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مقّدمة

الحمد هلل رب العالمين، و�سلى اهلل على �سّيدنا محمد واآله الطاهرين، وبعد:

، زوج���ة ال�سهيد �سّتار 
(1(

اإّن���ه كت���اب يروي �سي���رة ال�سيدة »ق���دم خير محم���دي كنع����ن«

 اأو »�سم���د« كما كان���وا ينادونه ف���ي العائلة. وقدم هي �سغي���رة اإخوتها 
(2(

اإبراهيمـــي هجيـــر

ومدّلل���ة اأبيه���ا، �ساء القدر اأن تكون زوجة مجاهد عاهد نف�س���ه اأن يكون جنديًّا لالإمام حتى 

ا متوا�سالاً مع زوجها،  ا واح���داً اآخ���ر قطرة من دم���ه. وب�سبب هذا العهد، لم تق�ض قدم �سهراً

فق���د ب���داأ ن�ساطه قبل انت�سار الثورة، ول���م ُيثنه �سيء عن موا�سلة الدف���اع عن الثورة وخّط 

�سيب اإثر قنبلة خّباأتها امراأة لم يقم بتفتي�سها 
ُ
الإمام. فحارب »منافقي الداخل«، وكان قد اأ

�سيب 
ُ
حفاظاًا على ال�سوابط ال�سرعية، وقاتل في الجبهات اأثناء الحرب المفرو�سة، اإلى اأن اأ

ا. في معركة كربالء 5، وارتفع �سهيداً

ا ما يتغّيب ع���ن منزله، فتتحّمل وحدها عبء  ي���روي الكتاب يومّيات زوجة مجاهد كثيراً

الهتمام بالأطفال، وتقوم بنف�سها بمهمة اإدارة المنزل، لتاأمين احتياجاته... تذهب لتعبئة 

  تنقم على الحرب التي ما 
(*(

الم���ازوت، وتجرف الثلج عن ال�سطح حتى! وكانت ابنُة »�سين�«

تركتها و�ساأنها واأرخت بكّل ماآ�سيها على عائلتها؛ في�سّور الكتاب، بقالب من الحّب والإيثار، 

)1)  ال�س���م: ق���دم خير محمدي كنعان، تاري���خ الولدة: 1341/2/17هجرية �سم�سي���ة )1962م(، مكان الولدة: 
قري���ة »قاي�ض«، م���ن اأرياف مدينة »رزن« في محافظة »همدان«، �سنة ال���زواج: 1356/8/13 هجرية �سم�سية 

)1977م(،  تاريخ الوفاة: 1388/10/17 هجري �سم�سي )2010/1/5م(.  

)2)  ال�س���م: الح���اج �سّتار اإبراهيمي هجير؛ قائد »كتيبة 155»من فرق���ة« اأن�سار الح�سينQ«، تاريخ الولدة: 
1335/8/11 )1956م(.  

مكان الولدة: قرية »قاي�ض«، من اأرياف مدينة »رزن« في محافظة »همدان«، ال�سهادة: 1365/12/12ه�.�ض؛ 

)1987/3/2م(، في »�سلمت�سة«، خالل عملية »كربالء 5«.

)*)  �سينا والدة قدم خير، وهو مخفف »�سيرين«.
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الج���دل الذي يح�سل بين هذه المراأة التي ما فتئت تنتظ���ر زوجها ليعود، والزوج المجاهد 

المفع���م بالعواطف الإن�سانية والأحا�سي�ض الثورّية الذي يحاول اأن يبّثها لزوجته ليحّثها على 

ال�سبر.

ا للم���راأة الم�سحّي���ة ال�سابرة، وير�سل عبره���ا تحّية اإجالل  ُيق���ّدم ه���ذا الكتاب نموذجاً

وتكري���م لكّل من ُيماثلها، مّمن �ساركن في �سن���ع النت�سارات، وا�ستحقين اأن ُيخّلد ذكرهّن 

-كاأزواجهّن - على �سفحات المجد.

وف���ي الخت���ام ل بد من توجيه ال�سكر لكل م���ن �ساهم في اإخراج ه���ذه الن�سخة العربية، 

ول �سيم���ا مركز بي���ان للترجمة، الذي اأ�سرف على كّل مراح���ل الترجمة وتقويمها، ومعالجة 

الن�سو����ض والم�سطلحات، وفريق الترجم���ة المتمّثل بكل من ر�سوان راغبي واإيمان �سالح، 

وفري���ق التحرير والت�سحيح اللغوي المتمثِّل بالأخت حنان ال�ساحلي والأخوين في�سل اأ�سمر 

وعدنان حمود.

ويبق���ى ال�سكر المفعم بالمحبة مو�سولاً لموؤ�ّس�سة »�س���وره مهر« التي اأنتجت هذا الكتاب 

القّيم. 

والحمد هلل رّب العالمين



هو المحبوب

ح���ّل الم�س���اء، فغادرها الأ�سدقاء كلٌّ اإل���ى منزله، وبقيت هي مع دميته���ا م�ستلقيةاً على 

�سطح المنزل تعدُّ النجوم.

ل اأح���د يعل���م اأيَّ اأمنّي���ة اأ�سّرت بها لدميتها قبل اأن تغفو، ولم تعل���م هي اأّي قدٍر ُخطَّ لها 

وتهام�ست به النجوم فيما بينها. 

كب���رت �ساحبة الدمية، وعندما بلغت الرابعة ع�سرة من عمرها، باحت النجوم بما كان 

���ا، وخ���رق جدار قلبها ع�سق غي���ر ع�سق والدها الح���اج. كان ع�سقها »�سم���د« وكانت  مكتوماً

الفتاة »قدم خير« والزمن ع�سر الخميني.

ا اأن يكون جندّي  م���ذ راأى �سمد طائ���رة الإمام تحطُّ على ت���راب الوطن، اأق�سم معاه���داً

ا م�سوار الجهاد والت�سحية والإيثار،  الإمام والإ�سالم والثورة؛ اأم�سك بيد »قدم خير« وبداآ معاً

ها وبردها ليالي النتظار الممزوجة بدموع ال�سوق اإلى الغائب  و�سهدت الف�سول الأربعة بحرِّ

الذي ترّبع على عر�ض فوؤادها فملكه.

ُكتب���ت ال�سه���ادة ل�سمد لكّن���ه لم ُيفلت يد »ق���دم خير« قّط، كان يقت���رب منها في بع�ض 

الأحيان ليهم�ض في اأذنها: »اأ�سرعي.. ل تتب�طئي.. اأن� ب�نتظ�رك.. اأُق�سم لك اأّني لن اأدخل 

الجّنة من دونك!«

ا حتى كب���ر الأطفال؛ حينها،  وبق���ي في انتظارها عل���ى باب الجنة ثالث���ة وع�سرين عاماً

ا�ستج���اب قلبه���ا الم�ستاق لنداء الحبي���ب ورحلت تاركة لنا �سيرة عظيم���ة من م�سيرة زوجة 

�سهيد.

     المحّرر



اأن�، الح�ج و�سين� في اأول �سفر اإلى م�سهد 1350/1/15ه�.�س )1971م(. 



قّصة هذا الكتاب

قلُت في نف�سي: �ساأدّون �سيرة هذه ال�سيدة. لقد اّتخذُت قراري! 

رفعُت �سّماعة الهاتف واّت�سلت بِك. اأجبِتني �سخ�سيًّا. توّقعُت اأن تحّدثني �سيدة متقّدمة 

ف���ي ال�س���ّن، لكّن���ي �سعرت بفتّوة في �سوت���ك، ظننت اأّني اأتح���ّدث اإلى ابنت���ك، فقلُت: »اأريد 

التحّدث اإلى زوجة الح�ج �سّت�ر«، �سحكِت وقلِت: »هذه اأن�!«. 

�سمع���ت عن���ك الكثير، عرفت اأّنك رّبي���ت اأطفالك الخم�سة بعد ا�ست�سه���اد الحاج �سّتار، 

بمفردك، بم�سّقة ومرارة. قلت في نف�سي: »هذه هي �س�ّلتي وه� قد وجدته�! �س�أدّون �سيرة 

هذه ال�سيدة، وقد تهّي�أت جميع الأ�سب�ب«. 

قل���ِت: »اأن���� ل�ست مّمن ُيحّب���ون الظهور ف���ي المق�بالت«. رغم ذلك ح���ّددت اأّول موعد 

لّلق���اء، متى كان؟! في 21 ني�سان 2009؛ ف�سل ثمار الجنارك. كنُت اآتي اإلى منزلك لأجل�ض 

�سغي اإلي���ك واأنت ت�سردين ذكرياتك ع���ن اأّمك واأبيك، عن 
ُ
اأمام���ك واأ�سّغل اآل���ة الت�سجيل، اأ

قريتك���م الجميلة، وعن طفولتك. اإلى اأن و�سلت اإلى »الح�ج �سّت�ر« والحرب، اللذين كانا قد 

ا، فالحرب كانت قد اأرخت بثقلها على منزل���ك ال�سغير، على كتفيك النحيلين  اندمج���ا معاً

ال�سعيفين، اأي على »قدم خير محمدي كنع�ن«، ولم يلتفت اأحد لذلك!  

كن���ِت تتحّدثي���ن واأنا كّلي اآذان �ساغي���ة، �سحكُت معك وبكيت. وهك���ذا ا�ستمررنا، حتى 

انته���ت المقاب���الت عل���ى اأعتاب �سه���ر رم�س���ان، اأتذّكر كيف اأبدي���ِت �س���رورك بذلك لأّنك 

�ستتمّكني���ن من اأن تتفّرغي للعب���ادة، وقلِت في النهاية: »لم اأكن اأنوي قول �سيء، لكن يبدو 

اأّنني قلت كّل �سيء!«.  

اأّم���ا اأنا، فكنت اأ�سع���ر ب�سعادة اأكبر! لأّنن���ي �ساأتفّرغ لتدوين المقاب���الت. كّنا قد اّتفقنا 

على اإعطائك وقتاًا لتنقيح الكتاب واإ�سفاء ما يلزم عليه، لكن ما اإن انتهيُت من تدوينه حتى 

ح�سلت �سع�سعة كبيرة!  
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ف���ي كان���ون الأّول 2009م، اأ�سرعت لزيارت���ك في الم�ست�سفى ف���ور �سماعي الخبر، هذه 

ا. راأيتك م�ستلقي���ة على الفرا�ض،  ���ا، اإّنما فواكه معّلبة وع�سي���راً الم���رة ل���م اأحمل معي اأوراقاً

�سّدق ما راأيت، فقلت: »قدم خير! فديتك، م�ذا جرى لك؟ 
ُ
تنظرين اإلّي ول تعرفينني. لم اأ

! األ تذكرينني؟ هذه اأنا، تلك التي كانت تجل�ض اأمامك وتحكين 
(1(

ه���ذه اأن����! »�سراب���ي زاده«

له���ا ذكرياتك! تلك التي كان���ت تغم�ض عينيها بحّجة حمو�سة الجنارك كي ل ترينها تحب�ض 

جّدد اأحزانك!. 
ُ
ا من اأن اأ دموعها. كنت اأتمالك نف�سي خوفاً

كن���ِت تقولي���ن: »ي���� ل�سع�دت���ي، اأن ي�أتي �سخ����س لأتحّدث اإلي���ه بعد كّل ه���ذه ال�سنوات، 

ع���ن مع�ن�ت���ي واآلم���ي وعن هموٍم لم اأب���ح به� لأحد«. ثم توا�سلي���ن كالمك: »بعد كّل هذه 

الم���ّدة، عندم���� اأروي ل���ك عن الح����ج، اأ�سعر ب�سوق اإلي���ه! ع�ست معه ثم�ن���ي �سنوات، ولكن 

ل���م يت�س���ّن ل���ي اأن اأرت���وي من وجوده ول���و لمّرة واحدة حي���ث لم نم�س اأي�ًم���� متت�لية مًع� 

�، لكّنن� ع�سن� بعيدين. لم يحدث خالل  كم� يعي�س الزوج�ن ع�دة. كّن� نع�سق بع�سن� بع�سً

ثم�ن���ي �سن���وات اأن نك���ون بج�نب بع�سن� مّدًة طويلة. ك�ن الح����ج زوجي، لكّنه لم يكن لي! 

ك�ن �سغ����ري ي�س�ألونن���ي دائًم���� عن اأبيهم الغ�ئ���ب، ي�س�ألونني عنه قب���ل اأن ي�ست�سهد، وبعد 

ا�ست�سه�ده: لم�ذا ل ُيرافقن� اأبون� اإلى المدر�سة كم� يفعل اآب�ء زمالئن�؟ األي�س لدين� اأب؟ 

وكن���ت اأُجيبه���م: لكّن اأّمكم معكم. كنت اأذهب مع اأطف�ل���ي الخم�سة، لإي�س�ل خديجة اإلى 

المدر�س���ة، وعن���د الظه���ر نع�ود الك���ّرة لإرج�عه�، وبع���د ذلك ننطلق جميًع����، نحن ال�سّتة، 

لإي�س����ل مع�سوم���ة -ابنت���ي الأخرى- اإل���ى مدر�سته� حيث ك�نت تدر�س ف���ي دوام م�س�ئي. 

هكذا في الم�س�ء وفي ب�قي الأي�م، ك�نت الأحداث تتكّرر يوًم� بعد يوم«.  

ة اأي���ام ال�ستاء الثلجية حين ا�سطررت لجرف  كن���ُت اأذرف الدموع عندما رويِت لي ق�سّ

الثلج عن ال�سطح بمفردك. 

�سديقت���ي العزي���زة! لقد رّبي���ت اأطفالك اأف�سل تربي���ة، زّوجت ابنك الوحي���د، واأر�سلت 

بناتك اإلى بيت الزوجية، اإل اآخرهّن -ابنتك ال�سغيرة- التي كنت تحملين هّمها.   

ري���د اأن اأ�سّغ���ل الم�سّجلة، لماذا 
ُ
تك ل���م تنته بعد! لماذا لزم���ت ال�سمت؟ اأ قوم���ي! ق�سّ

تنظرين اإلّي بنظرات فارغة؟!    

)1)  الكاتبة.



ك ا ه ه ةتصق 13  بات

ّمن���ا مري�سة، لم 
ُ
بنات���ك يبكي���ن علي���ك ويقلن: »لم نكن نعل���م طوال هذه ال�سن���وات اأّن اأ

ا على م�ساعرنا«. لقد اأخفي���ِت داءك عن فلذات اأكبادك، الذين بداأوا يتذّوقون  ُتخبرن���ا خوفاً

طعم الحياة كالآخرين، ولم تر�سي بتعكير �سفو عي�سهم بهمومك.    

تقول اأختك: »يا لهذا المر�ض اللعين..«. 

ل، ل اأريد اأن يتحّدث اأحد �سوى »قدم خير«. عزيزتي قدم خير! ل اأر�سى بهذا الو�سع، 

يج���ب اأن ُتنهي ق�سة حياتك. لقد قلت كّل �سيء عن الحاج �سّتار، لكن الآن جاء دورِك اأنت. 

نري���د اأن ن�سم���ع عنك، عن �سب���رك و�سجاعتك وحلم���ك واإيثارك. لم���اذا اأ�سبحت طريحة 

الفرا����ض والتزمت ال�سمت. ِلَم ل تذكرين���ي؟ قومي! هذه الق�سة يجب اأن ُتكتب! لقد �سّغلت 

اآلة الت�سجيل، وها اأنا الآن جال�سة اأمامك. ل ُتحّدقي  بي هكذا!

بهناز �سرابي زاده

�سيف عام 2011م 



اأن�، مهدي، خديجة ومع�سومة؛ ك�ن �سمد يحّب التق�ط ال�سور كثيًرا؛ �سنة 1362هـ.ش )1983م(. 

اأن�، مهدي، خديجة ومع�سومة في فن�ء منزلن� الذي ا�سترين�ه في همدان. ك�ن �سمد ُيحّب تزيين 

المنزل وق�م بتزيين الفن�ء بطلق�ت الدّب�ب�ت وبق�ي� القذائف. 



الفصل األّول

 الطفلة المدّللة

. ما اإن اأب�سرُت النوَر حتى ا�ستعاد عافيته.  ا بمر�ض، قالوا اإّنه م�ستع�ضٍ كان والدي م�ساباً

كان���ت عائلتي والأ�سدق���اء والأقارب يعتبرون ولدتي �سبب تح�ّس���ن �سّحة والدي. يومها 

قال عّمي ل�سّدة فرحه: »هذه الطفلة جلبت لن� الخير! فلن�سّمه� »قدم خير«!«  

كن���ت اآخر العنق���ود لأبوّي حيث ولدُت بع���د ابنتين واأربعة �سبيان كان���وا يكبرونني بعّدة 

اأعوام، وقد تزّوجوا و�سكنوا في بيوتهم. لذلك ا�ستطعت الح�سول على اأعلى درجات اهتمام 

ة عنده.  والدّي، ف�سرعان ما اأ�سبحت الفتاة المدّللة، خا�سّ

كّن���ا نعي����ض في اإحدى ق���رى ريف مدين���ة »رزن«. كنت �سعي���دة بالعي�ض ف���ي قرية قاي�ض 

الجميل���ة بطبيعتها الخالبة، حيث اأحاطت حقول القمح وال�سعير والعنب بيوَت القرية. كنت 

اأق�سي اأيامي فيها من ال�سباح حتى الم�ساء في مرح ولعب مع قريناتي من فتيات الجيران؛ 

نرك����ض في الأزّقة الترابية، نلعب ط���وال اليوم، ون�سحك من دون اأي هّم وغّم، وفي الم�ساء 

مى التي كانت من �سن���ع اأيدينا من الأقم�سة وخيطان ال�سوف  نع���ود اإلى المنزل لنحمل الدُّ

مى في تّنورتي لن�سعد درج���ات ال�سّلم ونلعب بها فوق  ون�سع���د اإلى ال�سط���ح. كنت اأجمع الدُّ

ال�سطح لعبة »بيت بيوت«. 

عج���ب الأطف���ال باألعابي التي ا�ستراه���ا لي اأبي من المدينة، فكن���ت اأ�سمح لهم باللعب 
ُ
اأ

به���ا حتى يمّلوا منها. وعندما يحّل الليل وتمالأ النج���وم �سفحة ال�سماء، يتركنني واحدةاً تلو 

الأخ���رى وُيعدن اإل���ى بيوتهّن عبر �سطوح المن���ازل. فاأبقى وحدي اأوا�س���ل اللعب مع دمياتي 

واألعاب���ي، وحينم���ا اأ�سعر بالتع���ب اأ�ستلقي فوق ال�سط���ح محّدقة بالنج���وم الف�سية التي تلمع 

ف���ي ال�سماء وكاأّنها تغمزني. وعندما يبرد الج���و، تاأتي اأمي لتح�سنني وتنزلني عن ال�سطح، 

فتق���ّدم لي الع�ساء ث���م تاأخذني اإلى الفرا�ض وتم�ّسد �سعري بحن���ان وتحدو لي حتى اأنام. ثم 

تن�سرف لتح�سير العجين الذي �ستخبزه في ال�سباح الباكر. 
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كن���ت اأ�ستيقظ في ال�سب���اح على رائحة الحطب والخبز الط���ازج، اأح�ّض بن�سيٍم يالم�ض 

وجه���ي، فاأرك����ض اإلى فناء ال���دار لأغ�سل وجهي بماء ب���ارد ت�ستخرجه اأم���ي يوميًّا من البئر 

الواقعة في زاوية منه. ثم اأدخل لأجل�ض كعادتي في ح�سن اأبي عند تناول الفطور، وُيلّقمنيه 

لقمة لقمة مقّبالاً �سعري. 

كان اأبي يعمل في تجارة الغنم، ففي كّل �سهر ُيحّمل �ساحنته بالأغنام التي ي�ستريها من 

الق���رى المج���اورة وياأخذها اإلى طهران اأو المدن الأخرى الكبي���رة ليبيعها هناك، فيح�سل 

على اأرباح جيدة، وكان ي�ستري لي الألعاب خالل اأ�سفاره تلك. 

ا ال�سفر. كنت اأبكي اإلى درجة  ا اأ�سواأ من اليوم الذي كان يوّدعني فيه قا�سداً ل اأذكر يوماً

: »اإذا كففِت  تت���وّرم عيناي وت�سبح���ان حمراوين، في�سطّر اإلى اأن يح�سنن���ي، وُيقّبلني قائالاً

ع���ن الب���ك�ء �س�أ�ست���ري لك م� ُتحّبي���ن«. واأنا كنت اأقتنع بكالمه ووع���وده فاأهداأ ثم اأ�سمح له 

ريدها منه: »ح�ج! اأري���د دمية �سعره� طويل، 
ُ
بال�سف���ر مقّدمةاً له قائمة م���ن الطلبات التي اأ

���� )قبق�ب( ي�سدر  عين�ه���� زرق����وان، تفتحهم� وتغلقهم����، اأريد �س���واًرا، واأريد حذاًء خ�سبًيّ

ا اأدوات طبخ لّلعب!« �سوت »طق طق« عندما اأتم�ّسى، واأريد اأي�ساً

كان اأب���ي ُيقّبلني ويق���ول: »�س�أ�ستري لك، �س���رط اأن ل تبكي، واأن تكون���ي فت�ًة مطيعة. 

ح�سًن�! ا�سحكي الآن في وجه اأبيك الح�ج، والح�ج يعدك اأن ي�ستري لك كّل �سيء«.  

كن���ت اأكّف عن الب���كاء لكّني ل اأ�سحك له، ويبقى �سعوري بالحزن ُيرافقني خالل الأيام 

الت���ي اأفتق���ده فيها، على الرغم من اأّن اأ�سفاره عادة ل تطول اأكثر من ثالثة اأيام. لكّني اأكره 

ا وم�ساء.  الوحدة واأحّب اأن يكون اأبي اإلى جانبي �سباحاً

كان اأبناء القرية كّلهم يعرفون عالقتي بوالدي. اأذكر عندما كنت اأرافق اأمي اإلى العين 

لنح�س���ر الماء اأو لنغ�سل الثياب، ُتمازحني ن�ساء القرية وي�ساألنني: »من �ستتزّوجين ي� قدم 

جيب: »�س�أتزوج الح�ج!« فيطلقن ال�سحكات وتق���ول اإحداهّن: »لكّنه اأبوك!« واأنا 
ُ
خي���ر؟« فاأ

اأرّد بكّل ثقة: »بل اإّنه زوجي! لأّنه ي�ستري لي م� اأحت�جه!«. كنت �سغيرة ل اأفقه معنى هذا 

الكالم، وكانت الن�سوة ي�سحكن ويتهام�سن ويتابعن عملهن. 

كنت اأح�سب الأيام القالئل التي ُي�سافر فيها والدي، وكاأّنها �سنة. كانت اأمي تن�سغل عّني 

ة اأّن اأمي  ا اأقوم به، خا�سّ باأمور البيت، واأنا اأمّل من كّل �سيء، حيث لم اأكن اأجد عمالاً منزلياًّ

كان���ت ترف����ض اإ�سراكي في الأعمال، وتقول وهي تتابع عملها: »كل���ي ون�مي! �سيحين دورك 
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يوًم� م�، �ستتعبين من العمل، ثم اإّن اأب�ك طلب مّني اأن ل اأدعك تعملين في البيت قّط«. 

ل���م اأكن اأرغب في الأكل والنوم، لك���ن يبدو اأّنه ل يوجد ما ي�سغلني. في حين كنت اأ�سمع 

ة التي اأحظى بها وتقولن لأمي: »كم تدّللينه�؟  ا اأختّي تعتر�سان على المعاملة الخا�سّ اأحياناً

ِلَم لم ُتع�ملين� هكذا عندم� كّن� �سغيرتين!« 

رغ���م كّل الهتم���ام الذي حظيُت ب���ه في بيت اأبي، ل���م ي�سمح لي وال���داي بالذهاب اإلى 

المدر�سة ولم اأ�ستطع اإقناعهما. كان اأبي يقول: »ل ف�ئدة من المدر�سة للفتي�ت«. 

���ا. كانت اأمي تقول: »ل   ومدّر�سها رجالاً �سابًّ
(1(

كان���ت مدر�سة القرية الوحي���دة مختلطة

ينق�سن� �سوى اأن تذهبي اإلى المدر�سة، تجل�سين بين ال�سبي�ن وُيدّر�سك رجل �س�ّب!!« 

لك���ّن ه���ذه المبّررات لم ُتقّلل م���ن �سوقي اإلى الدرا�س���ة والتعّلم. كنت اأع���رف اأّن اأبي ل 

ا وم�ساءاً واأتو�ّسل اإليه لي�سمح لي بالذهاب  يطي���ق بكائي، لذلك كنت اأ�ستمّر في البكاء �سباحاً

اإل���ى المدر�سة، وهو يعدني بذلك ويقول: »ح�سًن�! اإن كففت عن البك�ء �س�أطلب من اأّمك اأن 

ا في وعده هذا، فاأخلد اإلى  ترافق���ك اإل���ى المدر�سة غًدا«. واأنا كنت اأعتقد اأّنه �سيكون �سادقاً

ا اإلى المدر�سة. وف���ي ال�سباح عندما اأطلب من اأمي  الن���وم لأ�سح���و في ال�سباح الباكر �سوقاً

مرافقتي اإلى المدر�سة، ياأتي اأبي ليقّدم لي مبّررات ويوؤّجل الموعد للغد. لذلك بقيت اأمنّية 

ا.  الذهاب اإلى المدر�سة في القلب ولم تتحّقق اأبداً

م�س���ت الأي���ام واأنا اأكب���ر. عّلمتني اأمي ال�سالة وكن���ت حينها في التا�سع���ة من عمري. 

ة في  تمّكنت تلك ال�سنة من اإكمال �سوم �سهر رم�سان، رغم اأّنني كنت اأ�سعر بالم�سّقة، خا�سّ

الأي���ام الأولى من ال�سهر المبارك، لكّنن���ي كنت متحّم�سة لل�سوم واأحر�ض على النهو�ض في 

الأ�سحار واأتناول الطعام كباقي اأفراد الأ�سرة. 

ا  ف���ي عيد الفط���ر ال�سعيد، اأم�سك والدي بيدي وا�سطحبني اإل���ى دكان ابن عّمه مخاطباً

اإي���اه: »اأريد ج�ئ���زة لبنتي، لأّنه� �س�م���ت ال�سهر ب�أكمله«. فاأعطاه اب���ن عّمه عباءة بي�ساء 

)�س���ادور( منّق�سة بورود �سغيرة زهرية اللون اأخرجها من بي���ن الأقم�سة، فاألقاها اأبي على 

راأ�س���ي. كانت العباءة على مقا�سي كاأّنها قد خيطت لي! اجتاحني حينها �سعور بالفرح كاأّني 

)1)  يعود تاريخ هذه الوقائع اإلى �سبعينيات القرن الما�سي اأو ما قبلها، اأي قبل انت�سار الثورة الإ�سالمّية؛ وحينها 
ل عدم  ل���م يك���ن هناك اأي مراعاة لأحوال النا�ض و�سوؤونها الدينّية وال�سرعّية؛ ولذلك كانت اأغلب العوائل تف�سّ

اإر�س���ال بناتها اإلى المدار�ض المختلط���ة عندما ل تتوافر المدار�ض غير المختلطة، اإّل اأّنه وبعد انت�سار الثورة 

الإ�سالمّية عّمت المدار�ض المف�سولة وغير المختلطة الى ما قبل المرحلة الجامعّية )المحرر(.
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اأطي���ر ف���ي ال�سماء. خاطبني اأبي وه���و يبت�سم لي: »عزيزت���ي قدم خير، من الي���وم يجب اأن 

ترتدي هذه العب�ءة اأم�م الرج�ل الأج�نب، اّتفقن�؟!«    

بع���د عودتنا اإل���ى المنزل �ساألت اأمي عن معنى الأجانب، كن���ت عندما ياأتي رجل ما اإلى 

ا،  منزلن���ا اأرك����ض واأ�ساأل اأمي: »هل هذا الرج���ل اأجنبّي اأم ل؟!« كانت اأم���ي تمّل مّني اأحياناً

لذل���ك �سرت اأ�سرع لرتداء عباءتي كّلما دخل رجل اإلى بيتنا ل اأفّرق بين غريب وقريب، بل 

�سرت اأرتديها حتى اأمام اإخوتي! 



الفصل الثاني

 اللقاء األّول

تع���ّودت من���ذ �سغري اأن اأم�س���ي يوميااً ب�سع �ساع���ات في منزل عّم���ي؛ فمنزله كان يقع 

ا.    بمحاذاة بيتنا. وفي بع�ض الأحيان كانت اأمي ترافقني اأي�ساً

ا عندما نزلت على الدرج الطويل  ذات ي���وم، ذهبت وحدي اإلى هناك. كان الوق���ت ظهراً

الذي يمتّد من �سرفة المنزل اإلى الفناء، وتفاجاأت بفتاًى يافع ظهر اأمامي. للحظات ق�سيرة 

ت�سابكت نظراتنا ببع�ض، فاأطرق ال�ساب راأ�سه م�سّلما علّي. كنت اأ�سمع دّقات قلبي الذي كاد 

اأن ينخلع من �سدري. انعقد ل�ساني وارتبكت، وغادرت المكان من دون ردٍّ اأو �سالم، وحثثت 

خطاي حتى و�سلت اإلى فناء البيت. كانت خديجة -زوجة اأخي- ُتخرج دلو الماء من البئر. 

ما اإن راأتني حتى اأفلت الحبل من يدها و�سقط الدلو في البئر ل�سّدة خوفها، و�ساألتني: »قدم 

خير! م�ذا حدث؟ لم�ذا تغّير لون وجهك؟«. 

وقفت قليالاً لأ�ستعيد اأنفا�سي. كنت اأرتاح لخديجة التي كانت اأقرب زوجات اإخوتي اإلّي. 

حّدثتها بما جرى معي، ف�سحكت �ساخرة: »ظننت اأّن العقرب لدغك، ك�أّنك لم تري �سبّي�ً 

في حي�تك!«. 

ل���م اأكن بعيدة عن ال�سبيان وكنت اأرى الكثي���ر منهم؛ اأيعقل اأن تعي�سي في قرية وتلعبي 

مع ال�سبية ول تتحّدثي اإليهم بكلمتين اأو ثالث! 

حّبه اإل���ى حدٍّ اأ�سبحت اأمنيتي 
ُ
كان اأب���ي من وجهة نظ���ري اأف�سل رجل في العالم. كنت اأ

الوحي���دة في تلك ال�سنوات من عم���ري اأن اأموت قبله. اأتذّكر حينما يتوّفى اأحد اأبناء القرية 

ا في البكاء بمجّرد اأن يخطر في بالي اأّنه يمكن  ونح�سر في عزائه، كنت اأ�ستر�سل ل �سعورياًّ

ا من الأيام. كنت اأبكي اإلى درجٍة اأفقد فيه���ا وعيي، بينما يظّن الآخرون  اأن اأفتق���د اأب���ي يوماً

اأّنني اأبكي على فقيدهم. كان اأبي ُيبادلني ال�سعور ذاته، فقد كان يحت�سنني بع�ض الأحيان، 

وُيقّبل راأ�سي رغم اأّن عمري ناهز الرابعة ع�سرة.  
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اأدرك���ت تل���ك الليلة، من خالل حديث اأمي اأّن ذلك ال�ساب اأحد اأحفاد عّم والدي وا�سمه 

»�سمد«. 

غ���داة ذلك اليوم، بداأت زياراٌت مريبة اإلى بيتن���ا. بداأها عّم والدي الذي جاء ليتحّدث 

اإلى اأبي، ثم و�سل دور زوجة عّم اأبي، التي كانت تاأتي اإلينا �سباح كّل يوم بعد اإنهاء اأعمالها 

المنزلية، فتجل�ض في فناء دارنا وتتكّلم مع اأمي حتى الظهر. وبعد فترة، جاءت والدة �سمد، 

ثم والده. 

ا عن زواجي، ف���كان يقول: »قدم خير طفلة، لم يح���ن وقت زواجه�  ل���م يك���ن اأبي را�سياً

����، فلم����ذا تمنعون  خت���اي تعتر�س���ان: »عندم���� تزّوجن� كّن���� اأ�سغ���ر منه� �سنًّ
ُ
بع���د«. كان���ت اأ

: »لقد تغّير الزمن«.  زواجه�؟« لكّن اأبي كان ُيقّدم الذرائع قائالاً

كنت �سعيدة بحّب اأبي لي، حينها عرفت اأّن ال�سبب الوحيد في عدم قبوله م�ساألة زواجي، 

ه���و تعّلق���ه ال�سديد بي، واأدركت اأّن���ه لن ير�سى اأن ُيبعدني عنه. لك���ّن الأقارب لم ي�ست�سلموا 

وبداأوا يبعثون الر�سائل ويو�ّسطون الأ�سدقاء والمعارف بغية الح�سول على ر�ساه. 

م�س���ى عاٌم على تل���ك الق�سية. كنت قد تيّقنت اأّن اأبي ل���ن يزّوجني في المدى القريب. 

لك���ن في ليلة من الليالي، جاء عدد من رج���ال العائلة اإلى بيتنا من دون موعد م�سبق، وكان 

بينه���م عّم والدي. بقي الرج���ال يتحّدثون لب�سع �ساعات، وكانوا ق���د اأغلقوا الباب خلفهم. 

كن���ت جال�سة في الفناء الغارق في الظالم، تحت اإح���دى �سجرات التفاح من دون اأن يراني 

ا تلك الغرفة الت���ي يجتمع فيها الرجال، فراأيت ع���ّم اأبي يخرج ورقة من  اأح���د، اأراق���ب جيداً

���ا؛ اأدركت حينها كّل �سيء، وخاطبت نف�سي: »ق���دم خير! واأخيًرا  جيب���ه وقد كتب عليها �سيئاً

اأبعدوك عن اأبيك«. 



الفصل الثالث

 الخطوبة

بعد اأن غادر ال�سيوف بيتنا، تحّدث اأبي اإلى اأمي: »اأُ�سهد اهلل اأّني ل�ست را�سًي� بعُد عن زواج 

قدم خير، ول اأعرف كيف و�سل الأمر اإلى م� و�سل اإليه! ربم� ال�سبب يعود اإلى ابن عّمي، لقد 

اأحرجني بك�وؤه، وقوله بحرقة: لو ك�ن ولدي حيًّ� هل تزّوجه ابنتك؟! انظر ف�سمد هو ابني«. 

�سيب بمر����ض ومات على اأث���ره. وكّلما 
ُ
ف���ي الما�س���ي، كان لبن ع���ّم والدي فتاًى ياف���ٌع اأ

يذكره، بعد كّل هذه ال�سنوات، يحّن اإليه ويبكي، فيتاأّثر الجميع لحزنه. وها هو اليوم ا�ستغّل 

المو�سوع لُيقنع اأبي بتزويج ابنته من ابن بنت عّمه. 

م���ن التقالي���د ال�سائدة في قاي�ض قبل مرا�سم الخطب���ة، اأن يجتمع الرجال وكبار العائلة 

لالّتفاق، فيتّم تحديد المهر وُيقّدرون م�ساريف الحفل وما يجب �سراوؤه، ثم يكتب كّل ذلك 

ف���ي لئح���ة ُتر�سل اإلى اأ�سرة العري����ض، وهم بدورهم يوّقعون على الورق���ة بعد الموافقة على 

قائمة الم�ساريف، ثم يرّدونها اإلى اأ�سرة العرو�ض مرفقة بهدية.  

بقيُت تلك الليلة اأدعو اهلل حتى ال�سباح ليت�سّدد اأبي في تعيين المهر وم�ساريف العر�ض 

كي ل تقبلها اأ�سرة العري�ض. 

في �سبيحة اليوم التالي، حمل اأحد ال�سيوف الالئحة اإلى منزل والد �سمد. علمت فيما 

ا لي، وقد تحّفظ والدا �سمد على الم�ساريف التي  بعد اأّن اأبي حّدد خم�سة اآلف تومان مهراً

عّينه���ا اأبي، لكّن �سمد لم ُي�ساطرهما ال���راأي، حتى اإّنه اعتر�ض على المبلغ الذي حّدده اأبي 

: »لم�ذا هذا المبلغ المتوا�سع؟! فلُن�س�عف المهر!« فاأ�سّر على اإ�سافة خم�سة  للمهر قائالاً

اآلف اأخرى على المهر رغم اعترا�ض الجميع، ووّقع على الالئحة بنف�سه.

م�س���اء ذلك اليوم، اأت���ى اأحدهم بالالئح���ة الموّقعة مرَفقة بقطعة قما����ض ت�سلح لثوب 

ن�سائي، حينها خابت اآمالي. لقد وافق اأبي على زواجي من اأّول خاطب، ور�سي بهذه ال�سهولة 

اأن ُير�سل ابنته »اآخر العنقود« في العائلة اإلى بيت الزوجية. 
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�ست غرفة للرجال، واأخ���رى للن�ساء. اأّما اأنا  قيم���ت بعد اأي���ام، مرا�سم الخطوبة. خ�سّ
ُ
اأ

فلجاأت اإلى غرفة المونة التي تقع في طرف الفناء ورحت اأبكي ب�سّدة. 

ا هناك. ولّما  كانت خديجة تبحث عّني في كّل مكان تحتمل فيه وجودي، فوجدتني اأخيراً

راأتن���ي على تلك الحالة ب���داأت تن�سحني: »م� معنى ه���ذه الت�سّرف�ت ي� فت����ة! هل تظّنين 

اأّن���ك م���� زلت طفل���ة؟ اأنت الآن في الرابع���ة ع�سرة من عمرك! تتمّن���ى كّل فت�ة بعمرك اأن 

يتقّدم �س�ب مثل �سمد للزواج منه�. هّي� قولي اأّي عيب راأيِته في �سمد؟ األي�س من اأ�سرة 

محترمة؟ األي�س طيب المنبت؟ اإن لم تقبلي اأن تتزّوجي هذه ال�سنة، �ست�سطّرين لذلك 

في ال�سنة الق�دمة. ع�جاًل اأم اآجاًل ل بّد لكّل فت�ة اأن تذهب اإلى بيت زوجه�؛ لكن براأيك 

م���ن ه���و اأف�سل م���ن �سمد؟ هل تعتقدين اأّن ف���ي هذه القرية ال�سغي���رة زوًج� بموا�سف�ت 

اأف�س���ل من���ه؟ اأو اأّن���ك تحلمين بقدوم اأمير من اأق�سى الع�ل���م لي�أخذ بيدك ويرافقك اإلى 

ق�س���ر الأح���الم؟ كفي عن هذا الجنون! ل ترف�سي ال�سع�دة التي تقف بب�بك. �سمد �س�بٌّ 

طي���ب، لق���د راآك ورغ���ب في���ك. ل تكوني عني���دة! ل تت�سّرفي بطريقة تجع���ل هذا ال�س�ب 

يندم على اختي�ره فيتركك. عند ذلك �سوف يتحّدث الن��س عنك ويظّنون اأّن فيك عيوًب�، 

فت�سطّرين حينه� اأن تعي�سي في بيت اأبيك اإلى الأبد«.   

ا. اأخرجت  �سعرت بالطمئنان ل�سماع كالمها. اأخذت خديجة بيدي وذهبنا اإلى الفناء معاً

خديج���ة الماء م���ن البئر و�سّبته في ط�ست لتغ�سل وجهي وي���دّي، كاأّنها تتعامل مع طفلة، ثم 

رافقتني اإلى الغرفة. كدت اأموت من الخجل؛ تجّمدت يداي وقدماي ونب�َض قلبي ب�سّدة. لّما 

ختي قامت واألقت على راأ�سي منديالاً اأحمر اللون، �سّفق لي الح�سور ثم بداأوا يغّنون 
ُ
راأتني اأ

بع�ض الأغاني والأهازيج باللغة التركية، لكن كّل ذلك الم�سهد لم يوؤّثر بي ولم اأ�سعر ب�سعور 

خا����ضّ ف���ي داخلي يدّل على اأّنن���ي اأ�سبحت على و�سك الزواج. في تل���ك اللحظات، لم اأفّكر 

ف���ي �سيء، غير اأّني كنت اأتمّنى اأن ينتهي الحفل ب�سرعة ويغادر ال�سيوف منزلنا لأتمّكن من 

روؤية اأبي. كنت متاأّكدة اأّنني �ساأن�سى كّل همومي وقلقي عندما يم�سح اأبي بيده على راأ�سي. 

م�ست على تلك الليلة اأيام عّدة. في �سبيحة اأحد اأيام الربيع، كنت واقفة في فناء دارنا 

الكبي���ر الذي تحيط به الغرف من كّل جانب. كان في���ه بّوابتان، اإحداهما تفتح على الزقاق 

والأخرى تطّل على حديقة �سغيرة كّنا ُن�سّميها الب�ستان.  

كان����ت الحديق����ة مكتّظة باأ�سجار الكرز الحام�����ض، فاأحببت اأن اأمّر به����ا في ذلك اليوم، 
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فف����ي هذا الف�سل تكون في غاي����ة الروعة والجمال، وتظهر البراعم عل����ى الأ�سجار والأوراق 

ال�سغي����رة الخ�سراء متالألئةاً تحت �سم�ض الربيع المنع�س����ة. رحت اأ�ستمتع بالمناظر الخاّلبة 

ا، وكاأّن  ا بعد �ستاء قار�ض. فاإذا بي اأ�سمع �سوتاً ا حقًّ ف����ي ذلك الطق�ض اللطيف الذي كان ممتعاً

����ا ُيناديني من خل����ف الأ�سجار. في البداي����ة، تفاجاأت و�سعرت بالخ����وف، لكن عندما  �سخ�ساً

ا. واإذا ب�سابٍّ يقفز داخل الحديقة من وراء الجدار  ا، اأ�سبح ال�سوت اأكثر و�سوحاً اأن�سّت جّيداً

ا  المنخف�ض، كطيف غائم، اقترب مّني، وقبل اأن اأقوم باأّي حركة اأو رّد فعل، وقف اأمامي وجهاً

ا. لم  لوج����ه. وكانت ال�سدمة عندما اأدركت اأّن ذلك الظّل ه����و �سمد بعينه. �سّلم علّي مبتهجاً

�س����ّدق م����ا راأيت! اأطرقت راأ�سي ورّتبت عباءتي، ورك�ست نحو الفناء من دون اأن اأتفّوه بكلمة 
ُ
اأ

اأو اأرّد �سالم����ه. رح����ت اأ�سعد ال�سّلم درجتي����ن درجتين، م�سرعةاً نحو الغرف����ة، واأقفلت الباب 

ورائي. 

بق���ي �سمد ينتظرني بع�ض الوقت، ولّما يئ�ض م���ن عودتي، اّتجه مبا�سرة اإلى زوجة اأخي 

: »اأظّن اأّن قدم خي���ر ل ُتحّبني اأ�ساًل، لقد ع�نيت كثي���ًرا لأح�سل على اإج�زة  لي�سك���و قائالاً

م���ن م�س���وؤول الثكن���ة، وك�ن اأمل���ي معّلق�ً عل���ى روؤيته� والحدي���ث اإليه� ول���و بب�سع كلم�ت! 

بقي���ت خل���ف ج���دران الحديق���ة لع���ّدة �س�ع�ت اأتحّي���ن الفر�س���ة لأتمّكن م���ن روؤيته�، حتى 

وجدته� بمفرده� اأخيًرا. لكّنه� لم ترّد �سالمي، مجحفة! م� اإن راأتني حتى هربت مّني!« 

قب���ل ظهر ذلك الي���وم، جاءت خديجة اإلى بيتنا وقالت لي: »قدم خي���ر! تع�لي اإلين� في 

الم�س�ء، عندن� �سيوف واأحت�ج م�س�عدتك«.  

�ساعدها في اإع���داد الع�ساء، ولم اأنتبه اإلى ما 
ُ
ذهب���ت اإلى خديجة عند الم�ساء و�سرت اأ

كان���ت ُتخّطط له. ما اإن حّل الظالم واأّذن الموّذن، حت���ى ُفتح الباب ودخل �سمد. انزعجت 

م���ن خديج���ة وخاطبتها: »لو ع���رف الح����ج واأمي ب�لأم���ر لقتالن���� مًع����!« �سحكت خديجة 

وقالت: »ل تقلقي! اإذا اأبقيت فمك مطبًق�، لن يعرف اأحد، ثّم اإّن على اإخوتك رّي الحقل 

هذه الليلة، وزوجي �سيكون معهم«.  

ارت���اح بال���ي قليالاً فاختل�ست نظرة اإلى �سم���د. كان اأ�سلَع! لم ُيعجبن���ي مظهره، فبداأت 

بالتمتم���ة والتاأّفف: »م� هذه الهيئة؟!« دعته خديجة للدخ���ول اإلى الغرفة حيث كنت. دخل 

ا، بل قمت وذهب���ت اإلى غرفة اأخرى.  �سم���د و�سّلم عل���ّي، فلم اأ�ستطع الرّد هذه الم���رة اأي�ساً

نادتن���ي خديجة فلم اأرّد. بع���د لحظات، جاءت اإلى الغرفة ومعها �سم���د. اأرادت خديجة اأن 
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تفهمن���ي بغمزات العي���ن واإ�سارات الحاجب اأّن���ي مخطئة في ت�سّرفي، ث���م غادرت الغرفة. 

بقي���ت اأنا و�سمد. ترّددت بع�ض ال�سيء ثم نه�ست محاول���ة الهرب من نظراته الثقيلة، لكّن 

�سم���د وقف ف���ي الباب، و�سّد علّي الطريق، ثم ابت�سم وقال: »اإلى اأين؟ لم�ذا تهربين مّني؟ 

اجل�سي، اأريد التحّدث اإليك«. 

ا، عن���د الباب، وا�ستر�سل في  اأطرق���ت راأ�سي وجل�س���ت في زاوية الغرفة، وجل�ض هو اأي�ساً

لها في زوجت���ه، وقال اإّنه يريد الذهاب اإلى  الحدي���ث. كان يتكّل���م عن الموا�سفات التي ُيف�سّ

طهران بغية الح�سول على مهنة جيدة ما اإن ُينهي خدمة العلم، لكّنه �سرعان ما غّير كالمه 

� اأن اأبقى هن� في ق�ي�س«. ثم  بعدم���ا راأى مالم���ح القلق في وجهي، وقال: »من الممكن اأي�سً

تحّدث عن مهنته في البناء، واأّن باإمكانه اأن يجد في طهران مجالت اأكثر للعمل.  

كن���ت مطرقةاً راأ�سي، ولم اأنطق بكلمة، لكّنه ظّل يتح���ّدث بال انقطاع، الأمر الذي جعله 

: »قولي �سيًئ�، ولو كلمة، لتنفرج اأ�س�رير قلبي«.    ا واعتر�ض قائالاً يفقد اأع�سابه اأخيراً

ل���م يكن لدّي م���ا اأتحّدث عنه. كن���ت مم�سكة بعباءت���ي تحت ذقني موّجه���ةاً نظري نحو 

الغرف���ة المحاذية لنا. عندم���ا راأى عدم جدوى ا�ستدراجي في الكالم، �ساألني: »اأين توّدين 

ا لم اأرّد عليه، لكّنه لم يتوّقف عن ال�سوؤال فتابع: »هل ُتحّبين  اأن تعي�س���ي؟« ه���ذه المرة اأي�ساً

ا.  ا بكلمة واحدة: »ل!« ثم لزمت ال�سمت مجّدداً العي�س مع اأمي؟« اأجبت اأخيراً

ا. اقتن�ست الفر�سة وخرجت من الغرفة  عندما تال�ست جهوده ل�ستنطاقي، �سكت اأخيراً

بحّج���ة م�ساعدة خديج���ة. مددُت المائدة ثم قم���ت بتح�سير الطعام، بينم���ا كانت خديجة 

ت�س���ّر: »اذهبي واجل�سي مع �سم���د وتحّدث� مًع�، واأن� �س�أقوم بتح�سي���ر الطع�م بمفردي«. 

ا في الغرفة. وعلى مائدة الع�ساء،  لكّن���ي رف�ست، وبقيت في المطبخ، بينما بقي �سمد وحيداً

ا عن �سمد.  لت اأن اأجل�ض قرب خديجة بعيداً ف�سّ

وبع���د الع�ساء، جمع���ت ال�سحون وخرجت من الغرفة لإع���داد ال�ساي وتنظيف المطبخ، 

وفي الواقع، كنت اأهرب من �سمد. 

تل���ك الليلة، قال �سمد لخديجة: »اأعتقد اأّن قدم خي���ر ل ُتحّبني، اأظّن اإن بقيت الأمور 

هكذا لن ن�ستطيع العي�س مًع�«. 

حاول���ت خديج���ة موا�ساته: »ل تنزعج، ه���ذه الأمور ع�دي���ة، �سوف ُتحّب���ك اإذا اأعطيته� 

بع�س الوقت، عليك اأن تتحّمل وتكون �سبوًرا«.  
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بعد تناول الع�ساء وال�ساي  غادر �سمد المنزل. بعد مغادرته بحُت لخديجة بعدم اإعجابي 

! �سحكت خديجة قائلة: »وهل هن�ك مبّرر اآخر لدي���ك اأّيته� المجنونة؟! 
(1(

ب���ه لأّنه اأ�سل���ع

، �س���وف ينبت �سعره بعد 
(2(

م���ن الطبيع���ي اأن يك���ون مظه���ره هكذا لأّنه ف���ي »خدمة العلم«

ب�سعة اأ�سهر عندما ُينهي خدمته«. 

ثم �ساألت: »هل يوجد م�سكلة اأخرى؟«. 

قلت: »يتكّلم كثيراً!«. 

� له حّل، ا�سبري قلي���اًل، حينم� تتعّودين عليه  �سحك���ت م���رة اأخرى وقالت: »هذا اأي�سً

وت�سعين الخجل ج�نًب�، �سيحين دورك ولن ت�سمحي له ب�لحديث حتى«.  

اأ�سحكن���ي كالم خديجة فتمادينا في المزاح وال�سحك ولم ننم اإل بعد وقت متاأّخر من 

الليل. 

ا، كانت  بع���د ع���ّدة اأيام، اأخبرتن���ا اأم �سمد اأّنها تري���د اأن تاأتي اإلى بيتنا. ج���اءت ع�سراً

ّرة من الثياب. �سكرتها اأمي، اأخذت الهدايا وو�سعتها و�سط الغرفة  بمفردها وتحمل معها �سُ

ّرة. جل�سُت مكرهةاً وفككُت العقدة. كان بداخلها عدد من القم�سان  ثم اأ�سارت لي لأفتح ال�سُ

ّرة حيث كانت، وعقدُتها  والتنانير والأقم�سة. لم ُيعجبني اأّي منها، طويتها وو�سعتها في ال�سُ

من دون اأن اأنب�ض ببنت �سفة. 

ا. راحت اأمي تع�ّض على �سفتيها  اأدركت اأم �سمد اأّن الهدايا لم ُتعجبني لكّنها لم ُتبِد �سيئاً

وتغمزني كي ُتنّبهني باأن اأ�سكرها واأن اأبت�سم واأبدي �سروري، لكّني لم اأكترث لذلك وجل�ست 

متجّهمة في زاوية الغرفة.  

ا قّبعة كي ُيخفي �سلعته، وكان  اأخب���رت والدة �سمد ابنها بما جرى؛ فَقِدَم بع���د اأيام مرتدياً

ا: »لي�ست من قيمتك!«.  يحمل بيده حقيبة، عندما راآني اأعطانيها وقال مبت�سماً

اأخ���ذت الحقيبة واأ�سرعت نحو غرفة في القبو من دون اأن اأتكّلم معه بكلمة، لكّنه تبعني 

وكان ُينادين���ي، فوقفت اأمام ب���اب الغرفة. اأخرج من جيبه ورقة لُيريني اإياها ثم قال: »قدم 

خير! اأق�سم عليك ب�هلل اأن ل تهربي مّني، انظري اإلى هذه الورقة! اإّنه� ورقة م�أذونّيتي. 

لقد ح�سلت على م�أذونّية من الثكنة فقط من اأجل روؤيتك«. 

)1)   اأو حليق الراأ�ض.
)2)  الخدمة الع�سكرية الإجبارية.
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وبم���ا اأّنن���ي اأّمية ل اأجيد القراءة والكتابة حّدقت في الورق���ة فح�سب. انتبه �سمد لذلك 

فبداأ ي�سرح لي: »لقد ك�نت الم�أذونّية ليوم واحد فقط لكّني زّورته� وجعلت اليوم يومين. 

اأتمّنى اأن ل يّطلع اأحد على ذلك، اإذا عرف الم�سوؤول �سوف ُيع�قبني عق�ًب� �سديًدا«. 

ا.  ا. دخلت الغرفة من دون اأن اأقول �سيئاً كن����ت خائف����ة من اأن ياأتي اأحد وُي�ساهدنا نتحّدث معاً

ل اأع����رف لم����اذا لم يدخل هو واكتفى بجملة: »م� هو موقفك مّني؟ اإذا كنت ل ُتحّبينني قولي 

ذلك ب�سراحة كي اأذهب في �سبيلي«.  

ا. كان ف���ي الغرفة باب اآخر يفتح على الغرف���ة المجاورة، فدخلت منه  ل���م اأكن اأملك جواباً

اإل���ى الغرف���ة الثانية. غادر �سمد المنزل م���ن دون اأن يوّدعني. كان���ت الحقيبة ما زالت بيدي، 

جل�س���ت في الغرف���ة وفتحتها. وجدت فيها ع���ّدة قم�سان، تنانير ومنادي���ل. اأعجبني ذوقه في 

اختي���ار الهدايا. ف���ي لحظة، ل اأدري ماذا ح���دث في داخلي، انقلب حال���ي و�سعرت ب�سيق في 

�س���دري. جمع���ت المالب�ض في الحقيبة واأغلقته���ا ورك�ست نحو الفناء، لكّنن���ي لم اأجد �سمد، 

كان قد ذهب.  

ل����م ياأت �سمد غداة ذلك اليوم ول في الأيام التالي����ة. بداأ ي�ساورني القلق عليه، كنت في 

و�سع ل اأ�ستطيع اأن اأبوح ب�سّري وحديث قلبي لأحد، كنت اأخجل اأن اأ�ساأل اأمي عن �سمد وعن 

اأخب����اره. ذهبت ذات مّرة اإلى النبع، �سمع����ت من الن�سوة هناك اأّن الثكنات في حالة ا�ستنفار 

ا يتحّدث عن المظاهرات  واأّنهم ل ُيجيزون الماأذونّيات للجنود. في تلك الأيام، كان اأبي اأي�ساً

المناه�سة لل�ساه، وعن اإعالن الحكم الع�سكري في اأغلب المدن، والنا�ض يهتفون �سّد الدولة 

وال�س����اه. عل����ى الرغم من ذلك كانت قريتن����ا ال�سغيرة بعيدة عن كّل ه����ذا ال�سجيج والحياة 

فيها تم�سي بهدوء. 

م�سى �سهر على اللقاء الأخير بيني وبين �سمد. في اأحد الأيام، كّنا جال�سين في الإيوان 

ا ك�سائر بيوت القرية، ل يغلق  وكانت خديجة واأخي عندنا في البيت. كان باب الفناء مفتوحاً

ا ينادي من الخارج: »ي� اهلل... ي���� اهلل!«؛ كان �سمد. لأّول مّرة انقلب  . �سمعن���ا �سوتاً اإل لي���الاً

حال���ي لدى �سماعي �سوته وبداأ قلبي يخف���ق ب�سّدة. اأ�سرع اأخي »اإيم�ن« نحو الباب وا�ستقبله 

بحفاوة �سائالاً عن اأحواله، ثم دعاه للدخول. ما اإن راآني حتى ارت�سمت ابت�سامة على �سفتيه 

ل�سقتا 
ُ
كعادت���ه و�سّلم علّي. �سعرت اأّن خّدي يتوّهجان ح���رارة وكاأّن مغرفتين �ساخنتين قد اأ

بهم���ا. اأطرقت راأ�سي ودخلت الغرفة حيث دعته خديج���ة ليدخل. عندما دخل، خرجت من 
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كّلمه اأمام اأخ���ي اأو اأن اأجل�ض معه في غرفة واحدة. بقي �سمد في 
ُ
�س���ّدة حيائي من دون اأن اأ

ا يتحّدث اإلى اأخي وخديج���ة. عندما خاب اأمله من روؤيتي، قام ليوّدعنا  البي���ت ل�ساعة تقريباً

ا في الإيوان وخاطبن���ي بلهجة �سبه �ساخرة: »عذًرا على الإزع�ج!  وين�س���رف. التقينا مجّدداً

«. ثم وّدعنا وذهب.   
(1(

�سّلموا على الح�ج و�سيرين

نادتني خديجة وقالت: »قدم خير! لقد اأف�سدت الأمر مجّدًدا! ِلم لم تدخلي الغرفة؟ 

انظري م�ذا اأح�سر لك!« ثم اأ�سارت اإلى حقيبة في يدها وقالت: »هذه لك اأيته� المجنونة!« 

كنت مرتبكة من لقاء �سمد اإلى حّد اأّني لم اأنتبه اإلى الحقيبة في يده. اأخذت خديجة بيدي 

����ا اإحدى الغرف الداخلية واأغلقنا الباب ثم قمن����ا بفتح الحقيبة. كان �سمد قد و�سع  ودخلن����ا معاً

�س����ورة كبيرة له في غط����اء الحقيبة من الداخ����ل واأل�سقها باإحكام. عندما وقع����ت اأعيننا على 

ال�س����ورة �سحكنا لهذا الت�سّرف. كانت الحقيبة مليئة بالثياب والأقم�سة، وقد و�سع بينها ب�سع 

قطع من ال�سابون المعّطر خا�سة بالعرو�ض. 

كان���ت المالب����ض قد طويت ب���ذوق رفيع، فب���داأت خديج���ة ُتمازحن���ي: »اهلل ل يعطيك 

الع�فية! هنيًئ� لك، كم ُيحّبك ي� فت�ة!«.  

عندما ط���رق »اإيم�ن« الباب. ارتبك���ت وقلت لخديجة: »هي���� لنخّبئ الحقيب���ة!« �ساألت 

خديجة با�ستغراب: »لم�ذا؟!« كنت اأخجل من اأن يرى اإيمان الحقيبة، فقلت: »اإذا راأى اإيم�ن 

� اأعطيته �سورتي«.  �سورة �سمد �سيظّن اأّنني اأي�سً

قال اإيمان وهو يطرق الباب: »لم�ذا اأغلقتم� الب�ب؟ هّي� افتح�!«. 

كن���ت اأح���اول اأنا وخديجة ن���زع ال�سورة من الحقيب���ة لكن دون ج���دوى. وكاأّن �سمد قد 

األ�سقها باإحكام، فلم ُنفلح. 

كان اإيمان يطرق الباب ب�سّدة وكاأّنه يريد اقتالعه. لم نجد حيلة اأمامنا لأّن ال�سورة لم 

ُتن���زع ب���اأّي �سكل من الأ�سكال. اأغلقنا غطاء الحقيب���ة وخّباأناها تحت فرا�ض النوم في زاوية 

الغرف���ة. فتح���ت خديجة الباب لإيمان ال���ذي ا�ست�سعر حدوث اأمر مري���ب، تفّح�ض اأطراف 

الغرفة بنظراته ثم �ساأل: »اأين الحقيبة؟ م�ذا اأح�سر �سمد لقدم خير؟«. 

ُذن خديجة: »اإن تكّلمت ب�س���يء وك�سفت اأمري �سيك���ون ح�س�بك ع�سيًرا!« 
ُ
هم�س���ُت في اأ

فاألهْت خديجة اإيمان ببع�ض الكلمات ثم خرجْت معه من الغرفة. 

)1)  �سيرين والدة »قدم خير«، و�سيمر في الكتاب ذكرها با�سم : »�سيرين جان« اأي �سيرين العزيزة.



»�سر پل ذه�ب«؛ �سنة 1363ه�.�س )1984م(؛ �سمية، خديجة، مهدي، اأن� و�سمد

 برفقة ال�سيد �سم�س اهلل.

�سمد، مهدي وخديجة؛ »�سرپل ذه�ب«؛ 

�سنة 1363 )1985م(.

في هذا المك�ن اأعط�ني �سمد المنظ�ر 

لأ�س�هد الخط الأم�مي، ك�ن مهدي قد اأخذ 

المنظ�ر ولم يرغب ب�إعط�ئه لأحد مطلًق�؛ 

»�سر پل ذه�ب«؛ �سنة 1363. 



الفصل الرابع

 الدعوات المتبادلة

توال���ت الأي���ام و�سمد اإّما يكثر من زيارتي اأو ل اأراه لأ�سهر. لم تعد الأو�ساع م�ستقّرة في 

البالد، والمظاهرات المناه�س���ة لنظام ال�ساه الديكتاتوري قد تجاوزت المدن وو�سلت اإلى 

القرى. حّل ف�سل الخريف، ثم تاله ال�ستاء والبرد القار�ض وال�سقيع.

ا، لكن م���ا اإن يعود ويزورنا حتى  عندم���ا يغي���ب �سمد عّنا لفترة طويلة كن���ت اأن�ساه تماماً

اأتذّك���ر اأّن ثّم���ة عالقة �ستجمع بين���ي وبينه في الم�ستقبل، في�ساورن���ي القلق من جديد. لكّن 

اهتمام اأبي الخا�ض بي كان ُيعيد اإلّي الهدوء ويجعلني اأن�سى كّل �سيء. 

 وبداية ال�سنة الجدي���دة. دعونا الأقارب اإلى 
(1(

ل���م يتب���ّق �سوى ب�سعة اأيام لعيد الن���وروز

ماأدب���ة ع�س���اء، كانت اأمي قد اأعّدتها. كان اأهل القرية يعرف���ون اأّن اأمي رّبة منزل ماهرة، ل 

ا حنونة مع الآخرين، فكان الجمي���ع ُيناديها »�سيرين  يناف�سه���ا اأحد في الطهو. كان���ت دائماً

جان«.  

ذل���ك اليوم، جاءت اأخواتي وزوجات اإخوتي اإلى بيتنا لم�ساعدة اأمي في اإعداد الماأدبة. 

ا بين المدعّوين. قبيل الغروب، �سعد عدد من ال�سباب �سطح الغرفة  كانت اأ�سرة �سمد اأي�ساً

حي���ث كّن���ا مجتمعين وب���داأوا يغّنون وي�سفقون. كان ف���ي و�سط �سقف الغرفة ك���ّوةاً )تهوئة( 

كباقي بيوت القرية. جاء الأولد واأخبرونا اأّن �سمد واأ�سدقاءه فوق ال�سطح. في تلك الأثناء، 

دخلت من الك���ّوة اإلى داخل الغرفة 
ُ
���ّرة معّلقة بحبل اأ ونح���ن ن�ستم���ع اإلى الأ�سوات، واإذا ب�سُ

حيث المن�سدة و�سط الغرفة، ف�سّفقت لي �سديقاتي م�سجّعات: »هّي�! اأ�سرعي ي� قدم خير! 

ّرة!«.   خذي ال�سُ

)1)  1 فروردين راأ�ض ال�سنة الهجرية ال�سم�سّية الإيرانّية الموافق 21 اآذار من ال�سنة الميالدّية.
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لم اأكن اأدرك واأ�سّدق ما يجري حولي، واأّن هذه مرا�سم ُتقام للعري�ض والعرو�ض، فاأجبت 

غير اآبهة، من دون اأن اأقوم من مكاني: »اذهبن اأنتّن وُخذنه�!«.  

عنده���ا، قام���ت اإح���دى �سديقاتي، اأخ���ذت بيدي ودفعتن���ي نحو المن�س���دة وهي تقول: 

ّرة!  اأ�سرعي! خذي ال�سُ

ّرة. لكّن �سمد اأخذ ي�سّد  ل���م يبق ل���دّي حيلة. ف�سعدت اأعلى المن�سدة محاولةاً اأخذ ال�سُ

الحب���ل اإلى الأعلى كاأّنه يريد ممازحتي. اأجبرني على الوقوف على اأطراف اأ�سابعي، اإل اأّنه 

�س���ّد الحبل ه���ذه المرة اأكثر. كنت اأ�سمع �سحكاته من الكّوة، فقلت في نف�سي: �ساأريك الآن! 

عن���د ذل���ك انحنيت  لأبدو كاأّنن���ي اأريد اأن اأنزل ع���ن المن�سدة فو�سعت اإح���دى قدمي على 

ّرة، فاأرخى الحبل  الأر�ض. ظّن �سمد اأّني انزعجت من ت�سّرفه وان�سرفت عن ا�ستالم ال�سُ

ّرة في لمح الب�سر. اأرخى �سمد  حت���ى و�سلت فوق راأ�سي، عدت حينها ب�سرعة وخطفت ال�سُ

ّرة من الحبل  الحبل اأكثر واأكثر بعد اأن خ�سر اللعبة. �سّفق لي ال�سيوف ثم جاوؤوا وفّكوا ال�سُ

وو�سعوها و�سط الغرفة و�سرعوا بفتحها. 

ا؛ ا�سترى لي كن���زةاً وبنطالاً وتّنورة ومناديل  كان �سم���د قد تكّبد العن���اء هذه المرة اأي�ساً

كّلها من اأحدث مو�سة متوافرة في ال�سوق، ومن اأفخم واأرقى الأقم�سة، ما جعل الحا�سرات 

ينده�سن لروؤيتها. 

في المقابل كانت هناك هدايا اأخرى قد ا�سترتها اأمي ل�سمد، عبارة عن حذاء ومالب�ض 

داخلي���ة وجوراب وقمي�ض وقطعة قما����ض لل�سروال و�سابونة و�سّكر نب���ات، و�سعتها اأمي في 

���ّرة بالحبل المتدّلي م���ن ال�سقف وقالت:  ���ّرة نف�سه���ا لنقّدمه���ا ل�سمد. ثم عقدت ال�سُ ال�سُ

»عزيزتي قدم خير! اطلبي من �سمد اأن ي�سّد الحبل«. 

�سع���دت عل���ى المن�سدة غي���ر اآبهة ب�س���يء، لكّني �سرع���ان ما وجدت نف�س���ي في موقف 

ناديه واأنا لم اأتفّوه با�سمه حت���ى الآن! �سرت اأ�سّد الحبل عّدة مرات كي 
ُ
مح���رج. ُترى كيف اأ

اأنّبه���ه، لكّنه���م كانوا من�سغلين عّنا، فلم يلتفت اإلّي اأحد. ف���ي حين كانت اأمي تطلب مكّررة: 

»هي� قدم خير! ب�سرعة! ن�ديه!«.  

رحت اأناديه ب�سوت متقّطع: »�سيد... �سيد..«.

كن���ت اأ�سعر بنبرات �سوت���ي المتقّطعة، وقد تجّمدت اأطرافي من �سّدة الخجل. لم اأ�سمع 

ا من �سمد ف�سددت الحبل اأكثر و�سرخت ثانية: »�سيد.. �سيد.. �سيد �سمد!«.    ردًّ
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ا �سمع �سمد �سوتي، انحنى من الكّوة  كان قلب���ي ينب�ض ب�سّدة واحتب�ست اأنفا�سي. واأخيراً

حي���ث كن���ت واقفة تحتها، ف�ساهدت وجه���ه حينها. كان ينظر اإلّي با�ستغ���راب. تلك النظرة 

ّرة ليرفعها ف�سحك و�سّدها  وذلك الوجه الحنون جعال قلبي ينب�ض ب�سرعة. اأ�سرت اإلى ال�سُ

اإلى الأعلى بفرح.

كان اأ�سدق���اء �سمد على ال�سطح ُي�سّفقون ويدبكون لبع�ض الوقت، ثّم نزلوا وذهبوا اإلى 

غرفة الرجال. بعد اأن تناولنا الع�ساء، تحّدثت الأ�سرتان عن مرا�سم العقد والعر�ض.    

