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طهران» «سجينة عن قالوا

تحكي التي طهران» «سجينة تأتي وليلة، ليلة ألف قصص من صادمة «كقصة
وكفاحها الباسلة، وحكمتها الواضحة، شجاعتها لتصوِّر نعمت مارينا قصة
روائية يد صاغتها عبيًدا. النساء يعترب عالم يف وعائلتها رشفها عىل للحفاظ
تلك حياة عدا الثمن، زهيدة فيه النساء حياة حقيقيٍّا، عامًلا لنا ر لتصوِّ ماهرة،

املرأة.»
مؤلفة ميتشارد، جاكلني
املحيط» من العميقة «النهاية
النجوم» و«قفص

من الداخيل للسالم أخريًا امرأة لت توصَّ كيف لنا ر تصوِّ عادية، غري نجاة «قصة
الكتابة.» خالل

ويكيل» «إنرتتينمنت مجلة

عذَّبوها ن عمَّ الصفح أجل من نعمت مارينا رصاع الرائعة املذكرات تلك ر «تصوِّ
جاهرت ألنها العمر، من عرشة السادسة يف وهي باإلعدام عليها وحكموا

الحكومة.» بمعارضة
«نيوزويك» مجلة



طهران سجينة

يالزمها عندما القديسأوجستني… باعرتافات أشبه الجميل نعمت مارينا «كتاب
فإنها — اعتقلها ممن الرسي زواجها وهو — حياتها أنقذ الذي الحدث شبح
املنمقة كلماتها أيًضا. وبالشفقة بالبسالة، يوحي الكتاب الحقيقة. كتابة تقرر
أن حاول الذي الوحيش والنظام الصادمة مأساتها تصور القلب من النابعة

يدنِّسها.»

ميل» آند جلوب «ذا صحيفة
أونتاريو) (تورونتو،

وأشخاصعارصوا ومكان زمان عن بأمانة ُرويت مؤثرة قصة طهران» ««سجينة
رائعة.» قصة إنها … املحنة

هريالد» «ميامي صحيفة

عيان.» شاهدة من مهمة «رواية
«كريكس» مجلة

واختبار الظروف أحلك يف النضج عن قصة … مؤملة رحلة طهران» ««سجينة
من بالكثري ممزوًجا ماهًرا نسًجا القصة نُسجت بغيض. رعب وجه يف لإليمان

التشويق.»

كواير» آند «كويل مجلة

ق.» مشوِّ فيلم يف د تجسَّ أن تستحق «قصة
تريبيون» تامبا «ذا صحيفة

القلوب.» تفتُّ «مذكرات
فينيكس» ستار «ذا صحيفة
ساسكاتشوان) (ساسكاتون،
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طهران» «سجينة عن قالوا

قصتها ترسد إنها … املركبة بالشخصيات اآلرسة نعمت مارينا مذكرات «تحفل
لكثري صوت وهي الخالد، والحب واألمل العفو عن للصدور القابضة املشوقة

اإليرانية.» الثورة أخرستها والتي ترَو، لم التي القصص من

ويكيل» «ببليرشز مجلة
نجوم) عدة عىل حاصلة تقييمية (مراجعة

اإليرانية، السجون أحد يف قضته الذي الوقت عن املحزنة، مارينا قصة «تتناول
أعمال الرتكاب األخيار دفع عىل الديني التعصب قدرة رأسها عىل مهمة؛ قضايا
وكيفية البسيط، أسلوبها إىل يعودان وجمالها املذكرات تميُّز أن غري الرش.
البرش. قلوب وخبايا بشهادتها، اإلدالء إىل وحاجتها الذكريات، عبء تناولها

مذهلة.» رواية طهران» «سجينة
«ماكلينز» مجلة
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إهداء

