْم   ، الشــاطئ  
َ

إل أخــرج 
عالمــات  أكتاِفهــم  وفــوق   ، ِ الّصــ�ج بمالمــِح  “ديالمــة كيــالن”،  الّرجــاُل؛ 

إجابــاٍت. بــال  الحيــاَة  كأّن   ،
ٌ
جدلّيــة اســتفهاٍم 



57

الجبــال  بلــد  الّناظــِر،  بهجــة  إيــران،  اء، جّنــة  الخــرصف يقولــون كيــالن 
، هي  ي والّســهول والّســواحل الّرملّيــة، بلــد الّطبيعــِة الِبكــر، لكــن صّدقيــىف
ان الفــردوِس، ونــَرى أنفســنا 

ّ
بلــُد الُحــزِن الِبكــر أيًضــا، يرانــا الّســائحون ســك

 ســائر الّشــعوِب الُمنتَهكــِة. 
َ

ي عــى
ــه المقــّرر يــا عزيــز�ت

ّ
نســكن الجحيــم، إن

 ، ، حىتّ تنبلج أمامي رماُل الشاطئ ٍ
ي م�ت  ال تزيد عى مائىت

ً
ُ مسافة أس�ي

ئ لنا نفَسها، أخطو، تغوص قدماي فيها، أّتسق َمْع طراوِتها، الموُج  ّ تهىي
يضّوي، يلمع وِمن فوِقه يطّرح القمُر عنه ضوًءا ســاطًعا، كنُت أســتمّد 
 
ٌ
ي أوقــاٍت بعيِنهــا، حالــة

، �ف ي وجــودي ِمــْن البحــِر يــا “ريحانــة”، لكــْن تصيبــىف
ي أرغــب أْن   الــىت

ُ
هــا الحالــة

ّ
ي رســالٍة أخــَرى، إن

ِمــْن الّشــتات، قــْد أفّ�هــا �ف
هلــك روحي طوًعــا، قــْد يجــري 

ُ
ي وأ

 ُحــز�ف
َ

م نفــىي للبحــِر، أتمــّرد عــى
ّ
أســل

البحــُر  ي  قــْد ُيســقطىف ي مْثــل رذاٍذ، 
يبــّدد�ف قــْد  البحــُر ألمــاٍن، لســالٍم،  ي  �ج

ي 
ا �ف ً ــرُت كثــ�ي

ّ
مــا؛ فك

ّ
ي قاِعــه كائًنــا يــَرى الّشــمَس ِمــْن تحــت الّســطِح، إن

�ف
ي غالــِب األمــِر، اكتفــْت 

نــا عْنــد هللِا شــهداٌء �ف
ّ
، كل ي

مغــادرِة الُحــزِن بــإراد�ت
هــا بــدٌء وُمنتــىَه، أّمــا نحــن؛ ُحِ�نــا، 

ّ
الحيــاُة بهــؤالء الذيــن يعيشــونها كأن

. َ
َ الّنهايــة ولــْم نبــدأ حــىتّ كي نخــىش

ي “ريحانــة”، مــا ألعــن المســافات! أال ُيمكــن أْن ُيغِمــض المــرُء 
عزيــز�ت

، أْن أنفــذ  ّ ي ّ رجــاؤه؟ أرجــو أْن أراِك، أْن أثقــب روحــِك بعيــىف عينيــه فُيلــىج
ي مــا أبعــد جســدِك ومــا أقــرب 

، عزيــز�ت ي
 ذكرياتــِك فأضغمهــا بذكريــا�ت

َ
إل

صوتــِك  ســماِع  عــدم  هللا  لي  قــّدر  الّشــوق،  لهــذا  رّبمــا،  لهــذا  روحــِك! 
، أوّطــن 

ً
بــِك أول  أْن أكتمــل 

َ
أو الحديــِث عــ�ج هاتــٍف، أريــده صافًيــا إل

، ثــّم إذا التقينــا نكــّب الّشــوَق كمــا 
ً
 تفصيلــة

ً
تفاصيلــِك بداخــىي تفصيلــة

ولــد ِمــْن جديــٍد. 
ُ
نــا ن

ّ
لــو أن
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عزيزي “إيوان”: 

 أّن هــذه الوســيلة القدرّيــة 
َ

دعــك ِمــْن الهاتــف، أوافقــك بالّطبــِع عــى
هــا توقــد الخيــاَل.

ّ
، ولــك، إن أنَفــع لي

ي 
�ف ينفــخ  ــه 

ّ
إن آٌ�،  ــه 

ّ
إن ليــس جريًحــا،  لكّنــه  نعــم،  أســمع صوَتــك، 

ي مْثــل فرحــٍة لحظّيــٍة، ال أكاد  ، كنغــٍم صــّداٍح، أســمعه، فيكركــر قلــىج روحي
ي أعيــش اآلن انتظــاًرا لرســائلك، إّن هللَا كشــفك لي كرؤيــا ِمــْن 

أصــّدق أ�فّ
لْت 

ّ
، لكّن األرواَح إذا التقْت فاضْت، وذل

ٌ
غيٍب، أجل المسافاُت قاسية

ي حتًمــا، إْن كان تعّرفنــا بمْثــل هــذه الوســيلِة فمــا 
كّل المســافاِت، ســنلتىت

أقــرب لقاِئنــا. 

ء  ي يــف، ُحــزٌن حج ــه ُحــزٌن �ش
ّ
 ُحزنــك، ألن

َ
 تقســو عــى

ّ
ــك ال بــّد أل

ّ
بيــد أن

بــه إليــك كي تتوّســل الّســعادَة مــا أمكــن، فــإذا ســِعدت، امتــأ قلُبــك ومــا 
 منِحك 

َ
فَرغ، عموًما اترك لي أمَر الّسعادِة، يوًما سوف أكون قادرًة عى

ي ليــس 
ي الُحــزِن، لكــّن ُحــز�ف

ي نتشــابه �ف تصــّوًرا جديــًدا للّســعادِة، صّدقــىف
ي ُيمكــن أْن ُتهــَدر ألّن الحــزَن   الُمكتســباِت الــىت

َ
 المفقــوداِت، بــْل عــى

َ
عــى

فانفــض  نراهــا،  أْن  بوســِعنا  يعــود  ال  ثــّم  أمامنــا   
ّ

تتجــى قــْد  اســتغرقنا، 
 ، ي

ي أعمــا�ت
ســقطك �ف

ُ
ي أكــون البحــَر أل ، دعــىف

ً
ي أمــا

�ف ــك واعتــ�ج
َ
عنــك ُحزن

ي أكــون المــوَج الــذي ُيداعــب  ي أكــون الّرمــَل ألدغــدغ قدميــك، دعــىف دعــىف
وجَهــك، ودع “ِوصــال” تصــل انقطــاَع الُحلــِم.

ي يــدك، بيننــا 
، يــدي �ف

َ
 الفائتــة

َ
يلــة

ّ
ــك، نعــم، حلمــُت بــَك الل

َ
أســمع صوت

ف أنامــىي لمســات ِمــْن لقــاٍء  ي فــ�ي مــذاق الّصدفــِة، وبــ�يْ
شــجرة تّفــاٍح، �ف

ي 
 نغــِم الهــَوى، صوُتــك ُملهــٌم، أضّمــك �ف

َ
 عــى

ً
ُمحَتمــٍل، ُتنشــد لي أغنيــة
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ي 
، أنضــج، أخطــو نحــو األمــِل بعزيمــٍة لــْم يســبق لي تجربُتهــا، نســ�ي �ف ّ ي عيــىف

ي الحلــِم َعــْن نهايــٍة تليــق بهــذا االطمئنــان. 
حديقــٍة، بينمــا أبحــث �ف

 غ�ي احتســاٍب، 
َ

َ عى حىي
ُ
ضوُء الّســماِء خافٌت، توشوشــنا األشــجاُر، أ

أحتــ�ي  للجّنــِة،  تجّســًدا  لي  وتبــدو  ُتنِشــد،  وأنــت  مالمُحــك  اقــص  ت�ت
 حيــث لــْم تطــأ قــدٌم، مــا أجمــل الحلــم! مــا 

َ
، نذهــب إل ي بصوِتــك، تضّمــىف

 
َ

 يديــك، كمــا أغتســل عــى
ّ

أعــذب صوتــك! تغتســل الّدنيــا ِمــْن وجِعهــا عــى
، ولــْم  ي

لنــا األشــجاُر ونمــ�ف
ّ
، تظل ي ، وأتخّفــف مّمــا ُيثقِلــىف ي

يديــك ِمــْن وحــد�ت
تــزل ُتنِشــد، وعينــاك تضّويــان.

ما أجمل الُحلِم!

ي وجًهــا ال يخبــو ضــوؤه، 
ي أدّونــك بــأورا�ت

أســتيقُظ، أّول مــا أفعلــه أ�فّ
تطابــق  ِمــْن  ســتندهش   ، ي

أورا�ت تــَرى  أْن  القــدُر  شــاء  مــا  إذا   ، ي وصّدقــىف
وجهيكمــا.
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)11(

2 نيسان- 2008

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

ال تــكاد تلتِقــط أنفاَســها، يكنــس توّترهــا بعينيــه مرتاًبــا، ثــّم يناولهــا كوًبــا 
ِمــْن الماء.

ّ مْثــل  ي
قــان �ف ّ  عينــاه اللتــان ت�ج

ّ
، ال يّتضــح منهــا إل

ٌ
إضــاءُة الغرفــِة خافتــة

ضــاٍر يتحّفــز للفتــِك: 

ي إمــام”، 
- تحرياتنــا لــم تصــل إل هــذا الّشــخص اآلخــر المدعــو “شــي�ف

ُيثِبــت  مّمــا  الّرســمية،  الّســجالِت  ي كشــوِف 
�ف عليــه  العثــوِر  ي 

�ف فشــلنا 
عرقلــة  بمحاولــِة  أيًضــا  همــِك 

ّ
أت أْن  ي  تريدينــىف هــل  مزّيــف،  اّدعــاَءِك  أّن 

التحقيقــات؟

ها ترتعش:
ُ
 ِمْن الكوِب وأطراف

ً
تزدرد رشفة

- أنا ال أكذب، هذا ما حدث بالّضبط، واصلوا تحرّياتكم ستجدونه، 
عي عْن الِعرض. ي حالِة دفاٍع �ش

نت �ف
ُ
ر الكذب وقد ك ّ ليس ثّمة ما ي�ج

يــا  بالّتفصيــِل  إذن؟  للجريمــِة  ارتكابــِك  ومالبســات  ظــروف  مــا   -
باألقــواِل. تالعــٍب  ودون  “ريحانــة” 
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تسند كوَب الماِء:

مــا ال بــأس، إليــك 
ّ
 قــدِر الحقيقــِة، إن

َ
- أيُّ تالعــٍب؟ أنــا أجيُبــك عــى

ي تحقيقاِتكــم، 
مــا حــدث دون زيــادٍة أو نقصــاٍن عّمــا أردفُتــه ِمــْن قْبــل �ف

ي المدعــو “مرتــ�ف عبــد العــىي �ابنــدي” إل بيــٍت فــارٍغ، كان  اســتدرجىف
ــه يريــد تجديَدهــا واســتكمال بعــَض 

ّ
ــه عيادُتــه، بحّجــة أن

ّ
ي أن قــْد أوهمــىف

ــف 
ّ
”، توق ي

ي ســّيارِته وكان معنــا صديقــه “شــي�ف
ي �ف الّديكــورات، صَحبــىف

 
ُ
 العيــادِة، العريضــة

َ
اِء بعــِض األشــياِء ِمــْن الّصيدلّيــة، ثــّم اّتجهنــا إل لــ�ش

رســِلت 
ُ
ي أ ” للمحكمــِة -والــىت ّ “عْبــد الّصمــد خرمشــاهي ي قّدمهــا محــامي الــىت

اِء واٍق ذكــريٍّ ومنــّوٍم وقَتهــا، أال يُعــَد هــذا  ــه قــام بــ�ش
ّ
ــد أن

ّ
لي صورُتهــا- تؤك

؟! ي  نّيِتــه الُمبّيتــِة الغتصــا�ج
َ

 دامًغــا عــى
ً

دليــا

الّســؤال،  حجــِم   
َ

عــى  
ُ
اإلجابــة المحكمــِة،  ي 

�ف لســِت  هنــا  أنــِت   -
 قــوِل 

َ
ِك عــى  ســنج�ج

ّ
 األســئلِة بصــدٍق وإل

َ
ي عــى ي لــِك أْن تجيــىج ونصيحــىت

بطريقِتنــا.  الحقيقــِة 

لــم يكــْن  - حســًنا، “�ابنــدي” أّص أن ينتظرنــا صديقــه بالّردهــِة، 
يريــد ألحــٍد، وال حــىتّ صديقــه، أْن يّطلــع عــى تفاصيــل االّتفــاق الــذي 
ي الّنهايــِة كان هــذا 

ي وبينــه، هــذا حــّق العميــل، فوثقــُت فيــه، �ف م بيــىف َ ســُي�ج
ِ ولْم أكْد   ِمْن العص�ي

ً
َع الَعمل، لكن لّما دخلنا مكتَبه قّدم لي زجاجة �ش

، وحــاول االعتــداء  ّ ي وانقــّض عــىي ، باغتــىف أرتشــف منهــا حــىتّ دارْت رأِسي
، تجــّرد ِمــْن مالبِســه، كنــُت شــبه منّومــٍة،  ي

ا وَهتــك ِعــر�ف ّ جســديًّ عــىي
ي لحظــٍة خطــر لي أْن أنجــو مهمــا 

، �ف ي مالبــِىي
ــع عــىفّ

َ
وأخــذ يحــاول أْن يخل

 أْن أطعنــه 
ّ

لــْم يكــْن أمــامي للّدفــاِع عــْن جســدي إل كان الّثمــُن فادًحــا، 
 
ً
، أال يُعــد هــذا تغريــًرا بقــاٍص؟ طعنُتــه طعنــة ي

�ف  �ش
َ

فٍ ألحافــظ عــى �ي
ّ
بســك
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؟ حــدث األمــُر بشــكٍل خاطــٍف  ي واحــدًة، كيــف ُيمكــن أن أتركــه ينتهكــىف
فُ  �ي

ّ
، كنــُت أضَعــف ِمــْن أْن أقاومــه بــذراٍع أعــَزل، كانــْت الّســك ي

رغًمــا عــىفّ
ــا 

ً
ء مضمون ي

، أحملهــا دوًمــا مــ�ي بغــرِض الحمايــِة، لــْم يُعــد سش ي ي حقيبــىت
�ف

أّن  الجميــُع  يعــرف  أفعالهــم،  الَبــ�ش وال  ٍء، ال  ي
أّي سش الحيــاِة،  هــذه  ي 

�ف
، لكــن هــل حمــل  ي يىف

ّ
 يحمــون أنفَســهم بأنفِســهم، نعــم هــذه ســك

َ
ــنة السُّ

فَ وطعنُتــه، مــا الــذي كان ُيمكــن  ف جريمــة؟ نعــم ســحبُت الّســك�ي �ي
ّ
الّســك

 بــه حســبما يريــد؟ ثــّم 
ّ

أْن أفعلــه غــ�ي هــذا؟ هــل أتــرك لــه جســدي ليتســى
ي صديُقــه 

ف عــدوُت إل الّردهــِة، شــاهد�ف لــْم يكــْن قــد اســتدَرك نفَســه حــ�ي
” وأنــا أهــرول إل خــارِج المكتــب فاقــدة االّتــزاِن، لكّنــه خــرج مــن  ي

“شــي�ف
ي وهــو يــرصخ ويســّب ويلعــن، تركتهمــا ونزلــُت إل الّشــارِع 

بْعــدي يطــارد�ف
 ،

ً
ومصدومــة عاجــزًة  كنــُت   ،

ٌ
مخبولــة ي 

كأ�فّ أتــرّصف،  أعــرف كيــف  ال 
 

َ
مُت نفــىي إل

ّ
ي كي ُيمكــن إنقــاذه، ثــّم ســل

اّتصلــُت باإلســعاِف ِمــْن هاتــىف
ــه مــات وأنــا المّتهمــة بقتِلــه.

ّ
ي بْعدهــا أن

و�ف طــِة، أخــ�ج ال�شّ

حّك ذقَنه، وهّز رأَسه متنّهًدا.

ف ذهبــوا ليفّتشــوه، قالــْت أّمهــا عْنــد أّول  ي البيــِت حــ�ي
لــْم يكــْن أبوهــا �ف

ي المطبــِخ تجّهــز لهــم الَعشــاَء عندمــا ســمعْت دبيــَب 
هــا كانــْت �ف

ّ
زيــارٍة إن

ْت رأَســها بشــاٍل،  األقــداِم، اقتحــم ضابــٌط وعســكريان البيــَت عليهــا، ســ�ت
“أيــن غرفــة  أحُدهــم:  ســألها  تســاؤالتها،   

َ
عــى يــرّدوا  ولــْم  البيــَت  بــوا 

ّ
قل

ابنتــِك؟”. أشــارْت بأنامِلهــا نحــو غرفتهــا، اســتكملوا التفتيــَش، اســتجدْت 
هــا عّمــا جــرى، دفعهــا فاصطدمــْت بالّطاولــِة الخشــبّية  أحدهــم أْن يخ�ج
تــِب 

ُ
وُجرحــْت رأُســها، خــرج الّضابــُط ِمــْن غرفتهــا بدفاتــِر الّرســِم وبعــَض ك

بــوا قــّن الّدجــاِج وهَدمــوا بــرَج الحمــاِم 
ّ
 الّســطِح قل

َ
الّدراســِة، وصعــدوا إل
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ــْت أّمهــا تبــىي ِمــْن عــدِم 
ّ
الــذي أنشــأتُه ضمــن مــا أنشــأْت ِمــْن مباهــَج، ظل

ي لظــرٍف  ّ روتيــىف ي الَفهــم، ظّنــْت أّن األمــَر؛ كعادِتهــم، مجــّرد تفتيــٍش أمــىف
هــا ال تمــارس أّيــة أنشــطٍة سياســّية ِمــْن 

ّ
ٍّ طــارئ، كانــْت تعــِرف أن ســياسي

وهــا، قالــوا لهــا إّن ابنَتهــا قتلــْت ضابًطــا  شــأِنها معــاداِة الّنظــام، لكّنهــم أخ�ج
َ عليهــا ِمــْن فوِرهــا.  ي

باالســتخباراِت، فأغــىش

ب أوراق الّتحقيقات الّسابقِة: 
ّ
قل

القتيــل  كان  كاملــٍة،  ســاعٍة  بْعــد  لكــن  نعــم،  باإلســعاِف  اّتصلــِت   -
إنقــاذه! يســتحيل 

ي خالل ساعٍة. - بالكاد أدركُت أعصا�ج

م كان ُعمر القتيل؟
َ
ف ك - هل تعرف�ي

ُت فيمــا بْعــد أّن عمــَره كان  خــ�جِ
ُ
ي أ

- لــْم أحــّدد بالّضبــِط وقتــذاك، لكــىفّ
ف عاًمــا. ســبعة وأربعــ�ي

ي سّن أبيِك!
ي تقريًبا �ف - يعىف

تكم بالحقيقِة.  - وهل هذا برهاٌن ضّدي؟ لقد أخ�ج

 كرسيه:
َ

اح بظهِره عى أقَفل األوراَق واس�ت

ــد صــِدق روايِتــك، وجدنــا 
ّ
 واحــًدا يؤك

ً
نــا لــم نجــْد دليــا

ّ
 أن

ُ
- المشــكلة

الحادثــة  قبــل  يِتها  اشــ�ت يًنا 
ّ
ســك ــا 

ً
ووجدن بالّدمــاِء،  مخّضًبــا  وشــاحِك 

جميــُع  أيًضــا،  بالّدمــاِء   
ً
طخــة

ّ
مل وكانــْت  جراِبهــا،  ي 

�ف وجدناهــا   ، ف بيومــ�ي
وبصمــات  بصماتــِك   

ّ
إل يوجــد  ال  بصماُتــِك،  المكتــب  ي 

�ف البصمــات 
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َ
أثبــَت أّن الّطعنــة الــذي  عي  الــ�شّ  لتقريــِر الّطــبِّ 

ً
ي عليــه، إضافــة المجــىف

ي رقبِتــه، كمــا أثبــَت 
ا �ف ً ف ســنتيم�ت تّمــت أثنــاء أداِئــه الّصــالة وبُعمــق ثالثــ�ي

 قتــٍل َمــْع 
َ

ــه تعــّرَض إل
ّ
ــد أن

ّ
ي ظهــر القتيــل تؤك

وجــوَد طعنــاٍت وجــروٍح �ف
لــه مســّبًقا. التخطيــُط  تــّم  ســبق اإلصار 

، هــذا تقريــٌر باطــل، ركوُعــه  ّ - لــم يحــدث، كان يحــاول االعتــداء عــىي
ي طعنتــه لــْم أجرحــه.

ــع، ثــّم إ�فّ
َ
لــْم يكــْن للّصــالِة، أنــا َمــْن أخضعتــه فرك

حســًنا،  وتقاريِرهــا؟  عي  الــ�شّ الّطــِب  مصلحــِة  ي 
�ف ف  ك�ي

ّ
تشــك كيــف   -

هاتفــِك؟ هــذا  أليــس 

. مُت نفِىي
ّ
، تحّفظوا عليه عندما سل ي

- نعم هاتىف

 المحكمــة 
َ

ــه حــرٌز خــاص بجهــة التحقيــق اآلن، وســُيعرض عــى
ّ
- إن

“هنــد”،  اســمها  صديقاتــِك،  إحــدى  إل  نصّيــة  رســالة  وهــذه  الُعليــا، 
صحيــح؟

ها ال تعرف َعْن األمِر شيًئا.
ّ
- إن

ــه قبــل الواقعــِة 
ّ
هــا ال تعــرف شــيًئا، المهــّم أن

ّ
 أن

َ
- توّصلــْت تحّرياُتنــا إل

 
ً
رســالة لهــا  أرســلِت  واحــٍد،  بيــوٍم  فِ  �ي

ّ
للســك اِئــِك  �ش وقبــل  أّيــاٍم،  بثالثــِة 

ــٌح  ـ ـ ـ اٌف صيـ يلــة”. هــذا اعــ�ت
ّ
ي ســوف أقتلــه الل

ف فيهــا: “أعتقــد أ�فّ تقولــ�ي
أمــام  اإلدانــِة  َســنَد  وســيصبح  اإلصاِر،  وســبق  للجريمــِة  بتخطيطــِك 

قولــِك؟ مــا   ، ي
القــا�ف

ي 
 مزاِحــه؟ أال يجــوز أ�فّ

َ
- كنــُت أمــَزح معهــا، ُمْنــذ مــىتَ يجــّرم المــرُء عــى

 أصدقــاٍء، 
ُ
هــا دردشــة

ّ
؟ إن

ً
أقصــد قتــل الوقــت؟ أو الملــل؟ قتــل فــأر مثــا
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ف “�ابنــدي” وقتهــا مجــّرد لقــاٍء  ي وبــ�ي  أّيــة حــاٍل؛ كانــْت العالقــة بيــىف
َ

وعــى
 موعــٍد لزيــارِة عيادِتــه، لــْم أكــْن أعــرف عــْن نّيِتــه 

َ
عابــٍر اّتفقنــا فيــه عــى

ّبــص لــه، لمــاذا ُتعيــدون الّتحقيــَق؟  ي لــْم يكــْن ثّمــة دافــٌع لل�ت شــيًئا، يعــىف

ي العمــوم لــْم ينتــِه التحقيــُق 
 ســوف تطــول، �ف

َ
- يبــدو أّن الّسفســطة

ي بالخــارِج. بْعــد، وأنــِت رهــن الّتحقيقــات مــىتَ شــئنا، انتظريــىف

الَحــرُس  عليهــا  يتنــاوب  التحقيــِق،  غرفــِة  خــارج  لســاعاٍت  جلســْت 
َ ِمــْن  ي

ّ هــم ُيريــدون الّتشــىف
ّ
، كمــا لــو أن ي أعيِنهــم تحّفــٌز وغــلٌّ

والضّبــاُط، �ف
بهــا  ي حَظــا  الــىت المكانــة  هــذه  مثــل  تســتوعْب  لــْم  شــخِصها،  ي 

�ف ــنِة  السُّ
هــم 

ّ
إن الخدمــِة،  خــارج  ولــو كان  هــم 

َ
قتيل يظــّل  الّنهايــِة  ي 

�ف مــا 
ّ
إن هــم، 

ُ
قتيل

 .  أحيــاًء ومــو�تَ
َ
ــنة ، ويقهــرون السُّ يــؤازرون بعضهــم البعــض أحيــاًء ومــو�ت

وّدْت لو تط�ي بعيًدا عْن كّل هذا، لْم يكْن لديها جناحان، وال ُيمكن 
ي نفســها ِمــْن تصــّوِر 

 الخيــاِل كي تطــ�ي بهــا، فاختبــأْت �ف
َ
أْن تســتع�ي أجنحــة

أمــام عينيهــا، قالــْت  هــا يتأرجــح  الّدمــوُع، كان مص�ي القــادِم، وانهمــرْت 
 ال ُتقــّدر بثمــٍن، أدركــْت اآلن.

َ
“ُشــعلة” إّن الحرّيــة

بْعد مروِر بعض الوقِت، اقتادوها ع�ج األروقِة المتقاطعِة إل زنزانٍة 
ي نهايــِة الّســجِن، غّطــوا عينيهــا، وراحــْت 

مالصقــِة لمبــىفَ المراحيــض �ف
 جوانــِب األروقــِة، ِمــْن الُغــرِف 

َ
تســمع أصــواَت صاٍخ ونحيــٍب ِمــْن عــى

ديهــا.
ّ

 جا
َ

المغلقــِة عــى

دفعهــا الحــارُس بداخــِل الّزنزانــِة فوقعــْت عــى األرِض، أغلــق عليهــا 
 منعتهــا ِمــْن تأّمــل الّزنزانــِة، 

ُ
ثــاَم َعــْن عينيهــا، الُظلمــة

ّ
، أماطــْت الل ومــ�فَ

ـح بظهرهــا عــى جانــٍب  ـ ـ يـ كانــْت الجــدراُن صّمــاء، لــْم تســتِطع أْن تســ�ت
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ي تحّرصــْت لهــا بأناملهــا، فاْضطــّرْت   النتــوءات البــارزة الــىت
َ
منهــا، خشــية

 ال ُتحتَمــل. 
ٌ
، وثّمــة رائحــة

ً
بّعــة ي منتصِفهــا م�ت

إل الجلــوِس عــى األرِض �ف

؛  ف إيفــ�ي  
ُ
جامعــة أو  يــِل، 

ّ
الل ي 

�ف المعلــوِم  ف  إيفــ�ي ســجِن   
َ

إل انتقلــْت 
 ِمــْن 

ٌ
كمــا ُيطلقــون عليــه، تحــت حراســٍة أمنّيــة مشــّددٍة، رافقتهــا دزينــة

 درٍب ضّيــق ثــّم الحــْت أســواُر 
َ

ي ســّيارٍة مصّفحــٍة، عّرجــوا إل
العســاكِر �ف

ــوِن، وتناثــرْت 
ّ
ّ الل ي الّســجِن، ُشــّيدْت بالّطــوب األحمــر وُدهنــْت بطــالٍء بــىف

عليهــم  أســقط  الّســجِن،  حــول  باســتدارِتها   
ٌ
شــائكة أســالُك  فوقهــا 

 
ً

فــوا قليــا
ّ
ســون بأبــراِج الُمراقبــِة أنــواَر الكّشــافات، توق العســاكُر المتم�ت

قبالــة األبــواِب الحديدّيــة الّضخمــِة يتفّحصونهــم، تحــّرك العســاكر ذوو 
 رأِســها غطــاًء داكًنــا.

َ
ــَ� الّطويلــة يفتحــون لهــم، وهــم يضعــون عــى

ّ
الل

 بشــظايا المشــاهِد القديمــِة، 
ً
ــْت مســتوطنة

ّ
ي الزنزانــِة؛ ذاكَرُتهــا ظل

�ف
يا، وإّمــا انتحبــْت إل  ــرْت أمــًرا إّمــا ضحكــْت إل درجــِة الهســت�ي

ّ
مــا تذك

ّ
كل

حــّد الّشــهيِق، ُهنــا ســوف تتحــّدث إل الَفــراِغ، إل الجــدراِن، ال تعــرف 
 هللا، 

َ
ف أو رّبمــا إل األبــِد، ســتتحّدث إل ــم ِمــْن الوقــِت، ليــوٍم أو اثنــ�يْ

َ
لك

ى، وكانــْت عاجــزًة عــْن إدراِك  ــ�ج
ُ
ه َعــْن عجِزهــا، العجــُز مأســاٌة ك ســتخ�ج

ِفهــا، أيُّ  ٍّ عــن �ش  دفــاٍع حتــ�ي
َ

ــه، ُيريــدون محاكمتهــا عــى
ّ
مــا يحــدث كل

جنــوٍن! ال بــأس، فليحاكمونهــا، وســتحاكمهم ضمائُرهــم يوًمــا، هــذا إْن 
كانــْت لهــم ضمائــر ِمــْن األســاِس. 

”، ثــّم �عــان   لـ”داريــوش إقبــالي
ً
اقــص رأُســها معهــا وهي تــرّدد أغنيــة ت�ت

 أودعوهــا 
َ
ــه شــي�ي فتعتمــل روُحهــا بالّســخِط، إّن الّشــيعة

ّ
ــر أن

ّ
مــا تتذك

، رغــم بؤســها لــْن تفقــد  ّ الّســجن لمجــّرد أّن الّضابــط الــذي قتلتــُه شــي�ي
األمَل، ذات مساءلٍة سُيدَرك ما لْم ُيدرك ِمْن قبل، سيجلسون جميًعا، 
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قاِهــر ومقهــور، إل طاولــِة الحســاِب، ووقتهــا لــْن يضــّل الحــقُّ صاحَبــه. 

ِمــْن شــّدة اإلرهــاِق عندمــا  ــْد ســقطْت عــى صدِرهــا 
َ
كانــْت رأُســها ق

يل، هّزها أحُدهم 
ّ
ها أواخُر الل

ّ
، إن

ً
اســتدعوها للمثوِل أمام المحّقق ثانية

وصــاح: 

 . - قومي

ِمــْن تعِبهــا، كانــْت رائحُتهــا منّفــرًة، لكــّن  أْن تتســّند عليــه  اضطــّرْت 
ال  أشــياٌء  ثّمــة  كالتوّســِل،  كالّصــدِق،  ُهنــا،  رفــٌق  بهــا   َ ُيرَتــ�ج ال  الّروائــَح 

لهــا.  
َ
شــفاعة

ي منتصــِف 
طــرَق الحــارُس البــاَب، ودخــال، كان ضابــٌط آخــر يقــف �ف

 احتقــاٍر، َصف الحــارَس بإشــارٍة 
َ

الغرفــِة، راح يتفــّرس فيهــا، ببــطٍء، وعــى
ِمــْن يــِده، ثــّم قــال: 

. - اجلىي

تتأّملهــا،  أْن  لهــا  تيــح 
ُ
فأ باإلضــاءِة،   

َ
الغرفــة أغــَرق  قــْد  كان  جلســْت، 

، َمــّد إصبًعــا نحــو 
ٌ
 األرضيــِة ســّجادٌة مزركشــة

َ
زجــاُج نوافِذهــا ملــّون، وعــى

الّســجادة وقــال لهــا دون أن يلتفــت نحوهــا: 

 هذه الّسجادة.
َ

- اركِ�ي عى

أفاقْت، حاولْت أْن تستوعب ما يقول، كّرر: 

” فركع؟ ارك�ي مثلما ركع. ، ألْم ُتخض�ي الّسيد “مرت�فَ - اركِ�ي

 
ً
ابتســامة ابتســم  االســتنباِط،  ف  يقــ�ي رغــم  حائــرًة  إليــه  نظرتهــا  بــدْت 
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ّ نحوهــا ببــطٍء، ثــّم ظــلَّ يدنــو   ولــّف ِمــْن وراء مكتِبــه وتمــىش
ً
بالســتيكّية

وَر ولــْم تحّصــن  منهــا وكان صامًتــا، ارتجــَف جســُمها، تخّيلــْت كّل الــ�شّ
 ِّ ِ لكّنهــا لــْم تؤّهلهــا لــ�ش َ الخــ�ي ي

متهــا “ُشــعلة” كّل معــا�ف
ّ
ــط، عل

َ
نفســها ق

ّ الــذي لــْم ينبــِغ لطفلــٍة مثلهــا أْن تشــَهده. ّ ّ الّطليــق، الــ�ش ّ هــذا العالــم، الــ�ش

، نظــر لهــا نظــرًة أدركــْت معناهــا، ثــّم 
ً
ــْت جالســة

ّ
وقــَف أمامهــا، وظل

صفعهــا فســقط بهــا المقعــُد أرًضــا، صــاح: 

. ف ، وستفعل�ي - قلُت ارك�ي
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)24(

ين األّول- 2014 25 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك

ي وســائل اإلعــالم، 
ي كّل ُمــدِن إيــران، ليــَس �ف

ي طهــران، وال �ف
لــْم يكــْن �ف

ي الّصحــِف، ال يشــِغل الّنــاس، وال ِمــْن حديــٍث آخــر، غــ�ي الَحديــِث 
وال �ف

ا. ي َصعــْت ضاِبًطــا شــيعيًّ عــْن إعــداِم ابنــة الّســنة الــىت

ِمــْن  الُحلــِم،  ِمــْن  أبْعــد  أبْعــد،  لحــدوٍد  أفــارق حــدودي  أْن  اليــوم  آن 
الّظنــوِن.  ِم 

َ
أْســل  

َ
ــِخ؛ عــى ـ ـ ـ الّتاريـ الّنســياِن، وِمــْن  ِمــْن  كــرى، 

ّ
الذ

المأســاَة دون  ــُخ  ـ ـ ـ الّتاريـ كيــف ســيدّون  تاريًخــا؟  هــل ســأصبح  ُتــَرى 
 ِ ــَخ وهــو مكتــوٌب بحــ�ج ـ ـ ـ مالبســاِتها؟ لكــْن؛ هــل لهــم أْن يصّدقــوا الّتاريـ

الحكومــِة؟

حــذٍر،   
َ

عــى ي  فيحاصونــىف ــُح، 
ّ
فأترن الّشــْمُس،  ي  تصفعــىف أْخــرُج، 

لزمــٍن. صيــًدا  ُيــرَزق  لــْم  جائــٍع  صّيــاٍد  ِك  �ش ي 
�ف ســقطْت  كفريســٍة 

ب، الّصمت، وعّما قليٍل؛ سوف ُيق�فَ األمُر.
ُ
ق ّ ال�ت

كيــف  الَعمــل؟  هــذا  يمارســون  كــون مشــاعَرهم وهــم  ي�ت أْيــن  ُتــَرى؛ 
ْيــد 

َ
ي عليــه ق

ُيمكــن أْن يتجــّرد الواحــُد فيهــم، هكــذا، ِمــْن كّل مــا قــْد ُيبــىت
الّضيــِم؟ ي عاقبــِة 

ــرون �ف
ّ
يفك أال  اإلنســانّيِة؟ 
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يمارسون األمَر برتابٍة!

هــا هــو يضــّج الّســجُن، يثــب الُحــّراُس، يهتفــون بَصْيحــٍة عْســكرّية 
القائــِد. ــدٍة عْنــد دخــوِل  مَوحَّ

بــاِت  صف تحــت  تنفِلــق  األرُض  تــكاد  ُمفَتعــٍل،  بحمــاٍس  ــُه 
َ
يحّيون

. ف أقداِمهــم، والّشــمُس فيمــا وراِء أكتاِفهــم غّبشــْت مالمَحهــم، فلــْم تــ�جِ

ذو  القائــُد   ،
ٌ
منضبطــة أصداِغهــم  جانــِب   

َ
عــى أيادَيهــم  يصّطفــون، 

الّســاحِة  إل  ثــّم  الّســجِن،  زمــاِم  إل  يدُخــل  الّرفيَعــِة  العســكرّيِة  الّرتبــِة 
إليهــا. المؤّديــِة  والّطرقــِة  اإلعــداِم  غرفــِة  ف  بــ�يْ الفاصلــِة 

يدَعــك عينيــه، يتثــاءب، بــدا لــْم يســَتِفْق بْعــد، يزعــق منادًيــا، يهــرول 
 عجــٍل ويلعــق شــفتيه 

َ
إليــه أحُدهــم ويناولــه فنجــان قهــوة، يرتشــف عــى

وهــو يســتأِنف طريَقــه إل قلــِب الّســاحِة، حيــث تقــف ضابطــات َخفــر 
 . ازيٍّ ٍ احــ�ت ي توقــ�ي

العَنابــِر يصطففــن �ف

مها إل ضابــٍط 
ّ
ِمــْن خلِفــه يدُخــل جنــديٌّ بــاألوراِق والُمراســالِت، يســل

آخر أقّل رتبٍة ليتّمم عليها، يتصّفحها ب�عٍة ثّم يطويــها ويلَتحق بالقائِد.

ُ بيَنُهــم؛   ُخْيــالٍء أِســ�ي
َ

، عــى ي ، رغــم رتابِتهــم، تالعِبهــم بأعصــا�ج ي
لكــىفّ

ــِخ  ـ ـ ـ ي تاريـ
 �ف

ً
ف ِمّمــْن كانــْت حكايــاُت إعداِمهــم فارقــة كاألْبَطــاِل األســُطوري�يْ

 مهــٍل، كالموســيىتَ 
َ

ي الّســماء عــى ِ
ي تتهــاَدى �ف هــذا الَوطــن، كالّســحابِة الــىت

إليــه؛  ي  ُتثِقــل حركــىت  ّ ي
ســا�ت ي 

يــدّي و�ف ي 
�ف الّسالســُل  راحــْت  فيمــا   ، ُ أســ�ي

، كذلــك الّنجــاُة ِمــْن هــذا  ف  ُبْعــد خطوتــ�يْ
َ

 َمقربــٍة، ُهنــاَك، عــى
َ

المــوت عــى
ــف 

ّ
فٍ أو يتوق ــَب بطرفــِة عــ�ي

ّ
ق  الّزمــِن أن يخَتــرِص ال�ت

َ
العالــم الجاِحــد، عــى

َ الفاِصلــة.  ي
تماًمــا، لــْم أُعــد أحَتْمــُل هــذه الّثــوا�ف
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ما مختونة، 
ّ
ي مبتورًة، كأن

، تراكمْت ذكريا�ت
ُ
ّشيْت الّرؤية

ُ
ْبُت غ َما اق�تَ

ّ
كل

ي تصنــع  حظــات الــىت
ّ
 منتصــِف كّل األشــياِء، كأّن أدّق الل

َ
تحّجــرْت عــى

مــا كــدُت أســتدير بــرأِسي ألخّفــف عْنهــا ألــَم 
ّ
ســْت، وكل

ّ
منهــا مشــاهَد قــد تكل

َ أْن يّطلعــوا  ؛ تــرّددُت، كنــُت أخــىش ي الَصفــِد الحديــدّي الــذي يخِنــق رقبــىت
، أْن يلحظــوا ارتعــاد   مالمــ�ي

َ
ي تختلــج عــى  المَشــاعَر الُمتضاربــِة الــىت

َ
عــى

 غــ�ي 
َ

 عــى
ً
 ومنهكــة

ً
ي مبتئســة َ أْن يشــاهدونىف ، رّبمــا كنــُت أخــىش ي

أطــرا�ف
ي 

ي ســجوِنهم، ولطالمــا بــدوُت ال أحَفــل، ال أريــُد أْن يْشــُعروا أ�فّ
ي �ف ِ

عــاد�ت
 . فٍ ي ســأنترُص ولــو بْعــد حــ�ي

ّ
ُهزمــُت، إذ لعــى

لكّنــه  أيًضــا؟  الَمهيــب  الَمصــون  مقامــه  للمــوِت  أوليــس  أعــرُف!  ال 
بالقــِ�.  ولــو  َر،  ــدِّ

ُ
ق إْن  لــْن يقســو  المــوُت رقيــٌق،  رقيــٌق، 

ُيمكــن  ي كان  الــىت الُمحتَملــِة  البدائــِل  ألــُف فكــرٍة عــْن  ي رأِسي  ِ
دارْت �ف

ي –بأقــّل احتمــاٍل- َعــْن هــذه 
ا مغايــًرا، أْن تســتبِعد�ف ً أْن تســِطر لي مصــ�ي

ي  الــىت فٌ إل لحظــاٍت قديمــٍة بعيِنهــا، إل البْنــِت  ي رأِسي حنــ�ي ِ
حظــِة، �ف

ّ
الل

 لســاِن أٍم حالمــٍة ذات صفــٍو. 
َ

هــا؛ كمــا قيــل لهــا عــى
ُ
كانــْت، ولــم يكــْن مثل

ي 
ي ُيمكنهــا أْن تحــّ��ف ي الخيــاِل اســتدعاٌء ماكــٌر لــكّل األحــداِث الــىت

�ف
، كان 

ً
ي طّيبــة

اِتهــا وجنوِحهــا، كانــْت حيــا�ت اءِتهــا وع�ث  حيــاٍة مضــْت، ب�ج
َ

عــى
كريــات 

ّ
، وكالذ ي

هــِدر- أطَيــَب، لكــىفّ
ُ
، كان الّطمــوُح –الــذي أ ف الّرفــاُق طّيبــ�ي

ي راحــْت تمنــح نفَســها للفَنــاِء طوًعــا؛ ِصُت.  الــىت

ــه، كانــْت مالبُســه 
َّ
ّ ظل ي ضابــٌط طويــُل القامــِة، ُيســِدل عــىي يتقّدمــىف

إل  المــؤّدي  الّطويــل  الممــرَّ  يقطــع  الَمهيبــِة،  حظــِة 
ّ
الل  هنــدام 

ً
مهنَدمــة

ا، 
ً
ا صدئ ساحِة اإلعداِم بخطواٍت ثابتٍة منتظمٍة، يزيــــح بيِده باًبا حديديًّ
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ــف ثــّم 
ّ
ــه لــم ُيفَتــح مْنــذ مــوٍت بعيــٍد، يتوق

ّ
، كأن فِ فيــرّص بصــوٍت أقــرب لأنــ�ي

يســتدير بجذِعــه نحــوي نصــف اســتدارٍة، كان يرتــدي نّظــارًة ســوداء فلــم 
، أهو الَغضب؟ أهو  ي عينيه تجاهي

 ما يحمل �ف
َ
أستِطع استبياَن طبيعة

؟  ؟ أم ال ُيبــالي ي
الَعطــف؟ أهــو الّتشــىفّ

ي 
ي فبــدا يــداري عــىفّ

ي ظهــَره، كأّن بــه استشــعَر تســاؤال�ت
عبــس، أعطــا�ف

عينيــه َعــْن َعمــٍد. 

ي إل الموِت مثَل وجبِة طازجٍة؟  ْد يطرأ برأِسه وهو يقّدمىف
َ
ما الذي ق

؟ أال يظــّن أّن المــوَت ليــس  ي  بشــأن مســألىت
ُ
أال تؤلمــه الّتأويــالُت المتباينــة

هري؟ 
َ
ي مثل ق

ا لَمْن هي �ف مستحقًّ

ثّمــة   وجِهــه 
َ

يبــدو عــى يكــْن  ولــْم  بــطٍء،  ي 
تتحــّركان �ف كانــْت شــفتاه 

 : الّســنِّ صغــ�ي  ضابًطــا  –باقتضــاٍب-  يأمــر  وهــو   ، ٍ تعبــ�ي

وها. 
ّ
- فك

ا ِمن الَقيِد الذي طال. ً جّربوا مفتاًحا، فآخر، ثّم تحّررُت أخ�ي

ي إحدى الّضابطاِت، صاحْت: طّوقتىف

- عينــاِك تــدوران ِمــْن حولــِك تفّصصــان! انشــغىي بمــا أنــِت ماضيــة 
إليــه.

ي إل الّســاحِة،  ي أمامهــا ودخلــْت �ج ي ودفعتــىف
ي عنــىت

غرســْت أصابَعهــا �ف
ي إنــزاِل األلــِم وال المــرارِة، بكامــِل 

هاكــم الّطريــدة للّنحــر، ال تقتصــدوا �ف
عنفواِنكــم. 
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ي كنــُت كالــذي 
 المــوِت، لكــىفّ

َ
ي ســأنهار اآلن أو أنتحــُب خشــية

ظّنهــم أ�فّ
ــا 

ً
، حاولــُت أن ألّفــق حــال اســتقبالي للمــوِت اّتزان ــُه إل ُحلــٍم ُمبَتــ�فَ

َ
يقودون

، األمــُر ســيحدث  مــا ألغيظهــم أكــ�ث فأكــ�ث
ّ
 غــ�ي حقيقــٍة، إن

َ
، عــى

ً
وصالبــة

مهمــا بــدْت مشــاعري، ومهمــا رجــوُت وبكيــُت وانهــرُت، ثّمــة لحظــات ال 
 
ً
نــا مفّتتــة

ُ
ــِ� أمــام ِمــْن تعّمــدوا إيالمنــا ولــو كانــْت دواخل

َ
ُيمكــن فيهــا أن ننك

آلخرهــا، وكمــا احتملــُت الحيــاَة ســأحتمُل المــوَت. 

ــِك 
ّ
ي؛ كأن ئ لــِك أْن تســ�ي ّ ي بيَنُهــم كمــا ُهــىي تماســىي يــا “ريحانــة”، ســ�ي

ف نهايتــِك مْثــل صبّيــٍة عاشــقٍة تغــازل الَمغيــَب. ُتغازلــ�ي
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ي غرفِة المعيشــِة وركعْت تؤّدي الّظهَر، 
فرَدْت أّمي ســّجادة الّصالِة �ف

ي القليــَل ِمــْن المــاِل، لّمــت الّســجادَة 
جلســُت بجواِرهــا أنتظــر أْن تنقــد�ف

، بدأْت تجّهز الحّناء كي تصِبغ الّشعَر األبيض 
ً
والتفتْت نحوي مبتسمة

ي بهــا 
ي رأِســها، لــْم أكــْن أريــُد أْن أصــّدق أّن الُعمــَر يمــ�ف

ّ �ف الــذي بــدأ يتفــىش
شــِم الّزمــِن بالحّنــاِء والمســاحيق والّزينــِة 

ُ
 غ

َ
هــا تتحايــل عــى

ّ
 األمــام، وأن

َ
إل

اليــِد وتمصمــص شــفتيها  مــرآِة  ي 
أراهــا وهي تحــّدق �ف ، وكنــُت  والّتــأِسي

 : ً
بحــ�ٍة قائلــة

- شخنا يا “ريحانة”. 

- وهل مثلِك يشيخ “ُشعلة خانم”؟!

ي   ريــاالت وناولتــىف
َ
ي خــّدي، وأخرجــْت ِمــْن حقيبِتهــا رزمــة

ي �ف قرصتــىف
ي الجامعــِة وكــّررْت مْثــل عادِتهــا: 

إّياهــا، دعــْت لي بالّتوفيــق �ف

ي فال تهدِري شقاءنا ُسَدى.
- أنِت األمل البا�ت

 عجــٍل، نزلــُت الــّدرَج وأنــا أضبــط الِحجــاب، التففــُت ِمــْن وراء 
َ

عــى
 ، ي زحــاِم الّشــارِع الّرئيــىي

ّ ألنطلــق �ف الّســور الحجــري الــذي يحــّوز الــ�ي
 للجامعــِة.

ً
حيــث أســتقّل مواصلــة
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َ
ك المنطقــة َ  زحــاِم وســط طهــراِن شــيًئا فشــيًئا، يــ�ت

َ
ل إل

ّ
البــاُص يتســل

الّشــوارِع واألحيــاِء، تحاوطنــا  التفافــاِت  مــْع  التعــّرِج  ي 
 ويأخــذ �ف

َ
الهادئــة

 األعمــدِة والكبــاري.
َ

 عــى
ُ
قــة

ّ
ى الُمعل َ ــ�ج

ُ
فتــاُت الك

ّ
 والا

ُ
األبــراُج الّشــاهقة

 ، ِ  المكتّظة بالب�ش
ُ
از، طهران المدينة طهران؛ عاصمة إيران بْعد شــ�ي

ظّنهــم  واســتوطنوا،  والَعــرُب،  واألكــراُد  األرِمــُن  قديًمــا  إليهــا  ــد 
َ
وف ي  الــىت

 قمــٍع، يلّفهــا الّضبــاُب غالــَب أوقــاِت الّســنِة، 
َ

ــوا عــى
ّ
يفــّرون ِمــْن قمــٍع، فحل

ويســبح فوقهــا غشــاٌء ِمــْن عــوادِم الّســياراِت وأبخــرِة المصانــِع، غشــاٌء ِمــْن 
ي لــْم ُتِجبهــا الّســماُء.  ، وِمــْن األدعّيــة الــىت ف بــ�ي

ّ
ِ المعذ تنّهــدات البــ�ش

 ســفٍر، كلُّ األمــوِر ُتقــ�فَ بعجــٍل، كلُّ 
َ

ــَك عــى
ّ
ي شــوارِعها كأن

تســ�ي �ف
، لــْن تنجــو ِمــْن الّضجيــج،  ، فــإذا ســددَت أذنيــَك حــىتّ

ٌ
األصــواِت زاعقــة

والقلــوِب  والّتوابــل  والمعّجنــاِت  المشــوّيِة  حــوِم 
ّ
الل روائــُح  منهــا  تفــوح 

 . قــة، هنــا تبيــع المتاجــُر كّل الّســلِع، حــىتّ الَبــ�ش المح�ت

بالَعشــِم،  ئذيــن 
ّ

الا آمــاَل   
ُ
ومحّطمــة ِق،  ّ الــ�ش ســّيدُة  طهــراُن،  هــا 

ّ
إن

 ســفوِح الحقيقــِة، تتعــّدد 
َ

هــِدرْت عــى
ُ
أولئــك مّمــْن ُوِئــدْت طموحاتهــم وأ

فيهــا الّطوائــُف واألعــراُق، نعــم، ولكــْن يتّحكــم فيهــا فصيــٌل أوَحــد، تحــت 
رايــِة الّديــِن. 