ج���اءت اأم �سم���د غداة ذل���ك اليوم اإل���ى بيتنا لتدعونا اإل���ى الغداء. نادتن���ي اأمي قائلة: 

»حبيبت���ي ق���دم خي���ر! اذهبي اإل���ى اأخواتك وزوج����ت اإخوت���ك واأخبريهّن ب�لموع���د لأّنهّن 

.»� مدعّوات اأي�سً

ختي فراأيت �سمد في اأّول الزقاق. كان يحمل �سّلة 
ُ
ارتديت عباءتي وانطلقت اإلى منزل اأ

عل���ى كتفه. توّقف عندما راآني وابت�سم، كاأّنه امتلك الدنيا. �سحك وو�سع ال�سّلة على الأر�ض 

ا.  ا كبيراً و�سّلم علّي. رددت �سالمه لأّول مرة، لكن �سرعان ما �سعرت بالندم كاأّني ارتكبت ذنباً

ختي كانت في الفناء، اأبلغتها الر�سالة 
ُ
كان ج�سم���ي يرتجف، فهربت منه كعادتي. وبم���ا اأّن اأ

وطلب���ت منها اأن ُتخب���ر بقية الأخوات وزوج���ات الإخوة، ثم ان�سرفت، وع���دت راك�سة نحو 

المن���زل. كنت اأعرف اأّن �سمد �سيبحث عّني في الأزقة، فحاولت اأن اأختفي قبل اأن يجدني. 

التقي���ت في طريق العودة بخالي، اأ�سرت اإلي���ه ليوقف ال�سيارة. وقف و�ساألني: »م�ذا ح�سل؟ 

لم وجهك ب�هت اللون؟«.  

اأجبت���ه: »ل���م يح�سل �سيء، اأن� على عجل���ة من اأمري، اأريد الذه�ب اإل���ى المنزل«. فتح 

الباب وقال: »اركبي، �س�أو�سلك«. فرحت وركبت ال�سيارة، فقد ح�سل ما كنت اأرغب به. كّنا 

ا عند اأّول ال�سارع ينظر  نم���ّر من منعطف الزقاق ف�ساهدت من المراآة الجانبي���ة �سمد واقفاً

اإلينا با�ستغراب. 

م�س����ت ال�سه����ور، وكان����ت مرا�سم تبادل الزي����ارات وال�سياف����ة قد بداأت بي����ن الأ�سرتين. 

����ا لنذٍر كان يري����د اأن يفي به. وقام����ت اأمي بدعوة اأ�س����رة �سمد. ركبنا  ا�ست����رى وال����دي خروفاً

ف����ي ال�سباح الباكر حافل����ة �سغيرة كان اأبي ق����د ا�ستاأجرها وانطلقن����ا. و�سعنا الخروف في 

ال�سندوق الخلفي للحافلة واّتجهنا اإلى مقام اأحد اأبناء الأئّمة R الواقع فوق الجبل على 

م�سافة لي�ست بقريبة. واجهت الحافلة م�سكلة في �سعود الجبل وكانت تم�سي ببطء.  
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قال ال�سائق: »ال�سعود �سعب، يجب اأن يترّجل بع�سكم منه�«. 

ا. كان يرغب ف���ي الحديث معي في  نزل���ت اأنا واأخوات���ي وحماتي ونزل معنا �سم���د اأي�ساً

تل���ك الفر�سة المتاحة، غير اأّنني كنت اأحاول اأن اأ�ستبقه اأو اأتاأّخر عنه اأو اأم�سي بين اأخواتي 

فاتي وي�سعر بالحرج.  ا من ت�سرُّ واأتحّدث اإلى زوجات اإخوتي. كان �سمد يتح�ّسر األماً

ا اإلى المقام. ذبحوا الخروف وق�ّسموا اللح���م ووّزعوه على الموجودين في  و�سلن���ا اأخيراً

ا لتح�سير الطعام ولطبخ مرق اللحم للغداء.  المكان. واختاروا منه جزءاً

 بالق���رب من المقام. دخلنا اإل���ى الحديقة ولّما 
(1(

كان���ت هناك حديق���ة �سغيرة موقوفة

: »ي� له���ذا الكرز!« تق���ّدم �سمد واأخذ  راأي���ت الك���رز الحام�ض عل���ى الأ�سجار �سح���ُت فرحةاً

جب���ه، اإلى اأن قِدمت 
ُ
�ساع���ده، لكّني تغافلت ولم اأ

ُ
يقط���ف الكرز وطل���ب مّني عّدة مّرات اأن اأ

ا من الك���رز واأعطاها لأختي  خت���ي وزوج���ة اأخي لم�ساعدت���ه بدلاً مّني. قطف �سم���د مقداراً
ُ
اأ

وقال: »اأعطيه� لقدم خير، �سحيح اأّنه� تهرب مّني لكّنه� ق�لت اإّنه� ُتحّب الكرز«. 

اختفيت طوال ذلك اليوم عن �سمد ولم اأظهر اأمامه حتى الع�سر. 

قّلت زي���ارات �سمد بعد ذلك اليوم. كانت اأّمه تقول: »لقد انتهت م�أذونّي�ته كّله�«. كان 

����ض وقتاًا لزيارتنا، لكّن اأخاه »�سّت�ر« كان يزورنا  ا اأّيام الخمي�ض والجمعة وُيخ�سّ ياأت���ي اأحياناً

ا. كان  ا ذهبياً ا ويح�سر هدية في كّل مّرة ياأتي اإلينا. اأح�سر معه في اإحدى المّرات قرطاً كثيراً

ا واكت�سفنا فيما بعد اأّنه باهظ الثمن. واأح�سر مرة اأخرى �ساعة يد ثمينة، قال اأبي  ا جداً رائعاً

عندما راآها: »�سلمت يداه، ح�فظي عليه�، اإّنه� ي�ب�نية اأ�سلية!« 

ب���داأت الأ�سرتان تطرح���ان مختلف الموا�سيع حول مرا�سم العق���د وحفل الزفاف، وراح 

كبار العائلتين يت�ساورون في �ساأن الحفل وكيفية اإقامة المرا�سم، لكّننا؛ اأنا و�سمد؛ لم نكن 

قد جل�سنا وتحّدثنا بعد. 

ا، في  دعتن����ي خديج����ة ذات ليلة اإلى منزلها وكانت جميع زوجات اإخوت����ي حا�سرات اأي�ساً

ا. في  حين اأّن اإخوتي كانوا قد ذهبوا لرّي الحقول. لذلك ا�ستغّلت الن�ساء الفر�سة لي�سهرن معاً

نهاية ال�سهرة وعندما اأردنا النوم، طلبت اإحداهّن اأن اأح�سر الفرا�ض من الغرفة المجاورة. 

كان���ت الغرف���ة مظلمة؛ ل ي�س���ل اإليها �سوى �س���وء خافت من الغرف���ة المحاذية. دخلت 

ا على ال�ستفادة منها  ا وقفاً ا اأو مالاً اأو داراً )1)  الوق���ف اإحدى ال�سعائر الإ�سالمّية حي���ث يجعل �ساحب ملك ما اأر�ساً
للعبادة اأو اأعمال الخير..
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الغرفة ورفعت الغطاء عن البّطانيات. �سعرت حينها بوجود �سخ�ض ما في الغرفة. من �سّدة 

�ساب بنوبة قلبّية، فحاولت ت�سلية نف�سي: لي�ض هناك �سيء، اأنت تتخّيلين! ثم 
ُ
الخوف كدت اأ

وا�سلت عملي، اإلى اأن �سمعت �سوت حركة. فحب�ست اأنفا�سي، وقلت: »من هن�؟« لكن الغرفة 

ا مهما جلت بنظري فيها.   كانت غارقة في الظالم ولم اأكن اأرى �سيئاً

- »هذا اأن�! ل تخ�في، اجل�سي، اأُريد التحّدث اإليك«. 

ا بنبرة غا�سبة: »هل تريدين  كان �سم���د. حاولت اأن اأهرب منه كالعادة فوّجه لي كالماً

�؟ قلت لك اجل�سي!«.  اأن تفّري مّني هذه المّرة اأي�سً

ا. كدت اأبكي، وقلت له: »اأُق�سم عليك اأن تخرج من المنزل، هذا  لأّول م���رة راأيته غا�سباً

الت�سّرف لي�س جيًدا. �سوف نفت�سح!«. 

ق���ال: »لم�ذا نفت�س���ح؟! نحن لم نفعل م� ُي�سّبب الف�سيحة، ل���م اآت اإلى هن� اإل بدعوة 

�. جئت ك���ي نتحّدث مًع�،  م���ن اأهل���ك. لقد دعتن���ي ال�سيدة خديجة، وزوج����ت اإخوتك اأي�سً

األي�س من المقّرر اأن نتزّوج ال�سهر الق�دم؟ نحن حتى الآن لم نتكّلم كلمة واحدة. تفّرين 

مّن���ي دائًم���� كم� يهرب الن��س من الجّن! لكّني ق���ّررت اأن اأُ�سمعك كالمي واأ�سمع راأيك بي 

�. من الم�ستحيل اأن نعقد القران قبل اأن اأتحّدث معك، واأعرف راأيك بي«.  اأي�سً

كنت خائفة. قلت له: »�سي�سل اإخوتي و�سوف يرونك هن�!«. 

اأجابني بنبرة قاطعة: »�س�أواجههم بنف�سي! اجل�سي وقولي هل ُتحّبينني اأم ل؟« خجلت 

. ت���رى ما هذا ال�س���وؤال! لكن بقيت اأحم���د اهلل على اأّن  ا و�سع���رت باأّن���ي �ساأموت خجالاً كثي���راً

جبه. 
ُ
الظالم يمنعني من اأن اأرى وجهه ب�سكل وا�سح، فلم اأ

�ساأل ثانية: »�س�ألتك هل ُتحّبينني اأم ل؟ لي�س �سحيًح� اأن تت�سّرفي معي هكذا وتفّري 

� اآخر؟!«. مّني كّلم� راأيتني! ربم� اأّنك تريدين �سخ�سً

»اآه، ل، ل... م� هذا الكالم! اأن� ل اأُحّب اأحًدا قّط«.   

�سح���ك، ث���م قال: »انظ���ري، عزيزتي ق���دم خير، اأن���� اأُحّبك كثي���ًرا، لكن ه���ذا ل يكفي، 

يج���ب اأن يك���ون الحّب والع�سق عن���د كال الطرفين، ل اأريد من���ك اأن تر�سخي للزواج عن 

غي���ر ر�س���ى، اإن اأخبرتن���ي ب�أّنك ل ُتحّبينن���ي، اأعدك اأن اأُنهي كّل �سيء م���ن دون اأي م�سكلة 

اأو �سّجة«. 

بما اأّن �سمد كان يقف اأمامي، ا�ستطعت اأن اأرى �سبحه في الظالم الدام�ض. كنت واقفة، 
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وقد اتكاأت على الفرا�ض، قلت ب�سوت خافت: »اأن� ل اأُحّب اأحًدا، لكّنني اأخجل منك فقط«. 

تنّف����ض ال�سعداء وقال: »هل ُتحّبينن���ي اأم ل؟« لم اأجب. قال: »اأع���رف اأّنك فت�ة عفيفة 

واأن���� اأح���ّب منك هذا الحي�ء والنج�بة، لكن لي�س هن�ك م�سكلة لو تحّدثن� مًع�. اإذا جعلك 

اهلل من ن�سيبي ف�سوف نعي�س مًع� طوال حي�تن�. قولي هل ُتحّبينني اأو ل؟«. 

لم اأرّد. قال: »اأحلِّفِك ب�أبيك الح�ج اأن تجيبيني. هل ُتحّبينني؟«. 

اأجبت ب�سوت خافت: »نعم«.  

كاأّن���ه كان ينتظر مّني هذه الكلمة، فبداأ ي�ستر�سل ف���ي الحديث وُيعلن عن حّبه واإعجابه 

ب���ي. وقال: »�س�أنهي خدمة العلم قريًب�، اأُريد اأن اأجد عماًل، ثم اأ�ستري قطعة اأر�س واأبني 

بيًت����. اأحت�ج���ك بقرب���ي ف���ي كّل ه���ذه الخط���وات ي� ق���دم خي���ر! اأُري���دك اأن تكون���ي �سندي 

وعون���ي«. ثم وا�سل كالمه عن معتقداته وعّبر ع���ن ر�ساه و�سروره باأّن فتاة موؤمنة ومحّجبة 

مثلي اأ�سحت من ن�سيبه.   

ا بالن�سبة لي. اأح�س�ست تلك الليلة اأّنه ل يوجد  ا كما كان جديداً كان حديثه جميالاً ومريحاً

في القرية رجل مثل �سمد يقول لزوجته: »اأُريدك اأن تكوني �سنًدا لي«. 

ا. طال كالمن���ا ب�سع �ساعات، تناولن���ا خاللها �سنوف  كن���ت اأ�ستم���ع اإليه واأتكّل���م اأحياناً

الأحادي���ث، تحّدث ع���ن الذكريات الما�سية، ع���ن هروبي منه وعن �سوق���ه لروؤيتي، عن اأّنه 

لطالم���ا كان ياأت���ي اإل���ى بيتنا اآمالاً روؤيتي، لكّنن���ي كنت في كّل مّرة اأ�ستقبل���ه بالبرودة وعدم 

الكتراث. 

���ا: »ك�أّنك اأتي���ت اإلى هن���� لت�أخذي  التف���ت اإل���ّي بعد كّل ه���ذا الحديث وكاأّن���ه تذّكر �سيئاً

الفرا�س!« 

���ا! �سحكت واأخذت البطانية وذهبت اإلى الغرف���ة حيث كّنا مجتمعين، وجدت  كان محقاً

خديجة نائمة من دون لحاف وو�سادة، بينما تجل�ض الأخريات في الفناء. 

ا. خرج �سمد اإلى الفناء، �سكر الجميع وقال:  كان���ت عقارب ال�ساعة قاربت الرابعة فجراً

»اأ�سكركّن جميًع�. لقد ارت�ح ب�لي الليلة، �س�أ�سّب جهدي من الآن ف�س�عًدا على العر�س«. 

رافقه فيها اإلى الباب.
ُ
رافقته عندما خرج، وكانت هذه المرة الأولى التي اأ



الفصل الخامس

 عقد القران

ف���ي العادة كانت حف���الت الزفاف في القرية ُتقام في ف�س���ل الخريف بعد النتهاء من 

موا�سم الح�ساد.

ف���ي الرابع ع�سر م���ن �سهر كانون الأول �سنة 1977م، جّهزنا اأنف�سنا للذهاب اإلى »دمق« 

لعق���د الق���ران، حيث كانت في ذلك الوقت مركز الق�ساء. ج���اء �سمد مع والده اإلى منزلنا، 

ُذني الدعاء، ثّم انطلقت 
ُ
ارتديت العباءة، وّدعتني اأمي عند الباب، قّبلت وجهي وقراأت في اأ

م���ع اأبي. جل�س���ُت خلف اأبي على دّراجته النارية، وكذا ركب �سم���د خلف والده. ح�سرنا اإلى 

مكت���ب ال���زواج الوحيد في »دم���ق«. كان م�سوؤول المكتب رجالاً كبير ال�س���ّن، لطيف المع�سر. 

ا: »اذهب واحمد اهلل على اأّن هوية  طلب مّنا بطاقة الهوية ثم بداأ يتحّدث اإلى �سمد ممازحاً

العرو����س لي����س عليه� �سورة ولن اأ�ستطيع عقد قرانكم�، هّي� اذهب وا�ستغل الفر�سة وانُج 

بنف�سك«.  

ف���ي البداية، اعتبرنا كالمه مج���ّرد مزاح ف�سحكنا، لكّننا اأدركنا فيم���ا بعد اأّنه فعالاً ل 

يج���ري العق���د بهوية ل �سورة عليها، اأزعجنا هذا الأمر اإذ لم يك���ن لدينا خيار �سوى العودة 

اإل���ى قاي�ض. تعّجب الجميع من عودتنا ال�سريعة، فاأخبرناهم بما جرى معنا. تركنا الدّراجة 

في البيت وانطلقنا اإلى همدان بالحافلة. و�سلنا اإلى هناك بعد الظهر. قال اأبو �سمد: »من 

الأف�سل اأن نذهب ونلتقط �سورة �سم�سية اأوًل«.   

. توّجه والد �سمد اإلى الم�س���ّور، وطلب منه ت�سويري، ثم  ا جّوالاً التقين���ا هن���اك م�سّوراً

وق���ف الم�سّور خلف الكاميرا ذات القوائم الثالث، وو�سع غطاء الكاميرا القما�سي الأ�سود 

على راأ�سه واأ�سار بيده لأنظر في الّتجاه الذي حّدده. 

ر من خلف  جل�س���ت اأنظ���ر اإلى يد الم�س���ّور من دون حركة. بع���د لحظات خرج الم�س���وِّ

: »�ستكون ال�سور ج�هزة بعد ن�سف �س�عة«.  ال�ستار قائالاً
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ُجلن���ا في المي���دان قليالاً اإلى اأن تمّكن الم�سّور من تظهي���ر ال�سورة، اأخذها والد �سمد 

واأعطانيه���ا. كان���ت ال�سور غير موّفقة، ظه���رُت فيها قبيحة الهيئة. نظ���رت اإلى اأبي وقلت: 

»ح����ج! ه���ل اأن���� بهذا القب���ح؟!« بدت مالمح عدم الر�سى على وجه اأب���ي وقال للم�سّور: »ما 

هذه ال�سورة ي� رجل! اإّنه� ل ُت�سبه ابنتي!«. 

: »بل على  ل���م ُيجب الم�س���ّور وان�سغل بعّد المبلغ الذي ا�ستلمه. تدّخ���ل والد �سمد قائالاً

العك�س، تبدو عرو�ستي جميلة جًدا، ل يوجد م�سكلة«.  

و�سع���ت ال�س���ور في حقيبت���ي وذهبنا اإلى منزل اأح���د اأ�سدقاء والد �سم���د لنبيت الليلة 

عنده���م. غداة ذلك اليوم، ذهب اأبي اإلى مركز الق�ساء لو�سع ال�سورة على بطاقة الهوية، 

ا اإلى مكتب الزواج لعقد القران.    ثم عاد وذهبنا جميعاً

اأخ���ذ الم�س���وؤول عن اإجراء العق���د بطاقة هوّيتي و�ساأل والدي عن المه���ر، ثم التفت اإلّي 

وقال: »اآن�سة قدم خير محمدي كنع�ن! هل تر�سين بوك�لتي عنك على اأن اأزوجك ب�فالن 

اب���ن ف���الن مق�بل ن�سخة م���ن الم�سحف ال�سريف ومه���ر قدره ع�س���رة اآلف توم�ن...»لم 

اأكن اأ�سمع بقية كالم الع�قد. كنت اأ�سعر ب�لقلق. نظرت اإلى اأبي؛ وقد ارت�سمت ب�سمة على 

وجهه، هّز راأ�سه في اإ�س�رة لإعط�ئي الإذن، فقلت: »بعد اإذن اأبي، نعم!«. 

ا اأمامن���ا لنوّقع اأنا و�سمد عليه، وبم���ا اأّنني كنت اأمّية،  ا كبيراً و�س���ع رئي����ض الدائرة دفتراً

ب�سمُت على الدفتر، بينما وّقع �سمد عليه. 

عندما خرجن���ا من المكتب، خالجني �سعور غريب. اأح�س�ست اأّن هناك �سيئااً اأو �سخ�سااً 

يري���د اأن يفّرق بيني وبين والدي، فغمرتني رغبة بالبكاء. الت�سقت باأبي، لم اأفارقه لحظة. 

كان الوق���ت قد اقترب من الظهر وي�سير اإلى موعد الغ���داء. ذهبنا اإلى مطعم تقليدي حيث 

. جل�ست بجانب اأبي رغم اأّن �سمد كان ي�سير لي ومن دون اأن يلفت 
(1(

طل���ب اأبو �سمد دي���زي

الأنظ���ار كي اأجل�ض بقرب���ه. لم اأكترث له وحاولت اأن اأبدو كاأّنني ل اأفهم ما يريد. كان �سمد 

ا ليع���ود ويقف اأمام  ا بن���ا ول يق���در على البقاء ف���ي مكانه، فراح ي�سي���ر جيئة وذهاباً منهم���كاً

طاولتنا وي�ساألنا: »هل اأنتم بح�جة اإلى �سيء؟«.  

)1)  ِق���در �سغي���ر يحوي وجبةاً من مرق اللحم والحم����ض والبندورة ل�سخ�ض واحد، حيث ُيطه���ى وُيقّدم في القدر 
نف�سه.
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واأخيرااً احتّد اأبوه وقال: »ل ينق�سن� �سيء �سواك! تع�ل واجل�س معن�!« . 

���روا الطعام. لم اأعرف كيف اأتناول الغداء اأمام �سمد واأبيه، في حين كنت جائعة  اأح�سَ

�سغل بال���ي بالح�سور، فاأحكمُت عباءتي على وجهي 
ُ
ا. لم يكن بيدي حيلة، قّررت اأن ل اأ ج���دًّ

ا. بعد الغداء مبا�سرة، ركبنا الحافلة  ا جداً وتناولت الغداء حتى اآخره. كان مرق اللحم لذيذاً

ا، اأ�سار �سمد اأن اأجل�ض قربه، لكّني اأدرت وجهي عنه  وانطلقن���ا اإلى القرية. هذه المرة اأي�ساً

نحو والدي وقلت ب�سوت خافت: »ح�ج! اأُريد اأن اأجل�س قربك«.     

لت اأن  جل�ست بجانب ال�سب���اك وجل�ض والدي قربي. كنت اأعرف اأّن �سمد منزعج، فف�سّ

ل األتفت ناحيته، حيث كان يجل�ض مع اأبيه في المقعد المجاور لنا.  

عن���د و�سولنا اإلى قاي�ض، وجدنا الجمي���ع بانتظارنا: اأخواتي، زوج���ات اإخوتي واأقاربي، 

كانوا قد تجّمعوا في بيتنا. لّما راأوني هرولوا اإلّي يهنئونني وُيقّبلون وجهي وعينّي.  

رافَقنا �سمد واأبوه اإلى باب المنزل ثم وّدعانا وان�سرفا.   

بعد ذهاب �سمد، اأدركت كم اأّن قلبي م�سغوف به، كنت قد األْفُت ح�سوره في هذه الفترة 

ا ويبق���ى بجانبي. بقيت حتى الم�ساء  ا. تمّنيت اأن يكون حا�سراً الق�سي���رة الت���ي ق�سيناها معاً

اأرقب فتح الباب ودخول �سمد، لكّنه لم ياأت!  

ف���ي �سب���اح اليوم التالي، عندما جل�س���ت حول مائدة الفطور، راودن���ي �سعور مزعج، اإذ 

�سع���رت بالخجل من والدي. اأن���ا الفتاة التي كانت تجل�ض في ح�سن اأبيها تتناول الطعام من 

ي���ده، ها هي الآن ت�سعر بفا�سل كبير بينه���ا وبينه. لم يتكّلم والدي بكلمة، ا�ستغرق بالتفكير 

ا راأ�سه وهو يتناول طعام الفطور. مطرقاً

ل���م يط���ل الوقت حتى غ���ادر اأبي المنزل. وبع���د دقائق، �سمعت �سوت اأم���ي ُتناديني من 

الفناء: »قدم خير! تع�لي.. ال�سيد �سمد هن�!«. 

لم اأنتبه كيف نزلت عن الدرج لأ�سل اإلى فناء الدار، كنت اأنتعل نعلين مختلفين. األفيته 

ا زّيه الع�سكري حامالاً حقيبته بيده. لأّول مّرة �سبقته بال�سالم. �سحك  في الفناء وهو مرتدياً

وقال: »هل اأنت بخير؟«. 

ل���م اأكن بخي���ر، كنت قد ا�ستقت اإليه في هذه الفترة الق�سي���رة. قال: »اأريد العودة اإلى 

الثكنة، لأّن م�أذونّيتي على و�سك النته�ء. ل اأظّن اأّنن� �سنلتقي قبل موعد العر�س، انتبهي 

لنف�سك«.  
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انهم���رت دموع���ي على خدّي وبّلل���ت وجهي. لم اأرغ���ب اأن يراني اأحد عل���ى تلك الحال. 

اأ�سرع���ت نحو الحديقة وجل�ست تحت ال�سجرة حي���ث التقيت ب�سمد اأّول مرة بعد الخطوبة، 

واأخذت بالبكاء. 

غداة ذلك اليوم، بداأت مرا�سم ما قبل العر�ض )نقل جهاز العرو�ض، تهيئة العرو�ض و..( 

ُتنّفذ الواحد تلو الآخر.

ا كامالاً ولم ين�َض �سيئاًا؛ طقم �سحون �سينيًّا ل�ستة اأ�سخا�ض،  ر لي جهازاً كان اأبي قد ح�سّ

فرا�سي���ن للنوم مع الأدثرة، موقد »عالء الدين« النفطي، �سّجادة، ماكينة خياطة واأغرا�ض 

المطبخ. 

ذات ي���وم، وو�سط اأجواء مفعمة بال�س���رور والفرح، اجتمع الأق���ارب لي�سعوا الجهاز في 

بوا الأغرا�ض ف���ي الغرفة التي  ال�ساحن���ة ال�سغيرة، ث���م اأخذوه اإلى منزل وال���د زوجي وو�سّ

�ست لنا.  كانت قد ُخ�سّ



الفصل السادس

الحياة الزوجّية

عاد �سمد من الثكنة قبل موعد العر�ض بيوم، وظّل يترّدد اإلى منزلنا حتى منت�سف الليل 

بذرائع مختلفة. 

غداة ذلك اليوم، جاء اأخي اإيمان ب�ساحنته )بيك اأب( الحمراء اللون الجديدة، ليقّلني 

به���ا اإلى بيت �سم���د. ركبت ال�سي���ارة بينما جل�ست خديج���ة زوجة اإيمان بجانب���ي. اأطرقُت 

راأ�س���ي، لكّنني كنت اأ�ستطيع روؤية ما يجري حولي من خالل المنديل الأحمر الم�سّبك الذي 

ُيغّطي وجهي. بينما عّبر الأطفال عن فرحهم وراحوا يرك�سون وي�سرخون بجانب ال�سيارة، 

وتجّمع بع�سهم خلفها وقفزوا عليها، ما جعلها تهتّز ب�سّدة. جعَلنا هذا الم�سهد نتخّيل اأّن كّل 

ا على �سيارته الجديدة  اأولد ال�سيع���ة قد تجّمعوا معنا في ال�سيارة. كان الم�سكي���ن اأخي قلقاً

ويقول: »�ستفرغ دواليب ال�سي�رة من الهواء!«. 

ل يف�سل بين بيتنا وبيت �سمد �سوى ب�سعة اأزقة. 

 بينم���ا كّن���ا ف���ي ال�سيارة، جاءت اأم���ي م�سرعة ت�ساأل عّن���ي، حيث لم تنتب���ه اأّني �سعدُت 

اإليها. اأنزلتني بعطف وحنان ثم حملت القراآن لأعبر من تحته، م�سحوبة بالدعاء و�سلوات 

الحا�سرين. 

ل���م يكن من المتعارف عليه في القرية اأن ُي�سارك والد العرو�ض في حفل زفاف ابنته اإل 

اأّنني كنت اأتمّنى في تلك اللحظات الأخيرة روؤية والدي. 

ج���اءت خديجة لت�ساعدني على ركوب ال�سيارة م���ّرة اأخرى بينما كّنا؛ اأنا و�سيرين جان؛ 

قد ا�ستر�سلنا في البكاء ول نريد اأن نفترق عن بع�سنا. تاأّثرت خديجة بهذا الم�سهد واأخذت 

تبكي معنا. 

ا، انطلقت ال�سيارة وافترقنا. كّنا نبكي اأنا وخديجة؛ اإلى اأن و�سلنا اإلى بيت �سمد،  واأخيراً

حي���ث يترّقب اأهل العري�ض واأقاربه و�سولنا محت�سدين اأمام الب���اب، لّما راأونا، جاوؤوا نحونا 
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وفتح���وا باب ال�سي���ارة لياأخذوا بيدي وينزلوني منها. في تلك الأثن���اء، كانت اأ�سوات النا�ض 

تعلو بال�سلوات بينما تفوح رائحة البخور في الزقاق. بداأ اأحد اأقربائهم ين�سد بع�ض المدائح 

والأ�سعار عن الر�سول P ب�سوته العذب والنا�ض ُيرّددون معه ال�سلوات على النبّي واآله. 

كان �سمد قد توّجه مع خا�سة رفاقه نحو �سطح المنزل واأخذوا ير�سقوننا بحّبات ال�سّكر 

والرّم���ان. وكنت اأترّقب في كّل لحظ���ة اأن ُي�سيبني اأو يقع على راأ�سي �سيء منها، لكّن �سمد 

ا نحوي.  لم يطاوعه قلبه اأن يرمي �سيئاً

ا�ستمّرت مرا�سم العر�ض بتقديم الغداء لل�سيوف، اإلى اأن ان�سرفوا في الم�ساء ولم يبق 

ة الأقارب الذين ان�سغلوا باإعداد طعام الع�ساء.  في البيت اإل خا�سّ

. كانت اأّمه تعّد وجبات الفطور  بقينا اأنا و�سمد يومين في الغرفة، لم نخرج منها خجالاً

والغ���داء والع�س���اء ت�سعها في �سينية خل���ف باب الغرفة وُتخبرنا بذلك ك���ي ناأخذها، ونحن 

نبقى نترّقب خلو المكان لنفتح الباب، ندخل ال�سينّية ونتناول الطعام. 

كان من المتعارف عليه في القرية اأن تذهب اأ�سرة العري�ض في الليلة الثانية لزيارة اأهل 

العرو�ض. كنت على اأهبة ال�ستعداد منذ الع�سر. ارتديت مالب�سي وجل�ست في زاوية الغرفة 

اأنتظ���ر بفارغ ال�سبر. اأردت بذلك اأن ُي���درك الجميع مدى �سوقي لروؤية والدي فال يتاأّخرون 

في الخروج من المنزل. 

ا، انطلقنا بعد تناول الع�ساء.  واأخيراً

ا، اأردت اأن اأ�سرع ف���ي الم�سي لأ�سل قبلهم. فكن���ت اأ�سابق الجميع في  ك���دت اأطي���ر فرحاً

الطريق، وكان �سمد يلحق بي وي�سّد عباءتي ليفهمني اأن اأخّفف �سرعتي. 

ا للو�سول اإلى منزل والدي. ما اإن راأيته حتى األقيت بنف�سي في ح�سنه  كنت اأتحّرق �سوقاً

���ا. قّبلت عينيه، ثم خّده الأيم���ن والأي�سر، حتى لم اأترك  واأخ���ذت اأقّبل���ه كما كنت اأفعل دائماً

ُذنيه. كانت اأمي واقفة اإلى جانبنا، تنظر اإلّي والدمعة تجري من عينيها وهي تتمتم: 
ُ
اأنفه واأ

»ل خّيب اهلل اآم�لك ي� اأجمل فت�ة!«.  

كان �سم���د واأ�سرته ينظرون اإلّي با�ستغراب، فلي�ض في القرية فتاٌة تت�سّرف مثلي؛ تقّبل 

ا  اأبيه���ا اأم���ام الآخرين وبه���ذا النحو! كان �سعوري خ���الل فترة مكوثنا في من���زل اأبي مختلفاً

���ا، �سعرت باأّنن���ي ولدت من جديد. جل�س���ت بجانب والدي طوال الوق���ت، اآخذة بيديه،  تماماً

حادثها. 
ُ
اأ�سعهما على عينّي واأقّبلهما، اأو اأجل�ض قرب اأمي اأحت�سنها واأ
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ف���ارق والدّي. وّدعتهما عّدة مّرات، 
ُ
انته���ى الوقت وحان موعد الذهاب. �سُعَب علّي اأن اأ

وف���ي كّل مّرة كنت اأعود اإليهما بحّجة وذريعة، كنت اأك���ّرر لأمي و�ساياي لالهتمام بوالدي: 

»اعتني ب�أبي، لقد اأودعته اأم�نة عندك«. 

وف���ي طريق العودة، كنت اأم�سي بخطوات بطيئ���ة، فتاأّخرت عن الجميع، لأذرف الدموع 

ا عن نظراتهم.  بعيداً

ل���م يك���ن �سمد يتكّل���م. كان يم�سي بحذر وُيراقبني ك���ي ل اأقع في حف���ر الأزقة الترابية 

ال�سّيقة. 

ا اإلى الثكنة. اأ�سبح  ف���ي اليوم الثالث من زواجي، كان على �سمد اأن ُيغادر المنزل مّتجهاً

، اأ�سبحت م�سطرة  المن���زل بعد ذهابه كال�سجن بالن�سبة لي. وبما اأّن اأم �سمد كانت حامالاً

ا، ف���ي حين اأّني  اأن اأغ�س���ل ال�سح���ون، واأكن����ض واأعّد العجي���ن لع�سرة اأو اثن���ي ع�سر �سخ�ساً

ل���م اأعت���د على ذلك كّل���ه ولم اأكن قد عملت في بي���ت والدّي قّط. كانت ي���داي اأ�سغر من اأن 

ُت�ساعداني على اإعداد العجين بمهارة. 

���ا، وتت�ساق���ط اأوراق الأ�سجار  ا ف�سيئاً ح���ّل �سه���ر ت�سرين الثاني. ب���داأ الطق�ض يب���رد �سيئاً

ا وفي ذلك الطق�ض البارد  ال�سفراء الياب�سة على الأر�ض، ما يجبرني على كن�ض الفناء يومياًّ

لب�سع �ساعات. 

كان ق���د م�س���ى اأ�سبوعان على زواجن���ا. ذات يوم، اأرادت والدة �سم���د اأن تذهب لزيارة 

ابنتها، فطلبت مّني اأن اأعّد طعام الع�ساء. 

كن���ت قد جّربت، خ���الل الأ�سبوعي���ن الما�سيين، كّل اأعم���ال المن���زل با�ستثناء الطهو. 

لك���ن لم يكن باليد حيل���ة. ذهبت اإلى المطبخ الذي يقع في اإحدى غرف المنزل من الطابق 

الأر�س���ي، اأ�سعل���ت النار، ثم و�سعت الماء في القدر لتغلي. وبما اأّن �سعلة »ب�بور الك�ز« كانت 

تخ���ّف وت���زداد، كنت م�سطرة اأن اأقف بجانبها اأراقب الن���ار واأ�سغط منفخة البابور حتى ل 

ا غلى الماء و�سكبت فيه الأرز الذي كنت قد نّظفته وغ�ّسلته من قبل.  تنطفئ ال�سعلة. اأخيراً

كان���ت يداي ق���د تخّدرتا من �سّدة ال�سطراب، اإذ لم اأكن اأع���رف متى ين�سج الأرّز. في 

تل���ك الأثن���اء، و�سلت »كبرى« اأخت �سمد واأنقذتني. كنت اأدع���و اهلل اأن يكون الأرّز قد طبخ 

ا وبذل���ك اأحفظ ماء وجهي. بعد م�سّي بع�ض الوقت من غل���ي الأرّز قالت كبرى: »ح�ن  جي���داً

الوقت، هّي� لنرفع الأرّز عن الن�ر«. 
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تعاوّن���ا على رفع القدر، و�سكبنا الأرّز في الم�سفاة لت�سفيته من الماء، ثم و�سعناه على 

نار خفيفة ليكتمل طبخه وان�سغلنا بعد ذلك بقلي البطاطا واللحم والب�سل كي ن�سعها و�سط 

الأرّز في النهاية. 

عندما اجتمعت الأ�سرة في المنزل للع�ساء، قّدمت لهم الطعام ولم اأجروؤ على البقاء في 

الغرف���ة ل�س���ّدة قلقي، بقيت في المطبخ اأجل�ض في الزاوية واأدع���و اهلل. اإلى اأن نادتني كبرى 

فا�سطررت لتلبية ندائها وم�ساركتهم الطعام. 

جل�ست اأم �سمد في مقدمة المائدة التي تتو�ّسطها اأطباق الأرز الفارغة. كانوا يتناولون 

الطعام ويقولون: »ي� له من طع�م لذيذ!«. 

ف���ي ال�سباح، اأت���ت اإحدى الجارات لزي���ارة والدة زوجي. كنت اأكن����ض الفناء وفي نف�ض 

الوق���ت اأ�سمع حديثهما حيث اأثنت اأم �سمد على مهارتي في الطبخ وقالت: »ليتكم الب�رحة 

رته لن� قدم خير! اإّنه� م�هرٌة في الطبخ، وهذا م�  كنت���م معن���� وجّربتم الطع�م الذي ح�سّ

كّن� نتوّقعه منه�، فهي ابنة �سيرين ج�ن!«. 

كانت هذه اأّول مّرة اأ�سعر فيها بالرتياح في ذلك البيت الجديد. 



الفصل السابع

 والدة التوأم

م�س���ى �سهران على زواجنا. كان قد اقترب موعد و�س���ع اأم �سمد مولودها، وكّنا ننتظر 

بدء اآلم المخا�ض في اأي لحظة. 

ا من الراحة، فاإذا  اأنهي���ت اأعم���ال المنزل في الم�ساء، وتوّجهت اإلى غرفتي لآخ���ذ ق�سطاً

ا: »اأ�سرعي قدم خير، انه�سي، ح�لة اأمي �سيئة«.  بكبرى تفتح باب غرفتي وهي مرتبكة جداً

نه�س���ُت واأ�سرعُت نحو غرفة والدة زوجي. راأيتها تتلّوى من �سّدة الألم. كنُت مرتبكة ول 

اأعرف ماذا اأفعل، قلت: »فلتذهب اإحداكّن وُتخبر الق�بلة!«. 

تذّكرت ماذا كانت تفعل »�سيرين ج�ن« عند مجيء مخا�ض اأخواتي ون�ساء اإخوتي. اأتيت 

 كبير و�سعناه في زاوية الغرفة واأوقدنا تحته النار. 
(1(

بم�ساعدة اأخوات زوجي ب�سماور

عندم���ا كانت الآلم تخ���ّف عنها، كانت ُتعطي توجيهاتها في بع����ض الأمور، مثل اأّنها قد 

ا كانت  و�سعت مالب�ض المولود والأقم�سة الالزمة التي هّياأتها لهذا اليوم في الخزانة، واأي�ساً

هناك بع�ض الأوعية والأقم�سة النظيفة تحت درج الفناء. كّنا اأنا واأخوات زوجي نرك�ض من 

مكان اإلى اآخر وُنهّيئ ما يلزم.  

ا. لم ُيطاوعني قلبي اأن اأرى اأّم زوجي على تلك الحال. اأدرت ظهري  و�سلت القابلة اأخيراً

ا اأم ل.  وتظاهرت باأّنني م�سغولة بمراقبة النار تحت ال�سماور لأرى اإذا �سخن الماء جّيداً

كنت اأبكي واأدعو لها كّلما �سرخت. بعد قليل، عال �سراخها وتبعه �سراخ المولود الجديد. 

فج���اأة نه�ست الن�س���اء اللواتي كّن جال�سات حوله���ا من فرحتهّن. لّف���ت القابلة المولود 

بقطع���ة من القما����ض الأبي�ض و�سّلمته اإلى الن�س���اء. عّمت الفرحة الجمي���ع وتنّف�ست الن�ساء 

الحا�س���رات ال�سعداء بعد لحظات �سعبة حب�سن خاللها اأنفا�سهّن. لكّنني بقيت جال�سة في 

)1)  قدر كبير ُيمالأ بالماء اأو اأي �سيء اآخر ُيراد ت�سخينه.
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زاوية الغرفة. جاءت �سقيقة �سمد اإلّي وقالت: »قدم خير! املئي الط�ست ب�لم�ء«.  

اأتت اأخت �سمد ال�سغيرة لم�ساعدتي وحين كّنا ننتظر ليمتلئ الط�ست بالماء قالت لي: 

»تع�لي لتري اأخ� زوجك كم هو رائع«. 

م���ا اإن امت���الأ الط�ست بالماء حتى اأخذناه وو�سعناه اأم���ام القابلة. كانت الن�سوة يمزحن 

ب�س���وت عال وان�سغلن عن اأم �سم���د التي كانت ما تزال تتاأّلم. غ�سب���ت القابلة وقالت: »ما 

خطبك���ّن؟! ا�سمت���ن! ل ي�سّح اإحداث �سّجة فوق راأ����س الق�بلة. دعوني اأُنهي عملي، اإّنهم� 

تواأم!«.  

احتب�ست الأنفا�ض من جديد و�ساد ال�سمت. حاولت القابلة اإخراج المولود الثاني. كنت 

واقف���ة بجانبها فقالت لي: »اطلبي منه���م اأن يح�سروا �سي�رة، يجب نقله� اإلى المدينة. ل 

ا على الدرج، �ساحب  اأ�ستطيع م�س�عدته� ب�سيء«. رك�ست نحو الفناء. كان والد �سمد جال�ساً

الوجه. نظر اإلّي بتعّجب؛ قلت واأنا اأخطف اأنفا�سي: »هم� تواأم، اأحدهم� قد ولد، لكّن الث�ني 

لم يولد بعد، يجب نقله� اإلى المدينة، اأح�سروا �سي�رة على الفور«.  

نه����ض والد �سم���د و�سرب بيديه على راأ�س���ه وقال: »ي� ح�سين!« ثم رك����ض متوّجهااً اإلى 

ال�سارع. 

وبع���د لحظات قليلة، كانت �سيارة اأخي عند الباب. �ساعد عدد من الحا�سرين في حمل 

ا من �سّدة الألم، اإلى ال�سيارة.   اأم �سمد، التي كانت فاقدة الوعي تقريباً

قال اأخي: »ن�أخذه� اإلى رزن«.  

رافق���ت بع�ض الن�س���وة اأم �سمد، بينما بقي���ت اأنا وكبرى والمولود ال���ذي كان يبكي منذ 

ولدته في المنزل. 

���ا وو�سعته في  كّن���ا مرتبكتي���ن ول نعلم م���ا علينا فعله له���ذا المول���ود. األب�سته كبرى ثوباً

البّطانية ثم دفعته اإلّي وقالت: »احملي اأنت المولود واأن� �س�أح�سر له الم�ء وال�سّكر«.  

تهّيبُت حمل الطفل وقلت لها: »ل، بل احمليه اأنت و�س�أح�سر اأن� الم�ء وال�سّكر«.  

ل���م اأنتظر رّد كبرى، ذهبُت نحو ال�سم���اور، و�سعُت الكوب تحته وو�سعت ال�سّكر فيه. لم 

يك���ن �سوت بكاء الطفل ينقطع للحظة. كان ال�سماور يغلي ويت�ساعد بخاره. خطر ببالي اأّنه 

طفئ النار تحته، لكن لم يت�سّن لي القيام بذلك، فقد كاد الطفل اأن يهلك 
ُ
م���ن الأف�س���ل اأن اأ

من �سّدة البكاء. 
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اأح�س���رت الكوب اإلى كبرى الت���ي حاولت اأن ت�سقي المولود من���ه بالملعقة ولكن المولود 

ل���م يك���ن ي�ستطيع تناوله. كان يفتح فم���ه محاولاً الر�ساعة ... لك���ّن الملعقة المعدنية كانت 

ت�سطدم ب�سفتيه وتوؤذيه في�ستّد بكاوؤه. 

ف���ي تلك الليلة، ا�ستطاعت اأم �سمد اإنجاب المولود الثاني في م�ست�سفى رزن. كانت بنتاًا 

ه���ذه المرة. وفي ال�سب���اح، اأح�سروهما اإلى المنزل. لم تكد اأم �سم���د تجل�ض في الفرا�ض، 

حت���ى و�سعن���ا ال�سبّي في ح�سنها ك���ي ُتر�سعه. بداأ الطفل ير�سع بلهف���ة ونهم ونحن اأخذنا 

ا لروؤيته.  نبكي فرحاً

ا في حياتنا. كنت م�سرورة بهذا الو�سع. فقد كنت اأ�سعر  ا جديداً اأدخل���ت ولدة التواأم لوناً

بالوح�س���ة لأّن �سمد كان من�سغ���الاً بالخدمة الع�سكرية، كان يح�سر اإل���ى المنزل بين اأ�سبوع 

واآخ���ر، لك���ن بعد قدوم التواأم، ازدادت الزيارات اإلى منزلنا وكث���رت اأعمالي اإلى حّد اأّنه لم 

يبق لدّي وقت للتفكير ب�سمد. 

كن���ت طوال الي���وم م�سغولة با�ستقبال ال�سي���وف وغ�سل ال�سحون وكن����ض الفناء واإعداد 

فّكر ب�سيء.  
ُ
الطعام. وفي الليل، كنت اأنام ملء جفوني من �سّدة التعب والإنهاك من دون اأن اأ

ع���اد �سم���د اإلى المن���زل بعد عّدة اأ�سابي���ع، ما اإن وق���ع نظره علّي حتى ب���داأت عالمات 

ال�ستغراب على وجهه وقال: »عزيزتي قدم خير، لقد نحفِت كثيًرا، هل اأنت مري�سة؟«. 

�سحكت واأجبت: »هذا نتيجة ان�سغ�لي ب�أخويك التواأم!«. 

ل���م اأك���ن جاّدة في هذا ال���كالم، اإّنما كنت اأم���زح. كنت م�ستعّدة لأواج���ه �سعوبات اأكثر 

واأتفانى على اأن يكون زوجي بجانبي. 

عندم���ا كان �سم���د يخ���رج من المن���زل لعمٍل م���ا، كان ل يقّر ل���ي قرار، وتبق���ى عيناي 

م�سّمرتين على الباب حتى يعود. 

كنت اأقول له: »األ ُيمكنك اأن تبقى هذين اليومين في المنزل ول تخرج؟« فيرّد علّي: 

»هن�ك بع�س الأعم�ل التي يجب اأن اأُنجزه�«.  

: »قدم خير، قولي لي  ا، الأمر الذي جعل �سمد يوّجه اإل���ّي �سوؤالاً كن���ت اأ�ست���اق اإليه كثيراً

حّبه واأ�ستاق اإليه، اأما اأنا 
ُ
لم����ذا تريدي���ن اأن اأبق���ى بج�نبك؟« كان ُيحّب اأن ي�سمع مّني اأّن���ي اأ

فكنت اأطرق راأ�سي خجالاً واأهرب من الجواب. 

ا اأكثر اإلى جانبي، لكّنه كان يقول: »من العيب اأن اأُ�س�عدك  كان يح���اول اأن يق�سي اأوقاتاً
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ف���ي اأعم����ل المن���زل بوج���ود وال���دّي، لكّن���ي اأع���دك عندم���� نذه���ب اإل���ى منزلن���� الخ�����س 

�س�أُ�س�عدك في جميع الأعم�ل«. 

ا اأن يجل�ض بجانبي ويطلب مّني: »تحّدثي معي واأنت تقومين بعملك، واأن�  يحدث اأحياناً

اأجل����س هن���� اأنظ���ر اإلي���ك«. فاأقول له: »بل تكّلم اأن���ت!« ولكّنه يرّد: »ل، تكّلم���ي اأنت، اأحّب اأن 

اأ�سمع حديثك، ع�س�ني اأتذّكره اأثن�ء الخدمة فيخّف �سوقي اإليك«. 

ا على نهاي���ة خدمته. وبانتظار بن���اء حياتنا كنت  كان �سم���د يذه���ب ويعود واأمل���ي معّلقاً

اأحاول تحّمل كّل �سيء. 

ا بعد يوم، وكّلما خرجنا م���ن المنزل، كان حمُل اأحدهما من  كان التواأم���ان يكب���ران يوماً

ن�سيب���ي. كنت ف���ي اأغلب الأوقات اأحمل »حميد«، لأّنني كن���ت اأ�سعر ب�سيء ما تجاهه ب�سبب 

اأحداث ليلة الولدة وبكائه حتى ال�سباح، كنت اأ�سعر تجاهه بعاطفة الأمومة. 

عندم���ا كان النا�ض يرونن���ي اأحمل الطفل، كانوا ُيمازحونن���ي قائلين: »مبروك! اأنجبت 

ونحن ل نعلم!«.  

بع���د م�س���ّي �سهر، ا�ستعادت اأم �سم���د عافيتها وعادت الأمور اإلى م���ا كانت عليه. كانت 

ت�ستيق���ظ في ال�سباح الباكر لتخبز العجين، وكنت اأ�ستيقظ قبلها واأ�سعل التّنور واأجّهزه ثم 

اأبقى بانتظارها كي اأكون بجانبها وقت الَخبز.

ا اأن يغل���ب علّي النوم  ا، لكن يح���دث اأحياناً  تع���ّودت خالل ه���ذا العم���ل اأن اأ�سحو باك���راً

واأ�ستيق���ظ متاأّخرة عنها، حينها كانت ُت�سعل هي التّن���ور وتن�سغل بتح�سير الخبز بمفردها. 

اأّم���ا اأنا فاأبقى في الغرف���ة ومن �سّدة الخجل ل اأجروؤ على الخ���روج. لذلك كنت كّلما اأ�سحو 

وقبل اأن اأقوم باأّي عمل، اأرفع طرف �ستار نافذة غرفتي لألقي نظرة اإلى مدخنة التّنور، فاإذا 

ا اأندب  راأي���ت الدخ���ان ل يخرج منها اأع���رف اأّني ا�ستيقظت قبله���ا، واإذا كان الدخان ظاهراً

حّظي.  



 الفصل الثامن

 صمد في طهران

اأو�س���ك ال�ست���اء على النتهاء، ومع اأّننا اأ�سبحنا في منت�س���ف �سهر اآذار اإل اأّن الثلوج لم 

تكن قد ذابت بعد، وقد امتزج الثلج في اأزقة القرية بالطين والوحل وبقايا الرماد.  

. كّنا ننّظف 
(1(

كان���ت الن�ساء من�سغالت ف���ي تنظيف المنازل وغ�سل المالب�ض وال�سج���اد

���ا، لكن عند الم�س���اء تمتلئ ال�سماء بالغي���وم وفي منت�سف اللي���ل تهّب الرياح  النواف���ذ يومياًّ

ا.  وترعد ال�سماء ويهطل المطر فيذهب تعبنا هباءاً منثوراً

ا.  ل���م يك���ن يف�سلنا عن العيد �سوى ب�سع���ة اأ�سابيع وتنتهي خدمة �سم���د الع�سكرية اأي�ساً

كن���ت اأعتبر نف�سي اأ�سعد ن�ساء قاي�ض، �سرت اأنّظف المنزل برّمته من ال�سباح حتى الم�ساء 

بر�سى ومحّبة بالغين، واأقول في نف�سي: »ل ب�أ�س، فهذا العيد اأجمل عيد في حي�تي؛ �سمد 

اإلى ج�نبي، وب�لت�أكيد ُن�سّر ون�ستمتع بهذا الترتيب والنظ�فة«. 

كان �سم���د قد عاد وبداأ يبحث عن عمل. فهو قليالاً ما يكون في المنزل، كان يذهب اإلى 

رزن للبحث عن عمل منا�سب. 

ا وبعد تناول الفطور طرقت اأم �سمد الباب و�سعت التواأم في  ذات �سب���اح، ا�ستيقظنا باكراً

غرفتن���ا وقال���ت ل�سمد: »اأريد الي���وم الذه�ب اإلى من���زل اأختك �سهال، لديه���� بع�س الأعم�ل 

واأري���د اأن اأ�س�عده����، �سيربكن� وجود الأطف�ل، اهتّم� بهم����«. عند مغادرتها الغرفة التفتت اإلّي 

وقالت: »قدم خير، الغرفة المج�ورة مّت�سخة كثيًرا، نّظفيه�«.  

كان �سم���د ق���د ارت���دى مالب�سه وا�ستع���ّد للخروج. لكّنه اأخ���ذ يفّكر قليالاً ث���م قال: »هل 

ت�ستطيعين القي�م بتنظيف المنزل وفي الوقت نف�سه الهتم�م ب�لطفلين؟!« رفعت كتفّي 

وب�سكل ل اإرادي، ظهر على وجهي عالمة الإ�ستياء، لكّني لم اأنب�ض بكلمة. تابع �سمد كالمه: 

)1)  مو�سم »تنظيف« المنازل.
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»ل، ل ُيمكن���ك اأن تنج���زي العملين مًع�«. عندها، خلع المعطف وقال: »اأن� اأُراقب الطفلين 

واأنت اذهبي ونّظفي الغرف، وعندم� تنتهين اأذهب«.  

ا قب���ل اأن ي�ستيقظا.  فّك���رت في اأن اأت���رك �سمد مع اأخويه في غرفتن���ا واأبداأ العمل باكراً

 من جوانبها الأربعة، ثم 
(1(

فذهب���ت اإلى الغرفة وفتحت نوافذها، رفعت »من�سدة التدفئ���ة«

قم���ت برفع الفرا�ض عن الأر�ض وو�سعت عليه ال�سرا�سف النظيفة. ما اإن اأم�سكت بالمكن�سة 

حت���ى ارتفع �سوت التواأم بالبكاء. حاولت في البداية اأن ل اأكترث معتقدةاً اأّن �سمد �سيتمّكن 

ا: »قدم خي���ر، قدم خي���ر، تع�لي  م���ن اإ�سكاتهم���ا، لك���ن بعد ذلك �سمع���ُت �سوت �سم���د اأي�ساً

وانظري اإلى الطفلين م� خطبهم�!«. 

رمي���ت المكن�سة من ي���دي واأ�سرعت نحو غرفتنا في الجانب الآخ���ر من الفناء. كانا قد 

ا�ستيقظ���ا ويريدان اأن ياأكال. و�سعت اأحدهما في ح�سن �سمد وحملت اأنا الآخر وان�سرفت 

لتح�سير الحليب لهما. اأطعمناهما حتى �سبعا.

ا�ستغلي���ت الفر�سة وذهبت لأكمل تنظيف الغرفة. لم اأكد اأنتهي من كن�ض ن�سف الغرفة 

حتى ارتفع �سوت التواأم مرة اأخرى. بالتاأكيد هما بحاجة اإلى تغيير الحفا�سات. ا�سطررت 

للذهاب قبل اأن ُينادني �سمد، كان ظّني في محّله. ان�سغلت بتغيير حفا�سيهما في حين كان 

ا ينظر اإلّي ويقول: »اأريد اأن اأتعّلم كي اأهتّم ب�أطف�لن�، في الم�ستقبل«.   �سمد واقفاً

اأنهي���ت تبدي���ل حفا�سات التواأم. ارتاح بالي وتوّقعت اأّنهما �سيه���داآن ويخلدان اإلى النوم 

ل�ساعات. ع���دت اإلى الغرفة واأم�سكت المكن�سة لأ�ستاأنف عمل���ي. اأغلقت فمي بمنديل لأّتقي 

حذّرات الغبار المت�ساعد في الهواء تحت اأ�سعة ال�سم�ض. 

نهي تنظيف الغرفة. لكّن 
ُ
ق���ّررت و�سع الفرا�ض تحت اأ�سعة ال�سم����ض على ال�سرفة ريثما اأ

ا بالبكاء ومعهما �س���وت �سمد: »قدم خير، ق���دم خير! تع�لي  �س���وت الطفلي���ن ارتفع مجّدداً

وانظري م�ذا يريد هذان!«.  

ا، اإذااً  ا وذهبت اإلى غرفتنا. فهما قد اأكال ومالب�سهما جافة اأي�ساً رمي���ت المكن�سة مجّدداً

لم���اذا كّل هذا ال�سراخ والب���كاء؟! ا�سطررت اأن اأحمل اأحدهما وحم���ل �سمد الثاني وبداأنا 

ن���روح ونج���يء داخل الغرفة. كن���ت قلقة لأجل اأعم���ال المنزل المتوّجب عل���ّي اإنهاوؤها، وقد 

)1)  طاول���ة خ�سبّي���ة ل ترتفع عن الأر�ض اأكثر من 50 �سم، ت�ستخ���دم للتدفئة؛ بحيث يو�سع تحتها في ال�ستاء موقد 
الفحم وُتغّطى بلحاف كبير وتجل�ض العائلة حولها اأو تنام بو�سع الأرجل تحتها من اأطرافها الأربعة. 
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ا في الخروج، رغم ذلك كان ُيطمئنني ويقول: »�سوف اأ�س�عدك بعد اأن ين�م  تاأّخر �سمد اأي�ساً

الطفالن«. 

اأخ���ذ الطفالن ينامان ف���ي اأح�ساننا ولكن كّلما اأردن���ا اأن ن�سعهما على الفرا�ض بهدوء، 

ي�ستيقظ���ان ويبكيان من جدي���د. لّما تعبنا من الم�سي في الغرف���ة، جل�سنا وو�سعناهما على 

قدمينا واأخذنا نهّزهما بغية اأن يناما.   

ب���داأ �سم���د يتحّدث عن الما�سي وع���ن الذكريات، عن ذلك اليوم ال���ذي راآني على درج 

من���زل ع���ّم والدي؛ كان يقول: »لقد دخلت قلبي منذ ذلك اليوم«. ثم تحّدث عن تلك الأيام 

ا اأح���د الأقارب لخطبتي وكان حين���ذاك قد يئ�ض من  حي���ن كنت اأفّر من���ه، كان يو�ّسط يومياًّ

منّيته، ثم قال: »ه� اأن� الآن وبعد كّل تلك ال�سعوب�ت قد ح�سلت عليك، فال بّد اأن 
ُ
تحقيق اأ

اأجعلك اأ�سعد امراأة في ق�ي�س«.   

كان �س���وت �سم���د كح���داء ي�سّن���ف اآذان الطفلين وعندم���ا يتوقف عن ال���كالم يعاودان 

الب���كاء. رغم كّل الجهود الت���ي بذلناها، لم ُنفلح في جعلهما ينامان، احترنا في الأمر، كّلما 

ا باإعداد الحليب لهما، ولّما �سربا الحليب  و�سعناهما على الأر�ض �سّجا بالبكاء. قمت مجّدداً

بّلال نف�سيهما ثانية، بداأت بتنظيفهما فن�سطا ورغبا في اللعب.  

نهي كن�ض الغرفة، لذلك تركت التواأم عند �سمد 
ُ
ح���ان وقت الظهر ولم اأ�ستطع حتى اأن اأ

وذهب���ت لأعّد الطعام، لكّن �سم���د لم يكن يعرف كيف يهتم بهما وحده، ومن جانب اآخر لم 

ا بعد عناء، تمّكنت من  يك���ن من الممكن اإخراجهما من الغرفة ب�سبب برودة الطق�ض. اأخيراً

اإعداد طعام الغداء.  

عند الظهر، عاد الجميع اإلى المنزل اإل اأم �سمد واأخته، قّدمت الطعام اإلى اإخوة �سمد 

واأبيه���م، وم���ا اإن اأردت جمع المائدة حت���ى �سّج الطفالن بالبكاء. ع���دت اإلى نقطة ال�سفر 

وا�ستاأنفت عملي من جديد، بين اإطعامهما وتغيير حفا�سيهما والن�سغال باإرقادهما.   

ح���ّل الظالم، وعادت اأم �سم���د اإلى المنزل، لكّني لم اأكن قد نّظف���ت الغرفة ول كن�ست 

الفن���اء ول اأعددت طع���ام الع�ساء ولم اأغ�سل ال�سحون، ومن ناحي���ة اأخرى لم ي�ستطع �سمد 

مغادرة المنزل للبحث عن عمل.  

تذّمرت اأم �سمد عندما راأت ذلك، لكّن �سمد قام ليدافع عّني و�سرح لأّمه ماذا فعل بنا 

الطفالن طوال اليوم، عندئذ كّفت عن التذّمر، فاأعطيناها الطفلين وانفرجت اأ�ساريرنا. 
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في �سبيحة اليوم التالي عاود �سمد البحث عن العمل، وبما اأّنه لم يجد عمالاً في قاي�ض 

ا�سط���ر للذهاب اإلى رزن، لكّن���ه في النهاية جّهز حقيبته لل�سفر اإلى طهران حين خاب اأمله 

ا.   من اإيجاد عمل في رزن اأي�ساً

ل���م تم����ض اأيام قليلة حتى عاد وقال: »وج���دت عماًل من��سًب� في طهران و�س���وف اأبداأ به في 

الأي����م المقبل���ة، جئ���ت لأُطلع���ك على ذل���ك واأعتذر من���ك لأّني لن اأق���در اأن اأك���ون بج�نبك في 

العيد، لي�س بيدي حيلة«. 

ا، اعتر�س���ت قائلة: »ط�لم� خّطط���ت لعيد هذه ال�سن���ة، ل�ست م�سطًرا  انزعج���ت كثيراً

للذه�ب«. 

ا مّني. قال: »لي�س لدّي حّل اآخر، اإلى متى يتحّمل والداي  لكّن �سمد كان اأكثر انزعاجاً

م�س�ريفن����؟ اأ�سبح���ت اأخجل منهم����، لم اأعد اأ�ستطيع اأن اأجل�س عل���ى م�ئدتهم�. ل بّد اأن 

اأعمل لن�أكل مّم� تجنيه يداي«.  

ذهب �سمد وبقيت اأنا بمفردي في ذلك العيد الذي كان اأّول عيد في حياتنا الم�ستركة. 

���ا �سعبة، في كّل ليلة اأ�س���ع فيها راأ�سي على الو�سادة لأن���ام اأغ�ّض بالبكاء واأحلم  كان���ت اأياماً

ب�سمد. كم حاولت اأن اأم�سك نف�سي عن البكاء حين اأرى العرو�سات الأخريات كيف يذهبن 

مع اأزواجهّن من مكان اإلى اآخر ياأخذن الهدايا من هذا وذاك. 

انته���ى �سه���ر اآذار واأتى ني�سان، اأ�سبح الهواء محّمالاً بعط���ر الأزهار، كاأّن اهلل األقى بكّل 

الألوان الخ�سراء التي خلقها على اأر�ض قاي�ض. 

ذات ي���وم كن���ت من�سغلة باأعمال المنزل، عندما �ساح مو�س���ى؛ الأخ الأ�سغر ل�سمد؛ في 

الزقاق: »ع�د اأخي �سمد!«.    

اندفع���ت مرتبكة، ونزلت حافية القدمين عن الدرج وو�سل���ت اإلى الفناء. اأخذت الدثار 

ال���ذي كان على الحبل في و�سط الفن���اء، األقيته على راأ�سي ورك�ست نحو الزقاق. كان �سمد 

ا، يحّث خطاه حامالاً بيديه حقيبتين كبيرتين.  قد عاد �ساحكاً

ا خالجني ال�سعور ذاته  ، ترقرقت عيناه بالدموع، واأنا اأي�ساً التقينا و�سط الزقاق، وقفنا قليالاً

ا في عينّي. فجاأة! انفجرنا �ساحكين وامتزجت ال�سحكات بالبكاء.  اإذ تجّمعت الدموع ل اإرادياًّ

ن�سين���ا اأن ن�سلم على بع�سنا، وعدنا اإلى فناء ال���دار. عند و�سولنا اأمام غرفتنا اأعطاني 

�سمد اإحدى الحقيبتين وقال: »هذه لك، خذيه� اإلى غرفتن�«.   
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اجتم���ع اأهل المنزل في الفن���اء ل�ستقبال �سمد حين علموا بعودته. بعد ال�سالم والعناق 

ا ن�ساأل عن  والترحيب، دخلنا غرفة اأم �سمد، و�سع �سمد الحقيبة على الأر�ض، جل�سنا جميعاً

اأحواله واأو�ساع العمل، اأخبرنا اأّنه بداأ العمل في ور�سة بناء غير مكتمل ]كعامل باطون[. 

م�س���ى بع�ض الوق���ت، فتح �سمد الحقيبة لي���وّزع الهدايا التي كان ق���د ا�ستراها لوالديه 

ولإخوت���ه واأخواته. كان���ت الحقيبة تحتوي على الكثي���ر من الهدايا من ال�س���الت والمناديل 

والقم�س���ان وال�سراوي���ل والأحذية. وبما اأّن كبرى قد راأت من النافذة الحقيبة التي اأعطاني 

اإّياها �سمد، كانت ت�سّر وتقول: »قدم خير، اذهبي واأح�سري حقيبتك لنرى هداي�ك«.  

ريهم الحقيبة، كن���ت خائفة من اأن يكون بين الهدايا �س���يء ل يليق اأن يراه 
ُ
خجل���ت اأن اأ

اإخ���وة �سمد، لذل���ك قلت: »لندعه� لفر�س���ة اأخرى«. فهمت اأخت �سم���د ق�سدي ولم ت�سّر 

بعدها. 

ا اإل وا�ستراه لي؛  دخلنا غرفتنا. اأ�سّر �سمد علّي كي اأفتح الحقيبة. بالفعل لم يترك �سيئاً

من المناديل والتنانير وال�سترات وبع����ض الأقم�سة للعباءة.. حتى المق�ّض واأدوات الخياطة 

وال�سابون وم�سابك ال�سعر، ب�سكل ي�سعب معه اإغالق الحقيبة. 

قلت: »لم هذا كّله؟ ك�أّنك ذهبت للحّج!«.  

ق���ال: »ل �س���يء من قيمت���ك، اأعرف تم�ًم� ك���م تتعبين في منزلن�، الهتم����م بع�سرة اأو 

� لي�س عماًل �سهاًل، ل اأوؤدي حّقك بهذه الأ�سي�ء«.  اثني ع�سر �سخ�سً

قل���ت: »اإّنه� كثيرة فع���اًل!«، �سحك وتابع كالمه: »اأّول يوم و�سلت اإلى طهران، ع�هدت 

نف�سي اأن اأ�ستري لك هديًة كّل يوم، هن�ك حك�ية لكّل من هذه الأ�سي�ء، اأخبريني الآن اأّي 

منه� اأعجبتك اأكثر؟«. 

ا واأقول ه���ذا اأجمل من ذاك،  كان كّل م���ا اأح�س���ره جميالاً وم���ن ال�سعب اأن اأخت���ار �سيئاً

فاكتفي���ت بالقول: »�سلمت يداك، كّله� جميلة«. لكّنه اأ�سّر وقال: »ل، اأق�سم عليك قولي اأي 

ا يليق ب�سروال �ستوّي، كان فعالاً  منه� اأعجبك اأكثر!« اأعدت النظر اإلى الهدايا، وجدت قما�ساً

ا عن باقي الأغرا�ض، فقلت: »هذا اأجمله�«. نه�ض من �سّدة فرحه وقال: »لو تعلمين  مختلفاً

ب����أّي ح����ل كنت حينم� ا�ستريت هذا القم��س! ذلك اليوم ك�د ينفد �سبري من �سّدة �سوقي 

ا لأن اأترك  اإلي���ك ف�خت���رت ل���ك هذه الهدية بلهف���ة وحّب مختلفي���ن، حينه� كنت م�ستع���دًّ

كّل �سيء واآتي اإليك«. ثم اأطرق راأ�سه ليخفي عّني عينيه الحمراوتين الممتلئتين بالدموع. 
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قيم���ت على �سرف �سم���د. ا�ست�سافنا 
ُ
من���ذ تل���ك الليلة، ب���داأت الدعوات للموائ���د التي اأ

الأقرباء الذين عرفوا بعودته؛ اأخته �سهال، �سيرين جان، الأخوات ون�ساء الإخوة. كان �سمد 

يقب���ل كّل دع���وة برحابة �سدر، كّن���ا ن�سهر كّل ليلة في منزل هذا القري���ب اأو ذاك ال�سديق، 

نتن���اول �سنوف الأحاديث وال�سحكات، وعندم���ا ن�سل اإلى المنزل في وقت متاأّخر من الليل 

يبداأ �سم���د الحديث معي ويقول: »هذه ال�سهرات ُتبعدني عن���ك. ف�أنت تذهبين وتجل�سين 

م���ع الن�س����ء واأبق���ى اأن� مع الرج�ل ف�أُح���رم من روؤيتك واأ�ست�ق اإليك. عل���ّي  في هذه الأي�م 

الت���ي اأك���ون فيه���� بج�نبك، اأن اأُقّدرك، كي ل اأن���دم على ابتع�دي عنك واأق���ول: ِلم لم اأُكثر 

النظر اإليك، وِلم لم اأُطل حديثي معك«.   