وتوماس. ومايكل، أندريه، إىل
إيران؛ يف السياسيني السجناء كل إىل

م.). و(ك. ش.)، و(أ. د.)، و(م. م.)، ف. (ش. منهم بالذكر وأخصُّ
كاظمي. زهرا وإىل





الوحيدة فالصالة صليت، وإذا
شفاهي: تحرِّك التي

الضلوع، بني أحمل الذي القلب «ذَِر
الحرية!» وهبْني

غايتها، من املرسعات أيامي تدنو إذ وإنني نعم،
أرجوه ما فكل

طليقة، روًحا واملوت، الحياة يف
أحتمل. كي وشجاعة

برونتي إمييل





مقدمة

ولؤلؤة رمٍل، وحبة حمارٌة،

الحزينة األرسار تلك تجتمع كيما رمل، حبة ترضبها أن يجب كان باألرسار، ُحبْىل محارٌة
بعدما تلك، الكابية الذكريات ر تتكوَّ وشتاتها. السحيق الذاكرة غْور من اآلتية الدامية،
جوف يف تستقرُّ ثم املوجعة، أثقالها من وتتحرَّر امُلرَّة، شوائبها من ى وتتنقَّ وتصفو تشفُّ
مثل الضوء، ناصعة ًة، مشعَّ لؤلؤًة العالم إىل تخرج حتى ونارها، نورها يف ساكنًة محارتها

املمتاز. الطراز من النقيِّ رِّ الدُّ من قطعة
إىل فرَّت التي اإليرانية الشابَّة روايتنا بطلة إال فليست بالذكريات؛ الحبىل املحارة ا فأمَّ
ثالثني قبل إيران، عىل الغليظة قبضتهم اإلسالمية والتيارات الخميني أحكم بعدما كندا

عاًما.
املحارة تُخرج لكي الحاثَّ ز املحفِّ وكانت املحارة، قلب رضبت التي الرمل حبة وأما
كندا، يف روايتنا بطلة التقت التي باريسا اإليرانية املرأة فهي العلن؛ إىل اللؤلؤية خبيئتها
الرمل حبة اللعني. إيفني معتقل سجينات من أيًضا مثلها، كانت، أنها إىل بخوف، وأملحت،
بطلتنا تطارد ظلت التي الضارية، الشياطني تلك عقالها، من الذاكرة شياطني أطلقت تلك
سبيل من كان فما طواًال، سنوات الوحيشِّ صوتها إسكات يف نجحت قد كانت بعدما
تعد لم دامت ما بإشعالها، العقل من الذكريات طرد سوى العذاب ذلك من للخالص
يف الحلُّ يكون فربما النسيان، أستطيع ال دمت «ما الكاتبة: تقول كما إخمادها، عىل قادرة

التذكُّر.»



طهران سجينة

التي العذبة الرواية هذه إال فليست موجعة، ذكرياٌت نسيجها التي النقية اللؤلؤة وأما
طهران». «سجينة اآلن: أيدينا بني

الكاتبة هذه

إيرانية مسيحية فتاة نعمت؛ مارينا أو بخت، مرادي مارينا الجميلة الصبيَّة روايتنا، بطلة
من انتُزعت بعدما عذابها؛ رحلة بدأت حينما الثانوية املرحلة يف تلميذة كانت طهران. من
كلَّ وتشهد ، الوحيشِّ التعذيب ألوان لتجرِّب ووحشته، إيفني سجن صقيع إىل األرسة دفء
سنوات طوال باإلثم الشعور يربحها لم النرضة. إيران ورود من صبيَّة أو صبيٍّ مقتل يوم
ممن مدرستها؛ يف الدراسة وزمالء با الصِّ رفقة من كثريون مات حني نجت ألنها حياتها،
عرف يف وخطيئة جريرة كانت وتلك «نعم»، اآلخرون: قال حني «ال»، يقولوا: أن تجارسوا