ي تتبــّدل ألــواُن أســّنتها َمــْع  ز”، الجبــاُل الــىت تقــع جنــوب جبــال “ألــ�ج
ثلــٍج  بيــاَض  ة زاهيــة، وإّمــا بيضــاَء  ّ إّمــا مخــرصف الّســنِة،  اختــالف فصــوِل 

المــٍع، وإّمــا رمادّيــة شــاحبة. 

ورغــًدا،  ــا 
ً
وترف  

ً
رفاهيــة للّنــاس  يمّثــل  أن  ُيمكــن  مــا  بهــا كّل  طهــران 

ى،  ــ�ج
ُ
ك مســاجد  مــدارس،  حدائــق،  متاحــف،  ســينما،  ودور  مســارح 
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ور، يحــدث القمــُع،  كنائــس عظيمــة، رغــم ذلــك؛ تحــدث فيهــا كّل الــ�شّ
 . ُ

الَعصبّيــة ُط، 
ّ
التســل

خر، وكّل قهر.
َ
ء، كّل ف ي

ء، ومدينة الال سش ي
ها طهران؛ مدينة كّل سش

ّ
إن

، حيــث  ي بيُتنــا يْقــع بالُقــرِب ِمــْن جنــوِب طهــران؛ حيــث األمــان الّنســىج
ِ الحيــاِة.  الّرضــا بــأد�ف درجاِتــه، وحيــث رتابــة ســ�ي

ي أّمي فيــه الّدواجــَن والّطيــوَر، 
ّ
بيُتنــا شــّقة عتيقــة، يعلوهــا ســطٌح تــر�ج

ي حميمّيــٍة، تماًمــا 
ي بعِضهــا البعــض �ف

ي تلتصــق �ف ِمــْن هــذه البيــوت الــىت
ة الوحيــدة  ف ف الّنــاِس وتلتصــق، لعــّل هــذه هي المــ�ي كمــا تتوّطــد األواُص بــ�يْ
ي الّشــماِل ُهنــاك توجــد 

ي ُيمكــن أْن يحســدنا أثريــاء الّشــماِل عليهــا، فــىف الــىت
ي تفِصل فيما بينها،   بحدائقها والّشــوارع الواســعة الىت

ُ
البيوُت الفســيحة

 .�َ
ُ
ف األ لكــْن ال أواص وال عالقــات بــ�يْ

الّطبقــِة  ِمــْن  الّشــيعة،  ِمــْن  اِنه 
ّ
ســك معظــُم   ، ٍ صغــ�ي  ٍّ حي ي 

�ف نســكن 
معنــا،  اورون  ف يــ�ت كانــوا  تشــّدًدا،  أو  بغًضــا  يوًمــا  أستشــعر  لــْم  العاملــِة، 
الكعــك  يعطوننــا  والمســابح،  الّصــالة  المصاحــف وســجاجيد  يهدوننــا 
ي كنــُت 

ي األعيــاِد ونفعــل الِمثــل، غــ�ي أ�فّ
اوات �ف حــم والفواكــه والخــرصف

ّ
والل

 ،
ُ
ــْت الّســلطة

ّ
ي ظل  إدراك مواطــن الِخــالف العميقــة، تلــك الــىت

َ
ًة عــى صغــ�ي

 أفــَرح إذا 
ً

عرعــْت، وكنــُت مثــا عــ�جَ األزمنــِة، تســقيها ألفئــدِة الّنــاِس، ف�ت
 ، ي  أ�ج

َ
ٍة ألخــرى، كان يحــّب صحبــة زارنــا جارنــا “مجتهــد” الّشــي�ي ِمــْن فــ�ت

ي كان دائــم  اِم، غــ�ي أّن أ�ج  الــوّد واالحــ�ت
َ

 تقــوم عــى
ٌ
وكانــْت بينهمــا عالقــة

ي أبســِط األمــور، إذا تحّدثــا عــْن تعليــم البنــاِت تجــادال، 
الجــدال معــه �ف

، وكانــا إذا تناقشــا  ي مــن، عكــس أ�ج
ّ
ي أْن يتعل

جارنــا يؤمــن أّن البنــاَت ال ينبــ�ف
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ف صفــع  حــول كيفيــة تربيــة البنــات تجــادال، واحتــّد عليــه ذات مــّرٍة حــ�ي
ابنتــه ذات األعــوام الخمســة أمامنــا، شــاط عليــه، وصــاح فيــه: 

ي “مجتهد”، ليس هكذا ُتعامل البنات! 
- أنَت متوّحش أحف

فرّد عليه “مجتهد”: 

ي كيفما أشاء.  ي ابنىت
ّ
ي أر�ج - رّب ابنتك كيفما تشاء ودعىف

ي يتفّرجان  ي ذلك المساء، كان جاُرنا “مجتهد” جالًسا يتسامر مع أ�ج
�ف

 التلفاز، عندما كان يتحّدث الّشيخ “عبد الحميد إسماعيل”؛ إمام 
َ

عى
امــج، كان الّشــيخ َيــَرى ِمــْن وجهــِة نظــره  ي أحــد ال�ج

الّســنِة والجماعــِة، �ف
 ِمــْن بعــِض حقوِقهــم، عــى 

َ
ــن الّســنة

ّ
 ال بــّد أْن تمك

َ
 الحاكمــة

َ
أّن الّســلطة

ي أمــِر الخدمــِة العســكريِة والمناصــب الّســيادّية 
األقــّل ال بــّد أْن تنظــر �ف

 بنــاِت الّســّنِة 
َ

ي ُتمــارس عــى ّيــة الــىت ي الّدولــة، ونــّدد بحــاالِت الــّزواج الج�ج
�ف

 بالمثِل، زّوجوا بناَت الّشــيعِة ِمْن 
ُ
ِمْن الّشــيعِة، وقال: “فلتكْن المعاملة

رجــاِل الّســّنِة!”. يومهــا اســتهزأ جاُرنــا بــرأي اإلمــام، ومصمــص شــفتيه، 
ــه ثــار عليــه 

ّ
 أن

ّ
ي إل ودمــدم: “رجــٌل مخــّرٌف، مجنــوٌن!”. فمــا كان ِمــْن أ�ج

ــباِب، وقــاال كالًمــا   بعِضهمــا البعــِض بالسُّ
َ

همــا تطــاوال عــى
ّ
بشــّدة، حــّد أن

ي حيِنهــا، لكــْن خــرج جاُرنــا ِمــْن بيِتنــا 
حــول العقيــدة واإلســالم لــْم أفهمــه �ف

ي بيِتنــا ِمــْن ســاعِتها. 
غاضًبــا، ولــْم أره �ف

ُتحَتســب أ�ُتنــا عــى الّطبقــِة الوســَط العاملــة، بتوصيــٍف أصــّح؛ 
ي بهــم حياُتهــم وهــم يســعون إل 

الّطبقــة الكادحــة، هــؤالء الذيــن تمــ�ف
جعوا مــا  هــم الَجهــُد واســ�ت

َ
ثــّم إذا مــا أدرك ها،  أْينمــا كان مســتقرُّ األرزاِق 

ِمــْن  ي واحــٌد  ــر، أ�ج
َ
هــم حّققــوا شــيًئا ُيذك

ّ
أن ِمــْن حياِتهــم، مــا وجــدوا  كان 
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ي وســِط المدينــِة؛ 
ي البــازار العتيــق الــذي يقــع �ف

 �ف
ًّ

هــؤالء، اســتأَجر محــا
ز”،  اكــِة مــع عــّ�ي “فريــ�ج ّ ، بال�ش ف والــذي يعــود تاريُخــه إل مئــاِت الّســن�ي
يــكاد يمــّر  ي المنســوجاِت والمصنوعــات اليدوّيــة، وال 

كانــا يشــتِغالن �ف
 لأحــزاب 

ُ
الّتابعــة الِجبايــة   ومؤّسســات 

ُ
البلدّيــة  وضايقتهمــا 

ّ
إل أســبوٌع 

ائــَب،  صف ِمــْن  عليهــم  مــا  المســتأجرون  يدفــع  الحكومّيــة،  اإلســالمّية 
وفوائدهــا، يدفعــون مســتحّقات الحكومــِة بزيــادٍة حســب المــزاج، كمــا 

َ فاســديها.  يدفعــون –مــع ذلــك- فواتــ�ي

ي 
ٍة وأخــرى، يحتــىف ف محــاصف احات مــا بــ�يْ ي االســ�ت

ي �ف  أ�ج
َ

كنــُت أمــّر عــى
ِت األخــرى: 

ّ
ي ألقراِنــه ِمــْن أصحــاِب المحــا ي مبعــُث الَفخــر، يقّدمــىف

ي كأ�فّ �ج
ثــّم  طهــران”،  بجامعــِة  ي 

فــا�ف ي كلّيــة 
�ف ميكانيــكا  هندســة  تــدرس  ي  “ابنــىت

يتبــاَه: “ومصمّمــة ديكــور أيًضــا”. 

ي تصميــم الّديكــور، وال مقابــالت الّزبائــِن 
ي ُيعــارض عمــىي �ف لــْم يكــْن أ�ج

 
ً

 معقــول
ً

 ُتــدر دخــا
ٌ
هــا موهبــة

ّ
ي المســاِء، ُيــدِرك أن

ي للتأّخــر �ف
ي تضطــر�ف الــىت

ي ولــوازمي العادّيــة  بــات دراســىت
ّ
 متطل

َ
أســتطيُع ِمــْن خالِلــه الــرَصَف عــى

 لمســاحيق 
ً
ســح وأدوات رســم وخالفــه، إضافــة

ُ
، ِمــن مالبــَس وف َ كأنــىث

ي احتياجــاِت 
التجميــِل باهظــة الّثمــن، لــّم يرتــِض أبــًدا أّن أســاعدهما �ف

 األمــِر غِضــب، وقــال:
َ

مــا تطّرقنــا إل
ّ
البيــِت، كل

 البيِت.
َ

ي اإلنفاق عى
ّ

- إذا مت ُيمكنِك أْن تتول

ي 
ا �ف

ً
ف كانْت عادُته أْن يجّهز لي بيِده كوَب الّشاي بالّنعناع، وكان مح�ت

 : ً
، قائــا  ويضعهــا أمــامي

ً
 خشــبّية

ً
صنِعــه، يحِمــل ِمــن داخــل المحــلِّ طاولــة

ه.  َ - قومي بَما ال ُتجيدين غ�ي
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َ الّرســم  ي دفــ�ت ي الّرســَم، أســتخرج ِمــْن حقيبــىت ــه يعــىف
ّ
أضحــك، أفهــم أن

ى، أرسم الّناَس، أدّوُن باألوراِق  َ �ج
ُ
ي الك ي ُصنع بهجىت

، أبدأ �ف وأقالَم الِح�ج
قــة 

َ
ُمختل حكايــات  لهــم  أصَنــع  كنــُت  المختلفــة،  وجوِههــم  ات  تعبــ�ي

 
َ

عــى العابريــن  أراقــُب   ، ي
 ور�ت

َ
عــى  

ً
أبطــال ، فيصبحــون  نبــِع خيــالي ِمــْن 

ا مــا  ً  البنــوِك، وكثــ�ي
َ

ف إل اهبــ�ي
ّ

ف ِمــْن المســاجِد أو الذ اختالِفهــم، القادمــ�ي
ت بتخّصصاِتهــا المتنّوعــة، ومــا أكــ�ث 

ّ
ّ وأّتأمــُل المحــا يــروق لي أْن أتمــىش

ف المّمــراِت والَمداخــل والمخــارج  ي الّزحــام بــ�يْ
الّســلع المعروضــة! أغيــُب �ف

ِة كيلــو  ِ ِمــْن عــ�ش
ي قلــِب طهــران ألكــ�ث

المتعــّددِة للبــازاِر؛ الــذي يمتــّد �ف
ف يحيكون  ي، جالســ�ي  الســجاجيد، أثناء ســ�ي

ُ
ات، وحيث يكون باعة م�ت

 األقمشــِة، 
َ

 الّســجاجيد، ويطبعونهــا عــى
َ

مالمــح “أحمــدي نجــاد” عــى
ي 

ي الّشــوارع، �ف
، �ف

ً
ي كّل البازار عرًضا وطول

ًة �ف كانْت صور الّرئيس منت�ش
ي البيوِت والمخافر والمؤّسسات اإلدارية. 

ي األماكن العاّمة، و�ف
الميادين، �ف

 درايــٍة باألحــداِث الجاريــِة، رغــم 
َ

ي الّسياســِة، وعــى
ي ضليًعــا �ف وكان أ�ج

ِت 
ّ

ي البازار ِمْن أصحاب المحا
اِنه �ف ف ج�ي ذلك، كنُت إذا جلسُت بينه وب�يْ

ــه، 
ُ
هــا عادت

ّ
ه عنيًفــا عنيــًدا ومتشــبًثا برأِيــه أيمــا تشــّبث، إن

ُ
األخــرى شــَهدت

وا يتجادلون حول 
ّ
ي هذا الّنهاِر ظل

 َخطأ، �ف
َ

ه عى
ّ
ف لرأِيه وإْن يعِرف أن ّ يتح�ي

، ُبغية  ي
ي آذار الما�ف

قرار مجلس األمم المّتحّدة الذي صَدر ضّد إيران �ف
ف مؤّيــٍد وُمعــارٍض، كان القــراُر  ، بــ�يْ ي

 الَحــرس الّثــوري اإليــرا�ف
َ

الّضغــط عــى
امــج الّنووّيــة والّصاروخّيــة، حيــث حَظــر المجلــس الّتــداول مــع  بشــأن ال�ج
ي 

، بــل وتضّمــن القــرار حّظــر الّتعامــل مــع ثمــا�ف بنــك “ســيباه” الحكــومي
يــن منظّمــة أخــرى تابعــة للحــرس الّثــوري، أردف ُمعــارٌض للقــراِر: وع�ش

ّبصــة بإيــران  - تلــك ليســْت أول القــرارات، إّن الواليــات المّتحــدة م�ت
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بطهــران،  الّســفارة  ي 
�ف  97 عــام  ف  أمريكيــ�ي رهائــن  احتجــاز  واقعــة  مْنــذ 

الّتجــاري  الّتعامــل  هــا حظــرت 
ّ
أن قْيــد، حــّد  بْعــد  قيــًدا  القيــود  وفرضــت 

؟ ألــْم ُتغِضبكــم 
َ
بالكامــل مــع طهــران عــام 59، لمــاذا تطمســون الحقيقــة

منــع  اإلســالمّية،  الجمهورّيــة  عــى  والموّســعة  المتتاليــة  العقوبــات 
جميــع اإلمــدادات الخاصــة بالّتخصيــب، ومنــع بيعهــا أو نقلهــا، ســواء 
كانــْت هــذه اإلمــدادات عــى هيئــة معــّدات أو بضائــع، أو حــىتّ إمــدادات 
تكنولوجّيــة؟ لكّنهــم يتمــادون طالمــا هنــاك َمــْن يصّفــق لهــم، ِمــْن بيِننــا! 

ي مؤّيًدا لهذا القرار، وقال:  كان أ�ج

وًعــا وراء  ـِع الحكومــِة م�ش ـ ـ - لــْم يُعــد عــى الّشــعِب نفــٌع ْمــْن مشــاريـ
امــج  الّنفــِط وال�ج َعــْن الّصناعــات الّثقيلــة وتصديــر  وٍع، يتحّدثــون  مــ�ش
ي يؤّسســونها  الّنووّيــة وشــبكات الّطــرِق والكبــاري، والبنيــة التحتّيــة الــىت
 

ً
ف عاًمــا، ومــا زلنــا جــوَع وفقــراَء ومعوزيــن، يجنــون أمــوال مْنــذ خمســ�ي

 حــّد الكفــاِف، كيــف 
َ

ي الوقــِت الــذي نعيــش فيــه عــى
 ِمــْن أمالِكنــا �ف

ً
طائلــة

َل؟! 
ّ

ي الــذ
ترتــ�ف

- قد ينتفع أبناؤنا بعائدات هذه المشاريــــع! 

 : ي تمتم أ�ج

 القيــاِم 
َ

- بــْل ســيثور أبناؤنــا ضــّد الّظلــِم، ســيفعلون مــا لــْم نجــرؤ عــى
بــه. 

- هل تريد أْن يموت أبناؤك؟

ي الّثوراِت ليحيا آخرون ِمْن بْعِدهم. 
- يموت الّناس �ف
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 قدميهــا ِمــْن 
َ

 أْن تشــّب إيــران عــى
َ

- لْقــد ُجننــت، ال تريــد الّصــ�ج إل
جديــٍد.

ِمــْن رئيــٍس  يــا رجــل كيــف تطلــب  تاريخنــا،  بــدِء  ُمْنــذ  بهــذا  - نحلــم 
َ الّشــعَب ولــو  فِ والعطــِر ويــأكل ِمــْن مطاعــِم أوروبــا أْن يــراعي ــ�ج

ّ
يســتحّم بالل

 فقــط، وهللا لــو 
َ
بقســٍط ِمــْن رحمــٍة؟ نحــن ال نريــد الّرغــَد، نريــد العدالــة

ُبعثــْت العنقــاُء مــا ُبعثــْت إيــران. 

ي الحكِم. 
- أمِهل الّرجل، لْم ُيكمل عاًما �ف

ي ُعلــٍب 
ي قصــوٍر والّنــاس محشــورٌة �ف

، يعيشــون �ف ف - مثلــه كالّســابق�ي
الّشــوارِع.  ي 

�ف

ي 
�ف نفســه كان  الــّرأي  هــدٍف،  بــال  ُتعــارض  رجــل،  يــا  أنــَت  هكــذا   -

جميًعــا.  عليــه  تآمــروا  وإْن   ” خاتــ�ي “محّمــد 

- وهل يصلح رجال الّدين لقيادِة البالِد؟ 

- “نجاد” رجل سياسة ال دين.

- مــا أشــبههم! ألــْم يدعــم تحالــف بنــاة إيــران اإلســالمي هــذا الّنجــاد 
ــه وعــد الّشــعَب أْن تكــون أمــواُل الّنفــِط 

ّ
ي حملِتــه االنتخابّيــة لمجــّرد أن

�ف
لهــم! أْيــن هي أمــواُل الّنفــِط إذن؟ 

 ذراِعه: 
َ

قبض الّرجُل عى

ون يصغــون لــكّل دّبــٍة، أتريــد أْن يعدمــوك  - رجــاُل الســافاِك منتــ�ش
ي البــازاِر جهــاًرا؟

فِ الّنــاس �ف أمــام أعــ�ي
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ي وهمس:  ابتسم أ�ج

- هل أدركت اآلن؟ هذا ما أتحّدث عنه؛ الخوف، الخوف يا رجل. 

ي 
ي �ف

ي حديُثهــا، كنــُت أشــعُر أ�فّ ي الّسياســِة، وال يشــغلىف
لــم أكــْن أفهــم �ف

ي  ي عــْن الّسياســِة، وكان أ�ج مــا ابتَعــد انشــغاُل ذهــىف
ّ
ــا كل منطقــٍة آمنــٍة ِفكريًّ

يقــول دوًمــا: 

تمــّر  ي  الــىت ــدرك األوضــاع 
ُ
ن أْن  للمســتقبل علينــا   

ً
نتدّبــر حيلــة لــ�ي   -

بهــا البــالد، بــْل نفهمهــا قــدر اإلمــكان، ال ُيمكــن أْن نســمح لهــم بتحريكنــا 
 . ً

 األوضــاِع نفهمهــا أّول
َ

كالــّدَم، كي نثــور عــى

ي 
ي تقديــر الخطــأ والّصــواِب �ف انرصفــُت وتركتهــم يتجادلــون، لــْم يعنــىف

 المالمــح والوجــوه 
ُ
ي أكــ�ث هي سياســة ي تشــغلىف  الــىت

ُ
األمــِر، كانــْت الّسياســة

لكّنهــم  الّطاِحنــِة،  األزمــات  بــكّل  يمــّرون  بالِدنــا  ي 
�ف  ُ البــ�ش ات،  والتعبــ�ي

ــلطة عــ�ج   السُّ
َ

ــم عــى
ّ
يتجاوزونهــا بابتــداِع الحيــل، بالُمــزاح والّرضــا، بالتهك

ي تجاوبــهم مع الحياِة 
ي جلســاِتهم الخاّصة، و�ف

تعليقاِتهم وأحاديِثهم، �ف
هــم باقــون والّســلطة مهمــا دامــْت 

ّ
هــم يعرفــون أن

ّ
بمثــل هــذا الّتفــاؤل، كأن

 زواٍل.
َ

إل

 مشــاهد مرســومة 
َ

 حكايــات الّنــاس وأترجمهــا إل
َ

وكنــُت أســتمع إل
 
َ
، أســميُت الّشــخصية

ً
هــا بطلــة

ُ
 اعتمدت

ً
، وصنعــُت شــخصية ي

 أورا�ت
َ

عــى
ة  “وداَع”؛ بطلــة األلــوان، هكــذا كنــُت أناديهــا، أشــعر بهــا، البنــت الّصغــ�ي
ف الِعــراق وإيــران، وتخّيلُتهــا تحــّب الّرســَم  ي علقــْت أثنــاء الحــرِب بــ�يْ الــىت
ي بيِتهــا بســبب القصــِف، فحلمــْت 

، رســمتها مــّرة وقــْد حــوصْت �ف مثــىي
ا جــّراء  ف بْعــد أْن ُبــ�ت وًعــا، أّن ذراعيهــا قــْد أنبتــا مدفعــ�ي بحلــٍم يبــدو م�ش
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أخــذا  جســِدها  ِمــْن  ف  الّنابتــ�ي ف  المدفعــ�ي هذيــن  وأّن  غاشــمٍة،  قصفــٍة 
ي طريقهمــا. 

يحصــدان كّل عــدٍو �ف

ف الحلــِم والحقيقــِة،  هــا لــْم تكــْن تقــّدر المســافات بــ�يْ
ّ
؛ وألن ي

بطلــة ألــوا�ف
جميًعــا،  ماتــوا  األعــداء  كأّن  حوِلهــا،  ِمــْن  خالًيــا  العالــَم  وجــدْت  فجــأًة 

 ســالم. 
ّ

 حــرب، والــا
ّ

ي دنيــا الــا
ــْت وحيــدًة �ف

ّ
وظل

لـــ”وداع”،  ي قّصــٍة خيالّيــة أخــرى أرســمها 
ــر �ف

ّ
 الكلّيــة، أفك

َ
ُعــدُت إل

 
َ

عــى ف  يومــ�ي قْبــل  اّتفقنــا  قــْد  بانتظــاري، وكّنــا  ي “هنــد”  كانــْت صديقــىت
ي خــّدي، 

ي �ف  دار الســينما، طّوقــْت خــرصي وقّبلتــىف
َ

هــاِب إل
ّ

موعــٍد للذ
: ً
ضاحكــة وقالــْت 

اِف  اقــ�ت ي 
�ف ف  ترغبــ�ي أم  للّســينما  مســتعّدة  أنــِت  هــل   ! ي حبيبــىت هــا   -

أخــرى؟! مصيبــِة 

خــذ قــراري بْعــد بخصــوص الفيلــم، 
ّ
ي لــْم أت

- بالّطبــع مســتعّدة، لكــىفّ
اح؟ هــل ِمــْن اقــ�ت

- إذا أحببــِت فهنــاك أفــالم أمريكيــة أشــاد بهــا أصدقاؤنــا، ُيمكــن أْن 
أنــا أســطورة، ولــو شــئِت فهنــاك جــزٌء  ي أو   قراصنــة الكاريــىج

َ
نتفــّرج عــى

أخــ�ي ِمــْن هــاري بوتــر.

- ال ال.. ال أحــّب أمريــكا وال أحــّب أفالمهــا، أفّضــل أْن أدخــل فيلًمــا 
هندًيــا.

- ممم.. طويل ومّمل.

 مشــاهدة فيلــم 
َ

، عــى ي  لرغبــىت
ً
ي الّنهايــِة؛ وتلبيــة

لكّنهــا اســتقّرت مــ�ي �ف
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ي ســينما “فرهانــج”، كنــُت 
ي أوم” ِمــْن بطولــة “شــاروخان”، �ف “أوم شــانىت

ي 
�ف ا  للكامــ�ي اســتخدامهم  أكــ�ث  ي  ُيدهشــىف كان  الهندّيــة،  الّســينما  أحــّب 

اءِتهــا، أحــّب   ب�ج
َ
ــك ُتشــاهد الّطبيعــة

ّ
بــة، كأن

ّ
رصــِد طبيعــِة األماكــن الخا

ي تحــّب  ي الــىت ي نابــٌع أساًســا ِمــْن طبيعــىت
ّ هــم، زاهيــة، صاخبــة، لعــّل حــىج

َ
ألوان

 فطرِتهــا.
َ

 رســم الوجــوِه واألماكــِن عــى
َ

األلــواَن وتميــل إل

ث، تركتهــا واندمجــُت مــع الفيلــم، وعندمــا  نامــْت “هنــد” ولــْم أكــ�ت
 فــزٍع وصاحــت: 

َ
انتــىه هززُتهــا أوقظهــا، اســتيقظْت عــى

- هل مات البطل؟ 

ضحكُت، قلُت لها: 

ِك. - بل مات المشاهدون ِمْن شخ�ي

طــة  ال�شّ متطــّوعي  ِمــْن  أفــراٌد  كان  الّســينما،  ِمــْن  خروجنــا  أثنــاء 
 الخــروج، تحميهــم عنــاص ِمــْن “ميليشــّيات 

َ
اإلســالمّية يطّوقــون بّوابــة

بــون خــروج المشــاهدين، لحاهــم طويلــة ويرتــدون 
ّ
ق الباســيج”، بــدوا ي�ت

البنــات  كانــْت   ، حــولي نظــرُت  ــا، 
ً
خوف استشــعرُت  بيضــاَء،  ــا 

ً
قمصان

خارجــات يضحكــْن ِمــْن الّســينما، ثــّم تكّدســنا لــْم نســتِطع المــرور ِمــْن 
بــوا مّنــا، يتحّققــون ِمــْن هوياِتنــا،  ي أغلقــوا بهــا البــاَب، اق�ت الّصــّداداِت الــىت
 الجانــِب اآلخــر ِمــْن الّطريــق وقــف بعُضهــم يحرقــون صــور األفــالم 

َ
وعــى

وكانــْت  ســياٌط،  أياديهــم  ي 
�ف وكانــْت  األمريكّيــة،  واألعــالم  األمريكّيــة، 

 أســطح المنــازل الُمحيطــِة الواطئــِة، 
َ

جماعــات منهــم يقفــزون ِمــْن عــى
ثــّم، وبلمــِح الّبــرِص، صــارْت أعداُدهــم ال ُيمكــن إحصاؤهــا بالّنظــِر العابــِر، 
ِمــْن الّســينما، ظللــن يتدافعــن  ي خرجــن 

ــوا�ت
ّ
واحتجــزوا كّل الســنّيات الل
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القــّوات  أّن  لــوال  الّصــّدادات، وركضــن فوقهــا،  نّومــن  الَهــرَب،  يحاولــن 
أحاطــْت بهــّن، وأخضعتهــّن بالبنــادِق، فتســاقطن بعضهــّن أرًضــا تحــت 
بــال  علينــا  بهــا  نزلــوا  بالّســياِط،  مّنــا  بــوا  اق�ت وآخــرون  األقــداِم،  بــاِت  صف
ســابِق إنــذاٍر، صخــْت “هنــد”، وحاولنــا الفــرار، بــال جــدوى، حاصونــا، 
ي الّشــوارِع 

كــوا هكــذا �ف َ الغضــُب يشــّع ِمــْن أعيِنهــم، لــْم أفهــم معــىفَ أْن ُي�ت
يعبثــون بالحرّيــاِت، لــْم يكــْن أحُدهــم قــْد اكتــىف عندمــا ســمعُت صوًتــا 

فيهــم يصيــح: 

 أمريــكا 
َ

ف إل - تأتــون الحــراَم جهــاًرا يــا عاصيــات هللا يــا فاجــرات! اذهــ�ج
إذن طالمــا تعجبكــن أفالمهــا!

َ أبصاَرهــم  وَمــع تزاحــِم القــّوات، وبأعجوبــٍة قدرّيــٍة، كأّن هللا أغــىش
وراِء  ِمــْن  انســللنا  إحداهــِن،  يالحقــون  بينمــا  و”هنــد”،  أنــا  نفذنــا  عّنــا، 
الّســينما عــ�ج ســوٍق للمفروشــاِت، انشــغلوا عّنــا باألخريــاِت، لــْم نكــْن قــد 
ا ِمْن مالحقِتنا، كان الّســوُق عبارًة 

ً
التقطنا أنفاَســنا لكّننا كّنا نركض خوف

ضــْت  لعبــور جســدْين متجاورْيــن، اع�ت يّتســع  يــكاد  ِعــْن ممــّر ضّيــق ال 
تــرصخ:  ــت 

ّ
امــرأة ترتــدي شــادوًرا، أطبقــْت ذراعيهــا علينــا وظل طريقنــا 

هاربــات!”.  “ســافرات 

أطبــاٌق  عليهــا  ِت 
ّ

المحــا أحــد  خــارج  بمنضــدٍة  فارتطمــت  دفعناهــا 
 مقاِعدهــم -يحتســون 

َ
زجاجّيــة، تهّشــمْت األطبــاق فبــدأ الجالســون عــى

وبــات- ينهضــون، وكان ِمــْن بيِنهــم بعــُض العســاكِر الذيــن يرتــدون  الم�ش
اء، تجمهــروا حولنــا لكّننــا اســتكملنا  مالبــَس قــّوات فيلــق القــدس الخــرصف
 
َ
ّ المعروضــة َ والُحــىي ي

ي طريِقنــا المفروشــات واألوا�ف
الّركــَض، كّنــا نزيــــــح �ف

، ووقــف 
ً
فــو�فَ عارمــة فأحدثنــا  المتاجــِر،  خــارج  دواليــَب خشــبّيٍة  ي 

�ف
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ي ذهوٍل، حىتّ إّن بعَضهم حاول 
ف يحّدقون إلينا �ف  ِمْن الّسائح�ي

ٌ
مجموعة

ٍة الَحجــِم، ظللنــا نعــدو وكّنــا قــْد أوشــكنا  ات صغــ�ي التقــاط المشــهد بكامــ�ي
ي تعدو خلفنا بالهراواِت والّســياِط، لوال   االستســالم للجماعاِت الىت

َ
عى

ّ الــذي تمــّر فيــه الباصــات، اختفينــا  أّن الحــْت أضــواُء الّشــارِع الّرئيــىي
خلفهــا واســتطعنا أّن نضّيــع األفــراَد الذيــن كانــوا يطاردوننــا. 

عزيزي “إيوان”:

 
َ

نــا عــى
ّ
كان الوقــُت تأّخــر، لملمنــا نفَســينا و�نــا نقطــع الّشــوارَع كأن

َ التفــّوه بحــرٍف، �نــا تحــت أشــجار  ، نخــىش ف غــ�ي ُهــَدى، �نــا صامتتــ�يْ
نــا تحــت أنــواِر األعمــدِة الباســقِة بامتــداِد الّطرقــات، 

ّ
فّ ظا القيقــِب يهــ�ت

لــْم   ، ي توّدعــىف أْن  لبيِتهــا دون  م 
ّ
يســل ي  ي درٍب جانــىج

�ف انعطفــْت “هنــد” 
ي جنوًبــا.  ، فيمــا كنــُت أســتكمل ســ�ي ي تســتدِر ناحيــىت

 إباحــِة 
َ

ي عــى  تأّخــري، فهــل ســيعاتبىف
َ

ي ِمــْن قْبــل عــى ي أ�ج لــْم يعاتبــىف
ي مْثــل هــذه المســائل دائًمــا مــا أكــون 

ِب ولــو باإلجبــاِر؟ �ف جســدي للــرصف
ــه قليــُل الحيلــِة 

ّ
ي كرامِتــه، يعــرف أن

ي ُجرًحــا �ف  كي ال أســّبب أل�ج
ً
حريصــة

، أيًضــا،  ّ ي أبْعــد ِمــْن مســافِة بــاب البيــِت، كان عــىي وال يســتطيع حمايــىت
ي خّطهــا  أْن أحــذر كي ال تحــدث بداخِلــه نــدوٌب، إذ مــا أكــ�ث النــدوب الــىت
الّزمــُن بمســاِر حياِتــه؟! ومــع ذلــك، كان إذا شــعر باإلهانــِة، ولــو باإليحــاِء، 
ي 

�ف هنــاك  يــَل 
ّ
الل وقــ�فَ  بغرفِتــه،  المّتصــل  فــِة  ّ ال�ش بــاَب  عليــه  أوصــد 

وال  ٍد  بــ�ج يشــعر  ال  الكحــول،  يحتــىي  ــر، 
ّ
يفك يدّخــن،  وحيــًدا،  الخــارِج 

ونــزل  توّضــأ  يــل 
ّ
الل انبلــج  إذا  حــىتّ  نفِســه،   

َ
عــى ينغلــق  بجــوٍع،  يشــعر 

ي كيــف إذا غمــر فمــه بالكحــول يتطّهــر منــه  لصــالِة الفجــِر، كان ُيدهشــىف
ي هكــذا؟!

ّ
بمجــّرد الوضــوء ثــّم يصــى
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الّنــاُس ِمــْن حــولي والّســيارات يزِحمــون الّشــوارَع، باعــة، متســّولون، 
ي طيــٌف ال ُيــَرى، مــا أقَبــح الحيــاِة بغــ�ي أمــاٍن! 

ي كأ�فّ ونــىف هــم يع�ج
ّ
دراويــش، كل

ي عائــدٌة بجــرٍح غائــٍر، 
 حارِتنــا المرصوفــِة، ال ُيالحــظ أحــٌد أ�فّ

َ
أدخــل إل

ــر فيمــا جــرى آخــر 
ّ
ي منتصِفــه أفك

ثــّم أجلــُس �ف الــدرَج الحجــري  ي 
أرتــىت

ي األفــق كانــْت الّســحُب 
 الخــارِج، �ف

َ
هــذا الّنهــار، وشــخصُت ببــرصي إل

ــب، أبــواق المصانــِع القريبــِة ُتعلــن انتهــاَء يــوم 
ّ
تتالحــم، ولــوُن الّســماِء يتقل

 الّنفــِط والمــواد الكيماوّيــة تطــِرد الّطيــوَر َعــْن ســماِئنا، ال 
ُ
الــّدواِم، أدخنــة

 الّنســياِن، هــذا إْن 
ُ
، وال حــىتّ محاولــة ي

يوجــد َتــرٌف ُيمكنــه الّت�يــة عــىفّ
ــا؟! 

ً
كان الّنســياُن ترف

 ّ ي
 أّول درجــٍة ِمــْن الّســلِم يقــف غــراٌب، يمرجــح رأَســه ويحــّدق �ف

َ
عــى

أْن   بإمكانــك 
ٌ
لــك، جّثــة  

ٌ
أنــا وليمــة أعــرف،  ، أجــل  ف بعينيــه المســتديرت�يْ

 مهــٍل، لــن أقــاوم، لــْم يُعــد لــدّي َجهــٌد للمقاومــِة، ال 
َ

تنّ�هــا وتلتهمهــا عــى
، هــل تريــد أن تختلــس مــا تبــىتّ  ــك لــصٌّ

ّ
ّ هكــذا، يزعــم العــرُب أن تحــّدق إلي

ِمــْن رباطــِة جــأٍش بصــدري؟ ألــْم تــ�ق ذات زمــٍن بعيــد جنــاحي ديــٍك 
ي الحانــِة كي 

ف نفــد وأنتمــا �ف اِب حــ�ي ّ ؟ ألــْم تغــِره بالمزيــِد ِمــْن الــ�ش لتطــ�ي
ك جناحيــه؟ طــرت ولــْم ترجــع، وفقــد الّديــُك جناَحيــه، وِمــْن يومهــا  َ ُيعــ�ي

يصيــح، ينــادي عليــك عْنــد كّل فجــٍر.

 
ً

 الّســطِح، حيث أعرف أّن أّمي تبا�ش عما
َ

ال أدخل البيَت، أطلع إل
ي  ي البكاِء، تثب نحوي، تلملمىف

ع �ف ِمْن أعماِلها، تستدير لي بوجِهها، أ�ش
. ّ ي حضِنهــا، ُيغــَ� عــىي

بداخِلهــا، أغيــُب �ف

ي حــىتّ أجدهــا قــْد  ّد وعــىي ي عــوَد قرنفــٍل، ومــا أكاد أســ�ت
ي أنــىف

تحــ�ش �ف
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جّهــزْت لي كوًبــا ســاخًنا ِمــْن الينســون المخلــوِط بشــاي البابونــِج.

. ي ي يا ابنىت �ج - ا�ش

ي للمستشــىف  هــاِب �ج
ّ

 الذ
َ

و�عــان مــا ارتــدْت مالبســها، أّصت عــى
ي الميــدان.

ّ �ف العمــومي

 الهوّيــة، تتفّقدهــا 
َ
ف وندخــل، ُتخــِرج بطاقــة أّتــ�ئ عليهــا، تبتــاع تذكرتــ�ي

 الّطــوارئ، تطّبقهــا وهي تقــول:
ُ
ممّرضــة

- سنّية؟!

ترّد أّمي وقْد استوعبْت:

- إيرانّية.

يرفضــون إلحاِقنــا بالّطــوارئ، يتحّججــون بعــدِم وجــوِد أّ�ٍة كافّيــة 
، يظهــر الّطبيــُب الِمنــاوُب، يحتــّد بــدوِره،  ِ االســتقباِل، تحتــّد أّمي ي عنــ�ج

�ف
، يهتــف:

ٌ
 أّن المستشــىف متكّدســة

َ
يــرّص عــى

ي الميــدان! قلــْت لــِك ال توجــد أماكــن 
- مــا أكــ�ث العيــادات الخاّصــة �ف

كافيــة.

؟ يموت؟! - وماذا يفعل َمْن ال يملك أجرَة طبيٍب خاصٍّ

- هللا كفيله. 

ويقفلــون  بوننــا  ويرصف “يهينوننــا  نفَســها:  ــم 
ّ
تكل آخــر،  بجــرٍح  نخــرج 

يــا رب؟!”. عــدٍل  أّي  الــّدواَء،  عّنــا  يمنعــون  ثــّم  مســاجَدنا، 
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ــل 
ّ
ي أّمي بيِدهــا، وكانــْت تقــول بــأَس وهي تبل ي هــذا المســاِء طّببتــىف

�ف
: بــه جــروحي القطــَن بالُمطّهــر وتمســح 

ي هــذا الوقــت المتأّخــر؟ 
ي �ف  الّســينما يــا ابنــىت

َ
ي إل - أكان ال بــّد أْن تذهــىج

 
ً
ّبصــون بالّنســاِء؟! لمــاذا لــْم تدخــىي حفلــة هــم ي�ت

ّ
ف أن مــا بالــِك وأنــِت تعرفــ�ي

ي ِمــْن أجــل   ِعــْن بعــِض بهجِتنــا يــا ابنــىت
ّ

؟ ثــّم إّن علينــا أْن نتخــى
ً
صباحّيــة

ي الحيــاة، الحيــاة غاليــة يــا “ريحانــة” فاحــر�ي عليهــا. 
أْن تمــ�ف

وأطلقْت تنهيدًة ِمْن صدِرها، ودمدمْت:

ي كّل األحواِل، ال يوجد درٌس بالمّجاِن. 
ما، و�ف

ّ
- إن

عزيزي “إيوان”:

ال يوجد درس، وال شوق، بالمّجان، اآلن؛ صُت أعِرف.
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)16(

18 تموز- 2010

- ضواحي محافظة طهران ن سجن شهر ري- عن�ب »3«- ورام�ي

ف الّزنازيــن الفردّيــِة وفــق  يفّرقوننــا كّل عــّدِة أّيــاٍم، يوّزعــون بعَضنــا بــ�ي
ش عليهــا  ي الّزنازيــِن الفردّيــِة، أرض ِمــْن اإلســمنت نفــ�ت

الهــَوى، ال أّ�َة �ف
ا ِمــْن فــرط الَجهــد. 

َ
أجســادن

ي الّظــالِم طريًقــا، وُدرُت 
، تلّمســُت �ف ٍ ي زاويــِة الّزنزانــِة شــعرُت بزفــ�ي

�ف
هــا 

ّ
، أدركــُت أن  جســٍد طــريٍّ

َ
ف زوايــا الجــدران حــىتّ وقعــْت يــدي عــى بــ�ي

نًســا، 
ُ
أ هــا تفتقــد 

ّ
، كأن ي البنــُت طّوقتــىف ي  مــا أدركتــىف أّول   ،

ٌ
 مزدوجــة

ٌ
زنزانــة

ي الخــارج كانــْت تتنــاه إلينــا أصــوات 
ي جوارهــا، وِمــْن الممــّرات �ف أجلســتىف

ي تــدّق البــالط، قالــْت: األحذيــِة الصلبــِة الــىت

- جديدة؟!

ف الّسجون. - ال، لي ثالث سنوات أتنّقل ب�ي

ي حسابات الوقت!
تِك �ف

ّ
 دق

َ
- أحسدِك عى

- وأنِت؟!

- ال أعرف! هل أنا جديدٌة هنا؟!



91

ّ منها، فضحكْت بمرارٍة: ي ، دنوت بعيىف  وجىهي
َ

وسارْت بأناملها عى

ي الّظالم!
ه مّما اعتدنا عليه هنا �ف

ّ
- ال أَرى شيًئا، إن

: ي
ي أذ�ف

ثّم همسْت �ف

- سياسّية؟!

ا. ها جريمة سياسّية.. لقد صعُت ضابًطا شيعيًّ
ّ
- واضح أن

زامْت، وقالْت بأَس:

- مسكينة! سيعدمونِك. 

- ِمْن أين جئِت بهذه الّثقة؟!

- وحمقاء أيًضا! أال تعرفينهم؟!

 كتٍف، قلُت:
َ

تسّندنا كتًفا عى

- وما جريمتِك؟

ولّمــا خرجــُت   ، ي بيــىت أحرقــوا  ي مظاهــرٍة 
الّصدفــة، �ف هــا 

ّ
إن َء،  ي

- ال سش
ّ ضمــن َمــْن قبضــوا عليهــم! تخّيــىي لــْم أفعــل  أصخ وأنــّدد قبضــوا عــىي
ــه!

ّ
ي الّسياســِة عمــري كل

لــْم أفهــم �ف ي يســتحق الحبــس! 
ي حيــا�ت

شــيًئا �ف

 إزاحة كّل بالء.
َ

ه بالء، وهللا قادٌر عى
ّ
- لعل

- إّن هللا لْم يُعد يرانا.

ي ح�ٍة.
وضحكْت �ف

نا ال نعرف 
ّ
ي الّســجن، كل

! ال نكاد نختلف هنا �ف ي تنّهدُت، كم ُتشــبهىف
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 فقد األمل. 
َ

نا، بطرائَق مختلفٍة، أوشــكنا عى
ّ
ي الّسياســِة وال نريد، وكل

�ف

عــى   
ً
موشــومة “ُشــعلة”  رأيــُت  االســتبصار،  أحــاول   ّ ي عيــىف رفعــُت 

 . ٍّ ظــالمي ضبــاٍب  ف  بــ�ي ِمــْن  تطــّل  الّســقِف 

لــْم  َضــالٌل  وُطْغَيــاٌن،  وَشــْجٌر،  وَبْحــٌر  َجْبــٌل  “ُشــعلة”  يــا  هللا  أرُض 
ِمــْن حكاياتــِك  مــا وَرد  ي غضــوِن 

يــِرد �ف ولــْم   ، ف األّولــ�يْ صــوُص 
ُ
ن له  ِ ف

ْ تســت�ف
القديمــِة. 

ضــّل نســُل “آدم” يــا هللا، إّن َمــْن عاهــدك، ووفّيتــه ِمــْن بْعــِد توبــٍة، 
، ثــّم عــّروا ســوءات  ه يــا هللا، جــاؤوا إليــَك بقرابيِنهــم ابتغــاَء ُزلــىفَ

ُ
ضــّل نســل

 قيــاٍم.
َ

بعِضهــم البعــِض، وَتركــوا غراًبــا يســ�ت موتاهــم ِمــْن بْعــد، وإل

غلبتهــم  الذيــن  هــؤالء،  أّمــا  هللا،  يــا  ي 
قربــا�ف َدِمي   ، ي

قربــا�ف هــذا  لكــْن 
َعهــَد  الِمهــاد، نقضــوا  ون بقرابينهــم مقًتــا، وبئــس  ضغائُنهــم، ســيح�شَ
تُهم ببعــٍض مّمــا 

ّ
ل ف  شــياطيِنهم، اســ�ت

َ
مــا َخلــوا إل

ّ
ــك، وكل

َ
عدالِتــك؛ ميثاق

وا.  فافــ�ت إليــك،  تقّربــوا 

رغــم  أخيــه،  دم  األخ  ويْســِفك  فيهــا  ُيفِســدون   
ُ
المالئكــة قالــت  قــْد 

مــا؛ أهــذا الــذي قّدمــْت أيدَيُهــم؟ 
ّ
فُ مســتحّقة، إن ذلــك، لهــم إليــَك قرابــ�ي

الُقــر�ج والغفــراِن، هــل ستشــملهم بغفراِنــَك؟  مالــُك  ــك 
ّ
إن

ب الــّدَم   أرٍض ال تــ�ش
َ

، عــى ي متــىف
ّ
، كيــف عل ي ، وريثمــا أقــرأ مشــيئىت ي

لكــىفّ
ســأتَبع  بــَك،  ُعــك، سأســتقوي  أمــُرك و�ش فهــذا  َى،  َ ُتجــ�ت وال  ــفاَح،  السِّ

. ي، وإّن إليــَك مرجــ�ي مصــ�ي

ي ونامــْت، تركُتهــا، 
 كتــىف

َ
احْت عــى ، كانــْت قــْد اســ�ت ي  رفيقــىت

َ
ُعــدُت إل

؛ هــذه، إليــَك يــا هللا. ي  رجــاٍء أْن تصــل رســالىت
َ

نمــُت بــدوري، عــى
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)25(
ين األّول- 2014 25 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك
 

حظة 
ّ
ا، إّن هذه الل ي يِده كام�ي

أمام غرفِة اإلعداِم يقف رجٌل بديٌن و�ف
ي ال بــّد أْن تبــىتَ بأعيِنكــم، أْن تســّجلها ذاكرُتكــم   الــىت

ُ
حظــة

ّ
بالّتحديــِد هي الل

ــرِب، لكــْن هــل لمثِلكــم أْن يكــرب 
َ
ي أواِن الك

فِ مراجعــِة الّنفــِس �ف  حــ�ي
َ

إل
يوًمــا؟ هــل تعرفــون هللا ِمــْن األســاِس؟ 

 وقالْت:
ٌ
ي ضابطة

بْت مىفّ اق�ت

افِك وتنقله إل العالِم، قولي  ا ستصّور اع�ت - “ريحانة”، هذه الكام�ي
ــه.

َ
ــك لــْم تقصــدي قتل

ّ
إّن “�ابنــدي” لــْم يحــاول االعتــداَء عليــِك، وإن

ي هــذا اآلن؟ مــا جــدوى أْن تنتــ�ش األكاذيــُب؟  - هــل ُيمكــن أْن ينفعــىف
ولصاِلــح َمــن؟

 رعايِتــِك وتعليِمــِك 
َ

- لصاِلــح بلــِدك، قضاِئــه، الّنظــاِم الــذي أنَفــق عــى
تريديــن  أال  اإلثــم،  َعــْن  تكّفــري  ــه كي 

ّ
أقل بْعــِدِك،  ِمــْن  ــِك 

َ
أهل َع  وســ�ي

االعتــذاَر؟

ي وطــِن العدالــِة فيمــا قليــل؟ 
 وأنــا سأســتقّر �ف

َ
- كيــف أزّيــُف الحقيقــة

ي حــّد ذاِتــه.
 �ف

ٌ
ِف لهــو جريمــة ي العمــوِم االعتــذار عــْن صــوِن الــ�شّ

�ف

 مشــارِف المــوِت، لمــاذا ال ُتريديــن 
َ

- أنــِت عنيــدة، حــىتّ وأنــِت عــى
بجريمِتــِك؟ اَف  االعــ�ت
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- أنا أرفض هذا الّتسجيل.