لم تطل هذه ال�سعادة اأكثر من اأ�سبوع وافترقنا في نهايته. وذهب ذات اأ�سيل، فانزويت 

ا عن اأنظار الآخرين.  في الغرفة حتى الم�ساء، اأذرف الدموع بعيداً

كن���ت كّلم���ا اأنظر اإلى اأّي زاوية من زوايا المنزل، اأتذّكره؛ رائحته تفوح في كّل مكان، لم 

د اأب�سط �سيء ُيزعجني ومن  يك���ن لدّي رغبة في روؤية اأحد ول القيام باأي عمل. كن���ت اأتر�سّ

اأّي �سخ�ض حتى ينهمر من مقلتّي �سيٌل من الدموع فاأ�سعر بالرتياح. 

ا، ا�ستقت لأبي الحاج ول�سيرين جان.  �سع���رت بعد غياب �سمد اأّنني وحيدة، وحيدة ج���داً

تدّث���رت بالبطاني���ة التي كان���ت تحمل رائحة �سم���د، كنت م�ستاق���ة اإلى منزلن���ا. اآه.. كيف 

ا�ستطع���ت ي���ا ح���اج اأن تدع ابنتك وحيدة هك���ذا! لماذا لم تع���د تاأتي لروؤيت���ي؟ اآه.. لماذا يا 

»�سيرين ج�ن« ل ت�ساألين عن اأحوالي؟ 

بقيت في تلك الليلة اأبكي واأتكّلم مع نف�سي تحت البطانية اإلى اأن غفوت. 

ا و�سريعة النزعاج، كاأّن المحيطين بي اأ�سبحوا غرباء  في اليوم التالي، اأ�سبحت اأقّل �سبراً

عّن����ي. كن����ت اأرغب في الذهاب اإلى من����زل والدي، اإل اأّني ذهبت اإلى الت����واأم، بّدلت مالب�سهما، 

وبم����ا اأّن اأم �سمد لم تكن في المنزل اأطعمتهما الحليب فناما، ثم قمت باإعداد الطعام وغ�سلت 

�سح����ون الليلة الما�سية ونّظفت ورّتبت المنزل واأخذت التواأم اإلى غرفتي. بعد الغداء بداأ عملي 

م����ن جديد: غ�سل ال�سحون واإع����داد الع�ساء وكن�ض فناء الدار والهتم����ام بالتواأم. كنت مرهقة 

ا فغفوت اأّول الم�ساء.  جداً

ا�ستيقظت في اليوم التالي مذعورة، كان ال�سبح قد انبلج. رفعت طرف ال�ستار كالعادة، 

ا وهو الآن ين�سج في التنّور. ِلم  كان ظّني في محّله، ماذا اأفعل الآن؟ لقد اأ�سبح الخبز جاهزاً
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جيب اأم �سمد؟ مهما فّكرت، لم اأ�ستطع تحّمل 
ُ
ا؟ بماذا اأ تاأّخرت في النوم؟! ِلم لم اأ�سُح باكراً

العتاب. فارتديت عباءتي وهرولت من دون اإ�سدار اأي �سوت، نحو منزل والدي. 

ما اإن راأيت »�سيرين ج�ن« في الفناء حتى اجه�ست بالبكاء. كان اأبي في المنزل، عندما 

راآن���ي بهذه الحال �ساألني: »م�ذا حدث؟ من اآذاك؟ هل ق�ل لك اأحد �سيًئ�؟ م� خطبك؟ ِلم 

تبكين؟!«.  

لم اأكن قادرة على التكّلم، فقط كنت اأبكي، فقد اأرجعني المنزل اإلى الما�سي. كنت قد 

ا اأن  ا�ستق���ت اإلى الأيام الما�سية. لم يكن اأحد يعلم حقيقة �سع���وري، واأنا كنت اأ�ستحي اأي�ساً

اأب���وح بمكنونات قلب���ي واأخبرهم باأّني ا�ستقت لزوجي ول اأ�ستطي���ع احتمال الوحدة، وبما اأّن 

�سمد لي�ض بجانبي الآن، اأرغب اأن اأبقى بجانبكم.  

م�سى اأ�سبوع واأنا في منزل والدي. رغم اأّن ال�سوق اإلى �سمد لم ينطفئ في داخلي، لكّن 

زيارة اأبي واأمي وروؤية اإخوتي واأخواتي اأ�سعرتني ب�سيء من الرتياح. 

�سّدق باأّنه قد عاد. 
ُ
ذات يوم، ُفتح الباب ودخل �سمد. بقيت اأنظر اإليه بده�سة، لم اأكن اأ

ف���ي البداية �ساورني �سعور مقل���ق، حيث توّقعت اأّنه �سيوّبخني اأو �سيعاتبني على مغادرة بيتي 

والمج���يء اإل���ى منزل والدي، لكّنه م���ا اإن راآني حتى علت ال�سحكة وجهه وب���داأ ي�ساألني عن 

ا علّي. قال: »ك�ن لدّي اإح�س��س خ��س ب�أّن اأمًرا  حالي ويتحّدث عن اأ�سواقه وكم اأّنه كان قلقاً

�سيًئ� قد ح�سل، ف�سرت اأرى اأحالًم� مزعجة كّل ليلة«. 

بعد قليل جاء والداي، واأخذ �سمد يتحّدث اإليهما بب�سا�سة، ثم نظر اإلّي وقال: »قدم خير! 

هي� لنذهب«. قلت: »دعن� نم�سي هذه الليلة هن�«. ع�ّض على �سفتيه وقال: »ل، لنذهب!«. 

ارتدي���ت عباءتي، وّدعت اأهلي وخرجنا من المنزل. اأخ���ذ �سمد في الطريق يتكّلم معي 

وي�سح���ك. وبما اأّن الخبر ينت�سر ب�سرعة في قري���ة �سغيرة كقريتنا، كان الجميع يعلم باأّنني 

ا واأتيت اإل���ى منزل والدي، لذلك بداأ النا�ض ينظرون اإلينا  ترك���ت بيتي من دون اأن اأوّدع اأحداً

ا لم يكن.  ا اإلى جنب نتحّدث ون�سحك، وكاأّن �سيئاً بتعّجب عندما راأوني مع �سمد نم�سي جنباً

ل���م يتوّقع اأح���د اأن يت�سّرف هكذا، حتى اإّنني ظننت اأّنه ل يعل���م بما جرى. حين و�سلنا اإلى 

الب���اب، توّقف �سمد وقال بهدوء: »حبيبتي قدم خي���ر، اأريد منك اأن تت�سّرفي ب�سكل ع�دي 

وك�أّن �سيًئ� لم يكن! �سّلمي عليهم كم� كنت تفعلين وا�س�ألي عن اأحوالهم، لقد تحّدثت مع 

الجميع وقلت لهم ب�أّنني �س�أُعيدك ولي�س لأحد اأن ي�س�أل عّم� حدث، ح�سًن�؟«.  
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تنّف�س���ت ال�سع���داء ودخلن���ا المنزل. قم���ت بما طلب مّن���ي، وكذلك ت�سّرف���ت اأم �سمد 

ا لم يحدث قّط. بعدها ذهبنا اإل���ى غرفتنا حيث كان �سمد قد و�سع حقيبة  واأب���وه، كاأّن �سيئاً

الهدايا في زاويتها، فاأح�سرها على الفور وفتحها اأمامي ب�سرور وقال: »تع�لي وانظري م�ذا 

اأح�س���رت ل���ك!« قلت: »اأتعبت نف�سك مج���ّدًدا«. �سحك وقال: »دعي المج�مالت! لي�س من 

قيمتك ي� �سيدتي«.  

كان���ت الأيام الثالث���ة التي بقي فيها �سمد بجانبي، اأجمل اأيام حياتي. لم يكن ي�سمح اأن 

اأتحّرك من مكاني وكان يقول: »اأنت فقط اجل�سي وتحّدثي اإلّي، لقد ا�ستقت اإليك«.  

���ا عند الأقارب من ال�سباح حتى الم�ساء، ولم نكن نعود اإلى المنزل اإل من  حللن���ا �سيوفاً

اأج���ل النوم فقط. بداأ الأه���ل والأقارب والأ�سدقاء يتحّدثون عّن���ا ويقولون: »ي� ل�سع�دتك ي� 

قدم خير! كم يحّبك زوجك«.  

اأ�سعرن���ي حديثهم ب�سعادة وفرح عميقين، لكّن الأيام الثالثة انق�ست ب�سرعة البرق. في 

ا وقال: »حبيبتي  ع�س���ر ذلك اليوم حين كان م���ن المقّرر اأن يعود اإلى طهران، اأخذني جانباً

قدم خير، اأن� ذاهب، لكن اأريد اأّوًل اأن اأطمئن عليك. اإن كنت ت�سعرين ب�لرتي�ح هن� ابقي، 

لك���ن اإذا كن���ت ترغبين ف���ي الذه�ب اإلى منزل والدك فال ب�أ�س بذل���ك، تعرفين اأّن و�سعي 

غير م�ستقّر الآن، ربم� اأذهب للعمل في طهران ل�سنة اأو �سنتين ول يمكنني اأخذك معي، 

لك���ن اعلم���ي ب�أّنني اأب���ذل كّل جهدي كي اأجمع النقود واأبني منزًل. ل م�نع لدّي اإن رغبت 

� ل يري����ن في ذلك  ف���ي الذه����ب اإل���ى من���زل والدك، لق���د تحّدثت مع وال���دّي وهم���� اأي�سً

م�نًع�، الأمر يعود لك«.  

ترّيثت قليالاً وقلت: »اأرغب في الذه�ب اإلى منزل اأبي الح�ج، اأ�سعر ب�سيق هن�«. قال من 

دون اأي انزعاج: »اإذاً، اذهبي وهّيئي حقيبتك واأغرا�سك، فمن الأف�سل اأن اأو�سلك بنف�سي«. 

اأح�س���رت حقيبتي. وّدعت الجميع و�سط اأج���واء وّدّية، وذهبنا اإلى منزل والدي. �سّلمني 

�سمد اإلى اأهلي ثم وّدعنا وذهب. 

�سع���رت ب�سيء يتحّط���م بداخلي بعد مغادرة �سم���د، لم اأعد اأتحّمل غياب���ه، لقد اأح�سن 

الت�سّرف وتعامل معي بكّل حّب وحنان.  

كن���ت كّلما اأتذّكر حنان���ه وطيبته يزداد ا�ستياقي له. لي�ض من المتعارف اأن يعامل الزوج 

زوجته هكذا في قريتنا. اأ�سبح النا�ض يتحّدثون عن ح�سناته اأينما ذهبت، فيزداد تعّلقي به 
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ا، فقد عاد حينها بعد  ا بعد يوم. بدا هذا ال�سعور وكاأّنه موجود لدى �سمد اأي�ساً وحّبي له يوماً

اأ�سبوع وقال: »قدم خير! م�ذا فعلت بي؟! عندم� ي�أتي �سب�ح الخمي�س ل يهداأ قلبي واأظّن 

اأّنني �س�أموت اإن لم اأرك«. 

ف���ي ذلك اليوم، ذهب �سم���د مع اأخي واأح�سروا اأغرا�سنا من من���زل والديه اإلى اإحدى 

غ���رف منزل والدي. كانت تلك الليل���ة الأولى التي ينام فيها �سمد في منزل والدي. لم تكن 

من عادات اأهل القرية اأن ينام ال�سهر في منزل عمه. لذلك عندما ا�ستيقظنا في ال�سباح 

، فاأخذت له الفط���ور والغداء اإلى الغرف���ة. عند الم�ساء  ل���م يخ���رج �سمد من الغرف���ة خجالاً

ارت���دى ثيابه وقال: »�س�أذهب اإل���ى بيتن�. اجمعي الأغرا�س واذهبي اإلى منزل عّمي، ف�أن� ل 

اأ�ستطيع العي�س هن�، اأخجل من والدك«.  

غ���داة ذلك اليوم، ق�سدت منزل عّم �سمد ال���ذي توّفيت زوجته قبل عّدة �سنوات و�سار 

يعي�ض بمفرده. قلت له: »عّمي العزيز، اأن� و�سمد بح�جة اإليك، نريد اأن نبقى معك لفترة. 

ث���م اأخبرت���ه بم� جرى«. ا�ستقبلنا العّم ب���كّل وّد ورحابة �سدر، اأخبرت والدّي بذلك وجمعنا 

الأغرا����ض بم�ساعدتهم���ا واأخذناه���ا اإلى من���زل العّم. في تل���ك الليلة �سّلمن���ي العّم المنزل 

ا اإلى منزل عمي والد �سمد ولم يعد اإل بعد مغادرتنا.   واأعطاني المفتاح وغادر المنزل مّتجهاً

ا ل�سمد بعد ع����ّدة اأيام اأخبرت زوجة  عرف����ت ف����ي اليوم ذاته اأّني حام����ل، لكن لم اأقل �سيئاً

اأخي باأمر الحمل، وهي بدورها اأخبرت والدتي، ومنذ ذلك الحين لم يتركوني بمفردي لحظة. 

ا، ولم يدعني اأتحّرك من مكاني  ع���اد �سمد بعد �سهر. حينما اأخبرته بحملي ف���رح كثيراً

طوال مّدة بقائه في القرية. خالل هذه الفترة، كان �سمد قد ا�سترى قطعة اأر�ض من اأختي 

ا. كان �سمد يقول: »بعد فترة �سنعمل على  ا، ففرحنا لذلك كثي���راً باأربعمئ���ة وخم�سين توماناً

اإنج�ز المبنى في طهران ولن اأ�ستلم عماًل جديًدا، بل �س�أعود اإلى هن� لنبني منزلن� مع�ً«.   

ع���اد �سمد اأول ال�سيف، وفعالاً �سرعنا ف���ي بناء البيت. كان هو رئي�ض العّمال واأ�سبحت 

اأنا عاملة عنده. ان�سّم اإلينا بعد فترة اأخوه تيمور لم�ساعدتنا في البناء. 

ا. كنت اأ�ساعد �سم���د في البناء واأنا  ا، اقترن ب�سهر رم�س���ان اأي�ساً ا جدًّ ���ا ح���ارًّ كان �سيفاً

. �س���اءت حالتي بعد عودتنا، 
(1(

�سائم���ة. ذات ي���وم ذهبت مع خديجة اإل���ى الحمام العمومي

ا في اإيران؛ وما زال في الق���رى والأرياف ولكن على نحٍو قليل؛  ا ومنت�سراً )1)  فيم���ا م�س���ى كان ه���ذا المكان م�سهوراً
�ض لال�ستحمام. وهو مكان مخ�سّ
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كنت قد اأ�سبت ب�سربة �سم�ض ومن �سّدة العط�ض �سارفت على الهالك. اأخذت خديجة تر�ّض 

ا، فبداأت ت�سّر علّي لأقطع �سومي واأفطر  الم���اء البارد على راأ�سي ووجهي لكّن���ه لم يجِد نفعاً

لكّني لم اأقبل. 

ا وخديجة ما تزال ت�سّر عل���ّي لأقطع �سومي واأنا  ا واأنا بحالة �سيئ���ة جداً ا�ستلقي���ت جانباً

اأمتنع، فقالت: »�س�أذهب الآن واأخبر �سمد لي�أتي وي�أخذك اإلى الم�ست�سفى«. 

�، اتركي���ه، �س�أتح�ّسن  كان �سم���د م�سغولاً في البناء، قل���ت: »ل، ف�لم�سكين �س�ئ���م اأي�سً

الآن«. 

ا: »هّي�  م�سى بع�ض الوقت ولم اأتح�ّسن، بل تدهورت حالتي اأكثر. فاأّلحت خديجة مجّدداً

اقطعي �سي�مك قبل اأن ُي�س�ب طفلك بمكروه«. 

لم اأقبل وقلت: »�س�أتح�ّسن اإذا نمت قليال«. 

قلق���ت خديجة علّي وقالت: »كم���� ت�س�ئين! لكن غًدا �ستنجبين طف���اًل م�سّوًه�، عنده� 

�ستندمي���ن وتقولي���ن ي� ليتني اأخذت بن�سيحة خديجة«. اأّثر كالمها هذا في نف�سي وخفت 

ا، لكّني لم اأقبل وقلت في نف�سي: »اإذا قطعت �سومي �سي�سبح طفلي �سعيف الإيم�ن«.  كثيراً

ا واأ�سابتني رجفة، ارتدت خديجة عباءته���ا لتذهب وتخبر �سمد،  ازدادت حالت���ي �س���وءاً

فقلت لها: »ل ُتخبريه �سيرتبك، ح�سًن�! �س�أفطر لكن ب�سرط«. 

 .»� ، ف�ساألت: »وم� ال�سرط؟« قلت: »اأن تقطعي �سي�مك اأنت اأي�سً ارتاح بالها قليالاً

حملقت خديجة فّي وقالت بده�سة: »م�ذا اأ�س�بك؟ لَم اأفطر اأن�؟!« قلت: »ل اأعرف، اإّم� 

اأن نفطر مع�ً واإّم� اأن ن�سوم مع�ً«.  

، كنت عل���ى و�سك اأن اأفقد الوعي، �سع���رت وكاأّن المنزل يدور من  ترّيث���ت خديجة قليالاً

ا مقليًّا بالزيت  حولي، وبداأت رع�سة باردة ت�سري في بدني. اأ�سرعت خديجة واأح�سرت بي�ساً

البل���دي مع الخبز والخ�سار. ما اإن �سممت رائح���ة البي�ض حتى �سعرت بجوع �سديد، اأخذت 

خديجة لقمة واأعطتنيها.  

ا من البي�ض  كان���ت يداي وقدماي ترتجفان. اأخذت قطعة من الخبز وو�سعت عليها �سيئاً

واأكلت اأول لقمة ثم الثانية والثالثة.. 

عندم���ا �سبعت وا�سترجعت عافيتي نظ���رُت اإلى خديجة ونظرت هي اإل���ّي، والزيت يلمع 

على �سفتّي. 
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قل���ت: »اإذا راآن���ي اأحد الآن �سيفت�سح اأمري«. حاولُت م�س���ح �سفتّي بطرف عباءتي، لكن 

كّلم���ا كن���ت اأم�سح �سفت���ّي كانتا تلمعان اأكثر! ل���م اأجد اإّل اأن اآخذ قطعة م���ن ج�ّض الحائط، 

مررتها على �سفتّي ثم م�سحتها بالعباءة. كانت فكرة جّيدة، فلم يعرف اأحد اأّنني اأفطرت. 



�سمد، مع�سومة، خديجة واأن�؛ »�سر پل ذه�ب«؛ �سنة 1363هـ.ش )1984م(. 

»�سر پل ذه�ب«؛ �سنة 1363ه�.�س )1984م(؛ خديجة واقفة بج�نبي و�سمية في يومه� الأربعين.



الفصل التاسع

صمد واإلمام الخميني

اكتمل بناء المنزل مع نهاية ال�سيف؛ بيت �سغير مكّون من مطبخ وغرفة فقط، وحمام يقع 

ف����ي زاوية الفناء. بنى �سمد غرف����ة �سغيرة للمونة بجانب الحمام لن�سع فيها بع�ض الأغرا�ض 

المنزلي����ة كالحط����ب والفحم وغير ذلك من الحاجيات. نقلنا اأغرا�سن����ا المتوا�سعة اإلى بيتنا 

ا.  ا. فقد �ُسّرت بالمنزل الجديد كثيراً بم�ساعدة اإخوتي. كانت اأمي اأكثرهم هّمة ون�ساطاً

ا!! بدا لي اأجم���ل واأروع بيت وقعت عليه  ك���م �سررنا بذل���ك البيت وكاأّننا قد بنين���ا ق�سراً

. عندما رّتبنا الأغرا�ض فيه، اأ�سبح في غاية الجمال والروعة.  عيناي، بل واأكثرها �سفاءاً

غ���داة ذلك الي���وم بداأ �سمد يبحث عن عمل، تارةاً يذهب اإل���ى رزن واأخرى اإلى همدان، 

ا، فقد وجد  ا. لم يم����ضِ اأ�سبوع حتى عاد م�سروراً ا ا�سطّر للذهاب اإلى طهران مجّدداً واأخي���راً

. لكن هذا الخبر يعني اأّنني �ساأعود مرة اأخرى اإلى وحدتي.  عمالاً

بداأ �سمد يتاأّخر في العودة واأيام غيابه بداأت تطول اأكثر فاأكثر، حتى اإّنه بعد عودته كان 

ا موجاته. كنت اأ�ساأله: »ما  ُذن���ه مقّلباً
ُ
يجل����ض في زاوية الغرفة، ي�سع الراديو ال�سغير قرب اأ

 .»� الذي يجري؟ م�ذا تفعل؟ ارفع ال�سوت كي اأ�سمع اأن� اأي�سً

ف���ي البداية ل���م ينطق ب�سيء، لكّن���ه ذات ليلة اأخ���رج �سورة �سغيرة م���ن جيب قمي�سه 

وق���ال: »هذه �س���ورة لل�سيد الخميني الذي اأبعده ال�س�ه عن الوط���ن. ي�س�رك الن��س اليوم 

ف���ي المظ�ه���رات مط�لبين بعودته اإل���ى اإيران، واأن ي�سبح بلدن� بل���ًدا اإ�سالمًي�. لقد عّمت 

: »هكذا ُيرّدد الن��س الهت�ف�ت  المظ�هرات اأكثر المدن«. ثم نه�ض ووقف و�سط الغرفة قائالاً

ف���ي طهران..« رف���ع قب�سته في الهواء و�ساح: »الموت لل�س�ه!... الم���وت لل�س�ه!«، ثم جل�ض 

: »جئتك به���ذه ال�س���ورة، انظ���ري اإليه� م�  ���ا �س���ورة الإمام ف���ي يدي قائ���الاً بجانب���ي وا�سعاً

� مثل الإم�م«. اأخذت ال�سورة واأمعنت النظر فيها،  ا�ستطعت لي�سبح ولدن� موؤمًن� ونورانًيّ

و�سعرت اأّن الجنين يتحّرك بداخلي. 



سأنتظرك...   60

توال���ت الأيام. و�سل خبر مظاهرات همدان وطهران وباقي المدن اإلى قاي�ض. كّلما عاد 

اإخوة �سمد ال�سغار من طهران حيث كانوا يعملون، كانوا يخبروننا اأّن �سمد بداأ ي�سارك في 

ا اإلى م�سارك دائم في جميع المظاهرات.  ا، وقد تحّول موؤّخراً المظاهرات يومياًّ

اأخبرن���ا اأحد اأبناء القرية ذات مرة اأّن �سمد ذهب م���ع مجموعة من ال�سّبان اإلى اإحدى 

الثكن���ات الع�سكرية في طهران، وا�ستولوا على �سالح جاوؤوا ب���ه اإلى رزن ليالاً و�سّلموه لل�سيخ 

  .
(1(

محمد �سريفي

كان قلب���ي يغلي من �سّدة القلق ل�سماع ه���ذه الأخبار. كنت قلقة عليه جّراء م�ساركته في 

هذه الأمور الخطرة وتاأّخره في العودة اإلى القرية. وكان لدى عودته ُيقّدم مختلف الأعذار: 

اأّن الوق���ت �ست���اء، وهناك خطر الن���زلق على الط���رق، اأو اأّنه يريد اإنهاء بن���اء المبنى قبل 

�سّدق كالمه، كن���ت اأعرف اأّنه ي�سارك في المظاهرات وفي توزيع 
ُ
الوق���ت المحّدد. لم اأعد اأ

المن�سورات بدلاً من اأن يهتّم بالعمل واأمور المعي�سة. 

اقترب موعد حفل زفاف اأحد الأقارب، وكّنا قد اأكدنا على �سمد واإخوته ح�سور الحفل. 

اأت���ى �سمد ي���وم العر�ض. في الم�ساء، و�سل نباأ �سهادة اأحد اأبناء القرية - »حّجت قنبري« - 

في مظاهرات همدان، واأّن جثمانه �سي�سل اإلى القرية في ليلة العر�ض نف�سها. 

م���ا اإن عل���م النا����ض بذلك حت���ى تركوا العر����ض واحت�سدوا ف���ي الأزق���ة، وكان �سمد في 

ا: »الم���وت لل�س����ه.. الموت لل�س����ه!« والرجال ُي���رّددون معه  ا قب�ست���ه هاتفاً مقّدمته���م رافعاً

الهتافات لتاأتي بعدهم الن�ساء ُيرّددن ويهتفن: »الموت لل�س�ه«. 

ف���ي ذلك اليوم خلت كّل بيوت القرية واحت�سد النا����ض يبكون مرّددين الهتافات، وكانت 

ا بين الح�سود.  اأ�سرة »حجت قنبري« اأي�ساً

ا، وعندما راآني  ���ا. وّدعنا »حجت« اإلى مثواه الأخير. كان �سم���د حزيناً ���ا مهيباً كان ت�سييعاً

بين الح�سور جاء اإلّي ليو�سلني اإلى البيت، ثم قال اإّنه ذاهب اإلى منزل ال�سهيد »قنبري«. 

ا، فذهبت اإلى منزل والدي،  بقيت تلك الليلة وحيدة؛ لم يُعد �سمد اإلى البيت. خفت كثيراً

� اإلى  وجـــدت »�سيرين ج�ن« هن���اك حزينة مثلي. كانت تقول: »لم يرجع اأب���وك الح�ج اأي�سً

المنزل«. �ساألتهم واألححت في ال�سوؤال: »اأين هو؟« لم ُيجبني اأحد، فارتديت العباءة وقلت: 

»ح�سًن�! �س�أذهب اإلى بيتن� اإذاً!« لكّن اأختي وقفت في دربي. 

ا ل�سالة الجمعة والجماعة في مدينة رزن.    )1)  الذي اأ�سبح بعد انت�سار الثورة اإماماً
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اأح�س�س���ت اأّن ثم���ة �سيئااً قد ح�س���ل ل�سمد ولوال���دي، يريدون اإخفاءه عّن���ي. رغم ذلك 

اأ�س���ررت عل���ى العودة وقل���ت: »علّي الع���ودة، �سيعود �سم���د اإلى المن���زل ويقلق عل���ّي اإن لم 

يجدني«. 

عندم���ا راأت خديج���ة اإ�س���راري على الذه���اب، حاول���ت اأن ُتخبرني بما ج���رى بطريقة 

لبق���ة، فقالت: »لقد اعُتقل »�سلط�ن ح�سين«؛ وهو من اأبناء قريتنا. �ساألت: »لم�ذا؟!« قالت 

خديج���ة بهدوء: »لأّنه هو من اأتى بخبر و�سول نع�س ال�سهيد »حجت« اإلى القرية، و�سّبب 

انط���الق المظ�ه���رة. لق���د اعتقلوه به���ذه التهمة واأخذوه اإل���ى ثكنة دمق، ف����أراد �سمد اأن 

يذه���ب اإل���ى الثكنة بغية المط�لبة ب�إطالق �سراحه، لكن الح�ج وبع�س الأه�لي لم يدعوه 

يذهب بمفرده ورافقوه اإلى الثكنة«. 

عندم���ا �سمع���ت ا�س���م الح���اج اأخذتني العب���رة وقل���ت لأمي واأخوات���ي معتر�س���ة: »هذا 

�، م�ذا لو حدث  تق�سيركّن! ِلم لم تحلن دون ذه�ب الح�ج؟! اإّنه رجل م�سّن ومري�س اأي�سً

له مكروه!«. 

ا، وكانوا  تل���ك الليل���ة لم ننم حتى ال�سب���اح. عاد الحاج و�سم���د وبع�ض الأهال���ي �سباحاً

ا ووقفنا وقفة  ا، قالوا: »لقد اأطلقوا �سراح »�سلط�ن ح�سين« لأّننا توّحدنا جميعاً �سعداء جميعاً

ا لم يكن يعلم ما كان في انتظاره«.    رجل واحد، واإّل، فاإّن اأحداً

قبي���ل الظهر ارتدى �سمد مالب�سه ليذهب اإلى طه���ران. حزنت لذلك وقلت: »ل تذهب 

الآن، �س�أ�سع الطفل اليوم اأو غًدا، كيف �سنعثر عليك حينه�؟«. 

ا كعادته وقال: »ل تقلقي، �س�أعود في الوقت المحّدد«.  اأجابني �ساحكاً

قّطب���ت حاجب���ّي، فنزع �سمد �سترته وق���ال: »لن اأذهب م� ل���م تر�سي، اأُق�س���م عليك اأن 

تر�س���ي لأّن جيب���ي خ����ل من النق���ود ول اأملك حت���ى توم�ًن� واحًدا، ثم األي����س هذا الطفل 

بح�جة اإلى المالب�س وب�قي الأغرا�س ويجب اأن ُنهّيئه� كّله�؟!«.  

نه�س���ت وقّدم���ت له الطعام. عندم���ا انتهى من تن���اول الطعام اأو�سيته ببع����ض الأ�سياء 

ووّدعت���ه، ث���م قلت ل���ه: »ل تن����َس البط�نية، ا�ست���ِر بط�ني���ة �س���وف زهرية الل���ون من تلك 

الموديالت الجديدة«. 

حي���ن انعط���ف ف���ي الزق���اق ناديت���ه: »ل تذه���ب اإل���ى المظ�ه���رات، اإّنه� خط���رة! نحن 

ب�نتظ�رك«. 
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عندم���ا دخلت اإلى المن���زل، �سعرت وكاأّن الج���دران تكاد تنهار على راأ�س���ي. كم اأ�سبح 

ا. لم اأ�ستطع التحّمل، ارتديت العباءة وذهبت اإلى منزل والدي.  ا ومظلماً المنزل �سّيقاً

م�سى يومان على ذهاب �سمد. ا�ستيقظت ل�سالة ال�سبح ووجدت نف�سي بحالة مختلفة 

عن الأيام ال�سابقة. اأح�س�ست باألم في ظهري وبطني، فقلت في نف�سي: »يجب اأن اأتحّمل. ل 

اأظّن اأّني �س�أ�سع مولودي في هذا الوقت المبكِّر«. 

رغ���م اأوجاع���ي، قمت ببع�ض اأعمال المن���زل كالطهو، ورغم الثلوج وب���رودة الطق�ض في 

قاي�ض خا�سة في �سهر كانون الثاني، ذهبت اإلى الفناء لأغ�سل المالب�ض. 

ا، عندما �سعرت اأّنه قد عيل �سبري. ذهبت اإلى خديجة بحالة �سعبة،  كان الوق���ت ظه���راً

فاأر�سلت اأحد اأولدها لإح�سار القابلة ثم ا�سطحبتني اإلى بيتنا. 

ا من الماء وال�سكر  ب���داأت اأ�سرخ من �سّدة الألم في حين كانت خديج���ة ت�سنع لي �سراباً

والزعف���ران. بع���د قليل اأتت »�سيرين ج�ن« مع اأخواتي. في ذل���ك اليوم وقبيل اأذان المغرب 

ا.  اأنجب���ت اأّول اأولدي. ل���ن اأن�سى تلك الليلة، كنت اأنه�ض من فرا�س���ي بمجّرد اأن اأ�سمع �سوتاً

كم تمّنيت اأن يفتح الباب ويدخل �سمد. لم اأَنم تلك الليلة ب�سبب بكاء الطفلة حتى ال�سباح، 

لكن ما اإن اأطبقت جفنّي وغفوت، حتى حلمت ب�سمد ف�سحوت م�سّطربة.

م�س���ى على الولدة اأ�سبوع كام���ل. كنت قد و�سعت الطفلة في المه���د كي تنام، عندها، 

�سمعت �سوت الباب ُيفتح. كانت »�سيرين ج�ن« معي في الغرفة تهتّم بالطفلة، لكّنها غادرت 

ا راأ�سه، �سّلم علّي  الغرف���ة قبل اأن يدخل �سمد. اأتى �سمد وجل�ض بجانب فرا�سي، كان مطرقاً

ا ببرودة.  ب�س���وت خافت، ورددت بجفاء. اأخذ بيدي ي�ساأل عن حالي. اأجبته هذه المّرة اأي�ساً

جب. قال: »معك حق!«. 
ُ
قال: »اأنت منزعجة؟!« لم اأ

اأجبت���ه: »اأتيت الآن وقد م�س���ى اأ�سبوع على ولدة طفلن� الأّول؟! األم اأطلب منك اأن ل 

تذهب؟ لقد وعدتني ب�أّنك �ستعود ب�سرعة. األ ينبغي عليك البق�ء بج�نبي؟«. 

ل���م ينب�ض ببنت �سفة، قام وذهب نحو حقيبت���ه ليفتحها ثم قال: »اأنت محّقة تم�ًم� واأن� 

اأقبل كالمك، لكن انظري م�ذا ا�ستريت! لقد وجدته� ب�سعوبة؛ انظري، هذه هي!«.  

ا، لكّنها وافقت  ث���م رفع بطانية ال�سوف في الهواء وحّركها اأمام���ي. لم يكن لونها زهريًّ

ذوقي. كانت زرقاء مذيلة بخيوط بي�ساء، كانت بطانية مرّبعة ال�سكل مطّرزة بخيوط بي�ساء 

وزرقاء على اإحدى زواياها.  
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اأخ���ذت البطانية وو�سعتها بجانب المهد. ق���ال �سمد بحما�سة: »ل ُيمكنك اأن تت�سّوري 

ك���م ع�ني���ت لأجده����، ذهبت مع اثنين م���ن رف�قي على الدّراج���ة نفّت�س يميًن���� وي�س�ًرا في 

الأ�سواق اإلى اأن وجدته� خلف واجهة اأحد المحاّلت«. 

قلت بهدوء: »�سكًرا لك«. 

اأخ���ذ بيدي و�سغط عليها وقال: »كّل ال�سكر لك، اأعرف اأّنك تحّملت الكثير من العن�ء، 

ليتن���ي كن���ت بج�نب���ك، �س�محيني قدم خي���ر! اأعترف اأّني مذنب، ل اأدري م����ذا اأفعل اإن لم 

ُت�س�محيني«.

ثم انحنى وقّبل يدي وو�سعها على عينه، اأح�س�ست بدموعه تبّللها. 

قال: »اأعطني ابنتي كي اأراه�!«. 

قل���ت: »ل�ست ف���ي ح�لة جيدة، خذه� بنف�س���ك«. قال: »ل! اأرج���وك اإن كنت ت�ستطيعين 

�سعيه� اأنت في ح�سني، ف�إّن اأخذه� من يديك ُيعطيني �سعوًرا وبهجة مختلفين«. 

رغم الآلم في ظهري وبطني، انحنيت ب�سعوبة واأخذت الطفلة من المهد وو�سعتها في 

ح�س���ن �سمد. قّبل �سم���د الطفلة وقال: »اأ�سكرك اللهم األف مرة. ي���� له� من طفلة جميلة 

ومحّببة!«.

 تلك الليلة اأقام �سمد ماأدبة على �سرف المولودة التي اأطلق والدي عليها ا�سم خديجة. 

بع���د انتهاء ال�سيافة وتهدئة الأمور، �ساألت �سمد: »كم يوًم� �ستبقى عندن�؟« قال: »كم� 

ترغبين! ع�سرة اأو خم�سة ع�سر يوًم�«. قلت: »وم�ذا عن عملك اإذاً؟« قال: »اأنجزن� المبنى 

وبعد اأ�سبوعين اأو ثالثة اأ�س�بيع �س�أبحث عن عمل جديد«.  

، حيث كان اإّما  ل���م يتجاوز هذا الوعد الكالم، لأّن �سمد لم يكن موجود في البيت اأ�سالاً

في همدان اأو في رزن اأو في دمق، في حين كنُت من�سغلة بالطفلة واأعمال المنزل. 

ذات ليل���ة م���ددت ال�سفرة، وقمت بو�س���ع ال�سحون عليها. كان �سم���د من�سغالاً بالراديو 

 ، وكعادته األ�سقه باأُذنه. اأخذت الِقدر اإلى ال�سفرة وقلت ل�سمد: »�سعه ج�نًب�، وتع�َل نتع�سَّ

اأن� ج�ئعة جًدا«.   

لم يتحّرك �سمد من مكانه، جل�ست اأمامه اأنظر اإليه، فاإذا به ي�سع الراديو على الأر�ض 

ا، ثم اّتجه نحو خديجة، اأخذها من المهد وبداأ يقّبلها  وينه�ض ي�سّفق ويدور في الغرفة فرحاً

ويرفعه���ا على يديه اإلى الأعلى. كنت اأنظر اإلي���ه بده�سة، قمت مذعورة واأخذت الطفلة منه 
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معتر�سة: »م� خطبك؟ م�ذا تفعل بهذه الطفلة؟ هي لم تكمل اأربعين يوًم� بعد، م� زالت 

في �سهره� الأول، �ست�سبح مجنونة ب�سبب اأفع�لك!«.  

كان ي�سحك ويدور ويرّدد: »اأ�سكرك ي� رّب، اأ�سكرك ي� اإلهي!«. 

و�سع���ُت خديجة ف���ي المهد ثانية. تق���دم �سمد اإلّي، وقال: »ق���دم خير! �سي�أت���ي الإم�م، 

�سيع���ود الإم����م اإل���ى اإيران! فديت���ك ي� قدم خير وفدي���ت ابنتك، وجودكم� برك���ة! ثم اأخذ 

ال�سترة من الخزانة«. 

�ساألته بده�سة: »اإلى اأين؟«. 

قال: »�س�أذهب ُلخبر الأ�سدق�ء اأّن الإم�م �سي�أتي!«.  

كان يتكّلم ب�سغف وبهجة ولم يقّر له قرار، فا�ستيقظت خديجة على �سوته.  

قلت: »وم�ذا عن الع�س�ء؟ اأن� ج�ئعة!«. 

التفت نحوي ورمقني بنظرة حاّدة ثم قال: »اأقول لك اإّن الإم�م �سي�أتي واأنت تتحّدثين 

عن الجوع؟! اأُق�سم لك اإّنني فقدت �سهّيتي، اأ�سعر ب�ل�سبع«. 

بقيت اأنظر اإليه بده�سة وا�ستغراب، قلت: »لن اآكل حتى تعود لنتع�ّسى مًع�«. 

م�سى وقت طويل ول���م يرجع �سمد. كانت معدتي خاوية، تع�ّسيت وجمعت ال�سفرة، عند 

ذل���ك ا�ستيقظت خديجة. كانت جائع���ة، فاأر�سعتها وغّيرت مالب�سه���ا واأرقدتها في المهد. 

جل�ست في الظالم اأنظر من وراء النافذة وغفوت على هذه الحال.  

م�سى ردٌح من الليل، حين ا�ستيقظت على �سوت الباب. كان �سمد. قال ب�سوت خافت: 

»لَم نمت هن�؟!«. 

مّد فرا�سي و�ساعدني لأ�ستلقي عليه. طار النوم من عيني، �ساألته: »هل تع�ّسيت؟!« جل�ض 

بجانب المائدة وقال: »�س�أتع�ّسى الآن«. 

كان���ت خديجة قد ا�ستيقظ���ت، نّحيت اللحاف عّني لأقوم، قال: »ن�م���ي اأنت متعبة«. ثم 

انحن���ى ليح���ّرك المهد وهو ي���اأكل في نف�ض الوق���ت. نامت خديجة بعد قلي���ل، ثم قام �سمد 

ليطفئ النور. قلت: »وم�ذا عن الع�س�ء؟« قال: »لقد اأكلت«. 

عندم���ا ا�ستيقظت ل�سالة ال�سبح راأيته ُيجّهز حقيبته، غ�س�ست بالبكاء و�ساألت: »اإلى 

اأين؟!«. 

ق���ال: »قّررن���� م���ع الأ�سدق����ء ف���ي الم�سج���د اأن ننطل���ق ل�ستقب����ل الإم�م بع���د الأذان 

مب��سرة، قلت لك اإّن الإم�م �سي�أتي«. 
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انهمرت دموعي بال اإرادة مّني وقلت: »منذ اأن اقترن ا�سمي ب��سمك، كنَت اإّم� في الخدمة 

�. م� هو ذنبي؟ لم تبق بج�نبي منذ يوم  الع�سكري���ة، واإّم���� تبحث عن عمل، وكذا اليوم اأي�سً

العر�س واإلى الآن م� يزيد عن �سبعة اأي�م متت�لية. لقد ذهبت اإلى طهران ووعدتني وقته� 

اأّنك �ست�أتي لنبني بيتن� واأّنك �سوف تجد عماًل في ق�ي�س، لكّنك لم ت�أت! اأعرف اأّن ذه�بك 

���� اأّنك متوّرط في  اإل���ى طه���ران لي����س اإل ذريعة كي تقوم ب�أم���ور اأخرى هن�ك. واأعرف اأي�سً

المظ�ه���رات وتوزي���ع المن�س���ورات واأمور كهذه. لم�ذا تزّوجت اإذاً؟ لم����ذا فّرقت بيني وبين 

اأب���ي الح����ج؟ هل تزّوجتني لتعّذبني؟ اأّي ذنب ارتكبته؟ لقد تزّوجت لأكون �سعيدة، لم اأكن 

اأعرف اأّنني �س�أتحّمل الأحزان ليل نه�ر، كّل يوم اأعد نف�سي ب�أّن زوجي �سي�أتي الليلة وغًدا«. 

ا�ستيقظ���ت خديجة على �سوت بكائي وبداأْت تبكي. ذهب �سمد ليهّز المهد وقال: »نعم، 

اأنت محّقة، ل اأملك اأي اإج�بة، لكن اأعدك قدم خير، هذه المرة �ستكون اآخر مّرة. ا�سمحي 

لي اأن اأذهب واأرى اإم�مي. �س�أعود اإليك وبعد ذلك �س�أبقى بقربك«. 

كانت خديجة تبكي بال انقطاع، اأخذتها من المهد لأر�سعها. كانت جائعة واأخذت تاأكل 

ا  ب�سراه���ة. جاء �سمد وجل�ض اأمام���ي، انحنى ليقّبل خديجة. عند ذل���ك غّير �سوته مخاطباً

اإّياها بلحن طفولي: »اأن� خجل منك ومن م�م�، اأعدكم� اأن اأكون بقربكم� بعد الآن. ال�سيد 

الخميني �سي�أتي، ادعوا اأن تهبط ط�ئرته ب�سالم«. 

قلت واأنا اأبكي: »�س�أ�ست�ق اإليك، متى ي�سل دوري في اأن اأ�سبع من روؤيتك؟«. 

احم���ّرت عين���اه وقال: »تظّنين اأّنني ل اأ�ست����ق اإليك؟ اأنت ت�ست�قي���ن اإلى �سخ�س واحد 

فقط بينم� اأ�ست�ق اأن� اإلى �سخ�سين: اأنت وهذه الطفلة«.  

بع���د عّدة اأي���ام، اأ�سبح���ت القرية وكاأّن زل���زالاً قد �سربه���ا، احت�سد النا����ض في الأزقة 

وال�ساح���ة وعلى �سطوح المن���ازل، كانوا يوّزعون الحلويات في حي���ن ان�سغلت الن�ساء باإعداد 

، والكل ُيرّدد: »لقد اأتى الإم�م!«.  
(1(

الخبز والُكماج

فّكر في �سمد. اأعرف اأّنه الأقرب بيننا اإلى الإمام. كنت اأرغب 
ُ
كنت في تلك اللحظات اأ

ا لروؤية الإمام.   حّلق ونذهب معاً
ُ
ا لأ في اأن اأكون طائراً

ل���م يكن في قاي�ض �سوى �سخ�سين يمتلكان جهاز التلفاز، فاحت�سد النا�ض اأمام منزلهما 

وعّج���ت الباح���ة والزقاق بالح�س���ور. كانوا يقولون: »م���ن المق���ّرر اأن يبّث التلف����ز م�س�هد 

)1)   نوع من الحلويات البيتّية التقليدّية.  



سأنتظرك...   66

ع���ودة الإم����م وخط�به. كم� ا�ست�أجر الكثير من ال�سّب����ن والرج�ل �سي�رات وغ�دروا القرية 

مّتجهين اإلى طهران«.  

عاد �سمد بعد اأيام، وكان في غاية ال�سرور. من لحظة دخوله المنزل، بداأ يروي ما حدث 

مع���ه: »ب�لت�أكي���د ك�ن ذلك بدع�ئك ي� قدم خير، اأن اأ�س���ل اإلى الإم�م و�سط ذلك الزدح�م. 

وجه���ه ي�س���ّع ن���وًرا، لو تدرين كم هو حنون! �سّدقيني ي� قدم خي���ر، لقد م�سح الإم�م بيده 

� ل���ه ولالإ�سالم!  عل���ى راأ�س���ي! فقطع���ت حينه� عه���ًدا على نف�سي اأم����م اهلل اأن اأك���ون جنديًّ

ع�هدت���ه اأن اأتبع���ه حت���ى اآخر نف�س وحت���ى اآخر قطرة دم. ل ُيمكن���ك اأن تت�سّوري الح�سود 

الت���ي توّجه���ت اإلى »به�ست زهراء«. لقد ج�وؤوا م�سًي� على الأقدام من م�س�ف�ت بعيدة. ك�ن 

الن�����س قد ق�موا بتنظيف ال�سوارع و�سطفه���� وو�سعوا المزهري�ت والورود و�سط الطرق، 

ل تتخّيل���ي ك���م ك�ن���ت عظيمًة تل���ك اللحظة التي و�سل فيه���� الإم�م. لقد ن���زل كّل الن��س 

رج����ًل ون�س����ًء، �سب�ًب� وكهوًل اإلى الطرق����ت. كنت قد تركت دّراجتي في طرف ال�س�رع من 

دون اأن اأقفله� وذهبت حيث ك�ن من المقّرر اأن ُيلقي الإم�م كلمته، بعد اأن انتهى الخط�ب 

� ُيح�ول  وعن���د عودت���ي تذّكرت دّراجتي فج�أة. عندم� و�سل���ت اإليه� وجدت بج�نبه� �سخ�سً

اأن يركبه�، لقد و�سلت في الوقت المن��سب. خطر على ب�لي، في تلك اللحظة اأّن تلبيتي 

لالإم�م لم تكن من دون اأجر، ورغم اأّنني ت�أّخرت لم ُت�سرق دّراجتي«.   

ثم فتح �سمد حقيبته واأخرج منها �سورة كبيرة مثنية وقام باإل�ساقها على جدار الغرفة 

وقال: »هذه ال�سورة �ستجلب لن� البركة«.   

����ا اإلى رزن لإح�سار  ف����ي �سباح الي����وم الّتالي، بداأت مهّمة �سم����د الجديدة؛ كان يذهب يومياًّ

ا عن مجيء الإمام وفرار ال�ساه،  بع�ض الأفالم وبّثها للنا�ض في الم�سجد. ذات مّرة، اأح�سر فيلماً

كان ي�سحك كيف اأّن النا�ض تحّم�سوا وكادوا ُيحّطمون �سا�سة التلفاز عندما �ساهدوا ال�ساه.  



الفصل العاشر

صمد في خدمة الثورة

توّج���ه �سمد بعد العيد اإلى همدان. اأتى ذات يوم وقال: »اأعطني الب�س�رة، لقد قلت لك 

� لالإم�م«. �س�بًق� اإّنني �س�أ�سبح جنديًّ

اأ�سب���ح عمل���ه كما اأخبرني ف���ي محكمة الثورة؛ علي���ه اأن يذهب اإلى هم���دان �سباح يوم 

ال�سب���ت حتى نهاي���ة الأ�سبوع ليعود م�ساء الخمي�ض. وكي ل اأعتر����ض عليه، كان يقول قبل اأن 

اأتف���ّوه بكلمة: »لو تعلمي���ن حجم العمل في المحكمة! يعلم اهلل لولك ولول خديجة، لم� 

 .»� كنت �س�آتي في هذين اليومين اأي�سً

خبر 
ُ
كنت قد عرفت للتّو اأّني حامل للمّرة الثانية. لم اأكن على ما يرام، ول اأعرف كيف اأ

الآخرين. قلت بع�سبّية: »ل داعي اأن تذهب اإلى همدان، ل�ست بح�لة جيدة، عليك اأن تهتم 

بي اأكثر، على م� يبدو اأّنني ح�مل مجّدًدا«. 

رف���ع �سم���د يديه نحو ال�سماء وقال م���ن دون اأّي انزعاج: »الحمد هلل، اأ�س�أل���ك ي� رّب اأن 

ت�س�مح قدم خير، اإّنه� ج�حدة النعم، اللهم ارزقن� ولًدا �س�لًح�«. 

ل���م يرق لي كالمه فقلت: »م�ذا تق���ول؟ األ ترى كم اأتعب، اأن� في هذا البرد وبمفردي، 

�، اأحي�ًن�  عل���ّي الهتم����م ب�لطفل���ة، كم� اإّن م�سوؤولية اأعم����ل المنزل كّله� على ع�تق���ي اأي�سً

اأفقد توازني من �سّدة التعب«. 

�سح���ك وق���ال: »اأّوًل، لقد ب���داأ الطق����س يتح�ّسن، ث���م اإّن الجنة لي�ست به���ذه الب�س�طة 

تحت اأقدام الأمه�ت، من دون تحّمل مع�ن�ة كهذه«. 

قلت: »ل اأعلم، عليك اأن تفعل �سيًئ�، م� زال الوقت مبّكًرا حتى ي�أتين� طفل اآخر«.  

ق���ال: »ل تتفّوه���ي بهذا الكالم الذي ل ير�س�ه اهلل، تري���د خديجة اأُخًت� اأو اأًخ� ع�جاًل 

اأم اآج���اًل، علي���ك اأن ُتنجب���ي طفاًل اآخ���ر، اإن لم يكن هذه ال�سنة فف���ي ال�سنة المقبلة. ومن 

الأف�سل اأن يكبرا مًع�«. 
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اأدخ���ل كالم���ه الراح���ة اإلى نف�س���ي. تحّدث قلي���الاً عن عمله، ث���م اأخذ يداع���ب خديجة 

ويمازحها، وبعد ذلك اأبدى فرحه بالطفل الثاني لدرجة اأّنه اأن�ساني انزعاجي منذ دقائق. 

لم يكن �سمد معنا كالعادة، لكن ما كان يوا�سيني اأّن الم�سافة من قاي�ض اإلى همدان اأقل 

منها اإلى طهران. 

ا بعد ي���وم اأ�سعر بثقل الحمل. كانت خديجة على و�س���ك اأن تتم �سنتها الأولى،  كن���ت يوماً

���ا ت�سعه في فمها. كان م���ن ال�سعب علّي واأنا  تحب���و على يديها وقدميه���ا وكّلما وجدت �سيئاً

حامل اأن اأجري خلفها واأقوم برعايتها، ومن ناحية اأخرى منذ اأن انتقلت اإلى منزلي ابتعدت 

ا مّنا، اإذ  عن اأمي وكنت اأ�ستاق لوالدي، لكن من ح�سن حّظي اأّن منزل اأختي حوري كان قريباً

ا في الأيام الأخيرة من  ا، خ�سو�ساً ل���م يكن بيننا �س���وى بيتين اأو ثالثة، فكانت تتفّقدني كثيراً

ا قب���ل اأن تبا�سر اأعمالها اليومية، وبعد اأن تطمئّن اإلى حالي  حمل���ي كانت تاأتي لزيارتي يومياًّ

ا اأن اأحمل خديجة واأذهب اإلى منزل والدي لأم�سي عندهم  تعود اإلى منزلها. يح�سل اأحياناً

عّدة اأّيام، لكن اأينما كنت، اأعود �سباح الخمي�ض كي اأهتّم بالمنزل، وبما اأّن �سمد كان ُيحّب 

 . ره للع�ساء رغم اأّن هذا الطعام ل يوؤكل على الع�ساء عادةاً ا كنت اأح�سّ مرق اللحم كثيراً

���ا، كان �سم���د ي�سل اإلى المنزل عند منت�سف الليل ويط���رق الباب. وعندما اأقول  اأحياناً

ل���ه: المفتاح مع���ك فلماذا تطرق الباب، ي���رّد علّي: »اأن� اأقط���ع كّل هذه الم�س�ف���ة لأجل اأن 

ت�ستقبليني عند الب�ب«. وعندما اأقول: األ ترى و�سعي؟ يتذّكر اأّني على و�سك الولدة وعليه 

اأن ينتبه لي اأكثر، لكّنه في الأ�سبوع التالي ين�سى كّل �سيء«. 

كانت اآخر اأ�سابيع حملي، وما اإن يحين يوم ال�سبت الذي ُيغادر فيه �سمد عادة اإلى العمل 

ي�ساألني: »عزيزتي قدم خير، هل من خبر؟« فاأقول له: »لي�س بعد«. 

وبذلك يطمئّن علّي ويذهب ليعود نهاية الأ�سبوع. 

ف���ي ذلك الأ�سبوع ا�ستعّد �سمد للذهاب ع�سر يوم الجمع���ة. كّنا في �سهر بهمن ويومها 

ت�ساقط الثلج بغزارة. 

ق���ال: »�سنذه���ب �سب�ح ال�سب���ت في مهّمة، م���ن الأف�س���ل اأن اأنطلق الآن ك���ي ل اأت�أّخر، 

اأخ�سى اأن ُتقطع الطريق ب�سبب ت�س�قط الثلوج«. 

وعند ذهابه �ساألني كالعادة: »حبيبتي قدم خير، هل من خبر؟!«. 

كان ظه���ري يوؤلمن���ي قلي���الاً و�سع���رت ب�سيء كوخ���ز الإبر، قلت ف���ي نف�سي ربم���ا هو األم 
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ب�سيط، فح�ساباتي تقول اإّنه ما زال اأمامي اأ�سبوعان للولدة. لذا قلت له: »ل، اذهب رافقتك 

ال�سالمة، الوقت م� زال مبكًرا«. 

لكّن���ي عندم���ا ا�ستيقظ���ت ل�سالة ال�سب���ح، ا�ستّد األم ظه���ري، وبعد قليل ب���داأت بطني 

توؤلمن���ي. ل���م اأكت���رث، وبا�سرت اأعمال���ي اليومية، لكّنني ل���م اأتح�ّسن ب���ل ازداد األمي. كانت 

خديج���ة ل ت���زال نائمة، فذهبت اإلى منزل اأختي واأنا على ه���ذه الحال و�سط الثلوج والبرد؛ 

كنت اأرتجف من �سّدة البرد. اأر�سلت حوري اأحد اأولدها ل�ستدعاء القابلة والآخر اإلى زوجة 

ا لدرجة  اأخ���ي خديجة، ثم اأم�سكت بي���دي لنعود اإلى المنزل. كان البرد في تلك ال�سنة قار�ساً

 في البي���ت. �ساعدتني ح���وري لأ�ستلقي تحت 
(1(

اأّنن���ا ا�سطررن���ا لو�س���ع »من�سدة التدفئ���ة«

لحاف طاولة التدفئة، ثم ان�سغلْت بتح�سير الط�ست والماء ال�ساخن. 

رغبت اأن ُيخبر اأحدهم �سمد. كنت قد ا�ستقت له بهذه ال�سرعة ورغبت اأن يكون بجانبي 

في تلك اللحظات. 

ا اأقول: »ب�لت�أكيد هذا �سمد.. لقد اأتى �سمد..« وكّلما ا�ستّد الألم  كنت كّلما �سمعت �سوتاً

اأرغ���ب اأن اأنادي با�سمه لكّنني اأخجل. لم تكن �سورة �سمد ُتفارق عينّي حتى ولد الطفل. ما 

اإن �سمعت �سوت بكاء المولود الجديد، اأجه�ست بالبكاء. 

؟ ماذا يح�سل لو اأّنك بجانبي؟  �سمد! ماذا �سيحدث لو اأّنك اأّخرت ذهابك قليالاً

ا،  ا، وكعادتي كن���ت اأنتظر عودته. ُطرق الباب ع�سراً ج���اء يوم الخمي�ض واأنا مرتبكة جداً

عرفت اأّنه �سمد. فتحت خديجة زوجة اأخي باب الفناء. 

حينما راأى خديجة في بيتنا، اأدرك الأمر، ف�ساألها: »م� الخبر؟ هل ارت�حت قدم خير؟« 

اأخبرت���ه خديجة اأّن الطفل قد ولد لكّنها لم ُتخب���ره بجن�ض المولود. كانت حوري في الغرفة 

وراأت �سمد من خلف النافذة. نظرت اإلّي وقالت مبت�سمة: »قدم خير، ُقّري عيًن�! ه� قد اأتى 

زوجك«. ثم تركت الغرفة قبل اأن يدخل �سمد. 

ا وقال: »ال�سالم عليك ي�  كن���ت نائمة تحت لحاف من�سدة التدفئة، دخل �سم���د �ساحكاً

�سيدة قدم خير! مبروك ولدة المولود الجديد، اأين هي ابنتي الجميلة؟«. 

كنت منزعجة منه، وهو يعلم بذلك، رغم ذلك �ساألته: »من اأخبرك؟ خديجة؟«. 

جل�ض بقربي حيث كانت الطفلة نائمة بجانبي، انحنى وقّبل جبين الطفلة وقال: »اأن� قد 

)1)  من و�سائل التدفئة خالل ال�ستاء القار�ض. )وقد �سبق الحديث عنها(
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علم���ت! وت�ب���ع: م���� اأروعه� من فت�ة. اأق�س���م ي� قدم خير اإّنه� جميل���ة مثلك تم�ًم�، انظري 

اإلى عينيه� وح�جبيه� ال�سوداوين! اأظّن اأّن عينيه� �سوداوان لأّنه� ولدت في �سهر محّرم«.

ث���م نظ���ر اإلّي وق���ال: »كن���ت اأُري���د اأن اأُعطي زوج���ة اأخي���ك الب�س����رة، لكّنه���� لالأ�سف لم 

ُتب�ّسرني ب�أّن المولود فت�ة ظنًّ� منه� اأّنني �س�أنزعج«.

نه�ض وذهب نحو خديجة التي كانت نائمة بجانب طاولة التدفئة وقال: »خديجتي كيف 

ح�له�؟«. 

قلت: »م�س�بة ب�لزك�م، اأعطيته� الدواء ون�مت للتّو«. 

جل�ض عند خديجة ربع �ساعة كاملة، يالعب �سعرها ويهدهد لها. 

ا وقال: »اليوم اأريد اأن اأقيم م�أدبة لبنتي«.  �سباح اليوم التالي، ا�ستيقظ �سمد باكراً

ذه���ب ودع���ا اأبوينا والإخ���وة والأخوات والأقرب���اء المقّربين وبعد ذلك ج���اء و�سّمر عن 

�ساعديه واأ�سعل الموقد و�سط الفناء. ذهبت اأّمي واأخواتي ون�ساء اإخوتي لم�ساعدته. 

كان ياأت���ي بي���ن الحين والآخ���ر اإلى غرفتي ويق���ول: »ليتك ي� ق���دم خير ب�سّح���ة جّيدة 

وا�ستطعت اأن ت�أتي وتقفي بج�نبي، فال متعة في الطهي من دونك«. 

ا وتجّمعت الثلوج في فنائنا ال�سغير. اأخذ �سمد المجرفة وجرف الثلوج،  كان الجّو بارداً

ا بالبرد ليجل�ض  وجمعه���ا في الزاوية عند المرحا����ض. بعد اإنهاء عمله دخل الغرف���ة متذّرعاً

قرب طاولة التدفئة، ولتدفئة يديه تحت اللحاف. اأخذ يتحّدث عن عمله وعن اأ�سدقائه وعن 

الأحداث التي ح�سلت معه الأ�سبوع المن�سرم. 

كن���ت قد و�سعت خديجة اإلى جانبي الأيمن والمولودة الجديدة اإلى الجانب الآخر، تارة 

اأر�سع طفلتي وتارة اأ�سع المنديل المبّلل على جبين خديجة. فجاأة �سكت وغا�ض في اأفكاره 

وقال: »لقد عّذبتك كثيًرا، �س�محيني ي� قدم خير، منذ اأن تزّوجن� لم تذوقي طعم الهن�ء، 

اإذا لم ُت�س�محيني فبم�ذا اأُجيب رّبي يوم القي�مة؟!«. 

حب�ست الدمع في عينّي وقلت: »م� هذا الكالم الذي تتفّوه به؟«. 

قال: »اإن لم ُت�س�محيني �س�أكون اأ�سود الوجه يوم القي�مة«. 

قلت: »وِلَم ل اأُ�س�محك؟«. 

اأم�س���ك بيدي من تح���ت اللحاف، كانت ي���داه ما ت���زالن باردتين، قال: »اأن���ت الآن في 

اأم�ّس الح�جة لم�س�عدتي لكّنك ترين و�سعي ف�أن� ل اأقدر اأن اأبقى بج�نبك، لقد انت�سرت 
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الث���ورة للت���ّو واأو�س����ع البلد ل���م ت�ستقّر تم�ًم� بع���د. هن�ك الكثير من الأعم����ل التي يجب 

اإنج�زه�، اإذا بقيت بج�نبك ل يوجد من ُينهيه�، واإذا ذهبت �سيبقى قلبي بج�نبك«. 

قل���ت: »ل تح���زن م���ن اأجلي، يوج���د بج�نبي الكثي���ر من الأ�سدق����ء والأق����رب، ولدّي 

اأخوات���ي واإخوت���ي ُي�س�عدونني. ل حرمن� اهلل من �سيرين ج����ن، لوله� لهلكت منذ زمن. 

اأنت ت�بع عملك وخدمتك كم� ُتحّب«.  

�سغط على يدي ورفع راأ�سه، فراأيت عينيه حمراوين، كان كّلما ينزعج تحمّر عيناه بهذا 

ا.  ال�سكل. كان يروق لي وهو على هذه الحال، رغم اأّني لم اأكن اأرغب في روؤيته منزعجاً

واأن���ا اأي�س���ااً �سغطت على يده وقلت له: »هذا غي���ر جّيد، قم واذه���ب، �سيت�سّور الجميع 

اأّنن� ت�س�جرن�«. 

كان���ت اأختي تقف خلف الناف���ذة حين طرقت بيدها على الزج���اج. ارتبك �سمد كثيرااً، 

، واأختي خجلت كذلك واأطرقت راأ�سها  ا بيدي فتركها ب�سرعة. احمّر وجهه خجالاً كان مم�سكاً

وقالت: »�سيد �سمد، »�سيرين ج�ن« تريد اأن ت�سكب الأرز، هاّل اأتيت لنم�سك لها القدر؟ 

نه����ض ليذهب وعندما و�سل اإل���ى الباب التفت اإلّي وقال: »هل ك�ن م� قلتيه من �سميم 

قلبك؟«. 

�سحكت وقلت: »نعم، اطمئن!«.  

ج���اء وقت الظهر، كانت غرفتنا ال�سغيرة قد امت���الأت بال�سيوف، اأحدهم يمّد المائدة 

والآخر ياأتي بالخبز واللبن والمخّلالت، وكان �سمد يجمع اأقداح ال�ساي من اأمام ال�سيوف. 

كان ق���د علق قدحان ببع�سهما، وعن���د محاولته فك اأحدهما عن الآخر، ُك�ِسر وجرحت يده. 

رك�س���ت »�سيرين ج�ن« واأح�سرت قطعة قما�ض و�سّمدت يده. في هذه ال�سو�ساء، قِدم زوج 

« ينزف ب�سّدة منذ ن�سف �ساعة 
(1(

���ا، قال اإّن اأنف اأختي »كرج���ي اأخت���ي اإلى الغرفة م�سّطرباً

ولم يتوّقف حتى الآن. 

 منذ فترة، فاأخذ مفتاحها من على الرّف وقال: 
(2(

وكان �سمد قد ا�سترى �سيارة »جيان«

»هّي� لن�أخذه� اإلى الطبيب«. ثم التفت اإلينا وقال: »اأنتم تن�ولوا الغداء«. 

)1)  �سقيقة قدم خير.
ا. )2) �سيارة جيان الفرن�سية، من الطراز القديم جدًّ
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م���ا اأن مّدوا ال�سف���رة واأح�سروا الغ���داء، حتى خنقتن���ي العبرة، فد�س�س���ت راأ�سي تحت 

ا، كان هو من  ا عن عيون الجمي���ع. كنت اأرغب اأن يكون �سم���د حا�سراً اللح���اف وبكي���ت بعيداً

اأقام الماأدبة، ت�ساءلت: لماذا جرت الأمور هكذا لتمنع �سمد من ح�سور وليمة ابنته؟!  

اأح�س���روا الغ���داء وان�سغ���ل الجمي���ع بتناول الطع���ام، وعل���ت اأ�سوات ارتط���ام المالعق 

ُذني قائلة: »يا 
ُ
بال�سح���ون، دخلت ابنة اأختي في تلك الأثناء، جل�س���ت بجانبي وهم�ست في اأ

خ�لتي، ذهب ال�سيد �سمد مع اأمي واأبي اإلى رزن وطلب مّني اأن اأقول لك ب�أن ل تقلقي«. 

تن���اول ال�سيوف غداءهم و�سرب���وا ال�ساي من بعده. قامت اأخوات���ي ون�ساء اإخوتي لغ�سل 

ال�سحون والأطباق، لكّن �سمد لم يعد. 

�س���ار الع�سر، تناول ال�سيوف الفواكه والحلويات و�سمد لم يعد بعد! اأخذ والدي الحاج 

ُذنيها واأ�سماها مع�سومة، وهم�ض با�سمها فيهما. 
ُ
الطفلة، اأّذن واأقام في اأ

حّل الم�ساء وان�سرف ال�سيوف، با�ستثناء »�سيرين ج�ن« وخديجة اللتين بقيتا بجانبي. 

اأع���ّدت »�سيرين ج����ن« الع�ساء ومّدت خديجة ال�سفرة. ُفتح الباب ودخلت اأختي وزوجها 

ولم يكن �سمد برفقتهما. �ساألتهما بقلق: »اأين �سمد؟«. 

جل�س���ت اأخت���ي بجانبي وكانت حالها قد تح�ّسنت، ق���ال زوج اأختي: »ذهبن� اإلى رزن لكّن 

ل ال�سيد �سمد واأخذن� اإلى م�ست�سفى في همدان، ا�ستط�ع  الدكتور لم يكن موجوًدا، تف�سّ

الدكتور ببع�س الحقن والحبوب اأن يقطع الّرع�ف عن اأنف »كرجي«. ت�أّخر الوقت واأردن� 

اأن نع���ود، فق����ل ال�سيد �سمد: اذهبوا اأنتم، ف�أن� يج���ب اأن اأكون هن� �سب�ح الغد، فلَم اأذهب 

كّل هذا الطريق اإلى ق�ي�س لأعود غًدا، اأخبروا قدم خير اأّنني �س�أعود الخمي�س المقبل«. 

ل���م اأتفّوه ب�سيء اأمام اأختي وزوجها، مع اأّنني كدت اأنفجر من الحزن. غادر الجميع بعد 

الع�س���اء؛ اأرادت »�سيري���ن ج�ن« اأن تبقى معي لكّنني اأرغمتها على الذهاب وقلت: »ل اأر�سى 

اأن يبقى اأبي الح�ج وحيًدا ولم يتن�ول ع�س�ءه بعد«. 

عندما غادر الجميع نه�ست واأطفاأت النور، وجل�ست اأبكي في الظالم. 



الفصل الحادي عشر 

االنتقال إلى همدان

ا لبنتين، وف���ي انتظاري الكثير من الأعمال، م���ا اإن اأ�ستيقظ في  الآن وق���د اأ�سبح���ُت اأمًّ

ال�سب���اح، اأ�سرع في اأعمال المن���زل كالغ�سيل والتنظيف والطبخ، اأو اأهت���ّم بالطفلتين. كان 

وج���ود زوج���ة اأخي اإلى جانبي من اأكبر النعم علّي، حيث ل���م تدعني بمفردي؛ فاإّما اأن تكون 

ا ما يحدث اأن اأذهب اإلى منزل والدي. لكن  هي في منزلنا، واإّما اأذهب اأنا اإلى بيتها. وكثيراً

ا، واأ�سعر اأّني �ساأطير  اأي���ام الخمي�ض كانت تختلف ع���ن باقي الأيام، حيث كنت اأ�سحو باك���راً

ا لأب���داأ الغ�سيل والتنظيف  ا ليلة الخمي����ض كي اأ�سحو باكراً م���ن �سّدة الفرح؛ كن���ت اأنام باكراً

لّمع كّل �سيء، فكل من كان يراني ي���درك اأّن لدّي �سيفااً عزيزااً؛ 
ُ
رّتب الأطف���ال واأ

ُ
والتلمي���ع، اأ

كان �سم���د هو �سيفي العزيز. كنت اأطهو له الطع���ام الذي ُيحّب بكل �سرور و�سغف، يح�سل 

ا وتاأخ���ذ الأطفال وتقول: »اهتّمي بنف�س���ك قلياًل!« هكذا  ���ا اأن تاأتي زوجة اأخي ع�سراً اأحياناً

كانت تم�سي الأيام والأ�سابيع اإلى اأن حّل العيد. 