اإليراني. املاليل حكم
معهم تموت أن يجب كان أنها تذكَّرت كلما بالذنب الشعور ويطاردها الوجع يرضبها
ترسم التي البديلة األقدار شجرة لوال الربيئة؛ الزهور عمر يف ُقصفوا وحني ماتوا حيث
كثري يف للمنطق وافتقار واعتباطية وعبثية مصادفات من يخلو ال نحو عىل حياتنا خيوط
هي. ها تخصُّ مما أكثر املوتى، أولئك تخصُّ حياتها بأن يقنٌي يربحها لم لهذا األحيان! من
تلك بتحرير إال الوزر، من روحها وانعتاق األرس من الذاتيِّ تحرُّرها إىل سبيل من يكن ولم
حيث إىل للنور إخراجها ثم ومن ذاكرتها، وخبيئة روحها سجن يف إسارها من الذكريات
أن أجل من املوجعة؛ الجميلة، الرواية هذه عرب الناس، ذاكرات الجمعية، الكونية الذاكرة
من يعرف، أن يجب ما يعرف، يكن لم من فيعرف ، العامليِّ العام الرأي أمام تطرحها

حاشاه! هللا! باسم وُعذِّبوا ُقتلوا الذين قلوب من بعُد تخرج لم أرسار

الرواية هذه

عامني األمرَّين وتعاني إيفني معتقل لتسكن ،١٩٨٢ عام عليها ُقبض منذ مارينا قصة
ثم تحبَّه، ولم أحبَّها الذي اإلسالميِّ دها جالَّ من القرسيِّ بزواجها مروًرا عدًدا، وشهرين
أخريًا، ثم، آخر، إسالميٍّ جالد يد عىل الزوج بمرصع تحرُّرها ثم أيًضا، القرسي إسالمها
وحتى وانتظرته، انتظرها الذي حبيبها الصبا رفيق القديم املسيحي خطيبها من زواجها
اإليرانية اإلسالمية الثورة جيل حكاية هي ١٩٩١؛ عام وطفلها زوجها مع كندا إىل هروبها
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مقدمة

قبل شاخ الشباب من لجيل املوءودة واألحالم ، املرِّ ثمرها وعصري وجراحها أوجاعها بكل
النبيل بالدم بًة مخضَّ الدويل، املجتمع أمام الصغرية، طهران سجينة مارينا، تضعها األوان؛
الحنون. السماء يد إال فها تجفِّ ال التي بالدموع مرهقًة العالم، ضماداُت قْطَره توقف ال الذي
واملجلدات والصحف والفضائيات األلسن تناولتها طويلة حكاية من املرويِّ غري الجزء هي
طر الشِّ هي موضوعي. غري انتقائي نهج عىل منقوص، إعالميٍّ نحو عىل التاريخ وكتب
، الفايشِّ الشاعر، له أراد ما إال عنه العالم يعرف ال نازٍف شعريٍّ بيت من عنه املسكوت
بالظلم املوصوم الشعريِّ ألدائه تقييمنا كان مهما الدامية، امللحمية قصيدته من يعرفه أن
وعيهم تشكُّل بدأ ممن إيران، يف املراهقني والصبايا بية الصِّ قصة اإلرادة. وسحق والقمع
والديمقراطية الحرية تظللها ا، ً تحرضُّ وأكثر وأرقى أجمل إيران صوغ يف األمل مع بالحياة
واالغتصاب القتل ومقاصل التعذيب أنياب تحت سهلة فرائس يقعون بهم فإذا والسالم؛
يدور بما جهل عن إما صمت؛ يف العالم راقبها التي القصة كواليس إنها الكرامة. وسحق
السجون قضبان وراء املعذَّبني أنني سماع من خوف عن أو املغلقة، الخلفية الغرف يف
سجن جدران خلف ساعة كلَّ تُزهق ة غضَّ بريئة بأرواح اكرتاث عدم عن ربما أو وظالمها،
إعمال ى مسمَّ وتحت هللا، باسم األرواح سحق آلية عن النقاب تكشف رواية العالية. إيفني
«كتبنا» نحن فإن الخوف. من «التحرُّر» رواية هذا كل فوق وهي األرض! يف واإلصالح الخري
عىل السجون أفظع «الخوف العبارة: بهذه روايتها الكاتبة تختم لهذا «قتلناها»، مخاوفنا

اإلطالق.»