ّ للّســماِء، رحــُت أراقــُب  ي ي إبــاٍء، رفعــُت عيــىف
واســتدرُت عنهــا بظهــري �ف

ي كانــْت ترفــرف ِمــْن جهــِة بــرِج حراســِة الّســوِر األّول للّســجِن  الحمائــَم الــىت
، وصاحــْت: ي رأِسي

ي �ف تــىف
ّ
ي بحمائــ�ي الّزاجلــِة، ِمــْن غيِظهــا دك

ــر�ف
ّ
ُتذك

 ! ي لمقابلِة رّبِك إذن، هذا إْن كان لِك ربٌّ - اذهىج

الّدفــاُع  أنجُحهــا  للّتعاســِة،  عديــدٌة  طــرٌق  “ثّمــة  “ُشــعلة”:   
ُ
الغاليــة

بيــِدي  لــو  ــٍل، 
ّ
نحــٍو مضل  

َ
عــى ي  يكّتــف مصــ�ي القــدَر  إّن  ِف،  الــ�شّ َعــْن 

 .” المصــ�ي هــذا  ت 
ُ
الســتأجل

ي 
كأ�فّ بعــزٍم رخــٍو،  الَحتــِف  إل  حظــِة ســأتقّدم 

ّ
الل هــذه  ي 

: “�ف ي
عزيــز�ت

 ّ ي
ــر �ف

ّ
 إطالِقــه، وال يــكاد يؤث

َ
فَ عــى ي أحمــُل اليقــ�ي

حُت ِمــْن عنــاٍء، كأ�فّ اســ�ت
كريــات، أّن كّل األمــِل الــذي 

ّ
يــن الذ ّ  تج�ت

ٌ
ــك حزينــة

ّ
إحســاٌس قــدَر إدراكي أن

تــاِت األحــداِث قــْد صــار إل زواٍل، ال يوجــد 
ُ
عكفــِت عــى إيقــاِده ِمــْن ف

ي كنــُت 
 أ�فّ

ّ
ي إل ي بالخــزي يــا حبيبــىت ِ

أمــٌل هــا ُهَنــا يــا “ُشــعلة”، ال ُيشــعر�ف
ي قْبلَمــا أرحــل، ولــْم أســتِطع”.  فقــط أريــُد أْن أقّبــل يــَدِك ويــَد أ�ج

ٍء  ي
مــُت عــى يديــِك كّل سش

ّ
ي عتــاٍب: “تعل

كنــُت أريــُد أْن أهمــُس لــِك �ف
غتَفر، 

ُ
 ال ت

ٌ
ِك دوًما أّن االستســالم خطيئة

ُ
عدا االستســالم، كانْت حكايات

جزاؤهــا  ولــو كان  فــرٌض  المثابــرَة  إّن  لي  قلــِت  ضــالٌل،  االستســالَم  أّن 
المــوُت، وإْن ُيجــَزى المــرُء بالمــوِت أهــَون ِمــْن أْن ُيجــَزى بالعــاِر، لمــاذا لــْم 

ي عــن الّنهايــاِت العبثّيــة يــا “ُشــعلة” إذن؟”.  يــىف تخ�ج

هــو  بــاهلِل  واإليمــاُن  البحــِر  مْثــل  “الحيــاُة  دوًمــا:  ف  تقولــ�ي ظللــِت 
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ي أمــاٍن”، هــل هــذا هــو المســتقرُّ 
ي ســتصل بنــا إل المســتقرِّ �ف  الــىت

ُ
الّســفينة

“ُشــعلة”؟  يــا 

ا ولــْم  ً بــُت كثــ�ي
ّ
ضِجــه”، ترق

ُ
ــب أواَن ن

ّ
َمــْن ترق  

ّ
“ال يقِطــف الّثمــَر إل

يــا “ُشــعلة”.  الّشــقاَء   
ّ

أقِطــف إل

مــُت يــا 
ّ
مــُت وتعل

َ
منــا ويصَنــع ذكرياتنــا”، تأل

ّ
“إّن مــا يؤلمنــا هــو مــا يعل

“ُشــعلة”. 

جميعهــا؛  كَريــات 
ّ

الذ أنــا  ســأكون  بــْل  ذكريــات،  لي  تكــون  لــْن  مــا 
ّ
إن

عدالــة.  الــال  ذكريــات 

يقــّررون: “الَقصــاَص”. فــأرّدُد حائــرًة: “أيُّ قصــاٍص؟ ومّمــْن؟ كيــف 
َل وحدهــا وانتــرصْت عليهمــا؟”. 

ّ
َّ والــذ ّ تقتّصــون ِمــْن طفلــٍة قارعــْت الــ�ش

أوليــس  ألجِلــه،  عاشــْت  ٍء  ي
كّل سش عــْن  تدافــع   

ُ
الّطفلــة هــذه  كانــْت 

ي ُيــراق  مــُت منــِك هــذا يــا “ُشــعلة”؛ أّن الــىت
ّ
ُف فخرنــا وعّزتنــا؟ تعل الــ�شّ

ي استمسكُت 
ها ال ُيمكن أن تبا�ش الحياَة بدوِنه، كّل الذي فعلُته أ�فّ

ُ
ف �ش

ي إذا فّرطــُت 
 وجــَب عليهــا الَقصــاُص، كأ�فّ

ً
ي آثمــة ف، ثــّم وجدتــىف بهــذا الــ�شّ

ي أمــوُت اليــوَم ورأسي تشــاطر 
ي أ�فّ

 أّيــة حــاٍل، يكــىف
َ

مــا؛ وعــى
ّ
! إن صّفقــوا لي

ي فيــه جــالٌل واطمئنــاٌن ونــزوٌع  ، وقلــىج
َ

الّســماَء افتخارهــا، عينــاي إل أعــى
 االســتقراِر.

َ
إل

 الموِت، ال يا “ُشعلة”.
َ

 عى
ٌ
لْن أترّدد وأنا ُمقِبلة
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)8( 
21 آذار- 2007

آبِ�د- مقاطعة دماوند- محافظة طهران

ي  الــىت المذّهبــة  األغطيــة  رفــع  “ُشــعلة”  يــا  ُتعيديــن  الّثالثــِة،  للمــّرة 
ِمــْن  وتفرشــينها  تنفضينهــا  ثــم  الّضيــوِف،  غرفــِة  مقاعــَد  بهــا  ف  تفِرشــ�ي
ف البخــوَر  جديــٍد، تعّطريــن البيــت برائحــِة الّزهــوِر، مــّرة بْعــد مــّرٍة، ُتطِلقــ�ي
يــن  ف الــَدرَج وتن�ث ف الّســتائَر كي تمّشــط الّشــمُس البيــَت، تكنســ�ي وتفتحــ�ي
 جانــِب الــَدرِج كان “حــارس” قــْد اّتخــذ وضعّيــة 

َ
عليــه مــاَء الــورِد، وعــى

الّنــوِم، تمتمــِت: “وهــل هــذا وقُتــه؟”. ثــّم رفعــِت عينيــِك للّســماِء: “ليتــه 
يكــون مناســًبا يــا هللا!”. 

 ، ز” عالًيــا وهــو ينــادي ِمــْن الّطابــق الّســفىي كان صــوُت عــّ�ي “فريــ�ج
رِج، وصــاح محتفًيــا: ي وطــّل ِمــْن درابزيــن الــدَّ هــرول أ�ج

- تفّضال.

ي أواخــر الثالثينيــاِت 
ي أعقاِبــه دخــل رجــٌل طويــٌل، بــدا �ف

دخــل عــّ�ي و�ف
رّحــب   ، الكــرسي يجِلــس متقوقًعــا داخــل  ــًرا وهــو 

ّ
كان متوت ِمــْن عمــِره، 

ي مــّرة فمــّرة، لكــْن بــدا عليــه عــدُم الّرضــا، فتــح عــّ�ي بــاَب الحــواِر  بــه أ�ج
ِمــْن  ينحــدر  ناجــح،  مهنــدس  “عمــر”،  اســمه  العريــس،  مزايــا  بتعديــد 
ي شــبه الجزيــرِة، وهــو مســتعّد أْن يدفــع 

أ�ٍة طّيبــٍة عربّيــٍة لهــا أصــوٌل �ف
 مجــرى مــاٍء 

َ
المهــر الــذي ســُيَتفق عليــه نقــًدا، ولــه بيــٌت فســيٌح ُيطــّل عــى

ي األهــواز.
وحديقــٍة �ف
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ي باستنكاٍر: هتف أ�ج

لهــا  أســمح  كيــف  ز”!  “فريــ�ج يــا  الوحيــدة  ي  ابنــىت هــا 
ّ
إن األهــواز؟!   -

بعيــًدا؟ بالّســفر 

قال “عمر”:

ي 
ي بيًتــا بالّتمليــِك �ف هــِة، سأشــ�ت ف احة لل�فّ - بيــت األهــواز مجــّرد اســ�ت

شــماِل طهــران.

هــا لــْم ُتكمــل دراســة الجامعــة 
ّ
- وال حــىتّ شــمال طهــران! إضافــة ألن

بْعــد.

ئ الّزواَج حىتّ إتماِم الّدراسِة. - ال بأس، نعقد الخطوبة ونرحج

يمــوِن الحامــض، واســتدارت 
ّ
دخلــْت أّمي عليهمــا بكــؤوس عصــ�ي الل

ــه وقــال:
َ
ي دخان ، نفــخ أ�ج

ً
لتخــرج م�عــة

ي األمِر ونرّد عليك.
ر �ف

ّ
- طّيب يا سّيد “عمر”، نفك

: فيما بْعد قلُت ألّمي

- وهللا الّسّيد “عمر” كان وسيًما.

ي وهي تضحك:
 كتىف

َ
ي عى بتىف صف

يــن عاًمــا  ِك بع�ش ــه يكــ�ج
ّ
ي أبــاِك بمْثــل هــذا الــكالم! إن

- إّيــاِك أْن تغيــطف
 األقــّل.

َ
عــى

جهــازي،  نواقــَص  لي  تبتــاع  الحــاُل،  بهــا  تيــّ�ْت  مــا 
ّ
وكل  ، أّمي كانــْت 
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ِمــْن مفروشــاْت وأواٍن فضّيــة ونحاســّية ونجــف الكريســتاِل، وســتائَر، 
تقــول: كهربائيــة،  وأجهــزًة 

 . فٍ ي غمضِة ع�ي
ي �ف

- الّنصيُب يأ�ت

ون، منهم أصحاُب المتاجِر ومهندسون وعّمال  ي كث�ي  خطبىت
َ

تقّدم إل
ي البــازاِر، لكــّن أصغرهــم 

ت �ف
ّ

مصانــِع، وحرفّيــون مّمــن اســتأجروا محــا
ي كّل مّرة جاهًزا:

ي �ف  األقّل، كان ردُّ أ�ج
َ

ِ سنواٍت عى ي بع�ش
�ف ا كان يك�ج سنًّ

ها بمْثل هذه األعوام. - لن أدفعها إل الّزواِج ِمْن رجٍل يك�ج

 ، ي  كالم أ�ج
َ

ف نختــىي لجلســٍة عقــِب كّل عريــٍس، تؤّمــن أّمي عــى وحــ�ي
تهــّز رأَســها:

 حضــِن 
َ

ي بــِك إل
- نعــم يــا “ريحانــة”، أنــِت ابنتنــا الوحيــدة، لــن نلــىت

ي عمــر أبيــِك، إذا تزّوجــِت فليكــْن زواًجــا متكافًئــا.
رجــٍل �ف

ي مْثل عمري؟!
- وماذا إذا لْم يتقّدم َمْن هو �ف

 قناعٍة وَمهٍل، لماذا نتعّجل؟
َ

- إذا أردِت الّزواَج فليكْن هذا عى

، أرّد عليها: تقول أّمي

ي المبدأ.
- الفكرُة ليست فيما أريد، الفكرة �ف

ي الكلّية ونزّوجِك ألّول عريٍس.
ي �ف - حسًنا، تخّرحج

 
َ

ُب منــه أقّبلــه عــى  وجِهــه وجــوٌم، أقــ�ت
َ

ي بجنــِب عيِنــه وعــى ينظــر لي أ�ج
جبهِتــه، أقــول وأنــا أضحك:

. ي
ه لن يهون عليك فرا�ت

ّ
- أعرف أن
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 الّزواج يا “ريحانة”.
َ

ة عى - أنِت صغ�ي

: ً
ي خرصي بتحٍد وأقول ممازحة

أضع يدي �ف

ي بعاٍم.
ي “هند” اليوم وهي أصغر مىفّ - خطبة صديقىت

ًرا:
ّ

ي سّبابته محذ يرفع أ�ج

يتلّصــص  أْن  أريــد  ملبــٍس واســٍع، ال  ارتــداء  تنــىي  لكــْن ال  ي  اذهــىج  -
ي مْثــل هــذه الحفــالت يختــار الّرجــال زوجاتهــّن.

 مفاتنــِك، �ف
َ

الّرجــال عــى

ي مشغوٌل.. ي العموِم قلىج
- �ف

: ي ثّم غمزُت بعيىف

- بكما.

 
ُ
الخاطبــة  ،

ً
مرتاحــة  

ً
زيجــة أتــزّوج  أْن  أســتحق   ،

ً
جميلــة أبــواي  ي 

يــرا�ف
 

َ
، وكانْت أّمي تش�ي إل ا َمْع أّمي ً  عتباِت بيِتنا، وتشاجرُت كث�ي

َ
داخْت عى

 هــذا البــاب رجــٌل ليــس كمثِلــه رجــٌل”. فُتمصمــص 
َ

البــاِب: “ســيقف عــى
ة  ي صغــ�ي : “ابنــىت  وتقــول: “بْعــد أْن يضيــع الُعمــُر”. تنهرهــا أّمي

ُ
الخاطبــة

يــا امــرأة”. 

كنُت أَرى أّمي وهي ُتشِعل المباخَر وتستجدي الّسماَء عريًسا يليق، 
أْن  ِمــْن  مــا تقــّدم أحُدهــم ُيخــّض قلُبهــا 

ّ
الّنــذوَر، وكل نــِذر 

ُ
القــرآن وت تقــرأ 

ي كّل مــّرٍة كان تنبؤهــا صحيًحــا، لــْم يــأِت بْعــد َمــْن 
يتشــابه واآلخريــن، �ف
يســتحق ريحانتهــا.

، وطالمــا  ي
، لكــىفّ ي

، بطبيعــِة الحــاِل، الّرفــض مــىفّ ي
ض أْن يــأ�ت كان ُيفــ�تَ
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ي  ي َعْن طريقهما، وأنتظر أْن تجمعىف
، أترك الّرفض يأ�ت احتفظْت به ك�ٍّ

ي تقاطــٍع واحــٍد.
الّســبُل َمــْع “إيــوان” �ف

 
ً
، حيــث سأســتقّل مواصلــة ّ  قــدمي

َ
ا عــى ً بلغــُت ميــدان “آزادي” ســ�ي

 ســائٌق واحــٌد فقــط، وكانــْت الّســيارُة 
ّ

 مقاطعــة “دماونــد”، لــْم يكــن إل
َ

إل
شــاغرًة، اّتفــق مــ�ي أْن أســّدد نصــف األجــرِة ونتحــّرك فــوًرا، وافقــُت كي 
ي الوقــُت، ال أعــرف كيــف بــدا لي فيــه ِمــْن الوهلــة األول هــذا  ال يتأّخــر �ج
ٌء ِمْن الوّد والبساطة، وهو يجّفف  ي

ي مالمحه سش
الّنوع من األلفة! بدا �ف

ي 
؛ وعندمــا جلســُت �ف ي

فّ مــن وجهــه بكــّم قميِصــه، لكــىفّ العــرَق الــذى يــ�ف
ي  ، بعــد أن رمقــىف

ً
، أو ســاذجة

ً
ف لي كــم كنــُت مخطئــة المقعــِد خلفــه، تبــ�يّ

ي  ــه يســألىف
ّ
ف نفذتــا داخــىي فشــعرُت برجفــة، كأن تــ�ي

ّ
الل ف  بعينيــه الحاّدتــ�ي

عــن أجرتــه قْبــل أْن نتحــّرك، ثــّم لّمــا ابتســم ابتســامته العدوانيــة فــالح 
ـها بعــض  ف صــّف مــن أســناٍن صفــراء يشــوبـ مــن أســفل شــفتيه الغليظتــ�ي
ي ال أريــد 

ي لــْم أفهــم مغــزى نظراتــه، أو كأ�فّ
الّســواد، آثــرت الّصمــت، وكأ�فّ

 موضــوع األجــرِة حــىتّ نبلــغ وجهتنــا.
ً
أن أفهــم، تاركــة

، ِمْن تجاهىي طلب  ي أدار مفتاحه متنّهًدا، مستســلًما لقراري الّضمىف
 خلــف المقــّود 

ً
ج، جلــس قليــا عينيــه أجرتــه، بــدأ موتــور ســيارته يحــ�ش

ي  ، قطّبــت جبيــىف
ً
حــىتّ تســخن الّســيارة، ثــّم فجــأًة قفــزت الّســيارُة متحّركــة

ي  بدهشــٍة عندمــا تقلقــل جســدي ِمــْن حركــِة الّســيارِة المباغتــِة، فحدجــىف
بجنــب عينــه وهمهــم:

 إصالٍح.
َ

- الموتور يحتاج إل

ك الّســيارة  مــّر الوقــُت وأنــا أقضــم أظافــري ِمــْن القلــق، حيــث كان يــ�ت
 ســيجارة، أو يبــّدل 

ً
تتابــع طريقهــا ويرفــع يديــه عــن المقــّود ويشــعل مثــا
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 ، ي أفزعتــىف بطريقــٍة  يغفــو،  ــه كان 
ّ
أن والكارثــة  الّراديــو،  قنــوات  ف  بــ�ي فيمــا 

�ع 
ُ
 ألســفل فجــأًة ويشــخر شــخرًة ممطوطــة متقّطعــة، فــأ

ّ
رأســه تتــدل

 كتفــه فينتبــه ولعــاٌب يســيل مــن فمــه. 
َ

بالّربــت عــى

ي 
بعــد أن لكزتــه �ف الّســيارَة،  مــرة أخــرى فأمرتــه أن يركــن  لكّنــه غفــا 

قلــب  ي 
�ف ــف، 

ّ
وتوق المكابــح  عــى  أيقظتــه، ضغــط  عنيفــة  لكــزة  جنبــه 

هثــة خلفنــا، صخــت الّســيارة 
ّ

ث للّســيارات الا الّطريــق، دون أْن يكــ�ت
 عــى وضــع حــدٍّ 

ً
، كنــُت عازمــة ف وتحّجــرت، والتفــت نحــوى مّتقــد العينــ�ي

لهــذا االســتهتار، إنمــا مالمحــه المخيفــة، المرتعشــة، المتحفــّزة، أوحــت 
لي بما قد يبدر من رجٍل مثله، حمحم، وركن الّســيارة واســتدار نحوي، 
تشــنجت  ثــم  يســتدير،  وهــو  الثقيــل  جســمه  تحــت  الكــرسي  طقطــق 

عضــالت وجهــه، وقــال:

- كدنا نصل.

ي الّطريــق، تركــض نحــو ســيارتنا  البيــوت المتناثــرة الّطفيفــة عــى جانــىج
ل 

ّ
، تذهــب أثنــاء تقّدمنــا، يتســل ي

الّرثــة وتقذفهــا إل داخــل الّطريــق وتمــ�ف
ي  الملــل ويكــ�ج ويتعاظــم فينقطــع آخــر خيــوط الحــوار الواهــن مــا بيــىف
ف حمراويــن تنازعــان الّنــوم، وتنّفســُت  ي بعينــ�ي وبينــه، فقــط كان يرمقــىف

ي “دماونــد”.
الّصعــداء وأنــا أترّجــل أمــام بيــت “هنــد” الجديــد �ف

وبعــض  األقــارب  غــ�ي  ه  يحــرصف لــْم  ا،  ً الخطوبــة كبــ�ي حفــل  يكــْن  لــْم 
هــا لــم 

ّ
، وأن

ٌ
هــا خائفــة

ّ
الّصديقــات، ّصحــْت لي “هنــد” قْبــل الخطوبــِة أن

ي 
بيــٌت فســيٌح �ف لــه  ـهــا،  أقاربـ أحــد  بْعــد، كان  الّرجــل   

َ
إل تتعــّرف جّيــًدا 

نخيــٍل، ســألُتها: بــه كــرُم  يحيــط  مــوس،  ي  أ�ج مقاطعــِة 

ك أحٌد؟ - هل أج�ج
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- بالعكــس، تركــوا لي خيــار الّرفــض أو القبــول، أنــا أعرفــه، تقابلنــا أكــ�ث 
. هــا رهبــِة الّتجربــِة ليــس أكــ�ث

ّ
ي مناســباٍت عائلّيــة، ال أعــرف! لعل

ِمــْن مــّرٍة �ف

- لكن هذا سفٌر يا “هند”؟!

ي أْن أزور بيت أهىي مّرًة كّل شهٍر.  - اّتفق مع أ�ج

 ســطِح 
َ

العريــَس وصــل، كّنــا نجِلــس عــى أّن  ُتعِلــن  الّزغاريــُد  كانــْت 
البيِت حول موائد خشــبّية ُرّصت عليها أطباُق الّتمِر والّرماِن والِعنب، 
ِمــْن  ا أبيــَض 

ً
وفيمــا قليــٍل، صعــدْت إلينــا “هنــُد” وكانــْت ترتــدي فســتان

 وجِههــا الَخجــُل، 
َ

، بــدا عــى ي
الحريــِر، تتأّبــط عريَســها بشــكٍل اســتعرا�ف

وعّطــل  ســاقيها  أخــىف  الــذي  الفســتان  ذيــل  تلملــم  أن  تحــاول  وهي 
حركتهمــا. 

نحــوه  شــعرُت  أدري كيــف  ي ال 
لكــىفّ كان وســيًما،  تأّملــُت عريَســها، 

ف الُقــداَم الذيــن كانــوا  بشــعوِر االنقبــاِض؟! بــدا كواحــٍد ِمــْن األخمينيــ�ي
هــا 

ّ
ــه أقبــح َمــْن رأْت عينــاي! ال بــّد أن

ّ
يســكنون إيــران قْبــل اإلســالم، بــدا كأن

ث  يلــِة، ولــم يكــن يكــ�ت
ّ
ــه ســّيُد الل

ّ
ف كأن نظــرُة عينيــه، كان يحــدج الجالســ�ي

هــا 
ّ
ا جــوار قامِتــه الّضخمــة، بــل كأن ً ي تضــاءل جســُدها كثــ�ي  “هنــد” الــىت

َ
إل

ِمــْن األناقــِة، يرتــدي بذلــة  ٌء  ي
بــه سش ــّم بذلِتــه، ولــْم يكــْن 

ُ
ي ك

مجــّرد زّر �ف
 ربطــِة عنــٍق حمــراٍء وقميــٍص أزرق! 

َ
ــوِن عــى

ّ
باذنجانّيــة الل

التوّتــر،  أخفيــُت وجــىهي وأنــا أضحــك، شــعرْت “هنــد” فبــدا عليهــا 
العريــِس،  َعــْن  انطبــاعي  تعــرف  أْن  ســتلّح  األحــوال-  ي كّل 

–و�ف كانــْت 
الكــذُب  ف  َ ُيقــ�ت مــا  هنــاك  ليــس  القــوَل،  ســأصدقها   ، ي

كعــاد�ت وكنــُت؛ 
ألجِلــه.
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ي أْن تشــاركه فراًشــا واحــًدا وتغفــو  هــذا الّرجــل؛ كيــف ُيمكــن لصديقــىت
ي ألســناِنه وهــو يضحــك  ي حضِنــه؟ كــدُت أتقيــأ، خصوًصــا مــع مالحظــىت

�ف
صــْت 

ّ
ي الّداكــن، تقل

مــلء فمــه، كان لــوُن أســناِنه خليًطــا ِمــْن األصفــِر والبــىفّ
ســوِر   

َ
إل واســتندُت  الّشــارع  ناحيــِة   

َ
إل بجســدي  التففــُت   ، ي

معــد�ت
 

َ
ّ “هنــد” وعّضــْت عــى ي

ي أريــُد المزيــَد ِمــْن الهــواِء، بحلقــْت �ف
الّســطِح، كأ�فّ

شــفتيها، فيمــا كان خيــالي هنــاك، َمــْع “إيــوان”، الــذي ال ُيشــِبه أحــًدا. 

ف  انرصفُت قْبل انتهاِء الُعرِس، كانْت شوارع طهران تضّج بالمحتفل�ي
وز؛ عيــد رأس الّســنة الفارســية، الــذي ســتبدأ مراســمه صبــاِح  بعيــد النــ�ي
َ يوًمــا،   عــ�ش

َ
الغــد؛ وهــو يــوم عطلــٍة رســميٍة، احتفاالُتــه تســتمّر ألربعــة

يرتــدون  الّرجــاِل  ِمــْن   ُ الكثــ�ي وكان  كعادِتهــا،   
ً
مبتهجــة الّشــوارُع  كانــْت 

ي أياديهــم الّطبــل وُينِشــدون القصائــَد 
ي صفــراء، �ف

مالبــس حمــراء وطــوا�ت
الُمبــارك؛  وز”  فــ�ي ي  بـ”حــاحج تشــّبًها  وجوَههــم  ســّودوا  وقــد   ،

َ
الّشــعبية

الشــخصّية الخيالّيــة رمــز العيــد. 

 البيِت، 
َ

الّربيع ســوف يبدأ، وســوف تتجّدد الحياُة، عندما ُعدُت إل
قــْد  أّمي  وكانــْت   ، ي وقّبلــىف ريــاٍل  ألــف  ي  منحــىف بالهدّيــِة،  جاهــًزا  ي  أ�ج كان 
، ووضعــْت عليــه “الهافــت   الّطاولــة مفرًشــا ِمــْن الكشــم�ي

َ
فرشــْت عــى

العطايــا   
َ

إل ترمــز   ،” ف “الّســ�ي بحــرف  تبــدأ  أشــياٍء   
ُ
ســبعة وهي  ”؛  ف ســ�ي

، ثــّم جّهــزْت لنــا أطبــاق األرز بالّزبيــِب، وعصــ�ي  ِ ي منحهــا هللا للبــ�ش الــىت
 الحركــِة 

َ
 الّطاولــِة فصــوَص الّثــوِم؛ الــذي يرمــز إل

َ
الخــوخ، ووضعــْت عــى

الشــفافّيِة   
َ

عــى ــل 
ّ
تدل ومــرآًة  للميــالِد،  ترمــز  ي  الــىت اعــَم  وال�ج والّطاقــِة، 

والّســطوِع، ووضعْت المصحَف طلًبا للمســاعدِة ِمْن هللا، كانْت إيراُن، 
وز.   اختــالِف طوائِفهــا، تحتفــل بعيــِد النــ�ي

َ
وعــى
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:  رأِسي
َ

قالْت أّمي وهي ترّبْت عى

وِز.  - غًدا نخرج ونحتفل بالن�ي

- غًدا لدّي مأرٌب آخر.

 موعــٍد 
َ

، كنــُت عــى ي ض، تركُتهــا ودخلــُت غرفــىت م أو تعــ�تَ ّ وقْبــل أْن تتــ�ج
ي بالوشــِم. 

ي الّصباِح لرســِم كتىف
�ف

أغفــو  أْن  مــا حاولــُت 
ّ
الِفــراش، وكل  

َ
عــى خلعــُت مالبــىي وتمــّددُت 

، كنــُت أريــُد أْن أحــىي   جســ�ي
َ

ي المشــهُد الــذي أوّد نقَشــه عــى
خامــر�ف

؛ “وداع”، أرســم وجهها، وحاولُت  ي
ّ لبطلِة ألوا�ف  بدقِّ الوشــِم عىي

ً
حكاية

. ي ل أجمــل مــا يليــق ِمــْن مالمــَح لبطلــىت
ّ
ي كي ُيمكــن أْن أشــك ي ذهــىف

أْن أصــىفّ

قــد  ي  أ�ج كان   ، ّ الــ�ي ي 
�ف جلبــٍة   

َ
عــى اســتيقظُت  الفجــِر  قْبــل  ي 

لكــىفّ
ي لــْم تَنــم بْعــد بســبِب توضيــِب البيــت. ؛ الــىت اســتيقظ بــدوِره، وتبعتــه أّمي

ّ يعــّج بالّرجــاِل، يمّزقــون أجســاِد بعِضهــم  نظــرُت ِمــْن الّنافــذِة، الــ�ي
ّ ال تســتطيع المــروَر  حــاص الــ�ي

ُ
طــِة ت البعــِض بالّســيوِف، وقــّواُت ال�شّ

الّنــاِر  مشــاعَل  يحِملــون  الذيــن  المحتفلــون  تالحــم  الّزحــاِم،  شــّدِة  ِمــْن 
ض  ا بنهايِة سنٍة وبدايِة أخَرى، هؤالء كان ُيف�تَ

ً
 الجبِل إيذان

َ
للّصعوِد إل

، لكّنهــم تعاركــوا! ي
بهــم أْن يبادلــوا بعضهــم الّدعــاَوى والتهــا�ف

 
َ

ّ يبعــث عــى وِز، يتحــّول ِمــْن احتفــاٍل طقــىي ُع عيــد النــ�ي كان هــذا �ش
ي الموعــِد نفســه!

 احتفــاٍل بالــّدِم، كّل عــاٍم، �ف
َ

الَبهجــِة إل

يــِل، 
ّ
َمــْع طلعــِة الّصبــِح خرجــُت، انقضــْت المشــاحنات بانقضــاِء الل

ا. ً  الجبــِل أخــ�ي
َ

وطلــع المحتفلــون إل
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للعــاِم  اســتعداًدا  البيــَت،  تنّظــف  ــْت 
ّ
ظل  ،

ً
مســتيقظة أّمي  كانــْت 

البــارِد.  الفصــِل  بانتهــاِء   
ً

واحتفــال الجديــِد، 

يقفــزون  والِكبــاُر  الّنارّيــِة،  بالّشــعالِت  يلعبــون  الّشــارِع  ي 
�ف األطفــاُل 

فــوق أكــواٍم مشــتعلٍة ِمــْن الَحطــِب كطقــٍس مســتحبٍّ لالحتفــال بالعيــِد، 
، والّنــاُس خــارَج منازِلهــم يقيمــون 

َ
كانــْت أبخــرُة الّشــواِء قــْد ضّببــْت الّرؤيــة

 البيِض ويزّينونه، وشــباٌب 
َ

 اختالِف أنواِعها، يرســمون عى
َ

المآدَب عى
 . بكــِة بشــكٍل فلكلــوريٍّ يرقصــون الدَّ

آخــر  الُمقاِبلــة   
ُ
والّناحيــة بمزمــاٍر  رجــٌل  جلــس  الّشــارِع  قارعــِة   

َ
عــى

ي يبيعهــا  ب الّصاجــات فيلتــّف األطفــاُل حــوَل ألعــاِب الّصفيــِح الــىت يــرصف
ِ الذيــن يبتاعــون   بالبــ�ش

ٌ
ش الّرصيــَف، األســواُق مزدهــرٌة مكتّظــة وتفــ�ت

 
َ
هبيــة

ّ
المالبــَس الجديــدَة والَحلــوى واأللعــاَب والــورود، واألســماَك الذ

 
َ

إل المتّجــه  البــاص  وركبــُت  هــذا  كّل  ِمــْن  فــررُت   ، الَحــظَّ تجلــب  ي  الــىت
كريــم”. “ربــاِط  مقاطعــِة 

اخيــِص الّزينــة والّتجميــل  ي “ربــاِط كريــم” تتســ�تّ مراكــز الوشــوِم ب�ت
�ف

بعنايــٍة،  زبائنهــا  يختــارون  ي  الــىت الُمغلقــِة،  الُغــرِف  ي 
�ف بينمــا   ، والّتســم�ي

ي الوشــوِم تقليــًدا 
ي تــَرى �ف ون الوشــوَم، يخشــون ِمــْن الّســلطاِت الــىت يبــا�ش

 العمــِل بطريقــٍة غــ�ي قانونّيــٍة، 
َ

يعــِة، فيضّطــرون إل ّ ــا ُمخالًفــا لل�ش غربيًّ
بالعــاداِت  تشــّبًها  الّرجــاِل  ُعنــِق  ي ربطــاِت 

أيًضــا، �ف تــَرى،  الّســلطات  إّن 
الغربّيــِة! 

، حيــث إذا صــودف وأْن  ف ي المحــّل قــْد تحّجــ�ج
كانــْت معظــُم البنــاِت �ف

هجــم األمــن، ُيمكــن للِحجــاِب أْن يُنقذهــن ِمــْن االعتقــاِل. 
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 الوشــِم مصطلــَح “تاتــو”، بالنيابــِة َعــْن 
َ

الّشــباُب اآلن ُيطلقــون عــى
 .” ي التقليدّيــة اإليرانّيــة “خالكــو�ج الّتســمية 

، وإْن أباَحهــا ألنفِســهم الّشــباُب،  ئ لكــّن للوشــوِم، أيًضــا، صيَتهــا الســىي
ي 

�ف بهــم  يجّولــون  ثــّم  وتوشــمهم،  ف  المجرمــ�ي تعتقــل  الّســلطات  كانــْت 
 الُجــرِم، حــىتّ 

َ
 عــى

ً
ف َعــْن هــذه الوشــوم دليــا الّســاحاِت العاّمــِة كاشــف�ي

الّرياضّيــون الذيــن كســوا أجســاَدهم بالوشــوِم، كانــوا إذا تنافســوا باســم 
 االعتقــاِل.

َ
إيــران أخفــوا وشــوَمهم بالّضمــاداِت خشــية

ي   الموعــِد، انتظرتىف
َ

هاتفــُت واحــدًة منهــّن كنــُت قــْد اّتفقــُت معهــا عــى
، انتظــرُت  ّ ي  مدخــِل زقــاٍق ضّيــٍق، دلفنــا إليــه ثــّم دخلنــا ِمــْن بــاٍب جانــىج

َ
عــى

 أْن جاء دوري. 
َ

قرابة ساعة، إل

 وهي 
ً

ــْت تــدردش مــ�ي أول
ّ
جلســُت تحــت يــِد فتــاٍة شــاّبٍة محّجبــٍة، ظل

هــا تمّرنــْت لعــاٍم 
ّ
إن تجّهــز الفــوَط وتغــىي اإلبــَر وتســّخن األحبــاَر، قالــْت 

تســتورد  واآلن  فــٍة،  يــِد عجــوٍز غجرّيــٍة مح�ت  
َ

عــى إســطنبول  ي 
�ف كامــٍل 

ــا لجودِتهــا.
ً
األحبــاَر واألدواَت ضمان

حجابهــا  تعــِدل  عنهــا،  ي 
ــح كتــىف ـ ـ ـ أزيـ أتــأّوه،   ، ي

ي كتــىف
�ف اإلبــرَة  تغــرس 

: وتضحــك

 األمِر، ال بأس.
َ

- ستعتادين عى

 األلِم.
َ

َ أْن أعتاد عى - أخىش

الحيــاِة  ألــَم  يــوازي  الّضيقــة  الُغرفــة  هــذه  ي 
�ف الَوشــِم  ألــُم  وهــل   -

بالخــارِج؟!
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ي بــطٍء 
حــُت لهــا مالمــَح “وداع”، تحّملــُت األلــَم وهي ترســمها �ف �ش

: ي ، حاولــْت تلهيــىت أئــنُّ  ِجلــدي، ورحــُت 
َ

عــى

- ما اسُمِك يا خانم؟

- “ريحانة”.

- مسلمة، صحيح؟!

- مسلمة سنّية.

ف ماذا سيفعل األمُن إذا حرصف اآلن وكشف  - أنِت شجاعة، ال تعرف�ي
َعْن هويتِك!

- أظّن أننا آمنون!

. ي - ال أحَد آمن صّدقيىف

؟ ابنُتــك كانــْت تتوّشــم  ي ، مــاذا ســيقولون أل�ج ي وضحكــْت، انقبــض قلــىج
، قلــُت: واعتقلناهــا! طــردُت الفكــرَة ِمــْن رأِسي

- أِ�عي إذن.

ليجــّف،  وتركُتــه  بفوطــٍة،  ِجلــدي   
َ

عــى ِمــْن   ِ الحــ�ج  َ ي
بــوا�ت مســحْت 

، ومضــْت تســتكمل رســَم وجــِه “وداع”، ولــم 
ً
بْعدهــا غرســْت اإلبــرَة ثانيــة

تصمــْت:

 
َ

 الّزقــاق عــى
َ

ي ِمــْن المتشــّددين الذيــن يتّممــون عــى
- عليــِك أْن تخــا�ف

مــداِر اليــوم أكــ�ث ِمــْن خوفــِك ِمــْن األمــِن.
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. ي
ما أ�عِت زال خو�ف

ّ
- كل

- التعّجُل ُيفِسد الَوشِم.

ي إذن، لقْد توّترُت. - اصمىت

ي الّشاِل وضحكْت:
خّبأْت وجَهها �ف

- يزول إحساُس األلِم بالّتوتِر.

 الكتِف، وقالْت:
َ

ثّم لّفت مرآًة بزاويِة برصي عى

- ها، ما رأيِك؟

قفزُت وأنا أصخ:

- “وداع”.
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)17(
21 تموز- 2010

- ضواحي محافظة طهران ن سجن شهر ري- عن�ب »1«- ورام�ي

ســمعنا صيــَر بــاِب الّزنزانــِة ولــْم نكــد نفتــح أعيننــا حــىتّ أعَشــاها ضــوء 
 هناك وحولها زمرٌة ِمْن العساكر، 

ً
 واقفة

ُ
، كانْت الحارسة مصباٍح يدويٍّ

ِمــْن بيننــا، حاولــْت المقاومــة بــال  شــّدوا صاحبتنــا الخرســاء، ســحبوها 
 بــاَب 

ُ
جــدوى، تقرفصنــا حــول بعضنــا خائفــات، ثــّم صفقــْت الحارســة

الّزنزانــِة ومضــْت بالخرســاء.

 بعضنــا البعــض لســنا نفهــم شــيًئا، بعــض النّظــرات عتــاب 
َ

نظرنــا إل
 مســامعنا 

َ
بْعــد قليــٍل وصــل إل تــرك صاحبتنــا، وبعضهــا خــوف،   

َ
عــى

صاخ صاحبتنــا، فانفطــرْت قلوبنــا عليهــا، لــْم يمــِض وقــٌت حــىتّ انفتــح 
بــاُب الّزنزانــِة وألقــوا بالخرســاِء بيننــا، فحصناهــا، كان معظــُم جســمها 
بوهــا بالكهربــاء، فاحتضّناهــا بيننــا، لكّنهــا كانــْت 

ّ
هــم عذ

ّ
ــا، وأدركنــا أن

ً
مزّرق

قــْد اســتنفدْت طاقتهــا للّصمــود.

ــق عيناهــا ألًمــا، 
ّ
ي ُشــّح الّضــوِء تتأل

يتــوّرم وجــُه الخرســاِء، يســوّد، و�ف
 أيادينــا، بــدْت لــْم تكــْن 

َ
ــب بيننــا، يســيل دُمهــا عــى

ّ
تــرصخ: »آآآآ«. تتقل

قــْد اســتفاقْت بْعــد ِمــْن التعذيــب عــى يــد الحارســة. 

 البــوِل، تمســح الــّدَم، تتخّضــب 
َ
ال يوجــد مــاء، تحــرصفِ إحدانــا صفيحــة

وجوُهنا به، ال ينقطع، ينفجر ِمْن كّل اّتجاٍه، ِمْن عينيها، فِمها، أذنيها، 
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، والــّدُم 
َ

، فأعــى
َ

نلملمهــا فيمــا بيننــا، بــدْت تتمــّزق، تــرصخ بصــوٍت أعــى
 
ُ
ف أكّفنــا، أعرفهــا، ليســت لديهــا الّرغبــة  الجــداِر، ينســكب بــ�يْ

َ
يكــّب عــى

ي المــوِت اآلن، وال بهــذه الّطريقــِة، نزعــق ِمــْن فرجــِة البــاِب القضبانّيــِة، 
�ف

ي عينيهــا اســتنكاٌر، تدعكهمــا: »مــا 
 البــاَب، تطــّل علينــا و�ف

ُ
تفتــح الحارســة

ــق 
ّ
تدق الخرســاُء،  تتلــّوى  الّضجيــج؟«،  هــذا  يســتدعي كّل  الــذي  األمــر 

 
َ
طــم: »ال شــغلة  الّنظــَر: »إْن كان األمــُر هكــذا فويلكــّن«، ثــّم ت�ج

ُ
الحارســة

تــرّد:  تمــوت«،  هــا 
ّ
»إن أصيــح:  أصابهــا؟!«،  الــذي  مــا  الخرســاء!   

ّ
إل لنــا 

ي 
ي تزعجنــا أْن تقــ�ف هــا المــوُت، اآلن أو بْعــد قــرٍن، آخــر األمــوِر الــىت »مص�ي

ي فقــط إذا ماتــْت لــ�ي ندفنهــا«، ُتغِلــق البــاَب 
إحداكــّن نحَبهــا، اســتدعو�ف

 . ي
وتمــ�ف

احْت،  ها اســ�ت
ّ
نــا، لــْم تكــْن تتنّفــس، أدركنــا أن

ّ
أجلــس جواَرهــا، نجلــس كل

، يحرســنا المــوُت،  ٍ
ــع لــ�ت ـ ي إنــاٍء ال تتجــاوز ســعته ربـ

ــا �ف
َ
هنــا نتبــّول مصائَرن

وإذا شاء تلىّه بنا، أجلُس جواَرها وال أجد الّدموَع، كيف ُيمكن أْن نبىي 
ٍء،  ي

، رغــم كّل سش ي
 أْن نبــىي بقاءنــا؟ لكــىفّ

َ
احْت؟ أليــس ِمــْن األول َمــْن اســ�ت

ي خِلــق دوافــع 
، الفهــَم، كي يكــون بمقــدوري االســتمرار �ف

َ
أريــُد المعرفــة

 ّ ي رأِسي لغــٌز مســتحيٌل، مهــّوٌم، اســتغلق عــىي
البقــاِء الُمشــَتبه عليهــا، �ف

ــه، هــل ُيمكــن أْن ُيصِبــَح المــوُت جائــزًة للّصابريــن؟ لمــاذا نحتمــل؟ 
ُّ
حل

ٍة ِمــْن   بحــ�ي
َ

ي فضــاِء االلتبــاِس، والخرســاُء ترقــد عــى
طاشــْت األفــكاُر �ف

 
َ

نبّتــل إل باألمــِس، كّنــا  التبّتــل،  اســتغرقها  مْثــل زاهــدٍة  دِمهــا، مســّجاًة 
 

َ
هللا، نتفــّرغ لعبادِتــه، نتعّبــد وننقِطــع َعــْن الّدنيــا إليــه، اليــوم نبّتــل إل

المــوِت أْن يصَفــح، وقــْد انقطعَنــا َعــْن األلــِم إليــه.
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ي َمْن أتعَبها  نجلس، نؤّدي صالَة االنســحاق الّتام، أَرى الموَت بعيىف
، أقول:  ُ الّصــ�ج

 اآلن. 
َ
ف الحارسة - استدع�ي

واحــدٍة  ِمــْن  تنّقــىي  عــ�ج  الّزنازيــِن،  جــدران   
َ

عــى أرســم،  أْن  قــّررْت 
يُعــد. ولــْم  عشــُته،  مــا  مــا كان،   ، ّ ي

مــا�ف ألخــَرى، 

 بطريِق المعاناِة.
ّ

ي رأِسي تساؤالت، ال ُيمكن اإلجابِة عنها إل
�ف

، أتعــّرى  ِ
، بــذلِّ الحــاصف ي

ف بوداعــِة المــا�ف ي أبــوح، أعــ�ت
أرســم، كأ�فّ

فِ والَوحــِل والــّدِم. ي أصطنعهــا ِمــْن الّطــ�ي ِمــْن ألــ�ي باألحبــاِر الــىت

ــا  حيًّ بعُضهــا  يــزل  لــْم  ي  الــىت اكــرِة 
ّ

الذ مشــاهَد   ، ي
رســوما�ت عــ�ج  أقّيــُد، 

هــن قــّررن 
ّ
ي المياديــِن ألن

ي ُيشــَنقن �ف
ــوا�ت

ّ
بطبيعــِة الُعزلــِة، أَرى الّنســاَء الل

خــوَض حياتهــّن بالّتحــّدي، وعارضــن قــرارات الّســلطِة بفــرِض الِحجــاِب، 
أذكــر قهــَر الّرجــاِل، كتــَم أنفــاِس األطفــاِل.

ي  فُ الــكالِب؛ الــىت ، فيمــا تلمــع أعــ�ي
َ
ي القديمــة

أرســم، بــإرادٍة باهتــٍة، حيــا�ت
ي ســاحِة 

ف األســالِك الّشــائكِة لأســواِر تحــاول العثــوَر �ف لْت ِمــْن بــ�ي
ّ
تســل

ــْت بطــوَن الّتعســاِء.
ّ
 وليمــٍة ضل

َ
الّســجِن عــى

 ، ّ ٍ جماعي ي عن�ج
ي زنزانٍة فردّيٍة أو �ف

 كلِّ هواٍن، إْن كنُت �ف
َ

تعّودُت عى
يِل ِمْن خالِل بؤرِة الّنافذِة العاليِة. 

ّ
ا، أجلس أراقب فراَر الل

ً
أحيان

ي حــّد ذاِتــه 
ٍء، إّن المــوَت �ف ي

أوشــَك المــوُت، إّن هللا عــادٌل رغــم كّل سش
ي المــوِت، فقــط.