اأنهين���ا معظم الزي���ارات والمعايدات خام�ض اأي���ام عيد النوروز. عندم���ا ا�ستيقظنا في 

ال�سباح ق���ال �سمد: »�س�أذهب اليوم«. قلت متذّرعة: »م� خطب���ك؟! ِلَم ال�ستعج�ل؟ يجب 

اأن تبقى، ابق هن� حتى اليوم الث�لث ع�سر«.

قال: »ل ي� قدم خير، ل ُتحرجيني، علّي الذه�ب، لدّي اأعم�ل كثيرة«. 

قلت: »واأن� هن� بمفردي، اإذا ف�ج�أن� بع�س ال�سيوف، م�ذا اأفعل مع هذين الطفلين؟«.

� تع�لي معي«. قال: »اأنت اأي�سً

تفاجاأت وقلت: »اإلى منزل من �سنذهب الليلة؟ هل لديك مك�ن؟«.

قال: »لقد ا�ست�أجرت منزًل �سغيًرا، لي�س �سّيًئ�، تع�لي و�س�هديه، �سُيعجبك«.

قل���ت: »تق�س���د اأن ننتقل كّلي����ً؟!« �سحك وقال بهدوء: »نعم، هكذا اأف�س���ل لي، فعملي يزداد 

�، تع�لي نجمع اأغرا�سن� ونذهب اإلى همدان«.  �سعوبة يوًم� بعد يوم، وي�سعب علّي الترّدد اأي�سً
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ل���م اأتخّيل اأن اأترك والدي الحاج و»�سيرين ج�ن« وزوجات اإخوتي ومنزلي ودياري بهذه 

ال�سهولة واأذهب. قلت: »اأن� ل اأ�ستطيع تحّمل البع�د، �س�أ�ست�ق اإليهم«.

انزع���ج قلي���الاً وقال: »اأن���ت ذكّي���ٌة ج���ّداً، كي���ف تريدي���ن مّن���ي اأن اأتحّم���ل ا�ستي�قي لك 

ولالأطف����ل واأن���ت ل ت�ستطيعي���ن تحّم���ل الف���راق؟ اأخ�سى يوًم���� اأن ُي�سبح عددن���� اأربعة اأو 

خم�سة اأ�سخ��س، فكيف لي اأن اأتحّمل فراقكم حينه�؟«.

اأجبت بنبرة معتر�سة: »ل تتفّوه بهذا! ل �سمح اهلل بذلك!«.

بقي �سمد ُيلّح في اقتراحه حتى وافقت، واأخذنا المزاح حتى وجدت نف�سي ذاهبة اإلى همدان. 

وافقت ولكن ب�سرط: »حتى اآخر اأي�م العيد فقط! �س�أعود اإن لم اأ�ستطع التحّمل«.

بمج���ّرد اأن �سمع هذا الكالم نه�ض ب�سرعة وجم���ع بع�ض الأغرا�ض وو�سعها في �سندوق 

� لفترة اأ�سبوع فقط، واإن �س�ء اهلل �سُيعجبك المك�ن«. ال�سيارة وقال: »�سنذهب ح�لًيّ

ذهبن���ا اإل���ى منزل والدي. ل���م ُت�سّدق »�سيرين ج����ن« وانعقد ل�سانه���ا، و�سعنا الأطفال 

عنده���ا حتى الظه���ر، وّدعنا جمي���ع الأقارب. ل���م يبُد اأّن الأطف���ال يريدون ف���راق والدتي، 

.
(1(

فخديجة لم تنزل عن ح�سنها، كانت تبكي وتقول مكّررة بلهجتها الحلوة: »�سين�، �سين�!«

اأخذتها منها ب�سعوبة، ثّم ركبنا ال�سيارة وانطلقنا. كان �سمد قد مالأ ال�سيارة بالأغرا�ض 

ا للجلو�ض، ما جعلها ت�سدر قرقعةاً اأثناء حركتها.  اإلى درجة ي�سعب اأن نجد مكاناً

���ا. في الأي���ام الأولى، كان  ا، بدا كّل �س���يء فيها غريباً تختل���ف هم���دان ع���ن قاي�ض كثي���راً

ا ع���ن اأنظار �سمد  ا�ستياق���ي اإل���ى والدّي يوؤلمن���ي، فاأ�سبحت في بع����ض الأوقات اأنزوي بعيداً

ا ه���و اأّنني اأرى �سمد كّل يوم. كان في الأ�سبوع  واأبك���ي بحرقة. ال�سيء الوحيد الذي بدا جيداً

ا، ُيالعب الأطفال قلي���الاً وي�سرب ال�ساي ثم يغادر البيت  الأول ياأت���ي اإل���ى المنزل لنتغّدى معاً

ا حت���ى الم�ساء. كان���ت مهّمته �سعبة، حيث كّن���ا في بداية الثورة وف���ي ذروة الأعمال  مج���ّدداً

التخريبي���ة التي يق���وم بها المنافقون والإرهابيون، وبما اأّن �سم���د يعمل في ت�سكيالت لجان 

الثورة، فاإّن عمله محفوف بالمخاطر. 

كان هن���اك فائ���دة اأخرى لمجيئنا اإلى هم���دان؛ فالأقارب والمعارف ب���ات لديهم مكاٌن 

يبيتون فيه حين ياأتون اإلى همدان، �سواء للت�سّوق اأو لزيارة طبيب. ف�سار بيتنا نزلاً لل�سيوف 

في اأغلب الأوقات.  

)1) مخّفف �سيرين بلهجة طفولّية.
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ا في  بع���د �سه���ر من اإقامتنا في هم���دان، اأتى تيمور اأخ���و �سمد لي�سكن معن���ا. كان طالباً

الثانوي���ة، وبما اأّن���ه لم يكن في قاي�ض ثانوّية كان اأغلب الفتيان يذهبون اإلى رزن للتعّلم، لكّن 

ا، لذلك اأتى تيمور للعي�ض معنا. ا كانا �سعبين جداً الذهاب والعودة يومياًّ

ا.  لقد ازدادت اأعمالي؛ واأرهقني الهتمام بالأطفال وال�سيوف والأعمال المنزلية كثيراً

ا وتيمور  ذات ي���وم، ل���م يكن �سمد قد عاد اإلى المنزل لتناول الغ���داء، كان الوقت ع�سراً

من�سغ���الاً في اأداء تكاليف���ه المدر�سية، واإذا بالباب ُيطرق. ذه���ب تيمور ليفتحه. نظرت اإلى 

الفن���اء من خلف النافذة، راأيت اأخا زوجي �سّتار يتكّلم مع تيمور الذي اأتى بعد قليل وارتدى 

مالب�سه وقال: �ساأذهب مع اأخي �سّتار ل�سراء الكتب والدفاتر. 

 ، اأجبت���ه متعّجبة: »ب�لأم�س ا�ست���رى لك �سمد كتًب� ودف�ت���ر«. لكّن تيمور كان م�ستعجالاً

: »�س�أعود فوًرا«. خالجني ال�سك ف�ساألت: »لم�ذا لم يدخل ال�سيد �سّت�ر؟!« قال  فاأردف قائالاً

تيمور وهو ُيغادر الغرفة: »�سنعود وقت الع�س�ء«.

ا؛ فّكرت اأّن ثم���ة �سيئااً قد حدث ل�سم���د، لكّنني �سرعان م���ا وا�سيت نف�سي  قلق���ت كثي���راً

وقل���ت: »ل، ل���م يح���دث �سيء، ل���م يدخل �سّت�ر اإل���ى البي���ت لأّن �سمد لم يكن ف���ي المنزل، 

ب�لت�أكيد خجل من الدخول. ل بّد اأّنهم� �سيذهب�ن اإلى المحكمة لروؤية �سمد و�سيعودون 

مًع� في الم�س�ء«.

ا، لكن ه���ذه المّرة كان والد زوجي  بع���د عّدة �ساع���ات، عند الغروب، ُطرق الباب مجّدداً

ا. ما اإن فتحُت الباب حتى �ساألته: »م� الخبر؟ هل حدث �سيء؟!«. خلف الباب وقد بدا قلقاً

دخ���ل والد �سمد اإلى الغرفة وجل�ض في الزاوية مكفهّر الوجه. حاولت اأن اأجعله يتحّدث 

عّم���ا ج���رى لكّنه كان يرّد: »هل م���ن المفرو�س اأن يحدث �سيء؟ لق���د ا�ستقت اإلى اأولدي، 

اأتيت لروؤية تيمور و�سمد«.

�سّدقه! لكن ل���م يكن اأمامي اإل اأن اأ�سكت 
ُ
ه���ل كان باإمكان���ي اأن اأ�سّدق هذا الكالم؟ ل لم اأ

فّكر في اإعداد �سيء للع�ساء. انتابني خوف ل حّد له. كنت غارقة في اأفكار �سيئة ومخيفة حتى 
ُ
واأ

ا. رك�ست مرتبكة نحو الباب لأجد نف�سي اأمام حافلة �سغيرة )ميني با�ض(  ُطرق الباب مجّدداً

واقف���ة خل���ف باب المنزل ينزل منه���ا الأقرباء ووالدي الح���اج و»�سيرين ج����ن« واإخوة زوجي. 

حينه���ا خارت قواي ب�سكل كام���ل، ومهما اأ�سررت عليهم واأق�سمت عليه���م اأن ُيطلعوني على ما 

حدث لم يرّد اأحد ب�سيء. رّدد الجميع نف�ض العبارة: »طلب �سمد مّن� اأن ن�أتي لزي�رتكم!«.

كان عل���ّي اأن اأ�س���ّدق كّل هذا ولكن لم اأ�ستطع، اأدركت اأّنهم ل يريدون الحديث فت�ساءلت: اإن 
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كان���وا يقول���ون الحقيقة فلماذا لم يرجع �سمد حتى هذه ال�ساع���ة المتاأّخرة من الليل؟ اأين ذهب 

تيمور واأخوه؟ لماذا لم يعودوا لغاية الآن؟ كيف لهوؤلء ال�سيوف اأن ياأتوا لزيارتنا في وقت واحد؟  

�سقط في يدي، ذهبت لإعداد الع�ساء. دخلت اإلى المطبخ وبداأت اأطهو الطعام واأذرف 
ُ
اأ

الدموع. اأنهيت اإعداد الطعام لكن لم ي�سل اأّي خبر عن �سمد ول عن اإخوته. قّدمت الع�ساء 

له���م، وبعده���ا اأعددت لهم م���ا تي�ّسر عندنا م���ن الفر�ض لينام���وا. نام الجمي���ع، وبقيت اأنا 

ا، نه�ست من  م�ستيقظة من �سّدة الخوف والقلق، اأنتظر عودة �سمد. كنت كّلما �سمعت �سوتاً

مكاني ونظرت في ظالم الفناء؛ لكن لم ي�سل اأي خبر ل عن �سمد ول عن اإخوته. 

ل اأعلم كيف ومتى غفوت. لكن اأتذّكر باأّنني حلمت كوابي�ض �سيئة ومخيفة حتى ال�سباح. في 

ال�سب���اح الباكر بع���د ال�سالة، وقبل اأن نتناول الفطور، تهّياأ وال���د �سمد للذهاب، وارتدت والدة 

.»� ا عباءتها. رك�ست خلفهما وقد نفد �سبري، ارتديت عباءتي وقلت: »�س�آتي اأن� اأي�سً �سمد اأي�ساً

احتّد والد �سمد في وجهي وقال: »ل! ل يمكن، اإلى اأين تريدين اأن ت�أتي؟ نحن لدين� 

عمل، ابقي اأنت هن� بج�نب الأطف�ل«.

: »اأُق�سم عليكم� ب�هلل اأن تقول لي الحقيقة، م�ذا حدث ل�سمد؟  بداأت اأبكي واأنوح قائلةاً

اأن� اأعلم اأّنه اأُ�سيب بمكروه، قولوا لي ذلك«.

ق���ال لي والد �سم���د ثانية: »اذهب���ي اأنت واهتّم���ي ب�سيوف���ك، �سي�ستيقظون م���ن النوم 

وينتظرون الفطور«.

كن���ت اأبك���ي واأبكي والدم���وع تنحدر عل���ى وجنتي، قل���ت: »�سيري���ن ج�ن« هن���ا و�ستهتّم 

بال�سيوف، اإذا لم تاأخذوني معكم �ساأ�سطّر اأن اأذهب الآن اإلى محكمة الثورة. 

حي���ن �سمع وال���د �سمد هذا، وافق على الذهاب معهم. اأ�سفق���ت والدة �سمد علّي وقالت لي: 

»لي�س لدين� خبر دقيق عّم� جرى �سوى اأّنن� �سمعن� اأّن �سمد م�س�ب وهو الآن في الم�ست�سفى«.

ل���م اأفهم ما حدث لحظة �سمعت الخبر، كيف ركبت ال�سيارة وو�سلنا اإلى الم�ست�سفى. ل 

ا �س���وى اأّنني كنت اأتفّح�ض بعيني واأبحث عن جّثة �سمد، فوقع نظري على تيمور  اأتذّك���ر �سيئاً

ا باتجاه الجناح، وتبعتهما اأنا ووالدة �سمد.  ال���ذي دنا مّنا ليهم�ض في اأذن والده، وذهبوا معاً

كان تيم���ور يق����ضّ بهدوء على والده ما جرى ونحن ن�ستمع اإلي���ه. فهمنا من حديثه اأّن �سمد 

واأح���د زمالئه، قاموا بالأم�ض باإلقاء القب�ض على عدد من المنافقين وكان بينهم امراأة، لم 

يق���م �سمد وزميله بتفتي�سها مراع���اةاً للحكم ال�سرعي، واكتفيا بتوجي���ه ال�سوؤال اإليها: قولي 

الحقيق���ة، هل لديك �سالح؟! عندها اأق�سمت المراأة اأن لي�ض بحوزتها اأّي �سالح. ثم اأركبهم 
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�سم���د وزميله في ال�سيارة لإح�سارهم اإلى المحكمة. واإذا بالمراأة ت�سحب في الطريق قنبلة 

يدوي���ة األقتها و�س���ط ال�سيارة، ما اأّدى اإل���ى ا�ست�سهاد ال�سي���د »م�سكري����ن« زميل �سمد على 

�سيب بجروح فقط. 
ُ
الفور، لكّن �سمد اأ

ا اأمام الباب وقال:  و�سلن���ا اأمام باب الجناح، ذهب تيمور اإلى الحار�ض الذي كان جال�ساً

»نريد روؤية ال�سيد اإبراهيمي«.

عار�ض الحار�ض وقال: »زي�رته ممنوعة ح�ليًّ�«.

وب�سكل ل اإرادي، بداأُت اأتو�ّسل اإليه واأبكي. في تلك الأثناء، و�سلت الممّر�سة. حين علمت 

اأّنن���ي زوجة �سمد، رّقت لحالي وقالت: »ت�ستطيعين اأنت فقط الدخول، لكن لدقيقتين اأو 

ثالث، عودي ب�سرعة«.

اأح�س�ست بوهن في قدمّي، وقفت اأمام الباب واأم�سكت به كي ل اأقع على الأر�ض، حّدقت 

بنظ���ري اإلى الأ�س���ّرة الموجودة هناك، لم اأج���د �سمد داخل الغرف���ة. كاد قلبي يتوّقف عن 

النب�ض، لم تعد اأنفا�سي تت�ساعد، اأين �سمدي؟! ماذا حدث له؟! 

ا على  ، وقعت عيني على ال�سيد »ي�دك�ري« اأحد اأ�سدق���اء �سمد الذي كان م�ستلقياً فج���اأةاً

ا وقال: »ال�س���الم عليك ي� �سي���دة اإبراهيم���ي، ال�سيد  ال�سري���ر عن���د النافذة، راآني ه���و اأي�ساً

اإبراهيمي ن�ئم هن�ك!« واأ�سار اإلى ال�سرير المجاور. 

ل���م اأكن اأ�سّدق اأّن ذلك الرجل النائم عل���ى ال�سرير هو �سمد، كم اأ�سبح نحيالاً وهزيالاً 

وم�سف���ّر الل���ون، كانت وجنتاه غائرتين وعظامه بارزة من تح���ت عينيه. خطوت خطوة اإلى 

ا لحظة راأيت قدميه الهزيلتين خ���ارج الغطاء، خطر ببالي، هل ل �سمح  الأم���ام. خفت كثيراً

اهلل... اقترب���ت منه ووقفت بجانبه، اأح�ّض �سمد بوجودي، فتح عينيه ب�سعوبة وقال بهدوء: 

»اأين البنت�ن؟«.

كادت العب���رة تخنقني، تكّلمت ب�سعوبة بالغة، وقلت له: »عن���د اأختي، اإّنهم بخير، كيف 

ح�لك؟ اأاأنت بخير؟!«.

ل���م ي�ستطع الإجابة، هّز راأ�سه اإ�س���ارة لتاأييد كالمي ثم اأغلق عينيه، كان هذا كّل ما دار 

بيني وبينه. 

ت�سّمرت عيناي على الم�سل وعلى كي�ض الدم المعّلق، فاأتت تلك الممّر�سة واأ�سارت اإلّي 

بالخروج. 
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�سيطر على نف�سي، جل�ست خلف الجدار، 
ُ
خرجت من الغرفة اإلى الممّر وعندها لم اأعد اأ

�سة بيدي و�ساعدتن���ي على النهو�ض ث���م قالت: »تع�ل���ي وتحّدثي اإلى  اأم�سك���ت تل���ك الممرِّ

الطبيب الم�سرف عليه«.

���ا في الممّر، وقالت ل���ه: »دكتور، هذه  �س���ة اإل���ى الدكتور الذي كان واقفاً اأخذتن���ي الممرِّ

زوجة ال�سيد اإبراهيمي«.

ا بكّل هدوء، األقى التحية وقال: »�سيدة  كان الدكتور يقراأ الملف، اأغلقه ونظر اإلّي مبت�سماً

اإبراهيم���ي، لقد راأف اهلل بك وبزوج���ك ال�سيد اإبراهيمي، لقد ت�سّررت كلت� كليتيه ب�سّدة، 

لكن و�سع اإحديهم� خطير جًدا ومن المحتمل اأن تتوّقف عن العمل«.

ترّي���ث قلي���الاً ثم وا�سل كالمه: »اأرادوا في الليلة الم��سية نقل���ه اإلى طهران، وكنت قد 

و�سل���ت للت���ّو ف�أجريت له عملي���ة م�ستعجلة. لو تّم نقله لك�ن م���ن المحتمل اأن تحدث له 

م�س�عف�ت اأكبر في الطريق. ك�نت نتيجة العملية التي اأجريته� له ُمر�سية وقد زال عنه 

الخطر ح�لي�ً، ب�لطبع كم� قلت لك، لم ن�ستطع اأن نفعل �سيًئ� من اأجل الكلية الث�نية«.

ا.  ا ف�سيئاً ����ا اإل اأّنني اعتدت علي����ه �سيئاً ف����ي الأيام الأول����ى كان تحّمل ذلك الو�سع �سعباً

رق����د �سمد في ذلك الم�سف����ى مّدة ع�سرة اأيام، كنت اأ�سع خديجة ومع�سومة عند جارتنا 

واأذهب اإلى الم�ست�سفى، اأبقى بجانبه حتى الظهر، ثّم اأعود اإلى المنزل واأهتّم بالطفلتين 

 واأتناول الطعام، ث����م اأ�سعهما بعد الظه����ر عند جارتنا الأخ����رى واأذهب اإليه حتى 
اً

قلي����ال

الغروب. 

ا ولم اأ�ستطع تركهما مهما حاولت. كانت عقارب  ف���ي اأحد الأيام، �سّجت الطفلتان كثيراً

ا على الباب،  ا واأنا ما زلت في المنزل، �سمعت طرقاً ال�ساعة تقترب من الحادية ع�سرة ظهراً

ا وقال: »�سيدة اإبراهيمي، جّهزي فرا�س  فتحت���ه واإذا باأحد اأ�سدقاء �سمد؛ �سّلم علّي مبت�سماً

، لقد اأح�سرن�ه اإلى المنزل«.
(1(

ال�سيد �سمد واطبخي له قيم�ق

ا في ال�سيارة وبجانبه اثنان من اأ�سدقائه،  األقيت نظرة على الزقاق، وراأيت �سمد م�ستلقياً

كان ي�س���ع راأ�سه على قدمي اأحدهما في حين كانت قدماه على قدمي �سديقه الثاني، ما اإن 

ا بيده. �سحكت و�سّلمت عليه عن بعد باإيماءة من راأ�سي ثم اأ�سرعت  راآن���ي حتى ابت�سم ملّوحاً

نحو المنزل لأجّهز له الفرا�ض.

)1) اأكلة �سعبّية اإيرانية.
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بق���ي اأ�سدقاء �سم���د بجانبه ُيمازحونه وي�سحكون معه حت���ى اأذان الظهر، وحين قّرروا 

المغادرة، اأعطوني كي�سين من الأدوية واأو�سحوا لي كيفية ا�ستعمالها وذهبوا. 

بع���د مغادرتهم ق���ال �سم���د: »ائتين���ي ب�لطفلتي���ن، لق���د ا�ستق���ُت لهم���� كثي���ًرا«. جئت 

بالطفلتين واأجل�ستهما اإلى جانبه. في البداية، اأنكرت خديجة ومع�سومة والديهما. وعندما 

ب���داأ �سمد ُيالعبهما وُي�سحكهما بت�سّرفاته وبحركات وجه���ه وراأ�سه، عرفتا اأّن هذا الرجل 

النحيف ال�سعيف والأ�سفر اللون هو والدهما. 

غداة ذل���ك اليوم بداأ الأق���ارب والأ�سدقاء والمعارف في القرية يتواف���دون اإلى منزلنا 

ا م���ن الو�سع ويقول: »ل اأُريد له���وؤلء الم�س�كين اأن ي�أتوا  لعي���ادة �سمد. كان �سمد منزعجاً

من القرية اإلى هن� من اأجل الطمئن�ن اإلّي«. لذلك اقترح علّي بعد اأيام: »هّي� بن� لنذهب 

اإلى ق�ي�س، اأخ�سى اأن ُي�س�ب اأحدهم بمكروه في الطريق، عنده� �س�ألوم نف�سي«. 

رت حقيبة الأطفال وتجّهزت لل�سفر. لم يكن �سمد يقدر على حمل الحقيبة ول حتى اأن  ح�سّ

يقود ال�سيارة، فحملت مع�سومة وطلبت من خديجة اأن تم�سي بجانبي خطوة خطوة، ثم و�سعت 

الحقائ����ب على كتفي ب�سعوبة بالغة. و�سلنا اإلى محط����ة الحافالت و�سعدنا الحافلة. كان علينا 

عن����د و�سولنا اإل����ى رزن، اأن ننزل من الحافلة لنركب اأخرى تاأخذنا اإل����ى قاي�ض. نقلت الحقائب 

ا  مرات ومرات من كتف اإلى اآخر. كنت في كّل مرة اأ�سع مع�سومة على الأر�ض ثم اأحملها مجّدداً

واأم�س����ك بيد خديجة راجية منها اأن تتبعني في ال�سير. في تلك اللحظات كانت اأمنيتي الوحيدة 

ا من الراحة عندما جل�سنا في الحافلة.  ا اأخذت ق�سطاً اأن نجد �سيارة تو�سلنا اإلى قاي�ض. اأخيراً

نامت مع�سومة ف���ي ح�سني، بينما �سجرت خديجة وتململت ولم ن�ستطع تهدئتها مهما 

، بعدها  حاولن���ا. عن���د ذلك، اأخذه���ا بع����ض ركاب الحافلة، الذي���ن نعرفهم واألهوها قلي���الاً

ا�ستيقظت مع�سومة وغلبني النوم من �سّدة التعب.

ما اإن علم الأقرباء والأ�سدقاء بوجودنا في القرية حتى بداأوا يتوافدون اإلى منزل والدي 

ا ف���ي قاي�ض، من دون اأن اأكون قلقة من ذهاب  لعي���ادة �سم���د، كانت هذه اأول مرة نم�سي وقتاً

ا  غّير له ال�سمادة يومياًّ
ُ
�سمد. كان طريح الفرا�ض ولم يقدر على التجوال هنا وهناك، كنت اأ

ا على عقب، فاأنا اأ�سبحت من يرغب  عطيه الأدوية في مواعيدها. كان الأمر قد انقلب راأ�ساً
ُ
واأ

ف���ي زيارة الأقارب والذهاب من من���زل اإلى منزل وزيارة الأ�سدق���اء، و�سمد يتّذرع ويقول: 

»اأين اأنت ي� قدم خير؟ تع�لي واجل�سي بج�نبي، تع�لي وتحّدثي معي، لقد �سجرت«.
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ا، من دون خوف اأو قلق من  بع���د عّدة �سنوات من زواجنا كانت هذه اأّول م���رة نجتمع معاً

فراق اأو غياب، نجل�ض ونتناول اأطراف الحديث. 

ا�ستطاعت خديجة اأن تت�سّلل اإلى قلوب الجميع بطريقة حديثها الحلو، كان والدي ُيحّب 

الطفلتين بجنون، فهو يم�سي معظم وقته معهما، وياأخذهما من مكان اإلى اآخر. 

ا م���ا ُتخاطبها ب� »�سين����.. �سين�«،  ل���م تكن خديجة لتت���رك ح�سن »�سيرين ج����ن« وكثيراً

كم���ا اإّن »�سيرين ج����ن« كانت تتفانى في الهتمام بها. اأ�سبح���ت طريقة خديجة في ت�سمية 

ا بداأوا ينادونها »�سين�«.  »�سيرين ج�ن« توؤّثر في الآخرين فهم اأي�ساً

م�سي معظم اأوقاتي بجانب �سمد. في اإحدى المرات 
ُ
�سار والدي يهتّم بالطفلتين، واأنا اأ

ق���ال �سمد: »ك���م تمّني���ت اأن اأجل����س بج�نبك هك���ذا واأتحّدث اإلي���ك، ي� ليت ه���ذه الأي�م ل 

تنتهي ي� قدم خير«. 

 اأّم���ا اأنا فكاأّن���ي اأردت اأن اأ�سمع منه هذا الكالم، اأ�سرعت ف���ي الرّد عليه وقلت: »�سمد، 

تع�ل واترك العمل لنعود اإلى ق�ي�س مرة اأخرى«.

فاأج���اب �سمد من دون تري���ث: »ل.. ل اأبًدا، ل تقولي هذا، اأن� جن���دّي الإم�م وع�هدت 

� له، بلدن� بح�جة اإلين� هذه الأي�م، واأنت بدًل من هذا الكالم ادعي  نف�س���ي اأن اأبق���ى جندًيّ

ل���ي اأن اأ�سف���ى ب�سرعة لأعود اإلى عملي. لو تعلمين كم تعبت من الجلو�س، ل يجدر بي اأن 

اأن�م في الفرا�س، ل بّد اأن اأذهب لأخدم هذا البلد«.

كان الدكت���ور ق���د طلب ل���ه ا�ستراحة لمّدة �سهري���ن، لكّننا عدنا اإلى هم���دان بعد م�سّي 

ع�سرة اأيام فقط. وعند و�سولنا اإلى المنزل قال �سمد: »اأن� ذاهب«.

األححت عليه قائلة: »ل تذهب، ح�لتك لم تتح�ّسن بعد، لم تلتئم جروحك حتى الآن، 

و�سوف تنزف اإذا تحّركت كثيًرا«.  

ا. لم ي�سِغ لكالمي وقال: لقد ا�ستقت لالإخوة، �ساأذهب لأتفّقدهم ثم اأعود فوراً

���ا يمكن اإجباره على البق���اء في المنزل بالإ�س���رار والكالم. كان  ل���م يكن �سمد �سخ�ساً

ا. وفعالاً ذهب وعاد في الم�ساء. حمل  عندما يقول اإّنه ذاهب، فمعنى ذلك اأّنه �سيذهب حتماً

ا من الفواك���ه واللحم والماأكولت، ثم توّج���ه اإلّي وقال: »قدم خي���ر! علّي الذه�ب  مع���ه �سيئاً

وم���ن المحتم���ل اأن ل اأعود ليومي���ن اأو لثالثة اأي�م، لقد تراكمت الأعم�ل في فترة غي�بي 

ول بّد اأن اأُنجزه�«.
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ف���ي بداية مجيئنا اإل���ى همدان لم يكن لدينا اأق���ارب اأو اأ�سدقاء للت���زاور، كانت �سلوتي 

الوحي���دة اأن اأم�س���ك بيد خديجة واأحمل مع�سوم���ة واأخرج للت�سّوق. وعندم���ا األتقي باإحدى 

ا.    الجارات في الزقاق اأطير من الفرح، فنتوّقف بجانب ال�سارع نخو�ض في الأحاديث معاً

ذات م�س���اء، ا�ستريت الخبز، وعند عودتي اإلى المنزل، التقيت بن�ساء الجيران يقفن على 

باب اأحد المنازل يتبادلن اأطراف الحديث. في ذلك اليوم �سعرت ب�سيق �سديد، فوقفت معهّن 

ا فقبلن الدعوة. قليالاً وبعد التحية وال�سالم دعوتهّن اإلى المنزل لحت�ساء ال�ساي معاً

ا من  تق���ّدم نحون���ا، في تلك الأثناء، رج���ل م�سرع من اآخر الزقاق، يحم���ل مكن�سة وعدداً

الكتب، �ساألنا: »هل اأنتم من قرية ح�جي اآب�د؟«.

نظرنا اإلى بع�سنا واأجبناه: ل! �ساأل الرجل: »فمن اأين اأنتم اإذاً؟«.

عطي اأي معلومة 
ُ
ا فال اأختلط مع غرباء ول اأ كان �سم���د قد �سب���ق واأو�ساني اأن اأنتبه جيداً

ا ولم اأقل �سيئاًا. �سخ�سية اأو عائلية لأحد، لذلك كنت متيّقظة جداً

لك���ّن الرجل بداأ ُيكثر م���ن اأ�سئلته: »اأين منزلكم؟ م����ذا يعمل اأزواجكم؟ م���ن اأّي قرية 

اأنتم؟« عندما و�سل الأمر اإلى هنا، فتحت الباب بالمفتاح لندخل المنزل، بينما قالت اإحدى 

الن�س���اء: »ي���� �سيد، لديك كّل ه���ذه الأ�سئلة، ابق هن� قلياًل لأُخبر زوج���ي كي ي�أتي وُيجيب 

عن اأ�سئلتك، فب�إمك�نه م�س�عدتك اأكثر مّن�«.

ما اإن �سمع كالمها حتى ان�سرف مهرولاً من دون وداع. 

قال���ت الجارة حينما ابتعد الرجل عّنا: »�سيدة اإبراهيمي، ه���ل راأيت كيف اأخفته؟ قلت 

له اإّن زوجي في البيت رغم اأّنه لي�س هن�ك اأحد في منزلن�«.

وقال���ت اإحدى الن�ساء: »اأعتقد اأّن المن�فقين هم من ق�موا ب�إر�س�ل الرجل للبحث عن 

زوج���ك واأراد التع���ّرف اإليك���م لينتقم���وا من���ه ب�سبب اأولئ���ك الذين األقى القب����س عليهم«. 

ا. اأخافني هذا الكالم وفزعت اأن ُي�ساب �سمد بمكروه مجّدداً

ا وكذلك  اأخافتن���ا هذه الحادثة، لذلك لم تدخل الجارات، وتفّرقن���ا. اأقفلت الباب جيداً

اأقفلت باب المنزل الداخلي وو�سعت خلفه كر�سيًّا.

ف�ت؟«. ا قليالاً وعندما راأى الو�سع �ساأل: »م� هذه الت�سرُّ تلك الليلة عاد �سمد مبكراً

� اأنتّن الن�س�ء تخفن من كّل �سيء، ل داعي  اأخبرته بما جرى اليوم، ف�سحك وقال: »حقًّ

للخوف«.
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، لدّي 
(1(

ارتدى مالب�سه بعد الع�ساء، �ساألته: »اإلى اأين؟« اأجاب: »ذاهب اإلى مقّر اللج�ن

بع�س الأعم�ل، ربم� لن اأعود لعّدة اأي�م«.

بكيت وتو�ّسلت اإليه وقلت: »األ ُيمكنك البق�ء؟« اأجابني بهدوء تام: »ل!«.

قلت: »اإّنني خ�ئفة، اإذا ع�د الرجل مع جم�عته في منت�سف الليل فم�ذا اأفعل؟«

ف���ي البداية لم ياأخذ �سمد المو�سوع على محمل الج���ّد، لكّنه عندما راآني خائفة اأخرج 

�سالح���ه واأعطانيه وق���ال: »اإذا ح���دث �س���يء ا�ستعملي هذا«، ث���م عّلمني طريق���ة ا�ستخدام 

الم�سّد�ض وذهب.

و�سع���ت الم�سّد�ض تحت و�سادتي ونمت خائفة. في منت�سف الليل ا�ستيقظت على �سوت 

ط���رق الباب، اأخذت الم�سّد�ض وذهبت اإلى الفناء. لكن كّلما �ساألت: من الطارق؟ لم ُيجبني 

ا. كنت حائرة، ل اأعرف ماذا اأفعل.  اأح���د، م���ا اإن عدُت اإلى الغرفة حتى ُطِرق الباب مج���ّدداً

ا هذه  اقترب���ت من الباب ثانية ووقفت خلف���ه و�ساألت عدة مرات: »من ب�لب�ب؟« لم اأ�سمع ردًّ

ا. المرة اأي�ساً

تكّررت الق�سة تلك الليلة عدة مرات، كان �سوت الجر�ض يرتفع عند عودتي اإلى الغرفة 

ولكن لم يكن اأحد ُيجيب من خلف الباب، فتاأّكدت باأّن هناك من يريد اإزعاجنا وم�سايقتنا. 

ول�س���ّدة خوفي اأ�س���اأت كّل اأنوار البيت، وف���ور �سماعي جر�ض الباب ه���ذه المرة �سعدت اإلى 

ال�سطح وجّهزت ال�سالح.

ا، تاأّكدت اأّنهم���ا من طرقا الباب،  راأي���ت رجلي���ن واقفين في و�سط الزق���اق يتحّدثان معاً

فوّجهت ال�سالح �سوبهما لكّنني انتبهت فجاأة اأّن اأحدهما جارنا ال�سيد ع�سكري الذي كانت 

زوجته على و�سك الولدة.

�س���ررت لروؤيته وناديته من عل���ى ال�سطح وقلت: »�سيد ع�سكري، اأه���ذا اأنت؟« ثم رك�ست 

نحو الباب لأفتحه.

ا، وكانت م���ن عادته عندما  ���ا ونجيباً ا وملتزماً ا جداً ���ا محترماً كان ال�سي���د ع�سك���ري اإن�ساناً

يط���رق الباب اأن يبتع���د قليالاً عنه، فلم يكن ي�سم���ع �سوتي من خلف الباب. لق���د اأتى الليلة 

ليطلب م�ساعدتي، لأّن زوجته كانت على و�سك الولدة.  

)1) يق�سد بها لجان الثورة.
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حادثة السرقة

انتقلنا بعد فترة من ذل���ك المنزل وا�ستاأجرنا منزلاً اآخر في �سارع هنر�ستان. اأثناءها، 

مر�س���ت مع�سومة و�س���اءت حالتها اإلى ح���ّد ا�سطررنا لنقله���ا اإلى الم�ست�سف���ى و�سط تلك 

الن�سغالت. كان �سمد قد باع �سيارته. وبقينا من دون �سيارة، ما زاد من �سعوبة تنّقلنا اإلى 

هنا وهناك. عند الظهر عدنا من الم�ست�سفى، اأو�سلنا �سمد اإلى اأّول الزقاق ثم ركب �سيارة 

اأجرة وعاد اإلى عمله.

كنت اأحمل مع�سومة وخديجة تم�سك عباءتي متثاقلة في الم�سي، كانت تطلب اأن اأحملها 

ا. اأم�سكت عباءتي باأ�سناني واأم�سكت يد خديجة مع كي�ض الدواء بيدي الثانية.  هي اأي�ساً

و�سل���ت اإل���ى المنزل بعد ط���ول عناء، واأخرج���ت المفت���اح ب�سعوبة م���ن حقيبتي لأفتح 

فلح، رغ���م اأّن القفل كان يفتح لكن الباب 
ُ
ا ولم اأ الب���اب، لك���ن الباب لم يفتح. حاولت مجّدداً

ا اأقفله م���ن الداخل، طرقت الب���اب عدة مرات، وبع���د لحظات تمّلكني  ل���م يفت���ح، كاأّن اأحداً

الخ���وف. طرقت باب الجيران واأخبرتهم بما حدث. خافت الجارة اإلى حّد اأّنها لم تقدر اأن 

خبر �سمد، فقبلت 
ُ
تخطو خطوة واحدة، ا�ستاأذنت منها كي اأترك الأطفال عندها لأذهب واأ

الج���ارة واأخذت مّني الأطف���ال. اأ�سرعت نحو ال�سارع العام. طال انتظ���اري من دون اأن تمّر 

حتى �سيارة واحدة.

قليالاً ما كانت ال�سيارات تترّدد اإلى �سارع هنر�ستان. لم يكن باليد حيلة، كانت الم�سافة 

ا على الأق���دام، فحثثُت  طويل���ة حت���ى اأ�سل اإل���ى مرقد »بو عل���ي« وكان عل���ّي اأن اأطويها �سيراً

الخط���ى ورك�ست حتى و�سلت اإلى المرقد. ل���م يكن قد بقي اأمامي م�سافة طويلة حتى اأ�سل 

ا ولم اأقو على الم�سير  اإل���ى �سارع »خواجه ر�سي���د« حيث يقع مقّر اللجنة، لكّنني تعبت كثي���راً

حت���ى خط���وة واحدة، فقد كان تعب اأيام النتقال من المنزل قد اأخذ مّني كّل ماأخذ، اإ�سافة 

اإل���ى اأّن قّلة النوم في الليالي الما�سية ومر�ض مع�سوم���ة والمكوث في الم�ست�سفى قد اأنهك 
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ق���واي. لكن رغم ذل���ك كان ل بّد من متابعة ال�سير، فا�ستاأنفت الرك�ض وعندما و�سلت اأمام  

مركز اللجنة كاد ينقطع نف�سي.

راأي���ت اأمام الباب جندّي حرا�سة فقلت له: »اأريد ال�سي���د اإبراهيمي، اأخبروه اأّن زوجته 

عل���ى الب����ب«. اّتجه الجندّي نحو غرفة الحرا�سة ورف���ع �سماعة الهاتف، اّت�سل وقال: »�سيد 

اإبراهيمي، اإّن زوجتكم اأم�م الب�ب ب�نتظ�ركم«.

كان �سمد يتكّلم ب�سوت عال بحيث كنت اأ�سمع �سوته، ف�ساأل با�ستغراب: »زوجتي؟! هل 

اأنت مت�أّكد؟ لقد اأو�سلت زوجتي والأطف�ل اإلى المنزل منذ قليل«.

دخل���ت الغرفة وقلت ب�سوت مرتفع: »�سي���د اإبراهيمي، هل لك اأن ت�أتي عند الب�ب، لقد 

طراأ �سيء مهّم«.

بعد قليل اأتى �سمد، ما اإن راآني حتى �سارع في ال�سوؤال من دون تحية: »م�ذا حدث؟ هل 

الطفلت�ن بخير؟ اأنت بخير؟!«.

قلت: »جميعن� بخير، لي�س هن�ك من �سيء غير اأّنني اأظّن اأّن المنزل تعّر�س لل�سرقة، 

تع�ل معي، لم اأ�ستطع فتح الب�ب«.

ترّيث قليالاً وقال: »�س�أعود فوًرا«.

ذه���ب وعاد بع���د قليل ب�سحبة اأحد الجن���ود، اأدار الجندّي مح���ّرك ال�سيارة التي كانت 

مركون���ة جان���ب الجدار، جل�ض �سم���د في المقعد الأمام���ي وجل�ست اأنا ف���ي الخلف، بعد اأن 

انطلق���ت ال�سيارة التفت اإلّي �سمد  و�ساألني: »م�ذا فعل���ت ب�لطفلتين؟« قلت: »تركتهم� في 

منزل الجيران«.

اأقّلتنا ال�سيارة ب�سرعة اإلى �سارع هنر�ستان ودخلنا في الزقاق ووقفنا اأمام باب المنزل.

ن���زل �سمد من ال�سيارة واأخرج المفتاح وحاول اأن يفتح الب���اب فلم ُيفلح. ت�سّلق الجدار 

ا اأّن الباب قد تّم اإغالقه من الداخل. بعدما تاأّكد هو اأي�ساً

قل���ت للجن���دّي: »ي� �سيد، ب�هلل عليك اإل م���� تبعته، من المحتم���ل اأن يكون اأحد م� في 

الداخل«.

و�س���ع الجن���دّي قدمه على مقب�ض الب���اب وت�سّلق الجدار، ثم قام بفتح���ه وقال: »ل يوجد 

اأحد، لقد دخل ال�س�رقون عبر ال�سطح وغ�دروا عبره«.

ا. �سحيح اأّننا لم نكن قد رّتبنا الأثاث بع���د، لكّن الأغرا�ض لم تكن  كان المن���زل مبعث���راً
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عل���ى تلك الحال! كان���ت المالب�ض مرمية و�سط الغرفة والفرا�ض اإلى جانب، والأواني القليلة 

التي نمتلكها كانت مرمية في المطبخ وقد ُك�سرت بع�ض ال�سحون وعدد من الأكواب.

ا كاأّنه يبحث عن �سيء، ناداني وقال: »قدم خير! الم�سّد�س! م�سّد�سي  كان �سمد مرتبكاً

غير موجود، ي� له� من م�سيبة!«.

ا من اأّي �سيء اآخ���ر، كنت قد خّباأته بحيث  كن���ت واثقة من اأّن م���كان الم�سّد�ض اأكثر اأمناً

ل يق���در اأحد على اإيجاده، فذهبت نح���وه. وكان ظّني في مكانه؛ اأخذت ال�سالح وو�سعته في 

ا لم يحدث، وقال بب���رودة اأع�ساب: »لقد �سرقت  ي���د �سمد الذي تنّف����ض ال�سعداء كاأّن اأمراً

النقود فقط، ل ب�أ�س، فداك وفداء البنتين«.

�سعقن���ي الخبر، وخارت قواي فجل�ست على الأر�ض؛ لقد �ُسرق ثمن ال�سيارة التي بعناها 

منذ اأ�سابيع قليلة! كنت قد و�سعته في علبة حليب الأطفال داخل الخزانة.

ا.   بعد قليل فّت�ست عن الحلّي الذهبّية القليلة التي اأملكها فلم اأجدها، لقد �سرقوها اأي�ساً

راح �سم���د يوا�سيني ويقول: »ل تحزن���ي، �س�أعّو�سه� لك ب�أف�سل منه�، قليل من النقود 

وبع�س الذهب ل ي�ستحّق�ن كّل هذا الحزن، المهم اأّن ال�سالح لم ُي�سرق وبقي هلل الحمد 

في مك�نه«.

بعد �ساعة ان�سرف �سمد مع الجندّي وبقيت اأنا بمفردي.

اأح�س���رت البنتين من من���زل الجارة، لكّنني لم اأ�ستطع فعل �س���يء مهما حاولت. اأ�سبحت 

ا اأّن هناك اأحدااً ما خلف الباب اأو  اأخ���اف م���ن الدخول اإلى الغرفة اأو المطبخ. كنت اأتخّيل دائماً

مختب���ئ وراء الب���راد اأو تحت الدرج. لذلك فر�ست ال�سجادة في اإحدى زوايا الفناء وجل�ست اأنا 

والبنتان هناك. كانت حالة مع�سومة �سيئة لكّنني لم اأجروؤ على دخول المنزل. 

ع���اد �سمد في الم�س���اء وكّنا ما نزال جال�س���ات في الفناء. ا�ستغ���رب الو�سع، فقلت له: 

. الأمر لي�ض بيدي، اأنا خائفة فعالاً

�سدمة الحادثة جعلتني اأفقد عالقتي بالمنزل. حمل الأطفال واأخذهم اإلى الغرفة، واأنا 

رت الع�ساء. ظّل �سم���د يرّتب الأغرا�ض حتى منت�سف الليل،  ���ا دخلت بم�ساعدته وح�سّ اأي�ساً

فقلت له: »ل ُتتعب نف�سك في ترتيب الأغرا�س، لن اأ�سكن هذا المنزل، اإم� اأن تجد منزًل 

اآخر اأو نرجع اإلى ق�ي�س«.

�سحك وقال: »قدم خير، اأ�سبحِت طفلة؟«.
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قل���ت: »اأن���ت ل�ست معي من ال�سب����ح اإلى الم�س�ء، وبعد اأي�م �س���وف تتركني وتذهب في 

مهمة، فم�ذا �س�أفعل بمفردي اإن ع�د الل�سو�س ث�نية؟«.

ق���ال: »ل اأ�ستطي���ع اأن اأذه���ب اإل���ى �س�ح���ب البيت لأعيد ل���ه المنزل«. قل���ت: »�س�أذهب 

� اإذا وافقت اأنت«. �سخ�سًيّ

ا، فعرفت اأّنه يفّكر.  لزم ال�سمت ولم يقل �سيئاً

ا، وق���ال: »لقد تحّدثت م���ع �س�حب  ف���ي الي���وم التالي، ع���اد �سمد عند الظه���ر م�سروراً

المنزل، ووجدت لكم مك�ًن� اآخر لكّنه لم يرقني، لو ت�سبرين قلياًل ف�أجد مك�ًن� اأف�سل«.

قلت: »كيف م� ك�ن اأن� موافقة، دعن� نذهب من هن� في اأ�سرع وقت ممكن«.

انتقلن���ا في اليوم التالي اإلى البيت الجديد الذي كان ي�ستمل على غرفة كبيرة قد ُطليت 

حديثاًا.

لم يكن لدينا كثير من الأثاث، فرّتبته داخل الغرفة. لن اأن�سى تلك الليلة التي نمت فيها 

براحة كاملة، لكن الأو�ساع قد تغّيرت عندما ا�ستيقظت في ال�سباح. 

األقي���ت نظرة من جديد اإلى كّل �سيء وبعيني���ن مفتوحتين، كان في الطرف المقابل من 

الفناء عدد من الغرف ي�سع فيها �ساحب البيت بع�ض الأغنام والأبقار. 

كان���ت رائحة ال�سوف والعلف والروث تفوح في الغرف���ة، ولم نكن نقوى على العي�ض من 

ا، لكن ل بّد من تحّمل هذا الو�سع من دون تذّمر.   كثرة الذباب اأي�ساً

ع���اد �سم���د في الم�س���اء واكت�س���ف الأمر بنف�سه، وق���ال: »قدم خي���ر، هذا الم���ك�ن لي�س 

من��سًب���� لل�سك���ن، يجب اأن نبحث عن مك�ن اأف�سل، �سيمر����س الأطف�ل هن�، ربم� �س�أ�سطّر 

للذه�ب اإلى مهمة، فو�سع البلد لي�س على م� يرام، لكن يجب اأن اأطمئّن عليكم اأّوًل«.  



الفصل الثالث عشر 

 صمد على الحدود العراقّية

ا كان مهتّمااً بالأمر وقال:  اأو�سى �سمد اأ�سدقاءه بالبحث عن منزل منا�سب لنا وهو اأي�ساً

»ل بّد من منزل جيد ومريح يقع على مقربة من الفرن وال�سوق، واأن يكون �س�حبه طيًب� 

حتى ُيعينكم اأثن�ء غي�بي«. 

ا  ا. جاء �سمد بعد ع���دة اأيام م�سروراً قم���ت مرةاً اأخ���رى بجمع الأغرا�ض وو�سعته���ا جانباً

وقال: »واأخيًرا وجدته! منزل جيد ومريح و�س�حبه موؤمن وعطوف، مبروك عليكم!«.

�ساألت با�ستغراب: »مبروك علين�؟!«.

ا، ثم قال: »خالل الأي����م المقبلة �س�أّتجه اإل���ى الحدود، لقد  ا كاأّنه تذّك���ر �سيئاً فّك���ر ملياًّ

بداأت الحرب، وهجم النظ�م العراقي البعثي على اإيران«.

ا لكالمه. ذهبنا اإلى المنزل الجديد لُنعاينه عن قرب، كان المنزل يقع  ل���م اأكترث كثيراً

خل���ف خزان���ات النفط في �ساحية المدينة. لم تكن المنطقة جيدة للغاية، لكّن المنزل كان 

ا  ا. كان مريحاً ا باللون الأخ�سر الف�ستقي، وفيه نوافذ كثيرة اأي�ساً ا وجدرانه مطلية حديثاً جيداً

ا،  ا وعطوفاً عل���ى عك�ض المنزل ال�ساب���ق. وكما قال �سم���د، كان �ساحب المنزل رج���الاً موؤمناً

ي�سك���ن ف���ي الطابق ال�سفلي. في ذلك اليوم، و�سعنا المراآة والق���راآن في المنزل ونقلنا بقية 

الأغرا�ض في اليوم التالي. 

قم���ت بم�سح الزجاج اأّولاً ثم فر�ست الموكيت بمف���ردي، لم يكن لدينا �سوى �سجادة من 

�ستة اأمتار هدية اأبي الحاج، ففر�ستها في و�سط الغرفة، وو�سعت الم�ساند في الأطراف، بعد 

ذلك بداأ المنزل يبت�سم في وجهي. 

ف���ي الأيام الأولى، كانت مهّمتي تنظيف الأغرا����ض وترتيبها في اأماكنها الخا�سة، حتى 

�سع���رة واحدة ل تكاد ت���رى على الأر�ض. كان المنزل جميالاً ي�س���م غرفتين حيث قمت منذ 

�سته���ا ل�ستقبال ال�سيوف. لم يكن ف���ي المنزل �سيء اآخر  البداي���ة باإغالق اإحديهما وخ�سّ
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�سوى مطبخ ومرحا�ض وحمام، لكّنه كان اأجمل منزل ا�ستاأجرناه في همدان. 

ا اأ�س���ود اللون، األ�سقه على النوافذ على  ا ل�سقاً ا �سريطاً اأح�س���ر �سمد عند عودته ع�سراً

�س���كل عالمة ال�سرب )×(، بحيث بقيت اآثار اأ�سابع���ه على النوافذ. اعتر�ست عليه وقلت: 

»لم�ذا فعلت ذلك ب�لنوافذ؟! لقد تعبت كثيًرا بتنظيفه�«.  

ق���ال: »لقد بداأت الحرب؛ ق�سف النظ����م العراقي المن�طق الحدودية، وهذا الال�سق 

يمنع ت�سّظي الزج�ج جّراء الق�سف«. 

ل���م يكن عندي خي���ار اآخر �سوى اأن اأقبل به���ذا الأمر رغم اأّني �سع���رت اأّن هذا الال�سق 

الأ�سود قد اأطبق على قلبي!.

كان �سم����د يذهب ويعود باأخب����ار �سّيئة. في اإحدى الليالي ذهب اإل����ى الجيران واأو�ساهم 

بن����ا ح�س����ب قوله، وفي الي����وم التالي ا�سترى مقادير م����ن الحبوب والأرز واللح����وم. قلت: »ما 

خطبك؟!« قال: »�س�أذهب غًدا اإلى خرم�سهر، ربم� ل اأعود لعدة اأي�م، اأو ربم� لن اأعود اأبًدا«.

ر حقيبته  ا من النقود، تناول الغداء وقّبل البنتين، ح�سّ خنقتن���ي العبرة، اأعطاني مقداراً

ثم وّدعنا وذهب. 

، وكاأّنه خاٍو بال روح. لم اأكن اأعلم ماذا  ا وجميالاً اأ�سبح المنزل الذي كان بنظري �سرحاً

اأفعل. نامت البنتان بعد الغداء، وذهبت اإلى الحمام بحّجة غ�سل المالب�ض المّت�سخة واأخذت 

اأغ�سل الثياب واأذرف الدموع. 

بع���د قليل، �سمعت �سوت الباب، غ�سلت يدّي وذهب���ت لأفتح الباب؛ كانت زوجة �ساحب 

المنزل التي �سعرت بحزني لذهاب زوجي فجاءت توا�سيني.  

قال���ت لي: »تبيع تع�وني���ة الحّي اأكواًب���� ب�لبط�قة التموينية، تع�ل���ي لنذهب ون�ستري 

منه�«. 

ل���م اأرغب بالذهاب، فتذّرعت بنوم البنتين. اأن���ا التي كنت قبل عدة اأيام اأع�سق الت�سّوق 

و�س���راء اأغرا����ض المنزل، فجاأة اأ�سبح���ت اأكره كّل �سيء، فقل���ت في نف�سي: »اإّنه���� الحرب، 

وزوجي قد ذهب اإلى الجبهة، ل اأحد يعرف م�ذا �سيكون م�سيري وم�سير حي�تي، فبم�ذا 

�ستنفعني تلك الأكواب؟!«.

وا�سلت الجارة حديثها: »هل ترغبين اأن اآتي مرة اأخرى عندم� ت�ستيقظ ال�سغيرت�ن 

لنذهب مًع�؟«. 
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قلت: »ل، اذهبي وحدك، لن اأُزعجك«.  

رافقها في ذلك اليوم، ذهبُت بعد اأ�سبوع اإلى التعاونية وا�ستريت الأكواب وو�سعتها 
ُ
ل���م اأ

في الخزانة وفرحت ل�سرائها.  

تغّي���ر حال المدينة. اأ�سبحت الليال���ي مظلمة، وبين الحين والآخر تعلو �سّفارات الإنذار 

عب���ر المذياع. كان���وا ُيعّلمون النا�ض ما ه���و معنى الو�سعية ال�سفراء والحم���راء والبي�ساء، 

علنت الو�سعية 
ُ
وماذا عليهم اأن يفعلوا عند �سماع اأيٍّ منها. وقد حدث بالفعل مرات عّدة اأن اأ

الحمراء، فينقطع التيار الكهربائي، لكن ما تلبث الأمور اأن تعود اإلى الو�سعية البي�ساء من 

دون اأن يح�سل �سيء. 

���ا، اعتادوا عليها  ا ف�سيئاً كان���ت هذه الحالة ُتخي���ف النا�ض وُترعبهم اأّول الح���رب، و�سيئاً

وتاأقلموا معها.  

ا، مّرت ثقيلة �سعبة. ق���ّررت اأكثر من مّرة اأن  م���ّر على غياب �سم���د خم�سة واأربعون يوماً

فّكر ب�سمد واأّنه ربما يع���ود في هذا الوقت 
ُ
اآخ���ذ الطفلتي���ن واأعود اإلى قاي�ض، لكن عندم���ا اأ

وينزع���ج لغيابن���ا، اأتراجع عن قراري. كنت كّل يوم اأنتظر رنين الجر�ض لأفتح الباب ويدخل 

ا اإلى حّد اأّني اأخذت االطفلتين ذات  ا ومزعجاً ا واأ�سب���ح �سعباً �سم���د، لكّن النتظار طال كثيراً

ا وب�سعوبة اأن اأح�سل على بع�ض  يوم وذهبت اإلى المع�سكر لأ�ساأل عن �سمد. ا�ستطعت اأخيراً

الأخبار، قالوا: »نحن مّطلعون على اأخب�ره، هو بخير هلل الحمد«.  

ع���دت اإلى المنزل وكاأّن الحياة دّبت فّي من جديد لمجّرد �سماعي هذا الخبر الب�سيط. 

ا وجميعنا متعبي���ن وجياع���ااً، كانت قدما خديج���ة ال�سغيرت���ان توؤلمانها  كان الوق���ت ظه���راً

، اأر�سعتها فنام���ت، وعالجت و�سع  ا. ان�سغلت بمع�سوم���ة اأّولاً ا تبك���ي جوعاً ومع�سوم���ة اأي�ساً

خديج���ة؛ و�سع���ت قدميها في الماء ال�ساخن وغ�سلتهما، ث���م اأطعمتها وخلدت اإلى النوم هي 

الأخرى، ولأّنهما كانتا متعبتين للغاية، نامتا حتى الع�سر.  

ف���ي تلك الليل���ة، راأيت �سمد ف���ي المنام، يحم���ل مع�سومة وخديجة، يرك����ض بهما في 

ال�سح���راء، ويطاردهم ع���ّدة اأ�سخا�ض م�سّلحين، كاأّنه���م اأرادوا اأن ياأخ���ذوا الطفلتين منه 

بق���وة. فجاأة! ا�ستيقظت من الن���وم، كان قلبي ينب�ض ب�سرعة وق���د ت�سّبب العرق البارد من 

ا من الماء وعدت اإلى النوم، والعجي���ب اأّني راأيت الحلم نف�سه  جبين���ي. نه�س���ت و�سربت كوباً

ا فا�ستيقظت من �س���ّدة الخوف مرة اأخرى. ثم عدت اإلى الن���وم للمرة الثالثة وراأيت  مج���ّدداً
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ا وقلت في نف�سي:  الحلم ذاته! في المرة الأخيرة ا�ستيقظت مرعوبة وقّررت اأن ل اأنام مجّدداً

عدم النوم اأف�سل من روؤية هذه الأحالم!. 

ا تاأتي  ه���ذه المرة بداأت الأ�سوات التي ت�سدر من الخ���ارج ُتخيفني، فكنت اأ�سمع اأ�سواتاً

ا ما ي�سعد من الأ�سفل اإلى الأعلى لكّنه لم ي�سل اإلى الطابق  م���ن ناحي���ة الدرج وكاأّن �سخ�ساً

الثان���ي. كنت قد اأقفلت الب���اب؛ راأيت خلف النافذة ظالل اأ�سخا�ض غرباء ذوي وجوه كبيرة 

واأياٍد �سوداء. 

نظ���رت اإل���ى مع�سومة وخديج���ة النائمتين بجانبي به���دوء، و�سعت اأ�سابع���ي في اأذنّي 

واختب���اأت تحت البطانية لكن مهما حاولت، لم اأ�ستط���ع النوم. ل اأعلم كم م�سى من الوقت 

ا فوق راأ�س���ي بلحية و�س���ارٍب اأ�سودين. ما اإن  عندم���ا �ُسح���ب الغطاء عّن���ي وراأيت ظ���الاً واقفاً

�سيئت الغرفة حتى تاأّكدت اأّنه �سمد. و�سعت يدي على قلبي وقلت: »لقد اأخفتني، لم�ذا لم 
ُ
اأ

تط���رق الب����ب؟« �سحك وقال: »قّرة عيني، اأ�سبح���ت تخ�فين مّني؟« قلت له: »لو تنحنحت 

قلياًل! لقد اأخفتني كثيًرا«. 

قال: »�سيدتي، طرقت الب�ب ولم ت�سمعي، فتحت قفل الب�ب ولم ت�سمعي، دخلت البيت 

ون�ديت���ك ول���م ُتجيب���ي، م�ذا اأفعل اأكثر؟ ي���� لك من مرت�حة الب�ل، كن���ت غ�رقة في �سب�ت 

عميق!«. 

اّتجه نحو الطفلتين، انحنى وقّبلهما قدر ا�ستطاعته. 

ا مرعبة، لم اأق���ل اإّن الخوف كان قد �سيط���ر علّي واإنّي قد  ل���م اأق���ل له اإّني راأي���ت اأحالماً

و�سعت اأ�سابعي في اأذني فلم اأ�سمع �سوته. 

�ساألني: »هل عندن� م�ء �س�خن؟« نه�ست واأجبت: »في هذا الوقت من الليل؟«. 

قال: »ج�سمي ملّطخ ب�لتراب، لم اأ�ستحم منذ �سهر تقريًب�«. 

ذهب���ت اإلى المطبخ واأ�سعلت �سّخان الماء. وقف خلفي وبداأ بالحديث عن اأّن العراقيين 

ا من ال�سهداء، كما يحا�سر  ا كبيراً دخل���وا »خرم�سه���ر«؛ واأّن المدينة قد �سقطت وقّدمنا عدداً

العراقي���ون »اآب�دان« التي تتعّر�ض لق�سف يومي ومحاولت القتحام. تحّدث عن عدم كفاءة 

 وعن عدم توافر ال�سالح والعتاد. 
(1(

»بني �سدر«

ا  )1) الرئي����ض الإيران���ي الأ�سبق)بداية الثمانينيات من الق���رن الما�سي( الذي خان الأمان���ة وتعامل مع العدو �سرًّ
ا اإلى فرن�سا بعد انك�ساف اأمره وما زال هناك اإلى الآن. وهرب متخّفياً
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�ساألته: »هل تع�ّسيت؟«. 

قال: »ل، لكن ل �سهّية لي للطع�م«. 

ا من اللبن  اأع���ددت له ما تبّق���ى من طعام الغداء. م���ددت ال�سفرة وو�سعت عليه���ا كاأ�ساً

ا م���ن الخ�سار التي اأر�سلتها لي �ساحبة المن���زل، ثم �سكبت له الطعام،  والمخّل���الت و�سحناً

، اإذا بعينيه احمّرتا.   فبداأ يتناوله. بعدما تناول ملعقتين اأو ثالثااً
(1(

كان قليالاً من »الإ�سكنة«

؟« هّز راأ�سه بالنفي، ثم توّقف عن الأكل. و�سع الملعقة في ال�سحن  �ساألته: »هل الطع�م ح�رٌّ

واأخذ يبكي. �ساألته بقلق: »م� خطبك؟ هل ح�سل �سيء؟«. 

�سّدق اأّن �سمد يبكي به���ذا ال�سكل، كان ي�سع يديه عل���ى وجهه ويبكي ب�سوت 
ُ
ل���م اأك���ن اأ

مرتفع. 

قلت: »لقد فّطرت فوؤادي، قل لي م�ذا حدث؟« 

ق���ال: »كي���ف اآكل هذا الطع�م وال�سب����ب على الحدود جي����ع، ومح��سرون تحت ق�سف 

دّب�ب����ت البعثيي���ن، لي�س بحوزتهم �سالح لُيح�ربوا به، ول طع����م لي�أكلوه، ول يوجد مك�ٌن 

للنوم، ي� لح�ل هوؤلء الم�س�كين«. 

اأم�سكُت بيده و�سددتها نحوي، قلت: »اأنت تقول اإّنه� حرب، ل مفّر منه� اإًذا، هل ببك�ئك 

وبعدم تن�ولك لالأكل �سي�سبع هوؤلء اأم �ستتح�ّسن الأمور؟ تقّدم واأكمل طع�مك«.  

بعده عن اأجواء الحرب، كنت 
ُ
غير الحديث، لأ

ُ
بع���د اإ�سراري، اأكمل طعامه. حاول���ت اأن اأ

اأتحّدث عن ت�سّرفات خديجة الم�سّلية، عن اأ�سنان مع�سومة التي بداأت تظهر، وعن الأمور 

ا واأكل كّل ما حوته  ا روي���داً الت���ي ح�سلت لنا خالل فترة غياب���ه، حينها ا�سترجع �سهّيته رويداً

المائدة من اللبن والمخلَّالت والخ�سار والإ�سكنة. 

� اإّنك عدت من الحرب«!  قلت له واأنا اأ�سحك: »حقًّ

�سح���ك م���ن كّل قلبه وقال: »ه���ل ُت�سّدقين لو قل���ت لك اإّنن���ي لم اأتن�ول خ���الل الأي�م 

الأخيرة غير ك�سرات الخبز وبع�س الب�سكويت«؟!  

عندما انحنيت لأرفع ال�سفرة، قّبل جبيني فاأطرقت راأ�سي. 

قال: »�سلمت يداك، ك�ن الطع�م لذيًذا جًدا«. 

�سحكت وقلت: »ب�لهن�ء والع�فية، لم يكن ب�لطع�م الجّيد، لكّنك كنت ج�ئًع� للغ�ية«. 

)1)   مرق اللحم، اأكلة �سعبّية.  
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ا، فتمتمت: »ي� اإلهي، هل  ا، كان قد نحف كثي���راً وق���ف ليذهب اإلى الحم���ام فتاأّملته جيداً

هذا هو زوجي؟ اأهذا �سمد؟ م�ذا فعلت به الحرب«؟! 

ثم دعوت اهلل اأن ُيبعد �سبح الحرب عن الجميع.  

ول���م اأع���د اأ�سمع �س���وى �سوت الماء ال���ذي يجري ف���ي الأنابيب، اأطفاأت �س���وء المطبخ، 

ا مع اأّن الوقت تجاوز منت�سف الليل.   وعادت الحياة اإلى جدران البيت و�سحكت لي مجّدداً



الفصل الرابع عشر

 تحّمل المتاعب

. عندما عاد كان قد ا�سترى كيلوين اأو  ف���ي �سباح اليوم التالي، ذهب �سمد ليجول قليالاً

ا وت�سكيلة من الفواكه. قلت: »ِلَم كّل هذا؟! هل لدين�  ثالث���ة من اللحم، ودجاجتين وخ�ساراً

�سيوف؟ م� خطبك؟«.

فاأجاب: »اإن ُكتبت لي الحي�ة هذه المّرة، فلن اأعود قبل عّدة اأ�سهر اأو ربم� حتى نه�ية 

ال�سنة، وقد اأبقى اإلى نه�ية الحرب«.  

�! وم�ذا لو ط�لت الحرب عّدة �سنوات؟«.  قلت: »حقًّ

ق���ال: »ل.. ل �سم���ح اهلل. ب���كّل الأح���وال اإّنهم يحت�ج���ون اإلّي هن�ك كثي���ًرا، لولك اأنت 

والفت�ت�ن لم� عدت حتى هذه الأي�م القليلة«.  

و�سع���ت اللحم ف���ي حو�ض الجلي وفتحت الماء عليها، قلت ل���ه ثانية: »ب�هلل عليك، لقد 

ا�ستريت لحًم� كثيًرا، الأطف�ل ل ي�أكلون منه ولي�س هن� �سواي، وهذا كثير جًدا«. 

ذه���ب اإل���ى غرف���ة ال�سيوف، و�س���ع الطفلتين عل���ى قدميه وب���داأ باللعب معهم���ا. قلت: 

»�سمد!« قال: »نعم ي� عمري!«. 

�سحك���ت وقلت: »هل ن�ستطيع اأن نذهب اليوم في نزهة؟ لقد مّل قلبي من البق�ء في 

المنزل«. 

ا وقال: »هل ترغبين اأن ن�ستعّد الآن ونذهب اإلى ق�ي�س؟«.   رّد علّي �سريعاً

و�سعت اللحوم في الم�سفاة وقلت: »ل، لم اأق�سد ق�ي�س، �ستغيب عّني بمجّرد و�سولن� 

اإلى هن�ك، اأريد اأن نذهب اإلى مك�ن نكون فيه اأن� واأنت والطفلت�ن فقط«. 

اأتى اإلى المطبخ وكان يحمل الطفلتين معه، قال: »كم� ترغبين، اإًذا اأين نذهب؟«.

قلت: »فلنذهب اإلى الحديقة الع�مة«. 
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رف���ع �ست���ارة المطبخ واألقى نظرة اإل���ى الخارج وقال: »الج���ّو ب�رد، نحن ي���� �سيدتي في 

منت�سف ف�سل الخريف، �ستمر�س الطفلت�ن«. 

قل���ت: »�سحيح اأّنن���� في ف�سل الخريف لكّن الجّو جيد، ف�لطق����س لم يبرد كثيًرا هذا 

الع�م«. 

ق���ال: »اأن���� موافق، �سنذهب ع�سًرا، لكن لو ت�سمحين لي ب�أن اأذهب اإلى الحر�س واأعود 

ب�سرعة، لدّي عمل مهم«. 

�سحكت وقلت: »منذ متى واأنت تحت�ج اإلى اإذني للذه�ب اإلى مقّر الحر�س؟«.

ا: »لأّني اأخذت هذه الإج�زة من اأجلك فح�س���ب، وهذا حّقك، اإن لم ت�أذني  ق���ال �ساحكاً

لي لن اأذهب«. 