الرواية إىل الدخول قبل

الثورة طبيعة عىل رسيعة إطاللة من بد ال املخيفة، الرواية هذه بوابة من الدخول وقبل
ظالل بوصفهم هللا»، «اسم ب التحدُّث يزعمون بٍرش حكم أي «املاليل»، حكم وآلية اإليرانية
بد ال األلباب! أولو ويرفضهم البسطاء، فيصدقهم للناس، رون يصوِّ كما األرض، عىل هللا
والنفيس والنفس والروح الدم دفع ومن بها، قام ومن للثورة، س أسَّ َمن معرفة: من
الدماء أهرق من منها. استفاد األخري، يف وَمن، ثمارها، واستلب رسقها من ثم أجلها، من
بذر من واملكاسب. املغانم لتحقيق الدماء تلك استثمر ومن وطنه، وفقراء وطنه أجل من

الثمر. والتهم َخِصبَت، بعدما األرض انتزع الذي ومن بور، أرض يف بذورها
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طهران سجينة

اإليرانية؟ الثورة ما

والليرباليون اليساريون بها قام التي ،(١٩٧٩) الرشيفة اإليرانية الشعبية الثورة بعد
املستبد، إيران بشاه اإلطاحة يف ونجحت إيران، يف واملدنيون والعلماء واملثقفون والعلمانيون
الدينية التيارات قفزت للعلم، وتصديًرا وديمقراطية ا ً وتحرضُّ تحرًُّرا أكثر إيران بناء يف أمًال
عىل أجلسته التي الديمقراطية بقدمه لريكل الخميني هللا آية وجاء كالعادة، الثورة، عىل
له توسُّ بعد القمامة. صندوق إال له عاد وما وظيفته، أدى باٍل ورقي منديل مثل الكريس،
والتغلغل السماء، باسم والتحدث الفرد، حكم محلها وحلَّ الديمقراطية، لُِفظت إياها،
ورشطة، وجيش وقضاء وتعليم وإعالم حيوية مؤسسات من الدولة مفاصل يف املتسارع
القانون دهس ثم القمع، عىل ثارت التي العديدة الشعبية لالنتفاضات الجسدية التصفية ثم
التاريخ سجون أشهر أحد يف وقتلها وتعذيبها اعتقالها بل املعارضة، إقصاء بعد بالقدم،
العراقي، غريب وأبو ، الفرنيسِّ الباستيل عن شهرته تقلُّ ال الذي إيفني، سجن وأبشعها؛
اإلسالميون فهم إيفني، دو جالَّ أما كوبا. يف األمريكيِّ جوانتانامو ومعتقل األفغاني، وباجرام
ملراقبة املخصص اإليراني االستخبارات جهاز «السافاك»؛ رجال يد عىل الويل ذاقوا الذين
بهلوي، رضا محمد عهد يف السجن، بذات قياداتهم، وتصفية وتعذيبهم الشاه معاريض
مضاعًفا الويل ليذيقوا خرجوا السلطة، من وتمكَّنوا القدر بهم ق ترفَّ وحينما إيران. شاه
كل أو والثوار، والليرباليني املدنيني من الخميني ملعاريض والويلني حررهم، الذي للشعب

الدين! باسم للفاشية «ال» كلمة: لفظ يف يفكر من
يف الثورة حرَّاس وليسوا ونظامه، الخميني (حرَّاس اإليراني الثوري الحرس وجاء
ه حقَّ يمارس أن بالسوء»، ارة «األمَّ نفسه له ل تسوِّ من كل اعتقال يف ورشعوا األمر)، حقيقة
الصغار بية الصِّ اعتقال يف تورُّطهم لدرجة واالعرتاض، والتعبري التفكري يف عليه ُفطر الذي
التعليمية؛ املناهج يرشحوا أن من بدًال الذين الجدد، املعلمني عىل اعرتضوا ما إذا باملدارس
طاعته ووجوب الخميني ثورة مزايا يرشحون راحوا وكيمياء، وتاريخ وعلوم رياضيات من
يُجلدون املواطنني من اآلالف بمئات إيفني سجن عنابر وامتألت هللا. طاعة من هي التي
املايض القرن من الثمانينيات بداية منذ الساعة مدار عىل ويُشنقون ويُذبحون بالسياط،