ــه ال ُيفِلــت أحــًدا، نتســاَوى �ف
ّ
ي للعدالــِة، ألن

أقــرب المعــا�ف
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هــا تمــارس مــا اعتــادْت 
ّ
رهــا، كأن

ّ
 جــداٍر، أتذك

َ
أرســم وجــَه »شــعلة« عــى

. ي
عــ�ج ذكريــا�ت

ء أبــًدا، لــْم أُعــد أؤِمــُن  ي ي انتظــاِر مــا ال يــ�ج
ي وحيــدًة �ف

»ُشــعلة«؛ أرا�ف
ي   غــ�ي احتســاٍب. قلــِت لي ِمــْن قْبــِل: »ال ُتطفــىئ

َ
 بالَعــدم، والمــوت عــى

ّ
إل

ي مْثــل هــذا 
ِك يســتدّل«. أيُّ نــوٍر يــا »ُشــعلة« �ف َ الّنــوَر بْعــدِك لعــّل غــ�ي

مــا ســأموُت 
ّ
إن الّنــوَر؟  أبقيــُت  مــا  إذا  يســتدّل  َمــْن  هنــاك  هــل  الّظــالم؟ 

ي 
 تعَجــز الكلمــاُت َعــْن البــوِح بهــا، لكــىفّ

ٌ
 لــْم أرِوهــا بْعــد، حكايــة

ٌ
وثّمــة حكايــة

، كي ال أســقط قْبــل  ي
تــواز�ف الّنهايــِة تحفــظ  ي 

أعرفهــا، أحفظهــا، فــىهي �ف
 كنــُت أقتِطــف منهــا ذات بهجــٍة، ذات 

ٌ
موعــِد الّســقوط الُمحّتــم، حكايــة

 الحيــاِة نفســها، 
َ

ي إل
لْت مــىفّ

ّ
ي تســل  الــىت

ُ
هــا الحكايــة

ّ
حــزٍن، ذات عبــٍث، إن

ي واجهتهــا  ء؛ رغــم الُعــِ�، رغــم المعــارِك الــىت ي
ي قــادرة رغــم كّل سش وجعلتــىف

ي ســالٍم.
ي ظــّل المحنــِة، أْن أصمــد، كي أمــوت �ف

روحي �ف

، وأصــدق  ُ ي يكــون مــوُت بطِلهــا هــو فصلهــا األخــ�ي  الــىت
ُ
هــا الحكايــة

ّ
إن

 للمــرأِة.
ُ
ي تكــون فيهــا البطولــة الحكايــات تلــك الــىت

 ، ي  كتابــِة الحكايــة الخاّصــة �ج
َ

 عــى
ً
ي الّســجِن، ســوف أكــون مرغمــة

�ف
لكــّن  الَقهــِر،  ولديهــم كّل  الوقــِت،  كّل  لــدّي  الفــراغ،   

ّ
إل ء  ي

سش ال  هنــا، 
؛ كاإلليــاذة، كجلجامــش، كألــِف ليلــٍة 

ً
 أســطورية

ً
ي ســتكون حكايــة حكايــىت

ي قضيُتهــا منفــردًة بــكّل الهــواِن.  وليلــٍة، وعليهــا الليــالي الــىت

رهــا، 
ّ
ي ال ُيمكــن الســتدعاٍء أْن يتذك حظــِة الــىت

ّ
، ِمــْن الل ي ســتبدأ؛ حكايــىت

ِمــْن  يــا »ُشــعلة«،  ِمــْن رحمــِك  رهــا جّيــًدا، عندمــا خرجــُت 
ّ
أتذك ي 

ولكــىفّ
ي أْن أطفِئه 

؛ هذا الذي ال ينب�ف  الّنوِر الُموحِش القاسي
َ

يئِة إل العتمِة ال�ج
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ي ظللــُت أصخ فيهــا ِمــْن الجهــِل بهــذا العالــِم،   الــىت
ُ
حظــة

ّ
ِمــْن بْعــدي، الل

 . ي
الجهــِل بمعــىف الّشــتاِت اآل�ت

 
َ

َ الّطريــَق إل ي يــدي ثــّم عــ�ج ي تــَرك فيهــا أ�ج حظــِة الــىت
ّ
ي عــْن الل حكايــىت

ي لــْم أفــرح بهــا  عبــة الــىت
ّ
 جديــدًة، الل

ً
الّرصيــِف الُمقابــِل كي يبتــاع لي لعبــة

ي بهــا.   يعــود لي أ�ج
ّ

ي ِمــْن أل
قــدر خــو�ف

 درِج المحّبة فانك�ُت.
َ

ي انزلقْت فيها قدماي عى حظة الىت
ّ
الل

األّول وشــغَف  والُفــراَق  األّول  الَعــدَو  فيهــا  اكتشــفُت  ي  الــىت حظــة 
ّ
الل

واأللــَم  والوحــدَة  رســالٍة،  عــ�ج  والّشــوَق   
َ
الّصداقــة األّول،  المعرفــِة 

أن  وُيمكــن  أســطورّيٍة،  حكايــٍة  لصنــِع  ي 
تكــىف لحظــات  هــا 

ّ
كل والحــ�َة، 

ي عرفــُت فيهــا أّن العيــد  حظــة الــىت
ّ
يصبــح أحــد فصــول الحكايــِة َعــْن الل

 
ُ
ي الحكايــة

حظــاِت، كأ�فّ
ّ
ي صُت شــبًحا لــكّل الل

ي دونكمــا، كأ�فّ
القــادَم ســيأ�ت

أدركهــا. إذا  العالــُم  ســيكتوي  ي  الــىت

 ألواِنها، 
َ
ي ُتشِبه بطلة هذه الّطفلة يا »ُشعلة«؛ الّطفلة القديمة، الىت

 رصيِف الُفراِق. 
َ

ستقف، ذات مغيٍب، ذات ضالٍل وفقٍد وتيٍه، عى

، ســتقف  ف بــ�ي
ّ

ي بالُغربــاء والمعذ
كان الّرصيــُف تماًمــا كالــذي ال يحتــىف

ِمــْن  أّمهــا  ذراعــا  ســتطّوقها  ظّنهــا  العابريــن،  وجــوِه  ي 
�ف تتفــّرس   

ُ
الّطفلــة

اســمها  ي  الــىت ؛ 
َ
الّطفلــة لكــّن  ي غفلــٍة، 

أبيهــا �ف ينتشــلها حضــُن  أو  خلــٍف، 
ي غادرهــا األمــاُن ذات غــدٍر،   الــىت

ُ
عــى اســِم وردٍة برائحــٍة ُخرافيــٍة، الّطفلــة

ٍع ُمســتجاب ِعْنــد  ّ وكانــْت تحســب العالــُم آمًنــا كالقــدِر، كاإليمــاِن، كتــرصف
، هــذه الّطفلــة، ســتقف عاجــزًة أمــام ســطوِة قطــاِر 

َ
الفاقــِة، لكــّن الّطفلــة

كريــات. 
ّ

الذ
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 رصيــِف 
َ

عــى يّتــ�ئ  الِقطــار  أيًضــا،  يهــدأ  ، وال  ي
يمــ�ف القطــاُر ال  كان 

، عجوٌز أغراه الّشعوُر بالّراحة  فٍ  جذٍع مت�ي
َ

هِن مْثل عجوٍز استند عى
ّ

الذ
 بالوجــوِه، كنطــٍف ســوف يكتمــل كســاؤها 

َ
اح، قطــاٌر عرباُتــه ُحبــى فاســ�ت

 بالوجــوِه 
َ

لحًمــا، الوجــوه المألوفــة وغــ�ي المألوفــِة، عربــاُت الِقطــاِر ُحبــى
 

ّ
، وكالعجــوِز الــذي ســيتخى فٍ  حــ�ي

َ
، وإل فٍ ي ســتغادر جميعهــا بْعــد حــ�ي الــىت

كريــاِت، 
ّ

حل قطــاُر الذ فِ إذا أصابــه الّســأُم، ســ�ي حتًمــا ِعــْن الجــذِع المتــ�ي
ي تريــد اإلبقــاء عليهــا.  الوجــوِه الــىت

َ
ولــْن ُيمكــن للّطفلــِة بْعدهــا أْن تعــ�ث عــى

، ســتحّدق حّد 
ً

 أمام زجاِج القطاِر، ســتحّدق طويا
ُ
ســتمكث الّطفلة

ــه يضــّوي، وجــُه الّطفلــِة 
ّ
 الّزجــاِج كأن

َ
الّتيــِه، وســيص�ي وجُههــا مطبوًعــا عــى

الّصاحبــة،  هــذه  دون  وحــَده  الوجــُه  وســيتحّرك  صاحبَتــه،  ســيغازل 
 خلــف 

ُ
اقص وحــده، ويغــادر مــْع القطــاِر وحــده، وســتهرول الّطفلــة ســي�ت

وجِههــا الــذي اختلســه الّزجــاُج، أيعيــش المــرُء دون وجــٍه؟ 

 وال جــدَوى، ســتهرول، ســتهرول، خلــف وجِههــا، 
ُ
ســتنادي الّطفلــة

 ِمــْن 
ُ
هــا الّســاقطة

ّ
وخلــف وجــِه أّمهــا، وجــِه أبيهــا، ســتهرول بــال مالمــَح، كأن

ي هــذه الّنقطــة البعيــدة، ســُتدرك 
ي القطــاُر �ف

قوائــِم األقــداِر، ولّمــا يختــىف
 ُ خلــق المرايــا كي يتبخــ�ت البــ�ش

ُ
 أّن وجَههــا ســُيخاِصم المرايــا، ألــْم ت

ُ
الّطفلــة

بمالمِحهــم؟

ف وثالث،  ها الموُت، مّرة واثنت�يْ  هناك، ســيع�ج
ً
 واقفة

ُ
ســتظّل الّطفلة

م أّن 
ّ
ي انتظــاِر عــودة القطــاِر نفســه، بالوجــوِه نفِســها، وســتتعل

ســتظّل �ف
ي ال يعــود وال يغــ�يّ وجهَتــه للــوراِء، لكّنهــا ســتنتظر، 

القطــاَر الــذي يمــ�ف
ــَرى وجَههــا، وقــْد انتظــرْت 

َ
 دون أن ت

ُ
بــرأٍس بــال وجــٍه، ســتموت الّطفلــة

مــا لــْم يــأِت أبــًدا.
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2 نيسان- 2008

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

، فركعــُت يــا “ُشــعلة”، هــل كان ُيمكــن أْن أخالــف األوامــَر؟  قــال اركــ�ي
 هنــا ليســْت 

َ
ي مْثــل حــالي خيــاَر الّرفــِض؟ إّن الّطاعــة

وهــل يمِلــك َمــْن �ف
بيِدنــا، بيِدهــم أيًضــا. 

 ، ّ ترتيــب كلِّ ظــرٍف ِوفــق المشــيئِة األكــ�ج ي العمــوِم، أدركــُت أّن عــىي
�ف

ي 
عــون عــىفّ ف ي كلُّ تعاليمــِك وهــم ي�ف ي ذهــىف

ق �ف ي هــذا؟ ســت�ج مينــىف
ّ
ألــْم تعل

 ، ي
، ســأطّهر روحي منهــم فيمــا بْعــد، لكــْن ليــس عليــِك أْن تقلــىت مالبــىي

أّن  نعــرف  الحيــاة ونحــن  ُيحَتمــل، جئنــا  بــدا ال  ألــٍم مهمــا  ســينتىهي كّل 
عــاش زهيــدٌة، تمــّر بشــكٍل خاطــٍف، لحظــات 

ُ
ي أْن ت

ي ينبــ�ف لحظاتهــا الــىت
قة، وال الجرَح 

َ
أقرب للُحلِم ِمْن الواقِع، لْم يضمْن لنا هللا الّسعادَة الُمطل

الــذي ال نســتطيع أْن نداويــه، كّل الــذي نفعلــه هــو الّتحايــل، نتحايــل 
نــا. ِ  الّضيــاِع، كّل الــذي يضمنــه هللا لنــا هــو جــزاُء ص�ج

َ
 الُجــرِح، عــى

َ
عــى

ي 
ــا �ف  المأســاِة، أدّبــر اختبــاًء ُجزافيًّ

َ
قــال اركــ�ي فركعــُت، ركعــُت طريحــة

ي هــا هنــا 
، وفيمــا بْعــد؛ كّل الــذي ســيظّل مــىفّ ي

عمــٍق ســحيٍق داخــل ذكريــا�ت
حــْت وجّففهــا الّصهــُد. 

ّ
ٍ أبيــض ِمــْن دمــوٍع تمل ف

ّ  البســاِط مجــّرد حــ�ي
َ

عــى

، وبينمــا كانــْت  ي ِمــْن مالبــىي
رّن جرَســه، انضــّم لــه حارســان، جــّردا�ف

ي تكِنــس غَمــاَم الســّجادِة، طــّوق أحُدهمــا خــرصي ونــَزع مــا يســ�ت  أهــدا�ج
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رأِسي   
َ

عــى ي  ــىف
ّ
دك اًضــا،  اع�ت أســتدير  أن  ولّمــا حاولــُت  الُعلــوي،  ي 

نصــىف
اآلخــر  أّمــا   ،

ً
ثانيــة هــا 

َ
مكان رأسي  فســقطْت   ، ي يكبتــىف البندقّيــة  بدبشــِك 

ف  بــ�يْ  
ً

بــْل شــّده، مّزقــه، صــار أســمال  ، ي وَخلــع بنطــالي
ِمــْن خلــىف فوقــَف 

ي تضاريــِس جســ�ي 
قــون �ف

ّ
هــم يدق

ّ
يديــه، أحسســُت بلحظــِة صمــٍت، كأن

األســمِر، لَعــق الّضابــط شــفتيه مشــتهًيا، وهمهــم:

. - العوُد أخرصفّ

: َ
ثّم بصوٍت أعى

. ي
كِمُل البا�ت

ُ
ي أ

- دَعا�ف

ي يــِده، فَتحــه، 
ــا �ف خرجــا وأغلقــا علينــا البــاَب، داعــب الّضابــُط مقصًّ

ــدِر، ثــّم  ف ِجلــد ظهــري ومشــّد الصَّ ، دّس إصبًعــا فيمــا بــ�يْ ي
قــه، وّتــر�ف

َ
أغل

ي 
�ف  ّ ي عيــىف مســحُت  الّســجادِة،   

َ
عــى ي 

مــىفّ أســفل  ووقــَع  انفلــت  قّصــه، 
 . دمــوعي أكفكــف  قماشــِته، 

 
َ

 عــى
ً
ــم نغمــة

ّ
، يمصمــص بشــفتيه، يرن ظــّل الّضابــُط يســتدير حــولي

 لــْم أزل، كنــُت 
ً
، كنــُت راكعــة ي

 مؤّخــر�ت
َ

اســتفزاٍز، بعَدهــا وضــَع يــَده عــى
، كأّن إعصــاًرا ســيقتلع  ي

 ِمــْن أْن أســتدير، شــعرُت بالمجهــوِل خلــىف
ُ
خائفــة

جســدي ِمــْن مكاِنــه، ثــّم لّمــا أصبــَح جســدي عارًيــا بالّتمــاِم، بصــق عليــه، 
ــه. 

َ
وأخــذ يمســح بأنامِلــه بصاق

ركبتيــه،   
َ

عــى جــواري  ُيقــَ�  المــرارِة،   َ ي
معــا�ف بلمســاِته كلُّ  تخَتلــط 

ــد كلًبــا جائًعــا، 
ّ
ــه يقل

ّ
، يعــّض، كمــا لــو أن ي بــىت

َ
ي تقبيــِل رق

وبنهــٍم شــديٍد يبــدأ �ف
حظــِة 

ّ
الل حــّد   

َ
عــى يقــف  يــكاد  مضطــرٌب  خافــٌق  ي  وقلــىج فأستســلُم، 

حظــة، 
ّ
ي كي أتجــاوز قســوَة الل

ّ وأســتدعي ذكريــا�ت ي الماجنــِة، أغمــض عيــىف
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. ي لــْم تســ�ت اضطــرا�ج كريــات؛ 
ّ

الذ لكــْن حــىتّ 

ي ألْن أتكّ� تماًما، كألِف عورٍة انكشــفْت، كقضّيٍة 
توّرطُت بما يكىف

 
َ
تاًتــا، المقــُت يقــود ســارية

ُ
ف ف ي الّطــ�ي

هــِدرْت أســانيُدها، كبنيــاٍن ُطمــس �ف
ُ
أ

؟  ي
الّتشــطفّ هــو  الّســكوِن  ي 

�ف متخّفًيــا  ي 
يــأ�ت الــذي  هــذا  هــل  حظــة، 

ّ
الل

 محــدود؟ ليكــن، هــل هــذا االختنــاق الّثمــل دليــٌل 
ّ

ي الُمطلــق الــا
الّتشــطفّ

 ال نهايــٍة؟ 
َ

ي االنشــطاِر إل
ي �ف  رغبــىت

َ
عــى

ي ال أعي الّتفاصيــل جّيــًدا، ولمســاته  حــة تجعلــىف
ّ
ن ظــالُل الّســتائر الم�ت

 “إيــوان” ِمــْن 
َ
ي منّومــة، أتصــّور ابتســامة

ي لمتاهــة لــْم أعتْدهــا وكأ�فّ تســوقىف
 .” ي �ج ي الخيــاِل، تتعاظــم ابتســامُته، يمــّد لي يــَده، يهمــس: “اقــ�ت

نقطــٍة �ف
جســَدِك”.  “دعي  يقــول:   ، ي هيئــىت ِمــْن  تجــّردُت  ي  ــىف

ّ
إليــه كأن ي  �ج ُيــَ�ى 

، بالقســوِة، بالُغّصــة، وبــكّل األحاســيس  ي
ي يمــ�ف ، �ج ي

يلــّم وجــ�ي ويمــ�ف
 

َ
فَع ِمّنــا كّل األحاســيس الخبيثــِة إذ نعــ�جَ حــدوَد الواقــِع إل الّطارئــِة، ُتنــ�ت

مشــارِب الخيــاِل. 

 
ّ

إل أفعــل  شــبق، وال  رتــٍم  ي 
�ف التنّفــس  غــ�ي  شــيًئا  يفعــل  الّضابــُط ال 

فــوق  بفِمــه  ي 
مــن ورا�ئ يتشــّبث  ــٍح،  ـ ـ ـ برفــٍض جريـ االنســياق وراء رغبتــه 

ه 
ُ
ي مــن ال مــكان، يتداخــل لســان

 تــأ�ت
ٌ
ـهــة  كريـ

ٌ
، ورائحــة ، أكــ�ث فأكــ�ث ي رقبــىت

 شــهوِته، وهــو يفــّح فحيــح 
ُ
ي رائحــة

مــع أنســجة جلــدي، تفــوح مــْن خلــىف
 بأرجــاء الغرفــة، 

ّ االســتثارة، وعّصابــة مــن غــلٍّ تدعــو بــرصي ألن يتعــ�ث
ي 

مــىفّ يتصاعــد  ٌر  و�ش إرادة،  دون  ي  تســحبىف كدّوامــة   ،
ُ
الغرفــة فتــدور 

ي 
متجاوًبــا مــع ســخونة أنفاِســه الملتصقــة بظهــري، أحــاوُل أْن أبــدو كأ�فّ

، أشــعر بــأّن هنــاك أكــ�ث مــن رجــل يكمنــون بداخلــه ويتنازعــون  بــالي
ُ
ال أ

ف يــا “ُشــعلة”: “ُخلقــت المــرأة لرجــٍل واحــد”. وأعجــب مــْن  ، تقولــ�ي هتــىي
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ي اآلن! كأّن جســدي ســلك عــّدة طــرق، أو  عــدِد الّرجــال الذيــن يراودونــىف
ي خضــم كابــوس أهــوج. 

ي �ف
كأ�فّ

عاريــة  ســأتمّدد  الّبســاِط،  فــوق  ي  تشــويىف ي  الــىت ليــده  نفــىي  ســأترك 
ســاخٍن.  ســطٍح  فــوق  يتدحــرج  شــمٍع  كإصبــِع 

ي وجىهي مستنكًرا. 
أصخ: “إيوان”، فيحّدق �ف

 . ”، ال ُيبالي “أّمي

ي 
�ف تنظــران  وعينــاه  ينهــج،  مشــواَره،  اســتكمال  عــى  يــرّص   ،” ي “أ�ج

 . ي �ج ــق 
ّ
ف ي�ت وال  حولنــا،  فيمــا  وعصبيــة  تشــّتت 

ٍء منقوٌص.  ي
، كلُّ سش َء يكتمل بداخىي ي

ال سش

ّ حابســة دمــوعي حــىتّ ال  ي ، حاولــت أن أغمــض عيــىف ي
تخّشــب فــو�ت

 جســدي 
ُ
رعشــة جــدوى،  دون  لكــن  المباغــت،  الّصخــب  بهــذا  أحــّس 

صخــُت  لــه،  نفــىي  تــرك  ي 
�ف ي 

محــاوال�ت وغلبــت   ، حــواسي فاقــت كّل 
جســ�ي  عــى  انقضاضــه  يســتكمل  وراح  ناريــة،  بنظــرة  ي 

رمــا�ف  ، أكــ�ث
ي فجــأًة، 

، تأّوهــت، بــدْت روحي أينعــْت، دفعُتــه عــىفّ ث لي بغــ�ي أن يكــ�ت
ي مرتكــًزا عــى ركبتيــه وعضالُتــه 

، اســتقام فــو�ت ّد أنفــاسي واعتدلــُت أســ�ت
ب المكتــَب بقبضــة يــده  ترقــص، وكان العــرُق يتقاطــر مــن جســده، صف
ي وجــٍل انكمشــت، بعدهــا 

ي عصبيــٍة مفاجئــة، فأحسســُت بانبعاِجــه، �ف
�ف

ي ثّم 
ي لحِمهما، ولوا�ف

ّ بكلتا يديه ثّم نشــب أظافره �ف تقّدم وحاص ذراعي
 ، ي

ي حلــىت
فُ �ف ي أمامــه مــّرة أخــرى، فجثــوت مرغمــة وقــد انحــ�ش األنــ�ي دفعــىف

ب هــذا األلــم بغــ�ي جــدوى،  ّ ي وهــٍن، حاولــت أن أتــ�ش
أخــذُت أجهــش �ف

لحظــة  هــا 
ّ
بأن ي 

ُيشــعر�ف استســالمي  لكــن  الّتــوازن،  أســتعيد  أن  حاولــُت 
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أبــدو جامــدًة حيــث  ّ لتكتمــل نزوُتــه، حاولــت أن  ي
، وهــو ينــازع �ف ي

مــو�ت
ي يكابــد بجمــوٍح 

أعــرف أّن جســدي لــه قيمــة أهــّم مــن هــذه، وهــو مــن ورا�ئ
بــدوُت كحجــٍر ال روح فيــه، وأنــا  ، وشــبٌق رهيــٌب يســطو عليــه،  ف لعــ�ي
عاجــزٌة عــْن الحــراك، عــن التفــّوه، كيــف أســاومه وأنجــو بهــذا الجســد؟ ال 

ــه قــد يقبــل مســاومة تحــت أّي ظــرف، وال مــن أّي نــوع.
ّ
أعتقــد أن

ي عابًثــا عــى األرض، كنــُت كذبيحــٍة تــّم نحُرهــا، لكّنــه،  وهــو يلقيــىف
، لــْم أكــْن أصــّدق أّن روحي أصبحــت نقاًطــا مــن  ي

وهــو ينِفــض يديــه مــىفّ
 يديــه اآلن!

َ
دم تتناثــر عــى

ي العاري، وتمتم:
 كتىف

َ
بْعد قليٍل، مّرر عينيه عى

 كتفِك؟
َ

- ما هذا الوشم عى

- خيال قديم.

ي بمنفضِة الّسجائِر، وأعاد الّسؤال، قلُت: طوحىف

 ال تعرفها.
ٌ
ها صديقة

ّ
- إن

ي عنها؟! ِتىف - ما المانع إذا أخ�ج

وأشعل سيجارًة ينتظر رّدي.

ها “وداع”، اسمها “وداع”.
ّ
- إن

ي إيران؟
ف أّن الوشوم محظورة �ف - أال تعرف�ي

- لْم يمنعها القانون.
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ف بهــذه  نــا كّنــا نوســم المجرمــ�ي
ّ
ف أن َع هللِا منعهــا، أال تعرفــ�ي - لكــّن �ش

الوشــوِم؟

- أعرف. 

ي اآلن َعــْن عشــيقِك الــذي تشــارك معــك قْتــَل  ينــىف - حســًنا، ألــْن تخ�ج
“�ابنــدي”؟

ي اآلن!
- ليس لي عشيٌق، لْقد فضضْت بنفِسك غشاء بكار�ت

لِك إليه 
ُ
؟ و”إيوان”؟! لقْد اســتعلمنا َعْن األمر، رســائ ف - لماذا تكذب�ي

َمــْن ضمــن األحراِز.

، نعــم كنــُت أراســله، َمــْن خــالل  - صديــق لــْم أقابلــه وجًهــا لوجــٍه حــىتّ
الحمــاِم الّزاجــِل.

، نــزل بيــِده عــى  ي ، دهــس ســيجارَته بقدِمــه وكّتفــىف
ً
ّ ثانيــة وانقــّض عــىي

. ي ، أدوخ أكــ�ث مّمــا أنــا دائخــة، وخيــٌط ِمــْن دٍم يرتســم عــى جبهــىت رأسي

 اإلنكاِر إذن؟!
َ

- أنِت مرّصٌة عى

ي العالــم لــم 
يــا أّمي �ف كــرى ذكــراي، هنــاك ألــم 

ّ
، والذ  نعــم الــّدم دمي

فع  ، يــُده يــا أّمي تــ�ف ي
ي، هنــاك مــرارة، هنــاك بــرد يجّمــد أطــرا�ف يجّربــه غــ�ي

، أصخ وأنــا المجبولــة  ي ي كّل تحّمــل، أصخ لكــن ال أحــَد هنــا ليســمعىف
عــىفّ

ب وال يشــبع، يؤلــم وال يشــفق،  ، يــرصف ي
 الّصمــِت، أصخ وال يكتــىف

َ
عــى

ي بركــٍة مــن 
، وكنــُت قــْد ســقطت �ف

ٌ
 مّتســخة

ٌ
ي خرقــة

ي بقدِمــه كأ�فّ يزيحــىف
دمــوع.
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قال بقرٍف:

، واعلــ�ي  ي اآلن كي تغتســىي  العمــوِم لنــا حديــٌث آخــر، اذهــىج
َ

- عــى
ن لــِك.

َ
ف يــؤذ  حــ�ي

ّ
ــِك لــْن تســتخدمي الحّمــام إل

ّ
أن

ن لي 
َ
يــؤذ لــْن  ي 

أ�فّ أدركــُت مقَصــَده، وعرفــُت  ًمــا، 
ّ
بعيِنــه متهك وغمــز 

 . ي
ي فيهــا جســدي رغًمــا عــىفّ

يــأ�ت  مــع كّل مــّرة 
ّ

باســتخداِم الحّمــام إل

يســتخدمونه ألغراِضهــم  هــم 
ّ
أن وبــدا  بأمــِره،  الحّمــاُم خّصيًصــا  تــح 

ُ
ف

ي التغــّوِط 
َمــْع الّســجيناِت، كّنــا نســتخدم المراحيــض العِفنــة، ســواء �ف

 تنظيفهــا أحــٌد، 
َ

أو التحّمــِم، مراحيــُض الســجيناِت لــْم يكــْن يقــوم عــى
وال حــىتّ كان مســموًحا لَمــْن يســتخدمنها أْن ينظفنهــا، وكانــْت روائُحهــا 
 روائــِح 

َ
 الــّدواِم، وتمــأ العنابــَر، لكّننــا، َمــْع الوقــِت، تعّودنــا عــى

َ
تفــوح عــى

المراحيــِض، هنــا ثّمــة أزمــات أكــ�ج ِمــْن مجــّرد الّروائــِح.

عزيزي “إيوان”:

، أتســّمر تحتــه كجّثــٍة  ي
ــا كيــا�ف

ً
ق المــاُء الفاتــر يهِبــط كأســّنِة الّرمــاح مخ�ت

ّ عــْن كّل مــا جــرى، أحــاول القبــض عــى أنــىث  ي يغّســلونها، وأغمــض عيــىف
، القبــض عــى بقايــا منهــا، أدعــك بيــدي كّل ثنايــا الجســد  كانــْت بداخــىي
البائــد، وأتحّســس مــع ملمــس المــاء ورغــوة الّصابــون دبيًبــا مــن قهــٍر يجــد 
المــاُء يجــرف معــه مشــاعري،  لــه مســالك داخــل كّل مســاِم جســدي، 
، روحي  ي َء ُيمكنــه أن يرثيــىف ي

، وال َبــراَح، ال سش
ٌ
آن لي البــكاء، روحي يابســة

ي أو ُيســعفها. ، وال يوجــد مــا ُيســعفىف
ٌ
يابســة

 
َ

مــا دخلــُت إل
ّ
، كل ّ ي وجاُرنــا يتلّصــص بعينيــه مــن وربــِة نافذِتــه عــىي

أرا�ف
الحّمام لالغتساِل أو الّتشّطِف أو التحّمم تلّصص، قبضُته متلّبًسا بضع 



122

ي لْم أعِرف كيف أشكوه أو لِمْن؟! حاولُت أْن أحّصن جس�ي 
مّرات لكىفّ

، بــال جــدوى، حــىتّ  ي بإغــالق الّضــوء أو إســدال كّل الّســتائر قــدر مــا ُيمكنــىف
ي كان يثــ�ي شــهوته، كنــُت أقابــل جاَرنــا عــى عتبــِة البيــِت فيبتســم 

ّ
ظــى

ا 
ً
ي عليه سالًما، أك�ث ِمْن مّرٍة أراه مستغرق

ابتسامة بغيضة، أتجّهم وال ألىت
ي 

ي ال أضمن رّد فعِله، ُيمكنه، �ف
ي لوال أ�فّ ي حديٍث، أوّد لو أخ�ج أ�ج

ي �ف َمْع أ�ج
 

َ
 نفــىي وأخــاف عــى

َ
بــه حــىتّ المــوت، أخــاف عــى لحظــِة طيــٍش، أْن يرصف

ٍّ مراهــٍق؟! ي
ي الّســجِن بســبب شــهوا�ف

، مــا ذنبــه ُيــودَع �ف ي ِمــْن الّتهــّور أكــ�ث أ�ج

ي البــازار 
ي �ف ــه األمــس، كان أ�ج

ّ
ي أذكــر ذلــك الّنهــار يــا “إيــوان”، كأن

لكــىفّ
ــر 

ّ
، وفطــن جارنــا –الــذي ال أريــد تذك

ّ
ي الُمصــى

وكانــْت أّمي –كعادتهــا- �ف
ي بينما أتحّمم، 

ي البيِت وحدي، ســحب عينيه عىفّ
اســمه- إل وجودي �ف

ــه اكتــىفَ أو قــ�فَ وطــَره عــ�ج المشــاهدة، لــْم أكــد أخــرج 
ّ
، ظننــُت أن ومــ�فَ

ِمــْن الحّمــام حــىتّ ُطــرق البــاب، أدركــُت أّن أّمي عــادْت، فتحــُت البــاب، 
وعــى  تلّجمــُت،  مشــبوهة،  نّيــة  عينيــه  ي 

و�ف هنــاك  واقًفــا  جارنــا  كان 
ي كان يدلــف وُيغلــق البــاب ِمــْن  حظــِة الــىت

ّ
ي الل

ــل منشــفة، �ف
ّ
جســدي الُمبل

خلِفــه، لــْم أصــّدق أّن الّتطــاول قــْد يبلــغ هــذا الحــّد ِمــْن التبّجــح وعــدم 
ألّن  نجــوُت  مكالًبــا،   

ً
ثقيــا جســُمه  بينمــا كان  ي 

عــىفّ دفعُتــه  اث!  االكــ�ت
ــه 

ّ
خوفــه مــن انفضــاح أمــِره كان أكــ�ج ِمــْن رغبتــه، لــْم يفعــل شــيًئا غــ�ي أن

ي لمِح البرِص قذف فوق السّجادة، صخُت، 
أخرج قضيبه مهتاًجا ثّم �ف

، ثــّم أغلقــُت بْعــده،  بصقــُت عليــه، فتحــُت البــاب وأزحــُت جســَده بقــدمي
ســندُت بظهــري ألهــث، لــْم أعــرف كيــف ُيمكــن اســتدراك هــذا األمــر؟! 
ي يوًمــا مغشــًيا   وجدتــىف

ّ
لْقــد ُجــّن جاُرنــا وال بــّد أْن ُتحســم المســألة وإل

ي إذا غِضب أصابه  ! وأ�ج ي ؟! سُتخ�ج أ�ج فِصح ألّمي
ُ
ف ذراعيه! هل أ ّ ب�ي عىي

 جنــوٍن بــدوِره، لكّنــه جنــون 
َ

العــَ�، لــْن يرحمــه، وقــْد يتحــّول الغضــب إل
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 شــهود 
ّ

، خصوًصــا أل ف، وإذا فاحــْت الحادثــة لــْن ُيغَفــر لي الــَزود والــ�شّ
وأنكــر؟! مســحُت  لــو كابــر  تنّصــل؟!  لــو  مــاذا  أمــام كلمتــه،  ي  غــ�ي كلمــىت
بالــّ�  أبــوح  أْن  مضــٍن،   ٍ تفكــ�ي بْعــد  وقــّررُت،  أوســاِخه،  ِمــْن  الســّجادَة 
 

َ
ي قــذف فيهــا عــى الــىت قطــة 

ّ
ي الل

ي “هنــد”، �ف  صديقــىت
َ

 “وداع”، وإل
َ

إل
 األرِض، وقالــْت:

َ
 عــى

ً
الســّجادة وقعــْت “هنــد” ضاحكــة

، لكّن جرأته مدهشة. - رجل حق�ي

ثّم أضافْت جاّدًة:

ُته خطٌر عليِك.  ي أباِك كي يترّصف معه، ج�ي - ال بّد أْن ُتخ�ج

، حيث يبدو أّن جارنا قْد استشعر  ي ر بينما أتنّشف، بالّطبع لْم أخ�ج أ�ج
ّ
أتذك

فداحة ما فعل، فلْم يكّرره، بغّض الّنظر عْن تلّصصه الذي لْم ينقطع.

 
ً
ي معصــ�ي وعّصابــة

ي خــارج الحّمــاِم، تضــع األغــالل �ف
 تنتظــر�ف

ٌ
حارســة

، أهمهــم: ّ ي  عيــىف
َ

عــى

- عن�ج أم زنزانة فردّية؟!

ِة صوِتها: أشعُر بابتسامِتها الّساخرِة ِمْن ن�ج

- وما الفارُق؟

ك ظهري بيِدها:
ّ
ثّم أضافْت وهي تدك

- ممم! هل تشعرين بتحّسٍن اآلن؟!

، فلْم أرّد عليها.  فهمُت إالم ترِمي
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مطعم »علي غابو«- مدينة طهران- محافظة طهران

ي هــذا الّصبــاح 
 انتظــاري، �ف

َ
جــَزى عــى

ُ
ي أ

 عندمــا بــدا أ�فّ
ً
كة

َ
كنــُت مســتهل

 ِمــْن قــرِص 
ً
َّ ترفــرف، بــدْت خارجــة ي طائــرًة إلي

 ِمــْن حمامــا�ت
ٌ
كانــْت حمامــة

 
ُ
حلقــة خلِفهــا  ِمــْن  الّســعادِة،  شــّدِة  ِمــْن  رِفــْت 

ُ
ذ دمعــٍة  مْثــل  الّشــمِس 

ُربطــْت  ســاِقها  ي 
يــدي، و�ف  

ّ
عــى ى، حّطــْت  َ ُبــ�ش عينيهــا  ي 

الّشــمِس، و�ف
 : ٌ

رســالة

ي  - أنا “إيوان”، ِمْن مدينة رشــت، محافظة كيالن بالّشــماِل، وصلَتىف
 شــاطئ قزوين..

َ
، عى ي

حمامُتِك وكنُت جالًســا، وحيًدا كعاد�ت

يا للمصادفاِت! وحيٌد، مثىي وحيٌد، “إيوان”، ما ألطف االسم! 

أ�عُت أكتب له: 

- أنا “ريحانة”، “ريحانة جّباري”، ِمْن طهران..

ي رســالٍة 
قصصُت له َعْن الجامعِة، َعْن الّرســِم، ولْم أنس أْن أذكر، �ف

 اختصاٍر، حادثة الّسينما.
َ

الحقٍة، وعى

 األمــِر مــّرة أخــَرى أنــا و”هنــد” وال 
َ

بْعــد هــذه الحادثــة، لــْم نتطــّرق إل
ا،  منســيًّ نــاه  اكــرِة، واعت�ج

ّ
الذ ِمــْن  ُمهَمــل  ركــٍن  ي 

�ف تفاصيِلــه، حّيدنــاه   
َ

إل
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ي طمــِس الهــواِن َعــْن 
، �ف كان كالنــا يرغــب، وبنفــِس درجــِة الكتمــاِن الُملــحِّ

 األقــداِم لســاعاٍت، 
َ

ي نســ�ي فيهــا عــى واقِعنــا، بــْل اســتكملنا نزهاتنــا الــىت
المــوالِت،  ِمــْن  وتبّضعنــا  الّشــوارِع،  ي 

�ف الّطــارَح  األشــجاِر  ثمــَر  وأكلنــا 
 حفــالِت الغنــاِء الّصاخبــِة 

َ
 البحــِر، وإل

َ
وتوّشــمنا، وتحّففنــا، وذهبنــا إل

ف ال   الّســينما مــّراٍت ومــّراٍت، صنــا عابثتــ�يْ
َ

ي يقيمهــا بــرج ميــالد، وإل الــىت
 حكايــٍة، استأنســنا بجانــِب التلهّيــِة 

َ
، وكّنــا إذا خلونــا إل

ً
ي للّدنيــا بــال

لــىت
ُ
ن

ي القهــَر أبــًدا، فحكيــُت 
فيهــا ال التعزّيــِة، حيــث أدركنــا أّن العــزاَء لــن يكــىف

لهــا َعــْن “إيــوان”، واندهشــْت ِمــْن الّصدفــِة، ولّمــا ذكــرُت لهــا بْعــد ذلــك 
ألمــٍر  االنعطــاِف   

َ
إل وَعمــدْت  ــْت وجههــا، 

ّ
ول الّســينما  َعــْن  ُتــه  أخ�ج ي 

أ�فّ
. ي ، ولــْم تســألىف

ً
آخــر، فلــْم أحــِك لهــا َعــْن رســائىي ثانيــة

ف  زائرتــ�ي وبتنــا   ،
َ
الُمشــّخصة الحكايــات  نتابــع  المســارِح   

َ
إل وخرجنــا 

كّنــا  ليلــٍة  ي 
و�ف العــروض،  تنقطــع  تكــْن  لــْم  المدينــِة،  لمــ�ح  ف  دائمتــ�يْ

” الُملحقــة بمــ�ِح المدينــِة،  ي ي قاعــِة مــ�ح “قشــقا�ي
نشــاهد عرًضــا �ف

أّيــاِم المدرســِة اإلعدادّيــة، اســمه  ِمــّن  لنــا،  هنــاك قابلنــا صديًقــا قديًمــا 
 خشــبِة المــ�ِح، ُبــّش وجُهــه ولــّوح لنــا بيــِده، 

َ
“أصَغــر”، كان يمّثــل عــى

أّصْت “هنــد” أْن تنتظــر انتهــاَء الَعــرِض كي تلتقيــه لتصافحــه وتســتعِلم 
 خشــبِة الَمــ�ِح، 

َ
 أْن يقــف اليــوَم عــى

َ
ي أّدْت بــه إل َعــْن المصادفــات الــىت

ي مطعِم “عىي غابو”، 
 العشــاِء �ف

َ
 دعوِتنا إل

َ
وأّص هو عندما التقانا عى

كات تصنيــع  كــة “إيــران خــودرو”؛ أكــ�ج �ش ي ســيارِة محلّيــة إنتــاج �ش
نــا �ف

ّ
أقل

 المطعــم.
َ

ي إيــران، وتوّجهنــا إل
الّســيارات �ف

المــروُر خانًقــا،   بمشــّقٍة، كان 
َ
المزدحمــة الّشــوارَع  الّســيارُة  قطعــْت 

ي الجــّو 
 الّتلــوِث �ف

ُ
، كانــْت نســبة والعــوادم تســّيج الّســماَء، فضــاق تنّفــىي
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 خمســة مصانــع 
ُ
ترتفــع يوًمــا بْعــد يــوٍم، خصوًصــا بْعــد أْن أمــرْت الحكومــة

وكيماويــات، بْعــد ضغــِط   ِمــْن الب�ت
ً

ف بــدل ى بالتحــّول إلنتــاِج الغازولــ�ي َ ــ�ج
ُ
ك

 إيــراِن.
َ

كاِت التكريــر العالمّيــة لوقــِف وارداِتهــا إل ى �ش َ ــ�ج
ُ
 ك

َ
الغــرِب عــى

ــف المجــَرى المــروري لمــّدة ســاعٍة كاملــٍة 
ّ
ْت بنــا الّســيارُة، وتوق فّ اهــ�ت

 أعمــق صــدٍع زلــزالي جنــوب 
َ

بْعــد هــّزٍة زلزالّيــة طفيفــٍة، طهــران تقــع عــى
ــا  ــر جديًّ

ّ
هــا تفك

ّ
ز”، مّمــا حــدا بالحكومــِة أْن تــرّصح مــّراٍت بأن جبــال “ألــ�ج

ي إنشــاء عاصمــٍة جديــدٍة ونقــل كّل المؤّسســات اإلدارّيــة، لتخفيــِض 
�ف

وع تأّجــل بســبب الكلفــِة  مشــكالت طهــران المكتّظــة دائًمــا، لكــّن المــ�ش
الباهظــِة. 

ي حكايــاِت المدرســِة اإلعدادّيــة 
ظــّل “أصغــر” و”هنــد” يدردشــان �ف

كريــات، َمــْع 
ّ

ي َمــْع الذ القديمــِة، كانــا يضحــكان، وكنــُت قــْد غبــُت بذهــىف
 . ي

الّرســائِل، “إيــوان”، وجالــْت بخاطــري شــذرات ِمــْن تراكمــات المــا�ف

الّباهــِت،  األحمــِر  بالّطــوب  مشــّيًدا  اإلعدادّيــة  مدرســتنا  ســوُر  كان 
ُمتَقًنــا للدرجــِة، فمعظــم  لــْم يكــْن  بنــاءه  أّن  مل بالقرميــِد، غــ�ي 

َ
الُمســتك

بــدِن الّســور مشــّوه، حيــث تلّطخــه بقــُع اإلســمنِت بــال اعتنــاٍء، ويقــّب 
ف كتلــِة طــوٍب وأخــَرى  ا مســافات مــا بــ�يْ

ً
 بعــٍض، تــارك

َ
الّطــوب بعُضــه عــى

الّســور. بامتــداِد 

 األقــداِم، تمــّر 
َ

ا عــى ً  ســ�ي
ً
يــن دقيقــة  ع�ش

َ
كانــْت المدرســة تبُعــد مســافة

ئ   والقفــازات ونســتد�ف
َ
ّ “هنــد” كّل صبــاٍح، نرتــدي المعاطــف الّثقيلــة عــىي

أوقــات  معظــم  البــاص،  نســتقّل  أْن  دوْن  المســافة  هــذه  مْثــل   ِ بالّســ�ي
الّطريــِق،   

َ
عــى أقداِمنــا  خطــوات  وتنطبــع  الّثلــُج،  يتســاقط  الّدراســِة 
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ي شــارع “ولي عــرص” ِمــْن أّوِلــه جنوًبــا، ِمــْن 
نقتّضــب الّطريــق بالعبــوِر �ف

ي كنــِف أشــجاِر الّدلــِب 
ّ �ف ميــدان “ره آهــن” القريــب مــن بيتينــا، نتمــىش

القادمــات  تكــون صاحباتنــا  الــذي  الوقــت  ي 
�ف أعالنــا،  فيمــا  المتشــابكِة 

 األقــداِم 
َ

ا عــى ً ِمــْن ميــدان “تجريــش” شــمال العاصمــِة قــْد تحّركــْن، ســ�ي
ي أمــام بّوابــِة المدرســِة.

أيًضــا، رغــم ُبْعــد المســافِة، حيــث نلتــىت

ي 
�ف الفتيــات  بــدأْت   ، الّنحــاسي الجــرُس  رّن  حــىتّ  ندلــف  نكــْد  لــْم 
: ي الوطــىف الّنشــيد  هتــاف  طبــول  قــرع  وبــدأ   ، طوابــ�ي االصطفــاف 

أبصــاُر  بهــا  تســتن�ي  ي  الــىت تلــك  ِق؛  ّ الــ�ش شــمُس  األفــق  ِمــْن  بزغــْت   -
اإلمــام  أّيهــا  ونــداؤك  إيماِننــا،  رمــُز  هــو  “بهمــن”  بالحــّق،  ف  المؤمنــ�ي
زالــْت  ال  الّشــهداء؛  أّيهــا  أرواحِنــا،  ي 

�ف منقــوٌش  والحرّيــِة  لالســتقالِل 
 أّيتهــا الجمهورّيــة 

ً
ي خالــدًة وأبّيــة

صيحاُتكــم تمــأ مســامَع الّزمــن، فلتبــىت
اإليرانّيــة. اإلســالمّية 

ي حــرارٍة، وبــدْت 
كانــْت “إكــرام خانــم”؛ ُمديــرُة المدرســِة، تصّفــق �ف

َ أْن يشعر  ي ذئبٍة لئيمٍة، كانْت تخىش تان اغرورقتا بالّدموِع عيىف
ّ
عيناها الل

ي مدرســِتنا، بعدم 
ف �ف المندوب العســكري؛ إخبارّي “الباســدران”، المع�يّ

، فكانــْت، وَمــْع كّل هتــاٍف، تحدجــه بجانــِب  ي تجاوبــهــا مــع الّنشــيِد الوطــىف
ي رحــاِب 

ي ترفــرف �ف رهــا بالــّروِح الوطنّيــِة الــىت
ّ
ــه يتابــع تأث

ّ
فّ أن عيِنهــا تطمــ�ئِ

ي المدرســِة لتبعّيتهــا للحــرِس الّثــوري. 
هــا ُعّينــْت �ف

ّ
 أن

ً
المدرســِة، خاّصــة

 الفصــوِل، تدافعنــا ونحــن 
َ

ٍة، تعّودنــا عليهــا، صفتنــا إل بتصفيقــٍة أخــ�ي
الفصــِل، فجلســُت   

َ
إل ولــج  َمــْن  أّول  كنــُت  الــَدرَج،  نهــرول صاعديــن 

ــِخ،  ـ ـ ـ بجــواِر الّنافــذِة، وجلســْت “هنــد” جــواري، دخــل أســتاذ مــادة الّتاريـ
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الّطاولــِة   
َ

عــى ســَند عصــاه  المقاعــِد،  فــوق  النتظاِمنــا  منتبًهــا  يكــْن  لــْم 
ــه 

ّ
الخشــبّية وأخــرج الّطبشــوَر ِمــْن حقيبِتــه الجلدّيــة، تجّشــأ وتمّخــط كأن

“اجلســن”.  وصــاح:   ،
َ
الّســميكة نّظارَتــه  عــَدل  للــّدرِس،  يســتعّد  هكــذا 

ِ دقائــَق،  ِ ِمــْن عــ�ش
، فقــد كّنــا جالســات بالفعــِل ألكــ�ث ي كتمــُت ضحكــىت

ــه ال يــَرى أبَعــد ِمــْن مســافِة ذراٍع. 
ّ
كان عــذُره أن

إيــران ورئيســها، فيمــا  لنــا مفاخــَر  يعــّدد  الّســبورِة، وبــدأ  أمــام  وقــف 
 

َ
كانــْت أشــجاُر الّنخيــل الّنابتــة حــذاء ســور المدرســِة قــْد اســتحوذْت عــى

، وبينما يدمدم األســتاذ َعْن المفاخِر، رحُت أرســم أشــكال الّتمر  انتباهي
 

َ
، طــرح نخيــىي عــى ي رســ�ي

ي ِمــْن أحشــاِء الّنخيــِل، واســتغرقُت �ف
ّ

المتــدل
 ،  واقًفــا فــوق رأِسي

َ
، وفجــأًة وجــدُت األســتاذ ٌ األوراِق تمــًرا لــْم يذقــه بــ�ش

ي بالعصــا وهتــف:  لســعىف

- ماذا كنُت أقول؟

، لكّنــه خطفهــا ِمــْن يــدي ب�عــٍة، طــّل  ي
حــاول أْن أداري عنــه رســوما�ت

ي ِمــْن ذراعي فــكادْت 
فيهــا ثــّم كّورهــا بأصابِعــه وألقاهــا ِمــْن الّنافــذِة، وشــّد�ف

 ، ي ي فمســحُت البــالَط بثــو�ج تنخلــع، ســقطُت أرًضــا لكّنــه اســتمّر يســحبىف
ي حيــث  ، نــزل �ج

ً
ي كنــُت مفزوعــة

ف يدِيــه، حاولــُت أْن أقــاوم، لكــىفّ انهــرُت بــ�يْ
ي إليهــا وقــال: مىف

ّ
مكتــب المديــرِة، ســل

ــِخ  ـ ـ ـ  تاريـ
َ

نِصــت إل
ُ
ــِخ “ إكــرام خانــم”، ال ت ـ ـ ـ ي درس الّتاريـ

هــا ترســم �ف
ّ
- إن
بلِدهــا.

وجِههــا  وجلــُد   
ً
غليظــة مالمُحهــا  كانــْت  يِدهــا،  ِمــْن  بإشــارٍة  صفتــه 

بّيــة الّنفســّيِة، دون  ، ضغطــْت زّر الَجــرِس فجــاءْت إخّصائَيــة ال�ت
ً

ّهــا م�ت



129

أْن تنظــر إليهــا قالــْت:

ي غرفِة الّسّنِة.
- احبسيها �ف

كان هذا هو المصطلح الذي دَرج إداريو المدرسِة وأساتذتها عاًما بْعد 
 بنــاُت 

ّ
 هــذه الغرفــِة، حيــث لــْم يكــْن ُيحبــس فيــه إل

َ
 إطالِقــه عــى

َ
عــاٍم عــى

ف واألســاتِذة.  الّســّنِة، دائمــات اإلزعــاج، المتنّمــرات؛ ِوفــق رأي اإلداريــ�ي

ي الجانــِب الُمهّمــِل ِمــْن فنــاِء المدرســِة الــذي 
 مهجــورًة، �ف

ُ
كانــْت الغرفــة

: “مــاذا فعلــِت يــا  ُ
فــات، قالــت اإلخّصائّيــة

ّ
 والمخل

َ
يلقــون فيــه القماَمــة

تعيســة؟”. قلــُت وأنــا أنتحــب: “كنــُت أرســم الّنخــَل!”. قالــْت: “حســًنا، 
طلق �احِك، بْعد خمس دقائَق أو بْعد 

ُ
ســأنتظر أْن تغادر المديرُة ثّم أ

، أنــِت وحّظــِك، اّتفقنــا؟!”.  نهايــِة اليــوم الــّدراسي

. أومأُت برأِسي

ي الجــواِر، وســاد الّظــالُم، 
ّ بــاَب الغرفــِة، لــْم يكــْن نفــٌر �ف أغلقــْت عــىي

فــوق  المتكّومــِة  المتكــّ�ة  والمناضــِد  المقاعــِد  ي 
�ف  ّ بقــدمي ُت 

وتعــ�ثّ
منبعجــة  ّصفائــح   

َ
عــى وُدســُت  الغرفــِة،  ي 

�ف يخّزنونهــا  ي  والــىت بعِضهــا؛ 
ي ركــٍن بجانــِب الّنافــذِة 

فتفّســخْت بطــُن قــدمي وانبثــق دٌم، ثــّم جلســُت �ف
ي 

ا�ف يدخــل منــه بصيــُص ضــوٍء، و�عــان مــا أحسســُت بالوحشــِة، واعــ�ت
 
ٌ
هــا مســكونة

ّ
ــر قصــص البنــاِت َعــْن هــذه الغرفــة، قيــل إن

ّ
الخــوُف وأنــا أتذك

ــِخ لُيفزعــوا  ـ ـ ـ بــأرواِح الملــوِك الُقــداَم، الذيــن يخرجــون ِمــْن حشــايا الّتاريـ
 ّ ي ي الغرفــِة ولــو لوقــٍت قليــٍل، فأغمضــُت عيــىف

تــب عليهــا البقــاُء �ف
ُ
َمــْن ك

ي تصــّورُت 
 أْن يتجّســد لي عفريــٌت أو جــنٌّ أو ملــٌك قديــٌم، لكــىفّ

َ
خشــية

، فانكمشــُت  أمــامي أّن “الّضحــاك” والحــّداد “كاوه” خرجــا يتصارعــان 
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، وتخّيلــُت “الّضحــاَك” واقًفــا ينفــث ِمــْن فِمــه نــاًرا، وِمــْن   نفــىي أكــ�ث
َ

عــى
ي 

يــر�ت ّ ــح” �ش ـ ـ ـ ي” و”باتياريـ ، بصحبــِة “بــ�ي َ خلــف كتفيــه تخــرج األفــاعي
الُمديــرة،  مغــادرة  رهينــة  وأنــا  ي 

يمــ�ف والوقــُت  بالبــكاِء،  ــذُت 
ُ
ول الِبغــاِء، 

 ، ي ، يطمئنــىف ي
 كتــىف

َ
، عــى وفجــأًة حــّط “وهومــا”؛ طائــُر االنتصــار الملــ�ي

البــاُب  فيــه  الــذي كان  الوقــِت  ي 
�ف المالكــِة،  العائلــِة   

ُ
رأِســه ريشــة  

َ
وعــى

أبــاِك”. ينفتــح، واإلخصائّيــة تقــول: “المديــرُة اســتدعْت 

ي غاضًبــا مْثــل هــذا الغضــب  دخلــُت عليهمــا وكانــا يتجــادالن، لــْم أر أ�ج
، اشتممُت رائحة الخمر  ي ، قّبلىف ي ، حملىف ّ ي هرول إلي

ِمْن قْبل، أول ما رآ�ف
 

َ
ــَط عــى

ّ
ف ذراعيــه، مســح الــّدَم المتجل ي أجهشــُت بالبــكاِء بــ�ي

ِمــْن فمــه، لكــىفّ
، وتغرغــرْت عينــاه، لــّوح بإصبِعــه:  قــدمي

 وزارِة الّتعليِم! 
َ

ا وأشكوكم به إل - سأحّرر تقريًرا طبيًّ

ي ِمْن الغرفِة.  الوراِء خرج �ج
َ

ودون أْن ينظر إل

- “ريحانة”.. “ريحانة”!