قلت: »اذهب، ولكن ارجع ب�سرعة، واإن ت�أّخرت فلن اأبرئ ذّمتك«. 

�سرع���ان ما و�سع خديجة ومع�سومة على الأر�ض ولب�ض الزّي الع�سكري، كانت الطفلتان 

تهرولن خلفه وتبكيان. اأخذُت الطفلتين منه، وانحنى لينتعل حذاءه الع�سكري. 

�ساألته: »م�ذا اأعّد للغداء؟«. 

اأنهى انتعال الحذاء واأجابني اأثناء نزوله على الدرج: »مرق اللحم«.

�سرع���ت بتنظي���ف البنتين واإطعامهم���ا، وو�سعت اأمامهم���ا الألعاب، ث���م ان�سرفت اإلى 

عملي. قّطعت اللحم وو�سعته على النار لُيطهى ثم ان�سغلت بتنظيف الخ�سار. 

ا  عن���د ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف كنت قد اأنهيت كّل اأعمالي واأ�سبح الطعام جاهزاً

وقد مالأت رائحته المنزل. 

مددت ال�سف���رة وو�سعت عليها اللب���ن والمخّلالت والخ�سار، كان���ت الطفلتان جائعتين 

فاأطعمتهما حتى �سبعتا وان�سغلتا باللعب في زاوية الغرفة. 

ا�ستلقي���ت بجان���ب ال�سفرة وعين���اي م�سّمرتان على الباب. اقتربت عق���ارب ال�ساعة من 

الثاني���ة ول���م يكن �سمد قد عاد بعد. غف���وت حيث كنت م�ستلقية اإلى جان���ب ال�سفرة. اأفقت 

ا، لقد ت�ساجرت الطفلتان  فجاأة على �سوت مع�سومة، كانت ال�ساعة ت�سير اإلى الثالثة ع�سراً

م���ع بع�سهما وعال بكاوؤهم���ا بعد اأن رمتا كا�سات اللبن والمخّل���الت والخ�سار على ال�سفرة، 

غ�سبت منهما لكّنهما مجّرد طفلتين ل تعلمان �سوء فعلتهما.  

رفع���ت ال�سفرة واأخذتها اإلى المطبخ، ثم اأخذتهما وغ�سل���ت اأيديهما ووجهيهما، وبّدلت 
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مالب�سهم���ا الت���ي فاحت منها رائحة المخّلل واللبن، اأر�سع���ت مع�سومة فنامت، ثم اأطعمت 

ا ونامت هي الأخرى. فر�ست فرا�سهما وغّطيتهما ثم ذهبت اإلى عملي. غ�سلت  خديجة اأي�ساً

ا على الأجواء.  ا ف�سيئاً ال�سفرة واأعددت »العّجة« للع�ساء. كان الظالم يخيم �سيئاً

بداأت اأتمّرن ماذا علّي اأن اأقول ل�سمد عندما يعود، كنت غا�سبة منه ول بّد اأن اأقول له 

كّل ما كان يجول بداخلي. 

ا�ستيقظ���ت الطفلتان على �س���وت الباب ورك�ستا نحو �سمد، حملهم���ا واأتى اإلى المطبخ 

وكان بيده كي�ض �سغير، �سّلم علّي فاأجبته ببرودة. دفع بالكي�ض وقال: »خذي هذا، لقد تعبت 

يدي«. ثم راح ُيالطف الطفلتين ويناغيهما. كنت غا�سبة منه فقلت: »�سعه على الط�ولة«. 

ق����ال: »ل، يج����ب اأن ت�أخذي����ه م����ن يدي«. اأخ����ذت منه الكي�����ض بانزع����اج، كان فيه منديل 

بنف�سج����ّي من ال�سوف من اأحدث مو�سة. لم اأرّد عليه ف����ي البداية لكّني تذّكرت »�سين�« حين 

اأو�ستن����ا اأن نقول لأزواجنا عندما يح�سرون لن����ا الهدايا: »�سلمت يداك لم�ذا اأتعبت نف�سك«، 

حتى واإن لم ُتعجبنا الهدية، فقلت له ل اإراديااً: »لَم اأتعبت نف�سك، هذا ب�هظ الثمن«.   

و�سعت المنديل على راأ�سي، �سحك وقال: »كم يليق بك!«. 

خّطط لل�سجار معه.
ُ
ا كم كنت غا�سبة منه مع اأّني كنت قبل قليل اأ ن�سيت تماماً

قال: »هل اأنت ج�هزة للخروج؟«. 

»اإلى اأين؟«. 

 »اإلى  المتنّزه«.

»الآن؟ ل ُتتعب نف�سك، لقد حّل الم�س�ء«. 

 »ب�هلل عليك قدم خير ل توؤذيني، ل ُتعّكري الجو فقد تتح�ّسرين غًدا عندم� اأذهب«.  

ا الخ�سار  جبه، غي���ر اأّنني و�سعت »العج���ة« في وعاء محك���م بغطاء واأخ���ذت اأي�ساً
ُ
ل���م اأ

ا لح���رارة ال�ساي، وو�سعت كّل �سيء ف���ي �سّلة كبيرة. ارتديت  والمخّل���ل والخب���ز واإناءاً حافظاً

ا،  مالب�س���ي وو�سعت المنديل عل���ى راأ�سي، وقفت اأمام المراآة لألقي نظ���رة، كان �سمد محقًّ

فعالاً كان المنديل يليق بي. 

قلت: »�سلمت يداك، لقد ا�ستريت �سيًئ� جيًدا، اإّنه كبير وب�إمك�نه تدفئتي«. 

كان �سم����د ُيلب�ض الطفلتين مالب�سهما، قال: »اخترته كبيًرا عن ق�سد، بعد فترة �سيبرد 

الجو، عند ذلك �سُيغّطي المنديل راأ�سك واأُُذنيك ويدفئه�«.
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كان �سمد قد اّتفق مع �سديقه ال�سيدلي على اأن ياأتي مع عائلته لُيقّلنا ب�سيارته، فح�سر 

بعد وقت ق�سير. �سرنا طويالاً خارج المدينة حتى و�سلنا اإلى ثكنة »قهرم�ن«، نزل �سمد من 

ال�سيارة وذهب اإلى غرفة الحرا�سة. 

ا، فقد تزّوجا  كانت زوجة الدكتور تحم���ل مع�سومة في ح�سنها ُتالطفها وُتالعبها كثيراً

 . منذ �سنوات ولم ُينجبا اأطفالاً

ا عندما �سمحوا لنا بالدخول اإلى المع�سكر. بحثنا قليالاً حتى ا�ستطعنا  حّل الظالم تماماً

اأن نعث���ر على مكان منا�سب للجلو�ض عن���د اأ�سجار ال�سنوبر المعّمرة، فر�سنا الب�ساط تحتها 

وجل�سنا حيث كان عدد من اأعمدة الإنارة ي�سيء المكان. 

كّن���ا في ف�س���ل الخريف واأوراق الأ�سجار ال�سفراء قد م���الأت المكان بفعل الهواء الذي 

كان يداعب اأغ�سان الأ�سجار، فو�سعت زوجة الدكتور البنتين تحت عباءتها لتقيهما البرد. 

اأتيت باإبريق ال�ساي و�سكبته في الأقداح. فجاأة، انقطعت الكهرباء وعّم الظالم. 

قال �سمد: »ب�سم اهلل، لقد اأ�سبحت الو�سعية حمراء!«.

، لكن ل���م ن�سمع �سوت  ���ا. انتظرنا قليالاً ل���م نك���ن ن�ستطيع في تلك الظلم���ة اأن نرى �سيئاً

م�ساّدات الطائرات ول �سوت �سّفارات اإنذار الو�سعية الحمراء. 

اأح�سر �سمد الم�سباح اليدوي وو�سعه في الو�سط، اأخذنا الأقداح لن�سرب ال�ساي، واإذا 

به قد برد ب�سرعة. 

ا.   ا مخيفاً ا وُيحّرك الأوراق المتناثرة حولنا فت�سدر �سوتاً كان الهواء يهّب اأحياناً

ُذن �سمد: »انه�س لنذهب، اأخ�سى هن� اأن نتعّر�س في هذا الظالم لهجوم 
ُ
هم�ست في اأ

الحيوان�ت والح�سرات«. 

ق���ال �سمد: »ل تتفّوهي بهذا ال���كالم ف�أخجل اأم�م الدكتور، انظ���ري اإلى زوجته كيف 

تجل�س بهدوء وتالعب البنتين، تتكّلمين وك�أّنك ل�ست ابنة قرية!«.  

ا من كّل �سيء، حتى الطيور اختفت من حولنا، ولم ن�سمع �سوى اأ�سوات  كان المكان خالياً

ال���كالب وبنات اآوى من بعيد. ا�ستمّر هبوب الهواء وا�ستمّر انقطاع الكهرباء، ولم نقدر على 

روؤية بع�سنا بو�سوح. 

ا، تعاون الجميع في مّد ال�سفرة، جل�ست خديجة  و�سعنا الطعام في حين كّنا ل نرى �سيئاً

بجانب���ي ومع�سوم���ة نائمة في ح�سن زوج���ة الدكتور، كانت خديجة ترتج���ف من البرد، لم 
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�س���ّدق كيف تناولنا الطعام، كنت طوال الوقت اأدعو م���ن كّل قلبي اأن ننتهي ب�سرعة ونعود، 
ُ
اأ

���ا ل تبالي بالأمر، بل كانت  لك���ّن الرجلي���ن كانا م�ستغرقين في الحديث وزوجة الدكتور اأي�ساً

ا اأو  ُتحادثن���ي بهدوء اأع�س���اب. كّلما حاولت التركيز في �سيء لم اأ�ستطع. كنت اأتخّيل اأّن كلباً

ا �سيظهر الآن من خلف الأ�سجار ويهجم علينا. من جهة اأخرى كّنا جال�سين في منطقة  ذئباً

ع�سكرية، ما يجعلها معّر�سة للخطر اأكثر من اأّي منطقة اأخرى. 

ا، جمعنا  كان���ت اأ�سنان���ي ت�سطّك من �س���ّدة البرد. وافق الرج���الن على الذهاب اأخي���راً

الأغرا�ض وركبنا ال�سيارة. حينها �سعرت بالرتياح و�سرعت بالحديث مع زوجة الدكتور. 

عندم���ا و�سلنا اإلى المن���زل، كانت الطفلتان ق���د نامتا، جّهزت لهم���ا فرا�سهما وغّيرت 

مالب�سهما، وذهب �سمد اإلى المطبخ ليغ�سل ال�سحون. 

لحقت���ه اإل���ى المطب���خ، فالتف���َت اإل���ّي وق���ال: »�سّيدت���ي ه���ل ك�ن م�سوارن���� جّي���ًدا؟ ه���ل 

ا�ستمتعت؟«. 

اأردت اأن اأق���ول له با�ستهزاء: »اأجل، لقد ا�ستمتع���ت كثيًرا!!« لكّني ع�س�ست على �سفتي 

ول���م اأتف���ّوه بكلمة، ثم توّجهت لأكل بقايا مرق اللحم، حي���ث لم اأكن قد تناولت طعام الغداء 

ا يذكر على الع�ساء.  عند الظهر ولم اآكل �سيئاً

ا كامالاً  غداة ذلك اليوم اأو�سلنا �سمد اإلى قاي�ض وعاد اإلى الجبهة. بقيت اأنا والبنات �سهراً

في قاي�ض. كان ف�سل ال�ستاء وت�ساقطت الثلوج بغزارة. ا�ستّد ال�سقيع اأكثر فاأكثر عندما عدنا 

اإل����ى منزلنا في همدان، حيث كانت الثلوج قد ت�ساقطت من جديد. كنت م�سرورة اإذ اإّن �سمد 

عندما وّقع عقد اإيجار المنزل اّتفق مع �ساحبه اأن يكون جرف الثلج عن ال�سطح بعهدته. 

بع���د فترة، جاءنا �سي���وف من قاي�ض، في ذل���ك الطق�ض البارد المثل���ج والماطر، حيث 

. انتبهُت بعد الع�ساء اإلى عدم وجود خبز للفطور 
(1(

كان���وا يريدون الذهاب اإلى »كرم�ن�س�ه«

ا وراأيت  في المنزل، ف�سرت م�سّطرة للذهاب اإلى الفرن في ال�سباح الباكر. ذهبت �سباحاً

م���ا راأي���ت! كان اأّول �سّف المنتظرين عند الفرن واآخره ف���ي الطرف الآخر من الزقاق. كان 

ا ولم يكن لدّي حّل اآخ���ر. وقفت في ال�سف الذي يبيعون في���ه رغيفين فقط لأّن  الج���ّو ب���ارداً

عدد المنتظرين فيه اأقل. انتظرت ع�سر دقائق حتى و�سل دوري. اأخذت الخبز وقلت لل�سيدة 

الواقفة اآخر ال�سف: »�سيدتي احجزي لي مك�ًن� هن�، �س�أرجع بعد قليل«. 

)1)  اإحدى المحافظات الإيرانية القريبة من محافظة همدان. 
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ف���ي الطريق اإلى المنزل انزلقت قدمي و�سقطت على الجلي���د عّدة مّرات. لكّني و�سلت 

ا، و�سعت الخبز على ال�سفرة. كان ال�سيوف قد ا�ستيقظوا، فبداأت اأعّد ال�ساي واأخرجت  اأخيراً

الجب���ن من البراد وو�سعته على ال�سفرة، ثم عدت اأرك����ض نحو الفرن للمّرة الثانية. عندما 

ا. قلت للذين كانوا واقفين في ال�سف: »حجزت  و�سلت، لم اأر تلك ال�سيدة، فانزعجت كثيراً

مك�ًن���� هن���� منذ ع�سر دق�ئ���ق«. لكّنهم ظّنوا اأّني اأريد اأخذ الخبز من دون دور، فَعَلت اأ�سوات 

ا  بع�ض الن�ساء بالعترا�ض وتوجيه ال�ستائم. فجاأة دفعتني اإحداهّن بقوة، وكدت اأهوي اأر�ساً

لكّنن���ي اأم�سكت بالجدار. في هذه الأثناء، راأي���ت تلك ال�سيدة التي كانت تحمل �سّلة حمراء، 

قلت لها بب�سا�سة: »�سيدتي، �سيدتي، األم اأحجز مك�ًن� خلفك؟«. 

ابت�سم���ت في وجهي واأ�سارت بيده���ا لأتقّدم، عندها �سع���رت كاأّن الدنيا قد ُو�سعت بين 

يدّي. عندما راأت الن�ساء هذا، اأف�سحن الطريق ُمكرهات كي اأتقّدم. ما زلت حتى الآن اأذكر 

تلك الحادثة كّلما راأيت �سّلة حمراء. 

ا بعد يوم، والمياه والثلوج على الأر�ض تتحّول اإلى جليد. اأ�سبحت  بداأ الجو يزداد برودة يوماً

الط���رق �سعبة الم���رور وقليالاً ما تترّدد عليها ال�سيارات، لذا لم يع���د ياأتينا �سيوف من قاي�ض. 

ا لمنزله اأن ي�ستري لنا  ا عندما ي�ستري �سيئاً ا. يح�سل اأحياناً كان �ساح���ب المن���زل يهتّم بنا كثيراً

ا، وكنت انقده ثمنه ولو على م�س����ض. لم اأكن اأرغب اأن يكون لأحد دين في ذّمتنا اأو  مثل���ه اأي�ساً

ا اأكبر من طاقتي.  اأن يفّكر الآخرون اأّنني في غياب زوجي محتاجة لأحد. لذلك كنت اأبذل جهداً

كانت درجة الحرارة قد و�سلت اإلى الأربعين تحت ال�سفر ول نفط كاٍف لتدفئة المنازل، 

ا �ستويًّا في البيت.  ومن اأجل اأن ل تمر�ض الطفلتان كنت األب�ض كليهما قّبعةاً ومعطفاً

�سب���اح اأحد الأي���ام تفّقدت وع���اء النفط فوجدته �سب���ه فارغ. كانت الطفلت���ان نائمتين 

ا اإلى محطة المحروقات التي تقع في  فاأخ���ذت �سفيحتي النفط اللتين تت�سعان لع�سرين ليتراً

ا. وجدت النا�ض يقفون في �سف طويل وقد ربطوا ال�سفائح  اأق�سى ال�سارع، وتبعد عّنا كثيراً

ببع�سه���ا في حبل كي ل تتغّي���ر مواقعهم في ال�سف. و�سعت ال�سفيحتي���ن في اآخر الطابور 

ووقفت اأنتظر. لم ت�سل المحروقات اإلى المحطة، وبعد ن�سف �ساعة ت�سّلل البرد عبر قدمّي 

ا  و�س���ارت اأ�سناني ت�سط���ّك ببع�سها. لم اأتحّم���ل الوقوف وُعدت اإلى المن���زل لأرتدي جورباً

ا. كنت اأترّدد اإل���ى البيت لأتفّقد الطفلتين  ا اآخ���ر، واأعود اإلى ال�سف مجّدداً ���ا ومعطفاً اإ�سافيًّ

حيث تركتهما في المنزل لوحدهما، كّررت ذلك عّدة مّرات حتى الظهر. 
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لم ي�سل المازوت اإلى المحّطة قبل الع�سر، وبعد �ساعة و�سل دوري. مالأت ال�سفيحتين 

، فترك���ت اإحديهما في المحّطة وحملت 
(1(

ول���م اأجد عربة لتو�سلهم���ا اإلى منزلي كما العادة

الأخرى بيدي اإلى المنزل بم�سّقة وعناء. 

ا  ا كنت اأ�سعها اأر�ساً كنت األهث طوال الطريق، وكّلما خطوت ع�سرة اأمتار اأو ع�سرين متراً

دّلك اأ�سابعي الت���ي فقدُت الإح�سا�ض بها، فاأنفخ 
ُ
لأ�ستري���ح. ا�سطررت للتوّقف عّدة مّرات لأ

ا اأو�سلت ال�سفيح���ة الأولى ب�سعوبة  فيه���ا لأبّث فيه���ا الدفء، ثم اأنطلق من جدي���د. واأخيراً

بالغ���ة وو�سعته���ا تحت ال���درج، لكّني عندم���ا تهّياأت للعودة اإل���ى المحطة من اأج���ل اإح�سار 

ال�سفيحة الثانية، اغتّم قلبي.  

اأخ���ذت ال�سفيحة من المحطة واأن���ا خائرة القوى ل اأقوى على التق���اط اأنفا�سي. بداأت 

نهي عملي واأنقل ال�سفيحة اإلى المنزل باأّي �سكل 
ُ
اأتجّم���د من �سّدة البرد، لكن كان علّي اأن اأ

من الأ�سكال.  

كن���ت قلق���ة على الطفلتين من جه���ة، ومن جهة اأخرى، لم اأكن اأق���وى على ال�سير، لكّني 

و�سلت اإلى المنزل في النهاية.  

ثي���ر انتباه �ساحب 
ُ
كان���ت عقوبت���ي التالية رف���ع ال�سفيحتين اإلى الأعل���ى. لم اأرغب اأن اأ

المن���زل لياأتي وي�ساعدن���ي، لذلك حملت ال�سفيح���ة الأولى بهدوء وم���ن دون اإ�سدار �سوت 

و�سعدت اإلى الأعلى، وبعد ن�سف �ساعة عدت وحملت الثانية. 

ك���دت اأفق���د وعيي من �سّدة التع���ب. هويت على الأر�ض و�سط الرده���ة. وراحت خديجة 

ومع�سوم���ة تمرح���ان على ظهري، لكّني ل���م اأ�ستطع التب�ّسم لهما من �س���ّدة الألم في ظهري 

، لكّنهم���ا كانتا جائعتين ويج���ب علّي اإعداد  وقدم���ّي، ورج���وت اهلل اأن تنام���ا لأ�ستريح قليالاً

الع�ساء لهما. 

ا، وخرق���ت الطائرات العراقية جدار ال�سوت فوق  ا تقريباً كان���ت حالة الخطر ُتعَلن يومياً

المدينة عّدة مّرات، فاأرعب النا�ض وك�سر زجاج نوافذ العديد من المنازل والمحاّلت. 

كّلم����ا كان����ت ُتعَلن حالة الخطر، كان����ت خديجة ومع�سومة ترك�سان نح����وي، تختبئان في 

ح�سن����ي. وبما اأّن اله�سبة التي كانت ت�ستقّر عليه����ا م�ساّدات الطائرات تقع على مقربة مّنا، 

كان منزلنا يهتّز كّلما بداأت الم�سادات باإطالق الر�سا�ض الذي كان ُي�سيء المنزل بومي�سه. 

)1)  في ذلك الوقت كانت عربات خا�سة بمحطات الوقود تنقل ال�سفائح التي ي�ستريها النا�ض اإلى منازلهم.
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األ���ّح �ساح���ب المنزل علّي كي اأن���زل بالطفلتين اإل���ى الطابق ال�سفلي عن���د اإعالن حالة 

الخطر، لكّن الو�سع لم يكن لينتهي بيوم اأو يومين. 

علنت الو�سعية الحمراء، وبلم���ح الب�سر، بداأت 
ُ
ف���ي تلك الليل���ة، ما اإن ا�ستلقيت حت���ى اأ

م�س���اّدات الطائرات تطل���ق ر�سا�ساتها ب�سّدة، فارتعبت مع�سوم���ة وخديجة وعال بكاوؤهما 

و�سراخهما.

فلح في تهدئتهما. بعد قليل اأ�سفقت علّي زوجة �ساحب 
ُ
تحّيرت ماذا اأفعل، ومهما حاولت لم اأ

المن���زل و�سعدت اإلينا، ح�سنت خديجة وم�سحت عل���ى راأ�سها بينما اأخذت اأنا مع�سومة. عندما 

راأت ال�سيدة اهتزاز المنزل وومي�ض نيران الم�ساّدات قالت: »�سيدة قدم خير، األ تخ�فين؟«، 

ا اأّنها خائفة، فقال���ت: »واهلل اأنِت �سبورة  قل���ت: »وم� الح���ّل؟ م�ذا اأفعل؟«، ب���دا وا�سحاً

وتتحّملي���ن الكثي���ر، تعي�سي���ن بمف���ردك من دون رجل م���ع ه�تين الطفلتي���ن، واهلل لديك 

قدرة تحّمل كبيرة، تع�لي ننزل اإلى الأ�سفل على الأقل من اأجلهم�«. 

قل���ت: »ل اأري���د اإزع�جك���م«، لكّنه���ا اأ�سّرت واأنزلتن���ا معها. كانت الأ�س���وات في الطابق 

ال�سفلي اأخّف بكثير، فهداأتا. 

ا يومي الثني���ن والأربعاء، كنت  ف���ي تلك الفترة، كان���وا ياأتون بقوافل ال�سه���داء اأ�سبوعياًّ

اأ�س���ارك في ت�سيي���ع ال�سهداء مّرة ف���ي الأ�سبوع. حينه���ا، كان ُعْمُر خديج���ة �سنتين ون�سف 

ال�سن���ة، وبينما كنت اأحمل مع�سومة بين يدّي، كان���ت خديجة ُتم�سك عباءتي وتم�سي خلفي 

ببطء. وعندما اأندمج في اأجواء الت�سييع والم�سّيعين، اأبكي من دون اإرادة مّني، وكاأّني كنت 

اآخ���ذ معي كّل الأحزان الت���ي اعتملت في �سدري وكّل متاعب الأ�سب���وع لأفرغها قرب نعو�ض 

، وبعد 
(1(

ال�سه���داء واأتقا�سمه���ا معهم، فاأذرف الدموع من �س���ارع ال�سهداء اإلى »ب����غ به�ست«

عودتي اإلى المنزل كنت اأ�سعر بالرتياح وكاأّنني قد �ُسحنت بطاقة جديدة. 

�س���ارف �سهر �سباط على النهاية، ورغم ذلك كان الب���رد يلفحنا والثلوج ُتغّطي الأر�ض. 

ان�سغلت الن�سوة بتنظيف البيوت وترتيبها، اأّما اأنا فلم اأكن اأقوى على فعل �سيء. 

ف���ي ذل���ك اليوم، كنت قد عدت للتّو من ت�سييع عدد م���ن ال�سهداء، و�سعت الطفلتين في 

المنزل وذهبت اإلى الفرن، وكعادتي كنت اأتفّقدهما من حين لآخر. في المرة الأخيرة التي 

ع���دت فيها اإلى المنزل وما اإن و�سلت اإلى الدرج، حتى ت�سّمرت في مكاني لما �سمعت �سوت 

)1)   اأي رو�سة ال�سهداء  .
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ا ُيالعبهم���ا، اأ�سرعت نحو الدرج فراأيت خل���ف الباب حذاءاً  �سح���كات الطفلتي���ن وكاأّن اأحداً

ا، قلت في نف�سي: بالتاأكيد اأتى ال�سيد »�سم�س اهلل« اأو ال�سيد تيمور لزيارتنا، اأو  ا بالياً ع�سكريًّ

ربما ال�سيد �سّتار. 

ا اأمامي يدور بالطفلتين و�سط الغرفة وين�سد لهما وهما  فتحت الباب ووجدُت �سمد واقفاً

ت�سحكان من الفرح. 

ت�سابك���ت نظراتن���ا دون كالم لثواٍن عّدة، فقد كان هذا لقائي به بعد غياب اأربعة اأ�سهر. 

ا، ثم ق���ال بنف�ض النغم الطفولي  تجّمع���ت الدم���وع في عينّي. بادر بال�س���الم هذه المرة اأي�ساً

ال���ذي كان ين�سد ب���ه لخديجة ومع�سومة: »اأين كنت ي� �سيدتي؟ اأي���ن كنت ي� حبيبتي؟ اأين 

كنت ي� �سيدة قدم خير؟«. 

وجرت الدم���وع من عيني من �سّدة الفرح، ورحت اأكفكفها بطرف عباءتي. وقف اأمامي 

والطفلتان بين يديه وقال: »اأنت تبكين؟«. 

حينه���ا اأجه�س���ت بالبكاء، ف�سحك وقال بذاك اللحن الطفول���ي ذاته: »ه�! لقد فهمت! 

ا�ستقت لي، جًدا جًدا، وهذا يعني اإّنك ُتحّبينني جًدا جًدا!«.  

كان كّلما تكّلم اأكثر ازداد بكائي. و�سع الطفلتين اأمامي وقال لهما: »قّبال م�م�، ام�سح� 

على راأ�سه�!« اأخذت خديجة ومع�سومة تالم�سان وجهي بيديهما ال�سغيرتين الناعمتين. 

ثم �ساألني: »اأين كنت؟« قلت له واأنا اأبكي: »كنت في الفرن«.   

�ساألن���ي: »وه���ل ا�ستريت الخبز؟« قلت: »ل���م ي�سل دوري بعد، قلقت عل���ى ال�سغيرتين 

ف�أتيت لأتفّقدهم� واأذهب«. قال: »ح�سًن�، الآن ابقي اأنت مع الطفلتين و�س�أذهب اأن�«. 

م�سح���ت دموعي وقل���ت: »ل، ل داعي لأن ُتتع���ب نف�سك، لم يبق �س���وى �سخ�سين حتى 

ي�سل دوري، �س�أذهب بنف�سي«. 

و�س���ع الطفلتين على الأر�ض ونزع عباءتي من على راأ�سي وعّلقها على م�سجب المالب�ض 

وقال: »حينم� اأكون في المنزل تكون مهّمة الت�سّوق على ع�تقي«. 

قل���ت: »لكّن���ك �سوف ت�سطّر للوقوف ف���ي اآخر ال�سف«. قال: »�س�أق���ف، اإذا اأردت اأن اآكل 

الخب���ز ل ب���ّد اأن اأق���ف في اآخ���ر ال�سف«. قال ذلك ثم �سحك. قلت ل���ه اأثناء انتعاله الحذاء 

الع�سكري: »على الأقل تع�ل وغّير مالب�سك، دعني اأُنّظف حذاءك، وا�ستحم اأنت«. 

�سحك ثانية وقال: »�س�أعود قبل اأن تعّدي اإلى الع�سرين«. 
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�سحك���ت وعدت اإلى الغرفة. غ�سلت وج���ه الطفلتين وغّيرت مالب�سهما، اأعددت الطعام 

ا.  ورّتبت المنزل، ثم رّتبت نف�سي اأي�ساً

عندم���ا عاد �سمد حامالاً الخبز بي���ده، كان كّل �سيء قد اختلف، فرائحة الطعام فاحت 

ا.  في اأرجاء المنزل، وافتر�ض �سوء ال�سم�ض �سدر الغرفة، وكاأّن الجدران تبت�سم لنا مجّدداً

ف���ي �سب���اح الي���وم التالي، خرج م���ن المنزل وعندما ع���اد كان معه عدد م���ن الأكيا�ض. 

ا وا�سترى الكثير من الحب���وب، الحّم�ض والفا�سوليا اإلى جانب ال�سّكر  كان ق���د ت�سّوق مجّدداً

وال�ساي والأرز. 

قلت: »هل تنوي اأن تعود بهذه ال�سرعة؟«. 

ق���ال: »لي����س بهذه ال�سرعة، لكّن���ي �س�أذهب بكّل الأحوال ولن اأبق���ى هن�، فمن الأف�سل 

اأن اأنج���ز اأعم�ل���ي  ف���ي وقت مبّكر، ل اأُحّب اأن تذهبي اإل���ى الدك�ن من اأجل �سراء كيلو من 

العد�س«. 

ث���م تابع كالم���ه وهو يدخل الأكيا�ض اإلى المطبخ: »عندم� اأتي���ت ب�لأم�س وكنِت اأنت في 

الفرن، انزعجت من نف�سي كثيًرا«. 

اأخذت الأكيا�ض من يديه وقلت: »األ تثق بي؟«.  

ارتب���ك، ووق���ف ُيحّدق في وجهي ثم قال: »ل، ل، لم اأق�سد ذل���ك، بل اأردت اأن اأقول اإّني 

�سّبب���ت ل���ك العذاب والمع�ن�ة. لو لم تكوني زوجت���ي، لكنِت الآن في منزل والدك مرت�حة 

الب�ل ت�أكلين وتن�مين«. 

�سحكت وقلت: »وحتى متى اآكل واأن�م في منزل والدي؟«. 

�سكب الأرز في �سينية كبيرة وقال: »�س�أنّظفه� اأن�، اذهبي اأنت وت�بعي عملك«. 

قلت: »ل اأعرف عماًل اأف�سل من الجلو�س هن�«. 

�سح���ك وقال: »ل اأ�سّدق، ب���داأت تتح�ّسنين كثي���ًرا. ممت�ز، ممت�ز.. ح�سًن����، اإًذا تقّدمي 

واجل�سي هن� بج�نبي لننّظفه مًع�«. 

جل�سن���ا في المطبخ اأم���ام ال�سينية، وقمنا بتنظي���ف الحبوب والأرز حت���ى الظهر، كما 

تحّدثنا في �سّتى الموا�سيع و�سحكنا. 

بع���د الغداء، لب����ض �سمد مالب�سه وق���ال: »اأري���د اأن اأذهب اإلى مق���ّر الحر����س، و�س�أعود 

ب�سرعة«. 
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قلت: »لنخرج الع�سر؟« �ساألني بتعّجب: »اإلى اأين؟«. 

قلت: »العيد على الأبواب، اأريد �سراء مالب�س جديدة للطفلتين«. 

فجاأة، تغّيرت مالمح وجهه وقال: »م�ذا؟ مالب�س للعيد؟«. 

قلت با�ستغراب: »هل اأ�س�أت الكالم؟!«. 

ق���ال: »تق�سدي���ن اأن اأم�سك بيَدْي طفلت���ّي، واأذهب اإلى ال�سوق لأ�ست���ري لهم� مالب�س 

جدي���دة؟ كي���ف وبم����ذا �س�أُجيب اأطف�ل ال�سه���داء؟ كيف لي اأن ل اأخج���ل من وجوه اأطف�ل 

ال�سهداء؟«. 

 قل���ت: »وه���ل اأطف�ل ال�سهداء واقف���ون الآن في ال�س�رع يراقبونن����؟ افر�س اأّنهم راأون� 

كيف �سيعرفون اإلى اأين �سنذهب؟!«.  

جل����ض و�سط الغرفة وقال: »ي� للهول، ي� للهول، اأنِت ل�سِت معن� لت�س�هدي كيف تتن�ثر 

تل���ك ال���ورود اأم�م اأعينن� كّل يوم، معظمه���م متزّوجون ولهم اأطف�ل، م���ن الذي �سي�ستري 

لأطف�لهم مالب�س جديدة ليلة العيد؟«.  

جل�ست اأمامه وقلت له بعناد: »اأن� مخطئة! طفلت�ي ل تريدان مالب�س للعيد«. 

ق���ال: »ه���ل انزعجت؟« قلت: »اأجل، انزعجت كثيًرا، ل�س���َت هن� لترى حي�تن�، متى كنت 

ترع�ني وطفلتيك؟ واهلل نحن ل نقّل مع�ن�ًة عن اأطف�ل ال�سهداء«. 

احتّد وقال: »ل تتفّوهي بهذا الكالم، كّل م� اأّدين�ه ك�ن واجبن� ولي�س علين� اأن نمّن على 

اأحد بذلك، لن يكون لدين� عيد من اليوم اإلى اأن تنتهي الحرب، موا�س�ًة لأُ�سر ال�سهداء«. 

نه�س���ت وذهبت اإل���ى الغرفة المجاورة وقلت غا�سب���ة: »اأُوافقك ال���راأي! واأعتذر منك، 

كنت مخطئة«. 

، ثم اأغلق الباب وذهب.  قام وجال في الغرفة قليالاً

جل�ست في الزاوية منقب�سة القلب، وبقيت على هذه الحالة حتى الم�ساء. لم يكن مزاجي 

ا لأهتم بالطفلتين ولم اأعمل اأي �سيء، حتى اإّنني لم اأ�ستطع البكاء لأ�سعر بالرتياح.  جيداً

ح���ّل الظ���الم و�سمد لم يعد بعد، حّدثتن���ي نف�سي: اأراأيِت؟ لقد غ���ادر �سمد من دون اأن 

يوّدعك؟ 

ا منزعجة من  م���ن جهة، كنت غا�سبة منه، ومن جه���ة اأخرى ا�ستقت اإليه، وكن���ت اأي�ساً

نف�سي وخ�سيت اأن يكون قد ا�ستاء مّني وغادر. 
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اأت لل�س���الة. في تلك اللحظة  عندم���ا يئ�ست من عودته، نه�س���ت واأنرت الأ�سواء وتو�سّ

�سع���رت بانك�س���ار قلبي وقلت: »اإله���ي لقد اأخط�أت، �س�محن���ي. م�ذا فعلت؟! اإله���ي اأِعد اإلّي 

�سمدي«. 

كان قلب���ي يغلي وعّم ال�سجي���ج كياني. فجاأة �سمعت �سوت الب���اب، وعندما عال �سخب 

الطفلتين و�سحكهما اأدركت اأّن �سمد قد عاد. 

كن���ت جال�سة على �سجادة ال�سالة حين ناداني �سمد: »قدم خير، ي� عمري، �سيدة قدم 

خير اأين اأنت؟!«. 

كتم���ت الفرحة في قلبي، دخلت الغرفة وراأيت كي�سين كبيرين قرب الم�سند، وهو يحمل 

الطفلتي���ن. �سّلم���ت عليه بهدوء، �سحك وق���ال: »وعليكم ال�سالم ي� زوجت���ي، كيف ح�لك ي� 

�سيدة قدم خير؟«. 

ا.  ظهر اأي رّد فعل، اأجبته ببرودة اأع�ساب مع اأّن قلبي كاد يطير فرحاً
ُ
لم اأ

ق���ال: »انظري م�ذا ا�ستريت لكم، اأتمّنى اأن ُيعجب���ك«، واأ�سار اإلى الكي�سين اللذين كانا 

بجانب الم�سند. 

ذهب���ت اإل���ى المطب���خ و�سغلت نف�س���ي بالطهو، م���ع اأّن لّبي بق���ي عنده. كان ق���د ا�سترى 

ا واأخذ يلب�سهما اإّياها.   للطفلتين ثياباً

بع���د دقائق، دخل���ت ال�سغيرتان اإلى المطب���خ، بمالب�سهما الجديدة. خ�سي���ت اأن تّت�سخ 

مالب�سهما فحملتهما اإلى الغرفة. 

عندم���ا راآني قال: »األ���ن تقّدمي لي قدًح� من ال�س�ي؟ عل���ى الأقل تع�لي وانظري هل 

ُتعجبك المالب�س التي ا�ستريته� لك!«. 

وعندم���ا ف�سلت محاولته ف���ي اإ�سحاكي قال: »اأق�سم عليك بحي����ة �سمد اأن ت�سحكي«. 

عن���د ذلك �سحكت، فقال: »الآن وق���د �سحكت خذي هذا الكي�س ل���ك. بحي�ة قدم خير اإن 

بقيِت متجّهمة �س�أغ�در الآن مع بع�س الإخوة الذاهبين الليلة اإلى الجبهة«. 

عانده في ظ���روف كهذه، فاأخذت 
ُ
اأدرك���ت اأّن���ه جاّد في كالمه ولي�ض م���ن م�سلحتي اأن اأ

ا كالعادة، لقد ا�سترى  الكي����ض وذهبت اإلى الغرفة الأخرى وارتديت الثي���اب. كان ذوقه رائعاً

ا وتّنورة مطّرزة م���ن المو�سة الجديدة. كنت اأنظر اإل���ى نف�سي في المراآة فدخل  ل���ي قمي�ساً

فجاأة وقال: »اهلل اهلل م� اأجملك، اأق�سم ي� قدم خير، تبدين ك�لبدر، كم تليق بك!«. 
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ا وقلت: »�سكًرا ولكن ل اأريد البق�ء به�!«.   خجلت كثيراً

اأم�سك بيدي وقال: »م�ذا؟ ل اأ�سمح لك بذلك، عليك اأن تلب�سيه� في المنزل، لقد �سبق 

وقلت لك اإّنن� لن نحتفل ب�لعيد، لكن ط�لم� اأّنن� بج�نب بع�سن� واأنت ت�سحكين فهذا هو 

عيدن�«. 

قل���ت: »لكن ه���ذه المالب�س لل�سي���وف«. �سحك وقال: »واأن� �سيف���ك الآن، األ يجب اأن 

تلب�سي هذه الثي�ب اأم�مي؟«.   

ر�سخ���ُت لطلبه، فاأم�سك بيدي وقال: »اجل�س���ي!« عند ذلك دخلت الطفلتان اإلى الغرفة 

ونظرت���ا با�ستغراب لرتدائي تلك المالب�ض. قال �سمد وه���و يم�سك بيدي: »اأعتذر مّم� بدر 

مّن���ي ظه���ر الي���وم. اأن���� مخط���ئ �س�محيني، ل���م اأتم�ل���ك نف�سي عندم���� غ�سبت، اأعل���م اأّني 

تج����وزت الحدود لكّن���ك �ست�س�محينني لأّنك تعرفين جيًدا اأّن���ك ب�لن�سبة لي اأعّز َمن في 

الدني�، وم� اأحببت اأحًدا حتى الآن بقدر م� اأحببتك. اأت�س�ءل اأحي�ًن� هل يمكن لهذا الحب 

اأن ُيبعدن���ي ع���ن اهلل؟ لك���ن عندم���� اأُمعن ف���ي التفكير اأكث���ر اأُدرك اأّني بهذا الح���ب اأتقّرب 

من���ه اأكث���ر، ف�أحم���د اهلل كّل ي���وم مئة األف م���رة اأن جعلك من ن�سيبي. لق���د ن�سبت الحرب 

نع���م، م����ذا اأ�ستطيع اأن اأفعل؟ كنت اأرغب ب�لقي�م ب�أمور كثيرة. ليتك تعلمين م�ذا يح�سل 

عل���ى الجبه���ة، اإّنه� ت�سبه القي�مة! لو تعلمين م�ذا فعل �س���ّدام بن�س�ئن� واأطف�لن�، لو كنت 

ح��س���رة وراأيت التعذي���ب والمج�زر لوافقتني الراأي. حبيبتي قدم خير، ل ت�ست�ئي مّني! 

اأتمّن���ى اأن تتفّهم���ي و�سع���ي، واهلل اإّنه �سعب عل���ّي، اقبلي اأن ل نحتف���ل ب�لعيد، اذهبي اإلى 

 لتري الالجئين المت�سّررين من الحرب كيف يعي�سون هن�ك! األم يكن 
(1(

�س����رع ك��س�ن���ي

لهوؤلء بيوت؟ األي�س من حّقهم اأن يعي�سوا كم� يعي�س الآخرون؟«. 

اأقنعني كالمه، وقلت: »كالمك �سحيح، اأنت محّق، اأن� اأعتذر«.  

تنّف����ض ال�سعداء وقال: »الحم���د هلل، لقد اّت�سحت الم�س�ألة لكلين����، لكن بقي مو�سوع 

ني اأن�. في الحقيقة، اأ�سبحت الحرب  اآخر اأردت التحّدث عنه منذ وقت طويل، وهو يخ�سّ

الآن ج���زًءا م���ن حي�تن�، كّلم� اآتي اإلى هن� لروؤيتك اأن���ت والطفلتين اأقول اإّنه� �ستكون اآخر 

)1)   يوجد في همدان �سارع ا�سمه كا�ساني حيث بنيت على طرفي ال�سارع �سقق �سكنّية برعاية بنك الإ�سكان، كانت 
عطيت لأولئك الذين ت�سّرروا اإّبان الحرب من اأبناء المدن الجنوبية، واإلى الآن ما زال جزء 

ُ
ه���ذه ال�سق���ق قد اأ

كبير منهم يعي�سون في تلك ال�سقق. 
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مرة اأراكم فيه�، اهلل وحده يعلم، رّبم� لن اأراكم ث�نية. اأو�سيت ال�سب�ب اأن يعطوك راتبي، 

� بو�س�ي� اأخرى حتى ل تتكّبدي العن�ء من بعدي«.  واأو�سيت �سم�س اهلل وتيمور و�سّت�ر اأي�سً

بكيت وقلت: »كفى �سمد، م� هذا الكالم الذي تقوله؟ ل اأريد �سم�ع �سيء!«.  

م�س���ح دموعي باأ�سابعه وق���ال: »ل تبكي، �ستت����أّذى الطفلت����ن، هذه حقيق���ة ويجب اأن 

تتدّربي عليه� من الآن«. 

� ل ُتمّني نف�سك بقرب عودتي، ربم� يطول  ترّي���ث قليالاً وتابع كالمه: »هذه المّرة اأي�سً

غي�بي لثالثة اأو اأربعة اأ�سهر، انتبهي للطفلتين وتحّملي«. 

ا وذهب  وتحّملت كما طلب مّني. ذهب �سمد بعد اأيام وعاد بعد اأربعة اأ�سهر، بقي اأ�سبوعاً

ا ُير�سل اأ�سدقاءه لطماأنتنا عندما ياأتون في اإجازة. كما  ا، واأحياناً ا. كان يّت�سل اأحياناً مج���ّدداً

ا لالطمئنان عن اأحوالنا.  كان اإخوته �سم�ض اهلل وتيمور و�سّتار ياأتون اأحياناً

ا اآخر كانت ُترافقه  ���ا بمفرده، وحيناً كان وال���دي الحاج دائم القلق علّي، كان ياأتي اأحياناً

ا كن���ت اأذهب اإلى قاي�ض، لكّن �سوقي اإلى  �سين���ا، فيم�سيان معنا عّدة اأيام ثم يعودان. اأحياناً

رفرف 
ُ
فّكر في عودة �سمد اإل���ى همدان، اأ

ُ
منزل���ي كان ُيرافقن���ي با�ستمرار. وعندما كن���ت اأ

كالطي���ر الواله الذي ل يق���ّر له قرار حتى اأعود اإلى بيتي. كانت رائحة �سمد تفوح في اأرجاء 

ا.  ا: من مالب�سه، حذائه، و�سّجادة �سالته التي كانت تبّث الدفء في قلبي دائماً المنزل دائماً

ا. كان يكفيني بقاوؤه على قيد الحياة.  ا ف�سيئاً اعتدت على هذا النمط من الحياة �سيئاً

ا كانت حالة الخطر ُتعلن عّدة مّرات في اليوم والليلة،  و�سلت الحرب اإلى المدن، اأحياناً

فُتغي���ر الطائرات العراقية على الم���دن وتق�سف المناطق ال�سكني���ة. ورغم ذلك، ا�ستمّرت 

الحياة، وم�سى عامان على الحرب. 

نجب طفالاً واأرّبيه 
ُ
ف���ي عام 1982م حملُت بطفلي الثال���ث. �سعرت بالقلق، ُترى كيف �ساأ

ف���ي ظروف كه���ذه؟ وانتابني حزن عمي���ق بينما �سعر �سم���د ب�سرور �سدي���د. كان ينتهز اأقّل 

فر�س���ة للمجيء اإلى همدان والطمئن���ان اإلينا. وكذلك اأو�سى جمي���ع الأقرباء وطلب منهم 

الهتمام بنا في غيابه. 

كان يق���ول ل���ي عند عودته: »ق���دم خير، م����ذا فعلت بي؟ طيف���ك ل يغ�درن���ي، اأ�سبحت 

ترافقينني في كّل لحظ�تي«. 

ل الجهاد ومواجهة الحرب علينا. وعندما  رغم ذلك، كنت اأعلم - وهو كذلك - اأّنه يف�سّ
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كان���ت تتعّر�ض هم���دان للق�سف، كان اإخوته ياأت���ون لياأخذوني اإلى قاي����ض فترة قد ت�ستغرق 

ا كان���وا ياأتون مع ن�سائهم واأطفاله���م يم�سون عدة اأيام معن���ا، وعندما تهداأ  ا، واأحياناً �سه���راً

الأو�ساع يغادرون.  

زاد الطف���ل الثال���ث من ح���ّب �سم���د للحياة، ففّكر ف���ي �سراء من���زل لنا، اأغ���رق نف�سه 

ا وقال:  بالقرو����ض حت���ى تمّكن من ت�سجيل ا�سم���ه ل�سراء بيت. ذات يوم دخل علين���ا م�سروراً

»الآن ارت����ح ب�ل���ي م���ن ن�حيتكم، لق���د ا�ستريت منزًل لك���م. وعّم� قري���ب �ستتخّل�سون من 

الإيج�ر، �سوف ننتقل اإلى منزلن� في ال�سيف الق�دم اإن �س�ء اهلل تع�لى«.  

عندم���ا اأ�سبحت في ال�سهر التا�سع، اأتى �سمد وبقي بجانبي ع�سرة اأيام، لكّن الطفل لم 

يرغب بالخروج اإلى الدنيا. ذهبنا اإلى الطبيب وقال: »لن يولد الطفل قبل اأ�سبوع«، عندها 

اأخذنا �سمد اإلى قاي�ض وقال: »�س�أذهب لأتفّقد ال�سب�ب عدة اأي�م واأعود مجّدًدا«. 

�سّدق ذلك، 
ُ
م���ا اإن وّدعنا �سمد وانطلق بال�سيارة، حتى بداأت اأ�سعر باألم المخا�ض. لم اأ

كان �سم���د قد وعدني اأن يكون بجانبي اأثناء الولدة ه���ذه المّرة، علّي اأن اأتحّمل حتى يعود. 

لكن الطفل لم ُيدرك ذلك وكان على عجلٍة من اأمره. 

كن���ت اأتلّوى من الأل���م ب�سمت. اأدركت �سينا خطورة الأم���ر ب�سرعة وقالت: »�س�أ�ستدعي 

الق�بل���ة فوًرا«، قل���ت: »ل، لدين� مّت�سٌع من الوق���ت«، فامتع�ست وقالت: »اإن لم اأعرف متى 

يكون الوقت من��سًب� فم� نفعي اإًذا؟!«.  

ث����م ذهبت وهّياأت الفرا�ض، ومالأت القدر بالم����اء وو�سعته على النار في طرف الفناء. اأتت 

وجل�س����ت و�سط الغرفة، وب����داأت بق�ّض قطع القما�ض الأبي�ض، كانت تتح����ّدث وتنظر اإلّي بطرف 

عينها، بينما تلعب خديجة ومع�سومة في زاوية الغرفة. كانت تهتّم �سينا بي وبطفلتّي وتدنو مّني 

بين الحين والآخر، ت�سع يدها على جبيني تقّبل راأ�سي وت�سقيني ع�سارة الأع�ساب المختلفة. 

ا، ولم اأعد اأحتمل، ف�سرخت من الألم. و�سعت �سينا قطع القما�ض    ازدادت حالتي �سوءاً

عل���ى الأر�ض واأ�سرعت لإخبار اأخوات���ي ون�ساء اإخوتي؛ بعد قليل عّج المن���زل باأ�سخا�ض اأتوا 

لم�ساعدت���ي. تاأّخرت القابلة، كانت �سينا تدور حول���ي وت�سقيني الأع�ساب وتقول: ل تخافي، 

ا و�سلت القابلة بع���د الظهر وولد الطفل بعد  اإن ل���م تاأِت القابلة فاأن���ا �ساأتوّلى المهمة. اأخيراً

ذلك بن�سف �ساعة. 

حمل���ت �سينا الطفل ب�سرور وقالت: »عزيزتي ق���دم خير، اإّنه �سبّي، مب�رك لك، انظري 
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اإلي���ه م���� اأجمله من �سبّي اأبي����س الب�سرة«. وبعد ذلك اأر�سل���ت اأحدهم لينادي والدة �سمد 

ك���ي تب�ّسرها بالمولود. عندما ارتفع �سوت الطفل بالبكاء تنّف�ست ال�سعداء وغلبني النعا�ض 

كمخّدر ممتع، بحيث لم اأكن اأ�سمع اأ�سوات ال�سو�ساء في المنزل. 

غ���داة ذلك اليوم، ذهب وال���دي الحاج للبحث عن �سمد باأي طريق���ة ممكنة، لكّنه عاد 

عند الم�ساء من دون اأن يعثر عليه، واأو�سى اأحد رفاقه باأن ُيخبره بالمولود والوليمة.  

وبداأت رحلة النتظار بفارغ ال�سبر. ظننت اأّنه �سياأتي في الغد.  

ولك���ن اأتى الغد وبعد الغد و�سمد لم ياأِت بعد. بداأ النا����ض يلوكونه باأل�سنتهم: »م�سكينة 

قدم خير، ك�أّنه� لم ُتنجب �سبيًّ�!«. 

»عجًب� لهذا الزوج الالمب�لي!«. 

»م�سكينة قدم خير، كيف �ستعود الآن بثالثة اأطف�ل اإلى منزله� وتم�سي حي�ته�؟!«. 

»اأّي �سنف من الرج�ل هذا الزوج؟!«.  

كانت �سينا كّلما �سمعت بهذه الأحاديث، ت�سفق علّي اأكثر. ربما من اأجل ذلك قالت: »اإذا اأتى 

قيم اأن� م�أدبة لحفيدي في اليوم ال�س�بع لولدته«.  ال�سيد �سمد فهذا جّيد، واإن لم ي�أِت ف�س�أُ

مللت النتظار ومراقبتي للباب. واأ�سبحت اأتاأّثر بكالم الآخرين و�سرعان ما اأبداأ البكاء. 

ا وانق�سى ولم ياأِت �سمد. في اليوم التا�سع قالت اأّمي: »لن اأ�سبر اأكثر  اأتى اليوم ال�سابع اأي�ساً

من هذا، �س�أدعو الجميع، واإن اأتى زوجك ف�أهاًل و�سهاًل به«.  

في اليوم العا�سر �سرعت �سينا مع اأخواتي ون�ساء اإخوتي بتجهيز وتح�سير الوليمة، عند 

الظهر، �سرخ اأحد الأطفال في الزقاق: »اأتى ال�سيد �سمد!«. 

ا، األقي���ت قطعة القما�ض على راأ�س���ي و�سددت ظهري  ر�سع الطف���ل، و�سعته اأر�ساً
ُ
كن���ت اأ

بالعباءة ونزلت الدرج العالي ب�سعوبة. كانت الباحة مزدحمة، تقّدمت اأختي نحوي وقالت: 

»لم�ذا خرجت هكذا؟ ك�أّنك ل�ست نف�س�ء!« ثم نزعت عباءتها واألقتها على راأ�سي. 

لم اأقَو على الم�سي ب�سكل جّيد. �سرت اإلى الزقاق ببطء؛ راأيت رجالاً بلحية كّثة ياأتي من 

اأول الزقاق يرتدي بّزة ع�سكرية وي�سع حقيبة على كتفه، لكّنه لي�ض �سمد. رغم ذلك اقتربت 

من���ه على ا�ستحياء و�سط الزق���اق، كان اأحد اأ�سدقاء �سمد �سّلمت علي���ه و�ساألته عنه؛ قال: 

ا، اأتيت لأتفّقد والدتي، فقد اأبلغوني  ا، فهو م�سغول جدًّ �سم���د بخير، ل اأظّن اأّن���ه �سيعود قريباً

ا اإلى الجبهة.  ا، و�ساأعود غداً اأّنها مري�سة جدًّ
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ّب على راأ�سي. بداأ ج�سمي يرتجف  ا قد �سُ بعد �سماعي هذا الكالم، �سعرت كاأّن ماءاً بارداً

وفق���دت الإح�سا����ض بقدمّي. اأ�سندت ظهري اإلى الجدار وبقيت على تلك الحال اإلى اأن غادر 

الرجل. 

خرج���ت �سينا واأخواتي اإل���ى الزقاق لطلب الب�سارة من �سم���د. عندما راأينني على هذه 

الحال �ساعدنني على الرجوع اإلى الغرفة. 

ا�ستلقي���ت عل���ى الفرا�ض وج�سم���ي يرتجف. اأح�سرت ل���ي �سينا الم���اء وال�سّكر وغّطتني 

بالبّطانية. وغّطيت راأ�سي تحت بالبّطانية، وخنقتني العبرة. تظاهرت بالنوم. كنت اأعلم اأّن 

�سينا ل تزال جال�سة عند راأ�سي تذرف الدموع بهدوء قربي. لم اأرغب بالبكاء حتى ل اأف�سد 

وليمة طفلي اليوم. 

ا. اجتمعت الن�ساء في غرفة ال�سيافة والرجال في غرفة  و�سل ال�سيوف عند الظهر تباعاً

ا،  ختي بعد الغداء واأخذت الطفل مّني ليختار له الحاج اإبراهيم جّد �سمد ا�سماً
ُ
اأخرى. اأتت اأ

ُذنيه؛ وقد اأ�سماه »مهدي«. 
ُ
كما اأّذن واأقام في اأ

غ���ادر الرجال بع���د الظهر، اإذ كّنا في �سهر اآب ف�سل الح�س���اد والعمل. في حين بقيت 

الن�س���اء حتى الع�سر، وذهبت اأخوات���ي ون�ساء اإخوتي اإلى الفناء لغ�س���ل ال�سحون وتح�سير 

الفاكهة في اأواٍن كبيرة. 

���ا بجواري، والن�ساء م���ن حولي يتجاذبن اأطراف الحدي���ث، لكّن عينّي  كان مه���دي نائماً

بقيت���ا �ساخ�ستين نح���و الباب. تمّنيُت اأن يفتح الباب وياأتي �سم���د في اآخر لحظات مرا�سم 

وليمة ابنه. 



�سمد مع ال�سهيد محمد ح�تمي الذي يجل�س اأم�مه؛ جزيرة مجنون؛ �سنة 1363هـ.ش )1984م(.

�سمد بين مق�تلي كتيبة 155 علي الأ�سغر؛ منطقة الرق�بية قبل بدء عملي�ت »والفجر الث�نية«؛ 

�ست�ء 1364هـ.ش )1985م(.



الفصل الخامس عشر

صمد جريًحا

ا، وق���د اكت�سب مهارة  ا عل���ى ولدته، �س���ار مهدي طف���الاً ممتلئاً بع���د م�س���ي اأربعين يوماً

���ا. كانت خديج���ة ومع�سومة تجل�سان قرب���ه ل�ساعات تالعبان���ه وت�ستمتعان  ال�سح���ك حديثاً

���ا قلقين على �سمد،  بمحاولت���ه التي ل تع���دو ا�ستجابةاً لّلعب معهم���ا. في المقابل كّنا جميعاً

ولك���ي نطمئ���ّن عنه اأر�سلنا ر�سالة اإلى كّل �سخ�ض توّقعنا اأّنه على �سلة معه. لكن كّل ما كانوا 

يقولون���ه لنا اإّن �سم���د م�سغول بالعملّيات. كانت �سينا ترثي لحال���ي وتقول: »ل ُتر�سعي هذا 

الطفل البريء حليب الهموم والأحزان، قد يمر�س جّراء ذلك«.

لم يكن الأمر باإرادتي، كنت م�سّطربة الفوؤاد، اأترّقب و�سول خبر �سّيئ في كّل لحظة. 

ذات ي���وم، كنت جال�س���ة في الغرفة اأطعم مه���دي والأفكار ال�سيئة تراودن���ي، فجاأة ُفتح 

الب���اب ودخ���ل �سم���د. ت�سّمرُت في مكان���ي وبقيت اأنظر اإلي���ه للحظات بده�س���ة وا�ستغراب، 

ظننتني في حلم، لكّنه كان هو، اأ�سرعت الطفلتان نحوه ب�سرور وارتمتا في ح�سنه. 

وبينم���ا كان �سمد ُيقّبل وجنت���ي خديجة ومع�سومة، راح ينظر اإل���ّي وي�ساألني بلهفة عن 

جيبه وماذا اأفعل. طالم���ا فّكرت وخّططُت في 
ُ
اأحوال���ي. لم اأعلم ف���ي تلك اللحظة، بم���اذا اأ

نف�س���ي ماذا �ساأقول وماذا �ساأفعل عندما يعود �سم���د، لكن في تلك اللحظة اأذهلني ال�سرور 

بحي���ث ل���م اأكن اأعلم ما هو الت�سّرف المنا�سب الذي يج���ب اأن اأقوم به. بعد قليل اأفقت من 

ده�ستي، واأجبته ببرودة اأع�ساب.  

�سحك وقال: »ه� قد ا�ست�أت مّني مجّدًدا وخ��سمتني؟«.  

���ا ُيفاجئني بكالمه، قل���ت: »ل، ولَم الخ�س����م؟! لقد ولد  ا، كان دائماً �سحك���ت اأن���ا اأي�ساً

طفلك، زوجتك و�سعت حمله� وق�مت ب�ل�سالمة وع�دت اإلى منزله�، وزوجه� اأق�م لولده 

وليم���ة الي���وم ال�س�بع ب�سكل رائع، اأطف�لن� يترعرعون على م�ئ���دة منزلن�، اأ�ساًل لَم يجب 

اأن اأنزعج، هل اأن� بله�ء لأت�أّفف على كّل هذه ال�سع�دة؟«. 
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و�سع الطفلتين على الأر�ض وقال: »اأتتهّكمين علّي؟« 

، فقلت له: »منذ ذه�بك واأن� اأت�س�ءل هل هذه الحرب هي فقط من َن�سيبي  كنت غا�سبةاً

ون�سيب���ك واأطف�ل���ك الأبري�ء؟ واأين كّل هوؤلء الرج����ل الموجودين في هذه القرية؟ لَم 

�سلبت الحرب حي�تي وحدي دون الآخرين؟«. 

تك���ّدر وجه���ه وقال: »كن���ِت مخطئة كّل ه���ذه المّدة، الح���رب لي�ست لك فق���ط، الحرب 

���� لن�س����ء اأخري����ت، اأخذت الح���رب منهّن اأزواجه���ّن واأبن�ءهّن وبيوته���ّن وحي�تهّن في  اأي�سً

ليل���ة واح���دة، ه���ي لالأم الت���ي ا�ست�سهد وحيده�، وه���ي الآن في الخط���وط الخلفية تخدم 

���� للرج�ل الذي���ن خّلفوا وراءه���م �سبعة اأو  اأبن����ء الوط���ن وُت�سع���ف الجرح���ى. الحرب اأي�سً

ثم�ني���ة اأطف����ل دون معي���ن وتوّجهوا اإل���ى الجبهة، ل�سي���وٍخ في ال�سبعي���ن اأو الثم�نين من 

عمره���م، للعري�س الذي ت���رك زوجته في الليلة الأولى لزواجه ولي�فٍع في الرابعة ع�سرة 

من عمره. 

حينم���� اأرى كّل ه���وؤلء اأتح�مل على نف�سي واأت�س�ءل، م�ذا فعلت اأن� لهذه الثورة ولهذا 

ال�سع���ب؟ ل �س���يء! ه���وؤلء ُيق�تلون وُيقتلون من اأجل اأن تجل�س���ي اأنِت هن� وتن�مي بج�نب 

اأولدك ف���ي راح���ة ك�مل���ة، فلول ه���وؤلء الأبط�ل لق�سى �س���ّدام على هذا البل���د منذ زمن 

طويل، ولم� تمّكنت من ح�سن اأطف�لك ب�أم�ن«. 

ا�ستيقظ مهدي على �سوت �سمد وبداأ يبكي. اأخذه من ح�سني وقّبله وقال: »�س�محني ي� 

عمري اإن ت�أّخرت عليك، كنت من�سغاًل ب�لمواجه�ت«. 

دخل���ت اأختي اإل���ى الغرفة وقالت: »�سي���د �سمد، اأعطن���ي الب�س�رة، المول���ود هذه المرة 

�سبّي«.  

�سح���ك �سمد وقال: »�س�أُعطيك الب�س�رة لكن لي�س لأّنه �سبّي، اإّنم� ل�سالمته و�سالمة 

اأّمه«. 

اأعطاني الطفل وذهب نحو خديجة ومع�سومة، احت�سنهما وقال: »اأق�سم ب�هلل اإّن �سعرة 

واحدة من ه�تين الطفلتين ل ُتع�دل عندي مئة �سبّي، لكن ي�سعدني اأن ُتظّلل قدم خير 

وبنتّي ق�مُة رجل من بعدي«. 

ع�س�س���ت �سفت���ي، وقالت اأختي بانزع���اج: »ل �سمح اهلل، ي���� �سيد �سمد، ل���َم ل تتف�ءل 

ب�لخير«؟! 
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�سحك �سمد وغّير مجرى الحديث: »م� ا�سم ابني؟«.  

اقتربت مع�سومة وخديجة من مهدي، قّبلتاه وقالتا: »اأخي مهدي!«.  

بقين���ا ع���ّدة اأيام ف���ي قاي�ض، ع�سنا فيه���ا اأجمل اللحظ���ات. كّنا نذهب لزي���ارة الأقارب 

والأ�سح���اب؛ الغداء ف���ي منزل هذه الأخت والع�س���اء في منزل ذل���ك الأخ. بالرغم من اأّني 

التقي���ت بجمي���ع الأقرباء قبل مجيء �سم���د، في مرا�سم وليمة مهدي، لك���ن الذهاب برفقة 

�سم���د كان له طعم اآخر، وكان الأقارب ي�ستقبلوننا باحت���رام اأكثر، اأمكنني اإدراك ذلك من 

اأواني ال�سيافة الجديدة.  

في اليوم الخام�ض قال �سمد: »اجمعي الأغرا�س لنذهب اإلى بيتن�«. 

عدن���ا اإل���ى هم���دان بعد عّدة اأ�سه���ر، كان الغب���ار والت���راب ُيغّطيان كّل �س���يء. ان�سغلُت 

ا  ا، و�سع مفتاحاً بالتنظي���ف وترتي���ب الأغرا�ض حتى الع�س���ر. اأتى �سمد في الم�ساء م�س���روراً

بيدي وقال: هذا مفتاح منزلنا.  

قّبل���ت المفتاح من �س���ّدة الفرح، �سحك �سمد وقال: المنزل جاه���ز، باإمكاننا اأن ننتقل 

ا.   اإليه غداً

؛  في �سباح اليوم الّتالي، ذهبنا اإلى منزلنا واأخذنا معنا بع�ض الأغرا�ض. كان بيتاًا جميالاً

ا تحت الدرج اأمام المدخل، اأّما الحمام فيقع  غرفتان و�سالة ومطبخ، يقع المرحا�ض خارجاً

بجانب ال�سالة. 

ل���م ت�سع الدني���ا فرحتي؛ مددت �سجادة �سغيرة في الفن���اء واأجل�ست الأطفال عليها، ثم 

اأخ���ذت المكن�س���ة وبداأت بالتنظي���ف. كان بناء المنزل ق���د انتهى للت���ّو. �ساعدني �سمد في 

تنظيف النوافذ، كن�ض ال�سالة والمطبخ والغرف. 

ا. ثم ذهب �سمد مع عدد من اأ�سدقائه  اأت���ى ال�سيد �سم�ض اهلل وزوجته في الم�س���اء اأي�ساً

لإح�س���ار بقية الأثاث. بقينا حت���ى منت�سف الليل ُنرّتب كّل �سيء ون�سعه في مكانه، وبما اأّنه 

كان اأكبر من اأّي منزل اآخر اأقمنا فيه حتى الآن، تحّيرت في اختيار مكان منا�سب ل�سجادتنا 

الوحيدة. قال �سمد: »ل تقلقي، غًدا �س�أفر�س كّل المنزل ب�لموكيت«.  

ف���ي �سب���اح اليوم الّتال���ي، اأكملُت اأعمال التنظي���ف والترتيب، و�ساعدتن���ي زوجة ال�سيد 

ا. انتهينا من العمل قبل الم�ساء واأ�سبح كّل �سيء في مكانه المنا�سب.  �سم�ض اهلل اأي�ساً

ف���ي الم�س���اء، اأعددت ال�س���اي واأح�سرته عل���ى ال�سينية بينم���ا كان �سم���د ُينّظف فناء 
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ال���دار، كذلك فر�سنا قطعة موكيت قرب حو�ض الأزهار الكائن في زاوية الفناء، حيث يلعب 

الأطفال. جل�سنا على الموكيت وتجاذبنا اأطراف الحديث، بعد قليل نه�ض �سمد، ذهب اإلى 

الغرفة، ارتدى مالب�سه واأتى. 

ا، علّي الذهاب.  � ح�سناً

� اإلى اأين؟!.

� اإلى الجبهة. 

� ولَم هذه العجلة؟. 

�سح���ك وق���ال: »�سّيدتي، ك�ن من المق���ّرر اأن اأبق���ى يوًم� اأو يومين فق���ط، لكّني بقيت 

اأكث���ر م���ن اأجل ت�أمين هذا المنزل فقط، الحمد هلل، اطم�أّن ب�لي واأّمنت لكم بيًت� حتى لو 

لم اأعد«. 

غّير الحديث فقلت: »ومتى �ستعود؟«. 
ُ
اأردت اأن اأ

رف���ع راأ�سه اإلى ال�سماء وق���ال: »ل اأحد يعلم �سوى اهلل. اإن كت���ب اهلل لي العودة ف�سوف 

اأعود، واإن لم ي�س�أ ف�لأطف�ل وديعتي عندك، انتبهي لهم«. 

كان يربط �سريط حذائه الع�سكري واأنا واقفة قربه، نادى زوجة اأخيه وقال: »�س�محون� 

ي� �سّيدة لقد اأتعبن�كم معن� هذه الأي�م«. 

ا م���ن الماّرة، خطا  ا خالياً رافقُت���ه حت���ى اآخر الزق���اق، كان الوقت م�ساءاً والزق���اق مظلماً

خطوات واختفى اأثره في الظالم الدام�ض. 

بع���د م�سي �سهر على ذهاب �سمد. ان�سغلت بالمنزل الجديد وبمهدي. كنت كّلما ينتهي 

بناء بيت جديد في الزقاق اأتعّرف اإلى جيران جدد. 