املاليل. لحكم معارٍض آخر صوت تماًما اختفى وحتى
يسدي بأنه مجاهًرا يقتل كان الثوري الحرس من القاتل الجالد أن األمر، يف الطريف
إنما قائلني: الشوارع يف الناس يشنقون كانوا للمقتول! ونفسيٍّا وتربويٍّا وجوديٍّا معروًفا
آية يعارضون داموا ما هللا، أعداء ألنهم اآلثام؛ من مزيًدا يرتكبوا كيال بقتلهم؛ نخدمهم
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وميادينها طهران شوارع تمأل كانت التي اإلمام شعارات بأحد عمًال وذلك الخميني؛ هللا
الحياة، يف باالستمرار للكافر ُسمح «لو يقول: الشعار نصُّ اإليرانية. املدن من وغريها
دون حال قد فيكون الكافر، ذلك املرء قتل لو أما كثريًا. أسوأ النفسية معاناته ألصبحت

له!» كربى نعمًة املوت يكون وبهذا الخطايا، من مزيًدا ارتكابه
خنع حني «ال»، تقول: أن السياسية؛ الخطيئة تلك ضحايا إحدى كانت حكايتنا بطلة
املنطق، وانعدم العبث ساد وقت املنطق، عن بحثْت حني «نعم»، بقولة واطمأنوا الناس
التي الرياضيات، معلمة عىل الفصل يف واعرتضت الثانوي، تلميذة الصغرية، بية الصَّ تجرَّأت
وبشاعة الخميني الحكم روعة وتفنِّد ترشح وراحت والتكامل، التفاضل درس رشح أغفلت
الحرس من رجالن بيتها إىل جاء النهار آخر ويف الفصل، من البنت طردت عليه. الخروج
باإلعدام، عليها ُحكم وشهرين. عامني إيفني قضبان وراء لتقبع عليها، وقبضوا الثوري
ال قد األخرى، املعجزات من بسلسلة السجن من خرجت ثم اعتباطية، بمعجزة نجت ثم
واقعنا يف تحدث قلَّما املصادفات من سلسلة عىل تقوم التي الهندية الدراما يف إال تحدث

املمرور. املرِّ

الذاتية السرية أدب

قد ملا الشخصية، سريته املؤلف فيه يؤرخ األدب، أجناس من لوٌن هو الذاتية، السرية أدب
فنون من وهو العامة. منها يفيد قد تجربة أو موعظة أو حكمة أو ما فلسفة من تحمله

. التقريريِّ التوثيقيِّ األدب
صاحبها يرويها قد الغائب. ضمري أو املتكلم، بضمري يتكلم ما عادًة السارد الراوية
مثل آخر، كاتب حياة عن كاتٌب يكتبها أو حسني، طه رائعة «األيام»، رواية مثل بنفسه،
ارتكبها، أخطاء تربير أجل من الخيال؛ بخيوط الحقيقة الكاتب ر يضفِّ قد الرتاجم. أدب
الذاتية السرية تخرج قد النقيض، عىل أو، «االعرتافات»، يف و روسُّ جاك جان فعل كما
« لصٍّ «مذكرات يف وجدنا مثلما بالخطيئة، شعور دونما ًة، فجَّ صادمًة املزاج، اعرتافية
السرية تتمحور قد أو شكري. محمد للمغربي الحايف» «الخبز أو جينيه، جان للفرنيسِّ
وأحوالها البرشية للنفس االستبطانيِّ االستقرائيِّ الفلسفيِّ والتحليل الروحية التجربة حول
الشكل مستوى عىل أما . املضمونيِّ املستوى عىل هذا أوغسطني». القديس «اعرتافات مثل
واملازني العقاد لدى وجدنا مثلما نثًرا، الذاتية السرية رواية تأتي فقد ، واألسلوبيِّ الفنيِّ
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يف كما الشخصية اإلنسان تجربة تحكي شعرية ملحمة تكون وقد وسواهم، حسني وطه
وردزورث. وليام اإلنجليزي للشاعر The Recluse «االنعزايل» قصيدة:

األلوان تلك أحيانًا تتداخل فقد الذاتية، للسرية األدبية الكتابة أجناس لتعددية ونظًرا
الشخصية، والرواية واليوميات، واملذكِّرات، الذاتية، السرية بني الفاصلة الجدران وتذوب
نعرفها. كما الرواية بفن سبق ما كل عالقة ثم الذاتي، والبورتريه الذاتية، السرية وقصيدة
ومن سبق، ما كل خيوط تداخل يف كثريًا تساهم النوعية»، عرب «الكتابة نظرية أن جانب إىل
الذاتية السرية أن املالحظ أن عىل بينها. فيما للفصل حاسمة محددة معايري إىل االفتقار ثم
تركِّز حني يف العامة، األحداث رسد عن تبتعد ما بقدر شخصية، أحداث رسد من تقرتب قد
الحياة عىل التعليق دون خاصة، أو عامًة األحداث، تدوين عىل غالبًا واليوميات املذكِّرات

املذكرات. لكاتب الشخصية
واليوميات. الذاتية السرية بني للفصل معياًرا يعدُّ قد الرواية يف املروي الزمن أن عىل
فيها حدثت الكاتب حياة من محددة فرتة يف خيوطها تنسج ما عادة الذاتية فالسرية
تراتب دون بيوم، يوًما األحداث ة لجَّ يف اليوميات تسبح حني يف األنصع، أو األهم التجربة
املايض، الحارضإىل من ينطلقان ما عادة الجنسني أن عىل ذاك. أو الحدث هذا ألهمية قيميٍّ
التي الزمنية املساحة فإن لهذا املعنية. للتجربة الزمانية الفرتة صوب الكتابة لحظة ومن
اليوميات. يف منها أوسع الذاتية السرية يف تكون التجربة وزمن الكتابة لحظة بني تفصل

طهران سجينة يف والزمان املكان

السرية «رواية أو الذاتية»، السرية «أدب إىل تنتمي طهران»، «سجينة أن نجد سبق مما
بعدما الكتابة)، قرار اتخاذ أو الكتابة، (لحظة الراهنة اللحظة من األحداث تنطلق الذاتية».
يف عذابها رحلة جرَّاء ذاكرتها عىل الجاثم الكابوس ذلك من تربأ، أن كادت أو الكاتبة، برئت
الكتابة ز محفِّ أو «الحدث»، من عاًما عرشين بعد جاءت هنا الكتابة لحظة طهران. معتقل

رها. ومفجِّ
الزنزانة أو ،٢٤٦ رقم (عنرب الدراما، مكان ذاته هو يكن فلم الكتابة، مكان وأما
االختياري، املنفى يف كانت بل بأعجوبة)، منها نجت التي اإلعدام غرفة أو ،٢٧ رقم االنفرادية

العامني. ابن وطفلها الحقيقي، الزوج الثاني، زوجها مع إليه فرَّت الذي كندا،
تناوشه وزنازينه، وعنابره املعتقل طرقات هو يظلُّ الرئيس األحداث مرسح أن عىل
كلما إليها تهرب كانت التي الصالة، وصخرة الشاطئ، عىل العائلة كوخ مثل أخرى أماكن
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الجالد، الزوج موت بعد زفافها خاتم جوفها يف تخبئ سوف والتي هللا، إىل تذهب أن أرادت
أرسار من فيها تخبئه ما كل مع لها، يهديه أن من املوت منعه الذي والعقد أراش، ناي مع
يف الروسية جدتها وغرفة التظاهرات، وساحات الثانوية، املدرسة فصول وكذلك صغرية،
فيها يزودها ألربت الطيب الكهل صاحبها كان التي املجاورة واملكتبة بطهران، بيتهم
املرحلة تلك يف الوحيدة وربما األثرية، رفيقتها الكتب تلك كانت وقد امللونة، بالقصص