ي “هند”. هّزتىف

- وصلنا. 

باألضــواِء  يرهــج  المطعــِم  ســقُف  بهمــا،  ولحقــُت  قبــىي  صعــدا 
الّســاطعِة، وِمــْن كّل الزوايــا تصــدح أغنيــة لـ”كوكــوش”، يجلــس حــولي 
كات  �ش أصحــاِب  بعــُض  هــم 

ّ
أن أدركــُت  الّرســمّية،  بالبــدالِت  رجــاٌل 

هنــا  بطهــراِن،  الــّدولي  المعــرض  ي 
�ف ف  المشــارك�ي الميكانيكّيــة  المعــّدات 

اكات،  َ والــ�ش والّتعاقــداِت  الّصفقــات  تبــادِل   
َ

عــى يّتفقــون  يجلســون 
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كنــُت قــْد حظيــُت ببعــِض المــاِل الُمجــزي نظــ�ي تصميــ�ي ألحــِد األجنحــِة 
 الّشــارِع وجلســنا، طلبــا 

َ
 تطــّل عــى

ً
نــا طاولــة ــاٍم، اخ�ت ي المعــرِض مْنــذ أّي

�ف
اآليــس كريــم. طلبــُت  ي 

لكــىفّ الّطعــاَم 

ح لنا “أصغر”  كريات، وكانْت “هند” سعيدًة، و�ش
ّ

ان الذ ّ عا يج�ت �ش
ي واجهها   التمثيل وأبىتَ عليها رغم الّصعوبات الىت

َ
ه اختار مهنة

ّ
كيف أن

ثــرة  ال�ث أحــّب  أكــْن  لــْم   ،
ً

معقــول  
ً

دخــا عليــه  ُتــدّر  فصــارْت  رحلِتــه،  ي 
�ف

ِمــْن أجــل إزجــاِء الوقــِت ليــس أكــ�ث بقصــٍص ال معــىفَ لهــا، اســتأذنتهما 
الّتصميــم،  جــودِة   

َ
عــى ف  ألطمــ�ئ بالعميــل  أّتصــل  ي 

هاتــىف وأمســكُت 
ِمــْن  أســتعّد لمزيــٍد  أْن   ّ بالّتصميــم وعــىي الجميــع مبهــورون  أّن  ي 

�ف أخــ�ج
ي رجــٌل، بــدا 

ب مــىفّ ي حــىتّ اقــ�ت الَعمــِل، ولــْم أكــد أضــع الهاتــف بحقيبــىت
 

َ
ي أومــأُت بــرأِسي أطمِئنهــا، وقــف عــى

ي “هنــد” لكــىفّ عليــه الوقــاُر، الحظتــىف
ي الجلــوِس معــه 

ي �ف ي بــأدٍب، اســتأذنىف مــىف
ّ
ف أو أكــ�ث وهــو يكل مبعــدِة خطوتــ�ي

 ســماِعه 
َ

 للغايــِة وهــو يعتــذر عــى
ً

 تصميــٍم، وبــدا خجــول
َ

ليّتفــق مــ�ي عــى
ِك مصّممة ديكور بارعة”. 

ّ
للمكالمِة دون قصٍد، وقال: “لفت انتباهي أن

، اســ�ي  ي نفــىي
َ

ي لــْم أعّرفــِك عــى : “ســامحيىف ً
ي قائــا ثــّم مــّد يــَده ُيصافحــىف

 .”.. ي
“�ابنــدي”، “مرتــ�فَ �ابنــدي”، وهــذا صديــىت

ي تعاٍل وبروٍد.
 الّطاولِة، فحّيانا بأْن لّوح بيِده �ف

َ
 رفيِقه عى

َ
وأشار إل

عزيزي “إيوان”:

ق الذي اضطِررُت أْن أنعِطف إليه. هذا هو المف�تَ
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2012 - ي
ا�ن

ّ
9 كانون الث

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

ّ لزًجــا عِطًنــا، يخــرج فتخــرج روحي مَعــه  ي
ف ســا�ت كان الــّدم يخــرُج ِمــْن بــ�يْ

، يســّح وال أســتطيع أْن أوقفه. 
ً
 مزقة

ً
مزقة

ــه موعــُد الــّدورِة الّشــهرّيِة، موعــُد انســالِخ بطانــِة الّرحــِم، وال أحــَد 
ّ
إن

ي  الــىت األول  المــّرة  لكّنهــا  يــف،  ف ال�فّ هــذا  تجــاوز   
َ

عــى ي  ُيعينــىف ُهنــا كي  هــا 
ي 

�ف أنفِســهم  وُر  �ش أحدثتــه  مــا  رّبمــا  الوجــع،  هــذا  مْثــل  فيهــا  ي  ُيصيبــىف
ي تمــّرِده، اســتباحوه حيــث ُمنتــىَه 

يلــة الماضيــة كان ســبًبا �ف
ّ
جســدي الل

بيــح لــه أْن يتجــّرد ِمــْن صمِتــه، يطلــع َعــْن جمــوِده.
ُ
التعّســِف والَعبــِث، فأ

 الّتعاليِم واألعراِف 
َ

جســدي صامٌت جامٌد ُمْنذ ُولدُت، ومرابٌط عى
رغم الِحرماِن، لْم يشــُك ولو لمّرٍة، لْم يعرف معىف الّشــوق، المالمســة، 
ف يــدي رجــٍل، لــْم يعــرف الجمــوَح، كانــوا يقولــون:  ــب بــ�يْ

ّ
معــىف أْن يتقل

 َمــْن قــّدره هللا لهــا”. 
ّ

ٌ إل  المــرأِة أْن يمسســها بــ�ش
َ

“محــّرٌم عــى

؟! وما حدث باألمِس! هل هذا ما قّدره هللا لي

هــذا  ي 
�ف هنــا،  جســدي،  فيهــا  اســتباحوا  ي  الــىت المــّراِت  عــدَد  كــم 

ي تكــراِر األمــِر مــّرة بْعــد 
ي يجدونهــا �ف ــرى مــا مبلــغ الّنشــوِة الــىت

ُ
الّســجن؟! ت

عنهــا! ترّجلــوا  مــا  وها 
ّ

اســتلذ إذا  كالُمطيــِة  مــّرٍة؟! 

 
ُ
ي تتشــّنج، وجســ�ي يرتعــش، والّســخونة ي يتخّضــب بالــّدِم، بطــىف ثــو�ج



133

، تطــّن أذنــاي، وال يهــدأ جريــاُن األفــكاِر، تتالحــق كطرائــَد ِمــْن  تــزداد بــرأِسي
صــوُص وقّطــاُع الّطــرِق والّســّفاحون، يقولــون إّن أفــكاَر 

ّ
ألــٍم يالحقهــا الل

ي أوقــاِت دورتهــّن الّشــهرّية وتراودهــّن، باألخــّص 
االنتحــاِر ُتغــري البنــاِت �ف

الــّدورِة،  حلــوَل  إّن  بْعــد،  أغشــيتهّن  تتمــّزق  لــْم  ي 
ــوا�ت

ّ
الل الِبكــر  البنــات 

الُمظلــَم  الجانــَب  ي 
ّ

يغــذ ــة، 
ّ
المختل األوقــات  هــذه  مْثــل  ي 

�ف  
ً
وخاصــة

، لكــّن 
ً
، بــكّل جوانبهــا، صــارْت مظلمــة الخبيــَث ِمــْن الــّروِح، لكــّن روحي

ــر فيــه ولــو بالمجــاِز؟! 
ّ
ــا، فــأيُّ انتحــاٍر أفك

ً
دف

ُ
ي تمــّزق، أصبــَح ن

غشــا�ئ

ي 
�ف حجــًرا  ب  أصف لــو  وأوّد   ، ي

أحشــا�ئ وتفــور  فــراٍغ،  ي 
�ف رأِسي  تــدور 

ــُد ِمــْن داخــىي جنيًنــا ِمــْن َســخٍط.
ّ
ي أول ــىف

ّ
ي ِمــْن شــّدة العــذاِب، كأن جمجمــىت

جســدي،  بداخــِل  إيداِعهــا  ي 
�ف ــر 

ّ
أفك  ،

َ
المخَتلســة  

َ
المديــة مِســك 

ُ
أ

مــا 
ّ
ي كل

، لكــىفّ  بمســتقرٍّ
ُ
إّن جســدي غمــٌد موائــٌم تماًمــا كي تهجــع الُمديــة

َ ِمــْن المــوِت؟  اِف الّنهايــة تراجعــُت، ألهــذا الحــّد أخــىش  اقــ�ت
َ

أوشــكُت عــى

ــُب 
ّ
، أتوث ّ ي  شــفىت

َ
ي عــى

، بــال جــدوى، أقــرص بأســنا�ف ، أئــنُّ ّ أرفــس بقــدمي
 صــدري فيــكاد 

َ
 تنفــذ إل

ُ
ِمــْن األلــم، دونمــا طائــٍل، والّرائحــة أْن أتحــّرر 

 البــالِط، لــْم تكــْن هنــاك 
َ

ــق عــى
َ
، أتحّســس الــّدَم الــذي اندل ّ َ عــىي ُيغــىش

.  لحبــِس الــّدِم القــادِم ِمــْن داخــىي
ٌ
 كافيــة

ٌ
أقمشــة

 ، ي أنزُف الحياَة ِمْن داخىي
ي تماًما، كأ�فّ

احف أطرا�ف أزفر زفرًة حاّرًة، وت�ت
ف   حــ�ي

ّ
 األشــياء إل

َ
كــم أنــا بحاجــٍة إليــِك يــا “ُشــعلة”! نحــن ال نقــّدر قيمــة

ي المــوِت اآلن، يصبــح المــوُت 
ي �ف ٍء، ورغبــىت ي

نفقدهــا، ومــْع فقــدي لــكّل سش
ــا، يقّررونــه هــم، بحيــث ال يكــون لنــا اختيــاٌر، ال فيمــا نعيشــه، وال  عصيًّ

ي كيــف يكــون المــوُت.
�ف

، التصــق 
ً

ا، طويــا
ً
، كان متشــابك ي أضّفــر، ِمــْن شــّدِة األلــِم، شــعَر عانــىت
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ا، نتًنا، 
ًّ
ط بعُض الّدم عليه، فبدا جاف

ّ
ي بعِضه البعض بغراِء الّدِم، تجل

�ف
 قْبــل 

ّ
ــص منــه إل

ّ
مخشوشــًنا، هــذا الّشــعر الــذي ال ُيمكــن للبنــت أْن تتخل

زفافهــا بيــوٍم، بيــوٍم واحــٍد، يحرمونهــا حــىتّ ِمــْن هــذه المســاحة ِمــْن األلفــِة 
، مــا أغــرب أجســادنا!  ٍ

ّ  جســِدها ِمــْن تغــ�ي
َ

ف مــا ُيســتجّد عــى فيمــا بينهــا وبــ�يْ
وأشــباُههم،  الّرجــاُل،  فيهــا  ــم 

ّ
يتحك والّتقاليــد،  العــادات  فيهــا  ــم 

ّ
تتحك

، تحييهــا وُتميتهــا وقــَت تشــاء. 
ُ
ــم فيهــا الّســلطة

ّ
وتتحك

 قضــاٍء”، هللا 
َ

ٍء يجــري إل ي
، “بأمــِر هللا كّل سش “بأمــِر هللا”؛ قالــْت أّمي

، كلُّ دٍم 
َ

ب الّدَم، وكلُّ دٍم مسفوٍك هو عند هللا أغى  ت�ش
ّ

أمَر األرَض أل
فِ ســافِحه يــوَم الَعــرِض.  فــراَن لهــا أمــاَم عــ�ي

ُ
 ال غ

ً
سيتجّســد خطيئــة

ي الذيــن غّيبهــم الفــراُق،   سأنشــغل َعــْن األلــِم بتدويــِن وجــوه أحّبــىت
ر وجوَههــم 

ّ
الجــداِر، ســأتذك  

َ
عــى القضبــاُن، ســأدّونهم  بيننــا  وباعــدْت 

األمــَل  ونعاقــُر  قيــٍد،  دون  نمــَزُح  كّنــا  وقــَت  القريــِب،  باألمــِس  هــم 
ّ
كأن

 ، ي ي إليهــم، واحــًدا واحــًدا، أ�ج
َمــْن ينتظــرون عــود�ت ــه لأبــِد، سأرســم 

ّ
كأن

سأرســم   ، ي سأرســمىف  ، ي
ألــوا�ف  

َ
بطلــة سأرســم   ، ي

صديقــا�ت “إيــوان”،   ، أّمي
فــىي باســتدعاِء الوجــوِه، ســأمأ 

َ
ّ�ي َعــْن ن

ُ
، ســأ كّل الوجــوِه بلــوِن دمي

، ســيكون شــغٌف ِمــْن جديــٍد، 
ٌ
فراغــات الجــدراِن بالــّدم، ســتكون فرحــة

القادمــة،  الَحــرِس  لخطــوات  أنتبــه  بــأْن  لنفــىي  أســمح  لــْن  سأنشــغُل، 
سيدوســون  بأحذيِتهــم،  يــداي  أتتــه  مــا  كّل  ســيمحون  الذيــن  هــؤالء 
 الجــدراِن، فراغــات 

َ
 الجــدراِن، ســوف تعــود الفراغــاُت إل

َ
بأرجِلهــم عــى

قــة، وســوف يصبــح 
َ
 الُمختل

َ
بمقاســات أحذيِتهــم، سيشــّوهون البهَجــة

يــا هللا.  كّل مــا ُيحيــط بفراغــات أحذيِتهــم دٌم، دمي 

 جديدة.
ٌ
 جديدٌة يا “وداع”، اآلن ستكون قّصة

ٌ
قّصة

ال  بينمــا   ،
ُ
الحالمــة البنــُت   ، ي

ألــوا�ف بطلــة  “وداع”؛  ــع 
ّ
تتوق لَســوف 
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 للُحلــِم ِمــْن األســاس، أّن أباهــا –كعادِتــه- ســيدُخل إليهــا 
ٌ
توجــد أرجحّيــة

بالحلَوى، ُيدرك أبوها أّن الحلوى هي الحلُّ األمْثُل دوًما، الحلُّ لكلِّ يأٍس 
ِ والّســادُة وأبنــاُء الحــراِم فيمــا وراِءهــم.  كــه معدومــو الّضمــ�ي ُيمكــن أْن ي�ت

تصــ�ي  أْن   
َ

إل ســتنتظره  ميعــاُده،  وســيفوت  ســتنتظره  ســتنتظره، 
ســيعود.  يــِل، 

ّ
الل أواخــر  وعْنــد  لكّنــه؛  واهــٍن،  أمــٍل  مجــّرد  عودُتــه 

لكّنهــا  الخــارِج هنــاك،  ي 
القصــِف �ف أصــواَت  ســوف تســمع “وداُع” 

ي يديــه حلواهــا، ولّمــا يَطــرق 
 طالمــا يرجــع أبوهــا و�ف

ٌ
هــا آمنــة

ّ
ســُتدرك أن

إليهــا،  يدخــل  ولّمــا  مصــاٍب،   
َ

وعــى عجــٍل،   
َ

عــى يَطــرق  الّبــاَب،  أبوهــا 
يديــه دمــاؤه.  

َ
يدخــل وعــى

كان عليها أْن تعرف أّن الحروب ال تؤمن بالحلوى وال باألحالِم.

 يموتون دائًما، يغادرون دائًما، 
َ
سيموت أبوها ذات غفلٍة، إّن األحّبة

دون أْن يلقوا الّسالَم، سيموت أبوها، ولْن تنقطع الحلوى َعْن ُحلِمها.

بل ستموت هي األخرى، ستموت “وداٌع”. 

 يدّي، الّدماُء حسمْت األمَر. 
َ

ستموت اآلن، عى

عِك ملمًحا ملمًحا. ف ، سأن�ت سأمحوِك يا “وداع” َعْن جس�ي

بالُمديِة أشّوهها. 

 . ي
ي استخالِص مالمحها َعْن كتىف

بالُمديِة أبدأ �ف

، تعود لبدايِتها؛ مجّرد خياٍل. ، تفىفَ ي
ف مىفّ فَ تتقاطر “وداع” دًما، ُت�ف

أْن  ٍء، دون  ي
كمــا ســيموت كّل سش كمــا ســأموُت،  ســتموت “وداع”، 

يوّدعَنــا.
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ُّ عــى إطالِقــه، وتتكّشــف، رويــًدا، نوايــا  داخــل الّســجِن يتجــّول الــ�ش
ي ال ُيمكــن التكّهــن بهــا. اإلثــِم الــىت

 لمخاِضــه، كأّن الّزمــَن يــدور بنــا 
َ
نطــّوع األلــَم مــْع كّل قهــٍر، وال نهايــة
حظــِة نفســها، كّل مــّرٍة. 

ّ
 الل

َ
لننتــىهي إل

الجنــوِن  أثــَر  ترميــم  نحــاول  أْن  وقْبــل  مدّبــرٍة،  جنــوٍن  نوبــِة  ي كّل 
�ف

 
َ

غــادر بالــّرأِس إل
ُ
ـح، ن ـ ـ يـ ، نســ�ت

ً
الّســابق، يعاودونــه، ومــا إْن نغفــو قليــا

اكــرِة، حــىتّ يخرجــون علينــا بفكــرٍة جديــدٍة، 
ّ

ي الذ
 �ف

ُ
حيــث األماكــُن القديمــة

هــم يســوقوننا داخــِل دائــرٍة ِمــْن األوجــاِع، تضيــق علينــا 
ّ
ألــٍم آخــر، كمــا لــو أن
باّتســاِع ضالِلهــم.

 : ٌ
وُخه بالّدِم، قالْت ضابطة  الفناِء المسّقاُة �ش

َ
أخرجونا إل

 صيِد الّسمِك آخر الّنهاِر. 
َ

- قائُد الّسجِن سيذهب إل

تصيــح  وهي  أخــرى  بْعــد  واحــدًة  أمامهــا  دفعتنــا  لكّنهــا  نفهــم،  لــْم 
غباءنــا:  مســتنكرًة 

- استخرجن ديداَن األرِض!
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ي قبلها،  ، وال الىت
َ
 الماضّية

َ
يلة

ّ
توّزعنا بالفناِء، كّنا مرهقات، لْم ننم الل

االّتــزاِن  ف  بــ�يْ والّنــوِم،  الّصحــو  ف  بــ�يْ مــا   
َ
الفاصلــة األوقــاَت  ف  ّ نمــ�ي نُعــد  لــْم 

وال  شــمٍس  دون  بالليــالي  تركونــا  وإْن  أطعنــا،  أخرجونــا  إْن  والهذيــاِن، 
ي الّنهايــِة، 

ي ســجوِنهم بطريقــٍة مــا �ف
طعــاٍم وال مــاٍء اســتجبنا، ســنموت �ف

ء، الموُت  ي
سواء بحبِل المشنقِة أو بالمقصلِة، أو حىتّ إذا ُحرمنا كّل سش

ُ ال َريــب. هــو المصــ�ي

 اآلن 
ٌ
بــّد إّن أّمي جالســة ِمــْن ضبــاٍب، ال   بســحٍب 

ٌ
الّشــمس ملفوفــة

رأَس  تداعــب  أو   ، حمائــ�ي تــرَع  الّدجــاِج،   
َ

إل تتحــّدث  الّســطِح   
َ

عــى
“حــارٍس”، لكّنهــا لــْن تنقطــع َعــْن الّدعــاِء، لــْن تجــّف دموُعهــا، ســتظّل 
ي هللا للحــّد الــذي تؤمــن أّن لــو 

هــا تثــق �ف
ّ
 أْن تنفــرج الغّمــِة، إن

َ
ي إل تبكيــىف

ي ســأنجو.   رقبــىت
َ

المقصلــة عــى

بهــا رؤوســنا  نغــّطي  ي  الــىت الّطــرَح  فردنــا  األرِض،  تــراَب  بأيدينــا  بنــا 
ّ
قل

لنلملــم بداخِلهــا الّديــداِن، لكــْن ال ديــداَن، كأّن الــّدَم الــذي تشــّبعْت بــه 
للهــرِب.  الفَنــاِء دفعهــا  أرُض 

ي يعقدون عليها أحباَل المشــانِق بدْت ترتجف، شــعرُت  الّشــجرُة الىت
 ،  ُشــحٍّ

َ
، ُتفــِرز مــْن ِجذعهــا لحــاًء ولــو عــى فّ وأحسســُت بهــا تبــىي بهــا تهــ�ت

 باَب الَفناِء وتركتنا، وقْبل أْن تغادر قالْت: 
ُ
بْعد قليٍل أوصدْت الّضابطة

 غضــب 
ّ

ف أعــود أجــد الــّدود، وإل “اخلقــن دوًدا، تغّوطــْن دوًدا، المهــّم حــ�ي
ف تعرفــن معــىف أْن يغضــب القائــُد!”. القائــد، وأنــ�ت

واحــدٌة:  لــْت 
ّ
هل ثــّم  أكتافَنــا،  الَوحــُل  بلــَغ  األرِض،  ي 

�ف ننبــش  ظللنــا 
“دودة!”.
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لكّنهــا  أصابِعهــا،  ف  بــ�يْ  
ّ

تتــول اء  خــرصف كانــْت دودٌة  تجمهرنــا حولهــا، 
 ِمْن بطِن ســمكٍة”.

َ
ي أول نظرْت إلينا، ثّم ابتلعْت الّدودَة، قالْت: “بطىف

ي البــكاِء، جلســنا 
 معدتهــا الخاويــة، جلســْت وراحــْت �ف

َ
ســمعُت قرقعــة

حولها. 

- مــا ذنبهــا الــّدودة أحرمهــا ِمــْن بيِتهــا؟! مــا ذنــب الّســمكِة أحرمهــا ِمــْن 
الّطعــاِم؟!

رّبُت عليها، قلُت:

نا محرومات ِمْن بيوِتنا وِمْن الّطعاِم.
ّ
- كل

اّتسعْت عيناها، صاحْت:

 بيوِتنا، أليس كذلك؟!
َ

- لكّننا سنخرج، سنعود إل

طّوقتها أطمئنها:

- سنعود، أجل، مهما ضاقْت الّسجوُن علينا.

 
ُ
ي ســأخرج، قبلــْت المحكمــة

ة إ�فّ ي زيارِتــه األخــ�ي
- قــال لي المحــامي �ف

. ٌ
ي خائفــة

لكــىفّ  ، ي
اســتئنا�ف

َ للخوِف. - إْن كان األمُر هكذا فال داعي

نا سنموت هنا.
ّ
ي سأموت هنا، كل

ي أعرف أ�فّ
- أخاف أل�فّ

واندفعــْت تشــهق، كّنــا نحــاول أْن نرّتــق أنفَســنا بالوهــِم، ال بديــَل، 
اِب بإصبِعها،   ال�تّ

َ
 ترسم عى

ٌ
 أرمينّية

ٌ
وبجانِب الجداِر جلسُت مسجونة
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 فــرِع شــجرٍة، اســتدارْت نحونــا وغمغمــْت:
َ

كانــْت ترســم عصفــوًرا عــى

ان؟! - هل يستطيع هذا العصفور الّط�ي

ي الهواِء وصاحْت:
اب وكشحته �ف  ال�تّ

ّ
ثّم قبضْت عى

اَن؟! - وهكذا! هل يستطيع الّط�ي

صاحْت واحدٌة:

ان.. - هذه الّدودة تستطيع الّط�ي

ي الهواِء.
وألقْت بها �ف

كانــْت بطــُن األرمينّيــة تنتفــخ، وفيمــا قليــٍل بــدأْت تزحــف نحونــا ال 
 صدِرهــا، 

َ
ِمــْن شــّدِة اإلعيــاِء، رفعتهــا إحدانــا عــى تتمالــك نفَســها  تــكاد 

ء  ي
قامــْت بهــا وأراحتهــا جــواِر الّشــجرِة، لكــّن ظهرهــا تقــّوس، وكّبــت الــىت

البــاب  نحــو  جهــْت  ّ
وات إحدانــا  انتفضــْت  عليهــا،  جزعنــا  فِمهــا،  ِمــْن 

الحديــدّي تخبطــه بكّفيهــا، خبطــات متتاليــة، فِزعــة، لــْم يســتجب لهــا 
ي أعيِننــا، لــْن نحتمــل فقــداَن صاحبــٍة أخــَرى، حاولنــا 

أحــٌد، بــدا الهلــُع �ف
ســعفها، بــال جــدَوى، كانــْت عيناهــا قــد أخذتــا تّتســعان 

ُ
قــدَر جهِدنــا أْن ن

ي فِمهــا، ثــّم فجــأًة ارتعــدْت، 
بهــا، ننفــخ �ف

ّ
وتســّح منهمــا دمــوٌع، ظللنــا نقل

ي أرجــاِء الفنــاِء كممسوســٍة، وخلعــْت 
وشــّبْت تتطــّوح ِمــْن األلــِم، ودارْت �ف

مالبَســها، وتغّوطــْت فيمــا حولنــا، ودعكــْت الغائــَط بقدميهــا، وتلــّوْت، 
، ورمــْت نفَســها علينــا وهي تتقّيــأ دًمــا،  ف ــْت، وبــدْت عيناهــا محّمرتــ�يْ

ّ
وأن

 يحــّش روَحهــا. 
ً

 حــاّدًة، كأّن منجــا
ً
 طويلــة

ً
ثــّم صخــْت، صخــة

األرمينّيــة  كانــْت صاحبُتنــا   
ُ
الّضابطــة إلينــا  ي دخلــْت  الــىت حظــِة 

ّ
الل ي 

�ف
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قنــا حولهــا مذهــوالٍت، ماتــْت دون أْن 
ّ
قــد أســلَمت الــّروح، كّنــا قــْد تحل

نعــِرف أهــو الجــوُع أم العطــُش أم مــرٌض فَتــك بهــا ذات ضعــٍف؟! دنــْت 
ــٍم: 

ّ
 وتيّقنــْت ِمــْن مــوِت صاحبِتنــا، قالــْت بلهجــِة تهك

ُ
مّنــا الّضابطــة

. ً
فنا رصاصة

ّ
ضت دون أْن تكل

َ
- الّشكر هلل، ق

ونــا أْن نحفــر لهــا حفــرًة  لــْم يحــّرك موُتهــا شــعرَة أحــٍد منهــم، بــْل أج�ج
الــّدوِد  أمــَر  نَســوا  الــّدود،  قليــٍل الســتخراِج  مْنــذ  كّنــا نحفــر  ي األرِض، 

�ف
ّ الُمباِغــت، واآلن، ســيجد دوُد األرِض  ي وتلّهــوا بصاحبِتنــا وموِتهــا العبــىث
ا، حيــث ُيمكــن لنــا أْن نســتخرجه بْعــد أّيــاٍم وقــَت أْن يكــون  ً طعاًمــا وفــ�ي

شــبع ونمــا وترعــرع.

ا مّرة بْعد مّرٍة؟!  أهكذا يكون الموُت جزافيًّ

هــذا  ي 
�ف الّنــاِس  مصائــَر  تحكــم  ي  الــىت المبهمــة  ف  القوانــ�ي أغــرب  “مــا 

قْبــل. ِمــْن  أّمي  قالــْت  ســبٍب!”؛  بــال  هكــذا،  يموتــون  العالــم! 
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)1(

18 تموز- 1998

ق محافظة  انات- شمال �ش - منتجُع توجال- شم�ي ي الّسفِح الغر�ب
طهران

ي يدّخــر المــال، كانــْت الحيــاُة  باســتثناِء حــاالٍت شــحيحٍة، لــْم يكــْن أ�ج
اَح،  مــا دفــَع اليــوُم نفَســه لصبــاٍح جديــٍد اســ�ت

ّ
ي بــه اليــوم بيوِمــه، وكل

تمــ�ف
وقــال: 

ِ هللا. 
- مّر اليوُم بس�ت

حــىتّ  االحتياجــات؛  جميــع  تدبــ�ي   
َ

عــى تحــِرص  أّمي  كانــْت  فيمــا 
احتياجــات الّرفاهــِة الّنــادرِة، كأْن نختلــس عــّدَة أّيــاٍم كّل بضعــِة أعــواٍم 
شــاطئ   

َ
إل هــاِب 

ّ
بالذ أنفَســنا  نــرّوح  شــقاِئنا،  َعــْن  للتنفيــِس  متقّطعــٍة 

 الّرغــِم ِمــْن مشــّقِة الّســفِر 
َ

ي مــّرة، أو جزيــرة “كيــش”، عــى الخليــج العــر�ج
ا. بــرًّ

ي 
، لكــّن أّمي أّصْت أْن تفّســحنا، �ف ٌ ــر مبلــٌغ كبــ�ي

ّ
ي هــذا العــام لــْم يتوف

�ف
، وقــال لهــا:  ي البدايــِة رفــض أ�ج

َ للتبذير.  - ال داعي

حــْت  ــْت تحــاول إقناَعــه أْن نســافر ولــو ليــوٍم واحــٍد، واق�ت
ّ
لكّنهــا ظل

ِ اقتنــاٍع.  غــ�ي
َ

عليــه منتجــع “توجــال”، فوافــق عــى
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َمــْع ســائٍق   واّتفقنــا 
َ
الّثقيلــة المعاطــَف  الفجــِر تجّهزنــا، ارتدينــا  بْعــد 

جــرٍة معقولــٍة. 
ُ
أ  

َ
أْن يرافقنــا وعــى نعرفــه 

، واســتطعنا أْن ننجــو قْبــل هجــوِم الّزحــاِم، 
ً
لــْم تكــْن الّشــوارُع مزدحمــة

ّجــل ِمــْن الّســّيارِة   أو أقــّل قْبــل أْن ن�ت
ً
 الّشــماِل، اســتغرقنا ســاعة

َ
قــاد بنــا إل

 المنتَجــع. 
َ

عْنــد الّســفِح الّصاعــِد إل

كان “توجــال” يتكــّون ِمــْن ثالثــِة منتجعــاٍت منفصلــٍة، منتجــع القّمــِة 
أرخَصهــا؛  نــا  ّ تخ�ي الخامســِة،   

َ
إل الّســابعِة  والمحّطــة  ي  الغــر�ج والّســفِح 

ــب 
ّ
ترغ  ،

ً
متماســكة  

ً
كثيفــة الّثلــوج  كانــْت   ، ي الغــر�ج الّســفِح  منتجــَع 

الجبــِل. ق 
ّ
تســل ي 

�ف ف  الّســائح�ي

 محّطــٍة شــاغرٍة ِمــْن محّطــات الّتلفريــِك الَخمــس، 
َ

قادنــا فــرُد أمــٍن إل
 الّســائِق أْن يرافقنــا، تشــّدد الّرجــُل رفًضــا، قــال: 

َ
ي قــْد أقســم عــى كان أ�ج

َ المرتفعات.  - أنا أخىش

 انفراٍد وقالْت: 
َ

ته أّمي عى
ّ
ي ألزَمه بالقسِم، دك غ�ي أّن أ�ج

قِسم بالمّجان، خّفف، هللا ال يلعب معك. 
ُ
- أنت ت

 برَصه عنها مهمهًما:
ّ

فلعق شفتيه وول

- ال تهّولي األمر!

ه يحتىي الّدواء!
ّ
- ماذا أنتظر ِمْن رجل يحتىي الخمر كأن

لْم يرّد عليها، تلىّه ببرِصه بعيًدا.



143

ز”، استطعُت  ف سلسلِة جبال “أل�ج طاف بنا الّتلفريك الفضاءات ب�يْ
 ارتفــاٍع مــواٍت للّســماِح لي بتأّملهــا، 

َ
أْن أرى طهــران، وألّول مــّرٍة، ِمــْن عــى

ي معظــِم مســاحاِتها، فبــدْت كلوحــٍة 
ة �ف ّ  ومخــرصف

ً
كانــْت مبانيهــا شــاهقة

ي أعــالي 
ــِج �ف

ّ
ل ف  ال�ت

ُ
 حيــث ســاحة

َ
مرســومٍة بإتقــاٍن، وصَعــد بنــا الّتلفريــك إل

، وكانــْت الّثلــوج؛ رغــم  ف ي كان رّواُدهــا أغلبهــم ِمــْن الّســائح�ي الجبــِل، والــىت
وبــاِن.

ّ
ســطوِع الّشــمِس هــذا الّنهــار، صامــدًة ضــّد الذ

 ، ي ي رحلــِة الّتلفريــك؛ بــدا ســائُقنا مفزوًعــا، وظــّل متشــّبًثا بــذراِع أ�ج
�ف

ثقافِتــه  باســتعراِض  تهدئتــه  وحــاول  الّنــكاَت،  ــق 
َ
وأطل  ، ي أ�ج عليــه  تنــّدر 

ي مانًعــا ِمــْن إعــالِن  ا، لــْم يجــد أ�ج الّسياســّية، كعادِتــه، وكــون ســائقنا ســنيًّ
ف الَيمــن وإيــراِن، وقــال:   المصالحــات الُمزعمــة بــ�يْ

َ
ســخِطه عــى

ي حربــهم ضّدنا؟! 
- الّيمن! الذين ساندوا العراق �ف

، رّد عليه: 
ً
لكّن سائقنا كان أك�ث حكمة

 
َ
- إّن نظــام إيــران يصــّدر الّثــورَة اإلســالمّية، اصــ�ج وســتجد الّشــيعة

يفِتكــون بالّيمــِن عّمــا قريــٍب. 

هــذا  مّثــل  ينطــىي  َمــن   
َ

عــى ثقافّيــة وتعليمّيــة!  فاقّيــات وهمّيــة 
ّ
ات  -

االّدعــاء؟!

الحلفــاِء  مــع  للحــواِر  قنــواٍت  إيجــاد  محاولــة   ، ّ شــي�ي تغلغــل  ــه 
ّ
إن  -

هــم.  وغ�ي ف  الحوثيــ�ي ِمــْن  هنــاك 

ثّم أمسك الّسائق صدَره ُمرهًقا، وَسعل، وقال: 

- الحروب قريبة، وما أبْعد الّسالم! 
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، لــْم  ي ــج، تراخــْت أطــراف الّســائق، هــّزه أ�ج
ّ
ل ف  ال�ت

َ
مــا لّمــا بلغنــا ســاحة

ّ
إن

، صاحــت:  يســتجْب، جزعــْت أّمي

- أكان ال بّد أْن ُتقِسم عليه؟!

ِ اّتزاٍن:  ي همهم بغ�ي لكّن أ�ج

- فقدنا سبيَل العودِة. 

بالُمنتجــِع،  الُملحــق   ّ طي الــ�شّ المخفــِر  ي 
�ف اليــوَم  وقضينــا  هبطنــا 

الوفــاَة  أّن  ُّ تقريــَره واطمئنــوا  عي الــ�شّ الّطبيــُب  أوَرد  حّققــوا معنــا، ولّمــا 
ي الــّدورِة الّدموّيــة أفرجــوا عّنــا، بْعــد أْن أبلَغــوا أهــَل 

كان ســببها هبــوٌط �ف
ســاعٍة.  غضــوِن  ي 

�ف وا  وحــرصفَ بالوفــاِة،  الّســائِق 

ِم 
ُّ
ي شديَد الَحرِج أمام أهلّية الّسائِق الذي تّم استدعاؤهم لتسل كان أ�ج

ــه صغــاًرا، وبــدت 
ُ
جثماِنــه والّســيارة، بــدوا أنهــم قــد انكــ�وا، كان أطفال

 ، ّ ي ــه مــات بهــذا الّشــكل العبــىث
ّ
 مواجهــِة حقيقــة أن

َ
امرأتــه غــ�ي قــادرٍة عــى

 انتظــاِره لتســليمهم الجثمــاِن بنفِســه. 
َ

ي عــى ي الّنهايــِة شــكروا أ�ج
لكّنهــم �ف

ــْت أّمي تتابعهــم 
ّ
لــْم أفهــم كيــف يشــكرونه بمْثــل هــذا االمتنــان! وظل

هــا ال تعــرف الّرجــَل 
ّ
أن البــكاِء ولــو  َعــْن  ي عطــٍف، ولــْم تنقطــع 

بعينيهــا �ف
ي أســٍف يفــّ� األمــَر: 

ي قــال لهــم �ف لهــذه الّدرجــة، لكــّن أ�ج

 وله الغفراُن. 
ُ
- قضاء هللا، عليه الّرحمة

واستدرك: 

- أين ستدفنونه؟
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رّدْت زوجته: 

- مقابر “بهشت زهرا”. 

ــْت شــاردًة 
ّ
، ظل ي تيحــْت، لــْم تخاطــب أّمي أ�ج

ُ
ي أّول مواصلــٍة أ

ركبنــا �ف
 مــوِت 

َ
هــا؛ لقســِمه، تحّملــه مســئولية

ّ
 وأبَعــدْت عنــه وجَههــا، كأن

ً
عابســة

وأخرجــْت  ؟!”.  ي
ّ
ر�ج يــا  أوالده  ذنــب  “مــا  تدمــدم:  وســمعُتها  الّرجــِل، 

ــْت.
ّ
وصل القــرآن،  وتلــْت  وســّبحْت،   ،

َ
المســبحة

ي وهو يتجّنب الّنظَر إليها:  همهم أ�ج

ء؟! ي
- هل كان بوسِعنا فعل سش

لْم ترّد عليه، أكمل: 

ِ أمامه!  للب�ش
َ
ه الموُت يا “شعلة” الذي ال حيلة

ّ
- إن

لكّنها حدجته بنظرٍة الئمٍة: 

- الموُت الذي استهنت به؟!

ٍة مستطلعٍة:  ثّم قالْت بن�ج

- هل ستشاركهم الّدفن؟ 

أومأ برأِسه ُمحتاًطا: 

ِة.   المق�ج
َ

- سنذهب جميًعا إل

ترتعشــان،  يداهــا  كانــْت  المفتــاَح،  أّمي  أخرجــْت  البيــِت  بــاِب   
َ

عــى
ي المفتــاَح  ، فتنــاول أ�ج ف والهــواء محّمــٌل بالّدخــاِن واالختنــاِق، زفــرْت زفرتــ�ي
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للبــاِب،  مالصــٍق  مقعــٍد   
َ

عــى ارتمــْت  صدَرهــا،  أمســكْت  يِدهــا،  ِمــْن 
 جنــازٍة. 

َ
ِمــْن فســحٍة إل تبــّدل  اليــوَم  أّن  تنتحــب، حســبها  وانطلقــْت 

رفعْت برَصها نحوي تحاول أْن تتمتم، خرج الكالُم مقتضًبا مهزوًزا: 
ي هــذا العالــم! 

ي تحكــم مصائــَر الّنــاِس �ف ف المبهمــة الــىت “مــا أغــرب القوانــ�ي
 

ً
ّ طويــا ي

يموتــون هكــذا، بــال ســبٍب!”. لكّنهــا صمتــْت بْعدهــا، حّدقــْت �ف
دون أْن تنبــس، أمســكتها ِمــْن ذراِعهــا، قلــُت: 

 . ي
، انه�ف - أّمي

ي مْثــل عادِتــه   غرفِتهــا، خــَرج أ�ج
َ

ّ واّتجهنــا إل وقفــْت بالــكاِد، اّتــكأْت عــىي
 الّ�يــِر، 

َ
ــه شــعوُر الّنــدِم، أرحــُت أّمي عــى

ّ
فــِة وأغلــق عليــه، لعل ّ  ال�ش

َ
إل

ِمــْن حســاِء  األرِز وطبًقــا  ِمــْن  لهــا طبًقــا  جّهــزُت  لحظــاٍت  ي غضــوِن 
و�ف

 الّ�يــِر: 
َ

الّدجــاِج، ابتســمُت وأنــا أجلــس جوارهــا عــى

حَم. 
ّ
ي أكلْت الل - سامحيىف

ابتسمْت بدوِرها: 

- إذا أكلِت شبعُت.

 
َ

، أســدلْت أّمي عليهــا شــادوًرا أســود، وتحّركنــا إل ف بْعــد نحــِو ســاعت�يْ
تفِصــل  ي  الــىت  

َ
الّ�يعــة الّطريــق  قطعَنــا  زهــرا”،  “بهشــت  مقابــر  حيــث 

بالمــدارِس  اشــُتهرْت  ي  الــىت قــم  ومدينــِة  طهــران  بجنــوب  مدينِتنــا  ف  بــ�ي
غــِة 

ّ
الل وأصــول   

َ
يعــة ّ وال�ش الِفقــه  الّطــالَب  مــون 

ّ
يعل فهنــاك  اإلســالمّيِة، 

االجتهــاِد.  وعلــوَم  الفارســّيِة 

 فيما 
َ
امية ي تشّق الّصحراَء الم�ت ي ُظلمِة الّطريق الىت

ْت الّسيارُة �ف
ّ
انسل
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ف  ي تجهــ�ي
هــم لــْم يدفنونــه بْعــد، اســتغرقوا وقًتــا �ف

ّ
ي يعــرف أن حولهــا، كان أ�ج

 المقابــِر هاتفــوه، ولــْم نكــد نلــُج 
َ

الكفــِن والّصــالِة عليــه، ولّمــا تحّركــوا إل
 

َ
ًة ِمــْن الّنــاِس، يتباكــون عــى  بّوابــِة المقابــِر حــىتّ وجدنــا أعــداًدا غفــ�ي

َ
إل

الّرجــِل لمــوِت الغفلــِة. 

األقحــواِن  ورود  عليهــا  -المفــروش  المتناثــرِة  الّشــواهِد  ف  بــ�ي عّرجنــا 
ي تحاوطهــا، وقّدمنــا العــزاَء أل�ِتــه، لكــّن أّمي  اِت الــىت الحمــراِء- والّشــج�ي
ي ِمــْن يــدي ووقفنــا حيــث تقــف الّنســاُء كغيمــٍة ســوداٍء، انطلــق  ســحبتىف
 ، أنفــاِسي  

َ
الَعــرِق كبســْت عــى  

ُ
اُخ والعويــل، وبــدْت رائحــة الــرصُّ حــولي 

فــوق  مقربــٍة   
َ

عــى وجلســُت  الهــواِء،  بعــَض  أستنشــق   
ً

قليــا تحّركــُت 
َ بالمــاِء ثــّم  ب القبــوَر، ينّظــف القــ�ج

ّ
الَحــ� أراقــُب شــيًخا عجــوًزا يهــذ

ٍ آخــر، اســتدار لي مبتســًما، لكّنــه لــّوح لي بيــِده   قــ�ج
َ

يجّففــه، وينتقــل إل
 يــدي 

َ
، وكان الّدفــُن قــد انتــىَه، فشــّدْت عــى ، ركضــُت باّتجــاِه أّمي ي ُيرصفــىف

ُت: لمــاذا   خــارِج المقابــِر، لمحــُت دموَعهــا، تحــ�يّ
َ

و�نــا َمــْع الّنســاِء إل
تبــىي غريًبــا؟

 أمام باِب البيِت، تقّدمها 
ً
رجعُت أّمي ِمْن الجنازِة وزفرْت زفرًة طويلة

ي وأخــرج المفتــاَح ودخــل وتــرك البــاَب مفتوًحــا، دون أْن ينظــر إلينــا.  أ�ج

، كانــْت، دوًمــا، تعــرف أّن المــوَت ال يفّرقنــا   أّمي
َ

بــدا للمــوِت أثــُره عــى
إليهــم،  يشــّوقنا  فقــط  ــه 

ّ
إن يــوٍم آخــر،  ي 

نحــن ســنجتمع �ف األحّبــة،  َعــْن 
مــا 

ّ
إن  بالّســائِق، 

ٌ
 وثيقــة

ٌ
لــْم تكــْن لهــا صلــة ِمــْن بْعِدهــم،  وُيبّطــط قلوبنــا 

الُقــداَم،  األحّبــِة  قــد 
َ
ف ذكريــات  ذكرياَتهــا،  بموِتــه،  ت،  اســتحرصف هــا 

ّ
لعل

ــرْت، أيًضــا، رحيــَل ِرفــاق القلــِب الذيــن 
ّ
األب، األم، اإلخــوة، ورّبمــا تذك

 عشــٍق 
َ

غّيبتهــم ظــالُل الحيــاِة. تســاءلُت: “هــل اجتمــع قلــُب أّمي عــى
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؟ هــل ُيمكــن لهــا أْن تخــون األعــراف والتعاليــم؟ ال،  ي قْبــل زواِجهــا ِمــْن أ�ج
 القلــوِب، هــل 

َ
لــْم تكــْن أّمي هكــذا، لكــن، وإّن جــَرى عليهــا مــا يجــري عــى

رهــم؟”.
ّ
مــا زالــْت تتذك

 رأِسها، قالْت: 
َ

طّبقْت ذراعيها عى

- أوف، أشعر بالّدواِر، ما أطَول هذا اليوم!

تنّهدْت، خلعْت الّشادوَر، طرحْت نعليها ِمْن قدميها، كان بوسِعها، 
ي 

، أْن تنــَى أحــداث هــذا اليــوم، �ف َ منــا الّصــ�ج
ّ
ي دامــْت تعل وهي المــرأُة الــىت

ي أنــدِر 
 �ف

ّ
 لديهــا هكــذا إل

ً
ي لــْم أعهــد مشــاعَر الحــزِن هائجــة

لحظــٍة، لكــىفّ
هــا تــَرى المــوَت منبســًطا أمــام عينيهــا.

ّ
حظــاِت، لعل

ّ
الل

: تقّدمْت نحو غرفِتها، استدارت لي

. ي - تعالي حبيبىت

 
ّ

قــْت عينيهــا بالّســقِف الــذي تتــدل
ّ
 الّ�يــِر، عل

َ
ألقــْت بجســِدها عــى

، أفســحْت لي وأشــارْت بيِدهــا، جلســُت جواَرهــا، غمغمــْت:
ٌ
منــه نجفــة

. ئ ي المفاحج
ف َعْن ُحز�ف ِك تتساءل�ي

ّ
- أعرف أن

. هززُت رأِسي

ف اليــوَم معــىفَ أْن يضيــع العمــُر  ، قــْد ال تفهمــ�ي  نفــِىي
َ

 عــى
ٌ
- أنــا حزينــة

ــا عظيًمــا، لكــن.. ي الّشــقاِء بــال طائــٍل، أحــّب أبــاِك حبًّ
�ف

ْت نحوي بعينيها:
ّ
وطل

ٍء؟! ي
ي الحياُة مثلما أحببُت كّل سش - هل أحّبتىف
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فِتــه، لــْم يخــرج، لــْم يطلــب  ي �ش
ي �ف ونامــْت، رقــدُت جوارهــا، ظــّل أ�ج

، لكّنه لْم  فِ  للّتســخ�ي
ّ

ي الّثالجِة ال يحتاج إل
شــيًئا، كعادِته، كان الّطعاُم �ف

ّ وغفــوُت. يمسســه، ضممــُت أّمي إلي

أّمي   
ّ

عــى ، ظهــرْت  الّتــالي الّصبــاِح  ي 
الّبخــوِر �ف رائحــِة   

َ
عــى صحــوُت 

تبّخرهــا،  الغرفــات  تطــّوف  تلمعــان وهي  عيناهــا  أحســبها،  لــْم  ســعادٌة 
قالــْت:  ، ئ المفــاحج التبــّدل  هــذا  َعــْن  ســألُتها 

ي لْن يشعر بحزِن األمِس أحٌد.  كّل األحواِل حبيبىت
َ

- عى
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)5( 

2007 - ي
ا�ن

ّ
14 كانون الث

جنوب محافظة طهران

عزيزي »إيوان«: 

ي الحقيقــِة ال أعــرف كيــف ُيمكــن أْن أصــف شــعوري؟ رّبمــا أحتــاج 
�ف

لأمــِر  أمنــَح  ال  ي 
ّ

فلعــى اشــتقُتَك  قلــُت  إذا  جديــٍد،  وصــٍف  ابتــكاِر   
َ

إل
، حيــث أراك   رؤيِتــَك فأنــا أخــادع نفــِىي

َ
حضــوَره، إذا قلــُت أحتــاج إل

ي 
ــَك لســُت بعيــًدا َعــْن مــرَم البــرِص، إْن وّضبــُت أورا�ت

ّ
وأشــعر بــك بــْل كأن

ّ أّمي   طيِفــَك، إْن نــادْت عــىي
َ

 الجامعــِة جلســُت إل
َ

رأيُتــَك، إْن خرجــُت إل
أكاد أهتــف باســِمَك.