بارك لها بمنزلهم الجدي����د، اأتت خديجة من منزل 
ُ
ذهب����ت ذات ي����وم اإلى منزل جارتنا لأ

جيرانن����ا المتاخم لمنزلن����ا وقالت: »اأّمي، تع�ل����ي، عّمي ُيريدك على اله�ت����ف«. حملُت مهدي 

ا في الزقاق؛ كان اأخو �سمد على  وان�سرف����ُت ب�سرعة اإلى بيت جارنا الوحيد الذي يمتلك هاتفاً

ا،  الخ����ط، قال: »اأردت اإخب�رك اأّنن� �سن�أتي اأن� و�سمد اإلى هم����دان م�س�ء اليوم«. تعّجبت كثيراً

اإذ ل����م ي�سب����ق ل�سمد اأن اأخبرنا بمجيئه من قبل، ف�سعرت بقل����ق �سديد. عدت اإلى المنزل؛ لم 

ا باأ�سدا�ض: »اإن ك�ن قد حدث مكروه ل�سمد لك�ن  اأرغب بفعل اأّي �سيء ورحت اأ�سرب اأخما�ساً

�سّت�ر اأخبرني بذلك«، »ل، قد اأ�س�به مكروه حتًم� وال�سيد �سّت�ر يجري مقّدم�ت لذلك«.
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. اأجبرت نف�سي على 
ّ
بقي���ت عل���ى هذه الحال حتى الع�س���ر، وكاد القلق يق�سي عل���ي

النهو�ض، اأعددت الطعام ورّتبت المنزل. اأو�سك الظالم اأن يرخي كل ظالله، واأنا اأر�سل 

البنتي���ن كّل دقيق���ة اإلى الزقاق ل�ستطالع ق���دوم اأبيهما. جل�سُت خل���ف الباب، و�سرت 

لقي نظرة عل���ى الزقاق بنف�سي، لكن بعد قليل جل�سنا جميعنا اأمام 
ُ
بي���ن الحين والآخر اأ

الباب. 

عندما �سمعت �سوت الأذان العذب، انهمرت الدموع من عينّي وتو�ّسلت اإلى اهلل: »اإلهي، 

اأُق�س���م علي���ك بهذا الوقت العزيز، ل ُتيّتم اأطف�لي، ولدي مهدي لم يعرف اأب�ه جيًدا بعد، 

وخديج���ة ومع�سوم���ة ق���د تعّلقت� به كثي���ًرا، ه� هم���� الآن تنتظران قدوم���ه، اإلهي اأعد لي 

زوجي �سليًم� مع�فى«. 

دع���وت ذلك والدموع ت�سيل على خّدي. فجاأة راأي���ت �سخ�سين يتقّدمان في الظالم من 

ا على كتف الآخ���ر. بعد قليل، عرفتهما، فق���د كانا �سّتار  اآخ���ر الزقاق؛ اأحدهما يع���رج مّتكئاً

و�سمد، قلت: »ي� اأولد، لقد اأتى والدكم«، ثم م�سحت دموعي ب�سرعة.

عندها، رك�ست خديجة ومع�سومة نحو �سمد وهما تناديان »بابا بابا«، ورمتا بنف�سيهما 

علي���ه. اأبكاني م�سهد اللقاء هذا، واأ�سرعُت نحوهم؛ قال ال�سّيد �سّتار اإّن �سظّية اأ�سابت قدم 

دخل اإلى م�ست�سفى في مدينة قم حيث رق���د هناك عّدة اأيام للمعالجة، وغادره 
ُ
�سم���د وقد اأ

اليوم. 

�ساعده 
ُ
ا ل�سمد، ثّم عدت لأ رك�ست نحو المنزل وو�سعت مهدي في �سريره ومددت فرا�ساً

على دخول البيت وال�ستلقاء على الفرا�ض. 

لم تتركه خديجة ومع�سومة لحظة واحدة. كانت مع�سومة ُتقّبل يديه وراأ�سه، وخديجة 

ترّبت على قدمه المجروحة. اأعطاني ال�سيد �سّتار الأدوية و�سرح لي مواعيد ا�ستعمالها واأّكد 

اأّن عليه اأخذ حقنة كّل يوم.  

ر  ح�سّ
ُ
في تلك الليلة، اهتّم ال�سيد �سّتار ب�سمد، وغادَرنا في ال�سباح. عند الظهر، كنت اأ

الطع���ام عندما ناداني �سمد، وب���دا اأّنه لي�ض على ما يرام، فقال: »قدم خير، كتفي يوؤلمني 

كثيًرا، تع�لي وانظري م� به«. 

ا بحجم قطعة  ا قاتماً عندما نزع���ت قمي�سه تفّطر قلبي من اأجله، راأيت في كتفه ازرقاقاً

نقود معدنية، تذّكرت اأّنها قد تكون �سظية من القنبلة اليدوية التي انفجرت عند ا�ستباكه مع 
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المنافقين، قلت: »اإّنه� �سظّية قنبلة«. قال: »اأح�سري دّبو�ًس� وحّميه على الن�ر«. 

قلت: »م�ذا تريد اأن تفعل؟ ل تعبث به� دعن� نذهب اإلى الطبيب«. 

قال: »اأذهب اإلى الطبيب من اأجل �سظّية ت�فهة؟! لقد اأخرجت ع�سرين واحدة مثله� 

حتى الآن. ل داعي للقلق، اأح�سري الدّبو�س«. 

قلت: »لكّن الجرح ملتهب »ق�ل: »ب�هلل عليك ي� قدم خير ل ُت�سّيعي الوقت، ف�أن� اأت�أّلم 

كثيًرا«.

ا.  ا وو�سعته على النار حتى احمّر جّيداً اأح�سرت دبو�ساً

قال: »اغرزيه تحت الجلد حيث الزرق�ق، اإلى اأن ي�سل تحت ال�سظّية، وادفعيه� به«. 

اأدنيُت الدّبو�ض من كتفه لكّني لم اأجروؤ على تنفيذ طلبه، فقلت: »خذه، اأن� ل اأقدر على 

ذلك، اأخرجه� اأنت«. 

قّط���ب حاجبيه وقال: »اأن���� اأت�أّلم واأنت ل تقدري���ن على التحّمل؟ ب����هلل عليك اأ�سرعي، 

اأك�د اأموت من الألم«. 

ا لم اأجروؤ. فقلت: »ل اأ�ستطيع،  ا لكّني هذه المّرة اأي�ساً اأدنيت الدّبو�ض من الجرح مجّدداً

قلب���ي ل يحتم���ل ذلك، ب�هلل عليك �سمد، خذه اأنت واأخ���رج ال�سظّية كم� اأخرجت ال�سظ�ي� 

الع�سرين تلك«. 

ذهبت اإلى الفناء حيث كانت الطفلتان تلعبان، جل�ست قرب حو�ض الأزهار ونظرت اإلى 

ا، وعدت بعد قليل اإلى الغرفة. راأيت �سمد  ا ف�سيئاً �ستلة الكرز الحام�ض التي كانت تكبر �سيئاً

���ا في ال�سالة اأم���ام المراآة ويم�سك م���راآة اأخرى �سغيرة بيده مح���اولاً ثقب جرح كتفه  واقفاً

ا. فجاأة �سرخ وقال:  بوا�سطة الدبو�ض، وقد عقد حاجبيه وع�ّض على �سفتيه. كان يتاأّلم كثيراً

»اأظّن اأّنه� خرجت. قدم خير، تع�لي وانظري«. 

�س���ال الدم من جرح كتفه وظه���رت معه اللتهابات. وبعد قليل، ب���رز �سيء �سغير اأ�سود 

اللون، اأخذت المنديل من يده وو�سعت ال�سظية فيه وقلت: »هذه هي!« قال: »اأجل، هذه هي 

الملعونة«. 

ا، اأح�سرت الماء المغلي وغ�سلت به جرح���ه، لكّني لم اأحتمل النظر  تفّط���ر قلبي مج���ّدداً

ا بحجم  نّظفه؛ كان كبيراً
ُ
اإل���ى الج���رح، اأغم�ست عينّي وبقيت اأختل�ض النظر اإلى الجرح واأنا اأ

قطع���ة النقود المعدني���ة والدم ي�سيل منه. تذّك���رت اأّنه ل يتّم ت�سميد الج���رح اإل با�ستعمال 
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المعّق���م، فاأح�سرت المعّقم، وبيدين مرتجفتين غ�سلت الجرح. عند ذلك انتف�ض �سمد من 

مكانه و�سرخ من �سّدة الألم. 

نظر اإلي وقال: »لم�ذا اأنت �س�حبة اللون؟«. 

طويت قمي�سه اإلى الأ�سفل. �سحك وقال: »انظروا اإلى زوجتي، اأن� من يت�أّلم وهي التي 

تتلّوى«. 

�ساعدت���ه ك���ي ي�ستلق���ي اإلى الجه���ة اليمنى. دخل���ت الطفلت���ان وهما تلعب���ان وتمرحان. 

ا و�سار يبكي. نظرت اإلى �سمد فوجدته �سرعان ما غّط في  وا�ستيقظ مهدي من النوم جائعاً

نوم عميق، كاأّنه لم ينم منذ مّدة طويلة. 

ل���م ي�ستطع �سمد الخ���روج من المنزل ع�س���رة اأيام ب�سبب جراحه. بعده���ا �سار يم�سي 

ا لزيارة عوائل ال�سهداء،  ���ا على ع���ّكازه. كان اأ�سدقاوؤه ياأتون في الم�ساء ويذهب���ون معاً متوّكئاً

وف���ي بع�ض الأحيان كان يذهب اإل���ى الم�ساجد والمدار�ض لُيلقي المحا�سرات وي�سرح للنا�ض 

ع���ن اأو�ساع الجبهات وُي�سّجعهم على اللتحاق بها حيث كانت البداية معنا منذ اأ�سهر. كان 

���ا اإل اأّنه لم يترك  ���ا في هذه الن�ساطات، ورغ���م اأّنه قد تزّوج حديثاً اأخ���وه �سّت���ار ُيرافقه دائماً

الجبهة قط.

ا بّزته حامالاً حقيبته  ا على اإ�سابته، حتى راأيته ذات يوم مرتدياً ما اإن م�سى ع�سرون يوماً

بيده، ف�ساألته: »اإلى اأين؟!« قال: »اإلى الجبهة«. 

�سّدق ما قاله. لقد طلب منه الطبيب ا�ستراحة لمّدة ثالثة 
ُ
، ولم اأ فغرُت فاهي م�ستغربةاً

اأ�سهر على الأقل. قلُت: »واأنت على هذه الح�ل؟« �سحك وقال: »مّم اأ�سكو؟ هل اأن� مع�ق اأو 

اأعرج؟! اأن� اليوم اأف�سل من اأّي يوم اآخر« قلُت: »لكّنك لم تتع�ف بعد!«.   

وبخط���وات عرجاء، تق���ّدم نحو ال�سغار وهم نائم���ون، انحنى وقّب���ل روؤو�سهم ثم نه�ض 

واأخذ عّكازه من على جانب الجدار وقال: »حبيبتي قدم خير، هل تريدين �سيًئ�؟«. 

اأ�سرع���ت نحو الباب قب���ل اأن ي�سل اإليه، فتحت يدّي و�س���ددت الطريق، قلُت: لن اأدعك 

ف����ت؟ األ تخجلين؟« قلُت:  ا لوج���ه، قال: »م� هذه الت�سرُّ تذه���ب. تق���ّدم ووقف اأمامي وجهاً

»لن اأخجل بعد الآن، لن تذهب! م�ستحيل«. 

ا: »لَم تت�سّرفين هكذا؟ ل تكوني عنيدة، اأنت لم تكوني كذلك!«.  قال ممتع�ساً

بكي���ُت وقلُت: »لقد تحّمل���ُت حتى اليوم كّل �سيء م���ن اأجلك. كّل هذا الع���ذاب، العي�س 
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بهذه المدينة من دون معين، مع ثالثة اأطف�ل �سغ�ر، تحّملُت ذلك لأّنك ُتريده، لأّن هذا 

ُيريحك، تذهب وتعود ول اأتفّوه ب�أّي كلمة، لكن هذه المّرة �س�أقُف في طريقك، لن اأدعك 

تذه���ب، ط�لم���� تن�زلُت عن حّقي وحّق اأولدي، لكّن الأمر هذه المّرة يتعّلق ب�سّحتك، لن 

اأتن����زل ع���ن حّق���ك، ول عن ح���ّق اأولدي بع���د الآن. هوؤلء ال�سغ����ر يريدون اأًب����، لن اأدعك 

�س حي�تك و�سّحتك للخطر، م�ذا نفعل اإذا التهبت قدمك؟«.  ُتعرِّ

اأجابن���ي بكل هدوء: »ل �سيء، م����ذا ن�ستطيع اأن نفعل؟ نقطعه���� ونرميه� بعيًدا، فداًء 

لالإم�م!«. 

غ�سبُت من برودته هذه وقلت: »�سمد!«. 

ق���ال: »نعم ي� عزيزت���ي!« قلت: »اذهب واجل�س في مك�نك، عندم���� ي�سمح لك الدكتور 

 .»� �س�أ�سمح اأن� اأي�سً

لة الكريمة كّل هذه  اّتكاأ على عّكازه وقال: »حي�تي قدم خير، لقد كنت ال�سيدة المتف�سّ

الأع���وام، تعب���ِت من اأجلي ومن اأجل اأطف�ل���ي، �سكًرا لك، لكن ل تخذليني و�سط الطريق، 

ول تدع���ي مع�ن�ت���ك دون ث���واب. تذكرين اأّنني من اأول يوم راأي���ت فيه الإم�م اأق�سمت على 

اأن اأكون جندًي� مطيًع� له، تذكرين ذلك ب�لت�أكيد. وقد اأمر الإم�م ب�لجه�د وطلب مّن� اأن 

ُندافع عن الدين والوطن، واأن� قلت له �سمًع� وط�عًة، ل ت�سّودي وجهي«. 

قل���ُت: »ح�سًن�، ُيمكن���ك اأن تقول �سمًع� وط�عًة، لن اأُع�ر�س ذه�بك لكن عندم� تتع�فى« 

قال: »قدم خير! واهلل اأن� بخير، اأنت لم تذهبي اإلى الجبهة لُت�س�هدي كيف ي�أتي ال�سب�ب 

اإل���ى الجبه���ة بق���دم مقطوع���ة وبي���د واح���دة، ول يت�أّفف���ون اأب���ًدا. اإ�س�بت���ي ل �س���يء ُيذكر 

ب�لمق�رنة مع اإ�س�ب�تهم«. 

قلُت: »اأنَت اأ�س��ًس� ل ُتحّب ع�ئلتك«.

اأ�ساح بوجهه ولم ينب�ض ببنت �سفة. ذهب متثاقالاً اإلى زاوية ال�سالة وجل�ض هناك. قال: 

»معك حّق، لم اأبذل لكم م� ك�ن يجب علّي بذله، لكّني واهلل كنت وم� زلت اأُحّبكم و�س�أبقى 

على الدوام«. 

قلُت: »ل، اأنَت ُتحّب الجبهة والإم�م اأكثر مّن�«. 

ا وقال: »قدم خير، لَم اأنت اليوم هكذا؟ لم�ذا ُتج�دلينني؟«.  �ساق بي ذرعاً

فجاأة، خرجت من فمي عبارة: »لأّنني اأُحّبك!«. 
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ا �ساءت  كانت هذه اأّول مّرة اأقولها له. و�سع راأ�سه على ركبتيه واأجه�ض بالبكاء. واأنا اأي�ساً

حالت���ي، ذهبُت اإلى المطبخ وجل�سُت اأبكي في الزاوية. بعد قليل، وقف قربي وو�سع يده على 

كتف���ي، قال: »لط�لم� انتظ���رت �سم�ع هذه الكلمة منك، لكن حبيبت���ي قدم خير، لَم الآن؟ 

ليتك لم تقوليه� في هذه اللحظ�ت الأخيرة، لقد جعلِت قلبي يخفق واأن� ذاهب لمق�رعة 

� اأُحّبك لكن م�ذا اأفعل؟ اإّنه التكليف!«.  ال�سيوف، اأن� اأي�سً

توّقف قليالاً وكاأّنه ُيخّير نف�سه بين الرحيل والبقاء، لكّنه قال فجاأة: »و�سعت لكم نقوًدا 

لثالث���ة اأ�سه���ر، خّففي م���ن الحزن واهتم���ي ب�لبنتين، انتبهي لمهدي، ه���و الآن رجل هذا 

المنزل«. 

� ل تدعين���ي اأتراجع ع���ن قراري وع���ن الوعد الذي  ث���م تاب���ع: »اإذا كنت ُتحّبينن���ي حقًّ

قطعت���ه لالإم����م. �س�عديني على اأن اأك���ون �س�دًق� فيه حتى اآخر لحظ���ة، اإن كنت ُتحّبينني 

عديني اأّنك �سُت�س�عدينني على ذلك«. 

وعدُت���ه وقل���ُت: »كم� تري���د«، ثم تنّحي���ت عن طريق���ه ووافقت على ذهاب���ه بتلك القدم 

الم�ساب���ة. قل���ت له: »كم���� تريد«. لكّني كنت منه���ارة في داخلي. لم اأ�ستط���ع تحّمل رحيله. 

ا كان عندي، و�ساعدته في  ا �سغيراً اأ�سرعت خلفه نحو الزقاق، و�سعت في جيب قمي�سه قراآناً

الو�س���ول اإلى ال�سارع العام وطلبُت له �سيارة اأجرة. عندما ركب ال�سيارة �سعرت باأّن ال�سارع 

والزقاق يهويان على راأ�سي ورافقتني الدموع في طريق العودة اإلى المنزل. 

م�س���ى اأ�سب���وع عل���ى غيابه، لكّنه���ا المّرة الأول���ى التي ل���م اأ�ستطع فيه���ا مزاولة حياتي 

خاطب نف�س���ي واأقول: »قدم خير، لقد قلِت: 
ُ
الطبيعي���ة. ل���م تقَو يداي على فعل �سيء. كنُت اأ

»كم� تريد«، ويجب اأن تنتظري المزيد«. 

ا  فّكر كيف اأّن �سمد كان جال�ساً
ُ
لم اأ�ستقّر في مكان، كنت اأنه�ض من هنا لأجل�ض هناك، واأ

هن���ا قبل اأ�سب���وع، وكّنا نتناول الغداء في هذا الوقت، اأو نتكّلم عن هذا المو�سوع. لم تدعني 

ا.  و�ساأني تلك الذكريات الجميلة لّلحظات التي ق�سيناها معاً

ا. لقد زاد ذلك  عّم����ت الأحزان والهموم منزلي، وعرفت في تلك الأي����ام اأّني حامل مجّدداً

م����ن همومي، ماذا اأفعل باأربعة اأطفال واأنا امراأة ف����ي الثانية والع�سرين من عمرها؟ كيف لي 

دي����ر حيات����ي وحياة اأطفالي الأربع����ة؟ اإلهي لمن اأ�سكو حزني؟! يا ليت����ه كان مجّرد كابو�ض 
ُ
اأن اأ

واأ�ستيقظ منه. ليت الطبيب يقول لي عك�ض ذلك. لكن ما �سبب هذا النعا�ض والغثيان والتعب؟. 
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ا ولم يعد  م�ست ثالثة اأ�سهر واأنا في برزخ ال�سكوك، اأتراني حامالاً اأم ل؟ لكنه كان واقعاً

با�ستطاعتي فعل �سيء.  

نادي خديجة ومع�سومة 
ُ
دخَلِت المدن دائرة الحرب. كنُت بين حين واآخر اأحمل مهدي واأ

ا لنختبئ تحت الدرج. كنت اأت�ساءل: هل �سُتكتب الحياة لهذا الجنين في ظّل  ونرك�ض جميعاً

هذا التوّتر وال�سطراب؟  

طلقت �سّفارات الإنذار، فح�سنت �سغاري وجل�سنا تحت الدرج. ارتفع �سوت 
ُ
ذات ي���وم اأ

م�ساّدات الطائرات اإلى درجة فّكرت اأّن الطائرات فوق بيتنا. بكى مهدي من �سّدة الخوف، 

ف���ي حي���ن نظرت خديجة ومع�سوم���ة اإلى اأخيهم���ا، واأجه�ستا بالبكاء. ل���م اأكن اأعرف كيف 

لعبهم واأق�ّض عليهم الق�س�ض، لكّن ذلك لم 
ُ
ا. بداأُت اأ هّدئ روعهم وكدُت اأبكي معهم اأي�ساً

ُ
اأ

ينف���ع. في تلك الأثناء ُفتح الباب ودخل �سم���د. ارتعب منه الأطفال للوهلة الأولى وا�ستغربه 

ا بي. مهدي، وراح ي�سرخ متم�ّسكاً

حم���ل �سمد خديجة ومع�سوم���ة وقّبلهما، لكن لم ي�ستطع اأخذ مه���دي مهما حاول، ولم 

يكن �سوت اإطالق النار ينقطع للحظة. 

قال �سمد: »لَم تجل�سون هن�؟«.

قلُت: »األ ترى و�سعّية الإنذار؟«. 

ا: »تق�سدين اأّنكم تمو�سعتم هن�؟ اأ�ساًل هذا المك�ن هو الأكثر خطورة في  قال �ساحكاً

البيت. اذهبوا واجل�سوا في الفن�ء فهو اأكثر اأمًن�«. 

ا حملت مهدي وذهبت  اأم�س���ك بيد خديج���ة ومع�سومة واأخذهما اإلى الغرفة، واأن���ا اأي�ساً

خلفه���م. بعد قليل ُرفعت حالة الإنذار. ا�ستحّم �سمد وغّير مالب�سه، ثم �سرب ال�ساي وغادر 

المن���زل. ع���اد بع���د ب�سع �ساع���ات مع اأح���د اأ�سدقائه وهما يحم���الن مجموعة م���ن اأكيا�ض 

الإ�سمنت والأعمدة الحديدية. 

بن���ى لنا �سمد د�سمة في الفن���اء اأمام المطبخ. كان طوال الفت���رة التي ق�ساها بجانبنا 

يعمل على بنائها.  

ر له ال�ساي واأجل�ض اأمام باب الد�سمة واأظّل اأنظر اإليه وهو يعمل.   ح�سّ
ُ
كنت اأ

ق���ال ذات مّرة: »ي���� لذكري�ت �سيف تلك ال�سنة حين كّن� نبن���ي منزلن� مًع�، م� ال�سير 

في اأن تتكّرر تلك الأي�م مّرة اأُخرى ب�سف�ء و�سع�دة؟!«.  
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� وذهبت!«.  قلُت: »ك�أّنك تن��سيت اأّنك تركتني في نه�ية ذلك ال�سيف اأي�سً

ق���ال: »اأتذّكر ذل���ك لكّنن� بقين� مًع� طوال ال�سيف بهن�ء و�سرور، اأعتقد اأّن تلك الفترة 

ك�نت اأطول فترة اأم�سين�ه� مًع�«. 

�س���رب ال�ساي وق���ال: »�س�أ�ستري �سي����رة حينم� تنته���ي الح���رب و�سنجول الع�ل���م مًع�، 

نذهب من مك�ن اإلى اآخر«. 

قلُت له �ساحكة: »مع كّل هوؤلء الأطف�ل؟«.

قال: »ل، فقط اأن� واأنت وحدن�«. 

قلُت: »وم�ذا �سنفعل ب�لأطف�ل؟«. 

ق���ال: »�سيكب���رون حت���ى ذل���ك الوق���ت ون�ستطي���ع تركه���م ف���ي المن���زل بمفرده���م اأو 

ن�ستودعهم �سين�«. 

اأطرقت راأ�سي وقلت: »م�سكينة �سين�، اأخرج هذه الفكرة من راأ�سك! لن نقدر اأن� واأنت 

ة حين ين�سّم اإلين� فرد جديد«.   على الّتجوال في المدى القريب، خ��سّ

و�سع قدح ال�ساي على ال�سينية وقال: »م�ذا تقولين؟«.

ثم نظر اإلى بطني وقال: »متى؟« قلت: في �سهره الثالث، قال: »اأمت�أّكدة اأنت؟!«.

� ح�مل. ق�ل لن� الدكتور اإّن  قلُت: »ذهبت مع زوجة ال�سيد �سّت�ر اإلى الدكتور، هي اأي�سً

ولدتن� �ستكون متق�ربة«. 

ا لذلك، رغم ذلك كان يقول: »اإّنني م�سرور، اإّن  كن���ُت اأعلم هذه الم���ّرة اأّنه لم ُي�سّر كثيراً

اهلل كبير، ل تتدّخلي في �سوؤون الرّب، ب�لت�أكيد يوجد م�سلحة في الأمر«.  

ا اكتمل بناء الد�سمة، حجرة �سغيرة باأبعاد )1×1.5م(. كان يبدي فرحته ويقول:  واأخيراً

»لعمري ي� قدم خير، لن تت�أّثر حتى لو اأ�س�بته� قذيفة«. 

ذهب بعد ثالثة اأيام، ولأّنه �سعر بكاآبتي وعدني اأن ل ُيطيل الغياب. وقد وفى هذه المّرة 

���ا. كان يتوّدد اإلّي اأكثر من ذي قب���ل، ياأخذ مهدي اأينما  بوع���ده، حي���ث عاد بعد ع�سرين يوماً

يذهب ويقول: اأعلم اأّن »مهدي« ولد م�ساغب وكثير الحركة وُيتعبك. 

ف���ي اأحد الأيام حمل »مهدي« كعادته وذهب. بعد لحظات، �سمعت �سوت بكاء »مهدي« 

يرتف���ع في الزقاق. اأ�سرعُت اإلى الزقاق فوجدته يبكي في ح�سن �سمد، �ساألت �سمد: »م�ذا 

ا، لقد فتح محفظة )ت�بل���و( ال�سي�رة  ح�س���ل؟« ق���ال: »انظري اإلى ابن���ك، اإّنه م�س�غب ج���دًّ

ويريد اأخذ معّلب�ت الف�كهة منه�«. 
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قلُت: »فلي�أخذه�، اإّنه طفل«؛ اأعطاني »مهدي« وقال: »لم اأ�ستطع تهدئته، ح�ولي اأنِت«. 

قل���ُت: »اأعطه العلب���ة و�سوف ي�سكت« قال: »م����ذا تقولين؟ لق���د اأُعطين�ه� في الجبهة 

فهي طع�من� عند القت�ل، اأن� الآن في اإج�زة واأكل هذا الطع�م هن� فيه اإ�سك�ل«.  

قّبلت »مهدي« وحاولت اإ�سكاته، قلُت: »م� هذا الكالم؟ اإّنك ُت�سّعب الحي�ة كثيًرا، لي�س 

الأمر كم� تقول، هذا الطع�م من ن�سيبك �سواء كنت هن� اأو هن�ك«. 

ا عن عيني  اأخ���رج العلب���ة م���ن المحفظة وو�سعها ف���ي �سندوق ال�سي���ارة الخلفي، بعي���داً

»مهدي«، وقال: »ولَم نحوم حول ال�سبه�ت؟«. 

في ال�سهر الأخير من حملي، كان �سمد قد وعدني اأن يبقى بجانبي اأثناء الولدة، اإّل 

اأّنه لم ي�سلنا حينها اأّي خبر عنه. كّنا في �سهر )كانون الأول( والثلج ُيغّطي الطرقات. 

�سدر اأّي �سوت كي ل اأوقظ الأطفال، لففت 
ُ
ا�ستيقظت في ال�سباح الباكر من دون اأن اأ

بطن���ي ب�سال �سوٍف كبير، وعقدت المنديل الذي كان �سمد قد ا�ستراه لي حول راأ�سي، 

ث���م لب�ست جاكيت �سم���د. وو�سعت قّبعة على راأ�سي كي اأبدو م���ن بعيد على هيئة رجل 

يق���وم بجرف الثل���وج. ذهبت اإلى فناء ال���دار ووجدت الثلوج اأكثر مّم���ا توّقعت. اأخذت 

ال�سّل���م من زاوية الفناء وو�سعته على حافة ال�سطح، ثم و�سعت في اأ�سفله حجرين من 

الآج���ر واأخ���ذت المجرفة بيدي واأم�سك���ت ال�سلم بيدي الأخرى. �سع���دُت ال�سّلم درجة 

ا، فلو حدث ذل���ك �سينتهي اأمري واأمر  درج���ة واأنا اأدع���و اهلل اأن ل ينزلق واأ�سقط اأر�ساً

جنيني.  

ا. لم يكن الجيران قد �سعدوا اإلى �سطوحهم بعد لجرف الثلوج.  و�سلت اإلى ال�سطح اأخيراً

�سررت بذلك لأّن اأيًّا منهم لن يراني واأنا على تلك الحال.  

كان م���ن ال�سعب علّي جرف الثل���وج المتراكمة، فهو عمل �ساق لكن ل بّد من القيام به. 

كن���ت اأدف���ع المجرفة من اآخر ال�سط���ح اإلى اأّوله لكي ت�س���ل الثلوج اإلى الحاف���ة واأرميها في 

الزق���اق. بع���د قليل �سعرت باألم في بطني، لكّني قلت في نف�سي: »ه� قد اأنهيِت جرف ن�سف 

ال�سط���ح ول ب���ّد اأن ُتكمليه، فلو تركُت الثلوج عل���ى ال�سطح �سيدلف ال�سقف وعند ذلك لن 

يتحّمل الم�سّقة اأحد �سواك«. 

كن���ت اأ�ستريح بين الجولة والأخرى، واأنفخ في يدي المتجّمدتين بالرغم من اأّن ج�سمي 

نهي تنظيف ال�سطح لّما �سعرت بحرارة 
ُ
���ا، اإل اأّن ال�سقيع كان يلفح وجه���ي. كدت اأ كان دافئاً

واأل���م في ظه���ري، كم���ا اأح�س�ست كاأّن حب���الاً قد انقطع ف���ي داخلي. لم اأع���رف كيف رميت 
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المجرف���ة على الثلوج ونزلت عن ال�سطح، كنت خائفة للغاية، اأح�س�ست اأّن حبل �سّرة الطفل 

قد انقطع و�سوف يحدث مكروه. 

رّدد: يا اأبا الف�سل العبا�ض، �ساعدني! 
ُ
كان الأطفال نائمين وظهري يوؤلمني ب�سّدة. كنت اأ

ذهبت اإلى الفرا�ض ونمت بنف�ض تلك المالب�ض وتدّثرت باللحاف. 

ل���م اأكن اأعلم م���اذا اأفعل في تلك اللحظات، ه���ل اأذهب اإلى الم�ست�سف���ى، اأم اأّتجه اإلى 

الجيران؟ لكن باب من اأطرق في هذا ال�سباح الباكر؟!

ا. يا ليت خديجتي كانت كبيرة، يا ليت مع�سومة  ا�ستّد األم ظهري و�سرى اإلى بطني اأي�ساً

كان���ت قادرة على م�ساعدت���ي... بداأت اأفق���د الإح�سا�ض في قدمّي، ثّم �ساق���ّي، فكلتا قدمّي 

ا، في اللحظة الأخيرة قلت: »ي� اأب� الف�سل العّب��س!« ول اأتذّكر اإن  وي���دّي. لم اأعد اأع���ي �سيئاً

اأكملت جملتي اأم ل!

ا اأمام���ي، ب�سعره الأ�سعث ووجهه الملّطخ بالت���راب. �سّلم علّي، لكّني لم  كان �سم���د واقفاً

جيبه. 
ُ
اأ�ستطع اأن اأ

ق���ال: »هل ولد الطفل؟« ل���م اأ�ستطع اإجابته، جل�ض بجانبي وقال: »ه���ل و�سلت مت�أّخًرا 

�؟ هل حدث لك �سيء؟ لم�ذا ل ُتجيبين؟ هل اأنت مري�سة؟«.  هذه المّرة اأي�سً

كنت اأنظر اإليه لكّني لم اأ�ستطع التفّوه بكلمة واحدة؛ نظر اإلى عينّي وحّرك وجهي بهدوء 

: »ي� �سيدتي ي� زهراء، قدم خير! قدم خير! هذا اأن�، �سمد!«.  ثم �سرخ قائالاً

وكاأّني ا�ستيقظت فجاأة من �سبات عميق، فتحت عينّي واأغلقتهما عّدة مّرات وقلت: »هذا 

اأنت �سمد؟ هل اأتيت؟«.

نظر اإلّي با�ستغراب، اأم�سك بيدي وقال: »م�ذا حدث لك؟ لَم اأنت متجّمدة؟«. 

قل���ت: »كنت اأجرف الثلوج، ول اأدري م����ذا حّل بي، اأظّن اأّنني فقدت الوعي« ثم �ساألته: 

»كم ال�س�عة الآن؟« قال: »الع��سرة �سب�ًح�«. 

�سّدق، لقد نمت من ال�ساعة ال�ساد�سة 
ُ
نظ���رت اإلى ال�سغار، كانوا ما زالوا نائمين. ل���م اأ

ا حتى الآن! �سباحاً

�سرب �سمد على راأ�سه وقال: »م�ذا فعلت ي� امراأة؟ هل تريدين اأن تقتلي نف�سك؟«. 

لم اأكن قادرة على تحريك ج�سمي، كنت فاقدة الإح�سا�ض في قدمّي ويدّي. 

�ساألني:  »هل تن�ولت �سيًئ� من الطع�م؟«. 
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»ل، لي�س لدين� خبز«.

»�س�أذهب الآن واأ�ستري«. 

»ل، ل داع���ي لذل���ك، تع�ل واجل����س بج�نبي، اأن� خ�ئفة ل�ست على م���� يرام، عليك فعل 

، اأظّن اأّنه علين� الذه�ب اإلى الطبيب«.  �سيء، اذهب واأخبر ج�رتن� ال�سيدة »كل كز

ا وهو ُيكّلم نف�سه: »ي� �سيدتي ي� زهراء! احفظي لي زوجتي،  راح يدور في الغرفة مرتبكاً

ي� اإم�مي ي� ح�سين كن بعونه�«. 

قل���ُت: »ل تخ���ف، ل يوجد خطر، لو ك�ن �سيحدث ل���ي �سيء لحدث. لكن حتى الآن لم 

يحدث �سيء، كم� اإّنه لم يِحن وقت ولدة الطفل بعد«. 

قال: »فليرحمني اهلل وُي�س�محني على اأخط�ئي، كّل هذا ب�سببي، م�ذا فعلت بك؟!«. 

م���ّرة اأخرى عدت اإلى تلك الحالة، فق���دت الإح�سا�ض في يدّي وقدمّي، وغلبني النعا�ض. 

: »قدم خير! حبيبتي قدم خي���ر! افتحي عينيك،  اأت���ى �سمد واأم�سك بيدي وحّركن���ي قائالاً

قول���ي �سيًئ����، لق���د ق�سيت علّي، م�ذا فعل���ت بنف�سك، ي� ليت هذه الآلم ق���د اأ�س�بتني بدًل 

منك! قدم خير، قدم خير، ي� عمري قدم خير!«. 

كان الوقت منت�سف الليل عندما ولدت ابنتنا الثالثة، وفي �سبيحة اليوم التالي خرجت 

من الم�ست�سفى. 

حمل �سمد �سمية معه. من �سّدة الفرح، كان ي�سحك ويقول: »هذه البنت الوحيدة التي 

ُت�سبهني، جميلة وخفيفة الظّل«. 

�سيبت بجلطة 
ُ
ج���اءت اأمي واأخواتي وزوجات اأخ���وة �سمد لم�ساعدتي. كانت �سين���ا قد اأ

من���ذ فترة ولم تك���ن قادرة على الم�سي، فجل�س���ت بجانبي وراحت ُتقّبل ي���دي طوال الوقت. 

ان�سغل���ت اأخواتي في المطبخ بطهو الطعام. بحثت بعينّي عن �سمد فلم اأجده بين الح�سور، 

ناديت اأختي وقلت: »ن�وليني قدًح� من ال�س�ي«. 

ُذنها: »األي�س �سمد هن�؟«. 
ُ
عندما اأتت بال�ساي هم�ست في اأ

�سحكت وقالت: »ل، عندم� كنِت ن�ئمة علمن� اأّن زوجة ال�سّيد �سّت�ر قد ج�ءه� المخ��س 

�، فذهب ال�سيد �سمد لي�أخذه� اإلى الم�ست�سفى«.   اأي�سً

عاد �سمد في الم�ساء وبيده علبة حلوى ورّمان وقال: »لقد رزق اهلل �سّت�ر �سمية اأخرى«. 

 و�سع حّبات الرّمان في �سحن وقّدمه لي ثم جل�ض بجانبي وقال: »الحمد هلل هذه المّرة 
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وفي���ت بوع���دي، ب�لطب���ع ابنتن� ه���ذه رائعة، فلو اأّنه� ول���دت غًدا لكنت ق���د اأخلفت بوعدي 

مجّدًدا«. 

اأعطاني ال�سحن وقال: »كلي الّرم�ن، اإّنه مفيد لك«. 

ل���م اآخذ ال�سحن منه. فقال: »م�ذا؟ هل اأنت م�ست�ءة؟ هّي� خذيه، لقد اأح�سرُته لك«. 

�ساألُته: »هل تريد الذه�ب بهذه ال�سرعة؟«. 

قال: »لقد اّت�سلوا بي وعلّي اأن اأذهب«. 

قل���ُت: »األ ُيمكن���ك اأن ل تذهب؟ ابق هن�، اأُريدك ه���ذه المّرة اأن تبقى معي على الأقل 

�سهًرا ك�ماًل«. 

: »اأوووووه... �سهًرا ك�ماًل!«.  �سحك و�سّفر قائالاً

قلُت: »�سمد، اأُق�سم عليك اأن تبقى«.  

قال: »هل ن�سيِت م� وعّدتني به؟ م�ذا ُقلِت في المرة الم��سية؟«. 

قل���ت: »ل، ل���م اأن����س، ل اأُع�ر����س ذه�ب���ك، لكن ه���ذه المرة اب���ق بج�نبي ول���و لأ�سبوع 

فقط«. 

: »هذا غير ممكن، اأحّب  غرق في التفكير وراح يعبث بخيطان اللحاف وي�سحبها، قائالاً

البق����ء، لكن م����ذا اأفعل ب�أبن�ئي في الجبهة؟ لقد اأر�سلتهم اأمه�تهم اإلى الجبهة على اأمل 

اأن اأعتني بهم، لي�س من الإن�س�ف اأن اأتركهم واأجل�س هن� من دون فعل �سيء«. 

تو�ّسلت اإليه: »�سمد ي� روحي، ل�ست بال عمل، اأنت بج�نبي اأن� واأبن�ئك، ابق هن�«. 

اأط���رق راأ�سه وعاد ي�سحب الخيوط من اللحاف. كان التلفزيون يبّث لقطات من الحرب 

والبيوت المهّدمة والن�ساء والأطفال المنكوبين.

ر�سعها. عندما بداأت �سمّية 
ُ
ا�ستيقظت �سمية من النوم باكية، حملها �سمد واأعطانيها لأ

تر�سع، األقى �سمد نظرة اإليها وفجاأة جرت الدموع على وجهه. 

قلت: »م� بك؟«، اأ�ساح بوجهه نحو الجدار وقال: »في اأوائل الحرب وفي اإحدى المّرات 

�سمع���ت �س���وت ب���ك�ء طفل، بحث���ت مع عدد من الإخوة عن���ه في اأرج�ء الم���ك�ن، و�سلن� اإلى 

من���زل ك�ن���ت القذائف قد دّمرته و�سوت الطفل يرتفع من داخل���ه، دخلن� المنزل واألفين� 

���� ت�س���ّم طفله� الر�سيع. لقد ا�ست�سهدت وهي ُتر�سعه! وك�ن الطفل ل يزال ير�سع من  اأمًّ

�سدر اأّمه الذي جّف حليبه�، لذا ك�ن ي�سرخ ويبكي«.  



سأنتظرك...   126

ا بما قال���ه. وا�سل كالمه: »انظري كي���ف تجل�سين به���دوء واأنت تطعمين  تاأّث���رت كثيراً

ابنتك، عليك اأن ت�سكري اهلل األف مرة على هذه النعمة«. 

قلت: »الحمد هلل على وجودك بج�نبي، وليبَق ظّلك فوق راأ�سي اأن� واأولدي«. 

اأخذ �سحن الرّمان بيده و�سار يلّقمنيه الملعقة تلو الأخرى.

ق���ال: »اإن �س����ء اهلل، �س���وف ت�أخذين اأج���رك من ال�سي���دة الزهراءO وم���ن الإم�م 

الح�سينQ، م� تقومين به اأ�سعب من قت�لي، اأعلم ذلك، �س�محيني اإًذا«. 

كان الرّمان ل يزال في فمي، عندما �سمعت بوق �سيارة في الزقاق، ومن ثم، ُقرع جر�ض 

المنزل. نه�ض �سمد وارتدى مالب�سه وقال: »لقد ج�وؤوا ل�سطح�بي، علّي الذه�ب«.

اختنقت بحّبات الرّمان التي كنت اآكلها. مهما فعلت، لم اأ�ستطع بلعها، تقّدم نحوي قّبل 

جبيني، وقال: »�س�أعود ب�سرعة، ل تقلقي«. 

ر�سعها، لكن ما 
ُ
ا�ستيقظت في ال�سباح الباكر، على �سوت �سمية، كانت جائعة ويجب اأن اأ

ا. نظ����رت اإلى ال�سماء من النافذة، كانت ل  اإن جل�س����ت في الفرا�ض حتى غلبها النعا�ض مجّدداً

اأت. عند ذلك بكت �سمية  تزال مظلمة، وال�ساعة ُت�سير اإلى الخام�سة والن�سف. نه�ست وتو�سّ

ا بجانب����ي وخديجة ومع�سومة  م����رة اأخ����رى، حملتها في ح�سن����ي واأر�سعتها. كان مه����دي نائماً

ا كانتا نائمتين الواحدة بجانب الأخرى. تفّطر قلبي لمنظرهم وهم نائمون ببراءة، اإّنهم  اأي�ساً

، يبقون في المنزل من ال�سباح حتى الم�ساء، لعبتهم الوحيدة اأن يجروا  اأطف����ال هادئون فعالاً

خلف بع�سهم من غرفة اإلى اأخرى اأو ي�ساهدوا التلفاز، هكذا يم�سون اأوقاتهم واأيامهم. 

تمّني���ت في لحظة اأن يطل���ع ال�سباح ب�سرعة كي اآخذهم واأ�ستري له���م اأ�سياء ُتفرحهم، 

ا، ل ُيمكنن���ي اإخراجها في هذا الجّو القار�ض.  لك���ن ماذا اأفع���ل ب�سمية وهي ابنة اأربعين يوماً

كنُت اأطعُم �سمية، م�سحت على راأ�سها وقلت: »طفلتي البريئة، كم اأنت ج�ئعة!«. 

ا ما خلف باب المنزل، اأبعدت �سمية عن �سدري عنوة ف�سّجت  �سمع���ت حركةاً وكاأّن اأحداً

بالب���كاء. األقيت نظرة اإلى الممّر واأنا اأرتجف من الخوف وناديت: »من هن�ك؟ من هن�ك؟« 

ا فظننت اأّنها قّطة.   لم اأ�سمع جواباً

كن���ت قد و�سع���ت طاولة خلف الباب وقفت هن���اك واإذا بمفتاح يدور ف���ي القفل، �ساألت 

ثانية: »من هن�؟« اأجابني: »اأن� �سمد، افتحي«. 

اأزحت الطاولة بفرح وفتحت الباب. �سحك وقال: »م�ذا فعلِت؟ لَم لم يفتح الب�ب؟«. 
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���ا: »�سالم! كيف  ا: »اأيته���� الجب�ن���ة!« مّد يده م�سّلماً ث���م نظ���ر اإلى الطاولة وق���ال ممازحاً

ح�لك؟« ثم رك�ض الأطفال، الذين ا�ستيقظوا على �سوت بكاء �سمية، اإليه يحت�سنونه بفرحة 

عارمة.

اأخ���ذ �سمد ُيقّبل ال�سغار وينظر اإل���ّي ويقول: »هل اأنت بخير؟ ه���ل تح�ّسنت؟« �سحكت 

وقلت: »اأن� بخير، اأنت كيف ح�لك؟«. 

حم���ل مهدي واأم�سكت مع�سومة ببذلته. قال: »هّي� اأ�سرعوا، علين� اأن نذهب. لقد اأتيت 

ب: »اإلى اأي���ن؟«، و�سع مهدي على الأر�ض وحمل مع�سومة وقال: »اأريد  ب�سي����رة« �ساألته بتعجُّ

اأن اآخذكم اإلى الجبهة. لقد اأبلغون� ليلة اأم�س اأّنه اأ�سبح ب�إمك�ن الق�دة اأن ي�أخذوا عوائلهم 

لق�س�ء بع�س الوقت، ف�أتيت لياًل ل�سطح�بكم«. 

رك����ض ال�سغ���ار ب�سرور، غ�سلوا وجوهه���م ولب�سوا مالب�سهم. اأخذ �سم���د التلفزيون من 

زاوية الغرفة وقال: »هذا يكفي، كّل �سيء متوافر هن�ك، لكن اأكثري من مالب�س ال�سغ�ر«. 

قل���ت: »دعن���ي اأُرّت���ب الفرا����س على الأق���ل واأُق���ّدم لل�سغ����ر فطورهم« ق���ال: »�سنتن�ول 

الفط���ور خ���الل الطري���ق، اأ�سرعي قلي���اًل، يجب اأن ن�س���ل اإلى مدينة »�سر پ���ل ذه�ب« قبل 

الغروب«.  

هّي���اأُت �سمي���ة واأخذت مالب����ض لي ولالأطف���ال، األب�ست مهدي وو�سعت ي���ده بيد خديجة 

ومع�سوم���ة وقلت: »اذهبوا اأنت���م واركبوا ال�سي����رة«. غّطيت �سمية بالبطاني���ة؛ كّنا في �سهر 

كانون الثاني وكان الجّو �سديد البرودة؛ اأعطيتها ل�سمد، ثم اأقفلت الباب واّتجهت اإلى منزل 

جارتنا ال�سيدة »كل كز« لأوّدعها ثم اأو�سيتها بتفّقد المنزل. عندما ركبت في ال�سيارة، راأيت 

ال�سيدة »كل كز« ترفع طرف ال�ستارة وتلّوح لنا بيدها. 

م���ا اإن انطلق���ت ال�سي���ارة حتى عال �س���وت الأطفال، كان���وا م�سرورين اإذ ل���م يكونوا قد 

خرجوا من المنزل منذ وقت طويل.  

، ويعطيه مقود ال�سياّرة،  كان �سم���د يقود ال�سي���ارة وكان ُيجل�ض مهدي على ركبتيه ت���ارةاً

وتارةاً اأخ���رى ُيجل�ض مع�سومة بيني وبينه ويقول لها: »اأن�سدي الأ�سع�ر لوالدك«، ثم ينحني 

وي�ساك�ض خديجة وينثر �سعرها على وجهها فيعلو �سراخها.  

و�سلن���ا اإل���ى مدينة »�سحنة«. ركن �سم���د ال�سيارة اأمام مطعم �سغي���ر بجانب الطريق، 

ا رغم بنائه المتوا�سع.   ا ونظيفاً ا لذيذاً دخلنا اإليه وتناولنا فطوراً
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وبينم���ا كن���ت اأتن���اول فط���وري، ا�ستيقظت �سمي���ة من الن���وم، فاأرغمتني عل���ى الذهاب 

بّدل حفا�سها.  
ُ
ر�سعها واأ

ُ
والجلو�ض في ال�سيارة لأ

اأثن���اء ذل���ك، راأي���ت �سيارات ع�سكري���ة �سخمة تعب���ر الطريق، و�ساحن���ات اأخرى تحمل 

م�ساعدات للنا�ض ويرفرق فوقها علم اإيران. 

اأح�س���ر لي �سم���د الخبز والجبن والزبدة والمرّب���ى، اأعطانيها وقال: »اأن���ت لم تتن�ولي 

الفطور، خذي هذه«. 

كان ال�سغار ينادون بابا بابا، و�سمد ين�سد لهم ويق�ّض عليهم الق�س�ض. كانت �سمية في 

ح�سن���ي ول تزال تر�سع. نظرت اإلى الطريق حيث الجبال المغّطاة بالثلوج، واإلى ال�سيارات 

الع�سكرية، والمقاهي، والأ�سجار العارية من الأوراق واإلى الطريق الذي ل ينتهي. 

اأثن���اء الم�سي���ر، �سقطت ال�سي���ارة في مط���ّب، ف�سحوت م���ن غفوتي. كان���ت ال�سيارات 

الع�سكرية اإ�سافة اإلى حركتها على الطريق الرئي�سي، ت�سير في حا�سية الطريق الترابية، كما 

ي�سي���ر عدد م���ن الدّبابات على التراب بمحاذاة الطري���ق، اأدرت وجهي اإلى الخلف، ونظرت 

ا وراأ�س���ه على قدميها، في  اإل���ى مع�سوم���ة التي كانت تنام وفمها مفت���وح، ومهدي نائم اأي�ساً

حين كانت خديجة تحم���ل �سمية في ح�سنها، و�سمد يقود ال�سيارة بيديه الثنتين. ف�ساألته: 

»هل اأنت من و�سع �سمية في ح�سن خديجة؟« قال: »نعم، كنِت متعبة، ب�لت�أكيد �سمية لم 

تدعك تن�مين في الليل. رّق قلبي لح�لك«. 

انحني���ت اإلى الوراء قائلةاً لخديج���ة: »اأعطني �سمية، �ستتعبين ي� حبيب���ة اأّمك«. التفت 

: »ي� اإلهي! كم اأنت حنونة!«.   �سمد ونظر اإلّي قائالاً

�سحك���ُت وقل���ُت: »م���� خطب���َك؟ ه���ل تن�سد ف���ّي �سع���ًرا؟« قال: »ب���ل اأقول الح���ق، خالل 

ال�س�ع����ت القليل���ة الم��سي���ة اأدرك���ت ك���م اأّن تربية الأطف����ل اأمر �سعب، م� اأكب���ر تحّملك! 

تتعبي���ن كثي���ًرا، األي����س كذل���ك؟ حت���ى ل���و غ�س�سن���� الطرف ع���ن ثرث���رة مه���دي واأ�سئلته 

المتنّوعة و�سج�رات خديجة ومع�سومة، هذه �سمية تكفي في اإجه�دك«. 

كان ينظ���ر اإل���ى الطريق، و�س���ع يده على مبّدل ال�سرع���ة ثم قال: »لم يب���ق الكثير حتى 

ن�س���ل، ليت���ك تن�مي���ن ث�نيًة، اأعلم اأّن���ك تتعبين كثي���ًرا وتحت�جين للراحة. هن���� عليك اأن 

ت�ستريح���ي، علي���ك اأن ت�أكل���ي وت�سرب���ي وتن�م���ي فقط، اأُق�سم ي���� قدم خي���ر، اإذا انتهت هذه 

الحرب وبقيُت حّي�ً، ف�سترين م�ذا �س�أفعل من اأجلك، لن اأدعك ُتع�نين من اأي م�سكلة«. 
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التف���تُّ اإلى الخلف ونظ���رُت اإلى خديجة التي غلبها النوم وه���ي تنظر اإلى الطريق، كما 

ا في ح�سني. ق���ال �سمد: »ن�م ال�سغ����ر، وح�ن دورن���� الآن، حّدثيني عن  نام���ت �سمي���ة اأي�ساً

اأحوالك، هل اأنت بخير وب�سحة جيدة؟!«. 



�سمد في من��سك الحّج؛ �سنة  1364 ه�. �س-)1985م(.



الفصل السادس عشر 

الحياة في الثكنة

ل���م تكن مدينة »�سر پل ذه�ب« كما توّقع���ت ..، بل كانت اأ�سبه بقرية منكوبة. لم اأر فيها 

محالَّ تجارّية، واإن ُوجدت، فاإّن اأغلبها مغلق، وقد تكّورت اأبوابها الجّرارة اأو ثقبت من �سّدة 

النفجارات. اأّما �سوارعها فقد تحّولت اإلى كثبان ترابّية منزوعة الإ�سفلت، ما جعل ال�سيارة 

تنزل في الحفر فت�سطدم روؤو�سنا ب�سقف ال�سيارة. 

عبرن���ا ال�س���وارع الخالية اإل من بع����ض المحال المفتوح���ة لبيع الفواك���ه والخ�سراوات 

واللح���وم وبع����ض احتياجات النا�ض اليومي���ة. قلُت: »ه���ذه مدينة اأ�سب�ح!« ه���ّز راأ�سه وقال: 

»اأجل، اإّنه� منطقة حرب«. 

بعد قليل و�سلنا اإلى ثكنة »اأبو ذر«، تقّدم �سمد اإلى اأمام نقطة الحرا�سة واأظهر بطاقته 

للحار����ض ال���ذي كان اأمام الباب، تكّلم معه قليالاً ثم عاد اإل���ى ال�سيارة. األقى الحار�ض نظرة 

ك.  داخل ال�سيارة ثم اأذن لنا بالتحرُّ

كّن���ا ننظر اأنا والأطف���ال بده�سة اإلى الدّباب���ات في المع�سكر واإلى الجن���ود الذين كانوا 

ا. �ساألن���ي �سمد: »ه���ل تخ�في���ن؟« رفعت كتفي وقل���ت: »ل!« قال: »هذا  ���ا موّحداً يرت���دون زيًّ

المك�ن ب�لن�سبة لي مثل ق�ي�س، عندم� اأكون هن� اأ�سعر اأّنني في قريتن�«. 

ركن �سمد ال�سيارة اأمام اأحد المباني ثم ترّجل منها، حمل مهدي وقال: »لقد و�سلن�«. 

�سعدن���ا اأدراج المبنى الموؤلَّف من عّدة طبقات؛ كانت جدران���ه وممّراته مليئة بكتابات 

مختلفة بخّط اليد، قال �سمد: »هذه الكت�ب�ت خواطر وذكري�ت كتبه� الإخوة«. 

ي�ستم���ل الطابق الأّول على عّدة غرف متجاورة باأبواب حديدية مت�سابهة. عندما و�سلنا 

ا.  اإلى الطابق الثاني، انعطف �سمد اإلى الي�سار و�سرنا معه اأي�ساً

توّق����ف اأم����ام اأح����د الأبواب وق����ال: »هذه غرفتن����«، ثّم فت����ح باب الغرف����ة التي كانت 

مفرو�س����ة بموكيت ر�سا�س����ي اللون. و�سع مهدي عل����ى الأر�ض، ثّم خرج وع����اد بعد قليل 
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 معه التلفاز. كان هناك عدد من البطاني����ات الع�سكرية والو�سادات قد ُرّتبت في 
اً

حام����ال

زاوية الغرفة.  

كان ف���ي الغرفة نافذة ُتطّل عل���ى �ساحة المع�سكر. اأخذ �سمد اإح���دى البطانيات وقال: 

»ُنعّل���ق ه���ذه البط�ني���ة عل���ى الن�فذة موؤّقًت���� اإلى اأن تع���ّد ال�سيدة ق���دم خير �ست����ًرا ُين��سب 

ذوقه�«.  

نظ���ر ال�سغ���ار اإلى الجدران واأط���راف الغرفة بتعّجب. و�سعت حقائ���ب المالب�ض و�سط 

الغرف���ة، وج���ال �سم���د بالأطف���ال ليريهم الحم���ام والمطب���خ والمرافق ثم غ�س���ل وجوههم 

ا من الماء و�سعهما و�س���ط الغرفة وقال: »اأن� ذاهب لأح�سر  ا واإبريقاً واأيديه���م، واأح�سر كوباً

الع�س�ء و�س�أعود ب�سرعة«.  

���ا، لكن بعد عدة اأيام، اأح�سر قادة اآخرون  كّن���ا في الأيام الأولى نتناول طعام الغداء معاً

عوائله���م اإلى المع�سك���ر وا�ستقّرت كّل اأ�سرة ف���ي غرفة. كان في الغرف���ة المحاذية لنا اأحد 

الق���ادة مع زوجته الحامل، حيث كّنا ن�ستيقظ كّل يوم عل���ى �سوت تقيُّوؤِها. لم يتمّكن زوجها 

���� لن اآتي  م���ن تن���اول طعام الغ���داء معها كل يوم، فقال �سم���د: »من الآن ف�س�ع���ًدا اأن� اأي�سً

للغداء، اذهبي اأنت وتن�ولي الغداء مع تلك ال�سيدة كي ل ت�سعر ب�لوحدة«. 

كانت الحياة ممتعة في مع�سكر »اأبو ذر« رغم �سعوباتها. لم يكن يمّر علينا يوٌم لم ن�سمع 

في���ه �س���وت انفجار قريب اأو بعي���د، اأو اأ�سوات الطائرات التي تق�س���ف المناطق المجاورة. 

اعتدنا على ذلك، نحن الذين كّنا في همدان نرك�ض باّتجاه الد�سمة في حالت الخطر.  

ا لدرجة  ف���ي اإحدى الليالي، �سحوت على �سوت م�س���اّدات الطائرات. كان ال�سوت عالياً

اأّن �سمي���ة ا�ستيقظت م���ن النوم مذعورة وراح���ت تبكي، كما ا�ستيقظ مه���دي ب�سبب بكائها 

وكذلك خديجة ومع�سومة. 

كّنا في الليل نرفع البطانية عن النافذة، فراأيت طائرة في ال�سماء على م�سافة منخف�سة 

ا؛ �سعرت بالخوف، وحملت �سمية معي واأ�سرعت اإلى زاوية الغرفة وقلت: »�سمد! اأح�سر  جداً

ا:  الأطف�ل اإلى هن�، �ستق�سف الط�ئرة المك�ن الآن!« ذهب �سمد نحو النافذة وقال �ساحكاً

»اأين الط�ئرة؟ لَم ُتحدثين هذه الجلبة؟ ل �سيء هن�«. 

كان���ت الطائرة ل تزال في و�سط ال�سماء، حتى كان بالإمكان �سماع �سوت محّركها. بداأ 

�سمد ُيمازحني مع اأّنني كنت اأرتجف من الخوف، ف�سجرت منه.
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ا وقال: »لقد ا�ستهدف ال�سب�ب تل���ك الط�ئرة التي  ع���اد �سمد في اليوم التالي م�س���روراً

�س�هدته� اأم�س ف�أ�سقطوه� واأ�سروا ق�ئده�«.  

قل���ُت: »لكّنك قلت اإّنني مخطئة ولي�س هن�ك من ط�ئرة«، فاأجاب: »لأّنك كنت خ�ئفة 

ا فلم  اأ�س�أ اإرع�ب الأطف�ل«.  جدًّ

���ا بع���د يوم، ازداد عدد جيراننا. كان���ت هناك �سقق اإدارّية وبي���وت بعيدة ن�سبيًّا عن  يوماً

محيط الثكن���ة. وكان بين الجيران بع�ض اأبناء بلدتنا كعائلة ال�سيد همداني وال�سيد ب�سيري 

والحاج �سماواتي.  

 بداأن���ا في المع�سكر حياة جديدة. كان���ت رائعة بالن�سبة اإلّي، خا�سة بعد تخّطي كّل تلك 

ال�سعوب���ات. كّن���ا ننام بعد �س���الة ال�سبح حتى ال�ساع���ة التا�سعة اأو العا�س���رة حيث نتناول 

الفط���ور، ومن ثّم نغّير مالب����ض الأطفال ونر�سلهم اإلى الممّر اأو اإل���ى الطابق ال�سفلي لّلعب، 

ثم نغ�سل �سحون الفطور ونجتمع في اإحدى الغرف ونتناول اأطراف الحديث عن الذكريات، 

وطوال تلك المّدة لم يح�سر الرجال خالل النهار ولم يتناولوا معنا طعام الغداء. 

تها  عن���د الظهر، كان اأحد الإخوة يح�سر الغداء بال�سي���ارة. وكانت كل عائلة تاأخذ ح�سّ

�سة لها ح�سب عدد اأفرادها.   المخ�سّ

ذات ي���وم، �سغلنا الحديث، فلم ن�سمع بوق ال�سي���ارة. وبعد طول انتظار، غادر الأخ المكّلف 

ا منه اأّننا خارج الثكنة، وبقينا نحن ننتظر الغداء الذي لم ي�سل، فكان علينا  ت�سليم الغداء ظنًّ

تحّمل الجوع حتى وقت الع�ساء.  

�سح���وت ذات يوم على �سوت العر����ض الع�سكري لجنود الثكنة. رفع���ت طرف البطانية 

قلي���الاً وراأي���ت الجن���ود و�سط ال�ساح���ة ي���وؤّدون المرا�س���م ال�سباحية. عندما نظ���رت بدّقة، 

راأي���ت اأحد اأبن���اء قريتنا بين الجنود، كان ال�سيد اآغا، فتبعت���ه بنظري حتى انتهاء المرا�سم  

، اأخبرت  وان�س���راف الجميع. كانت روؤية اأحد المعارف في تلك الظروف ت�سّر القلب. م�ساءاً

: »قّرة عين���ي! اأ�سبح���ت تقفين خلف  �سم���د بالأمر، فاكفه���ّر وجهه وقّطب حاجبي���ه قائالاً

الن�فذة تنظرين اإلى الأج�نب؟«، ومنذ ذلك اليوم لم اأقف خلف النافذة قّط. 

م�سى اأ�سبوعان على وجودنا في المع�سكر. �سباح اأحد الأيام قال �سمد: »اليوم اأريد اأن 

اآخذك���م في نزهة«. فرح الأطفال واأ�سرع���وا لرتداء مالب�سهم. اأخذ �سمد الإبريق والأقداح 

وال�سّكر وال�ساي وقال لي: »خذي اأنت ال�سفرة والخبز والمالعق وال�سحون«. �ساألت: »اإلى 
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اأين نّتجه؟« قال: »اإلى الخط الأم�مي!« قلت: »األي�ست مخ�طرة؟« قال: »نعم، هي كذلك، 

لكّن���ي ق���ّررت اأن اأُري الأطف�ل اأين ُيح����رب اأبوهم. يجب اأن يعرف مه���دي اأين �سي�ست�سهد 

اأبوه«. 

جادله، لكن هذه المرة اآثرت ال�سمت لأّنه 
ُ
ا من حديثه عن ال�سهادة واأ كنت اأنزعج دائماً

كان بجانب���ي ولن ُيغادرنا. جّه���زت �سمية، حملنا الأغرا�ض وركبنا ال�سي���ارة التي اأقّلتنا من 

هم���دان اإلى »�سر پل ذه�ب«. عندم���ا خرجنا من المع�سكر، اأوقف �سم���د ال�سيارة. اأعطاني 

���ا وق���ال: »الب�سي ه���ذا واخلع���ي العب�ءة. لو عل���م العدّو بوج���ود امراأة ف���ي المنطقة  معطفاً

لأحرق المك�ن«. 

عندما راآني الأطفال على تلك الهيئة راحوا يقهقهون ويقولون: »م�م� �س�رت ب�ب�!«.  

اأرقد �سمد الأطفال داخل ال�سيارة وو�سع عليهم بطانية ثم قال لهم: »ا�سمتوا ي� �سغ�ر، 

اإن اأ�سدرتم �سوًت� اأو �س�غبتم لن ي�سمحوا لن� ب�لذه�ب اإلى الأم�م«.  

كّلم���ا تقّدمنا كان م�سه���د الدبابات وال�سي���ارات الع�سكرية والخن���ادق المتجاورة يزداد 

ا بالن�سبة لن���ا. تفّقد �سمد المقاتلين وتحّدث اإليهم ثم عاد اإلينا،  ا رائعاً ���ا. كان منظراً و�سوحاً

كان���ت اأ�سوات النفجارات القريبة والبعيدة تدّوي في المكان. توّقفنا مّرة في الطريق حيث 

، ق���ال �سمد: هناك خط  ا وتاللاً يوج���د منظ���ار ع�سكري، و�سعت���ه على عينّي فراأي���ت ه�ساباً

العدو، تلك الدبابات والد�سم التي ترينها للعراقيين.  

ا منها.  عن���د الظهر، انعطفنا باّتجاه طريق فرعي. ركن ال�سيارة خلف تلة، ونزلنا جميعاً

ا هناك واأتى باإبريق ال�ساي من ال�سيارة ومالأه ماءاً وو�سعه على النار ثم و�سع  اأقام �سمد موقداً

ا من معلبات �سمك )التونه(. جل�ست مع الأطفال حول الموقد، اأخذ �سمد »مهدي«  فيه عدداً

���ا نحو الد�سم المنت�سرة حولن���ا. كان هناك متطّوعون �سغاٌر م���ن قوات التعبئة،  واتجه���ا معاً

عندما �ساهدوني مع الأطفال تحّدثوا معنا بوّد وعطف، وحملوا �سمية وقّبلوا »مهدي« كاأّنهم 

قد تذّكروا اأهلهم واأمهاتهم واإخوتهم، ثّم �ساألونا عن الأو�ساع خلف الجبهات. 

بع���د ذلك، مددن���ا بطانية وو�سعنا عليها مائ���دة الغداء ال�سغي���رة وجل�سنا حولها. فتح 

ا  ته. كان الأطفال جياعاً �سم���د علب الطع���ام واأفرغها في ال�سحون ثم اأعطى كالًّ مّن���ا ح�سّ

فاأخذوا ياأكلون الخبز مع التون بنهم. 

بع���د الغداء، اأخذنا �سمد اإلى د�سم العراقيين التي قد حّررها جنودنا. كان يتحّدث اإلى 
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الأطفال عن العمليات الع�سكرية وُيعّرفهم اإلى الموا�سع والخطوط الع�سكرية باأ�سلوٍب وكاأّنه 

يتحّدث اإلى اأ�سخا�ض كبار ال�سّن اأو اإلى م�سوؤولين جاوؤوا لتفّقد الجبهة. 

عندما حّل الظالم، �سعرت بالخوف فقلت ل�سمد: »�سمد، فلنرجع الآن!«. 

ق���ال: »ه���ل تخ�في���ن؟« قلت: »ل، لكّنن���ي اأ�سعر ب�سي���ق �سدي���د، ا�ستقت اإلى اأب���ي الح�ج 

فج�أة«.  

كان هناك فتاًى في الرابعة ع�سرة من العمر يقف و�سط الظالم وينظر اإلّي. رّق له قلبي 

فقل���ت: »م�سكين���ة اأّمه، ه���ي الآن ب�لت�أكيد قلقة عليه. م����ذا يفعل ه���وؤلء الأبري�ء في هذا 

الظالم؟«. 

اأجابن���ي �سمد بحّدة: »اإّنهم يق�تل���ون!« ثم اأخرج الكاميرا م���ن ال�سيارة وقال: »دعيني 

األتقط لك �سورة في هذه الح�لة«. 

ل���م اأكن على م���ا يرام، فقلت: دعن���ي الآن. لم يكت���رث لكالمي، والتقط ع���ّدة �سور لي 

ولالأطف���ال، ثم ق���ال: »ِلَم اأن���ت م�ست�ءة هك���ذا؟« قلت: »قلب���ي يحترق على ه���وؤلء ال�سغ�ر، 

هوؤلء ال�سّب�ن والمج�هدين«. 

ق���ال: »الحرب �سعب���ة ب�لت�أكيد، واجبن� ه���و الدف�ع، واأنت���ّن الن�س�ء لديك���ّن واجب�تكّن 

����، وهي تربية �سّب�ن كهوؤلء، لول وجودك���ّن وتربيتكّن لم� ك�ن عندن� �سّب�ن  ���ة اأي�سً الخ��سّ

�سجع�ن كهوؤلء«. 

قل���ت: »اأن���� اأك���ره الح���رب، اأُريد اأن يعي����س الجميع ب�س���الم« فاأجاب �سم���د: »ندعو اهلل 

تع�لى ب�أن ُيعّجل في ظهور الإم�م المهدي|لكي تتحّقق هذه الأمنية للجميع«. 

كان���ت اأ�سوات النفجارات تزداد كّلما انت�سر الظالم. ركبنا ال�سيارة.. التفت �سمد اإلى 

الوراء حيث الد�سم وقال: »هوؤلء هم اأبن�ئي، الذين ي�سغلون ب�لي دائًم�، �س�أبذل كّل م� في 

و�سعي لخدمتهم«. 

انطلقن���ا في الظالم الدام����ض وم�سابيح ال�سيارة مطفاأة، و�سغ���ل ذاك المجاهد اليافع 

تفكي���ري وت�ساءلت: كيف ي�ستطيع ذل���ك الم�سكين الحرا�سة في ه���ذا الظالم والبرد وكيف 

يم�سي ليلته وكيف ُي�سبح؟. 