، ما بيننا يتحّدى  ك أك�ث أهِل األرِض قرًبا لي
ّ
فِ ِمْن أن  يق�ي

َ
اآلن أنا عى

ي 
مَنح مثلها �ف

ُ
، بَك ُمنحُت قّوًة لْم يمنحها لي طموحي ولْم أ ِ منطق الب�ش

، أريــُد أْن  ّ نِزلــْت عــىي
ُ
، إّن وجــودَك أشــبه بالُمعجــزِة، كآيــٍة ســماوّيٍة أ ي

حيــا�ت
 رأِسَك مْثل ُحلٍم وديٍع، أشاطرك كّل الوجِع، كّل الُحزٍن، أدوم 

َ
ق إل

ّ
أتدف

. ي
ي أصل بَك، وتّتصل بالغيِب َعْن طريىت

بداخِلَك تهّدًجا ال ينقطع، كأ�فّ

“إيــوان”، قــّررُت، هــذا العــام، أْن أســافر إليــك، بطريقــٍة مــا، وليحــدث 
 
ً
حّجــة ع  ســأخ�ت ء،  ي بالمــ�ج تســمح  ال  ظروفــك  أّن  طالمــا  يحــدث،  مــا 

ــق 
ّ
وأحل الّطائــرِة،  ي 

�ف نفــِىي  ســأحمل  أحــٌد،  عليهــا  ض  يعــ�ت ال   
ً
مناســبة

إليــَك، لــْم أركــب طائــرًة ِمــْن قْبــل، لــْم أبتعــد مقــداَر محافظــٍة مجــاورٍة، 



151

ي لتجربــِة العالــِم ِمــْن جديــٍد. ســتكون أنــَت وســيلىت

َ أْن أفقــد هــذا العــزِم ألّي  ي أخــىش
ّ شــغٌف وجنــوٌح وتــوٌق إليــَك، لكــىفّ ي

�ف
مــا ُوفقنــا ُهــدى صادفتنــا بانعطــاٍف 

ّ
طــارٍئ، إّن الحيــاَة هكــذا دوًمــا، كل

ي 
�ف معــِة 

ّ
الا حظــات 

ّ
الل كّل  ِمنــَك،  أســتيقظ  أْن   َ أخــىش ي 

ّ
لعــى مباغــٍت، 

ي محــض أحــالٍم، محــض رســائَل جزافّيــٍة، كنــُت أكتــُب وحــدي، 
حيــا�ت

 العالــِم.
َ
، أنــَت أيًضــا تخاطــَب فــراغ ي فاكتشــفُتَك، تشــبهىف

أّن رأِسي كانــْت  بيننــا  الفــرق   ككّل األطفــاِل، 
ً
“إيــوان”، كنــُت طفلــة

العابــرِة وأصنــع  المشــاهِد  ألملــم قصاصــات  كنــُت  بالخيــاالِت،  عامــرًة 
 بمعــىفَ الحكايــِة، بأصِلهــا وثباِتهــا، أعاقــر الفــو�ف أينمــا كنــُت، 

ً
منهــا خيــال

ي تكسو  ي الّنهايِة هي وقود الخيال يا “إيوان”، الفو�ف الىت
إّن الفو�ف �ف

 
َ

 للخلــوِد، أعــ�ث عــى
ً

ي احتمــال
ي تصنــع ألورا�ت ي الخــارج هي الــىت

الّشــوارَع �ف
بالّســطِح،  ّيــدُت 

ُ
ق “إيــوان”  يــا  الهاربــِة وأمنحهــا حضــوًرا، هنــا  المالمــِح 

ف حــدوٍد  بــ�يْ  الخيــال، محبوســة 
ّ

، ليــس لي إل ليســْت لي أجنحــة ألطــ�ي
ٍء أجّنــب الّراهــَن وأســتدعي القــادم، حــىتّ لــو  ي

ي رغــم كّل سش
، لكــىفّ ي تالزمــىف

، أجتــاز  ، أّ�ي َعــْن نفــِىي ّ ي أتمــىش
لــْم أكــْن أعــرف مصادفاتــه، عــ�ج أورا�ت

نا، 
ُ
 أّول خياٍل ُمكتمٍل، ثّم كانْت رسائل

َ
الحدوَد والمسافات وأستقّر عى

ئ بريُقهــا. ف رســائِلنا، روًحــا ال ينطــىف ــغ الخيــاِل، وقــْد ُبعِثــُت، ِمــْن بــ�يْ
َ
هــا مبل

ّ
إن

 . ي يا “إيوان”، ال أحتمل أك�ث
انتظر�ف

ي “ريحانة”:  جميلىت

هــش بمخالــِب الُحــزِن، وجروُحــه لــن تلتئــم، كنــُت 
ُ
ي ن ظننــُت أّن قلــىج

ــه ينبعــث ِمــْن رمــاٍد، أّمي 
ّ
ّ ِمــْن جديــٍد، كأن ي يعــود إلي مخطًئــا، هــا هــو قلــىج
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تهــا،  ، باألمــِس أخ�ج  غــ�ي إبصــاٍر، أحّســْت بتبــّدل حــالي
َ

نفســها، ولــو عــى
ّ كّل  ــل وجُههــا، راحــْت ترّتــل القــرآن، كان صوُتهــا رخيًمــا، أعــادْت عــىي

ّ
تهل

ي أعقاِب كّل سورٍة تدعو لي وتبتهل، أجل 
ما نسيته ِمْن سوٍر قصاٍر، و�ف

ا،  ، تصبــح لحًنــا ســماويًّ
ً
ْت تســتقيم ثانيــة ف ي نــ�ش “ريحانــة”، اإليقاعــات الــىت

ي وأّمي َعــْن األمــواِت جمعتنــا عليــِك باألمــِس،  ي كانــْت تجمعــىف حكاياتنــا الــىت
نســتِطع،  ولــْم  الــّدفء  نلتمــس  وكّنــا  مــوٍت،  ي 

�ف غابــوا  قــْد   
ُ
األحّبــة كان 

ــه دّوي معركــٍة لــْم يهــدأ أواُرهــا، عــ�ج 
ّ
ي دواخِلنــا كأن

كان الحــزُن يقعقــع �ف
 أعباِئنا، 

َ
ا إل

ً
ح، أصبح الفقُد إحساًسا مضاف ِ

الّسنوات الماضية لْم نس�ت
ــِك جئــِت.

ّ
يبطــش بنــا، نتلــطفّ بنــاِره، لــوال أن

ي المطــاِر، بمجــّرد نزولــِك ِمــْن الّطائــرِة 
ي �ف ، ســتجدينىف ســأنتظرِك تعــالي

يفــٍة، ســأقف بــدًءا ِمــْن اليــوم أراقــب الّطائــرات  ي واقًفــا كت�ش ســتجدينىف
القادمــة. 

سأنتظرِك، اليوم، غًدا، أو بْعد انقضاِء الُعمِر، كيف ال أنتظرك وقْد 
؟ تعالي كي ُيمكن ألّمي أْن تســتعيد البرَص،  ي

انتظرتك بالفعل طيلة حيا�ت
د ستفعل، أال يزعمون أّن الحبَّ ُيعيد المفقودات؟

ّ
مؤك
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)26( 

ين األّول- 2014 25 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك

ي ســتبا�ش تنفيــذ   الــىت
ُ
جنــة

ّ
 اإلعــداِم أمــاَم بــرِصي يــا “ُشــعلة”، والل

ُ
غرفــة

ي كســواٍر، تخّيــىي حــرصفَ المــّدعي العــام بنفِســه ليشــَهد  الُحكــم ُيحيطــون �ج
 ! ي

مو�ت

- “ريحانة جّباري ماليري..”..

ضــّدي،  الّصــادِر  الُحكــِم  تــالوِة  ي 
�ف جنــِة 

ّ
الل رئيــس  يبــدأ   ، رأِسي أهــّز 

الغرفــِة  بــاب  ُيغِلقــون  ــِر، 
ّ
التذك ي 

، يســتغِرق، وأســتغِرُق �ف ّ ي غِمــض عيــىف
ُ
أ

وُيشــِعلون مصباًحــا واهًنــا، كأّن األمــَر إذا جــرى برقــِص الّظــالِل الّشــاحبِة 
 

ّ
 أتّمــه، أجــل؛ فيمــا قليــل، ســأصبح ظــا

َ
 ضــوٍء شــحيٍح ســيجري عــى

ّ
عــى

ــف رقُصــه ولــو أهــِرق دُم صاحِبــه. 
ّ
 لــْن يتوق

ًّ
 جــداٍر، ظــا

َ
عــى

يجّهــزون  بإحــكاٍم،  المجــدوِل  العريــِض  الحبــِل  لمتانــِة  يطمئنــون 
ي ســأقف عليهــا فيمــا   ِمــْن منتِصفهــا؛ الــىت

َ
 المجّوفــة

َ
األســطوانة الخشــبّية

 منهــا جســدي نحــو الَفــراِغ، ثــّم ســيذهبون كلٌّ إل حيــث 
ّ

قليــٍل، وســيتدل
، وال  ي ســيتلىَه بالّنســياِن، لــن تعلــق بأســماِعهم أصــواُت طقطقــِة رقبــىت
ــا 

ً
 اســتحياٍء، بــل إمعان

َ
ّ ولــو عــى ي ي ال بــّد ســتطّل ِمــْن عيــىف نظــرُة الَفــزِع الــىت

أســوَد،  غطــاًء  رأِسي  عــى  ســيضعون  ي 
مــو�ت يخــّص  مــا  كّل  تجاهــِل  ي 

�ف
ي كي ال ُيفِســد نقــاَء أعيِنهــم مشــهدي وأنــا أتأرجــح مْثــل 

وسيســتديرون عــىفّ
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، فــإذا جــاَء المــوُت خــرج  ف  الجناحــ�ي
َ
ــْت ِمــْن خيــٍط مهيضــة

ّ
عصفــورٍة تدل

 
َ
إّن تجربــة يــا “ُشــعلة”، قلــِت لي  أكــْن يوًمــا، آه  لــم  ي 

بيِنهــم كأ�فّ ِمــْن  ي  �ج
، لــم يُعــد مّيــٌت ِمــْن قبــِل ليحــىي لنــا عنهــا، 

ً
 مجهولــة

ً
المــوِت تظــّل تجربــة

 ّ أجــل علينــا أْن نجّربــهــا واحــًدا واحــًدا وفًقــا لســاعِتنا الُمقــّدرِة، فهــل عــىي
تــَب عليــه الّشــقاُء؟ 

ُ
ـهــا وفًقــا لســاعِة كّل َمــْن ك أْن أجّربـ

ي عبــاءٍة 
ــلطِة، يرفــل �ف ف ِمــْن السُّ ُيفِســحون ألحــِد أئمــِة الّســنِة الُمعّينــ�ي

لي  يبتســُم  المــوِت،  رســوُل  ــه 
ّ
كأن بيضــاء،   

ٌ
عمامــة رأِســه   

َ
وعــى ســوداٍء 

واحــٌد  وأنــَت  فُ  أطمــ�ئ كيــف   ، وجــىهي  
َ

عــى حضــوِره  ألثــِر  فّ  يطمــ�ئ ــه 
ّ
كأن

موننا 
ّ
ف يفرغــون ينامــون بــال إثــٍم؟ تســل مّمــن يكتبــون الّتقاريــَر إليهــم وحــ�ي

 الّســلطاِت المعنّيــِة! 
َ

ي ترفعونهــا إل نــا جــزٌء ِمــْن أوراِقكــم الــىت
ّ
للمــوِت كأن

كنــا الَحــرُس ويقفــون ِعْنــد الجانــِب الُمظلــِم ِمــْن الُغرفــِة، فيبــدون  ي�ت
 عجــٍل إتمــاَم الَمهّمــِة، أخــَرج اإلمــاُم 

َ
كجنــوِد المــوِت الذيــن ينتظــرون عــى

ثــّم   ،
َ
الفاتحــة وتــال  ي  جبهــىت  

َ
عــى ووضعــه  عباءِتــه  جيــِب  ِمــْن  مصحًفــا 

ي أمامــه، وقــال: أجلســىف

للقــاِء  مســتعّدة  أنــِت  هــل  “ريحانــة”؟  يــا  نــِب 
ّ

الذ َعــْن  ُتبــِت  هــل   -
لقــِك؟ خا

- أيُّ ذنٍب سّيدي؟!

. ٌ
، القتل خطيئة ي - القتل يا ابنىت

- والعاُر أيًضا.

، الَقصــاُص  ف  وتعرفــ�ي
ٌ
ُع هللا، َمــْن قَتــل ُيقَتــل، أنــِت ُمســلمة  - لكّنــه �ش
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 للــّردِع لــ�ي تســتقيم الحيــاُة.
ٌ
عّيــة ورٌة �ش صف

ِع هللا، َعــْن  ُع القضــاِة ســّيدي، أنــا َمــْن كنــُت أدافــع َعــْن �ش ــه �ش
ّ
- إن

؟
ً
جســدي الــذي هــو أمانُتــه، أو ليســت أجســاُدنا أمانــة

ِذيــَن آَمُنــوْا 
َّ
َهــا ال يُّ

َ
- أجــل يــا “ريحانــة”، لكّنــه القَصــاص العــادل، “َيــا أ

 َ نــىث
ُ
َعْبــِد َواأل

ْ
ِبال َعْبــُد 

ْ
ُحــرِّ َوال

ْ
ُحــرُّ ِبال

ْ
 ال

َ
َقْتــى

ْ
ي ال ِ

ِقَصــاُص �ف
ْ
ــُم ال

ُ
ْيك

َ
ِتــَب َعل

ُ
ك

.” نــىثَ
ُ
ِباأل

ْيِه ِبِإْحَساٍن 
َ
َداء ِإل

َ
َمْعُروِف َوأ

ْ
َباٌع ِبال اتِّ

َ
ٌء ف ْ ي

َ ِخيِه سش
َ
ُه ِمْن أ

َ
َ ل ي َمْن ُعىفِ

َ
- “ف

.”
ٌ
ْم َوَرْحَمة

ُ
ك بِّ ن رَّ ِلَك َتْخِفيٌف مِّ

َ
ذ

مــا قَتــَل الّنــاَس 
ّ
ي األرٍض فكأن

ِ نفــٍس أو فســاٍد �ف - “َمــْن قَتــل نفًســا بغــ�ي
جميًعــا”.

ِ نفٍس أو فساٍد سّيدي؟ ه بغ�ي
ّ
- كيف تضمن أن

ه قوُل هللِا!
ّ
- إن

ما أحيا الّناَس جميًعا.”
ّ
- قال هللا أيًضا: “وَمْن أحياها فكأن

؟! أهذه توبُتِك؟! ف عه هللا وفيما ال تعلم�ي ّ ي فيما �ش حاّجينىف
ُ
- أت

ي وال 
، ال لــرّد األذى عــىفّ

ٌ
 ســّيدي ولــْم تُعــد لــدّي طاقــة

ٌ
- أنــا ُمســتهلكة

للجــدِل الــذي ال جــدوى منــه، فلُتنــِه مــا جئــت ألجِلــه.

 أو طلــٌب، 
ٌ
- مــا هــذا الجحــوُد قبالــة المــوِت؟ عموًمــا، هــل لــِك رغبــة

، قْبــل أْن تــودَع روحــِك لبارِئهــا؟
ٌ
أمنيــة
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 . ي
اء�ت - نعم، أْن يؤمن العالُم ب�ج

ِ تسليٍم بالمقّدر، تمتم:  غ�ي
َ

ه عى
ُ
ي أجادل

تنّهد وهّز رأَسه، رّجح أ�فّ

- هّيا شّهدي.

 هللا وأّن محّمًدا رسول هللا. 
ّ

- أشهد أّن ال إله إل

 مضٍض:
َ

 رأِسي وأردف عى
َ

وضع كّفه عى

ي الجّنِة. 
ي الجّنِة إن شاء هللا يا “ريحانة”، �ف

- �ف

ي بالدِنــا لــْم تُعــد عميــاء، 
 �ف

َ
نفــدْت الخيــاراُت يــا “ُشــعلة”، إّن العدالــة

فٍ َتــرى ِوفــق هواهــا، وكلُّ هــوى  ، ألــُف بّصــاٍص، وكلُّ عــ�ي فِ بــل لهــا ألــُف عــ�ي
فاســٌد، كيــف للهــَوى أْن يقــّرر المصائــَر؟ 

ي 
قــا�ف “ُشــعلة”؟  يــا  ُتذكريــن  هــل  المحكمــِة،  ي 

�ف هنــاك،  كنــِت 
 المــأ: 

َ
ي عــى  معركــٍة شــخصّية؟ ســألىف

َ
المحكمــِة الُعلَيــا حــّول األمــَر إل

- لماذا قتلِته؟ 

ِف. - دفاًعا َعْن ال�شّ

ًرا! ّ - ذلك ليس م�ج

 وعاجزٌة:
ٌ
، قلُت له وأنا ُمرهقة ي

�ف ي باستهتاِره ب�ش صفعىف

ٍف. ك بال �ش
ّ
- ألن

ٍف، أال َيــرون  ي األمــِر، نعــم أراهــم بــال �ش
، هــذا كلُّ مــا �ف ي هــذه جريمــىت

 
ً
 هوجــاء طائشــة

ً
؟ أُيعَقــل أّن كلمــة

ُ
أنفَســهم هكــذا؟ أتوِجُعُهــم الحقيقــة
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 المــوِت، هكــذا، بــال حســاباٍت؟ 
َ

ي بصاحِبهــا إل
ي ظــلِّ يــأٍس ُتلــىت

قيلــْت �ف
ّ ِمــْن واقــِع هــالكي شــيًئا؟   الَمحكمــِة ســيغ�ي

َ
ي الحديــِث إل

ي �ف
ّ
هــل كان تــأد�ج

 
َ
: “إّن الّشــجاعة ف فيَم أخطأُت؟ هل خالفُت درَســِك عندما كنِت تقول�ي
ال  “ريحانــة”  يــا  وأنــِت  ُتهِلــك صاحَبهــا؟  األعــَ�  كالحصــاِن  حــذٍر  بــال 

ي جعــِل اآلخريــن ُيســيئون فهمــِك”. 
ف جهــًدا �ف تبذلــ�ي

ي بالموِت.  طّيب، ها ُهم أساءوا فه�ي فدبغوا مص�ي

ي يعجــز َعــْن احتواِئهــا الــكالُم، ال أريــدِك أْن  العزيــزة “شــعلة”؛ رســالىت
لــِك  ، حيــث إّن األثــَر قــْد تركُتــه  ــه حــدث وكــىفَ

ّ
أن  

ّ
ي إل

ي عــْن مــو�ت
تعــر�ف

ي بقــاَءه ِمــْن بْعــدي يــا “ُشــعلة”. ي الــذي يجــب أْن تضمــىف
ــه إر�ث

ّ
مكتوًبــا، إن

 ، ف راَع الحديدّية وجّربوها مّرًة واثنت�يْ
ّ

ٍء، زّيتوا الذ ي
ها قْد جّهزوا كّل سش

فُ عليها ينتظر.  ووقف الُمع�يّ

مّتنــوا باطــَن األســطوانِة الخشــبّيِة بمزيــٍد ِمــْن المســام�ي والغــراِء، وِمــْن 
ي  يؤّهلــىف وبــدا  وتنّغــم،  ــه، 

ُ
وبـُبــَح صوت القــرآَن،  يقــرأ  اإلمــاُم  كان  الخــارِج 

ي وَعــْن يســاري.  للّنعيــِم القــادِم، ووقفــْت ضابطتــان َعــْن يميــىف

كريات الذي 
ّ

 ســديم الذ
ّ

كان وجىهي مســتوًرا بالّســواِد، لْم أكْن أرى إل
ــات 

ّ
، دق ــة بــروحي

ّ
، دق ي ــة بقلــىج

ّ
ــات الّســاعِة، دق

ّ
أخــذ يضــّوي، وســمعُت دق

 حيــث 
َ

ف إل ي بالحيــاِة، وتقّدمــُت مــع الّضابطتــ�يْ
تتناقــص بتناقــِص لحظــا�ت

وقــوٌف تــامٌّ دون خطــوٍة أخــَرى. 

- نّفذ. 

ي يشــّدون  حظــِة الــىت
ّ
ي الل

ف ألــف مــّرٍة �ف ــِك ســتموت�ي
ّ
“ُشــعلة”، أعــرف أن
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ي 
أ�فّ ي  توقــىف أْن  للقــدِر،  أْن تصغــري  أريــدِك   ، تماســىي مــا 

ّ
إن راَع، 

ّ
الــذ فيهــا 

. ي ي القلــوِب حكايــات حبيبــىت
معــِك، لــْن أغيــب، ال يغيــب َمــْن لهــم �ف

إل  ذهبــُت  إذا  الحيــاِة،  ممارســِة  ي 
�ف ســلوكي  عــى  تشــّددين  كنــِت 

ي شــجاٍر لســُت 
 ال أدِخــل �ف

ً
 متفّهمــة

ً
ّ أْن أكــون بنًتــا واعيــة المدرســِة عــىي

 تجاه الحياِة، 
ً
ي، أْن أكون إيجابّية َّ غ�ي ٍء صف ي

ا فيه وال أشكو ِمْن سش
ً
طرف

حِســن الّظــَن بالجميــِع حــىتّ يتكّشــف الّســوُء.
ُ
ودودًة، أ

أمــام  وقفــُت  ف  حــ�ي ي 
تســاعد�ف ولــْم  ي  تدعمــىف لــْم  هــذه  تعاليَمــِك  إّن 

، لْقــد تــال حيثيــات حكِمــه،  ي ي حبيبــىت ي المحكمــِة الُعليــا، ســامحيىف
قــا�ف

، لــذا، لــْم أتوّســل  ي
ي بــراء�ت

ي القانــون، �ف
 �ف

ً
فغــاض فــؤادي، وقــْد كنــُت واثقــة

ف الّدراجــات؟”، أجبتــه:  : “هــل تركبــ�ي ي ، ســألىف
ً
الّصفــَح، لــْم أذرف دمعــة

“أال تركــب أنــت الّدراجــات؟”. 

بشــاعِة  ِمــْن  والّتقليــل  اِمهــا،  اح�ت وعــدم  المحكمــِة  بتســفيه  ي  اّتهمــىف
ي 

ريــن أ�فّ
ُ
ك

ْ
ي بــأيِّ ذنــٍب! أنــِت َتذ

الُجــرِم، وأّن الــّدَم المســفوَح لــْم ُيشــعر�ف
ي كان ُيصــادف  كنــُت أخــاف حــىتّ ِمــْن قتــِل الَبعــوِض، حــىتّ الرّصاصــ�ي الــىت
ي كنــُت 

ف أ�فّ ي بهــا بعيــًدا وأتــركِك تقتلينهــا، تعرفــ�ي
لــىت

ُ
أْن أعــ�ث عليهــا، كنــُت أ

ي للــّدم. أســقط أرًضــا عْنــد رؤيــىت

، معظمهــم 
ٌ
ســأل الّشــهوَد؛ الذيــن ال أعرفهــم، لــْم تكــْن لي بهــم عالقــة

، وســّتفوا تحرّياتهــم ضــّدي،  وا الّتحقيقــات مــ�ي ِمــْن الّضبــاِط الذيــن بــا�ش
قالوا: “تخالف تعاليم اإلسالم.. ال ترتدي الِحجاب.. تتشّبه بالّرجاِل.. 

ي بيِتهــا”.
ي كلًبــا �ف

ّ
تــر�ج

ــه يرتــدي خاتًمــا ِمــْن 
ُ
ي عليــه متدّيــٌن.. نجل قالــوا؛ فيمــا قالــوا: “المجــىف
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العقيــِق وزوجتــه ترتــدي شــادوًرا.. ِمــْن المســتحيل أْن يقــوم باغتصــاِب 
فتــاٍة أجنبّيــٍة”.

 شهوٍد؟! 
َ

كيف تحّول المتآمرون إل

ي 
ي بالِدنا؟ لم يَر القا�ف

 �ف
ُ
؟! هل هكذا تجري العدالة أّي عدٍل يا أّمي

ي دفاًعــا َعــْن الّنفــِس ولــْم يقبــل أّيــة دفــوٍع لتخفيــِض الُحكــِم، لــْم  ي قضّيــىت
�ف

! ي صاِل�ي
هم �ف

ُ
يأخذ بشــهادِة الّشــهوِد الذين كانْت أقوال

ي  ِمــْن ســجٍن آلخــر، كان الّصمــُت صاحــىج َســبُع ســنواٍت وأنــا أتنّقــُل 
هــا مــا ال ُيحَتمــل، حــّددوا، بْعــد ســنواِت  قــُت ع�ج

ُ
الُمختــار يــا “شــعلة”، ذ

الّدولّيــة،  والمؤّسســاِت  والّنشــطاِء  ف  الحقوقيــ�يْ واســطِة  رغــم  األمــِل، 
. إلعــدامي موعــًدا 

اّتهمهــم  الُمّتحــدة لحقــوق اإلنســان،  “أحمــد شــهيد”؛ مقــّرر األمــم 
ي  ي اعتباِرهــم، بــل إّن إجــراءات ُمحاكمــىت

ــِة لــْم تؤَخــذ �ف
ّ
 أّن كلَّ األدل

ً
صاحــة

ي قــً�ا، وبموجــِب 
َعــْت مــىفّ ف ُ افــات ان�ت برّمتهــا مشــكوٌك فيهــا، وكّل االع�ت

بــوا بــكّل  ضغــوٍط نفســّية وبدنّيــة رهيبــة، وأّيدُتــه المنّظمــات الّدولّيــة، صف
 ال راّد لهــا: 

ً
 حاســمة

ً
االحتجاجــاِت والبيانــاِت َعــرَض الحائــِط، وقالــوا كلمــة

يــن األّول. يــن ِمــْن شــهِر ت�ش ســُتعَدم “ريحانــة” يــوم الخامــس والع�ش

عّينــوا يــا “ُشــعلة” ِســجَن “كوهرِدشــت” موقًعــا لإلعــداِم، الّســجُن 
ي إيــران 

الــذي كّنــا نعرفــه عــ�ج الحكايــات، الّســجِن صاحــب أســوأ ســمعٍة �ف
الــذي  الّســجُن   ، ف الــّرأي والّسياســي�يْ  بســجناِء 

ّ
إل الــذي ال يكتــّظ  هــا، 

ّ
كل

ــم الحــرُس الّثــوري فيــه، منفــرًدا، بمجموعــٍة مــن الّزنازيــن، ُيوِدعــون 
ّ
يتحك

 والُعمــالَء؛ وِفــق وصفِهــم. 
َ
فيهــا الَخونــة
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 تبــىي 
ّ

ي أريــُد أْن أطلــب منــِك طلًبــا: إّن أّول وصايــاي إليــِك أل
قبــل مــو�ت

 . ّ عىي

ي أيًضــا؛ أريــدِك  ي جّيــًدا يــا “ُشــعلة”، هــذا جــزٌء مــن وصّيــىت واســمعيىف
ي إعــالن هــذه  ، حيــث ال يمكنــىف ي ي رغبــىت ي إل المحكمــِة، وُتعلــىف أْن تذهــىج
مــن  ي 

تعــا�ف أْن  عليــِك  كان  إْن  ي  الّســجِن، فســامحيىف داخــِل  مــن  الّرغبــة 
ًة، رّبمــا هــذا هــو األمــر الوحيــد الــذي لــْن أغضــُب منــِك إذا  أجــىي مــّرًة أخــ�ي
ي رفضــُت أْن تتوّســىي 

ف أ�فّ اضطــررِت أْن تتوّســىي ِمــْن أجِلــه، وأنــِت تعلمــ�ي
ي ِمــْن اإلعــداِم. 

قبــل ذلــك للعفــو عــىفّ

ى، ال أريــُد  َ ّ “ُشــعلة”، أخــىش عــى جســدي ِمــْن أْن يتعّفــن تحــت الــ�ث
الجميــل  وال جســدي  الّشــاب  ي  قلــىج وال  معتــان 

ّ
الا عينــاي  تتحــّول  أْن 

ي  ّ وِكليــىتِ ي ي وعيــىف ي توّســىي إليهــم أْن يمنحــوا قلــىج إل َبــدٍد، بــاهلل يــا حبيبــىت
ي جســٍد آخــر إل َمــْن يحتــاج إل 

ِبــدي وِعظــامي وكّل مــا ُيمكــن زراعُتــه �ف
َ
وك

ي  ِم جّثــىت
ُّ
 بتســل

ً
ــِك ترصيًحــا عاجــا

َ
مثــِل هــذه األعضــاِء، توّســىي أْن يعطون

حــِة. ِمــْن الم�ش

لَمــْن يحصــل عــى  أريــد  ، ورجــاًء ال  ي
يــا عزيــز�ت ُة  ي األخــ�ي هــا وصّيــىت

ّ
إن

، ال أريُدهــم أْن يدعــوا لي  جســدي، مهمــا كان عدُدهــم، أْن يعرفــوا اســ�ي
وا لي وروًدا ليضعوها  أو يشكروا روحي الّطيبة وال حىتّ أريُدهم أْن يش�ت
ي الّنهايــة ال أريــُد أْن أوضــع 

ي بالمقبــورِة، �ف ي، تخّيــىي أْن ينعتونــىف عــى قــ�ج
ي 

ي األرِض بــْل �ف
ي ليــس �ف

ُ الحقيــىت مــِت، القــ�ج
ّ
مــا تزوريَنــه تأل

ّ
ٍ كل داخــل قــ�ج

القلــِب. 

 مــا مــ�فَ ومــا 
َ

ال بــأِس إْن ارتديــِت األســوَد ِمــْن بْعــِدي، ِحــداًدا عــى
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ي وســعِك لــ�ي تنــىي األّيــام 
ي وكّل مــا �ف كان، وابــذلي كّل طاقتــِك يــا حبيبــىت

ــُح، إّن العالــم لــم  ـ ـ ـ ي الّريـ
�ف ي كي تبعــ�ث ي مررنــا بهــا مًعــا، واتركيــىف المريــرة الــىت

ي كي  كــىف ي يــا “ُشــعلة”، إّن العالــَم وقــٌح، تجــّرد ِمــْن إنســانّيِته، ولــم ي�ت يحّبــىف
ــه رفيــُق ســفٍر 

ّ
ي، نعــم سأستســلم اآلن، ســأقابل المــوَت كأن أختــار مصــ�ي

 صحبِتــه بُمنتــىَه الّرضــا.
َ

 عــى
ٌ
طويــٍل ُمرغمــة

ي أمــاَم محكمــِة هللا، ســأّتهمهم جميًعــا، لــْن أصَفــح  وموِعُدنــا يــا حبيبــىت
ي االنتقــاِم. 

ًة ال توجــد �ف
ّ

ي الَعفــو لــذ
ف إّن �ف عــْن أحــٍد، كنــٍت تقولــ�ي

ي لْن أعفو يا “شعلة”.
لكىفّ

 لقاٍء قْد ال يكون، وإْن كنُت أريد أْن أضّمك حىتّ المماِت، 
َ

سالًما؛ إل
لكــن ال بــأس، دعينــا ننتظــر إرادة هللا، لــْم يخذلَنــا هللا ِمــْن قبــل، فهــل 
نــوِب! وهّونــا 

ّ
ســيخذلَنا اآلن؟ مــا أجَمــل أْن نكــون ضحايــا يدينــون لنــا بالذ

، وقّبِليــه، ودعيــه يحــىي لــِك حكاياتــه يــا  ي
ي بالنيابــِة عــىفّ عليكمــا، وّدعي أ�ج

ِع العــبِء َعــْن كاهِلــه بــاهلل عليــِك، شــاطريه  ف ، ال تصــّدي شــغَفه بــ�ف أّمي
ــك 

َ
ــه، اقتلــ�ي ِمــْن داخِلــه الوجــَع، وقــولي لــه إّن ابنتــَك لــْم تنــَس حنان

َ
أحمال

وال طيبَتــك معهــا، وال أوقاتكمــا الجميلــة، ولــْم تــَدع جســَدها كي يّدنســه 
ي إيــذاء اآلخريــن، ابنُتــك 

ّ تعــّود أْن يســتخدم ســلطته �ف ي
ُمغتصــٌب شــَهوا�ف

 كّل حــاٍل، 
َ

، وعــى
ً
، وماتــْت مؤمنــة

ً
 عهِدهــا َمــْع هللا، عاشــْت مؤمنــة

َ
عــى

أحّبكمــا، وســأفتقدكما. 
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)18(

2011 - ي
ا�ن

ّ
ين الث 5 ت�ش

- محافظة طهران سجن فشافويه- ملحق سجن طهران الكب�ي

 حــدِّ أّن 
َ

ِ إل ي العنــ�ج
قطعــوا الكهربــاَء َعــْن الّســجِن، وكّنــا قــْد تكّدســنا �ف

 ِمــْن شــّدة اإلنهــاِك، وكانــْت روائُحنــا كرائحــِة جيــٍف 
ً
إحدانــا نامــْت واقفــة

نافقــٍة. 

ي هــذه 
لكــْن �ف ِمــْن شــهٍر،  أكــ�ث  مْنــذ  للتحّمــم  لــْم يســمحوا بدخوِلنــا 

نــا:  ّ تب�ش  
ُ
الحارســة دخلــْت  يلــِة 

ّ
الل

- سُتفَتح المراحيُض لالستحماِم مّدة ساعٍة، تجّهزن. 

ونحن نحاول أْن نستبرص الرواَق؛ خرجنا. 

َعــْن  اليائســِة  األفــكاِر  كّل  منتصــِف  ي 
و�ف يــِل، 

ّ
الل منتصــِف  ي 

�ف كّنــا 
نــوِب. 

ّ
الذ َعــْن  ــه 

ّ
أقل التشــّطِف؛ 

ي 
�ف المراحيــِض  نحــو  وخطونــا  البعــض  بعِضنــا  بأجســاِد  استمســكنا 

طويــٍل.  طابــوٍر 

 هناك تنّظم دخول المسجوناِت وخروجهّن، 
ً
 واقفة

ُ
كانْت الحارسة

 
ٌ
فرَشــة قدميهــا  وتحــت  بالّداخــِل،  ف  دقيقتــ�يْ الواحــدُة  تتجــاوز   

ّ
أل  

َ
عــى

 المرحــاِض تناولهــا 
َ

، وكلُّ َمــْن تدخــل إل ٍ جــافٍّ ف  خــ�ج
ُ
ُوضعــت عليهــا أرغفــة
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ي 
 عمَرهــا �ف

ُ
 رغيًفــا، اقتصــاًدا للوقــِت، وحــىتّ ال تضّيــع الحارســة

ُ
الحارســة

 العنابــِر!
َ

ِ عــى ف ــِع الخــ�ج ـــ توزيـ

 
َ

اح، ورغــم تكالــب أجســاِدنا عــى كان هــذا الممــّر الّضيــق بمثابــِة الــ�جَ
ي نزهٍة، فانطلقْت المســجونات يطلقن 

نا �ف
ّ
باِب المرحاِض كّنا نشــعر أن

ــْت، ورحــن يتبادلــن األحاديــث َمــْع 
ّ
ريًحــا، يتجشــأن، كأّن أجســاَدهّن انفك

 
َ

ث، بــْل كانــْت تنظــر إل ي بــدْت ال تســتمع وال تكــ�ت الحارســِة الجهمــِة الــىت
بــْت بــاَب المرحــاِض بقدِمهــا وهي   تحادثهــا صف

ٌ
ســاعِتها، وبينمــا مســجونة

تصيــح: “تأّخــرِت!”. 

ِتهــا فأخرجتهــا، وطرحتهــا  ي تتحّمــم ِمــْن ضف�ي  الــىت
َ
شــّدْت المســجونة

ي 
 صاحبــِة الــّدوِر الّتــالي كي ال ُتهــِدر فرصَتهــا �ف

َ
أرًضــا وهي تشــ�ي بيِدهــا إل

 ترتجف، وكانْت جدراُن الّرواق تنشع 
ً
 عارية

ُ
، كانْت المسجونة ف الّدقيقت�يْ

ا، وهمهمْت: 
ّ
 ردِفها حىتّ ازرق

َ
 ثديها وعى

َ
برودًة حّد التجّمِد، لسعْتها عى

- أهذه عاقبة الّدالل؟! 

بــارًدا  المــاُء  الميــاِه، كان  ي وفتحــُت صنبــوَر 
مــكا�ف دخلــُت، تغّوطــُت 

َعــْن  االنتظــاِر  وســاخات  نــزع كّل  ي 
�ف أرغــب  ي كنــُت 

أ�فّ غــ�ي  ُيحتمــل،  ال 
 ، ي وأنــا أغــرف المــاَء باآلنيــِة وأرّش بــه جســ�ي

ــت أســنا�ف
ّ
جســدي، اصطك

ُخــراٍء   
َ
تلــة

ُ
بإصبــ�ي ك ، كســحُت  ّ ي

ف رد�ف بــ�يْ ي وفيمــا  مســحُت شــعَر عانــىت
ّ لثــواٍن،  ي ي اشــتممتها، أغمضــُت عيــىف

ِج، لكــىفّ ّ تكّومــْت عْنــد فتحــِة الــ�ش
 ، ي

ِ بالّداخــِل، لعقــُت إصبــ�ي بلســا�ف ي أعطــر ِمــْن روائــِح العنــ�ج
 خــرا�ئ

ُ
رائحــة

هــا 
ّ
أن يبــدو  بينمــا   ، ي

تمّخــ�ف  
َ
نكهــة فيهــا  أجــّرب  مــّرٍة  أّول   ، نفــىي كــّزْت 

ة. األخــ�ي ليســْت 
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 ، مالبــىي ي 
�ف دخلــُت  الحارســِة،  غضــِب  ِمــْن  ــا 

ً
خوف عجــٍل،   

َ
عــى

د  مــا الــ�ج
ّ
، كان جســ�ي يرتعــش ال إرادًيــا، إن

ًّ
خرجــُت وكان شــعري مبتــا

ي يــدي، ابتــّل بــدوِره، صــار 
ف �ف هنــا أهــون العذابــات، وكان رغيــُف الخــ�ج

 . ِ العنــ�ج  
َ

إل أقفــل عائــدًة  وأنــا   جــوٍع 
َ

عــى ل، قضمُتــه 
َ
يــؤك ــا  طريًّ

 
َ

ي العتمــِة تســّندُت عــى
ِد عرجــُت، فقــدْت ســاقاي اّتزانهمــا، �ف ِمــْن الــ�ج

 الفــوِر. 
َ

، التحفــُت بالبّطانّيــِة عــى ِ  العنــ�ج
َ

كتــِف مســجونٍة، ُعدنــا مًعــا إل

، لــْم نعــرف  ّ ي
تشــاركُت أخــَرى موَضــَع الّنــوِم، تداخلــْت ســاقاها بســا�ت

ي تســتجدي  ي عظــِم عانــىت
ــْت بركبِتهــا �ف

ّ
ي حك ، لكــّن زميلــىت ئ كيــف نســتد�ف

 لمغالبــِة هــذا الّصقيــِع. 
ً
وســيلة

، كغريقٍة صادفْت  ي أك�ث ، فضّمْت نفَسها تحىت ّ أك�ث ي
فتحُت لها سا�ت

 قــْد أخفــْت مالمحنــا، 
ُ
ف ذراعيهــا، كانــْت العتمــة ي بــ�يْ تــىف طــوَق نجــاٍة، ح�ش

 
َ

 دفٍء، وعــى
َ

ّ بحاّســِة العــوز إل ْت إلي
ّ
ي ولــْم أعرفهــا، اســتدل فلــْم تعرفــىف

ي أريــد 
، تركتهــا أل�فّ ي ي رقبــىت

هــا تحّســس �ف
َ
فطــرٍة ال ُيشــتَبه عليهــا مــّدْت أنامل

 ســخونٍة وليــدٍة، 
َ
ف بــدأ جســُدها يرتعــش ارتعاشــة ي حــ�ي

الــّدفَء أيًضــا، �ف
. ّ خاٍء خبــىي ــص، اســتعداًدا الســ�ت

ّ
وجســدي يتقل

الــذي  الجســُد   ، ي لعــا�ج وازدردُت  ــْت، 
ّ
أن ركبِتهــا،   

َ
عــى  ّ ضممــُت وركي

عّضــْت  الواقــِع،   
َ

عــى للعصيــاِن  مغايــرًة   
ً
خريطــة يعــرف  صــار  ُهتــك 

ي اســتطبُت، نشــبْت 
ي كجائعــٍة، فتأّوهــُت، لكــىفّ  لحــِم بطــىف

َ
بأســناِنها عــى

ِمــْن  أصابَعهــا  ــن 
ّ
أمك جســدي  لهــا  فرفعــُت   ، ّ ي

رد�ف لحــِم  ي 
�ف أظافَرهــا 

وِغــَل خــراًء ألّيــاٍم 
ُ
ي ثقــٍب أ

 غــ�ي حــذٍر دفعــْت إصبًعــا �ف
َ

، وعــى الولــوِج أكــ�ث
ف وغرســتهما، وبْعــد  ، فضّمــْت إصبعــ�يْ ي ّ ببطــىف متتاليــات، شــّبكُت وركي
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فّحــْت،   ، أكــ�ث عّضــت  ظهــري،   
َ

عــى فوقهــا  وبــتُّ   ، ي تحــىت باتــْت  قليــٍل 
فلُتغــِرق كّفيهــا  العالــِم،  أمامنــا وقــُت  ي تشــّبًعا دون عجالــٍة،  ِ

تــأ�ت تركتهــا 
ولتلعقهمــا. زجــِة، 

ّ
الل بســوائىي 

عينيهــا  فتحــْت  الحرمــاِن،  بشــأِن  قْبــِل  ِمــْن  حــدِسي  يخــطئ  لــْم 
قــُت فيهمــا الّنظــَر، ولــْم أرهمــا رغــم ذلــك، 

ّ
ي ظــّل العتمــِة، دق

تســتطلعان �ف
ف هنــا ال ُيمكــن  كانتــا تشــّعان ضباًبــا كثيًفــا، ضباًبــا كُنــدٍف رمادّيــٍة، األعــ�ي
 ، ي

 فهــم هــذا التشــطفّ
َ

أن تشــّع نــوًرا، انطفــأ فيهــا الّنــوُر، لــْم أكــْن قــادرًة عــى
ٍء صــار مهــزوًزا. ي

كّل سش

ي روائــُح األمكنــِة 
 أنصــاِف اآلمــاِل، ُتســكر�ف

َ
 عــى

ُ
قــة

ّ
تختمــر رأِسي المعل

ي 
�ف ي 

تمــ�ف  
ٌ
شــظية ي 

أ�فّ أشــعر  البعيــدِة،  الّطفولــِة  بامتــداِد  المهجــورِة 
ــر 

ّ
هــا تبحــث َعــْن لحــٍم طــريٍّ كيمــا تســتقّر، أفك

ّ
مســاراٍت متقاطعــٍة، كأن

ي كانــْت خســارُتها فادحــة، هــل ُيمكــن اعتبــار جســدي أحــد  ي األشــياِء الــىت
�ف

هــذه األشــياء؟ 

ك؛ وبــإرادٍة  َ ــرك هــذا الجســد لمنتهــٍك ذات قــٍ�، فلــَم ال ُيــ�ت
ُ
إْن كان ت

 محرومــٍة؟! 
َ

يفــٍة، إل �ش
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)21( 

2012 - ي
ا�ن

ّ
9 كانون الث

ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

ي  َ الــىت  عندمــا كّنــا نخــرج لنداعــب بأعيِننــا ســوًيا العصافــ�ي
ً
كنــُت طفلــة

ي حديقِة برج 
ي أياِم الّصيف المشمسِة، ونجلس �ف

ش صدَر الّسماء �ف تف�ت
ات، وُتمســك  طالــع الوجــوه، نراقــب التعبــ�ي

ُ
ي الّرســم، ن مــىف

ّ
“آزادي” تعل

 األوراِق، نجلــس ِحــذاء 
َ

ي مــع انحنــاءة يِدهــا عــى بيــدي فتطّوعهــا لتنحــىف
بــرج “آزادي” والميــداِن،  ف باحــِة  بــ�ي الــذي يصــل مــا  ي  الّشــارع األســفلىت
ِمــْن فــرط الّضحــك: تــكاد تتمالــك نفَســها  ّ تهمــس وهي ال  وتميــل عــىي

ف  بــ�ي تفتــح فيمــا  امــرأة  أنشــأوه، أال يشــبه  ج كيــف  الــ�ج  
َ

إل انظــري   -
. ّ ي

لديهــم كبــٌت عاطــىف بّناءيــه كان  أّن  بــّد  ال  ســاقيها؟ 

. ، تستوعب قسوَة المنىفَ ي ضحكُتها تّتسع، تحتويىف

ي أيًضــا كيــف أعــ�ث عــى بارقــِة ضــوٍء رغــم العتمــِة، كيــف  مــىف
ّ
كانــْت تعل

شُد  اِف، فأس�ت َت المسائل، كانْت تعّزز بداخىي غرائَز االست�ش
ّ

أستبِطن عا
البيــِت ألراقــُب  ســطَح  إل   

ً
ليــا الّصعــود  ي  وكانــْت غوايــىت بمالحظاِتهــا، 

 : ً
ي ضاحكة

ي تلمع كاألحالِم المأمولِة، كانْت تقول وهي تلكز�ف الّنجوم الىت

وأنــِت   ، ي ابنــىت يــا  واألســطَح  يــل 
ّ
الل يحّبــون  َمــْن  فقــط  العّشــاَق  إّن   -

الِعشــق.  
َ

عــى ٌة  صغــ�ي
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فأرّد بمكٍر:

 الجهِل بالِعشِق. 
َ

ة عى - بْل كب�ي

 عينيهــا 
ً
 رافعــة

ً
بعباءِتهــا، وتظــّل طويــا ي 

توّســد�ف الَمطــِر،  نوبــاِت  ي  ِ
�ف

، لــْم أُعــْد أذكــر عــدَد الّنوبــاِت 
ً
ك أحجيــة

ّ
هــا تفــك

ّ
للّســماِء والَمطــُر يهطــل كأن

مــا أذكــر 
ّ
ٌة بالــّدواِم، إن هــا مطــ�ي

ّ
ي أدمعــْت فيهــا الّســماُء عــى مدينِتنــا، إن الــىت

غمــض 
ُ
َ ويصيحــون، ن ي

ّ الذيــن يقرعــون الّصــوا�ف انضمــامي ألطفــال الــ�ي
ا، كّل َمــْن لــه  أعيننــا حــال ســقوط قطــراِت المــاِء مــن أعــى، وندعــو �ًّ
نــا أئمُتنــا، إّن   ســتحّقق بقدســيِة الَمطــِر الُمبــارك، هكــذا كان ُيخ�ج

ٌ
أمنيــة

 بــإذِن هللا.
ٌ
 حتميــة

ُ
الَمطــَر فــرٌج، والّدعــاُء واجــٌب، والّتلبيــة

ي الوجــوه، 
فــة تطــّل بعينيهــا تتفــّرس �ف ّ ي ال�ش

أَرى أّمي وهي جالســة �ف
كانــْت تقــول دوًمــا: 

ه الفقر، بئس الفقر! 
ّ
- وجوه الّناس مصفّرة، ال بّد أن

تجلــس إذا الّصبــُح يتنّفــس عــى اســتحياٍء، وغشــاٌء رقيــٌق ِمــْن ضبــاٍب 
يــواري مالمَحــه، إذا يبــدأ الّنــاُس يخرجــون ألعماِلهــم، ومــن عادِتهــا أْن 
ّ منــذ نشــوِء الّصبــاح  ي ورهافــِة روحهــا، حركــة الــ�ي

تتابــع، بحّســها الفــىفّ
ي الَحــىي ال 

هــا إذا انطلقــْت �ف
ّ
وإل أن تغيــب الّشــمُس، وكنــُت أجالســها ألن

فــِرج َعــْن الحكايــات ِمــْن رأِســها، كانــْت 
ُ
ســلْت ت ــف، وأحــّب إذا اس�ت

ّ
تتوق

 : ً
فٍ آلخــَر تتــأّس قائلــة  مــع الجميــع، لكّنهــا ِمــْن حــ�ي

ً
متوافقــة

 أثــر الوجــع والّضيــق والحــزن، 
ّ

ك إل - الّزمــن يمــّر عــى المدينــِة وال يــ�ت
تتــدّرج الهمــوُم شــيًئا فشــيًئا مــع مــروِر الوقــت، يصبــح الحــاُل غــ�ي الحــال. 
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ي أخــاف 
وكانــْت تحــىي لي الحكايــات الُملهمــة دوًمــا، كانــْت تعــرف أ�فّ

ِمــْن الّظــالم، فُتشــعل لي ضــوء الغرفــة، وتتمــّدد جــواري، وتحــىي لي عــن 
ا  ً أصدقاِئهــا المالئكــِة، وكانــْت لهــا ســنٌّ ذهبّيــة، تلمــع إذا ضحكــْت، وكثــ�ي

: مــا كانــْت تضحــك، وكانــْت تقــول لي

 ُســّنة الّصغــار، وهي 
ُ
ي دائًمــا، البهجــة - احــرِ�ي عــى الَبهجــِة يــا ابنــىت

. ٌ
 زائلــة

ٌ
ســّنة

 فعلٍة: 
َ

ي إذا عوقبُت عى وتقول أل�ج

، دعهــا تجــّرب الحيــاَة 
ُ
ُط الغفــراِن الخطيئــة - ال يوجــد إنــٌس كامــل، �ش

يــا رجــل. 

ي  ومنحتــىف صدِرهــا،  ي 
�ف وطًنــا  لي  أقامــْت  “ُشــعلة”،  كانــْت  هكــذا 

الوحيــد. شــعَبه  وكنــُت  جنســيته، 

ي حّينــا درويــٌش، يلــّوح لي 
عْنــد طلعــِة الّصبــح، كّل يــوٍم، كان يمــّر �ف

فــِة.  ّ ي ال�ش
ف �ف بيــِده ونحــن واقفتــ�يْ وألّمي 

ف ِمــْن  ي وقــٍت محــّدٍد، تحــرصف لنــا أّمي فنجانــ�يْ
تلــك عادُتنــا، نســتيقظ �ف

القهــوِة المحّوجــِة بالّزعفــراِن والــّدوِم المبشــوِر.

 
َ

عــى أ 
ّ
يتــوك الّدرويــُش  حينــا  يدخــل  حــىتّ  تتمــّط  الّشــمُس  تــكاد  ال 

يصيــح:  وجُهــه،  ــل 
ّ
فيهل ف  واقفتــ�يْ يلمحنــا  عصــاه، 

 . ف - الّسالُم عليكما، كّل عاٍم وأنتما طّيبت�يْ

 نفســها، 
ُ
ــب علينــا دوْن أْن يزيــد أو ينقــص، الجملــة كّل صبــاٍح ُيطيِّ
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 طفولّيــة ويســتكمل طريَقــه.
ً
فقــط يضحــك ضحكــة نفســها،   

ُ
الَفرحــة

ــر يوًمــا أْن نســأله َعــْن اســِمه، ندعــوه لكــوٍب ِمــْن الّشــاي أو 
ّ
لــْم نفك

فنجــان ِمــْن القهــوِة، لــْم يشــغلنا يوًمــا أْن نعــرف حكايتــه، ِمــْن أيــن جــاء 
ــا َعــْن كّل أحيــاِء طهــران؟!

ً
، ولمــاذا حّينــا تحديــًدا دون ي

 أيــن يمــ�ف
َ

وإل

ولّمــا   ، ف أســبوع�ي ثــّم  ألســبوٍع،  يظهــر  لــْم  الّدرويــُش،  اختــىفَ  فجــأًة 
عليــه.  الّســؤاِل  ي 

�ف بــدأُت  شــهٌر  انقــ�فَ 

 
َ

ُت عــى نــا ال يعرفــون عنــه شــيًئا، وبالمصادفــِة عــ�ث
َ
ّ مثل كان أهــُل الــ�ي

ســّيدٍة عجــوٍز تعرفــه، قالــُت بــال مبــاالة: 

ي محافظة زنجان وُدفن هناك.
ي مقاطعة أبهر �ف

- مات �ف

، فقط؟ ي
رِسل ل�ي يرمي الّسالَم، ويم�ف

ُ
أهكذا؛ أ

 : ي
 أذ�ف

َ
ي ومالْت عى لكّن الّسيدَة انتبهْت ألمٍر وشّدتىف

 ، ف �ي
ّ
ي دماِئــه وقــْد قّطــع صــدَره بســك

ًجــا �ف هــم وجــدوه ُمرصف
ّ
- يقولــون إن

صــدِره   
َ

عــى “عدالــة”  كتــب كلمــة  لقــْد  أيًضــا!  وجــدوا  مــاذا  ف  أتعرفــ�ي
أْن يمــوت.  ف قْبــل  بالّســك�ي

عدالة! ما أبْعد العدالة!

 ملــك 
ٌ
ي ســبّية

ي هنــا كأ�فّ
�ف َء عــادل، ُيــراق �ش ي

 يــا “ُشــعلة”، ال سش
ُ
العدالــة

ِفهــا كّل ليلــٍة، لكــّن العاهــرَة تضبــط  ِمــْن �ش يمينهــم، كعاهــرٍة تتكّســب 
راق بــال مقابــٍل، ال 

ُ
البيــَع بــإرادٍة منفــردٍة وفــق الّثمــن الــذي تحــّدده، وأنــا أ

ي 
: صفــر. وبنــاًء عليــه؛ أمــوُت كّل لحظــٍة �ف ي ، حــّددوا ســلًفا قيمــىت ثمــَن لي
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ّ

ُ عــى ّ ، دون جــدَوى، ثبــَت المــؤ�ش
ً

ّ ولــو قليــا محاولــِة أْن يصَعــد المــؤ�ش
هــم عّطلــوه.

ّ
الّصفــِر، كمــا لــو أن

 المــرِء 
َ

، قــْد ال يكــون ِمــْن الّســهل عــى
ً

ــر قليــا
ّ
، أفك ف أصابــ�ي  بــ�يْ

ُ
الُمديــة

؟ 
ٌ
ــْت، أيصبــح لجســدي أهميــة

َ
أْن يمــّزق نفَســه، لكــن روحي بل

 بْعــد موجــٍة، يتناثــر 
ٌ
، موجــة  رأِسي

َ
ــق إل

ّ
كريــاِت تتدف

ّ
أمــواٌج ِمــْن الذ

ُتــَرى أيمكــن للخيــاِل أْن يغيثنــا؟   الخيــاِل، 
َ

هــا عــى
ُ
رذاذ

ي 
 يــا “ريحانــة”، الجنــوُن �ف

ٌ
ــِك مجنونــة

ّ
ال بــأس، قــْد يظــّن بعُضهــم أن

ي حقيقــِة األمــر، األنبيــاُء 
هــذا العالــم نجــاة، إّن الجنــوَن يحكــم المســاَر �ف

ي جنوٍن، المطر، 
ي جنوٍن، البحر يهيج �ف

اّتهموا بالجنوِن، الّطيوُر تغّرد �ف
 بالجنــوِن.

ٌ
الّســحاب، األفــق مصبــوغ

بــال كفــٍن، والوجــوه  اآلن، تحــت ذكــَرى بعيــدٍة، يرقــد خيــالي مّيًتــا، 
 وجــوٍه بعيِنهــا 

َ
اكــرَة عــى

ّ
غِلــق الذ ُ

، عندمــا ت ي ي تتَبعــىف يــُت بذهــىف
ّ
حيثمــا ول

 ، ف ــق بــك، ُيطــاردك، ثّمــة روائــح، تناقضــات، ثّمــة حنــ�ي
َ
ٌء منهــا يعل ي

ثّمــة سش
. ، انقطعــْت عنــَك رســائىي ي “إيــوان”؛ ســامحىف

، لمــاذا لــْم أطعُنــه؟ كان واقًفــا أمــامي مْثــل قصــاٍص  ف أصابــ�ي  بــ�يْ
ُ
الُمديــة

 
ٌ
ي قلِبــه؟ مــَم كنــُت أخــاف؟ أنــا مّيتــة

 �ف
َ
ُمســتحق، لمــاذا لــْم أغــرس الُمديــة

ي كّل األحــواِل.
�ف

 الّســحِج، 
َ
، أجــّرب لحظــة ئ ، أحــّك جســ�ي بالجــداِر النــا�ت ي ــع ثــو�ج

َ
أخل

لكــّن  يــدي  اجــع  ت�ت  ، ّ ي بعيــىف  
ُ
الُمديــة تلمــع  تــوّرم،  مــا حككــُت جســ�ي 

ّ
كل

ســِقط بــرصي حيــث ســأتّمم األمــَر، أضــع نصــَل الُمديــِة 
ُ
قهــري يحّركهــا، أ

ي يمــَر الّنصــُل  ، ِمــْن تحــت ثــد�ي ، أشــقُّ بــه ألــ�ي ، أشــقُّ بــه نفــِىي ي
فــوق ّ��ت
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 ، ي عزيمــىت أســتعيد  أتقّيــأ،  الــّدُم،  ينفجــر  األّول،  الحــرف  ألســفِل،  ل  ف يــ�ف
 ، ي  بطــىف

َ
ــا ثانًيــا بجســدي، ُيغــرق الــّدُم مســاحة

ً
يصعــد الّنصــُل ليشــّق حرف

 الجــداِر، أقــّوس 
َ

ــا ثالًثــا فرابًعــا، أنتحــب، أنتحــب وأرتــ�ي إل
ً
كمــل، حرف

ُ
أ

 ، ي بهــا جانًبــا وبكامــِل ارتيــاحي
ا، ثــّم ألــىت ً ــا أخــ�ي

ً
 الُمديــِة لتكتــب حرف

َ
حركــة

لــْم  مــا  يــا “ريحانــة”، دعيهــم يعّرونــِك كي تقــرأ أعيُنهــم  حِت اآلن  اســ�ت
يؤمنــوا بــه: العدالــة.

، ســيقرؤونها  ي ال يريــدون منحهــا لي  الــىت
ُ
 يــا “ُشــعلة”، العدالــة

ُ
العدالــة

ي كّل 
�ف  ، ي أعيِنهــم عدالــىت َعــْن  يمحــو  أْن  ُيمكــن  َء  ي

 جســدي، ال سش
َ

عــى
يــِف.  ف ًة، بــدواِم ال�فّ  حــاصف

َ
اغتصــاٍب، وَمــْع كّل هتــٍك، سيشــَهدون العدالــة

أتنّقــل  العدالــة؟  هي  أهــذه  أرِك،  لــْم  “شــعلة”  يــا  عامــاِن  العدالــة! 
ف الّســجوِن وفــق األوامــِر، ووفــق الّســعِة العددّيــة، وقوائــم المحكــوم  بــ�يْ
عليهــم باإلعــداِم، والهــَوى، والعبــث، وكّل آمــٍر َمريــٍد، أتنّقــل حيــث ُيمكــن 
، مــا أكــ�ث المهــدورة  َ ِمــْن روحي ي

لمغتصــٍب جديــٍد بــاٍغ أْن يســتحلب مــا بــىت
حرّياتهــم! 

إّن األوامــَر الجديــدَة قضــْت، أيًضــا، بإنشــاِء فواصــٍل زجاجّيــٍة عريضــٍة 
ي باحِة الّزيارات بمدخِل الّسجٍن، هل هذه عدالة؟

تحِجز لقاَء األحّبة �ف

، قضيــُت  ّ ٍ جمــاعي  عنــ�ج
َ

ي إل
ي أّن لي زيــارًة صبــاح الغــِد، ونقلــو�ف

أبلغــو�ف
 ،

ً
ِ احتفــال ي العنــ�ج

ي اغتبطــُت، وأقمــن لي �ف
 غــ�ي عــاد�ت

َ
 بــال نــوٍم، وعــى

َ
يلــة

ّ
الل

 نحــو موعــِد الّزيــارِة ارتــّج 
ٌ
مــا انقضــْت لحظــة

ّ
ف وصّفقــن وباركــن، وكل غّنــ�ي

 نفــِىي أْن أجــازف آلخــر 
َ

ي آليــُت عــى
 بالهزائــِم لكــىفّ

ً
، كنــُت مكتســحة ي قلــىج

نفــٍس، أال ُيمكــن أْن أنتــرص ذات قــدٍر؟ 
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 ، ّ ي  فغّمــوا عيــىف
ُ
 أْن بــدْت الباحــة

َ
 إل

ً
ارتديــُت الّشــادوَر، تبعــُت حارســة

 
ّ

الــا بنــد  بنــٍد، حــىتّ  أّي  اِض تحــت  ُيســمح باالعــ�ت ض، هنــا ال  أعــ�ت لــْم 
 ، ّ عــىي ف مشــاعري ســّدوها  أطمــ�ئِ لــ�ي  الوحيــدَة   

َ
الوســيلة إّن  معقولّيــة، 

أْن  أحــاول  ســوف  لكــْن   ، أّمي أَرى  لــْن  ي 
أ�فّ تخّيــِل  مجــّرِد  ِمــْن  ارتعــدُت 

ســوف  اإلبصــاِر،   
َ

عــى قــادرة  لســُت  طالمــا  “ُشــعلة”  يــا  أســتبرصِك 
ظللــُت  المشــاعِر،  كّل  بإيجــاِز   

ٌ
بْيننــا كفيلــة الّتجــارَب  إّن  أستشــعرِك، 

ف ُحجِب الّســماء وأقفل  أستشــعرِك دون أْن أراِك، ألملم دعواتِك ِمْن ب�يْ
 أْن أطــّل 

َ
ّ بعينيــِك، عــى ي عــىي

ّ
، ال بــأس يــا “ُشــعلة”، طــى ي خيــالي

عليهــا �ف
بــال ســجوٍن، أتذكريــن؟ ، اعتدنــا هــذا  ي عليــِك بقلــىج

: “هــا،  ف ي اإلحســاَس باألشــياِء، تقولــ�ي مينــىف
ّ
، تعل ّ ي ف عيــىف كنــِت تعّصبــ�ي

مــاذا أفعــل اآلن؟”. فــأرّد عليــِك: “كــذا وكــذا”. مــّرة بْعــد مــّرٍة أدركــُت أّن 
 

َ
ِ أعَمــق ِمــْن رؤيتهــا، أتذكريــن يــا “ُشــعلة”؟ عــى استشــعاَر أفعــال البــ�ش

، سمعُت 
ٌ
 برصي غمامة

َ
يديِك عرفُت كيف أخطو خطوًة خطوًة وعى

، ورّددُت  ي
جعُت كّل قراءا�ت ، واس�ت ي رأِسي

ا �ف الموسيىتَ آنذاك ت�ي تلقائيًّ
يًطا.  ّ �ش ي  عيىف

َ
الّشعَر، وبكيُت وضحكُت وحّركُت القدَر، وأنا أضع عى

 ، ّ ي ــْت عيــىف
ّ
 ترطــن، بْعــد جــداٍل فك

َ
أوقفنــا ضابــٌط، ســمعُت الحارســة

، مضيــُت 
ً
 مزدحمــة

ُ
ــا لي بالّدخــول، كانــْت الباحــة

ً
أومــأ الّضابــُط برأِســه آذن

 . ي ، وجدتهمــا خلــف الّزجــاِج، أّمي وأ�ج ّ عــْن أّمي ي أبحــث بعيــىف

أمــٍل   كّل 
َ

عــى  ، ِ الّصــ�ج  
َ

عــى البعــِض،  بعِضهمــا   
َ

عــى يتســّندان  كانــا 
اكتــَى جســُمه بمــرارِة  قــْد   ، ي قــْد شــاخ أ�ج  ،

ُ
اليائســة الّظنــوُن  ُتهــدره  لــْم 

، دنــوت منهمــا،  ف الّتجربــِة، فبانــْت َعظــاُم وجِهــه، وبــدْت عينــاه مهزوزتــ�يْ
الّزجــاَج  جــاوزْت  مشــاعُرنا،  تأّججــْت  لكــْن  بْيننــا  الّزجــاِج  فاصــُل  كان 
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حاجــٌز.  بينهمــا  ولــو  أصابُعنــا  تشــابكْت  واألَس،  والّزمــَن 

ء األخــ�ي الــذي  ي
هــا الــىش

ّ
 الّدمــوَع، إن

ّ
حظــِة العابــرِة إل

ّ
ــدرك ِمــْن الل

ُ
لــْم ن

 الجانــِب اآلخــر 
َ

 هــذا الجانــب، وعــى
َ

ال يســتطيعون حبَســه، انهــرُت عــى
ي 

ِمــداَد شــو�ت أســمعهما ولــْم يســمعا  لــْم  يتمتمــان،  أخــذا  انهــار كالهمــا، 
ي 

�ف تقــّرر،  ي 
مــو�ت أّن  يعرفــان  اآل�ِة،  القديمــِة  األوقــات   كّل 

َ
إل إليهمــا، 

ي استئســاٍد بالفريســِة، تقــّرر، لكّنهمــا يؤمنــان بالغيــِب، يؤمنــان 
جحــوٍد، �ف

الغيــب حــىتّ  أّن  يعرفــان  االّتجــاه، ال  يحــّول  ــا ســوف  أّن منعطًفــا قدريًّ
ي بلِدنــا، أال يريــان بأعينهمــا هــؤالء الذيــن يقفــون 

يكتبونــه ويقّررونــه �ف
؟ 

َ
 الّطريــق الحتمّيــة

َ
 أبنائهــم؟ أال يريــان نهايــة

َ
عاجزيــن َعــْن العثــوِر عــى

؟  ٍء بداخــىي ي
كيــف يؤمنــان بالغيــِب وقــْد هيــض كّل سش

 
ٌ
 حيــث نهايــة

َ
ي إل

أجــل أريــُد عناقهمــا، أجــل أريــد أْن يحمــال مــا تبــىتّ مــىفّ
مــا؛ 

ّ
ي كمــا خّيطــا كّل شــتاٍت ِمــْن قْبــل، إن

أخــَرى، أجــل أريــُد أْن يخّيطــا شــتا�ت
هــل يؤمنــون هنــا بالّرجــاِء؟ 

ا للّزيــارِة القادمــِة، وإْن 
ً
ي فــؤادي شــوق

، ســتوقد �ف
ً
كانــْت زيــارًة خاطفــة

كانــْت بْعــد أعــواٍم، أو بْعــد مــوٍت، المــوُت ال يفــّرق، المــوُت ُيلــِزم بالمحّبــة 
ــر الّشــفيِف، ُيمكــن ألّي أحــٍد أْن يمــوت، بالّطريقــِة 

ّ
 األبــِد، ُيلــِزم بالّتذك

َ
إل

ي لحظــٍة قادمــٍة، لكــْن ال ُيمكــن 
ي يشــاء، ُيمكــن أْن ينتظــر المــوَت �ف الــىت

ألّي أحــٍد أْن يعيــش كمــا كّنــا، هــل تندثــر األســاط�ي يــا “ُشــعلة”؟ أليســت 
ي تماِمهــا؟ 

حياتنــا، رغــم كّل حــ�ٍة، أســطورة فريــدة �ف

صاح الَحرُس: 

- انتهْت الّزيارُة.
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ي ولــْم أتركهمــا، كنــُت أريــُد أْن أشــكو، أشــجب، أصخ، لكّنهــم 
شــّدو�ف

أمــاِم  ِمــْن  غابــا   ، ف حــ�ي  
َ

إل وداًعــا  فيهمــا  كــُت  ف�تُ أمامهمــا،  ِمــْن  ي 
شــّدو�ف

، رأيــُت األشــياَء   مدخــِل العنابــِر ســقطُت، تعــّرق وجــىهي
َ

بــرصي، وعــى
ي  ي ســماَعه مجــّرد همهمــات خافتــٍة، وهــم يحملونــىف ، كّل مــا أمكنــىف تفــىفَ

اٍث.  غــ�ي اكــ�ت
َ

 عيــادِة الّســجِن، همهمــات قيلــت ُهــزًوا، عــى
َ

إل

- حرارتها ترتفع!

- ُحّ�!

- جسمها وِهن.

ي كّل األحواِل بحكِم محكمٍة.
 �ف

ٌ
ها مّيتة

ّ
- ماذا إْن ماتْت؟! فلَتمْت، إن

- كّمادات.

- لْن يستجوبنا أحٌد!

- كّمادات.

- فلَتُمْت.

- كّمادات.

اٍب وغطاٍء. يــــح ِمْن كلفِة طعاٍم و�ش - نس�ت

ي للحيــاِة،  يحوا، بــْل كان ثّمــة وازٌع يدفعــىف ح، كي يســ�ت ي لــْم أســ�ت
لكــىفّ

للّرجــوع،   
ُ
المؤّهلــة  

ُ
النبضــة ــه 

ّ
كأن أريــده، وازٌع  أكــْن  لــْم  دركــه، 

ُ
أ أكــْن  لــْم 

ي ذات زحــاٍم، أو القبــض  ــه التشــّبث بيــِد أ�ج
ّ
القّشــة الُمقــّدرة للّنجــاِة، كأن

 خــرِص أّمي ذات فكاهــٍة.
َ

عــى
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المكاُن: عدٌم.

الّزماُن: أَبٌد. 

 ٌّ ي  ُخلــٍد، ال تضاريــَس، ال ُجغرافيــا، ال تفاصيــَل، بخــاٌر ضبــا�ج
َ

أنحــدر إل
ي هيئــِة 

ــوُن أبيــَض، وصــوٌت يتخــىفّ �ف
ّ
يحمــل روحي لســدرِة الُمنتــىَه، والل

، وروٌح بــال  ، صــوٌت بــال صــَدى، وبخــاٌر بــال ظــلٍّ نغــٍم يــدّوي ِمــْن حــولي
كريــات المخملّيــة.

ّ
ٍء عــدا الذ ي

رقيــٍب، ليــس هنــاك أثــٌر لــىش

؟ ال أعِرف، لكّن المعىفَ فقٌد.  ي جالِل المعىفَ
هل ِغبُت �ف

 ذكَرى لْم تكْن لتكتمل.
َ

فِ بلوِغ الّتمام إل ي بيق�ي
تلّمسُت طريىت

، ذكــَرى َعــْن وداٍع  ي أهي ذكــرى َعــْن الحيــاة، مــا اشــتهيُت ولــْم يرِضــىف
؟

ً
قديــٍم؛ مثــا

، يــداي ال تتحــّركان، ونــوٌر ينبعــث ِمــْن ثقــوِب  ّ ي ســعلُت، فتحــُت عيــىف
وال  يتعــّرج  -ال  بداخــىي  مســتقيًما  يظــّل  َء  ي

سش ال  الُمتالحمــِة،  البــرِص 
ي كان  ا، تلــك الــىت ً ي ُعمــًرا أخــ�ي ي منحتــىف كريــات؛ تلــك الــىت

ّ
يتحــّور- ســَوى الذ

بناؤهــا حيــاًة مضــْت.

قاء الُمنَتظر “إيوان”؟ 
ّ
َ إذن “ُشعلة”؟ أهو الل أهو الغيُب الُمرت�ج

أهو األمُل ِمْن بْعِد أفوٍل؟

ي معرفــِة 
ــك ترغــب �ف

ّ
 لــْن تِصــل، لعل

ٌ
ي “إيــوان”، هــذه رســالة ســامحىف

؟  ف ف بــ�يْ  البــ�يْ
َ
ّ رهينــة َ عــىي ي

بــىت
ُ
ف كّل مســافاِت األَس، لمــاذا أ ي بــ�يْ ــىج

ّ
دافــِع تقل

م 
َ
ي الّنهايــِة بعُضنــا ال يســل

ِ وال أنــا أنــاُل الّســالَم، �ف م للمصــ�ي
ّ
فــال أنــا أســل
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ي هنــا تفــوق الّضــالالت تصــّور كّل عقــٍل،  شــطحات هــذه الحيــاِة، صّدقــىف
ي معّيــِة 

، أدفنهــا �ف ف يــديَّ ي بــ�يْ
ي بْعــد ألــِف مــوٍت، تتســاقط ذكريــا�ت

هنــا أرا�ف
ي صنعناهــا َعــ�جْ  الَعــدِم، هــل ُيمكــن أْن نحتفــظ، إذا رحلنــا، بذكرياِتنــا الــىت

الحيــاِة؟ 

ي قلــُت 
ي البــ�ف

مــا أجَهــد�ف
ّ
ال أســتطيع هنــا تقديــَر مســافِة الخضــوِع، كل

 جائــزًة لأمــِل، 
َ
للــوراِء، يجعــل المســافة ي  ســأخضع، لكــّن شــيًئا يدفعــىف

 ،
ُ
، لكّنهــا الحقيقــة ف أللــ�ي ّ ، ال أتحــ�ي ي

ــوُن القاتــُم “إيــوان” صــار لــوَن حيــا�ت
ّ
الل

 األمــِل أيًضــا، هــذا الّتناقــض تصنعــه 
َ

 اليــأِس “إيــوان”، وعــى
َ

 عــى
ٌ
مجبولــة

ــب 
ّ
أترق الّســماِء،   

َ
إل رأِسي  أرفــع  كريــات، 

ّ
الذ بــْل تصنعــه  المصادفــات، 

، إذا  َ  االستســالِم، وأخــىش
َ

ٍء إل ي
ي كّل سش ي الوقــِت الــذي يدفــع �ج

عفــًوا، �ف
استســلمُت، أْن أفقــدَك كذكــَرى كانــْت يوًمــا مْثــل ألــواِن قــوس قــزح، فيهــا 

كّل بهجــٍة، وكّل عــزاٍء.

 
َ
متك رايــة

ّ
، ســل ي َ �ج ي

قــْد أراك ِمــْن بْعــدي ُخضــَت الحيــاَة بقلــٍب ُشــىف
ــَك ِمــْن الحــزِن، أليــس 

ُ
ــَك، طّهرت

ُ
 حيــث تكــون نجات

َ
ي بهــا إل

التطّهــر لتمــ�ف
ي ِمــْن األلــِم؟

كذلــك يــا “إيــوان”؟ َمــْن إذن يّطهــر�ف

ِ الخيــاِل، كي   ُمهــَدرٌة، أكتبهــا إليــَك بحــ�ج
ٌ
هــا رســالة

ّ
عــذًرا “إيــوان”، إن

ــا 
ً
، بــْل صُت حزن

ٌ
ي رتابتــه، لــْم أُعــد وعــًدا تحملــه حمامــة

أنــزع عــْن فــراعف
؟ هــل  ّ ي بانقضــاِء األحــزاِن العادّيــِة، هــل ســتحزن عــىي

لــْن ينقــ�ف أبدًيــا 
؟  ي

 البــكاِء؟ مــاذا ســتخ�ج أّمــك عــىفّ
َ

ُيمكــن أْن يصــل بــَك إحساُســنا إّيــاه إل
! هــل هــذه يــا “إيــوان” َمــْن أعادتــَك 

َ
فــْت الجريمــة ــت “ريحانــة”! اق�ت

ّ
ضل

؟ ِمــْن غيابــِة الُجــبِّ
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ْرب محافظة طهران
َ
- سعادات آباد- شمال غ ن سجن إيف�ي

 ّ ي  شــعِري، أغمضــُت عيــىف
َ

، مــّرر أصابَعــه عــى ي ِغطــاَء رأِسي
نــَزع عــىفّ

يُعــد يحــرس جســدي  لــْم   عليــه، 
ٌ
أنــا ُمقبلــة ، أدركــُت مــا  ي

ــع ريــىت
َ
أبل وأنــا 

ي أّن جســدي هــذا الــذي ضّيعــُت عمــري ألجِلــه،  ونــىف هــم يخ�ج
ّ
ٌف، كأن �ش

ًفــا لــْم يَمــّس، 
ّ
عَدم ذوًدا عنــه، جســدي الــذي أبقيــُت عليــه مغل

ُ
الــذي ســأ

 لــه.
َ
سيدهســونه، ال قيمــة

ي أتشــّبه 
ي قــّرر فيهــا الّشــهوُد أ�فّ ي إليــه بْعــد جلســة المحكمــِة الــىت

قــادو�ف
 المكتــِب، تصّفــح َجــرَد القضّيــِة القــادِم ِمــْن 

َ
بالّرجــاِل، فــرَد قدميــه عــى

ي بعينيه،  المحكمِة، بمواعيِد االستئنافاِت والجلساِت والّطعون، غربلىف
 ، ي

َعــْن الجامعــِة، تّطلعــا�ت ي  ِ دقائــٍق، حّدثــىف ِمــْن عــ�ش تحــاور مــ�ي ألقــّل 
الّســّيد  َمــْع  ي  قّصــىت عابــٍر،  بشــكٍل  ــر، 

َ
وذك العمــل،  األصدقــاء،  الّرســم، 

 المخابــرات 
َ

“إقبــال”، ضابــط مناوبــِة الّســجِن؛ الــذي انتَقــل ِمــْن هنــا إل
 وأظافــري طويلــة عكــس مزاعــم 

ٌ
ي أنــىث كاملــة

، ولّمــا اكتشــَف أ�فّ ف ُمْنــذ عامــ�ي
ي 

، مظهــري، أفــكاري ورغبــا�ت ي صــوُت أنــىث
ف أدرَك أّن صــو�ت الّشــهود، حــ�ي

حارًســا،  اســتدَع   ، ي عّنفــىف فجــأًة،  تبــّدل،  بالّرجــاِل،  أتشــّبه  وال   ، حــىتّ
َنــُه ِمــْن رؤيــِة 

ّ
واقتلــَع، بمعاونِتــه، أظافــري واحــًدا واحــًدا، لــْم أشــأ أْن أمك

، لــْم أحتمــل،  ي
، لكــىفّ ، فحاولــُت أْن أكابــد هــذا األلــم، أبتلعــه بداخــىي ألــ�ي
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 بــطٍء، ورغــم الّدمــاِء 
َ

، بالجمــِر، عــى هــم َيْحُشــون روحي
ّ
رحــُت أصخ، كأن

، قــ�فَ وطــَره  ي
ي كانــْت تجــري ِمــْن جــروحي لتخّضــب األرَض، عــّرا�ف الــىت

�يًعــا، ثــّم وهــو يرتــدي مالبَســه، تمتــم:

 كي أحاول أْن أستطعمِك، أخت�ج جمالِك. 
ٌ
ها فقط تقدمة

ّ
- إن

ي  بــىف صف يكتــِف،  لــْم  عْندمــا  كذبيحــٍة،  أرًضــا،  تهاويــُت  قــْد  كنــُت 
، بــكلِّ  ي ي بــِك يــا “ُشــعلة”، بــأ�ج ي كيــف شــاء، يســّبىف بــىف بقدميــه، تركتــه يرصف
ولــْن  خبيــٌث،  جمــاٌل  جمــالي  لكــّن   ،

ٌ
ي جميلــة

إ�فّ قــال  الحلــوِة،  لحظاِتنــا 
 بأعيِننــا قــْد 

ً
ي نراهــا جميلــة يخدعــه هــذا الَجمــال، قلــُت لــه إّن األشــياَء الــىت

. ً
فُ اآلخريــن جميلــة ال تراهــا أعــ�ي

- لنا موعٌد آخر َمْع جمالِك. 

ي الحبــِس االنفــرادي 
ي �ف  بعينيــه بــأْن أودعــىف

ً
ي جميلــة

ي عــى كــو�ف كافئــىف
 

ّ
، آنــذاك لــْم أكــْن أســمع إل ، رغــم جــروحي أحــَد عــ�ش يوًمــا، رغــم ُهــزالي

ي بســاطٍة ُيحســدون عليهــا يــا 
هــم يأتــون الجــوَر �ف

ّ
كريــات، إن

ّ
وشــيش الذ

هــم يمضمضــون أفواِههــم بح�ِتنــا وهواِننــا. 
ّ
“ُشــعلة”، كمــا لــو أن

ِة الحبس االنفرادّية، قال: ، بْعد ف�ت ي
استدعا�ف

- ها، هل استعدِت لياقَتِك؟ هل طابْت مشاعُرِك؟

 خــّدي وهــو يحــاول أْن 
َ

 عليــه، َ�ى خــدٌر عــى
ٌ
أدركــُت مــا أنــا ُمقبلــة

ٌّ لكّل ما أمقُت، أســَند  ه مثاٌل حي
ّ
يدغدغ مشــاعري بلمســاِته، ال يعرف أن

 ّ ي
 مقّدمــِة مكتِبــه وقــّوس ظهــَره، أســَبل جفنيــه وتشــّمم �ف

َ
مؤّخرَتــه عــى

ٍة لئيمٍة:  ي ن�ج
، همس �ف ي

 صدري يحاول استثار�ت
َ

كذئٍب، حّرك أنَفه عى
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، أنا أم الّسّيد “إقبال”، الحبيب القديم؟ حِت أك�ث - ِلَمْن اس�ت

، كالكمــا جحيــٌم، كــدُت ألفظهــا، أتقّيــأ معناهــا،  ي
لــْم أرّد، غــّص حلــىت

ُتهلــك  األعــَ�  كالحصــاِن  حــذٍر  بــال   
َ
الّشــجاعة “إّن   : أّمي قــول  ــرُت 

ّ
تذك

صاحَبهــا”.

ــٌف بــِك، أؤّدي واجًبــا 
ّ
ٍء، أنــا مكل ي

ي سش
ي �ف - عموًمــا مشــاعُرِك ال تخّصــىف

جاَزى بــه.
ُ
ــا ســأ وطنيًّ

رقــدُت  أرًضــا،  بســَطها  ثــّم  بــازدواٍج،  الّصــوف  ِمــْن   
ً
بّطانّيــة وطــَوى 

ي 
ي واســتغرقُت �ف ّ تحــت ذقــىفِ ، كّتفــُت ذراعي ي  بطــىف

َ
، رقــدُت عــى

ً
طائعــة

ــف بــه. 
ّ
ل
ُ
تأّمــل الغرفــِة بحــ�ٍة، فيمــا يتّمــم مــا ك

ِ قــْد بــدأ يتســاقط َعــْن الجــدران كاشــًفا الجــّص 
كان الّطــالُء األخــرصف

 الجــّص، 
َ

 عــى
ٌ
المشــّوه ببصمــاِت أصابِعهــم، وكانــْت ثّمــة رمــوٌز منقوشــة
افــات ضحاياهــم بالّشــفرات. هــم كانــوا يســّجلون اع�ت

ّ
كأن

 
َ

ــه عــى
َ
، انكشــف ظهــري، ســحب الكلــوت، أراح صدغ ي

رفــع عبــاء�ت
تمتــم:  ، ي

رد�ف

 انبساٍط وبال عنٍف.
َ

ٍء عى ي
- بال مقاومٍة سيجري كّل سش

 أّيِة حاٍل.
َ

- لْم يُعد جسدي يملك ترَف المقاومِة عى

 المكتــِب، وجــّز بهــا 
ّ

 ِمــْن عــى
ً
، مــّد يــَده تنــاول ُمديــة ــ�ي

ّ
أحــّس بتهك

، وقــال: ي
ِمــْن لحــِم رد�ف ِقســًطا 

ف؟ ي هذا ال�تَ
- وهكذا! ما رأيِك �ف
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 ،
ً
ــه اقتطــع جــزًءا ِمــْن جســدي، بــدوُت صامتــة

ّ
، وال كأن شــعُره بألــ�ي

ُ
لــْم أ

الّصمــِت،  أعــداء  وهــؤالء  بالّصمــِت،  ي  يؤلمــىف عّمــا   َ ي
التغــا�ف اعتــدُت 

 
َ

مــا تراخــوا َعــْن إتمــاِم مهامهــم عــى
ّ
ي كرامِتهــم، كأن

صمــُت الّضحّيــِة يحــّز �ف
ّ وصــاح:  أســناِنه، وثــب ِمــْن عــىي

َ
الوجــِه األمْثــِل، كــّز عــى

؟! حسًنا، افت�ي فمِك. ي ِك تغيظينىف
ّ
- ظّنِك أن

، فتحهمــا عنــوًة، دنــا وبصــق بداخــِل  ّ  فــىي
َ

ي إليــه وقبــض عــى
وأدار�ف

، وأغلقــه، ابتلعــُت بصقَتــه، كمــا ابتلعــُت بصقاتهــم جميًعــا، يوًمــا  فــ�ي
ّ َعــْن وجِهــه، ولــْم يكِفــه،  ي ي إثــر مهانــٍة، أغلقــُت جفــىف

 �ف
ً
بْعــد يــوٍم، مهانــة

عليــه،  تقّيــأُت  صخــُت،  فبصقــة،  بصقــة  وبصــق،   ،
ً
ثانيــة فــ�ي  فتــح 

قــال: ي بكوِعــه،  بــىف صف

- ال أحَد هنا بإمكاِنه سماعِك.

، أســتحق هــذا العــذاب، 
ٌ
ي “ُشــعلة”، أجــل أنــا خائبــة ي كمــا ولدتــىف

وعــّرا�ف
ٌة لديكــم، أجــل   أخــ�ي

ٌ
، لكّنــه مرتبــة

َ
َف أول افعــل مــا بــدا لــك، ظننــُت الــ�شّ

، خنــُت  مــارس ِمــْن خــاللي كّل واجباتــك الوطنّيــة، لقــد خنــُت طمــوحي
ُت المــوَت. ي اخــ�ت

، كان ِمــْن الممكــن أْن أحيــا، لكــىفّ ي ي �ج أمــَل أّمي وأ�ج

 ّ ي ثــد�ي  
َ

ثــّم داس عليهمــا برســِغه فانضغطــا عــى بالهــواِء   ّ ي
ــق ســا�ت

ّ
عل

ي وجــىهي 
ــف، ســَعل �ف

ّ
ل
ُ
 حيــث ك

َ
والتصقــا، وبــاْت جســ�ي نفًقــا يعــ�ج منــه إل

 ّ ي
، أشــَعل ســيجارًة بيــِده األخــَرى، ثــّم دّســها �ف ٍ  شــ�ج

ُ
ولــْم تكــْن بيننــا مســافة

ِمــْن أســفٍل، وقهقــه:

ي هذا الّدخان بفرجِك ثّم أخرجيه ِمْن فمِك. - اسحىج
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، أمســكُت فخــذّي  ّ ي
 ســا�ت

َ
ــع حزاَمــه ولــْم يــزل ضاغًطــا برســِغه عــى

َ
وخل

ي كمــاِل 
ي أكــ�ث تحاشــًيا لألــِم الُمرتقــِب، فــرصُت �ف

ّ مــىفّ ي
بيــدّي وقّربــُت ســا�ت

ز شــعُر صــدِره  ي قميِصــه فــ�ج
ا �ف َعــْن بنطلونــه، فــّك زرًّ تهيــؤي، انســلخ 

إصبًعــا  غّيــب  مــا  و�عــان   ، فــزعي ِمــْن  تحتــه  تســّمرُت  يتبــاَه،  مــا 
ّ
كأن

ي مْثــل كفــٍن، شــعرُت  ، لــْم أقــاوم، ال فائــدة، كان جســُده يغّطيــىف بداخــىي
ألــُف  االحتمــال،   

ّ
إل منــاَص  عــاٍم، ال  ميــداٍن  ي 

تعّريــُت �ف ي 
كأ�فّ بــاإلذالِل، 

ذم  قــُت، تــ�ش ، اح�ت ي
ي أذ�ف

، ألــُف جــرٍس يــدّوي �ف ق حــواِسي رصاصــٍة تخــ�ت
ي تماًمــا، فاســتقام مــا بداخِلــه بداخــىي  جســدي أشــالًء، وهــو التصــَق �ج
خــُت،  ّ ي فانبعجــُت، ت�ش ــىف

ّ
بــال مقّدمــاٍت، فرصخــُت، تمــاَدى، صخــُت، دك

أْن   
َ
خشــية  ّ ي

بســا�ت تشــّبثُت  وراٍء،  ِمــْن  الّنــازِل  الــّدِم  بــدفء  أحسســُت 
 ّ ي  شــفىت

َ
 ثورِتــه، تحّطبــُت، عضضــُت عــى

َ
اخيــا، فيثــور عــى ي في�ت

يخــذال�ف
اجعــُت، تركتــه ُيبــا�ش واجَبــه،  ي ف�ت

ِمــْن قســوِة األلــِم، كــدُت أدفعــه عــىفّ
ســِقط ِمــْن شــاهٍق، وظــّل 

ُ
ي َمــْع الوجــِع، تحّطمــُت مْثــل تمثــاٍل أ وتركتــىف

ممّزقــٍة  كأوراٍق   ، ي
�ف بعــ�ث  ، ِ البــ�ش بعــذاب   

ّ
يســتلذ ويدخــل كمــارٍد  يخــرج 

 فخــذي، ثــّم دنــا 
َ

ي هــواٍء، صخــُت، أكمــَل، صخــُت، قبــَض عــى
تطــ�ي �ف

 صــدري، كانــْت 
َ

، ولّمــا وقعــْت رأُســه عــى ي فــِ�ي
ي بســواِئله ُيفرغهــا �ف

مــىفّ
انفثــأْت.  

ُ
الفقاعــة

ي صــدِري، 
، أ�عــُت أخفيهــا �ف

َ
وبينمــا يلملــم نفَســه، ســحبُت الُمديــة

ي قضاهــا  حظــة العابــرة الــىت
ّ
ــه سينســاها، كأشــياٍء أخــرى، مْثــل الل

ّ
أدركــُت أن

ي ال بــّد أْن ُتنــَى.  الواجــِب الــىت
ُ
هــا لحظــة

ّ
، إن مــ�ي

ي هذا الّسجِن!
ما أزَحم أوقات الواجِب �ف
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25 شباط- 2007

بيٌت مهجوٌر أمام مب�نَ البلدّية- مدينة طهران- محافظة طهران

 ،
ً
طــم ضاحكــة ي الغرفــِة وهي ت�ج

أطفــأْت “ُشــعلة” ضــوَء المصبــاِح �ف
 جســم “ريحانــة”، ارتعــدت ِمــْن لســعِة الهــواِء 

ّ
شــّدْت الغطــاُء ِمــْن عــى

ي زواياهــا ترّتــل، ثــّم 
 بالبخــوِر، دارْت �ف

َ
لوهلــٍة، عّبقــْت “ُشــعلة” الغرفــة

ــح الّســتائَر، وهي تتمتــم: ـ ـ ـ  الّنافــذِة ُتزيـ
َ

اّتجهــْت إل

 مــىتّ ســتوقدين ضــوء المصبــاِح وأنــِت نائمــة؟ ال أعــرف لمــاذا 
َ

- إل
ي ال تســكنه األشــباُح.

ف ِمــْن الّظــالِم؟! بيُتنــا قــرآ�ف تخافــ�ي

ي “ريحانة”، تثاءبْت، همسْت:  عيىف
َ

الّشمُس سطْت عى

 يديِك.
ّ

 الّنوِر يا “ُشعلة”، عى
َ

- ترّبيُت عى

بتها بالوسادِة، وهي تغرغر ِمْن الّضحِك: لّفت “ُشعلة” نحوها وصف

؟ هــذه الفلســفة لــن 
َ
ي الجامعــِة أم الهندســة

 �ف
َ
مونــِك الفلســفة

ّ
- يعل

تدفــع لنــا فواتــ�ي الكهربــاِء.

وهي  قالــْت  تدمــدم،  رأِســها   
َ

عــى بالمبخــرِة  طافــْت  مّنهــا،  ودنــْت 
الّدخــان: مــن  تســعل 

ّ ِمْن الَحسِد. ي عىي
- ال تخا�ف
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 مثلِك.
ّ

- بْل ال ُيحَسد إل

، كعادِته، يضّج.  ُّ ال�ي

فــِة،  ّ ال�ش ي 
�ف دقائــَق  ي 

تقــ�ف أْن  بْعــد  الحّمــاِم   
َ

إل “ريحانــة”  تدخــل 
ك جســمها بِفعــل المــاِء الّســاخِن، تغتســل ِمــْن الخيــاالِت الجنســّيِة 

ّ
يتفــك

معهــا،  يســتحّم  رأتــُه  “إيــوان”،   
َ

إل ي 
ُتفــ�ف خيــاالٌت  هــا 

ّ
كل وعــِة،  الم�ش

تغّطيهما رغوُة الّصابوِن، وشــعرْت به يهدهدها، فتدغدغْت مشــاعرها 
ف ذراعيه فساحْت أحاسيُسها،  َمْع لمساِته، ضحك، فضحكْت، لّمها ب�يْ
 بطــِن الّســقِف الّرخــامي 

َ
ذابــْت بينهمــا كالّصابــوِن، كانــْت رأُســه تصــل إل

تالمســه، فشــعرْت باالحتــواِء.

 الّســطِح، 
َ

 البــازاِر، وصعــدْت أّمهــا إل
ّ

كان أبوهــا قــْد أفطــر ومــ�فَ إل
الّطبــِق  ِمــْن  تغــِرف   

ً
متقّوســة كانــْت  بهــا،  ولحقــْت  مالبســها  ارتــدْت 

 
َ

عــى عيناهــا  ــْت 
ْ
اطمأن للّدجاجــات،  الحــبَّ  وتــرّش  بيِدهــا  الفّخــاري 

حمائمهــا، تراكضــْت الّدجاجــات وأّمهــا تحاصهــا بالّسأســأِة كي تدخــل 
 القــّن، تقافــزْت ِمــْن حولهــا، كان الّريــش يغــّطي أرَض الّســطِح، وقفــْت 

َ
إل

 أّول الــّدرِج الهابــِط ألســفِل، قالــْت وهي تقّبلهــا ِمــْن بعيــٍد:
َ

عــى

فــاِت الّدجــاِج، 
ّ
ي بمخل

- خــذي قبلتــِك عــ�ج الهــواِء، لــْن أوّســخ حــذا�ئ
ي المســاِء حســب الموعــِد 

 الجامعــِة، وقــْد أتأّخــر �ف
َ

وعموًمــا ســأذهب إل
تــِك عنــه. الــذي أخ�ج

- رعاِك هللا.

فقّبلتها بدوِرها.
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 صدِرها، أخرجْت المرآَة 
َ

نزلْت، نفضْت بعَض الّريِش الذي هاش إل
 وهي 

َ
الحقيبــة تأّبطــْت  الّزينــِة،  لثبــاِت مســاحيق  فُّ  تطمــ�ئ الحقيبــِة  ِمــْن 

ي كتابــِة رســالٍة 
ــرْت �ف

ّ
ف الّنــاِس الذيــن يحّيونهــا بابتســاماِتهم، فك تســ�ي بــ�يْ

ي 
 “إيــوان”، كيــف ُيمكــن أْن ُتفِصــح لــه َعــْن كّل مشــاعرها؟! �ف

َ
جديــدٍة إل

ا وَعــْن طريــق  مْثــل هــذه الحــاالت يعجــز الــكالُم، ُيصِبــح االّتصــاُل حســيًّ
َ عنــه؟! االســتقراء، ُتــَرى هــل يســتقرئ “إيــوان” مــا تــوّد التعبــ�ي

بالحليــِب  الّنســكافيه  تحتــِىي  الجامعــِة،  مقــىَه  ي 
�ف يومهــا  قضــْت 

ات والذْت بركنهــا  ي “إيــوان”، تركــْت المحــاصف
ــر �ف

ّ
كوًبــا بْعــد آخــر، وتفك

ي رســم 
 الّطاولــِة فرشــْت األلــواَن، وبــدأْت �ف

َ
ي المقــىَه، عــى

المفّضــل �ف
حزيًنــا،  فِرًحــا،  غاضًبــا،  تخّيلتــُه  انفعــاٍل،  ِمــْن   ِ

بأكــ�ث “إيــوان”  مالمــِح 
 ُتبِلغــه رســائَل القلــِب، بــْل 

ً
 زاجلــة

ً
، حمامــة

ً
تخّيلــت نفســها مَعــه، فراشــة

، راح 
ٌ
 هادئــة

ٌ
اُتــه ناعمــة أّمــه، وجــٍه ســاكٍن، تعب�ي ي تخّيــِل وجــِه 

بــدأْت �ف
تحــّط  لــْم   جزيــرٍة 

َ
إل مًعــا، وصــال  البحــِر، ســبحا   ، الّشــاطئِ  

َ
إل خيالهــا 

عليهــا قــدٌم، طالعــْت مَعــه الغيــَب، ورأتهمــا تجــّردا ِمــْن الّزمــِن، رأْت الّزمــَن 
حظــِة.

ّ
 هــذه الل

َ
ـهمــا عــى ــه ثَبــَت عمريـ

ّ
هنــاك يســ�ي بالّنــاِس دونهمــا، كأن

 :” بينما تستذكر مشاعرها هاتفها “مرت�فَ

 موعِدنا؟!
َ

- عى

قالْت: 

- بالّطبِع.

 حيــث 
َ

لملمــْت أوراقهــا وألوانهــا وانفعــاالت “إيــوان”، وهبطــْت إل
ي 

المتّبــىت الوقــَت  ــرِصف 
ُ
ت الجامعــِة  رحــاِب  ي 

�ف  
ً

قليــا تمّشــْت  الموعــُد، 
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ســاعٍة:  نصــف  خــالل  هاتفهــا   ، يحــرصف حالمــا 

ِمــْن  أِ�عي  الجامعــِة،  بّوابــِة  أمــام  كافيــة  انتظــاِر  أماكــن  توجــد  ال   -
 . فضلــِك

 
َ

َ ســّيارِته عــى  ُبْعــِد ُخطــواٍت، ســمعْت نفــ�ي
َ

 بالفعــِل عــى
ُ
كانــْت البّوابــة

ِمــْن داخــِل  ِمــْن الّطريــِق، انتبهــْت لــه، لــّوح لهــا بذراِعــه  الجانــِب اآلخــر 
وهرولــْت  الّزحــاِم  ِمــْن  الّشــارِع  مجــَرى  يتخّفــف  أْن  انتظــرْت  الّســيارِة، 

عابــرًة.