ف���ي اليوم الّتال���ي، عندما ا�ستيقظ �سمد ل�س���الة ال�سبح، ا�ستيقظ���ُت معه. عادة كنت 

اأبق���ى ف���ي الفرا�ض قليالاً اأ�سارع النعا�ض واأتباطاأ حتى ينه���ي �سمد �سالته ويذهب، لكن في 
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���اأت و�سّليت مع �سمد. عندما ارتدى بّزته وتهّياأ للذهاب،  ا، تو�سّ ذل���ك ال�سباح نه�ست باكراً

قلت: »ليتك تعود ظهًرا لنتغّدى مًع� كم� كّن� في ال�س�بق«، �سحك واألقى علّي نظرة ودودة 

م�سحكة، ثم قال: »يبدو اأّنك ا�ستقت اإلى والدك الح�ج؟« قلُت: »ا�ستقت له ب�لت�أكيد، لكن 

اإن اأتي���ت عل���ى الغ���داء �سيخّف �سوق���ي له«. عندما فتح الباب ليذه���ب غمزني وقال: »�سيدة 

قدم خير، اأنت تتدّللين مجّدًدا؟!«.  

طويت عباءة ال�سالة وو�سعتها في ال�سجادة. عندما غادر نه�ست وذهبت اإلى المطبخ. 

ا، جّهزت الفطور وعدت لأوقظ الأطفال، ثم تناولنا  كان���ت ال�سيدات الأخريات قد اأتين اأي�ساً

���ا. غ�سلت الأق���داح واأر�سلت ال�سغ���ار ليلعبوا في الطاب���ق الأول حيث كان هناك  الطع���ام معاً

غرف���ة ُت�ستخدم كم�ستودع للبطانيات الت���ي اأر�سلها النا�ض للمجاهدين، وقد تّم تو�سيبها في 

هذه الغرفة حتى بلغت ال�سقف، وكان التزحلق عليها هو لعبة الأطفال الوحيدة. 

بع���د ذهاب الأطف���ال اأطعمت �سمية ونامت، ث���م اأخذت الثياب المّت�سخ���ة وو�سعتها في 

ط�س���ت لغ�سلها. فجاأة دّوى �س���وت مرعب اهتّز المبنى على اأثره، خ���رج الجميع من الغرف 

مذهولي���ن وب���داأ الأطفال ي�سرخون من الخوف. رميت الط�ست عل���ى الأر�ض واأ�سرعت نحو 

ا من المع�سك���ر. �سّجت ال�سي���دات ورك�سن  الناف���ذة، راأي���ت الغبار والت���راب ُيغّطي���ان ق�سماً

م���ن مكان اإلى اآخر، تحّيرُت م���اذا اأفعل، كانت هذه المرة الأولى الت���ي تتعّر�ض فيها الثكنة 

للق�س���ف. اأردت الذه���اب ناحي���ة الأطفال لكن �سرع���ان ما دّوى انفجار اآخ���ر ورمى بي اإلى 

الط���رف الآخر م���ن الغرفة. �سعرت ب���دوار قوي لكن الأطف���ال �سغلوا بال���ي، فحملت �سمية 

، اأما ال�سغار فكانوا في الطابق  ونزل���ت ب�سرعة اإلى الطابق الأول. كانت �سمي���ة تبكي خائفةاً

ا. في تلك  الأ�سف���ل يوا�سل���ون اللعب في تل���ك الغرفة، ولن�سغاله���م باللعب، لم ي�سمع���وا �سيئاً

الأثناء، نزلت ن�ساء اأخريات م�سطربات اإلى الأ�سفل. ما اإن نادينا الأطفال حتى هّز المبنى 

انفجار اآخر. انتبه الأطفال هذه المّرة وتعّلقوا باأثوابنا من الخوف، �سعدت اإحدى ال�سيدات 

اإلى الطابق الثاني ُتفّت�ض الغرف، الواحدة تلو الأخرى وتطلب من الجميع اأن يجتمعوا و�سط 

ا من الكبار مع ثمانية اأطفال. وانت�سرت  الممّر في الطابق الأر�سي. كّنا خم�سة ع�سر �سخ�ساً

رائحة البارود القوية والتراب في الممّر. �سّج الأطفال بالبكاء وقلقنا نحن على الرجال. 

قال���ت اإحدى الن�ساء: »الم�س�فة بينن���� وبين الخط الأم�مي قليل���ة، اإذا �سقطت الثكنة 

�سوف نقع جميعن� اأ�سرى!«. 
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 ، دّب الرعب في قلبي جّراء التفكير في اأ�سري واأ�سر اأولدي. عندما هداأت الأو�ساع قليالاً

عدن���ا اإلى الطاب���ق الثاني، وقفنا خلف الناف���ذة ورحنا نراقب الدخان ك���ي نعرف المنطقة 

الم�ستهدفة، فجاأة �سرخت اإحدى الن�ساء قائلة: انظروا هناك، يا اإمام ر�سا!  

نظرن���ا ف���اإذا بنا ن�ساهد عدة طائ���رات ُتحّلق على م�ست���وى منخف�ض. راأينا ب���اأم اأعيننا 

ا وو�سع  اإطالقه���ا للقنابل. الأمر الوحيد الذي كان با�ستطاعتنا القيام به، هو النبطاح اأر�ساً

اأيدينا على روؤو�سنا وال�سراخ: »ي� اأطف�ل، �سعوا اأيديكم على روؤو�سكم ول تغلقوا اأفواهكم«. 

تم�ّس���ك الأولد ب���ي من �سّدة الخوف من دون �سراخ، بينما كانت �سمية تبكي ب�سّدة. في تلك 

اللحظات دّوت اأ�سوات انفجارات متتالية واهتّزت الأر�ض من تحتنا. 

ا  ���ا. مّر على انبطاحنا اأر�ساً فّك���رت ف���ي نف�سي اأّن كّل �سيء قد انتهى واأّننا �سنموت جميعاً

رب���ع �ساعة، ثم رفعنا روؤو�سنا الواحدة تلو الأخرى. كان الدخان قد مالأ الغرفة والزجاج قد 

تحّطم كّله، لكن ال�سريط الال�سق على النوافذ حال دون تناثر الزجاج علينا اأو على الأر�ض، 

فحمدنا اهلل على �سالمة الجميع.  

كانت اأ�سوات مختلفة ومرعبة ل تزال تاأتي من الخارج فقالت اإحدى الن�ساء: »فلنخرج 

من المبنى، المك�ن لم يعد اآمًن�«. 

نه�سن���ا وخرجن���ا م���ن المبن���ى. كان الغبار والدخ���ان يم���الآن الأطراف، وبال���كاد نرى 

الطري���ق. لم ندِر ف���ي اأي وجهة ن�سير. عندها قال���ت اإحدى الن�ساء: قبل ع���ّدة اأيام، عندما 

ُق�سفت اأط���راف المع�سكر، قال لي زوجي: »اإذا �س�ءت الأو�س�ع فج����أة، اخرجوا من البيت، 

وانت�سروا في الودي�ن القريبة«.  

كانت هناك اأ�س���الك �سائكة خلف ال�سقق الإدارية، وقد ُقطع بع�سها. عندما كنت اأتنّزه 

م���ع �سمد اأو م���ع ال�سيدات كّنا نعبر من خالله���ا، اأما الآن ومع كّل ه���وؤلء الأطفال وكل هذا 

ا، فالأطفال كانوا ي�سّجون  ال�سطراب والعجلة، بدا العبور من بين الأ�سالك المقّطعة �سعباً

بالبكاء، كما اإّنهم ل ي�ستطيعون عبورها بمفردهم. 

���ا عن المع�سكر.  ���ا، كّنا قد ابتعدنا تماماً بع���د ن�سف �ساعة عل���ى النفجار الأخير تقريباً

و�سلن���ا اإلى نهر جاّف، يعل���وه ج�سر قديم. وقفنا قليالاً على ذلك الج�سر ننظر اإلى المع�سكر 

ا من الطائرات ُتحّل���ق على ارتفاع منخف�ض  واإل���ى ال�سقق الإدارية، فراأينا ف���ي ال�سماء �سرباً

ا. دّب الرعب فينا، فاأ�سرعنا  بحيث ا�ستطعنا روؤية طّياريها ب�سهولة وهم بالتاأكيد راأونا اأي�ساً

اإلى اأ�سفل الج�سر وبعد قليل �سمعنا دوّي انفجارات متعّددة. 



سأنتظرك...   138

ا اأّن الطائرات  : »�سيهبط الطي�ر لأ�سرن�!«. �سرحنا لها كثيراً قالت اإحدى الن�ساء مذعورةاً

ل يمكنه���ا الهبوط في هذه الب�ساتين اإل اأّنها لم ُت�سّدق، وكانت ُتكّرر كالمها باإ�سرار وُتلقي 

الرع���ب في قلوب الأخري���ات. لكن ما كان ُيقلقن���ا اأّن ال�سيدة حام���ل، فحاولنا التحّدث عن 

ذكرياتن���ا اأو عن اأمور اأخرى للتخفيف من قلقها. لكّن الطائرات لم ترد تركنا و�ساأننا، فكّل 

ا كانت تاأتي ثماني طائرات لق�سف الثكنة.   ن�سف �ساعة تقريباً

ا. كذلك  ح����ان وقت الظهر ولم يكن بحوزتن����ا ماء اأو طعام. كان الأطفال يت�س����ّورون جوعاً

كّن����ا قلقين على الرجال اإذ اإّنهم �سيبحثون عّنا ولن يج����دوا اأّي اأثر لنا. بداأت اإحدى ال�سيدات 

بق����راءة دعاء التو�سل ورحنا ُنرّدد معها. لك����ّن بكاء الأطفال اأف�سد علينا لّذة الدعاء ف�ساحت 

اإح����دى الن�س����اء: »ل ي�سّح اأن نبق����ى مكتوف�ت الأي����دي، �س�أذهب اإل����ى الثكن����ة لأُح�سر طع�ًم� 

لالأطف�ل«، عندئذ تحّم�ض عدد من الن�ساء وذهبن معها. 

، ذهبن  ف���ي البداية لم نوافقهّن الراأي لخطورة الأمر، لكن بعد اأن هداأت الأو�ساع قليالاً

ا.  واأو�سيناهّن بالعودة �سريعاً

بعد اأن انطلقت الن�سوة اأ�سابنا قلق غريب حيث عاودت الطائرات ق�سفها للثكنة.  

ا،  ا وي�ساراً م���ّرت اللحظ���ات ثقيلة وح�سبناها األف �سنة اإلى اأن راأينا الن�س���وة يهرولن يميناً

اإلى اأن و�سلن. كان بحوزّتهن كمية كبيرة من الماأكولت والماء والخبز والفواكه. كاد الجوع 

يق�سي على الأطفال؛ بعد اأن تناولوا الطعام، ناموا على اأقدامنا. 

اأن���ا بالماء الذي جلبته  عن���د الع�س���ر، ازداد قلقنا اإذ لم نكن نعلم م���اذا ينتظرنا. تو�سّ

الن�ساء و�سّلينا، كانت اللحظات تمّر ببطء، وا�ستمّر ا�ستهداف المع�سكر بالق�سف. 

بعد غروب ال�سم�ض، �سيطر ال�سطراب علينا. هل نعود اإلى المنزل اأو نبقى في الب�ستان؛ 

ا. كان ال�سيء الوحيد الذي اآن�سنا في تلك  كّنا في حيرة من اأمرنا، اإلى اأن قّررنا العودة اأخيراً

اللحظات �سوت دعاء ال�سيدة ال�سجي، وهي تتلو هذه المّرة اآية { ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     

 .
(1(

ٴۇ   ۋ}

ا من الرجال ي�سيرون في الأنحاء، كاأّنهم  حين اقتربنا من ال�سقق الإدارّية، �ساهدنا عدداً

ا بالتراب من  يبحث���ون عن �سيء ما. ما اإن راأونا حتى رك�سوا نحونا. كان �سمد بينهم ملّطخاً

ا اأّنه منهك للغاية. �ساألنا مبا�سرة عن اأحوال المع�سكر  راأ�سه اإلى اأخم�ض قدميه، بدا وا�سحاً

)1)  �سورة النمل، الآية 62.
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الذي تحّول اإلى كومة من التراب وقد ا�ست�سهد فيه الكثيرون. كان هناك عدد من ال�سيارات 

المركون���ة اأمام البوابة. اأ�سار �سمد لنركب في واحدة منه���ا. �ساألت: »اإلى اأين؟« قال: »اإلى 

هم���دان«، ثم �ساعد الأطفال ليركبوا ال�سيارة. قلت: »اأغرا�سن�! انتظر قلياًل لأذهب واآخذ 

مالب����س الأطف����ل«. جل�ض في ال�سيارة وقال: »لي�س لدين� وق���ت، الأو�س�ع خطرة، اأ�سرعي، 

يجب اأن اأو�سلكم ب�سرعة واأعود«.  

قلت واأنا اأركب ال�سيارة: »على الأقل دعني اآخذ مالب�س �سمية، عب�ءتي..«.

احتّد كالمه وقال: »اركبي، قلُت لك اإّن الأو�س�ع خطرة، من المحتمل اأن ُتق�سف الثكنة 

مجّدًدا«. اأغلقت باب ال�سيارة و�ساألت: »لَم لم ت�أت قبل الآن؟ اأين كنت من ال�سب�ح؟« �سغط 

على دّوا�سة الوقود، قال: »لو تعلمين اأّي ظروف مّرت علين�. عرفن� منذ الق�سف الث�ني اأّن 

العراقيين يريدون تدمير الثكنة، فقّررت �سحب كتيبتي. جعلت ال�سب�ب يعبرون من تحت 

الأ�س���الك ال�س�ئكة واحًدا تلو الآخ���ر واأر�سلتهم اإلى الودي�ن القريبة، الحمدهلل لم تت�سّرر 

�سع���رة واحدة م���ن راأ�س اأحدهم، خرج الثالثمئة جميعهم بخير، لكن �سقط عدد كبير من 

  .»� ال�سهداء والجرحى في الكت�ئب الأخرى. ليتني ا�ستطعت اإنق�ذ تلك العن��سر اأي�سً

حّل الم�ساء؛ كّنا ما زلنا ن�سير في الطريق المظلم والخالي. فجاأة، تذّكرت ذلك ال�ساب 

الذي راأيت���ه في الخط الأمامي، انقب�ض قلبي و�ساألت: »�سمد، اأين هم عن��سرك الآن؟ هل 

لديهم طع�م؟ اأين �سين�مون الليلة؟«. 

كان ينظ���ر اإل���ى الأمام حيث الطريق المظل���م. هّز راأ�سه وقال: »كّلهم ف���ي هذا الوادي، 

اإّنهم في م�أمن، لكن لي�س بحوزتهم طع�م، ل بّد اأن يتحّملوا حتى ال�سب�ح«. 

رّق قلبي لهم، وقلُت: »ليتك تبقى معهم« التفت اإلّي بده�سة: »ومن ي�أخذكم اإًذا؟! قلت: 

األ يمكن اأن نذهب مع اأحد زمالئك؟ مع العوائل الأخرى؟«. 

لم���ع في ذلك الظالم بري���ق الدموع في عينيه، واأجاب: »ل، ل يمك���ن، ال�سي�رات �سّيقة 

ول تّت�س���ع لع�ئلتي���ن، جميعهم اأخذوا م� ا�ستط�عوا من الع�ئالت، اأتمّنى لو اأبقى هن� لكن 

ل يوجد حل اآخر، يجب اأن اأنقلكم بنف�سي«. 

خنقتني العبرة، وقلت: »وم�ذا عن ال�سهداء والجرحى؟«.

 لم ُيجب. قلُت: »ليتني كنت اأعرف قي�دة ال�سي�رة«، غّير مبّدل ال�سرعة وزاد في �سرعته 

: »فلنّتكل على اهلل، �سنذهب الليلة و�سوف اأعود �سب�ح الغد«.  قائالاً



سأنتظرك...   140

فّكر اأين هو الآن؟ ماذا يفعل؟ كيف 
ُ
في تلك الظلمة لم ُتفارقني �سورة ذاك الفتى، كنت اأ

يق�س���ي هوؤلء الثالثمائة ليلته���م في تلك الوديان وفي هذا الجو الب���ارد؟ ماذا عن الكتائب 

الأخرى، والجرحى، وال�سهداء؟!

غ���داة ذلك الي���وم، بعد اأن اأو�سلنا �سم���د اإلى همدان، عاد اإلى ثكن���ة اأبي ذر ولم يرجع 

حتى العيد. 

ف���ي اأواخر �سهر حزي���ران 1985م، وبعد م�سي ع���ّدة اأ�سابيع �سعرت اأّن���ي ل�ست على ما 

ي���رام. خطر عل���ى بالي ذات ي���وم مراجعة الطبيب. اأودع���ت الأطفال عن���د جارتنا ال�سيدة 

»داراب���ي« وذهبت اإلى الم�ستو�س���ف. بعد المعاينة، طلبت الطبيبة بع����ض التحاليل. اأجريُت 

التحالي���ل التي طلبته���ا وا�ستلمُت نتيجتها. بعد ع���ّدة اأيام راجعت الم�ستو�س���ف. ما اإن راأت 

الطبيبة النتيجة حتى قالت: »اأنت ح�مل!«. 

ا. فق���دت الإح�سا�ض في  دارت ب���ي الدني���ا، وتم�ّسك���ت بطرف الطاولة ك���ي ل اأهوي اأر�ساً

قدمّي ويدّي وهم�ست في �سّري: »ي� �س�حب الزم�ن!«. 

اأم�سك���ت الدكت���ورة بي���دي و�ساعدتن���ي عل���ى الجلو�ض ثم قال���ت بلطف: »م���� خطبك ي� 

عزيزتي؟ كم ولد لديك؟«. 

اأجبت بانزعاج: »ابنتي الرابعة ل تزال في �سهره� ال�س�د�س«. 

اأم�سك���ت بيدي وقالت: »ك�ن يج���در بك اأن تترّيثي قلياًل، لكّنك الآن ح�مل، وعليك اأن 

تفّكري بنف�سك وب�لطفل بدًل من التوّتر. من الآن ف�س�عًدا عليك المجيء اإلى هن� مرة 

كّل �سهر لتكوني تحت المراقبة«. 

�ساألُتها: »هل هذه التح�ليل �سحيحة فعاًل؟ ربم� ل اأكون ح�ماًل«. 

ا«.  �سحكت الطبيبة وقالت: »اآ�سفة اإّن تح�ليل هذا المختبر دقيقة جدًّ

ل���م اأدِر م���اذا اأفعل واإل���ى اأين اأتوّجه ولم���ن اأ�سكو هّمي، كيف �ساأ�ستطي���ع معاودة تجربة 

الحم���ل ه���ذه مع اأطفالي ال�سغار؟ كي���ف �ساألُد مرة اأخرى يا اإله���ي! اآه، وهل باإمكاني تحّمل 

�سعوبات اإ�سافّية؟ ل، ل�ست قادرة على كّل تلك المعاناة وتربية طفل جديد. 

اأعطتن���ي الطبيبة ن�سخ���ة لب�سعة اأدوية، وحاول���ت اأن توا�سيني، كانت تتح���ّدث اإلّي لكّن 

بال���ي كان في م���كان اآخر. خرجت من الم�ست�سفى، وجل�ست تحت �سجرة بعيدة عن الأنظار، 

األقيت العباءة على وجهي واأجه�ست بالبكاء. ليت اأختي كانت بجانبي، ليت �سين� كانت معي، 
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ليت �سمدي كان هنا، يا اإلهي، لماذا؟ اأنت ترى حياتي وتعلم باأّنني وحيدة وغريبة في هذه 

المدينة، كيف �ساأدير اأمور كّل هوؤلء الأطفال؟ اإلهي، اأغنني بتدبيرك عن تدبيري. 

كنت اأحّدث نف�سي واأبكي، وبعد اأن اأفرغت همومي، ذهبت اإلى المنزل. كان الأطفال في 

من���زل ال�سيدة دارابي، عندما راأتني اأدركت �سوء حالي و�ساألتني عن ال�سبب. فاأخفيت عنها 

المو�س���وع في البداية، لكّن���ي في النهاية بحُت لها بكّل �سيء. وا�ستني وقالت: »ي� �سيدة قدم 

خير! ل تكفري ب�لنعمة، ادعي اهلل اأن ُيعطيك طفاًل �س�لًم�«.  

، فتحت خزانة المالب�ض، تناولت ثوب الحمل  اأخذت الأطفال وعدت اإلى المنزل غا�سبةاً

ومّزقت���ه قطعة قطعة. كنت اأبكي واأرّدد: م� دام هذا الثوب موجوًدا �س�أحمل ث�نية، �س�أمّزقه 

واأتخّل�س منه. 

كان الأطفال ينظرون اإلّي با�ستغراب، واأنا اأرمي الثوب الممّزق في �سّلة المهمالت. 

بعد ذلك ُطرق الباب. فتحه الأطفال ودخلت ال�سيدة دارابي ومعها �سيء من الطعام. 

عندم���ا راأتني على تلك الحالة راحت ُتحّدثني عن الأقارب والأ�سدقاء والمعارف الذين 

لديه���م �سبعة اأو ثمانية اأطفال، عن العوائل التي بقيت لديهم ح�سرة اإنجاب ولد واحد، وعن 

ا لكفرهم بالنعمة.   الذين اأنجبوا طفالاً معّوقاً

�سعرت بالرتياح ل�سماع كالمها، وما لبث اأن قامت واأعّدت مائدة الطعام، واأ�سّرت على اأن 

ا منه. كانت تقول: »ل تعّكري �سفو هوؤلء الأطف�ل الأبري�ء، اأبوهم لي�س بج�نبهم،  اأتناول �سيئاً

على الأقل ل ُتزعجيهم«.  

بع���د عّدة اأ�سابيع ت�سالحُت مع نف�سي واعتدُت على الأمر. اأتى �سمد بعد �سهر؛ في هذه 

المّرة، نوى البقاء في همدان اأ�سبوعين. وعندما اأح�ّض بانقبا�ض قلبي، قال: »ل تحزني من 

اأجل اأمور كهذه، بل عليك اأن تفرحي به�، لم يبتلن� اهلل بمر�س م�ستع�ٍس ل �سمح اهلل، بل 

اأنعم علين�، لذا وجب علين� �سكره، هّي� اأ�سرعوا، جّهزوا اأنف�سكم، نريد اأن نحتفل«. 

���� قومي وا�ستع���ّدي، نريد اأن   غّي���ر مالب����ض ال�سغار وجّهز �سمية قائ���الاً لي: »اأنت اأي�سً

نذهب اإلى ال�سوق«. 

�س���ّدق اأّن �سمد الذي لم ُيم�س���ك بيد اأبنائه لياأخذهم اإل���ى اأّول الزقاق، ُي�سّر على 
ُ
ل���م اأ

اأخذهم اإلى ال�سوق. عندما راأيت فرحة الأطفال، وافقت على ذلك رغم تعبي. 

ذهبن���ا اإلى �سوق مظفري في هم���دان. اختار لهم بع�ض الألع���اب والمالب�ض، كلٌّ ح�سب 
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ميل���ه م���ن دون اأن يكت���رث لمالحظاتي اأّن هذا غي���ر جّيد اأو ذاك يبل���ى ب�سرعة، ويقول: »ل 

عليك، دعي الأطف�ل يفرحون، نريد اأن نحتفل«. 

ا  ا ف�سفا�ساً ، كما ا�سترينا ثوباً ذهبنا في النهاية اإلى اأحد المحال وا�سترينا عباءة ومنديالاً

ا باأزهار وردية. حينها قال: »انتهين�! هذا ثوب الحمل الأخير!«.   اأبي�ض اللون مزّيناً

ع�س�ست على �سفتي في اإ�سارة لخف�ض �سوته، رغم اأّن �ساحبة المحل كانت بعيدة عّنا، 

ولم ت�سمعه، اإل اأّني خجلت من ذلك. 

ا. فرح ال�سغار بمالب�سهم  ا جاهزاً عند الظهيرة، و�سلنا اإلى البيت. خرج وا�سترى طعاماً

واألعابهم، وبعد تناول الغداء مبا�سرة ا�ست�سلموا للنوم وهم يم�سكون باألعابهم ومالب�سهم. 

ف���ي �سب���اح اليوم الّتالي، عندما ذه���ب �سمد اإلى المقّر، �سع���رت باإح�سا�ض جميل، فقد 

ذه���ب عّني ال�سع���ور بالنقبا�ض وحّل مكان���ه الن�سراح وال�سرور وتحّم�س���ُت لتنظيف المنزل 

واإع���داد مرق اللحم. حّمم���ُت الأطفال وكن�سُت الفناء ثم نّظف���ت المطبخ وخزائنه، فاأ�سبح 

المنزل يفوح برائحة الورود. 

ع���اد �سم���د اإلى المنزل لتناول طع���ام الغداء، طلُق المحيا، فاأح���اط به الأطفال من كل 

: »اهلل اهلل ي� �سيدة قدم خير! م� اأطيب رائحة  جانب. جل�ض وراح ُيقّبلهم ويحت�سنهم قائالاً

ل«.  هذا الطع�م!«. اأجبته �ساحكة: »اإّنه مرق اللحم ب�لليمون، طع�مك المف�سّ

نه����ض وقال: »اأن���ت طّيب���ة ولذلك طلب���ك الإم�م الر�س���� Q« نظ���رت اإليه بتعّجب 

و�ساألته بلهجة غير واثقة: »�سنق�سد م�سهد؟!«. 

وبينم���ا ه���و ُيالعب الأطفال قال لي: »�ستذهبون اإلى م�سه���د؟!« دنوُت منه وقلُت: »ب�هلل 

عليك! ل ُتعّذبني، قل لي الحقيقة!«. 

: »�سمعُت الي���وم �سدفة اأّن هن����ك رحلة للن�س����ء اإلى م�سهد،  حم���ل �سمية ونه����ض قائالاً

ف�سّجلت ا�سمك، اإّنه� فر�سة جيدة«.  

قل���ُت: »وم�ذا عن���ك اإًذا؟« قّبل �سعر �سمية وقال: »هذا ال�سف���ر خ��س ب�ل�سيدات ي� م�م�، 

وعلى كل ب�ب� اأن يبقى في المنزل«. 

قل���ُت: »ل���ن اأذه���ب، اإّم���� اأن نذه���ب مًع���� اأو ل اأذه���ب، كيف ُيمكنن���ي الذه�ب م���ع هوؤلء 

ال�سغ�ر؟«. 

و�سع �سمية على الأر�ض وقال: »ائتيني بمرق اللحم اأّوًل، ف�أن� ج�ئع. لقد �سّجلت ا�سمك 
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وعلي���ك الذه����ب، �سيم���ّدك ه���ذا ال�سف���ر بط�قة جدي���دة. اأن� �س���وف اأهتّم برع�ي���ة خديجة 

  .»� ومع�سومة وت�سحبين معك مهدي و�سمية، كم� اإّنني �سّجلت ا�سم �سين� اأي�سً

ـ »�سين���� ل ت�ستطي���ع ال�سف���ر، اأن���ت تعلم اأّنه� من���ذ اإ�س�بته� ب�لجلط���ة ل تتحّمل م�سّقة 

الرحالت البعيدة، هي ب�لك�د ت�ستطيع المجيء اإلى همدان!«. 

ـ »ح�سًن�، م� راأيك اأن تذهب والدتي معك، هكذا لن تكوني وحيدة«. 

ـ »ليتك ت�ستطيع اأنت مرافقتن�«. 

ـ »زي����رة الإم����م له���� اأهله���� واأن� ل�س���ت منهم، هنيًئ� ل���ك! اذهبي واذكرين���ي عند الإم�م 

الر�س� Q وقولي له: ي� اإم�م ر�س�، اأ�سلح زوجي«. 

: »فعاًل  ـ »ي���� لحّظن����؟ اأُ�س�ف���ر اإلى م�سهد واأن���ت تبقى في المن���زل!« فجاأة �سحك قائالاً

اإّنك محّقة! ل بّد اأن يكون اأحدن� في البيت، اإّم� اأنت واإّم� اأن�!«. 

جمع���ُت اأغرا�س���ي تلك الليلة، وف���ي ال�سباح ذهبن���ا اإلى مديرّية الحر����ض، حيث نقطة 

انط���الق الحافالت. جل�سنا ف���ي �سالة كبيرة. كانت �سمية في ح�سني بينما اأم �سمد ُتم�سك 

ا  ا بجانبنا. ُو�سعت في ال�سال���ة �سا�سة تبّث فيلماً بي���د مهدي. خديجة ومع�سوم���ة كانتا اأي�ساً

اإلى حين انطالق الحافالت. فجاأة، تقّدمت اإحدى ال�سيدات ونادت ب�سوت مرتفع: »ال�سيدة 

محمدي، يريدونك عند الب�ب«. 

���ا على الدرج، �ساألُته  اأخ���ذت والدة �سمد �سمي���ة واأ�سرعُت اإلى الباب، األفيُت �سمد واقفاً

بقل���ق: »م����ذا ح���دث؟« قال: »اأعطن���ي الب�س����رة اأوًل!« �سحكُت وقلت: »ح�سًن����، �س�أح�سر لك 

هدية من م�سهد«. 

تق���ّدم وهم�ض ف���ي اأذني: »اإّن قدم الطفل ال���ذي في اأح�س�ئك، من ذه���ب، انتبهي عليه 

جيًدا«. 

ث���م تابع كالم���ه وهو يرمق بطن���ي: »م� راأي���ك اأن ُن�سّم���ي الطفل »ق���دم خي���ر« اإن ك�نت 

فت�ة؟!«. 

كان يعل���م اأّن ا�سم���ي ل ُيعجبني لذا عم���د اإلى م�ساك�ست���ي. قلت: »ل تك���ن �سمًج�، ب�هلل 

عليك، اأ�سرع وقل لي م�ذا حدث؟« قال: »علمُت للتّو اأّنن� �سنمتلك �سي�رة«.  

اأفرحن���ي هذا الخبر وقلُت: »مب���روك! اإًذا �سنذهب في المرة الق�دم���ة اإلى م�سهد مًع� 
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وب�سي�رتن�«، رفع يديه اإلى ال�سماء وقال: »اآمين ي� رب! اهلل وحده يعلم كم اأّن قلبي م�ست�ق 

للزي�رة«.  

حّدث نف�سي: ما اأروع ذلك! �سمد محّق، اإّن هذا الطفل مبارك؛ 
ُ
عدُت اإلى ال�سالة واأنا اأ

في البداية كان مو�سوع الزيارة والآن ال�سيارة. اللهم تّمم اأمورنا على خير. 

وبينما نحن ُنتابع م�ساهدة الفيلم، عادت ال�سيدة مّرة اأخرى ونادتني: »�سيدة محمدي، 

ينتظرونك عند الب�ب«. 

كان �سمد مرة اأخرى، قلُت: »ه�، م�ذا حدث؟ هل من خبر جديد؟«. 

�سح���ك وق���ال: »ل، ا�ستقُت ل���ك فقط، تع�ل���ي لنتم�ّسى قلي���اًل في ال�س����رع حتى يحين 

موعد انطالق الح�فالت«. 

�سحكُت وقلُت: »اخجل قلياًل ي� رجل، األي�س لديك عمل؟« قال: »�س�آخذ اإج�زة ل�س�عة«. 

�ساألُت���ه: »وم�ذا ع���ن الأطف�ل؟ �سُيتعب���ون والدتك الم�سكينة« قال: »نذه���ب اإلى مرقد ب�ب� 

 ونعود �سريًع�«، قلُت: »ح�سًن�، اذهب وخذ الإذن، واأن� �س�أُخبر والدتك«. 
(1(

ط�هر

ا وجل�ست في ال�سالة بيد اأّن الفيلم لم ينت���ه. عادت تلك ال�سيدة بعد قليل  ع���دُت مج���ّدداً

وقالت: »ي� �سيدات! ح�ن وقت ال�سعود اإلى الح�فالت«. 

حمل���ُت �سمية واأم�سكت اأم �سمد بي���د مهدي. كانت خديجة ومع�سوم���ة ُتم�سكان طرف 

عباءتي، لم تكونا تعلم���ان اأّننا لن ن�سطحبهما معنا اإلى م�سهد، كانت الم�سكينتان فرحتين 

ا، تقّدم نحوي واأخذ  وت�ستعجالن ركوب الحافلة. عندما و�سلنا اإلى المحطة راأيت �سمد واقفاً

خديج���ة ومع�سوم���ة وقال: »لقد اأح�س���رُت الإذن لكن لالأ�سف..« رّق قلب���ي لقوله وقلُت: »ل 

ب�أ�س، عندم� اأعود �سنذهب اإلى مرقد »ب�ب� ط�هر« ونتن�ول الطع�م هن�ك«.  

دنا مّني وهم�ض في اأذني: »قدم خير، ليتك تخّبئيني في حقيبتك وت�أخذيني معك«.  

قلُت: »اأاأدركت الآن �سعوبة موقفي؟ اأراأيت كم اأّن الفراق �سعب؟!«. 

�سعدن���ا الحافلة وجل�سنا ق���رب النافذة. راأيُت �سمد من الناف���ذة ُيم�سك بيدي خديجة 

ومع�سوم���ة وهم���ا تبكيان ُتريدان اللحاق بنا. كانت المّرة الأول���ى التي اأوّدع فيها الطفلتين، 

ا عن  خنقتن���ي الَعب���رة ولم اأ�ستطع منع نف�سي عن البكاء، اأ�سحُت وجهي وذرفُت دموعي بعيداً

)1)  باب���ا طاه���ر: هو �ساعر اإيراني و�سوف���ي، عا�ض في القرن الخام�ض الهجري قم���ري اأي الحادي ع�سر ميالدي، 
ُيلّقب بالهمداني وله مزار كبير في �سمال محافظة همدان)المترجم(.
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عيون خديجة ومع�سومة. بعد قليل نظرُت اإليهم وابت�سمُت. وانطلقت الحافلة، كان �سمد ل 

يزال ُيم�سك بيدي ال�سغيرتين، رك�ض الثالثة خلف الحافلة ملّوحين لنا باأيديهم.

ا. كّنا نتوّجه اإلى مقام الإمام  ا جديداً كم���ا توّقع �سمد، فقد �سّخت الزيارة في حياتي دماً

ا لل�سالة والدعاء. كّنا في بع�ض الأحيان، بعد اأن نفرغ من الدعاء والزيارة وبينما نحن  باكراً

ف���ي طريق الع���ودة اإلى الفندق، ن�سعر بالن���دم لتركنا المقام. لم نكن نرغ���ب بالبتعاد عنه 

ا اإلى الحرم ال�سريف. فنعود مجّدداً

ذات م���ّرة، كن���ت جال�سة اأنظر اإل���ى ال�سريح، فج���اأةاً دخلت مجموعة اإل���ى الحرم ترفع 

���ا وت���رّدد »ل اإل���ه اإل اهلل«، والنا����ض يرمونهم بالزه���ور وماء الورد.. �ساأل���ُت عن الأمر  نعو�ساً

وعرف���ُت اأّنهم ُي�سّيعون �سهداء من م�سهد. عندها، تذّكرت �سمد وتجّمعت الدموع في عينّي، 

و�سع���ت الطفلين عند اأم �سمد واأ�سرعت خلف النعو����ض. كان وجه �سمد يتراءى لي بينهم، 

ومهم���ا حاولت، لم اأ�ستطع اأن اأدعو له، تذّكرُت كالمه حين اأو�ساني بالدعاء: »اللهم اأ�سلح 

ا اأنظر  زوج���ي«، لك���ن لم اأ�ستطع قول ذلك، اإذ لم توج���د اأّي م�سوبة ُتعيبه براأيي. وقفُت جانباً

اإل���ى النعو�ض التي كانت تتم���اوج فوق اأكتاف النا�ض فانقلب حالي له���ذه الم�ساهد الحزينة. 

ا، واأ�سبح  بقي���ُت واقفة هناك اإلى اأن انتهى طواف ال�سهداء. تفاج���اأُت لروؤيتي ال�سريح خالياً

م���ن الممكن تلّم�سه ب�سهولة، فاأنا حتى ذلك الوقت، لم اأ�ستطع القتراب من ال�سريح، لكّني 

: ي� اإم�م  الآن ل���م تف�سلن���ي عنه �سوى خطوات. تعّلق���ت بال�سريح واأنا اأذرف الدم���وع، قائلةاً

ر�س�، اأنت اأعلم بم� في قلبي، اأ�ستودعك حي�تي، فِخر لي ولع�ئلتي م� اأنت اأهله.  

ولم اأ�ستطع الدعاء ل�سمد مهما حاولُت. فجاأة، �سعرت براحة و�سكينة في داخلي، كاأّني 

بال هموم واأحزان. بعد قليل، ازداد تدافع الن�ساء، فخرجُت من بينهّن ب�سعوبة، وعدُت اإلى 

حيث والدة زوجي، اأخذُت منها الطفلين وخرجنا من الحرم. 

توّجهن���ا اإل���ى �سوق »ب�زار الر�س�«، وقّررن���ا �سراء كّل الهداي���ا والحاجيات دفعة واحدة. 

رغم اأّنني تعبُت من حمل �سمية، لكّننا ا�سترينا كّل اأغرا�سنا وعدنا اإلى الفندق.  

في اليوم الثالث، وبينما نحن نتناول طعام الغداء، جاءت م�سوؤولة الرحلة، جل�ست معنا 

اإلى طاولة الطعام وقالت: »�سيدة محمدي، عليك اأن تعودي اإلى همدان قبلن�«.   

اق�سع���ّر بدني من الخوف ول���م اأ�ستطع تمالك نف�سي، ف�ساألتها: »م����ذا حدث؟ هل حدث 

مكروه لزوجي واأولدي؟!«. 
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انتبه���ت ال�سيدة اإلى فعلتها باأّنه���ا اأخبرتني بطريقة مخيفة، فقّدمت لي العتذار. كانت 

، تلعثمت في الكالم و�ساألت: »هل حدث مكروه لطفلتّي اأم ل�سمد؟ م�ذا  ق���د اأرعبتني فع���الاً

عن اأمي هل حدث له� مكروه؟..«. 

اأم�سك���ت ال�سيدة بيدي وقالت: »ل ي� �سيدة محم���دي، لم يحدث اأّي مكروه لأحد، لقد 

اّت�س���ل الح����ج بنف�س���ه وق�ل اإّن���ه �سيت�س���ّرف ب�ل�سفر اإلى مك���ة خالل هذا الأ�سب���وع، وطلب 

عودتك �سريًع� كي ُيجّهز نف�سه لل�سفر«. 

ا من الماء وعندما �سربته تح�ّسنت حالي.  قّدمت لي ال�سيدة كوباً

غداة ذلك اليوم، عدنا اإلى طهران بالطائرة حيث كانت �سيارة »پيك�ن« بانتظارنا لُتقّلنا 

اإلى همدان. ركبنا ال�سّيارة وعدنا اإلى همدان. 

ا اأمام الباب ومعه خديجة ومع�سومة، اأتى  عندم���ا و�سلنا اإلى الزق���اق، راأيت �سمد واقفاً

ل�ستقبالنا، ولإنزال الحقائب من ال�سيارة.  

كان �سمد قد مّد �سجادة على ال�سرفة ونّظف الفناء حيث فاحت منه رائحة الورود. كما 

 في زاوية ال�سرفة فقّدم لنا ال�ساي مع الكعك والفواكه.  
(1(

و�سع ال�سماور

خرج���ت خديجة ومع�سوم���ة لروؤيتي، وجل�ستا في ح�سني. اأتى �سم���د وجل�ض بيني وبين 

ا: »ُيق�ل اإّن الن�س�ء بالء، اأ�س�أل اهلل اأن ل يترك بيًت� من دون  ُذني ممازحاً
ُ
والدته وهم�ض في اأ

هذا البالء!«. 

انته���ت التح�سي���رات باأ�سرع مّما توّقع���ت، وعزم على ال�سفر اإلى مك���ة. عند الوداع قلُت 

: »ي� قليل الإن�س�ف، على الأقل خذني معك اإلى ذلك المك�ن«.   باكيةاً

قال: »ل تحزني، فيم� بعد �سيحين دورك، يبدو اأّن الحظ ل يجمعن� في ال�سفر«. 

���ا. بعد عودته اأم�سى معنا ع�سرة اأي���ام، ان�سغلنا فيها  ط���ال �سف���ره وعاد بعد اأربعين يوماً

باإع���داد الولئ���م، لكن كّلما كانت الأي���ام تمّر كان ي�سعر بال�سيق ويق���ول: »اأك�د اأجّن، م�سى 

خم�س���ون يوًم���� واأن� ل اأعرف �سيًئ� عن اأحوال الإخوة ول ع���ن اأو�س�عهم، علّي الذه�ب في 

اأ�سرع وقت«. 

ا  ا. كن���ُت اأعرف اأّنه لن يعود عّم���ا قريب؛ كان ياأتي كّل خم�س���ة واأربعين يوماً ذه���ب اأخيراً

ا اأو يومين ومن ثم يعود اإلى الجبهة.  ليم�سي معنا يوماً

)1)  ال�سماور: اآنية معدنية ُت�سبه الإبريق وهي طريقة خا�سة لإعداد ال�ساي من خالل طبقتين.
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انق�سى ال�سيف، ثم حّل الخريف وانق�سى. كّنا في �ستاء عام 1985م. قلُت ل�سمد في 

اآخر اإجازة له: »�سمد! هذه المّرة عليك البق�ء اإلى ج�نبي«.  

وعدن���ي بذلك. لكّنه ل���م يعد حتى بعد انق�س���اء اليوم الأخير من حمل���ي. يومها قّدمُت 

لل�سغ���ار ع�ساءهم وخلدوا اإلى النوم، لكن ل اأعرف لماذا لم تغُف عيناي، ذهبت اإلى منزل 

ا  جارتنـــا ال�سيدة »دارابي« التي كانت تربطني بها عالقة وطي���دة، وبما اأّن زوجها كان تعبويًّ

يترّدد اإلى الجبهة، كّنا نترّدد اإلى بيوت بع�سنا براحة اأكثر، كّنا ُنم�سي اأغلب الليالي اإّما في 

منزلي، اأو في منزلها.

جاءت لزيارتها في تلك الليلة اأخت زوجها. فجاأة، قالت لي ال�سيدة دارابي: »اأظّن اأّنك 

�ستلدين الليلة« قلُت: »ل اأظّن ذلك«. 

قالت: »األ ُتريدين اأن اأُرافقك اإلى الم�ست�سفى؟«.

اأجبُتها �ساحكة: »ل، هذه المرة لن يولد الطفل قبل اأن ي�أتي �سمد«.  

عندم���ا عدت اإلى المنزل عند ال�ساعة الثاني���ة ع�سرة. حّدثت نف�سي: ربما تكون ال�سيدة 

داراب���ي محّقة، وقد يول���د الطفل الليلة. لذلك قمُت بتنظيف المنزل منت�سف الليل وجهزُت 

الأغرا����ض ومالب�ض الطفل ثم حاولُت النوم. لكّني لم اأ�ستطع ذلك. بداأُت اأتقّلُب في فرا�سي 

ا وقلُت: بالتاأكيد هذا �سمد. لكّن �سمد معه  قلي���الاً اإلى اأن �سمعُت �سوت الب���اب. فرحُت كثيراً

مفتاح. فتحُت الباب، كانت ال�سيدة دارابي. قالت: »لقد �سمعت �سي�رة الإ�سع�ف، ظننُت اأّن 

المخ��س ف�ج�أك وج�ءت ال�سي�رة لنقلك اإلى الم�ست�سفى«. 

قلُت: »ل، ل �سيء حتى الآن«، قالت: »اأن� قلقة عليك، �س�أن�م عندك الليلة«.  

لم يكن قد م�سى ن�سف �ساعة حتى بداأت اأ�سعر بالألم. وتدهورت حالتي اأكثر بعد �ساعة، 

فذهبت ال�سيدة دارابي واأيقظت اأخت زوجها، وطلبت منها البقاء عند ال�سغار، ثم ا�ستاأجرت 

�سي����ارة لنقلي اإلى الم�ست�سفى. بعد اإجراء الفحو�سات الالزمة، تّم اإر�سالي اإلى غرفة الولدة 

ا وبعد �ساعة اأو �ساعتين ولد الطفل. في �سباح اليوم الّتالي اأتى الجيران اإلى الم�ست�سفى  فوراً

واأعادوني اإلى المنزل. وقامت الن�سوة بتق�سيم الأعمال المنزلية على بع�سهّن. 

ا بمفرده، وتاأّلم  ات�سل���ت ال�سيدة دارابي بوالدّي للمج���يء اإلى همدان. اأتى والدي ع�سراً

ا لروؤيتي في الفرا�ض وقال باللغة التركية: »ي� عزيزة والدك لم�ذا اأ�سبحت غريبة، ي�  كثي���راً

حبيبة والدك لم تكوني من قبل وحيدة«.  
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ث���م جل�ض بجانبي وقّبلني على جبيني وقال: »لم�ذا ل���م ُتخبرين� ب�إنج�بك الطفل. لقد 

ق�لوا اإّنك مري�سة، لم ت�ستطع �سين� المجيء معي«.  

ف���ي تلك الليل���ة ذهب والدي اإل���ى بيت �سم����ض اهلل - اأخي �سمد- في هم���دان لإح�سار 

زوجته، ثم اأر�سل وراء �سينا، وبعدها ان�سغل ب�سراء حاجيات البيت.  

م���ّر اأ�سبوع، لم يكن و�س���ع �سينا ال�سّحي ي�سمح لها بم�ساعدت���ي، فكانت تجل�ض بجانبي 

وتتح�ّس���ر با�ستمرار كيف اأّنها ل تقوى على فعل �س���يء. عندما راأى والدي ذلك، اأر�سل �سينا 

اإلى قاي�ض. بقيت اأخواتي بجانبي يومين اأو ثالثة ثم ان�سرفن اإلى منازلهّن، ولم يبق بجانبي 

�سوى زوجة ال�سيد �سم�ض اهلل. 

ذات يوم، اأتت اإحدى الجارات وقالت: »زوجك الح�ج ينتظرك على اله�تف«. �ساعدتني 

ا كما األب�ستن���ي عباءتي، ثم اأم�سكت  ا دافئاً مع�سوم���ة زوجة ال�سيد �سم����ض اهلل واألب�ستني ثوباً

بي���دي وذهبنا اإلى منزل جارن���ا. عندما اأخذت �سماعة الهاتف كن���ت اأتنّف�ض ب�سعوبة، قال 

�سمد: »حي�تي قدم خير، هذه اأنت؟« قلُت: »�سالم!« ما اإن �سمع �سوتي حتى بداأ ي�ساألني عن 

حال���ي كعادت���ه، اأراد اأن ي�ساألني عن الطفل اإن كان قد ول���د، لكّنه خجل لوجود اأحدهم قربه 

واكتفى بالطمئنان عّني. 

لم اأكن اأح�سن حالاً منه، فجارتي ومع�سومة كانتا قربي وخجلُت كذلك اأن اأخبره بولدة 

الطفل، واكتفيُت بقول: »اأن� بخير، اأنت كيف ح�لك؟ هل اأنت بخير؟«. 

اأ�سارت لي مع�سومة كي اأخبره بولدة الطفل.

ا واأخ���ذت ال�سماعة مّني �سّلمت  لكّنن���ي خجل���ت من الجارة. ف�ساق���ت مع�سومة بي ذرعاً

عليه وقالت: »ي� ح�ج، لقد ارت�حت ال�سيدة قدم خير، وُولد الطفل!«. 

ا ل�سماعه هذا الخب���ر ول�سّدة ارتباكه ن�سي اأن ي�ساأل عن جن�ض المولود،  ف���رح �سمد كثيراً

واكتفى بالقول: »�س�أعود غًدا«.  

في الي���وم الّتالي، كانت عيناي م�سّمرتين نحو الباب منذ ال�سباح الباكر، وكّلما �سمعت 

ا كنت اأقول: »هذا �سمد ب�لت�أكيد«. لكّن �سمد لم ياأت في ذلك اليوم. انق�سى اأ�سبوعان  �سوتاً

واأن���ا اأنتظر قدومه. غادر الجمي���ع، كلٌّ اإلى حياته وان�سغالته وبقي���ت بمفردي اأرعى خم�سة 

اأطفال �سغار والكثير من الأعمال. 

كان���ت ال�سيدة دارابي الجارة الوحيدة التي تتفّقدني بين حين واآخر؛ رغم اأّن زوجها قد 
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ا كّل يوم لُت�ساعدني قليالاً ثم تن�سرف اإلى اأعمالها.  ا من الجبهة، كانت تاأتي باكراً عاد جريحاً

ا كانت تبقى بجانب ال�سغار كي اأتمّكن من الذهاب اإلى �سراء الأغرا�ض.  اأحياناً

في اأحد الأيام، كنت وال�سيدة دارابي نتحّدث عن همومنا وم�ساغلنا. حّدثتني عن حالة 

زوجها الجريح وعيادة الزّوار له وتعبها وعنائها.

كّن���ا غارقتين في الحدي���ث، فجاأة ُفتح الب���اب ودخل منه اأخي. حي���ن اأدرك اأخي وجود 

امراأة غريبة في البيت خرج من الغرفة واأغلق الباب. لحقُت به، واإذا ب�سمد واأخي ينتظران 

اأ�سفل الدرج، عندما �سمعت ال�سيدة دارابي حديثنا ان�سرفت اإلى بيتها. 

ا: »ظنّن� اأّنكم تم�سون اأي�ًم� �سعبة لكن الأمر يبدو عك�س ذلك، اإّنكم  ق���ال اأخي ممازحاً

تنته���زون الفر����س وت�ستمتعون ب�أوق�تكم لدرجة اأّنكم ل���م ت�سمعوا طرق الب�ب منذ ن�سف 

�س�عة!«. 

ا: »اإّنه محّق، طرقن� الب�ب كثيًرا حتى تمّكن� من فتحه«.  قال �سمد معّلقاً

: »�سالم! اأ�سبّي  م���ا اإن دخال الغرفة حتى ذهب �سمد نحو الطف���ل الجديد، حمله قائالاً

اأنت اأم بنت؟ اأن� ب�ب�، هل تعرفني؟ اأن� ذلك الأب العديم الإن�س�ف الذي يتحّدثون عنه!«.  

حدجني بغمزة وقال: »حي�تي قدم خير، �س�محيني، لقد اأخلفُت بوعدي ك�لع�دة«. 

ا اأمام اأخي.  �سحكُت، لكّني لم اأ�ستطع اأن اأقول له �سيئاً

ا:  التف���ت اإل���ى اأخي وق���ال: »ك���ن وا�سطة خي���ر بيني وبي���ن اأخت���ك«، فقال اأخ���ي �ساحكاً

»م�سكين هو، ل تت�س�جري معه«. 

جاء ال�سغار وتجّمعوا حوله كالعادة. اأخذ ُيقّبلهم ويم�سح على روؤو�سهم ثّم �ساألني: »وم� 

ا�سم المولود؟« قلت: »زهراء«. 

عند ذلك عرف اأّن طفله الخام�ض بنت، فقال: »ي� له من ا�سم رائع! ي� زهراء!«. 



من اليمين اإلى الي�س�ر: خديجة، مع�سومة، مهدي، �سمية وزهراء اإبراهيمي هجير، في ت�ريخ 

- )2011م(. 1390/4/20هـ.ش 

- )2008م(. اأن�، زهراء ومهدي، �سد »اإكب�ت�ن« في همدان؛ خريف 1387هـ.ش 



الفصل السابع عشر 

 شهادة سّتار

ا لخم�سة  مًّ
ُ
ا. كنت في الرابع���ة والع�سرين من عمري، اأ م���ّر عام 1365 )1986م( قا�سياً

اأطفال �سغار، ول اأ�ستطيع اإنجاز اأعمالي بالكامل. تاأّزمت الأو�ساع اأكثر وو�سلت الحرب اإلى 

الذروة وانهمك �سمد في التح�سير للعمليات المتتالية.

كان���ت خديجة في ال�سف الثان���ي ومع�سومة في ال�سف الأّول، وب�سبب انهماك الأطفال 

بواجباته���م المدر�سّية، قّلما ترّددنا اإلى قاي�ض. كذلك والدي الحاج، ان�سغل ب�سينا ومر�سها 

ا.   ولم يعد يزورنا كثيراً

ا واأبق���ى ل�ساعات متاأّخرة من الليل اأعمل واأطبخ  كن���ت في اأغلب الأحيان، اأ�ستيقظ باكراً

راقب الأطفال وهم يدر�سون حتى بدا علّي الإرهاق والتعب.  
ُ
واأنّظف واأ

ا من اإخوتي  في �سهر كانون الثاني من تلك ال�سنة بداأت عملية »كربالء 4«، �سمعت م�سبقاً

اأّن �سم���د �سُي�س���رف على اإدارة العملي���ة. اعتراني قل���ق اإزاء هذه العملّية عل���ى غير العادة. 

كن���ت اأج���ول بال هدف من غرفة اإلى اأخرى، اأو اأجل�ض عل���ى �سجادة ال�سالة ل�ساعات اأحمل 

م�سبحتي واأ�ستغل بالدعاء بينما المذياع يبّث اأخبار العملية طوال النهار.  

اأت���ت اأّم �سمد اإل���ى منزلنا، كانت قلقة مثلي ول تنفّك الم�سكين���ة ترّدد من ال�سباح اإلى 

الم�ساء: »ي� �سمد« و»ي� �سّت�ر«!

ا  ، �سمعنا طرقاً ع�س���ر ذات يوم، قبع���ت كّل واحدة مّنا في زاوي���ة تحمل همومها. فج���اأةاً

ا من الجبهة للتّو.  عل���ى الباب. اأ�سرع الأطفال نح���و الباب، فاإذا به ال�سيد �سم�ض اهلل عائ���داً

ا قد حدث، اأ�سّرت اأم �سمد عليه كي ُيخبرنا  ا. اأح�س�ست اأّن ثّمة مكروهاً ب���دا م�ستاءاً ومتجّهماً

ب�س���يء. اأ�س���ار لي ال�سيد �سم����ض اهلل، من دون اأن ُيثير انتب���اه اأّمه، اأن اأذه���ب اإلى المطبخ. 

ذهب���ُت اإلى المطبخ بحّجة اإعداد ال�ساي، ولحق بي وق���ال ب�سوت خافت: »�سيدة قدم خير، 

ا�سمعيني جيًدا، ل ت�سرخي ل اأريد اأن ت�سعر اأمي ب�سيء«.  
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تجّم���د ال���دم في اأطرافي، اّتكاأت على الثالج���ة وقلت باكية: »ي� اأب���� الف�سل! هل حدث 

مكروه ل�سمد؟«. 

ا: »لقد ا�ست�سهد �سّت�ر!«.   خنقته العبرة وتغّير لون وجهه، فخرج �سوته متهّدجاً

دارت بي الدنيا ولطمت على راأ�سي، و�ساألته: »متى؟!«.  

م�س���ح ال�سيد �سم����ض اهلل دموعه وقال: »ب�هلل عليك ل ت�س���دري اأّي رّد فعل ُيثير انتب�ه 

اأمي، ا�ست�سهد منذ عّدة اأي�م، وعلين� اأخذ اأمي اإلى ق�ي�س«، ثم خرج من المطبخ.

احت���رُت م���اذا اأفعل. اأطلُت مكوثي في المطبخ قدر الإم���كان بحّجة اإعداد ال�ساي لكّنني 

كن���ُت اأبكي. كّلما حاولت التوّقف عن البكاء لم اأ�ستطع، اإلى اأن ناداني ال�سيد �سم�ض اهلل من 

ال�سالة، حينها غ�سلُت وجهي ثم ن�ّسفته بطرف عباءتي واأح�سرت ال�ساي اإلى ال�سالة.  

جل����ض ال�سيد �سم�ض اهلل بجان���ب والدته ينظر اإلى التلفاز. عندم���ا دخلت ال�سالة قال: 

»اأريد الذه�ب اإلى ق�ي�س لزي�رة الأقرب�ء، هل �ست�أتون معي؟«. 

علمُت اأّنها خّطة، فاأجبته ب�سرعة: »ي� له من اقتراح جيد! منذ وقت طويل واأن� اأرغب 

�، اأخبروني اأّنه� م�ست�قة لن� كثيًرا، �س�آتي معكم  بروؤي���ة اأب���ي الح�ج، لقد ا�ستقُت ل�سين� اأي�سً

واأعود بعد عّدة اأي�م«. 

ا اأ�سود اللون. كدُت اأختنق في الطريق  جّهزت اأغرا�ض الأطفال ب�سرعة، واأخذُت معي ثوباً

اإل���ى قاي�ض م���ن �سّدة الهموم، فمن جهة كنت اأفّكر في »�سّديقة« زوجة �سّتار، وكيف �ساأنظر 

ف���ي عينيها، كان قلبي يحترق من اأج���ل اأطفالها، ومن جهة اأخرى ل اأ�ستطيع اأن اأبوح ب�سيء 

اأمام والدة �سمد.  

عندم���ا و�سلنا اإل���ى قاي�ض بدا اأّن الجميع ق���د علم ب�سهادة �سّتار، فق���د عّلقت الالفتات 

ا:  ال�س���وداء على الجدران والأبواب ما جعل والدته الم�سكينة ترتاب لروؤية ذلك و�ساألت مراراً

»م�ذا حدث؟ هل ح�سل �سيء لأبن�ئي؟!«.   

ا يترّدد اإليه رجال بلبا�ض الحداد.  عندما و�سلنا اإلى المنزل ارتجف قلبي. وجدنا الباب مفتوحاً

اأدركْت والدته حدوث اأمر ما، وكنت اأوا�سيها: »لم يح�سل �سيء، ربم� توّفي اأحد الأق�رب«.  

م���ا اإن و�سلن���ا اإلى الفن���اء حتى رك�س���ت »�سديقة« نحون���ا كاأّنها كان���ت تنتظرنا، رمت 

بنف�سه���ا في ح�سني واأجه�ست بالب���كاء وهي تنتحب: »عزيزتي قدم خير، كي���ف لي الآن اأن 

اأُرّبي �سمية وليلى؟«. 
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كان���ت �سمية في الثانية م���ن عمرها، كابنتي �سمية التي وقفت مدهو�سة تنظر اإلى اأّمها، 

اأّم���ا ليل���ى فقد اأكملت �سهرها ال�ساد����ض. ما اإن علمت اأم �سمد بالأم���ر حتى �سقطت مغ�سيًّا 

عليها اأمام باب المنزل. 

انت�س���ر خبر �سهادة �سّتار في القري���ة واحت�سد النا�ض في فناء الدار. كانت الن�ساء تعّزي 

اأم �سمد ويبكين معها وي�سعين لموا�ساتها.  

ا بال�سيوف، فجاأة �سرخ الأطف���ال في الفناء: »ج�ء  غ���داة ذلك اليوم كان المن���زل مليئاً

ال�سي���د �سمد!« فاأ�سرعنا نحو الفن���اء. نعم، اأتى �سمد، لكن باأّي حال؟! اأتى نحيف الج�سم، 

اأ�سع���ث ال�سع���ر، مكفهّر الوجه. ل���م اأجروؤ على القتراب من���ه اأمام نظرات »�سديق���ة« اأو اأن 

اأ�ساأله عن حاله، د�س�ست نف�سي بين الن�ساء وغطيُت وجهي بعباءتي وبكيت.  

رك�س���ت »�سديق���ة« باكيةاً نحو �سمد، وهي ت�سرخ: »ي� �سيد �سم���د، اأين �سّت�ر؟! ي� �سيد 

�سمد، اأين اأخوك؟!«.  

ا بالبكاء. تفّطر  جل����ض �سمد في الفناء وقد اأخفى وجهه بيديه، ث���م ارتفع �سوته مجه�ساً

قلبي لروؤيته على هذه الحال، و�سديقة ل تزال ت�سّج وت�سرخ: »ي� �سيد �سمد، األم تكن ق�ئد 

�سّت�ر؟ قل لي م�ذا اأُجيب اأطف�له ال�سغ�ر اإن �س�ألوني األم يكن عّمن� ب�لقرب منه؟!«. 

�س���ّج النا�ض في الفناء بالعويل والبكاء من كالم »�سديق���ة« التي نادت اأطفالها وقالت: 

»�سمية! ليلى! تع�لي� هن�، لقد ج�ء عّمكم�، واأتى ب�أبيكم� معه!«. 

ا على �سمد. كنُت اأعرف اأّنه ل ي�ستطيع تحّمل هذا الكالم وهذه الهموم  احترق قلبي حزناً

والم�سائب. نفد �سبري، فاأ�سرعُت اإلى الغرفة واأجه�سُت بالبكاء ب�سوت مرتفع. كنت حزينة 

ا في  عل���ى �سمد وعلى �سّديقة وعلى طفلتيها. نظرُت م���ن النافذة، كان �سمد ل يزال جال�ساً

ا اأّنه ي�سعر بالوحدة اأكثر  درك تماماً
ُ
الفناء. تمّنيت لو اأذهب واأجل�ض بجانبه لموا�ساته. كنُت اأ

من اأّي وقت م�سى. لم اأ�ستطع التحّمل، خرجت اإلى الفناء حيث كانت والدته جال�سة اأمامه 

وقد األقت براأ�سها على قدميه وهي تبكي وتنوح: »حبيبي �سمد، األم اأ�ستودعك اأخ�ك؟!«.  

ا راأ�سه وهو يبكي. تقّدم منه بع�ض الرجال، اأم�سكوه من كتفيه واأخذوه  بينما �سمد بقي مطرقاً

اإلى غرفة الرجال. واأنا اقتربُت من اأخت زوجي واأمه و»�سديقة« وعدت بهّن اإلى الغرفة. 

علمُت من المعّزين اأّن ج�سد �سّتار بقي في منطقة العدو، واأّن �سمد لم ياأت به رغم اأّنه كان 

ا على ذلك، لذلك كانت اأّمه حزينة تبكي بمرارة وت�ساأله: »�سمد، ِلَم لم ت�أت ب�بني؟!«.   قادراً
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اآخ���ر الليل وعندما خال المنزل م���ن النا�ض، جاء �سمد اإلى غرفة الن�ساء وجل�ض بجانب 

: »اأّمي العزيزة، �س�محيني، نعم كنت ق�دًرا على الإتي�ن بج�سد  اأّمه، اأخذ يدها وقّبلها قائالاً

����. هم كذلك لديهم  �سّت����ر لكّن���ي ل���م اأفعل ذلك لأّن اأج�س�د بقي���ة اإخواني بقيت هن�ك اأي�سً

اأمه����ت واإخ���وة واأخ���وات، لو اأّن���ي اأح�سرت ج�س���د �سّت�ر م����ذا �س�أُجيب اأمه����ت ال�سهداء يوم 

القي�م���ة؟ م����ذا �س�أُجي���ب اأخواتهم واإخوانه���م؟!« كان يقول ذلك ويبك���ي، حينها انتبهت اأّن 

ثيابه ملّطخة بالدم، فاأ�سرت اإلى اأخت �سمد وقلت: »يبدو اأّن �سمد جريح!«.  

���ا بالفع���ل، لكن لم يرغب اأن ي�سعر اأحد بذل���ك، عندما بّدل مالب�سه. اأدركت  كان جريحاً

اأخته اأّن  اأحد كتفيه م�سّمد، واأّن جرحه عميق ول يزال ينزف. على الرغم من ذلك لم يقّر 

له قرار وقد بذل ق�سارى جهده لإقامة عزاء يليق ب�سّتار.  

م�س���ت ثالثة اأي���ام ولم اأتمّك���ن خاللها من التح���ّدث اإلى �سمد، اإل م���ن خالل نظرات 

ا، كنُت اأخجل م���ن »�سديق���ة« واأتعّمد البتعاد عن �سم���د كي ل اأخد�ض  كّن���ا نتبادله���ا اأحياناً

م�ساعره���ا وم�ساعر اأطفالها، لذلك اأودعت اأطفالي عن���د اأختي. كنت اأخ�سى اأن يحت�سنهم 

�سمد ويحنو عليهم اأمام اأنظار عائلة �ستار فيتاألموا لذلك.  

م�ساء اليوم الثالث جاءت ابنة اأخت زوجي وقالت: »خ�لي �سمد يريدك«. 

حب�س���ُت اأنفا�س���ي، و�سار قلبي يخفق ب�سرع���ة و�سعرُت اأّنه كاد ينخلع م���ن �سدري كاأّنها 

ا في الفناء، �سّلم علّي فاأطرقُت راأ�سي، �ساأل  المّرة الأولى التي اأذهب فيها للقائه. راأيته واقفاً

عن اأحوالي وقال: »اأنت بخير؟ اأين الأطف�ل؟«.  

قلُت: »اأن� بخير والأطف�ل عند اأختي، اأنت كيف ح�لك؟«. 

ا، ووقفُت با�ستحي����اء، ل اأدري لَم كنت  ردف �سيئاً
ُ
رف����ع راأ�س����ه اإلى ال�سماء وحمد اهلل. ل����م اأ

اأ�سعر بالذنب. قلُت في نف�سي: »الآن وبعد ا�ست�سه�د �سّت�ر وبعد اأن اأ�سبحت »�سديقة« �س�حبة 

العزاء، كيف اأر�سى لنف�سي اأن اأقف قرب زوجي واأتحّدث اإليه اأم�م اأنظ�ر الجميع؟!« كذلك 

ا. ان�سرف عّني واّتج����ه اإلى غرفة الرجال لكّنه ا�ست����دار اإلى الوراء وقال:  �سم����د لم يق����ل �سيئاً

»�سنذهب بعد الع�س�ء لنزور الأطف�ل، لقد ا�ستقُت اإليهم«. 

نادان���ي بع���د الع�ساء. خرجُت اإلى الفناء من دون اأن ينتب���ه اأحد لذلك، ثم اأ�سرعُت نحو 

الزق���اق. ج���اء �سمد اإلى الزقاق خلف���ي وقال: »لم�ذا ترك�سي���ن؟« قلُت: »ل اأري���د اأن تراني 

�سديقة بج�نبك، �ستحزن ب�لت�أكيد«. 
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ا: »ي� �سّت�ر، ي� �سّت�ر، واهلل لقد ك�سرت ظهري!«.  تاأّوه متمتماً

قل���ُت له واأنا اأختنق بعبرتي: »األ���م تقل يوًم� اإّن ال�سه�دة تتطّلب م���ن يليق به�؟ اإًذا ن�ل 

�سّت�ر اأجر اأعم�له، فهنيًئ� له!«.  

ه���ّز �سم���د راأ�سه وقال: »اأن���ت محّقة، اأن� اأبكي لكّنن���ي اأ�سعر ب�لهدوء ف���ي قرارة نف�سي، 

اأ�سعر اأّن �سّت�ر بخير وبح�لة جيدة. علّي اأن اأحزن من اأجل نف�سي فقط«. 

كانت النيران تل�سعني في داخلي لمجّرد التفكير بطفلتَي »�سديقة«، لكن كنت اأرغب في 

تخفيف الهموم عن �سمد، فقلُت: »هنيًئ� له، ليته يكون �سفيعن�«. 

و�سلن���ا اإلى منزل اأخت���ي وتجّمع الأطفال حول �سمد. جل�ض مه���دي في ح�سنه ولم يكن 

يرغ���ب في ت���رك �سمد، كذلك راحت �سمي���ة تالطفه بينما خديجة ومع�سوم���ة ُتقّبالن يده 

وراأ�سه. كنُت اأنظر اإلى �سمد واإلى ال�سغار واأذرُف الدموع. لم يلبث اأن �ساهدني بتلك الحالة 

حت���ى ق���ال وكاأّنه اأدرك ماذا يدور ف���ي بالي: ليتن� ن�أخذ �سمي���ة ابنة �ست�ر معن����، الم�سكينة 

قلبه� محزون ك�سير.  

قل���ُت: نعم، اإّنه� ُتدرك كل م� يدور حوله�، لهفي عليه�! اأم� اأخته� ليلى فال اأظّن اأّنه� 

تدرك اأب�ه� جّيًدا.

: »خذي �سمية مع���ك اإلى همدان لبع�س  ت���رك �سمد الأطف���ال، ونه�ض من مكانه قائالاً

الوقت، ربم� تخّف اأحزانه�«. 

غ���داة ذل���ك اليوم ذهبنا اإلى همدان، كان �سمد قد اأخبرن���ي اأّن لديه عمالاً في الحر�ض 

ا. وانطلقن���ا باتجاه همدان ومعنا �سمية  لب�سع���ة اأيام، ل���ذا قّررت مرافقته كي ل يبقى وحيداً

ابنة �ستار. 

اأث���ار لعب الأطفال في طريق العودة �سّجة كبيرة داخل ال�سيارة، وكانت �سمية ُت�ساركهم 

في ذلك. 

قلُت: »فعلن� خيًرا ب�إح�س�ر هذه الطفلة معن�«. 

نظر اإلى �سمية بعطف ولم ينب�ض ببنت �سفة. 

�ساألته: »كيف ا�ست�سهد؟«. 

توّهج���ت عيناه كالجم���ر. قال لي وهو يم�سك المقود وينظر اإل���ى الأمام: »لقد ا�ست�سهد 

قربي، واأم�م ن�ظرّي، كنت ق�دًرا على اإرج�ع ج�سده اإلى الخطوط الخلفية..«.
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زيل عنه الحزن فرّبُت على كتفه ب�سربة خفيفة وقلت: »لقد تح�ّسن جرحك«. 
ُ
اأردُت اأن اأ

قال غير مباٍل: »لم يكن جرًح� عميًق�!«. 

�سغط���ت بي���دي على ال�سماد، ف�س���رخ من �سّدة الألم، قل���ُت �ساحكة: »ل���م يكن جرًح� 

.
(1(

� ذكرى اأخرى، اآه، ي� »كربالء 4« ا وقال: »هذه اأي�سً عميًق�!« ثم �سحك هو اأي�ساً

قلُت: »�سمعت اأختك تقول اإّنك احتجزت في �سفينة محروقة لمدة اأ�سبوع«. 

التفت ونظر اإلّي با�ستغراب وقال: »اأ�سبوع؟! ل، اأقل بكثير، احتجزت يومين«. 

قلُت: »اأخبرني عن ذلك« تاأّوه وقال: »م�ذا تريدين اأن اأقول؟«.  

قلُت: »كيف حدث؟ كيف احُتجزت في ال�سفينة؟«. 

ق���ال: »بع���د ا�ست�سه�د �سّت����ر، ت�سّرب اأمر العملي���ة. كّن� على و�سك النه���زام، ول بّد من 

الع���ودة اإل���ى الخط���وط الخلفي���ة. ك�ن الكثي���ر م���ن ال�سب����ب م� يزال���ون في اأر����س العراق 

بي���ن �سهي���د اأو جريح، ولم ن�ستطع فعل �سيء جّراء الق�س���ف العنيف. طلبُت من الن�جين 

التراجع اإلى الخلف. كم ك�ن �سعًب� وداع اللحظ�ت الأخيرة، وداع ال�سب�ب، وداع �سّت�ر..«. 

و�سع راأ�سه للحظات على مقود ال�سيارة، �سرخت: »م�ذا تفعل؟! انتبه!«. 

ا ثم قال: »ك�ن���ت ليلة عجيبة، ونه���ر »اأروند« في ح�لة ج���زر. ك�ن علّي  رف���ع راأ�س���ه فوراً

الرج���وع برفق���ة حمي���د ح�سي���ن زاده، فغ�سن� في الوح���ل حتى الركب. فج����أة راأيت �سفينة 

محترق���ة ع�لق���ة ف���ي الوح���ل، وقد لحق���ت بن� ني���ران العراقّيين م���ن كل ج�ن���ب. اأُ�سيبت 

ال�سفين���ة بثغ���رات كبيرة، ف�ألقين� ب�أنف�سن� اإلى الداخل عب���ر اإحدى الثغرات. اأم�سين� ليلة 

� لن�ستريح  ع�سيبة، لم يغم�س لن� جفن حتى ال�سب�ح. تمو�سعن� هن�ك في مك�ن اآمن ن�سبًيّ

قلياًل ونن�م بعيًدا عن اأنظ�ر العدو حيث ك�ن التعب قد اأخذ مّن� كل م�أخذ«.  

قل���ُت: »اإًذا ل���م يكن قلقي وقل���ق والدتك عبًث�، لق���د ع�سن� القلق لحظ���ة بلحظة طوال 

الفترة التي اأُ�سبَت اأنت فيه� وارتفع �سّت�ر �سهيًدا«. 

ل���م يكترث لكالمي، كاأّنه لم يك���ن في هذا العالم، حتى �سغ���ب الأطفال و�سجيجهم لم 

ي�ستطع اإيقاظه من عالمه، كان ي�سرد ذكرياته من دون توّقف: 

»احتجزن���� ف���ي ال�سفين���ة �سبيح���ة ي���وم 25 ك�نون الث�ن���ي، من دون م����ء ول طع�م، كّن� 

ننتظ���ر اللي���ل ك���ي ن�ستطي���ع تنبي���ه ال�سب����ب اإل���ى م���ك�ن وجودن� بطريق���ة م����. عندم� حّل 

)1)  ا�سم العمليات التي جرت اآنذاك.
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الظ���الم خلع���ت قمي�س���ي القطني وب���داأت اأُلّوح به لالإخ���وة. وقد نجحت الخط���ة وراأوني. 

ح�ول���وا اإنق�ذن���� عبر اإر�س�ل مجموعة اإلين�، لكّن نيران العدّو الكثيفة وجري�ن الم�ء ح�ل 

دون تقّدمهم واأف�سال مح�ولتهم«. 

اأدار راأ�سه �سوبي وقال: »هل تعرفين ح�سين ب�دامي؟«.  

قلت: »نعم، م� خطبه؟«. 

ق���ال: »و�سع مكّب���ًرا لل�سوت اأم�م النهر لإي�س�ل �سوته اإلين���� واأخذ يقراأ دع�ء ال�سب�ح 

وعندم���� و�س���ل اإلى عب�رة: »ي� �سّت�ر العيوب« كّررها ث���الث اأو اأربع مرات، ليقول لي: �سّتار! 

نح���ن نهتّم بكم ونراقبكم، وقال مّرة بو�سوح باللغة التركي���ة: ترّقبونا، الليلة �سندخل الماء 

لإنقاذكم«. 

 �سحك وقال: »انزعج العراقيون كثيًرا من مكّبر ال�سوت، لعمرك ي� قدم خير، اأطلقوا 

ب�تج�هه األفي قذيفة حتى اأ�س�بوه اأخيًرا«.  

قلت: »وكيف نجوت؟«.  

ق���ال: »ف���ي ليلة 27 من �سهر ك�ن���ون الث�ني، ج�ءت مجموعة من ق���وات »المهدي 33« 

م���ن مدين���ة »�سي���راز«، ك�نت المجموع���ة تتمّتع بخبرة ولي�ق���ة بدنّية ع�لي���ة، اقتربت من 

ال�سفينة واأنقذتن� ببراعة«. 

�سحك ثانية وقال: »بعد نقلن� اإلى الج�نب الآخر من النهر بداأ العراقيون ب�إطالق الن�ر 

على ال�سفينة، كّن� قد و�سلن� اإلى الي�ب�سة وهم م� زالوا م�ستمّرين ب�إطالق الن�ر نحوه�«.  

�سكت قليالاً ثم اأدخل يده في جيب قمي�سه واأخرج الم�سحف الذي كنُت قد و�سعته فيه 

حينما وّدعته في اإحدى المرات، وقال: »احتفظي بهذا الم�سحف ذكرى«. 

ا بالدم. �ساألته بده�سة: »م�ذا ح�سل لهذا الم�سحف؟«.  ا وملّطخاً كان القراآن مثقوباً

ق���ال وهو ُيغّير مبّدل ال�سرعة بجه���د ب�سبب جروح كتفه: »لو لم يكن مع���ي هذا القراآن 

لكن���ت الآن بج���وار �سّت�ر، اأن� واث���ق اأّن ال�سبب يعود اإلى هذا الق���راآن، م� اأعظمه! لقد مّرت 

الر�س��سة بمح�ذاة قلبي وخرجت من ظهري، اأُت�سّدقين؟!«. 

قّبلُت القراآن وقلُت: »الحمد هلل، الحمد هلل مئة األف مرة!«. 

اختل����ض نظرة اإل���ّي وارت�سمت ابت�سامة على �سفتيه، ثم �سكت بع���د ذلك ولم يتفّوه بكلمة 

قّبل القراآن واأحمد اهلل. 
ُ
حتى و�سولنا اإلى همدان، اأما اأنا بقيت اأ
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ف���ور و�سولن���ا اإل���ى هم���دان، اأنزلنا اأم���ام باب ال���دار وان�س���رف اإلى عمل���ه، ورجع في 

الم�س���اء حيث كان الأطفال قد تناولوا ع�ساءه���م وا�ستعّدوا للنوم. كان قد اأح�سر معه بع�ض 

»النقر�س����ت« لالأطف���ال كالب�سكويت وال�سيب�ض، جل�ض بينه���م وراح يرمي في اأفواههم حّبات 

ال�سيب����ض حّبة حّبة؛ اأثارت ت�سّرفاته هذه ده�ستي، كاأّن �سمد هذا غير الذي كان في الأم�ض 

فاته واأخالقه، ف���كان يدغدغ �سمية ابنة �سّت���ار، ويقّبلها،  اأو ف���ي ال�سب���اح، اإذ انقلب���ت ت�سرُّ

ويلعب معها.  

ف���ي �سبيح���ة اليوم التالي، ذهبنا اإلى قاي�ض، لكّنه اأخبرن���ي م�ساءاً اأّنه يريد الذهاب اإلى 

الجبهة، وطلب مّني العودة معه اإلى همدان. 

قل���ُت: »م���� دمت تنوي الذه�ب اإل���ى الجبهة، دعني اأبقى بج�نب �سديق���ة ب�سعة اأي�م«، 

قال: »ل، اإن رافقتني الآن، لن ت�س�ور اأمي الريبة، لكن لو عدُت بمفردي �سوف تتيّقن ب�أّني 

�س�أع���ود اإل���ى الجبهة و�ستح���زن. يكفيه� الم�سكينة م� ُتع�نيه، ه���ي الآن محزونة ومك�سورة 

الخ�طر«.  

ا. ا�ستيقظ  ا اإلى همدان واأخذنا �سميَة ابنة �سّتار معنا اأي�ساً م�س����اء ذلك اليوم، عدنا مجّدداً

�سم����د ف����ي ال�سب����اح الباك����ر، �سّلى �س����الة ال�سبح ثم ق����ال: »قدم خي����ر، اأن����� ذاه����ب، انتبهي 

لالأطف�ل، اهتّمي ب�سمية ابنة �سّت�ر، ولَتْبَقْي هن� ط�لم� رغبِت بذلك«. 

�ساألته: »ومتى �ستعود؟«. 

قال: »هذه المّرة �س�أعود �سريًع�«.  

رجع �سمد نهاية الأ�سبوع. قال: »جئت هذه المّرة لأبقى بج�نبكم اأ�سبوًع� اأو اأ�سبوعين«.  

ف���ي الليلة الأول���ى بعد عودته، ا�ستيقظُت م���ن النوم، منت�سف الليل، اإث���ر �سماع �سوت. 

ا،  بحثت عن �سمد فلم اأجده في ال�سالة. األقيُت نظرة على الد�سمة التي كان قد بناها �سابقاً

ا على �سجادة �سالته داخل الد�سمة  فوجدتها م�ساءة. ذهبت اإلى هناك فوجدت �سمد جال�ساً

ا على الورقة.   يكتب �سيئاً

قلُت: »�سمد، اأنت هن�؟!«.  

ارتبك، ثم طوى الورقة وو�سعها داخل القراآن.  

قلُت: »م�ذا تفعل هن� في هذه ال�س�عة من الليل؟«. 

قال: »تع�لي اجل�سي، اأحت�جك في اأمر«.  
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جل�ست اأمامه. اأح�س�ست بالبرد، فقلت: »الجو ب�رد هن�«. 

ق���ال: »ل ب�أ����س بذل���ك، ل���دّي �سيء مه���م« ثم و�سع ي���ده على القراآن وق���ال: »لقد كتبت 

و�سيتي وو�سعته� هن� داخل القراآن«. 

امتع�سُت من حديثه وقلُت: »اأحدثت هذا ال�سجيج في منت�سف الليل، اأيقظتني من النوم 

كي تتحّدث عن هذه الأمور؟! ي� لهدوء اأع�س�بك!«. 

قال: »ا�سغي اإلّي ي� قدم خير ول تهزئي بي«. 

قل���ُت: »اإًذا تح���ّدث بم� ي�س���ّر القلب«. �سحك وق���ال: »واهلل اإّنه عين ال�س���رور، �سرور م� 

بعده �سرور«. 

اأخ���ذ الق���راآن وقّبله، قال: »م���ن تع�ليم ال�سريع���ة اأن يترك الم�سلم و�سي���ة قبل موته. 

كتب���ُت لك���م ع���ن كّل �سيء، ل اأُري���د اأن ي�سيع حّقكم من بعدي. ل اأمل���ك اأمواًل، لك ن�سف 

ه���ذا المن���زل ال�سغير والن�س���ف الآخر لالأطف�ل. اأو�سي���ُت اأن اأُدفن هن� ف���ي همدان، اأنتم 

���� ابق���وا هن����، فذل���ك اأف�سل لالأطف����ل. اإن تّم العث���ور على جثم�ن �سّت����ر بعد �سه�دتي  اأي�سً

ادفنوه بج�نبي«. 

خنقتني عبراتي وقلُت: »اأبعد اهلل ذلك اليوم، اأدعو اهلل اأن اأموت قبلك«. 

�سح���ك وق���ال: »اأم� اأنت، علي���ك اأن تن�ديني ب�ست�ر بع���د �سه�دتي، الح����ج �سّت�ر! تمّرني 

على ذلك فال اأحد يعرفني ب��سم �سمد، واإذا لم تفعلي �ستت�أّذين!«. 

كان ا�س���م »�سم���د« ح�سب بطاق���ة الهوية »�سّت����ر«، بينما ا�س���م اأخيه »�سّت����ر« في الهوية: 

»�سم���د«، لك���ّن الجمي���ع كانوا ينادونهما بطريق���ة معكو�سة. كان �سمد يق���ول: حين يناديني 

اأحد في الجبهة اأو في العمل »�سمد«، اأظّن اأّنه اإّما مخطئ اأو يريد اأخي! كان ي�سحك ويقول 

ا: هذا والدنا وت�سّرفاته!.   ممازحاً

نه�سُت وقلُت ب�سيء من الحّدة: »اأ�سعر ب�لنع��س، ت�سبح على خير، ي� ح�ج �سمد!«.  

د�س�س���ت نف�سي تحت اللحاف من �سدة ال�سقي���ع، كان البرد ي�سري في ج�سمي واأ�سناني 

ي�سطّك بع�سها ببع�ض. كان حديث �سمد يتكّرر في مخّيلتي فلم اأ�ستطع النوم.  

���ا، وخرج ل�سراء الخب���ز والجبن. اأعّد  �سب���اح اليوم التال���ي، ا�ستيقظ �سمد قبلنا جميعاً

الفط���ور، ثم اأيقظ مع�سومة وخديجة من الن���وم، اأطعمهما واأخذهما اإلى المدر�سة. عندما 

ع���اد، كن���ت اأغ�سل اأوان���ي ع�ساء الليل���ة الما�سية و�سمية وزه���راء ومهدي ما زال���وا نائمين. 
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، ثم ذهب اإلى الد�سمة واأخذ اأكيا�ض الإ�سمنت الموجودة فيها وو�سعها تحت  �ساعدن���ي قليالاً

ا دخ���ل الحمام لي�ستح���ّم، ثم ارتدى  ال���درج، بع���د ذلك �سع���د اإلى ال�سطح ليتفّق���ده، واأخيراً

ا جميالاً كان قد ا�ستراه من مكة. كم كان يليق به!  قمي�ساً

عن���د الظه���ر، ذهب واأح�س���ر خديجة ومع�سومة م���ن المدر�سة، ثم اأ�س���رف على كتابة 

واجباتهما المدر�سّية، اإلى اأن حان وقت الغداء فنادى: »ي� �سغ�ر! تن�ولوا الغداء وا�ستريحوا 

قلياًل، ب�ب� �سي�أخذكم اإلى ال�سوق م�س�ًء«.  

غمرتهم الفرحة. وبينما نحن نتناول الغداء ُطرق الباب. كان والد زوجي. ل اأعرف كيف 

علم بعودة �سمد. قال: »جئت لنذهب اإلى الجبهة مًع�، اأريد اأن اأبحث عن ج�سد �سّت�ر«. 

ق���ال �سم���د: »عزي���زي اأبي، قلُت ل���ك م���راًرا، اإّن ج�سد ابن���ك واأخي �سّت�ر لي����س الج�سد 

الوحي���د ال���ذي بقي ف���ي الج�نب الآخر من النه���ر، بل هن�ك الكثير م���ن اأج�س�د ال�سهداء، 

ونحن ُنخّطط الآن لعملي�ت اأخرى لعبور نهر »اأروند« وا�سترج�ع اأج�س�دهم«. 

اأ�سّر والده وقال: »لن اأر�سى بهذا الكالم، ل بّد اأن اأذهب لأرى اأين ابني، اإن لم ترغب 

ب�لمجيء معي اأخبرني كي اأذهب بمفردي«. 

: »اأبي، حبيبي، ذه�بك اإلى المنطقة لن يح�سر  نظر �سمد اإلّي ثم التفت اإلى اأبيه قائالاً

ج�س���د �سّت����ر، اإن كن���ت تظ���ّن ذلك هّي���� لنذه���ب الآن، لكّنني اأع���رف اأّنه� مح�ول���ة ف��سلة«، 

احت���دم اأبوه وقال: »ل تح����ول اإقن�عي بهذه الحج���ج الواهية، لقد ق���ّررت الذه�ب و�سوف 

اأذهب برفقة �سم�س اهلل اإن لم ت�أِت اأنت«.  

جل����ض �سم���د وراح ي�سرح لأبيه بهدوء كامل في اأّي منطقة يق���ع جثمان �سّتار، لكّن والده 

ا، فتحّجج �سمد باأّن �سم�ض اهلل في الجبهة. قال والده: »�س�أذهب بمفردي!«.  لم يقتنع اأبداً

ق���ال �سم���د: »اأعلم ب�أّن���ك ت�ست����ق لبن���ك، واإن ك�ن ذلك ير�سي���ك ويفرح���ك، ل ب�أ�س! 

�سنذهب اإلى المنطقة �سب�ح الغد«. 

ا منزل ال�سيد �سم�ض اهلل لتفّقد اأحوال اأبنائه. لم ُيجب والده ب�سيء، بل خرج قا�سداً

حزن الأطفال عندما عرفوا اأّن �سمد لن ياأخذهم اإلى ال�سوق. لكّنه راح ُيالعبهم ويهتم 

بدرو�سه���م، �ساعد خديج���ة في الإمالء ومع�سومة في الن�سخ. كن���ت واقفة في زاوية الغرفة 

اأنظ���ر اإليه. انتبه لي فج���اأة، ف�سحك وقال: »قدم خي���ر، لَم تنظرين اإلّي هك���ذا؟ انتبهي ل 

تح�سديني بنظراتك! اأ�سعلي البخور من اأجلي!«. 



161   ادصلز ستتصم

قلُت: »وهل تريد الذه�ب فعاًل؟«. 

قال: »�س�أعود ب�سرعة، لن ي�ستغرق الأمر اأكثر من يومين اأو ثالثة. اأبي منزعج، الحق 

ا«.   معه، اإّنه �س�حب العزاء، �سوف اآخذه اإلى �سّفة »اأروند« حيث ا�ست�سهد �سّتار واأعود �سريعاً

قلُت: »اأجل، �سريًع�!«. 

�سحك وقال: »اأُق�سم بحي�ة قدم خير �س�أعود �سريًع�، لقد اأخذت اإج�زة. ربم� ل ي�ستغرق 

الأم���ر يومي���ن اأو ثالث���ة. قوم���ي الآن وقّدم���ي فنج�ن �س����ي اإلى زوجك الح����ج! عليك اأن 

ُتقّدري ثمن هذه اللحظ�ت«. 



من اليمين اإلى ال�سم�ل: �سهيد اأ�سغري، �سمد حيث ك�ن ن�ئًب� لق�ئد كتيبة 155، حميد ر�س� رهبر ق�ئد 

ـ )1984م(. كتيبة 155، و�سهيد ر�س� رحيمي؛ جزيرة مجنون؛ �سنة 1363هـ.ش 

اأ�سواأ الح�لت واأ�سعب الظروف في الجبهة ك�نت تعني له اأحلى الذكري�ت واأجمله�. 



الفصل الثامن عشر

 االستعداد للشهادة: أريهم صورتي

ا في �سب���اح اليوم الّتالي. قال: »الب�رحة  عّد الفطور عندما جاء والد �سمد باكراً
ُ
كن���ُت اأ

راأيت �سّت�ًرا في المن�م، ك�ن مت�س�يًق� فقلُت له: حبيبي �سّت�ر، كيف ح�لك؟ هل اأنت بخير؟ 

قّبله لكّنه غاب عّني فجاأة«.  
ُ
ف�أدار وجهه وق�ل: »اأن� �سمد!« اقتربت منه لأ

ل���م ي�ستطع حب����ض دموعه فقال: »لقد ا�ستقُت لولدي، اإّنه يتع���ّذب في اأر�س العدو بين 

البعثيين. ل اأدري لَم ك�ن منزعًج� مّني«. 

ا: »ل ي� اأب���ي، اأن� اأعتقد اأّن���ه بح�لة جّيدة،  اأراد �سم���د اأن ُيخّف���ف ع���ن اأبيه فقال ممازحاً

يطي���ر ف���ي الجنة وهو في �س���رور وحبور، واأظ���ّن اأّنه مت�س�يق منك لأّن���ك خلطت ا�سمين� 

: »اأ�ساًل هو  ببع�سهم���� البع����س«. ع�س�س���ت على �سفت���ي فانتبه �سمد وغّي���ر كالمه قائ���الاً

منزعج مّني لأّني اأخذت ا�سمه!«.  

ثم التفت اإلّي وقال: »حتى زوجتي منزعجة مّني، األي�س كذلك ي� �سيدة قدم خير؟!« 

رفعت كتفي ُمظهرة عدم اكتراثي لحديثه. 

تابع مزاحه: »كّلم� اأو�سيه� ب�لتعّود على مخ�طبتي ب�لح�ج �سّت�ر، ل تقبل. حين ي�أتون 

ليخب���روك اأّن الح����ج �سّت�ر قد ا�ست�سه���د، عليك اأن تعرفي اأّنهم يق�سدونني اأن�، ول تقولي 

لهم اإّن �سّت�ر اأخ� زوجي وقد ا�ست�سهد منذ فترة!«. 

ق���ال ذلك و�سحك، كان يتوّقع �سماع �سحكاتنا، لكّننا اأبدينا امتعا�سنا ونظر اإليه والده 

بحّدة. 

لّما راأى �سمد ذلك الو�سع قال: »الحق عليك ي� اأبي، م� هذه الم�سكلة التي �سّببته� لن� 

ب�سبب ا�سمين�؟!«. 

ا حاجبيه: »ل���م اأت�سّبب ب�أي م�سكل���ة لكم� ول�س���ت ال�سبب في ذلك،  اأجاب���ه وال���ده مقّطباً

كنَت �سمد منذ البداية، لكن بعد ولدة �سم�س اهلل و�سّت�ر التواأم، ذهبت اإلى دائرة النفو�س 
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لأ�س���در لك���م بط�ق�ت الهوّية؛ وكثيًرا م� ك�ن الن��س ف���ي ذلك الوقت يت�أّخرون في اإ�سدار 

هوي����ت لأبن�ئه���م، وبع�سه���م ك�ن يوؤّجل الأمر اإلى حي���ن تزويجهم. لقد اأخط����أ الم�سوؤول 

ف���ي دائ���رة النفو�س، ف�سّجل ا�سمك »�سّت�ر« وكنت الأكبر بينهم. ورغم اأّن �سم�س اهلل و�سّت�ر 

تواأم����ن، اإّل اأّن���ه كت���ب ت�ري���خ ولدة الأّول 1965م والث�ن���ي 1958م. ولّم���� اأردت ت�سجيلك���م 

ف���ي المدر�س���ة �س�ألن���ي المدير: اأيهم���� اأكبر؟ فقلن���� اأنت. فق����ل: هذا ا�سمه �ست����ر ويمكنه 

اأن يح�س���ر ف���ي ال�س���ف الأّول، لكن ل���م يحن وقت الآخرين بعد. لق���د بذلت جهوًدا كثيرة 

لت�سحيح اأخط�ء الهوي�ت لكّني لم اأُفلح«.  

تب�ّسم �سمد وقال: »في البداية كنت اأت�أّذى كثيًرا، وكّلم� ن�داني المعّلم ب�سّت�ر اإبراهيمي 

نظرت اإليه بده�سة، من جهة اأخرى ك�ن زمالئي في ال�سف واأ�سدق�ئي ين�دونني �سمد. 

تحّيرت بين هذا وذاك، وم�سى وقت طويل حتى ت�أقلمت مع الو�سع«.  

نظ���ر �سمد اإلّي ثانية وقال: »عل���ى كّل ح�ل تمّرني ي� �سيدتي؛ علي���ك اأن تن�دي زوجك 

»الح�ج �ست�ر«. 

قلُت: »كف�ك غنًج�، األم يقل الح�ج ب�أّن ا�سمك منذ البداية ك�ن �سمًدا«. 

اكتف���ى �سم���د بذلك القدر م���ن الحديث ولم ُيتابع اأكث���ر، قال لأبيه: »عزي���زي اأبي، من 

الأف�س���ل اأن ت�أخذ حّم�ًم� �س�خًن� ك���ي ت�ستعيد ن�س�طك، واأن� لدّي بع�س الأعم�ل الب�سيطة 

�س�أُنجزه� ريثم� تنتهي من ال�ستحم�م«. 

قب���ل والده العر�ض، واأنا قمت بتجهيز مائدة الفطور. اأيقظت خديجة ومع�سومة، فجاء 

�سم���د وجل�ض قرب المائدة وقال: »قدم خي���ر!«. نظرُت اإليه. كنُت م�ستاءة وقلقة، وقد �سعر 

بذلك، كانت هذه حالتي كّلما اأراد الذهاب اإلى الجبهة: مت�سايقة ومنزعجة. 

قال: »اأريد اأن اأبوح لك ب�سّر«. 

حدجت���ه بنظراتي. وا�سل كالم���ه وهو يتناول رغيف الخبز: »في ليل���ة العملي�ت طلبت 

م���ن �سّت����ر الذه����ب اإل���ى الف���وج الث�ل���ث. ك�ن الق����رب الأول م�ستع���ّدا ليقّلن���� اإل���ى ال�سّف���ة 

� اإ�س�فيًّ�، �س�ألت عدة  الأخ���رى م���ن نهر »اأروند«، عددُت عن��سري فوجدت اأّن هن�ك �سخ�سً

م���رات: م���ن هو العن�سر الإ�س�في؟! لم ُيجبني اأحد. ف��سطررت لتفّح�س وجوه الجميع 

ب�لم�سب����ح الي���دوي ال���ذي ك�ن بحوزت���ي، تفّح�ست وجوهه���م واحًدا تلو الآخ���ر فراأيت اأّن 

�سّت����ر ه���و العن�سر الإ�س�في. قلُت ل���ه غ��سًب�: األم اأطلب منك الذه�ب اإلى الفوج الث�لث؟ 
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اأخذ يتو�ّسل اإلّي ويلّح علّي كي اأ�سمح له ب�لمجيء معن�. ليتني لم اأقبل، لكن ل اأعلم كيف 

وافقت على مجيئه. 

عبرن� »اأروند رود« تلك الليلة بعن�ء وم�سّقة. واقتحمن� الأ�سالك ال�س�ئكة تحت نيران 

الع���دّو الكثيفة، وعل���ى الرغم من قّلة عددن�، تمّكن� من اقتح�م خط العدو وبقين� نترّقب 

و�س���ول كتيب���ة ق���وات الغو�س، لك���ن كتيبة الغط�س ل���م تنجح في اقتح�م الخ���ط والتقّدم، 

بقين���� بمفردن���� نواج���ه العراقيين ونق�تلهم وجًه���� لوجه بتلك الأ�سلح���ة الخفيفة. فج�أة 

�سمع���ت �سّت����ر ين�دين���ي، ذهب���ت اإليه فوجدت���ه م�س�ًب� في قدم���ه. �سّمدت قدم���ه ب�لكوفية 

وقلت: اأخي، تحّمل قلياًل حتى ي�سل الإ�سن�د. 

لكثرة م� اأطلقن� الن�ر خالل ال�ستب�ك�ت اأ�سبحت اأ�سلحتن� �سديدة الحرارة، م� ت�سّبب 

بحروق في يدي«.  

ا واأنا  ا لكّنه ل���م يخبرني عنها �سيئاً فت���ح يديه واأران���ي اآثار الحروق. كنت قد راأيتها �سابقاً

لم اأ�ساأله. 

قال: »�سّبي لي ال�س�ي«. كان �سوت الماء ياأتي من الحمام. �سمية وزهراء ومهدي كانوا 

نائمي���ن وخديج���ة ومع�سومة تتناولن الفطور وتنظران اإلى اأبيهم���ا بده�سة. و�سعت ال�ساي 

اأمامه وقلت: »م�ذا ح�سل بعده�؟«. 

ق���ال: »ا�ستمّر العراقي���ون في اإر�س�ل قّواته���م اإلين� مجموعة تلو اأخ���رى، وكّن� لم نزل 

نداف���ع ع���ن اأنف�سن� ب�أ�سلحتن� الخفيفة. وبينم� نحن عل���ى تلك الح�ل، �سمعُت �سوت �سّت�ر 

ث�ني���ة، رك�س���ُت نح���وه، وجدُت���ه هذه الم���رة مم�سًك� بذراع���ه، ك�ن جرحه خطي���ًرا، �سّمدُت 

ذراعه، قّبلُت وجهه وقلُت: حبيبي اأخي، لقد ُجرح الكثيرون، يجب اأن تتحّمل! ثم رجعُت 

ث�نية. ك�نت الأو�س�ع حرجة للغ�ية، ك�ن عن��سر كتيبتي ق�ب قو�سين اأو اأدنى من ال�سه�دة 

اأو الج���رح اأو الأ�س���ر. �سمع���ُت �سوت �سّت�ر مجّدًدا وراأيته غ�رًق���� بدمه حيث انفجرت قنبلة 

يدوي���ة عل���ى مقرب���ة منه فمّزقت �س���دره، احت�سنُته وحملُته اإلى د�سم���ة قريبة مّن�، قلُت: 

� وا�سمه »دروي�سي«،  يج���ب اأن تتحّم���ل، �س���وف اأُعيدك معي. ك�ن هن�ك اأحد الجرح���ى اأي�سً

نقلته اإلى الد�سمة ال�سمنتّية نف�سه�. عندم� اأردُت اأخذ �سّت�ر معي، ق�ل لي دروي�سي: ح�ج! 

����. األ�سُت من عن��سر  اأتري���د اأن تتركن���ي وحي���ًدا؟ اأُق�سم عليك ب����هلل اأن ت�أخذني معك اأي�سً

كتيبت���ك؟! و�سع���ت �سّت����ر على الأر�س وذهب���ت اإلى »خير اهلل دروي�س���ي«، ح�ولت رفعه عن 
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�: ي���� عديم الإن�س�ف! اأن� اأخ���وك! خذني اأوًل، اأن���� اأ�سواأ ح�ًل  الأر����س فق����ل �ست����ر معتر�سً

منه. ك�ن الموقف �سعًب�، �سعًب� للغ�ية. احترُت م�ذا اأفعل«. 

رفع �سمد فنجان ال�ساي و�سربه من دون تحليته دفعة واحدة. قال: »قدم خير! كنت في 

حي���رة م���ن اأمري، واأخي���راً اتخذت قراري وقلُت: ل اأقدر اأن اأحم���ل اإل واحًدا منكم�، قول 

م�ذا اأفعل؟ فبداأ كّل منهم� يلّح علّي اأن اأحمله اأّوًل، اقتربُت من �سّت�ر قّبلُت وجهه وقلُت: 

وداًع� ي� اأخي، �س�محني! كنت قد طلبت منك اأن ل ت�أتي. 

ق�ل لي في تلك اللحظة ال�سعبة: ابنت�ي؛ اهتّم بهم�. 

قلُت: هل تريد �سيًئ�؟ ق�ل: اأن� عط�س�ن.  

اأخرجت مطرة الم�ء لأ�سقيه، لكّنه� ك�نت ف�رغة تم�ًم�«.  

و�س���ع فنجان ال�ساي على ال�سفرة وقال: »حبيبتي قدم خير، بعد ا�ست�سه�دي اروي هذا 

الحديث لوالدي، اأعلم اأّنه الآن ل يحتمل �سم�عه، لكّنه ل بّد اأن يعرف الحقيقة«. 

قل���ُت: »اإًذا هك���ذا ا�ست�سهد �سّت����ر؟« قال: »ل.. كنت اأُوّدعه، وبينم� اأن���� اأُقّبل وجهه و�سل 

العراقيون واأمطرون� بوابل من النيران. حينه� اأُ�سبت بطلقة في كتفي فُجرحت، األقيُت 

بنف�س���ي خ����رج الد�سم���ة اإل���ى الم�ء، �سمعت م���ن ال�سب�ب ب����أّن »خي���ر اهلل دروي�سي»قد اأ�سره 

العراقيون واأطلقوا الن�ر على �سّت�ر ف��ست�سهد عط�س�َن!«. 

ا، قلت: »تن�ول فطورك«.  نه�ض واقفاً

ق���ال: »ل اأرغ���ب في تن�ول���ه، بعد ا�ست�سه����دي اروي لأبي واأمي تف��سي���ل هذه الحك�ية 

ًرا في اإنق�ذ ابنهم�«.   واطلبي منهم� م�س�محتي اإن كنت مق�سّ

ثم التفت اإلى خديجة ومع�سومة وقال: »عزيزَتي ب�ب�، هّي� لنذهب اإلى المدر�سة«. 

عندما ذهب �سمد خرج والده من الحمام ليتناول الفطور وي�ستعّد للذهاب. 

حي���ن عاد �سمد، قلُت ل���ه: »عليك الذه�ب قب���ل اأن ي�ستيق���ظ الأطف����ل واإّل �ست�سطّر 

للت�أّخر ب�سببهم«.  

�س����رع �سمد باإع����داد حقيبته، فا�ستيقظ مهدي، وتبعته �سمية وزه����راء. لعب معهم قليالاً ثم 

وّدعهم، لكّن مهدي جرى خلفه وظّل ي�سرب على الباب المغلق ويبكي حتى ا�سطّر �سمد للعودة، 

قّبل مهدي ورمى بالألعاب اأمامه في الغرفة لإلهائه، ثم حاول الهرب منه ليذهب، فجرت �سمّية 

خلفه، فقال لي: »اذهبي واطلبي من اأبي اأن يدخل«. كان والده ينتظره في الزقاق. 
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دخل والد �سمد وجل�ض على الدرج، �سجر من النتظار، فراح ينادي �سمد. 

ا م���ن البطانيات لُيعّلقه���ا على النوافذ،  اأح�س���ر �سمد كر�سيًّا وطل���ب مّني اإعطاءه عدداً

فتقينا برودة الطق�ض واإطفاء الأ�سواء في حالت الإنذار.  

ان�سغ���ل مهدي و�سمية وزهراء باللع���ب بعد اأن اطماأّنوا اإلى عدم مغ���ادرة اأبيهم. ا�ستغل 

�سمد الفر�سة وّدعني ثم خرج من الغرفة بذريعة اأخذ الكر�سي اإلى تحت الدرج وذهب. 

ُطرق الباب بعد ب�سع دقائق، ت�ساءلت في نف�سي ماذا يح�سل ل�سمد اليوم؟!  

األفيته ل���دى الباب ف�ساألته:»م�ذا حدث؟« قال: »لقد ن�سيت مف�تيح���ي«. اأعطُيته اإّياها، 

وبقين���ا لحظة وحدنا عل���ى الدرج. قّبل جبيني وق���ال: »�س�محيني قدم خي���ر، ففي كّل هذه 

ال�سنوات لم اأجلب لك اإل الم�سّقة«. 

ا لكن �سرعان ما غاب عن ناظرّي، فجل�ست على الدرج غارقة في  اأردُت اأن اأقول له �سيئاً

لجج اأفكاري. 

غّيم���ت على فوؤادي �سحابة من الكاآبة، فذهب���ُت اإلى فناء الدار بحّجة اإح�سار المازوت. 

ا، نقلتها ب�سعوب���ة بالغة اإلى جان���ب ال�سرفة. كان الجو  حمل���ت ال�سفيحة وكان���ت ثقيلة جدًّ

ا والثلوج ُتغّطي الفناء، كنُت اأرتجف من �سّدة البرد. نظرُت اإلى النافذة فراأيُت الأطفال  بارداً

يقف���ون خلفها وقد رفع���وا طرف ال�ستار لم�ساهدت���ي، حينها وقع ب�سري عل���ى �سورة �سمد 

المعّلقة واإلى جانبها القراآن الذي و�سع فيه و�سّيته.

تذّكرُت كالمه: »اإذا ا�ست�ق لي الأولد اأريهم هذه ال�سورة«.  

ل�س���ت اأدري اأي �سّر كان���ت تخّبئه تلك ال�سورة، كنت كّلما نظرت اإليها �سعرت ب�سيق في 

�س���دري، وكاأّن هم���وم العالم ترزح على قلب���ي. كانت اآلف الأفكار ال�سّيئ���ة تراودني لمجّرد 

النظر اإليها.

، زّلت  ���ا بال�ستيكيًّا. فجاأةاً دخله���ا اإلى الغرفة، وكنت اأنتعل ُخفًّ
ُ
حمل���ت ال�سفيحة ثانيةاً لأ

قدم���ي ووقعُت على الأر����ض، ووقعْت �سفيحة المازوت على قدم���ي، �سحبت قدمي من تحت 

ا كاإبٍر تنخر عظام���ي، راأيت الأطفال ي�سرب���ون باأيديهم على  ال�سفيح���ة، كان الأل���م �سديداً

الزج���اج، لكّنني لم اأقو على النهو�ض فبقيُت مرمية على الثلوج والدموع تجري على خدودي 

ا عّني.  رغماً

ا عندما راأوني على  اإ�س���وّد لون اإبهام قدمي و�سعرُت بوهٍن في بدني، بك���ى الأطفال كثيراً
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هذه الحال. مرة اأخرى وقعْت عيناي على ال�سورة. لم اأكن اأرغب في البكاء اأمام الأطفال، 

فع�س�س���ت على �سفت���ي ع�ساني اأحب�ض بذل���ك عبرتي، و�سّج داخلي بن���داء: »�سمد، حبيبي 

�سمد، هاّل اأغثت اأهلك وعي�لك؟ متى �ستكون لن�؟!«. 

كنُت ل اأزال اأ�سعر بحرارة قبلته الأخيرة على جبيني، نه�ست اإلى الغرفة بعناء �سديد. 

حاولت تهدئة الأطفال فلم اأفلح. تفّطر قلبي عليهم، اأنزلت ال�سورة وقلُت لهم: »تع�لوا، 

انظروا اإلى ب�ب� كيف ي�سحك!«.  

هداأ الأطف���ال والتّفوا حول �سورة �سمد. قّبل مهدي ال�سورة، كذلك فعلت �سمية. كانت 

زه���راء تم�سح ال�سورة بيدها وُترّدد على ل�سانه���ا: بابا، بابا، ثم تنظر اإلّي وت�سحك ب�سوت 

عال. ات�سخ زجاج ال�سورة ب�سبب تقبيلهم ولم�سهم اإياه. 

�سغطت على اإبهامي وطلبت من �سمّية اإح�سار كوب من الماء.

�سرب���ت الماء وا�ستلقيت بجانب الأطفال، وكان بانتظ���اري الكثير من الأعمال من قبيل  

اإعداد الغداء، وغ�سل مالب�ض زهراء ورفع المائدة التي بقيت منذ الفطور على الأر�ض.  

اقترب موعد اإح�سار خديجة ومع�سومة من المدر�سة. و�سعُت عدة حّبات من البرتقال 

في وعاء اأمام الأطفال، ولّما ان�سغلوا باللعب بها، خرجت خل�سةاً واأنا اأعرج لإح�سار خديجة 

ومع�سومة.  



الفصل التاسع عشر

 الوداع األخير والوصّية

ا من �سهر اآذار. و�سمد واأبوه لم يرجعا بعد يومين اأو ثالثة كما وعدني.  مّر ع�سرون يوماً

ا في  ا ف�سيئاً ا والأطفال ي�ساهدون التلفاز. بداأت درجات الحرارة ترتفع �سيئاً كان م�س���اءاً حزيناً

الخارج، كذلك الثلوج راحت ت���ذوب ببطء. وبداأ النا�ض بال�ستعداد لتنظيف بيوتهم احتفاءاً 

مّني 
ُ
بال�سن���ة الجديدة. اأّما اأنا فق���د تمّلكني ال�سجر فلم اأقو على العمل ف���ي المنزل فكنُت اأ

ا ون�ستري لالأطفال مالب�ض للعيد. نف�سي بعودة �سمد ما بين اليوم والغد؛ �سننّظف المنزل معاً

فج���اأة مّرت في مخّيلتي �سورة التنورة التي ا�ستريته���ا اأم�ض برفقة اأخي. �ساورني �سعور 

�سّي���ئ حين تذّكرتها ولمُت نف�سي، لَم ا�ستريت ف���ي بداية ال�سنة الجديدة تّنورة �سوداء؟ لقد 

ج���اء اأخي �سباح الأم�ض واأخذني اإلى ال�سوق لي�ست���ري لنا مالب�ض العيد. رف�سُت في البداية 

ا وقال: »على  وقل���ُت: »عندم���� ي�أت���ي �سمد �سي�ست���ري لل�سغ�ر ثي�ب العي���د«. لكّنه األّح كثي���راً

الأقّل خذي �سيًئ� لك فقط، األ�ست اأخ�ك الأكبر؟!«. 

م����ن تقاليد قريتنا اأن يق����وم الأخ ب�سراء الهدايا لأخواته في بداية ال�سنة. لم اأر�ض اأن 

ا اإلى ال�سوق، لكن ل اأدري لَم اخترت تّنورة �سوداء من بين كّل تلك  اأك�سر قلبه، فذهبنا معاً

: »اأختي الحبيبة، ل اأُع�ر�س ذوقك،  المالب�ض الملّونة والجميلة، ا�ستنكر اأخي ذوقي قائالاً

لكن من الأف�سل اأن تخت�ري ثوًب� اأو �سيًئ� اآخر ملّوًن�«، اأجبته: »ل، هذه جيدة«. 

لك���ن �سرعان ما ندمت، وتمّنيت لحظة و�سولي اإلى المنزل لو اأّني اأ�سغيت اإلى ن�سيحته 

ول���م اأ�ستِرها في بداي���ة ال�سنة، ثم وا�سيت نف�سي: »ل ب�أ�س، عندم� يعود �سمد �س�أذهب معه 

واأبّدله� بتّنورة اأو �سترة من لون اآخر«. 

كان الأطف���ال ي�ساهدون التلفاز، وخديجة تكتب فرو�سه���ا؛ قالت لي: »اأّم�ه، لقد ن�سيت 

�سيًئ�، عندم� خرجت من المنزل ل�سراء الخبز اأتى عّمي �سم�س اهلل اأخذ األبوم ال�سور من 

الخزانة واخت�ر منه� �سورة من �سور اأبي واأخذه� معه«.  
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�ساألتها غا�سبة: »لَم لم ُتخبريني بذلك ب�كًرا؟«. 

اأطرقْت راأ�سها وقالت: »ن�سيت«.  

ا باأ�سدا�ض: ترى لماذا  ّبت على راأ�سي، ورحت اأ�س���رب اأخما�ساً وكاأّن هم���وم الدني���ا قد �سُ

اأتى ال�سيد �سم�ض اهلل اإلى منزلنا ومن دون اإذن مّني فتح الخزانة واأخذ منها �سورةاً ل�سمد؟ 

كنت غارقة في هذه الأفكار حين ُطرق الباب.  

هرع الأطفال ورك�سوا نحو الباب. و�ساح مهدي ب�سوق: »ب�ب�! .. ج�ء ب�ب�...«.  

لم اأعرف كيف و�سلت اإلى الدرج؛ كان والد زوجي قد فتح الباب ودخل الفناء ومعه اأخي 

اأمين. �ساألت بده�سة: »جئتم مع �سمد؟ هل �سمد معكم؟!«. 

ا والغبار يعلو وجهه، اأجابني بانقبا�ض: »ل... جئن� بمفردن�،  ب���دا والد زوجي اأكثر هرماً

�سمد بقي في الجبهة«.  

�ساألُت: »كيف فتحتم الب�ب؟ ول مفت�ح معكم؟!«.  

ا: »مفت�ح! نعم، لي�س بحوزتن� مفت�ح، لكّن الب�ب ك�ن مفتوًح�«.   اأجابني مرتبكاً

قل���ُت: »ل، ل���م يكن الب�ب مفتوًح�، اأن� مت�أّكدة. قمُت ب�إغالقه بنف�سي حين عودتي من 

الدك�ن. لقد اأغلقت الب�ب ب�لت�أكيد«.  

اأزعجه اإ�سراري وقال: »ربم� خرج الأولد خل�سًة وفتحوه«. 

لم اأتماَد في النقا�ض معه رغم ثقتي بما قلت و�ساألُته: »اإًذا اأين �سمد؟!«.  

اأجاب بال مبالة: »في الجبهة!«.  

قلُت: »ك�ن من المقّرر اأن يعود معكم وخالل يومين اأو ثالثة«.  

: »بمج���ّرد و�سولن���� اإل���ى المنطقة افترقن� ع���ن بع�سن�، توّج���ه �سمد اإلى  اأردف قائ���الاً

مهّمته. وبقيُت اأن� اأبحث عن �سّت�ر ولم اأجده، ول اأعرف �سيًئ� عن �سمد لغ�ية الآن«.  

ا  ظنن���ُت اأّن �سب���ب حزنه يعود اإلى عدم تمّكنه من العثور على جثمان �سّتار، تنّحيت جانباً

ودعوتهم���ا للدخول اإلى البيت، لك���ّن �سعوري بالقلق لزمني طوال الوق���ت. كنُت اأت�ساءل في 

ا؟ لَم جاء مع اأخ���ي اأمين الذي كان في قاي�ض، اأن���ا متاأكدة اأّنه كان في  نف�س���ي: اأت���راه �سادقاً

قاي�ض. ترى هل حدث مكروه ل �سمح اهلل؟!. 

� لي�س لديكم خبر عن �سمد اإن ك�ن بخير اأم ل؟!«.  �ساألت ثانية: »هل حقًّ

اأج���اب وال���د �سمد بانزعاج: »لق���د قلُت ل���ك اإّني ل اأع���رف �سيًئ� عن �سم���د، اأن� متعب 

للغ�ية، جّهزي لي فرا�ًس� لأن�م«.  
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�ساألُت با�ستغراب: »�ستن�مون الآن في بداية الم�س�ء؟! ا�سمحوا لي اأن اأعّد الع�س�ء«. 

قال: »ل�ست ج�ئًع�، اأ�سعر بنع��س �سديد، جّهزي لي ولأخيك فرا�سين، نريد النوم«. 

التّف الأطفال حول اأخي، �ساألت اأمين عن اأحوال �سينا، اأجابني بطريقة مريبة، قلت في 

نف�س���ي: »ربم���� حدث مكروه ل�سين� ل �سمح اهلل!« اأق�سمت علي���ه بحياة والدي وقلت: »اأُق�سم 

عليك بحي�ة اأبي الح�ج، هل حدث �سيء ل�سين�؟!«.  

ا كما والد زوجي وقال: »واهلل لم يحدث �سيء ل�سين�، هل تريدين اأن  بدا اأمين منزعجاً

اأح�سره� غًدا اإلى هن� ليرت�ح ب�لك؟!«.  

ا لوالد زوج���ي. بعد اأن خلد  التزم���ُت ال�سمت بعد ه���ذا الكالم، قمُت واأح�س���رُت فرا�ساً

للن���وم ف���ي فرا�سه، تركت الأطفال مع اأخ���ي وذهبت اإلى بيت ال�سيدة داراب���ي. اأخبرتها بما 

جرى وقلُت: اأريد الت�سال بالحر�ض ربما اأعرف �سيئاًا عن �سمد«.  

واإذا بال�سيدة دارابي التي كانت ت�سع الهاتف اأمامي برحابة �سدر وتغادر الغرفة لأجري 

ات�سال���ي كي ل ُت�سّبب لي الحرج، تجل�ض الآن بجانب الهاتف وتقول: »ا�سمحي لي اأن اأت�سل 

اأن����«. جل�ست اأمامها حيث كان���ت تطلب الرقم ثم تتوّقف وتقول: »الخ���ط م�سغول، ل يمكن 

الت�س�ل، ك�أّن هن�ك م�سكلة في الخطوط«.  

ا اأنظر اإليها كيف ُتجري الت�سال، كانت على غير  بقيت جال�سة مّدة ن�سف �ساعة تقريباً

ا قبل  ا، وحين تجري الت�سال تقوم بقطعه فوراً عادته���ا، تتمتم بكلمات لم اأكن اأ�سمعها جّيداً

اأن يكتمل الرقم. قلُت: »اإن ك�ن ل يمكن الت�س�ل الآن �س�أعود بعد قليل، �س�أُطعم الأطف�ل 

ثم اأعود«.   

ع���دُت اإلى المنزل فلم اأجد اأخي بجانب الأطف���ال، كان في الغرفة حيث اأبو �سمد وكانا 

ا ب�سوت خافت. ما اإن دخلت الغرفة حتى �سكتا.  يتحّدثان معاً

ازداد قلقي وقلُت: »لَم اأنتم� م�ستيقظ�ن؟ هل حدث �سيء؟ اأُق�سم عليكم� بروح �سّت�ر اأن 

ل ُتخفي� عّني �سيئ�ً، ف�أن� قلقة«.    

ق���ال وال���د �سمد: »ل ي� زوج���ة ابني، لم يحدث �س���يء، كّن� نتحّدث حدي���ث رجل لرجل عن 

اأمور تتعّلق ب�لع�ئلة، م�ذا تتوّقعين اأن يحدث؟ لو ك�ن قد حدث �سيء لكّن� اأخبرن�ك ب�لت�أكيد«.   

���ا، وخديجة ومع�سومة  ع���دت اإلى ال�سالة حيث زه���راء و�سمية ومهدي كانوا يلعبون معاً

ا للع�ساء لكن القل���ق كان ينه�ض قلبي ولم يقّر لي  ع���ّد �سيئاً
ُ
تكتب���ان فرو�سهم���ا. كان ل بّد اأن اأ
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ا. قل���ُت: »اأ�ستحلف���ك اهلل، اّت�سلي بزوجك  ق���رار. ذهب���ت اإلى منزل ال�سي���دة دارابي مجّدداً

وا�س�أليه عن اأحوال �سمد«.   

قالت ال�سيدة دارابي بال تريث: »لقد تحّدثت معه قبل قليل، ق�ل اإّن �سمد ب�ألف خير 

وع�فية وق�ل اإّنهم� مًع�«.    

ك���دت اأطير من الفرح، قلُت: »جزاك اهلل خي���ًرا، اإًذا اّت�سلي مرة اأخرى كي اأتحّدث مع 

�سمد قبل اأن يغ�در اإدارة الحر�س«.   

مكثْت قليالاً ثم اأخذْت التلفون وبداأْت تّت�سل وتقول: »الرقم م�سغول«.    

ا قالت: »ي� للهول، لقد انقطع الخط كليًّ�«.    واأخيراً

فاته���ا. ا�ستاأذنتها وعدُت اإل���ى منزلنا. ا�ستحوذ القل���ق على كياني،  انزعج���ت من ت�سرُّ

ا ما.  اأح�س�سُت اأّن ال�سيدة دارابي ُتخفي عّني �سيئاً

عندما و�سل���ت اإلى المنزل راأيت اأخي ووالد �سمد يجل�سان في ال�سالة وبيدهما القراآن 

ال���ذي و�س���ع فيه �سمد و�سّيت���ه، وهما يقراآنها. عندم���ا راآني اأبو �سمد و�س���ع الو�سية داخل 

: »لم ن�ستطع النوم، قلن� فلنقراأ القراآن«.    القراآن قائالاً

ع�س�ست على �سفتي واأبديت انزعاجي قائلة: »م� الذي تريدان اإخف�ءه عّني؟ اأّن �سمد 

قد ا�ست�سهد؟!«.  

اأخذُت القراآن من والد �سمد و�سممته اإلى �سدري وقلُت: »لقد ا�ست�سهد �سمد، اأعرف ذلك«.   

نظر والد زوجي اإلّي بتعّجب وقال: »من ق�ل لك؟!«. 

���ا، فتحُت القراآن واأخذُت منه الو�سية، قّبلتها  فج���اأة اأجه�ض اأخي بالبكاء. بكيُت اأنا اأي�ساً

وقل���ُت: »حبيبي �سم���د، اأولدك م� زالوا �سغ�ًرا، م� هذا الوقت ال���ذي اخترته للرحيل؟ ي� 

عديم الإن�س�ف، كيف تركتني من دون وداع؟ األم اأ�ستحّق منك ولو وداًع� ب�سيًط�؟!«. 

و�سع���ت يدي عل���ى القراآن وقلُت: »اإلهي، اأُق�س���م عليك بهذا القراآن اأن يك���ون هذا كذًب�، واأن 

يعود �سمدي مرة اأخرى، اإلهي، ُرّده اإلّي مرة اأخرى«.   

اأ�سن���د والد �سم���د راأ�سه على الجدار واأخ���ذ يبكي، كان كتفاه يهتّزان م���ن �سّدة البكاء. 

اقترب���ت خديج���ة ومع�سومة مّني وجل�ستا بجانب���ي كاأّنهما فهمتا كل �س���يء و�سرعتا بالبكاء 

مع���ي، بينما جل�ست �سمية على ركبتّي تم�سح دموعي، ومهدي ينظر اإلّي بده�سة وعال �سراخ 

زهراء في اأرجاء الغرفة.   
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كان والد زوجي يبكي وينادي ولديه »ي� �سمد ي� �سّت�ر!«. اأجل�ض مهدي في ح�سنه، اأخذ 

. فجاأةاً هداأ وقال: »لقد كتب �سمد في و�سيته: »قولوا 
(1(

يقّبله وين�سد رثاءاً باللهجة التركية

لزوجتي اأن تحي� كزينبO«. وقال اإّن »مهدي هو رجل البيت بعد غي�بي«.   

ثم اأخذ يبكي من جديد.    

حمل اأخي �سورة �سمد، اأ�سرع الأطفال نحو ال�سورة، اأخذ الأّول يقّبلها والآخر يم�سحها 

بيده وزهراء ترّدد بكالمها العذب: بابا، بابا! 

رف���ع اأخ���ي يديه اإلى ال�سماء وقال: »اللهم مّن علين� ب�ل�سب���ر، كيف لن� تحّمل كّل ذلك، 

كيف يمكن لأختي اأن ُترّبي هوؤلء الأيت�م؟«.   

ا، كانوا ي�سّمونني وهم يبكون، ويقّبلون  بعد قليل بداأ الجيران يتوافدون اإلى منزلنا تباعاً

الأطف���ال. لّما وقع نظ���ري على ال�سيدة داراب���ي ا�ستّد نحيبي. كانت تول���ول وتقول: »قّطعت 

تك اأ�سرمت الن�ر  ني����ط قلب���ي ي� قدم خير، األهبِت روح���ي اأنت واأطف�لك ي� قدم خير، غ�سّ

في فوؤادي ي� قدم خير!«. 

عندها عال نحيبي وقلُت: »كنت تعرفين قبل الآخرين اأّن اأطف�لي اأ�سبحوا يت�مى«.    

كانت ال�سيدة دارابي تبكي ب�سّدة، وكاد اأن ُيغمى عليها.   

كن���ُت ف���ي تلك الليلة كطيٍر ذبي���ح، بقيُت حتى ال�سب���اح اأتفّقد اأطفالي بي���ن حين واآخر 

ا. كان الم�ساكين ي�ستيقظون على اأنيني. ا واحداً قّبلهم واحداً
ُ
واأ

بكي���ُت بحرقة حتى ال�سباح وذرفُت الدموع لغربتنا بعد �سمد. لم تهداأ النار في داخلي 

بينما كنت اأ�سعر ببرودة ت�سري في بدني.

اعتن���ى الجيران بي وذرفوا الدموع مثلي. كانوا ي���دورون حولي بحنّو كالفرا�سات، ولأّني 

لم اأ�ستطع اإر�ساع زهراء، اأخذوها لالهتمام بها.

ف���ي �سبيحة اليوم الّتال���ي، و�سل الأق���ارب والأ�سدقاء والمعارف اإلى هم���دان بوا�سطة 

الحاف���الت، كان���ت عيونهم كالجمر من �سّدة الب���كاء. ثم جاء اأ�سدقاء �سم���د وقالوا: »لقد 

اأح�سروا جثم�ن �سمد اإلى مركز الحر�س«.    

جّهزن���ا اأنف�سنا للذهاب واإلقاء النظرة الأخيرة عليه حي���ث كانوا قد و�سعوه في �ساحنة 

كبي���رة مبّردة، بجانب �سهداء اآخرين. فتحوا باب ال�سيارة، كانت النعو�ض قد ُنّظمت بع�سها 

)1)  يوجد منطقة في �سمال اإيران يتكّلم اأهلها اللهجة التركّية.
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ف���وق بع�ض. ناديت: »�سمد! اأح�سروا لي �سم���دي، فنحن لم نر بع�سن� منذ زمن طويل«. 

ا بجانبي، واأخذ ينزل النعو�ض من ال�ساحنة  �سع���د �سقيقه تيمور اإلى ال�سيارة حيث كان واقفاً

ا وقال:  ا و�سع ال�سيد تيمور اأمامي نع�ساً بم�ساع���دة الآخرين، لكّن �سمد لم يكن بينها، اأخي���راً

»اإّنه اأخي«.  

تحّل���ق الإخوة والأخوات، والده، والدته ووالدي، حول النع�ض. كنت اأتمّنى اأن تكون �سينا 

بجانبي لأبكي في ح�سنها، لكّنها لم تكن بحالة جيدة ول قدرة لها على الخروج من المنزل 

في الآونة الأخيرة.   

ل���م يب���ق لي ولأطفالي مكان حول نع�ض �سمد، جل�ست عن���د قدميه وبكيت بهدوء، وقلُت: 

»ك�ن ولم يزل هذا هو ن�سيبي منك، ال�سخ�س الأخير، النظرة الأخيرة«.  

نف���د �سبر وال���َدي �سمد، اإذ لم يك���ن قد م�سى على �سه���ادة �سّتار �سه���ران وهذا �سمد 

�سهيده���م الثاني. رفع اإخوة �سمد النع�ض وو�سعوه في �سي���ارة الإ�سعاف. اأردُت اأن اأركب في 

نف����ض ال�سي���ارة، فلم ي�سمح���وا لي، طلبت اأن اأجل����ض بجانب النع�ض خ���الل الطريق اإلى »ب�غ 

ريد اأن اأختلي به واأتحّدث اإليه لكّنه���م لم ي�سمحوا لي واأخذوني 
ُ
 فمنعون���ي. كنت اأ

(1(
به�س���ت«

بقّوة اإلى �سيارة اأخرى. انطلقت �سيارة الإ�سعاف وم�سينا في اإثرها. 

كان���ت ال�سي���ارة التي تقّل نع�ض �سمد ت�سير في المقّدمة ب�سرعة، وكّنا ن�سير خلفها ببطء 

ق�سم عليك  فتف�س���ل بينن���ا �سيارات اأخرى. ل اأذكر من كان يقود ال�سي���ارة، لكّني قلُت له: »اأُ

ب�هلل اأن ت�سرع اأكثر، ا�سمح لي اأن اأرتوي من روؤيته في اللحظ�ت الأخيرة«.    

لكّن ال�سائق فقد اأثر �سيارة الإ�سعاف فافترقنا حتى في اللحظة الأخيرة. �ساق �سدري 

���ا، كان عن���دي الكثير الكثير من ال���كالم الذي لم اأُبح به بع���د. اأردُت اإف�ساء ع�سق ت�سع  ذرعاً

خبره عن اأ�سواقي، وعن لياٍل واأيام ذرفت فيها الدموع 
ُ
�سنوات اأ�سمرته في قلبي، اأردُت اأن اأ

ا به ب�سّدة. من اأجله. اأردُت اأن اأقول له باأّن قلبي �سار متّيماً

عندم���ا و�سلن���ا اإلى »ب�غ به�ست«، اأ�سرعُت وقل���ُت: »اأُريد اأن اأقول ل���ه كلم�تي الأخيرة«. 

كانت الح�سود قد ح�سرت قبلنا. ما اإن و�سلنا حتى ارتفع النع�ض على الأكف. رك�ست خلفه. 

راأي���ت النع�ض في المقّدمة والنا����ض ينتظرون ال�سالة عليه فوقفت ف���ي ال�سف. بعد انتهاء 

)1)  رو�سة ال�سهداء.
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ا. كان �سمد للنا�ض، كالعادة، وهم الآن يبعدونه  ال�سالة، تماوج النع�ض على الأكتاف مجّدداً

عّن���ي، بال غ�س���ل وبال كفن، بث���وب الجبهة الأخ�س���ر الجميل. نادي���ت: »ائتون���ي ب�أطف�لي، 

�سُيط�لبونني غًدا ب�أبيهم، دعوهم يرون اأّن اأب�هم قد ذهب ولن يعود بعد اليوم«. 

عّم���ت اأ�س���وات البكاء والنحيب اأرجاء »ب�غ به�ست«. اأنزل���وا النع�ض عن الأكتاف، وراأيُت 

ا فيه بوقار و�سكينة.    �سمدي غافياً

اأخذُت خديجة ومع�سومة ودنوُت منه. اأنا التي كنت قبل دقائق م�سّطربة اإلى حدٍّ كبير، 

تراني قد ا�ستعدت رباطة جاأ�سي فجاأة. كان �سوت والد زوجي يترّدد في اأذني: »كتب �سمد 

   .»Oفي و�سيته: قولوا لزوجتي اأن تحي� كزينب

جل�سُت بجانب النع�ض. كانت قد اأ�سابته ر�سا�سة في وجنته الي�سرى ووجهه ملّطخ بدمه 

ا بهدوء، با�سم الثغر. ك���م كانت تلك البدلة  ول���م يكن في ج�س���ده اأّي جرح اآخر. كان مم���ّدداً

ا مثلم���ا كان في ذلك اليوم حين عاد  ا تماماً الخ�س���راء تليق ب���ه. كان وجهه جميالاً وينبع نوراً

ا ذاك القمي�ض الملّون الذي اأح�سره من مكة. مرتدياً

كان بيا����ض اأ�سنان���ه لفتاًا. ليته ل���م يوجد اأحد هنا، لي���ت هذا الجمع المّت�س���ح بال�سواد 

قّبل جبهته كما فعل في لقائنا الأخير. لكّني خجلت، 
ُ
يختف���ي من حول���ي. تمّنيت اأن اأنحني واأ

طيل معه الكالم. جاء عّدة 
ُ
ا اأكثر لأ فقل���ُت ب�سوت خافت: »في اأم�ن اهلل!«. لم ُيمهلون���ي وقتاً

اأ�سخا����ض واأخذوا �سم���دي، الذي ع�سقُته. اأخ���ذوه واأبعدوه عّني. عندم���ا و�سعوا الر�سائف 

القب���ر واأهالوا التراب عل���ى الجدث اأح�س�سُت اأّن ج�سدي قد تجّم���د واأّن الحرارة التي كانت 

مّتق���دة اأم�ض في داخل���ي، قد خمدت. فق���دُت الإح�سا�ض بقدمّي وتهاوى زج���اج فوؤادي على 

ا بال معين كاأّني اأهيم  �سفحة اأملي الخائب. و�سعرُت اأّنني بين كّل هوؤلء النا�ض وحيدة تماماً

في �سحراء اأرك�ض خلف �سراب اأبحث عن مالذي، اأو كاأّني اأهوي من �ساهق اإلى واٍد �سحيق.

�سّدق 
ُ
بع���د لحظات قليلة، وج���دُت نف�سي جال�سة فوق قبره ومعي اأطفال���ي الخم�سة. لم اأ

اأّن �سم���د تحت الت���راب، تحت هذا الك���ّم الكبير من الت���راب! كّلما اأ�س���ررت على الجلو�ض 

بجانب���ه، لم ي�سمحوا لي، اأخذوا بيدي واأركبوني ال�سيارة. عدنا اإلى المنزل حيث كان يكتّظ 

ا  بالمعّزين. كان اأ�سدقاوؤه ياأتون ويتحّدثون عن ذكرياتهم مع �سمد. لكّنني لم اأكن اأرى اأحداً

�سّدق اأّن �سمدي هو هذا الذي يتحّدثون عنه. كنت اأتمّنى اأن 
ُ
ول اأ�سمع �سوت اأحد. لم اأكن اأ

قّبل زهراء، واأم�ّسد �سعر خديجة، 
ُ
ُيغ���ادر الجميع واأبقى اأنا مع اأطفالي، لأحت�سن مه���دي، واأ
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ُذن �سمية؛ لأ�ستّم اأطفال���ي الذين تفوح منهم 
ُ
واأهده���د لمع�سوم���ة على قدمّي، واأحدو ف���ي اأ

رائح���ة �سمد، كان في وجه كّل واحد منهم �س���يء من �سمد. ذهب الجميع وبقيت بمفردي؛ 

بقينا بمفردنا، واأ�سبح مهدي ابن ال�سنوات الثالث رجل بيتنا.   

ا معنا، كنت اأراه في كّل لحظة، في كّل دقيقة، كنت اأراه واأ�سّم  لكن ل، بل كان �سمد اأي�ساً

رائحت���ه في كّل �سيء. كويت القمي�ض الذي ا�ستراه م���ن مكة، وعّلقته على الم�سجب بجانب 

مالب�سن���ا. كان الأطف���ال كّلم���ا عادوا م���ن المدر�سة يم�سح���ون بيدهم على قمي����ض اأبيهم، 

ي�سّمونه وُيقّبلونه. كانت رائحة �سمد تفوح بين مالب�سنا. لم يغب عّنا، كان الأطفال ي�سمعون 

�سوته: »اهتموا ب�لدرو�س، اأحّبوا بع�سكم، انتبهوا لوالدتكم ول تن�سوا ذكر اهلل«.   

ُذني: »قدم خير! 
ُ
 في اأ

(1(
ا، كنت اأ�سمع ه�سي�سه ف���ي بع�ض الأحيان كان يقت���رب مّني كثيراً

اأ�سرع���ي، انتبه���ي لتربي���ة الأطف����ل ورّتب���ي اأموره���م، ل تت�أّخ���ري، لم�ذا تتب�طئي���ن، علين� 

الذه����ب م���ن هن� وب�سرعة، اأ�سرعي، اأن� ب�نتظ�رك. اأق�سم ي� قدم خير هذه المرة لن اأدخل 

الجنة من دونك. اأ�سرعي، منذ وقت طويل واأن� ج�ل�س هن� اأنتظرك. اُنظري اإلى اأولدن�، 

لق���د كب���روا، اأعطني يدك، �سوف يوا�س���ل الأولد طريقهم. اقترب���ي اأكثر، �سعي يدك في 

.
(2(

يدي، كف�ن� وحدة، ل بّد اأن نكمل بقية الطريق مًع�..«

)1) اله�سي�ض: �سوت الهم�ض.
)2)  وق���د اأكمل���ت »ق���دم خير« طريقها اإلي���ه، وذهبت اإلى حيث ينتظره���ا ال�سهيد اإلى اأعلى علّيي���ن مع محمد واآله 
الطاهري���ن و�سّلم���ت روحها اإلى بارئها بعد معاناة مع المر�ض الذي كتمته عن اأولدها، و�سبٍر على الفراق في 

ر(. �سهر 1-2010م )المحرِّ