ي 
�ف يجلــس   ” ي

“شــي�ف صديقــه  كان  الّســيارِة،  بــاَب  لهــا  وفتــح  نــزل 
ي المقعــِد 

، هــّز لهــا رأَســه بابتســامٍة باهتــٍة، تقرفصــْت �ف المقعــِد األمــامي
” بيــِده وهــو يبتســم  ف معــّدات، أزاحهــا “مرتــ�فَ ، كانــْت ثّمــة كراتــ�ي ي

الخلــىف
متحّرًجــا: 

- ُعذًرا، دواعي العمل. 

ف  بــ�يْ يتعــّرج  انطلــق  بالّســيارِة،  وقــام  ســيجارًة   ” “مرتــ�فَ أشــعل 
ما انعطفْت عليه سّيارٌة ُتضايقه سّب وشتم 

ّ
ا، كل الّسيارات، كان عصبيًّ

التصقــْت   ، ي
الخلــىف بالمقعــِد   َ أنــىث لوجــوِد  ث  يكــ�ت ال  األلفــاِظ،  بأقــدِح 

وديكــورات  الّدعائيــِة  العاليــِة  فتــات 
ّ

الا  
َ

عــى عينيهــا  مــّررْت  بالّنافــذِة، 
وأغمــض  المقعــِد  ظهــر   

َ
عــى رأَســه  أراح  قــْد  صديُقــه  كان  ت، 

ّ
المحــا

 �عٍة 
َ

عينيه، وَمْع كّل دوراٍن، كانْت الّسيارُة ترتّج، تجتاز المطّبات عى
” الّســيارَة واســتأذنها: بــوا عندمــا أوقــف “مرتــ�فَ متهــّورٍة، وكانــوا قــْد اق�ت

. ي ِ
ي الّصيدلّية، أجلب حبوَب دوا�ئ

- خمس دقائق �ف
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 راحِتك.
َ

- عى

عينيــه،  مغمًضــا  صديُقــه  ظــّل  يهّمهــا،  ولــْم  ُيعالــج،  مــَم  تعــرف  ال 
كان صامًتــا، لــْم يحــاول أْن يخاطبهــا ولــو ِمــْن بــاِب الُتعــارف العابــِر، بــدا 
ٌء يدّبــر، ال تســتوعبه، ارتابــْت  ي

غامًضــا، إّمــا ال يعنيــه األمــر وإّمــا هنــاك سش
” يفتــح باَبــه، قْبــل  وخالجهــا شــعوٌر بالّتخــّوف، بْعــد قليــٍل كان “مرتــ�فَ

 صــدِره: 
َ

ئ الموعــَد، دّب يــَده عــى أْن يتحــّرك اســتأذنته أن ُتــرحج

- هل أغضبتِك ال سمح هللا؟! 

قالْت: 

ي ُمجَهدٌة وأشعر بالغثياِن. 
- أبًدا، لكىفّ

أردف: 

 
ّ

ف إل تــِك، ال تحتاجــ�ي
ّ
- ثــواٍن ونصــل، أنــا طبيــٍب وُيمكــن أْن أفهــم عل

ر.
ّ
ِ المســك  القليــِل ِمــْن العصــ�ي

َ
إل

ي هذه الّساعة 
دون أن ُيضيف م�فَ بالّسيارِة، اضطّرْت للّصمِت، �ف

فُّ  ي حقيبتهــا تطمــ�ئ
لــْم تكــْن تعــرف َعــْن نّيِتــه شــيًئا، لكّنهــا دّســْت يدهــا �ف

ِمــْن  بنصيحــٍة  الّســينما  حادثــِة  بْعــد  تحّســًبا  تها  اشــ�ت ينها، 
ّ
ســك لوجــوِد 

َ الّزحــاَم الــذي ُيمكــن  َ الّشــوارَع، الّنــاَس، تخــىش “ُشــعلة”، صــارْت تخــىش
ُّ ال تنبــَؤ  ّ  كارثــٍة، تدافــع َعــْن نفســها إذا فوجئــُت بخطــٍر، الــ�ش

َ
أْن يــؤّدي إل

 كّل األشــكاِل والهيئــاِت.
َ

لــه، يطــّوف عــى

قانيــٍة  بألــواٍن  مغيــٍب، واألفــُق مضّمــٌخ   
َ

إل الّشــمُس  المــكاَن،  بلغــوا 
ي الميداِن 

، و�ف ّ ي ي المنطقِة غر�ج
تتخالط ببعِضها البعض، طراز البيوت �ف
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ٍّ وِمــْن حوِلهــم يتجــّول الّنــاُس، تتفــّرع ِمــْن   ُحــىي
ُ
يجلــس رّســامون وباعــة

ف البيــوِت. الميــداِن عــّدُة شــوارَع، ُتنّقــل عينيهــا بــ�يْ

ي جراٍج 
 أحِد الّشوارِع المتفّرعِة ِمْن الميداِن، ركن سّيارَته �ف

َ
دلفوا إل

 : ً
كة

ّ
، رفعْت عينيها، كان المبىفَ مهجوًرا، قالْت متشك مالصٍق للمبىفَ

- هل هذه هي عيادتِك؟! 

فِطن، قال: 

تِك بهذا!  توضيٍب، أخ�ج
َ

يُتها حديًثا وتحتاج إل - اش�ت

مدخــِل   
َ

إل توّجهــا  الّســيارِة،  ِمــْن  هبــط صديُقــه  اهتمــاٍم   ِ غــ�ي  
َ

عــى
فــا أمــام 

ّ
، تقّدماهــا، أصابهــا الوجــُل، لكّنهــا صعــدْت بْعدهمــا، توق المبــىفَ

 مفاتيــَح ِمــْن 
َ
” سلســلة إحــدى الّشــقق بالّطابــِق الّثالــِث، أخــرج “مرتــ�فَ

ي البــاِب، اســتدار 
ي يــِده ثــّم دّس مفتاًحــا �ف

جيــِب بدلِتــه، شخشــخْت �ف
وقــال: 

. - تفّضىي

ي الّردهــِة، لــّوح 
 غرفــٍة أضــاء نوَرهــا بينمــا جلســْت وصديقــه �ف

َ
اّتجــه إل

لهــا بيــِده: 

- تعالي لو سمحِت. 

ثّم استدرك: 

 االّتفاقات الّ�ّيِة؟
َ

”، هل تريد أْن تّطلع عى ي
- انتظرنا يا “شي�ف
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وضحك.

دخلْت إليه، كان جالًســا خلف مكتٍب متهّرٍئ، أشــار بيِده فجلســْت 
إل طاولــٍة أمامــه، لــّف بعينيــه حولــه واســتطرد: 

به األمُر؟ 
ّ
- ها أنِت ترين بعينيِك، ما الذي يتطل

هــا عادُتــه 
ّ
كان قــْد خلــع الجاكــَت وفتــح زّرْيــن ِمــْن قميِصــه، قالــْت لعل

ي الغرفــِة: 
وإْن توّجســْت، دارْت ببرصهــا �ف

 . ً
ب وقًتا وَجهًدا ومال

ّ
- يتطل

ف الَجهد. - ال بأس، أملك الوقَت والماَل وتملك�ي

، قّدمها لها: ٍ  عص�ي
َ
ٍة، تناول زجاجة جٍة صغ�ي

ّ
وانحىفَ فَتح باَب ثا

ِك.
ُ
ول إرهاق ف ، س�ي - تفّضىي

ارتبكْت:

- تأّخر الوقُت، فلنتحّدث َعْن الّتفاصيِل.

 أّيــِة حــاٍل، ال أعــرف مــا الــذي ُيفزعــِك! 
َ

 عــى
ٌ
شــمة  ُم�ج

ٌ
هــا زجاجــة

ّ
- إن

ف كّل زبائنــِك بهــذه الّطريقــِة؟ هــل تعاملــ�ي

ثــّم  الّتعــِب،   
َ
رشــفة ارتشــفُت   ،

ٌ
مغلقــة هــا 

ّ
أن ــدْت 

ّ
وتأك منــه  تناولتهــا 

تســقط  نفســها  وجــدْت  اإلرهــاق،  ظّنتــه  تطــّن،  رأِســها  بــدأْت  أخــَرى، 
 لملمــِة عزِمهــا، و�عــان مــا غامــْت 

َ
بداخــل المقعــِد، ليســْت قــادرًة عــى

وراِء  ِمــْن  يســتدير  نحوهــا،  ببــطٍء  يتحــّرك  طيُفــه  كان  فيمــا   ،
ُ
الرؤيــة
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، جاهــدْت  ِ المكتــِب، يفــّك بقّيــة أزاِر القميــِص، عجــز ذهنهــا َعــْن التفكــ�ي
مّنهــا حواســها، دونمــا جــدَوى. بْت 

َ
ي ســل الــىت  

َ
اللحظــة ف  ُتعــ�يّ أْن 

 كــوِع 
َ

عــى بقبضتهــا  ترتفــق   ، فَ كــ�ي ال�ت تحــاول   ، ّ ي لولــىج فــراٍغ  ي 
تضيــع �ف

شــفتيها:  
َ

عــى الكلمــات   
ّ تتعــ�ث  ،

ً
ثانيــة تقــع  لتنهــض،  المقعــِد 

 .... - هذا العص�ي

ى،  ف تعــرَّ أطفــأ ضــوء الغرفــِة، أطفــأ الّتلفــاَز، أطفــأ روحهــا فجــأًة حــ�ي
”، مــاذا تفعــل؟”؛ قالــْت.  “ســّيد “مرتــ�فَ

كلــصٍّ يغويــه الّظــالُم، كفكــرٍة يســتحيل تماُمهــا، كعبــٍث، كســيٍف، 
مالمُحــه  ُمنفِلًتــا،   َّ ّ الــ�ش ى  َ فــ�ت يتعــّرى،  وعيهــا،  يمــّزق  ثباتهــا،  يقتحــم 
ترتعــش، جفنــاه ُمســبالن، يشــّد طرحتهــا، يهــرب شــعرها ِمــْن حصــاِره، 
ِ الغادرُة، تتهّشم، تتناثر شظاياها تحت قدميها،   العص�ي

ُ
تسقط زجاجة

ُيميتهــا الّظــنُّ األســود، بــْل ُيصِبــح الّظــنُّ ُمســتباًحا، يجّنــده الواقــُع المريــُر، 
ي مْثــل هــذا 

هــا أضغــاُث عــزٍم، مــا أســهل أْن يأتيهــا وينفــض يديــه �ف
ّ
تقــاوم كأن
الوهــن! 

 ثديهــا، بالّســبابِة واإلبهــاِم 
َ

 ُعنِقهــا، ويــهبــط بهــا إل
َ

يضــع ســّبابَته عــى
، فيتجــّرد  ٍ ُتغالبــه الفــو�فَ �ي

ّ
، كســك َ يقرصــه، ويجــأر، يقرصــه، وُينَتــىش

ي براثــِن 
ِ ظــنِّ الّضــالِل وقعــْت �ف  غــ�ي

َ
، عــى ِ ياقــِة والّضمــ�ي

ّ
ِمــْن التحّشــِم والل

؟ أهي 
ٌ
 أيــن ُيمكــن أْن تذهــب بــه نزوُتــه؟ أهي نــزوٌة طارئــة

َ
العــاِر، ُتــَرى إل

 الســتعادِة الّظفــِر بمــا ضــّن عليــه بــه عمــُره؟ أيشــيب الّرجــُل دون 
ٌ
تجربــة

ــه؟ 
ُ
أْن تنضــج هفوات
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فّ  تعــش ِمــْن الّنشــوِة، تهــ�ت  ركبتيــه، ال يتمالــك أعصاَبــه، ف�ي
َ

ُيقــَ� عــى
ُيبِعــد  وبيديــه  ي صدرهــا، 

�ف ه 
َ
لســان يجّفــف  حيــٍل،  بــال  تزيحــه  ــه، 

ُ
أطراف

 ، ي رأِسه فال يرتِدع، تدوخ أك�ث
به �ف  عبِثه، ترصف

ُ
ذراعيها كي تّتسع مساحة

ي وحــٍش   عيــىف
َ

ي عينــاه خلــف انبســاِطه، تبيّضــان، تتحــّوالن إل
وتختــىف

ــح تــرّف ِمــْن وراِء ســتائِر الّنافــذِة.  ـ ـ ـ كاٍ�، والّريـ

ب  بــه هللا، اآلن، بصيــٍب، ســخٍط، مثلمــا صف هــل باإلمــكان أْن يرصف
فيــَم  “لــوٍط” و”فرعــون” و”هامــان” وجنودهــم؟!  وقــوَم  الفيــِل  أهــل 
ي األرِض، ولهــم 

الّضيــوِم الذيــن عاثــوا �ف َعــْن كّل هــؤالء؛ أهــل  يختلــف 
مثلــه؟! خلفــاٌء 

 تتهالــك لتمامهــا، 
ّ

تتخــىفّ مالمُحــه خلــف ضبــاِب الّنشــوِة، تحــاول أل
 

َ
ي وهــٍن، يدهــا عــى

، �ف ِمــْن مالبِســها، تضــمُّ  تنّصلهــا 
ً
يــَده معروقــة تــَرى 

 شــعوٍر 
َ

مها شــعوٌر إل
ّ
يــِده، ترجــوه أْن يفــرج عنهــا، تتخّشــب يــُده، يســل

تدفعهــا  ــِة، 
ّ
المختل العدمّيــة  المنطقــِة  ِمــْن  بــطٍء  ي 

�ف تتســّحب  نقيــٍض، 
استأســد وتحّطــب جســُمه،  قــْد  لكّنــه كان   وعيهــا، 

َ
إل أدراجهــا  لتعــود 

ك  بــدا عفريًتــا ِمــْن أولئــك الذيــن ال يجــوز أْن يســكنوا ظــالَم غرفتهــا، تــ�ت
 

ّ
، قالــْت “ُشــعلة” هــذا الّصبــاح: “ال ُيحســد إل

ً
نفســها للّضبــاِب مرغمــة

مثلــِك!”. 

 مثلهــا يــا “ُشــعلة”، لمــاذا لــْم يزّوجانهــا ليخلصــا ِمــْن 
ّ

بــْل ال ُيحّطــم إل
تداعيــاِت طموحهــا؟ لمــاذا تركاهــا للّطمــوِح األهــوج ِمــْن األســاس؟ 

فع طبقــات  يواصــل، تــواري خيبتهــا، خذالنهــا، بمقاومــٍة قــاصٍة، يــ�ف
ف الّصخــرُة”، كأّن الّشــبق حّولــه  شــعورها، يهمــس: “قطــرة.. قطــرة.. تلــ�ي
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َعــْن طريقــٍة  فــوق جســدها، تبحــث  الموبــوءِة  يقّطــر مشــاعَره  شــاعًرا! 
رّبمــا  بــْل  قليــٍل،  عّمــا   

َ
ســُيبى العمــوم  ي 

�ف الجســد،  هــذا  تــودّع   كي 
َ

ُمثــى
ي ســتودّع بهــا أبويــهــا، تذكــر أّن “ُشــعلة” قالــْت:  تبحــث َعــْن الّطريقــِة الــىت
 ٍّ “ســننترص، حتًمــا ســننترص، إنّنــا، بفطرِتنــا، مقاِتلــون”. واجهــْت كلِّ �ش
وصمــدْت، كلِّ طغيــاٍن، كلِّ هــوٍل، ونجــْت بهمــا، حــىتّ أوقــات األحــزاِن، 
البعيــدة، تجاوزتهــا، بصموِدهــا، أال ُيمكــن أْن تصمــد بدوِرهــا؟ والعــار؟ 

كة؟ 
َ
ف؟ أهي مصطلحــات مســتهل والــ�شّ

يوّســخه  إليــه،  وســينتىهي  تــراٍب،  ِمــْن  ــّد 
ُ
ق الــذي  الجســد،  هــذا  آه، 

مــا الوحــل مجــاز، مجــّرد مجــاٍز، أليــس كذلــك 
ّ
بــه، إن

ّ
الوحــُل، يؤلمــه، يعذ

“ُشــعلة”؟ يــا 

 مــا تحــت 
َ

ل يــُده إل
ّ
مْثــل غمامــٍة، يلّفهــا، يحاوطهــا بذراعيــه، تتســل

 
َ

ي رفــٍض، بيــِده األخــَرى، بقّوِتــه، يرغمهمــا عــى
بنطلونهــا، تضــّم ركبتيهــا �ف

ب ردفهــا بيــٍد، ويشــّد شــعَر عانتهــا بيــٍد، تتكــّ� عزيمتهــا،  االنفــراِج، يــرصف
ه، ال يريــد أْن يصــّدق 

ُ
ّع إليــه بهــا، تعميــه نشــوت  الّدمــوع تتــرصف

ّ
ال تجــد إل

هــا حيثمــا يضــع شــفتيه، قبــالت متّ�عــة، 
ّ
ــة حيلتهــا، يقبل

ّ
عجزهــا أو قل

مــا يختِلــس، أَو ليــَس يختِلــس؟ 
ّ
عنيفــة، كأن

 ، فّ ي الفــراِغ الُمحــّرِم، يــزّم شــفتيه ويــ�ئ
يــزّم شــفتيه، وقــْد دّس إصبَعــه �ف

حــّد  ــغ 
َ
بل مــا  بإصبِعــه،  أوغــل  مــا 

ّ
وكل لكّنــه،  ا، 

ًّ
مســتلذ حاجبيــه  ويعِقــد 

مــا أوغــل ســحبْت أعصابهــا للــوراِء ُتحّصــن مــا قــْد يبــىتَ ِمــْن 
ّ
، وكل الفــضِّ

 ال ُيمكن 
ً
 “إيوان”، رســالة

َ
 إل

ً
تبْت، مْنذ ُخلِقْت، رســالة

ُ
طيحِة الُعمِر، ك

. ً
لرجــٍل أْن يفتحهــا، حــىتّ وإْن كانــْت مؤّجلــة
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َ

يفــّض، عــى ثــّم يســتقيم،   ،
َ
المشــّوهة يبــا�ش بهجَتــه  ــص وهــو 

ّ
يتقل

ــا.  واقًيــا ذكريًّ عجــٍل، 

 ، ل به لُيغّطي انتصاًبا أ�تَ بْعد اصطراٍع شعوريٍّ ف تتلّزج أنامله وهو ي�ف
ف يحــاول أْن يرفعهــا، ال تســتجيب، بســهولٍة، لكّنهــا  وبيديــه المتحّجرتــ�يْ

، قْبــل أْن يرفعهــا ويحــاول أْن يخلــع عنهــا بنطلونهــا. 
ً

نازعــْت أول

هــا، 
ّ
ي لحــِم ظهرهــا وهــو يشــّده، ينقطــع الحــزاُم، يدك

تنغــرس أصابُعــه �ف
ق عينــاه لّمــا ينكشــف نصــُف مؤّخرتهــا، يكالــب أْن يكبَســه  يتقــّوس، تــ�ج
فيهــا، وبقليــٍل ِمــْن عــزٍم تستمســك بالبنطلــون، إذا انخلــع آلخــِره انخلــع 
وهــو  لكّنهــا،   ،

ً
ثانيــة حــزاٌم  يقيمــه  ال  انخلــع  إْن  ُف  والــ�شّ فهــا،  معــه �ش

مــا 
ّ
ينــازع أْن يضعــه، أحّســْت بلزوجِتــه، كغــراٍء، أحّســْت بســخونِته، وكأن

 ِمــْن العزيمــِة، 
ً

بذلــْت ســخونُته بداخلهــا َجهــًدا مضاعًفــا ومنحتهــا قليــا
ف ســاقيه، فيتلــّوى،  بــه فيمــا بــ�يْ  أمــٍل بعيــٍد، أْن ترصف

َ
فاســتطاعْت، ولــو عــى

ويركــع أرًضــا. 

ينها، تغمــده 
ّ
، تســحب، بعجالــِة الفرصــِة نفســها، ســك

ُ
ف الفرصــة َتِحــ�ي

ي 
فَ �ف �ي

ّ
ك الّســك ي ذراعهــا، تــ�ت

ي رقبِتــه، يعــّض شــفتيه، يثــور، يســتكلب �ف
�ف

غمِدهــا، تلملــم نفَســها، تدفعــه بقدمهــا مــّرًة أخــَرى، يقــع، يتحّســس الــّدَم 
المتفّجــَر ِمــْن عروِقــه. 

اآلن،  هياِجهــا،  فــرِط  ِمــْن  تنفجــر  العــروق  هــذه  كادْت  قليــٍل،  مْنــذ 
ا للحيــاِة 

ً
تنفجــر دًمــا، تفتــح بــاَب الغرفــِة، تفتــح بــاَب الّنجــاِة، تفتــح منفــذ

عينــاه ال  بــدْت  تدفعــه،  يقابلهــا صديُقــه،   ،
ً
راكضــة تخــرج  ِمــْن جديــٍد، 

تــرصخ، تصيــح: “الحيــاة”.  ل، تقفــز،  ف تســتوعبان، تدفعــه وتــ�ف
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 الّشوارِع. 
َ

تندلق إل

تغتبط، وألّول مّرٍة، بالّزحاِم. 

يــا  أجــل   ،
ً
هاربــة ي  ونىف ســ�ي  ،

ً
عبيطــة ي  ونىف ســ�ي  ،

ً
مجنونــة ي  ونىف ســ�ي

ي كيــف ُخّيلــْت لهــم الّظنــوُن، أجــل نجــوُت، هربــُت، 
و�ف “ُشــعلة”، فلــ�ي

س. ، لــْم أهــَدر يــا “ُشــعلة”، لــْم أفــ�تَ ّ  نفــِىي كمــا أبقيتمــا عــىي
َ

أبقيــُت عــى

أنــا  أكــون  أْن  ُيمكــن  كان  “ُشــعلة”  يــا  المشــؤومة  يلــة 
ّ
الل هــذه  ي 

�ف
ــِة، 

ّ
الضال المدينــِة  زوايــا  ِمــْن  مــا  زاويــٍة  ي 

�ف ي  مونىف ســ�ي كانــوا  الرّصيعــة، 
الّطبيــب  اِف  بــإ�ش ي   جّثــىت

َ
ي كي تتعّرفــا عــى أنــِت وأ�ج ثــّم سيســتدعونكما 

اغُتِصبــُت،  ي 
أ�فّ أســٍف  عــى  ونكما  ســيخ�ج وكانــوا   ، المتــَواِطئ عي  الــ�شّ

فُ غــ�ي كافيــٍة،  اهــ�ي ، وأّن القاتــَل لــم ُيســتَدل عليــه وال�ج ي ي ُمغتصــىج وصعــىف
أليــس كذلــك؟  مجهــول،  ضــّد  ســتقّيد  ي  قضّيــىت وأّن 

 مثلهم، تخّيىي 
ً
 وال سلطة

ً
ا وال مال

ً
؛ نحن ال نملك نفوذ ي أجل حبيبىت

ئ عــاًرا  ل العالــَم وينطــىف ف ي ســيع�تَ مــا الــذي كان ســيحدث وقتــذاك؟ كان أ�ج
ف  ســتموت�ي أعــواٍم  بْعــد  وكنــِت  المســفوحِة،  ابنِتــه  عــى  ــا 

ً
وُحزن ــا 

ً
وهوان

مــِد والبــكاِء، لــِك 
َ
 أو ســكتٍة دماغيــٍة ِمــْن شــّدة الك

ً
ي القلــِب مثــا

بجلطــٍة �ف
 

َ
ــه عــى

َ
ي الخــارِج هنــاك، ُيمــارس جنون

هــا باّتســاِع الحيــاِة �ف
ُ
 يرتــع قاتل

ٌ
ابنــة

ٌة  فتيــاٍت أخريــاٍت، يســطو بنفــوِذه عــى أعمارهــّن، أجــل؛ إّن الوطــَن مقــ�ج
 للفقــراِء المغضــوِب عليهــم.

ّ
هــا ال تّتســع إل

ّ
، غــ�ي أن

ٌ
واســعة

بانحــراٍف   ّ يتغــ�ي أن  لــه  ء  ي سشِ “ُشــعلة”،  يــا  الّســيناريو  هــذا  تخّيــىي 
يُت ِمْن ضحّيٍة إل ُمجِرمٍة قاتلٍة، وِمْن بْعِدها باْت عليِك أن 

ّ
، ترق قدريٍّ

تستســل�ي للقــدِر دون شــكوى، ال جــدَوى ِمــْن الّشــكوى، نعــم الّســجوُن 
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، غــ�ي أّن مصائَرنــا ال تتشــابه ومصائــر  َف أبــىتَ ُتشــِبه القبــوَر، غــ�ي أّن الــ�شَّ
ف يــا “ُشــعلة” كيــف إّن المــوَت ال  اآلخريــن، بــْل عليــِك بالفخــِر، تعرفــ�ي
ي مــكاٍن آخــر، قلــِت لي 

 العدالــِة �ف
َ

ي تعّطــل العدالــِة، ســأحصل عــى يعــىف
نــا 

ّ
ات، وإن ي ِمنــه الخــ�ج

ــم الــّدروس ونســتىت
ّ
ي إل هــذا العالــم كي نتعل

نــا نــأ�ت
ّ
إن

 القتــاِل والمثابــرِة والمجازفــِة، مهمــا أحــّدق 
ُ
 أكتاِفنــا مســئولية

َ
ــد وعــى

َ
ول

ُ
ن

ي غياهــِب المجهــوِل ُهنــاَك، علينــا أْن نقاِتــل كي نعيــُش بكرامِتنــا 
الخطــُر �ف

أو نمــوت دونهــا.

ٍف لْم يعِنك أْن أدافع عنه”. ك بال �ش
ّ
: “ألن ي

سيادة القا�ف

ّ الموَت! فلتفعل، مرحًبا بالموِت. ماذا ستفعل؟ ستقّرر عىي

؛ هذا ما جَرى.  ي
سيادة القا�ف
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)22( مكّرر

ين األّول- 2014 24 ت�ش

ْرب محافظة طهران
َ
راج- غ

َ
سجن كوهرِدشت- مدينة ك

تحّمًمــا   ، ي تحّممــىف القيــِد، كي  ِمــْن  همــا 
ّ
تحل للحارســِة ســاعدّي،  أمــّد 

وهــو  يبتســم،  مثلــِك  “وهــل  تقــول:  مــا 
ّ
كأن  ، تتحــ�يّ لهــا،  أبتســم  ا،  ً أخــ�ي
مــوٍت؟”.  

َ
عــى هكــذا،  مقبــٌل، 

، تتغرغر عيناها، ترتعش مالمُحها، تقول: ي
 كتىف

َ
تضع يَدها عى

؟ ي - “ريحانة”، هل ستسامحينىف

أحّدق فيها بثباٍت.

ها أوامُر الضّباط، وكنُت أعارضها دوًما.
ّ
- إن

أرّبت عليها:

ــه 
ّ
ي الّصبــاِح، إن

ي موجــودًة �ف
- أعــرف أعــرف، ال بــأس، المهــّم أْن تكــو�ف

، علينــا أْن نحَتِفــل. ي
مــوٌت عزيــز�ت

أدمعْت:

ي حياٍة أخَرى.
، أراِك �ف ف ي بْعد ساعت�ي - لأسف تنتىهي نوبىت

حيــث   
َ

إل ي  �ج تنعطــف  مهــٍل،   
َ

عــى ي  �ج  ّ تتمــىش بذراِعهــا،  ي  تحيطــىف
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. ُ
الخصوصّيــة الحّمامــاُت 

- اخل�ي مالبسِك، سأحّممِك بيدي..

: ً
وهمسْت مبتسمة

! ي
ها األوامُر أيًضا، لكن ما أطيب أْن أحّممِك عزيز�ت

ّ
- رغم إن

، ضبطــْت المــاَء،  ّ ي
، كتمثــاٍل إغريــىت

ً
، أصبحــُت عاريــة تركــُت لهــا نفــِىي

ومــّدْت  الّســاقِط،  العمــوِد  تحــت  وقفــُت   ،
ً
فضّيــة الخيــوُط  انهمــرْت 

يَدهــا  تلــج   ، ّ ذراعي ترفــع  نخلّيــٍة،  ليــٍف  بقطعــِة  ك جســدي 
ّ
تحــك يَدهــا 

 غــ�ي عفــٍن، تفــرْك الّصابــون، 
َ

 للمــوِت عــى
ٌ
ي متأّهبــة

فّ أ�فّ ، تطمــ�ئ ّ ي
ف ســا�ت بــ�يْ

 
َ

ـُح إل ـ ـ يـ ، تمّشــط شــعري بأنامِلهــا، أســ�ت ي كــىف
ّ
ي تحــت رغوِتــه، تدل تخفيــىف

، ُتفــَزع، تقــرأ حــروَف  ي
تبّخــر مشــاعري َمــْع أدخنــِة المــاِء الكثيفــِة، ُتديــر�ف

، أطمئنهــا: ّ ي
، تتســّمر تحــّدق �ف ي “العدالــة” بعــرِض بطــىف

ي الحبِس 
ي األمِر، وعوقبت عليه بالفعل لمّدِة شهٍر �ف

- لقْد حّققوا �ف
َ لخوفِك.  االنفرادّي، ال داعي

ف َعْن العدالِة بالّدم؟! بإزهاق روحِك؟!  - كيف تبحث�ي

ــر نفــِىي ليــس 
ّ
رهــم، أذك

ّ
، بــْل كنــُت أذك - لــْم ُتزهــق، لأســف، روحي

 بالِفعــل؟
ٌ
، هــل توجــد عدالــة أكــ�ث

- إّن هللا عادٌل.

؟! - والب�ش

 األرِض.
َ

 هناك، ليسْت عى
ُ
، العدالة ي - ُطردوا ِمْن الجّنِة حبيبىت
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ي برفٍق.  جمجمىت
َ

وضّمْت كّفيها عى

ه أوان اإلجابات ال األسئلة.
ّ
- كفاِك أسئلة “ريحانة”، إن

ي عابــرٌة، ستنســونها، 
درك أ�فّ

ُ
ٍء، أ ي

دِرك كّل سش
ُ
، أنــا أ ي ال أســأل صّدقيــىف

ي دفاترِكــم، 
ي هنــا! مثــىي مجــّرد أســماء �ف

�ف �عــان مــا ســتفعلون، مــا أكــ�ث
ككــم هكــذا؟”.  هللا: “لمــاذا ي�ت

َ
أردُت فقــط توجيــه ســؤاٍل إل

ال أســأل، مــا أنــا بصــِدده اآلن أبْعــد ِمــْن الســؤال، أعظــم ِمــْن اإلجابــِة، 
 
َ
كارثــة أصــّور  بْعــدي،  ِمــْن  العالــَم  خيــالي  ي 

�ف أصــّور  أْن  فقــط  أحــاول 
 انهيــاِر 

َ
فه بينكــم وأرحــل، أحــاول رؤيــة

ّ
 الوبــاِء الــذي ســأخل

َ
، لعنــة ي غيــا�ج

ف أفخــاِذ   الّضبــاِب وهــو ينبعــث ِمــْن بــ�يْ
َ
الُمــدِن، البيــوِت، األبنّيــِة، رؤيــة

، القلــوَب  ي
 مــو�ت

َ
، الّرعــَب الــذي ســوف يحصدونــه كعاقبــٍة عــى ف الّضالــ�يْ

هــا 
ّ
ف “ميدوســا”؟ إن ف أضلِعهــم، هكــذا، فجــأًة، أتعرفــ�ي ي ســتتحّجر بــ�يْ الــىت

فقــط  حجــٍر،   
َ

إل ينِبــض  مــا  تحــّول كّل  حكايتهــا؟  ف  أتعرفــ�ي الملعونــة، 
 العكِس، 

َ
! عى ّ ستموتان وتبليان م�ي ي ف أّن عيىف ك تتوّهم�ي

ّ
بعينيها، لعل

تــاِن بغيــاِب العدالــِة، هاتــان العينــان ســتوقدان لياليهــم  همــا همــا، حاصف
ّ
إن

 برقاِبهــم، 
ً
قــة

ّ
نــوَب ســتبىتَ معل

ّ
لهيًبــا، ســتجعالنهم يســتغفرون، لكــّن الذ

فــال غفــران.

 أْن 
َ

مــٌج عــى  اإلجابــِة، مثلــِك م�ج
َ

أســألِك! أنــِت؟! مثلــِك لــْم ُيجَبــل عــى
يصمــْت، يــؤّدي، فقــط، ال يملــك ال حــّق الّســؤاِل وال حــّق الجــواِب، مــا 
 ٌّ  الّتدويــِن، عــ�ي

َ
ٌّ عــى ٌء مختلــٌف، مبهــٌم، عــ�ي ي

ي سش
أنــا بصــِدده عزيــز�ت

 اإلعــداِم.
َ

عــى

ي ســتبتلع  ي أقف هناك، عْند الفجوِة الىت
أمٌر شــديُد الغرابِة، كما لو أ�فّ
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ي عندمــا بــدا كّل 
ي مْنــذ ســبِع ســنواٍت، وأرا�ف العالــَم، أراكــم، وأنتــم تعتقلونــىف

 أْن 
ّ

ي إل
ا�ف ، رّبما، يومئٍذ، لْم يكْن بمقدوِر است�ش ي ّ قْد ينق�فِ ي ي عيىف

ٍء �ف ي
سش

ي هنــاك،  ز، لكنــُت تركتــىف ِ
 هــذا الَنحــو، لــْم أفِطــن، لــْم أحــ�ت

َ
يــَرى األمــَر عــى

ي التقــّدم بالعمــِر، يوًمــا واحــًدا. 
ــرُت �ف

ّ
عْنــد حــدوِد هــذه الّطفلــة، مــا فك

 الّتسليِم بالموِت. 
ُ
ها فقط نزاهة

ّ
 لدّي، إن

َ
ي ال أسئلة

ي عزيز�ت صّدقيىف

ي  دعكتــىف انتهــْت،  ولّمــا  ــم، 
ّ
ترن يديهــا،  ف  بــ�يْ جســدي  ــب 

ّ
تقل مضــْت 

، بحــرٍج، رداًء أزَرق، بطرحــٍة   بــاِب الحّمــاِم، قّدمــْت لي
َ

بالفوطــِة، وعــى
تنحنحــْت:  ــوِن، 

ّ
الل ســماوّيٍة 

- هذه المالبس.. ال بّد.. أْن..

 رِسغها بيدي، وباألخَرى مّسدُت شعَرها.
َ

قبضُت عى

 أّيــة حــاٍل ال بــّد لعزرائيــِل أْن 
َ

ِح، عــى ّ - أفهــم، األمــُر ال يحتــاج للــ�ش
الّســماِء. بلــوِن  ي 

يــرا�ف

جــة، 
ّ

وِمــْن فرجــِة الّنافــذِة، رأيــُت، صنــدوق ســّيارٍة أبيــض، ســّيارة الثا
هــا 

ّ
إن الّصبــاِح،  لمطلــِع  الّســجِن،  ســاحِة  ي 

�ف تركــن  كي  ببــطٍء،  تتحــّرك 
حــِة. الم�ش  

َ
إل ي  جّثــىت ســتحمل 

لحالــٍة  يســتخدمونها   
ّ

أل أوصيتهــم  المالبــَس،  لــِك  كويــُت  لقــْد   -
بْعــد... بيــِدي  ســأحرقها  أخــَرى، 

، لْم تبِك، وإْن كادْت، لكّن صوَتها ُبّح وهي تقول: ي لْم ُتكِمل، ضّمتىف

ي نفِســها، 
، كّل مــوٍت هنــا ينتِقــص ِمــْن حيــا�ت ي

ف غــًدا عزيــز�ت - ســتموت�ي
ي أْن يمــوت أيِّ مخلــوٍق.

، أنــا ال أرغــب �ف ي صّدقيــىف
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ُ الّصوِت:  ّ يدّوي مك�ج

- “ريحانة جّباري”، زيارة.

ي بزيارٍة كهذه، قْبل إعدامي بيوٍم!  مستحيل أْن يسمحوا ألّمي أو أ�ج

 صدري:
َ

 عى
ُ
طبطبْت الحارسة

ُة. ها زيارٌة أخ�ي
ّ
- ارتِد مالبسِك، لعل

دوافــع  أو  الّظــروف،  مهمــا كانــْت   ، مالبــِىي ي 
�ف وثبــُت  عجــٍل   

َ
عــى

ّ أْن أبتهــج، لعــّل وســيًطا تدّخــل فســمح لهمــا بالّزيــارِة، حــىتّ  الّزيــارِة، فعــىي
وإْن كان هــذا ضــّد قانــوِن الّســجِن.

ي ســماٍء زرقــاء، 
ي المالبــِس الّزرقــاِء، تماًمــا كغيمــٍة صباحّيــٍة �ف

ركضــُت �ف
: ي ضابــُط المكتــِب األمــامي ، اســتوقفىف فٍ ي طرفــِة عــ�ي

قطعــُت الممــّر �ف

ي  ــٍح ِمــْن لــواء اســتخبارات، يعــىف ـ ـ ـ ، بترصيـ
ٌ
هــا زيــارٌة خاّصــة

ّ
، إن - تمّهــىي

َمــْع زائــرِك. ســتأخذين راحتــِك 

- زائري! رجل؟

ه خطيُبِك.
ّ
- نعم، إن

، تركــُت لهــا جســ�ي وعينــاي راحتــا  ي لــّوح بيــِده لحارســٍة كي تفّتشــىف
قْبــل،  ِمــْن  لــْم يكــْن  الّزيــارِة، بقلــٍق، توّتــٍر، باحتمــاٍل   باحــِة 

َ
تصبــوان إل

كان  جلــِدي،  مقعــٍد   
َ

عــى وهنــاك،   ، ي
ركــ�ف فأكملــُت   ، ي رصفــىف

ُ
ت رّبتــْت 

 قدميــه، عــدل نّظارتــه، رأيُتــه، 
َ

، شــّب عــى يجلــس، عرفُتــه، اســتدار لي
أشــبه ببلعــِة ريــٍق، قطــرِة مــاٍء، بْعــد ظمــأ. 
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ٌ
ي أحلــك األوقــاِت، وحينمــا ال يكــون ثّمــة شــفاعة

ــه هللا، يتدّخــل �ف
ّ
إن

ه هللا، عادٌل كفاية، عادٌل بالّتماِم، بتماِم اإليماِن.
ّ
ٍء، يتدّخل، إن ي

ألّي سش

 
َ

ُت جســ�ي عليــه، ارتميــُت عــى ي كنــُت قــْد نــ�ث
ب مــىفّ وقْبــل أْن يقــ�ت

ق أعــراف الّســجِن، مــاذا ســيحدث أبْعــد ِمــْن المــوِت؟  صــدِره، ولتحــ�ت
الّظالميــِة، صخــُت: ي جدراِنهــم 

ليخبطــوا رؤوَســهم �ف

- “إيوااااان”. 

 الّضابُط 
َّ

، ول ي ، تشّممىف  وجىهي
َ

عّض شفتيه بكاًء، سال مخاُطه عى
ــه ســمَح لنــا بقضــاِء هــذا الّشــوق، دون 

ّ
ي أمــٍر آخــر، كأن

وجَهــه، وانشــغل �ف
تنغيٍص.

ّ مْنذ سبِع سنواٍت.  الّشاطئ أْن تسافري إلي
َ

- أنتظر عى

. ي ي ُمْنذ بدء تكويىف  قلىج
َ

- أنتظر أْن تحّج إل

ا، 
ً
مــالذ تنشــد  كغريبــٍة  ف ضلوِعــه،  بــ�ي  

ً
متكّومــة أزل  ولــْم   ، ي �ج جلــس 

عينــاه  كانــْت   ، بأصابــ�ي أصابَعــه  شــّبك  بوصلــٍة،   
َ

عــى ْت  عــ�ث كّضالــٍة 
قلــُت: رائحُتــه كالّنجــاِة،  كانــْت   ، ّ ي عيــىف ي 

�ف تغوصــان 

- لماذا تأّخرُت؟

قال:

ي 
، ظللــُت لشــهوٍر أراقــُب حمــاَم الّســماِء، تعــ�ج األ�اُب فــو�ت ف - تعرفــ�ي

بْعــد  الّشــهوُر، شــهًرا  هــا هي “وصــال”، جــرْت  أقــول   ، ي لوعــىت تتجاهــل 
شــهٍر، لــْم أعــرف كيــف ُيمكــن أْن أجــدِك؟! بالّطبــِع ال أتابــع شــيًئا مّمــا 
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فــاِء، قــّررُت أْن أســافر إليــِك،  ّ  ِمــْن ال�ش
ً
ي كّل يــوٍم يعِدمــون دزينــة

يحــدث، �ف
وأّمــِك  أنــا  بكينــا  ٍء  ي

كّل سش عرفــُت  ولّمــا   ، ي
عزيــز�ت  ، ي ريحانــىت  

َ
إل أســافر 

همــا يبكيانــك مــْع أّي عابــٍر، ال أحــَد يريــد 
ّ
، إن ي

وأبــوِك مًعــا، دون أْن يعرفــا�ف
أْن يصــّدق.

- وأنت! هل تصّدق؟

- أصّدق رسائلِك.

ّ برؤيِتَك؟ ك! كّل هذه الّسنوات تضّن عىي ِ - يا لص�ج

شــيًئا  لكــّن  حــزٍن،   
َ

إل حــزٍن  ِمــْن  ي  مىف
ّ
تســل دوًمــا  الحيــاة  قلــُت هي   -

 غياِبــِك 
َ

بمــروٍر عــاٍم عــى العثــوِر عليــِك،   
َ

ي عــى بداخــىي ظــّل يســتحّثىف
ُت  أخــ�ج ٍء،  ي

سش كّل  وأدركــُت  إليــِك  ســافرُت  ولّمــا   ، ي يــىف يع�ت القلــق  بــدأ 
ي 

ي الجامعــِة، لــْم أزرهمــا مــّرًة أخــَرى، أفنيــُت َجهــدي �ف
ــِك �ف

ُ
ي زميل

أبويــِك أ�فّ
 المحكمِة مّرة بْعد مّرٍة، تحّججوا أّن 

َ
المحاكِم، تقّدمُت بطلِب زيارٍة إل

 أبواِبهــم، اضطــررُت 
َ

 قرابــٍة بيننــا، تخّيــىي ســّت ســنواٍت وأنــا عــى
َ
ال صلــة

ف لي  ي المطــاِر، وهــا أنــا، قْبــل ليلــٍة واحــدٍة، جــ�ي
ي �ف

الســتخداِم بعــَض معــار�ف
أْن أكــون معــِك. 

ي عليها. ها؟ طمئنىف
ُ
- وأّمك، كيف حال

أخَفض برَصه.

ٍء ِمْن حولي محكوٌم عليه بالموِت؟! ي
ِك أْن كّل سش - ألْم أخ�ج

ي بأنامِله.
ولمس أنىف



202

- حىتّ أنِت.

 الّســعادِة؟ 
َ

َ فيــَك، ألــْم نّتفــق عــى حىي
ُ
ي ســأموُت؟ بــْل ســأ

- َمــْن قــال إ�فّ
 الخلــوِد؟

ّ
قــاِء؟ عــى

ّ
 الل

َ
عــى

. ي  الُحزِن حبيبىت
َ

- لكّننا لْم نّتفق عى

 يدِيــه، جــاش صــدري، وفيمــا 
َ

، وانهــرُت عــى ي رأِسي
ي �ف

بــُت كــىفّ صف
قلــُت:  ، ي

 صــو�ت
َ

إل تتــّ�ب  تتوّهــج، والّدمــوُع  كانــْت مشــاعري 

َها ِمْن قْبل؟ لماذا لْم تكتْبَها؟ 
ْ
- حبيبتَك! لماذا لْم تقل

؟ ٌء سيتغ�يّ ي
- وهل كان سش

 راحِته.
َ

صحُت فيه، قبضُت عى

روحي  ســأقايض  بــَك،  بالحيــاِة، سأستمســك  كنــُت سأستمســُك   -
آه. بجســِدي، 

 ،
ً
كثيفــة كالغمــاِم،  جســدينا   

ُ
كتلــة صــارْت  يديــه،  ف  بــ�ي صخــُت، 

ي أجــزاٍء، كأّن َمــْن 
ي جــزٍء، ومحّمــرًة بلــوِن الّشــوِق �ف

 �ف
ً
، شــّفافة

ً
حلزونّيــة

 
َ

انا، ســيتحّول، بطبيعــِة هــذا الّشــوِق، إل انا ســيختلج قلُبــه، َمــْن ســ�ي ســ�ي
ِمــْن جديــٍد. إنســاٍن 

ي  احملــىف ي،  معــىفَ صــ�ج يديــَك   
َ

عــى “إيــوان”،   
ُ
العدالــة يديــَك   

َ
عــى

 
ٌ
 الُعــرِس مزّينــة

ُ
، ركــُب األحــالِم ينتظرنــا، ســحابة ي ِمــْن هنــا، هّيــا، ِطــر �ج

الَقصــاِص،   
َ
أغنيــة الّصابــرون  سُيْنِشــد   ،

ُ
المالئكــة فنا  فّ ســ�ت الّســماِء،  ي 

�ف
ــق مــروًرا 

ّ
، بالجســِد الــذي لــْم يفَتــك بــه، قْبــل أْن نحل ي وقْبــل أْن تدخــل �ج
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 ِمــْن األشــواِق، 
ً
ــَك ســتلتهم وليمــة

ّ
ي ذكرياِتنــا، ِثــق أن

بالوجــوِه المحفــورِة �ف
فــات األرِض،  ي مشــاعَرَك، ثــق أّن األحّبــة ســيلّوحون لنــا ِمــْن �ش

ّ
كي تغــذ

هــا دمــوُع لقــاٍء 
ّ
ْقــٍد وال وداٍع، إن

َ
ي أعيِنهــم، هــذه، ليســْت دمــوَع ف

الّدمــوُع �ف
ِمــْن بْعــد انتظــاٍر.

، قلُت بصوٍت ُمستَعاد: ف كّفيه، مأتهما دموعي دفنُت رأِسي ب�يْ

 عشٍق.
َ

ّ أْن أموت عى ، عىي ي ي، اآلن حبيىج  ص�ج
َ

جَزى عى
ُ
- اآلن أ

تّمت بحمِد هللا
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ف(
ّ
)نبذة عن المؤل

أدهم محروس عبد العزيز محمد؛ وشهرته “أدهم العبودي”، 
ي وكاتب مرصي، مواليد 17/ 10/ 1981، يعمل محامًيا 

روا�ئ
باالستئناف العالي ومجلس الدولة.

صدر له:

ي )مجموعة قصصية( 2011 جلباب النىج

باب العبد )رواية( 2012

متاهة األولياء )رواية( 2013

الّطيبّيون )رواية( 2014 

خطايا اآللهة )رواية( 2015

الخاِتن )رواية( 2016

نوستالجيا 80 )أدب ساخر( 2017

حارس الِعشق اإللىهي 2017

بينما نموت “روح بن أسماء الّرب” )رواية( 2018



205

ي ومفتاحه )رواية( 2019 قلىج

ي تخىش المغيب” )رواية( 2020 مع�ش الجن “المدينة الىت

الجوائز:

ي الرواية 2012 عن رواية باب 
ي �ف * جائزة الشارقة لإلبداع العر�ج

العبد

ي لإلبداع 2020
�ت ة لجائزة راشد بن حمد ال�ش * القائمة القص�ي

ة 2011 ي القّصة القص�ي
* إحسان عبد القّدوس �ف

ي الرواية 2015 عن رواية 
* جائزة بهاء طاهر باّتحاد كّتاب مرص �ف

متاهة األولياء

ي الرواية 2015 عن رواية خطايا 
ي الثقافية �ف * تنويه جائزة د�ج

اآللهة

ة 2014 ي القصة القص�ي
* جائزة لجنة الشباب باتحاد الكتاب �ف

ة بالتعاون مع مهرجان القاهرة  ي القّصة القص�ي
* جائزة iread �ف

وق 2019 ي الدولي ودار ال�شّ
السينما�ئ
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المؤتمرات:

ي مؤتمر أدباء مرص كشخصية عامة عام 2012
رم �ف

ُ
ك

ي 2017 ي ملتىت الشارقة لل�د العر�ج
شارك �ف

ي ورشة جائزة الشارقة لإلبداع 2012
شارك �ف

ي مؤتمر الرواية العربية بالمجلس األعى للثقافة المرصية 
شارك �ف

2019

ي مؤتمر أدباء مرص كشخصية عامة عام 2019
رم �ف

ُ
ك

معلومات أخرى:

ترجمت روايته “باب العبد” للفارسية، كما ترجمت روايته 
“متاهة األولياء” للفارسية والهندية، وروايته “بينما نموت” للكردية، 

ية. ف ” لإلنجل�ي ي وترجمت بعض نصوص مجموعته “جلباب النىج