املرَّة. التجربة خوض قبل النقيَّة،

البطل الذاكرة،

وجالديه إعدامه وغرف تعذيبه وزنازين العالية بأسواره إيفني سجن — «املكان» أن مع
ذاكرة الذاكرة، أن أعترب فإنني الرواية، لهذه الرئيس البطل يعدَّ أن يمكن — ومعتقليه
دوَّنت التي الريشة هي الذاكرة الكتابة. فعل عىل املحرِّض أو املحرِّك البطل هي الكاتبة،
وعذابات. ووجًعا وكلمات حروًفا تشكَّلت التي املداد قطرات هي والذكريات الورق، عىل

من يكن لم طواًال، سنوات مارينا عقل يرضب ظل الذي الحزينة الذكريات شالل
«تنىس» أن تستطع لم فحني «كتابة». فعل عن األخري يف الوجع ض يتمخَّ أن إال له عالج
لنا، «مطاردتها» نقتل أننا األدقُّ بكتابتها. ذكرياتنا نقتل فنحن «تتذكَّر». أن يف الحلُّ كان
املكتب. درج يف نحفظه دفرت، يف ورق، فوق حروف هيئة عىل دها ونجمِّ حركتها نشلُّ حني

القادمني. ذواكر يف لها وحفٌظ لها، أبديٌّ إحياءٌ قتلها يف كان وإن حتى كان. ما وهذا

املركَّبة والذاكرة الذاكرة،

فتح لحظة أن مالحظة مع الذكريات، شالل انهمار من مستويني عىل األحداث رسد يعمل
الكاتبة عملت إيفني؛ سجن يف األحداث انتهاء من عاًما عرشين بعد بدأت الشالل «صمام»
تجري األول الجدول الصافية؛ الذاكرة مياه فيهما ترسي واحد، ال جدولني، حفر عىل
سجينة خشونة إىل الربيء الصبا ميعة من فجأة نقلها الذي املعتقل ذكريات فيوض فيه
وتتداعى إجباًرا، العقيدة وتغيري القرسي والزواج والتعذيب والقهر الذلَّ تعاين سياسية
كصبية األول الجدول مياه مع لتتضافر الالهية، األوىل الطفولة ذكريات الثاني الجدول يف
أن بوسعنا املعتقالت. أسوار خلف السياسيني النشطاء من الكبار يعانيه ما مرة ألول تَخُرب
املركَّبة» «الذاكرة اآلخر: الطفويل الجدول ونسمي القريبة»، «الذاكرة األول: الجدول نسمي
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تحرر لم الكاتبة ألن عاًما، عرشون عمرها القريبة الذاكرة أن عىل التأكيد مع العميقة. أو
ذهنها حبيسة التجارب تلك خاللهما ظلَّت كندا، إىل هجرتها من عقدين بعد إال ذكرياتها

املحنة. بأثقال املوجوع
الطفولة ذكريات ترد فأحيانًا أيًضا؛ مركَّب نحو عىل «املركَّب»، التضافر هذا وجاء
فصول يف طفولتها عن تحكي الكاتبة كانت أخرى أحيان ويف املعتقل، ذكريات مع متداخلًة

مستقلة.
ملحاٌت تشوبه املعتقل، عن يحكي كامل فصٌل بالتوازي؛ الفنيُّ التكتيك هذا وسار
مثل الوعي تيار رواد نهجه كما لألفكار» الحر «التداعي نهج عىل الطفولة، من خاطفٌة
طفولتها ذكريات لرسد الكاتبة تكرِّسه كامل فصٌل يليه وولف، وفرجينيا وبروست جويس
مع السعيدة املراهقة وتجارب وأشقائها وأبيها وأمها الروسية تها جدَّ مع األوىل النقية
كوخ جوار دراجتها تمتطي شاهدها الذي الخجول املسلم الناي عازف أراش، حبيبها
ليصليا الصالة» «صخرة إىل معه تذهب وظلَّت تحابَّا، ثم وتصادقا، الشاطئ، عىل العائلة
فيها تخبئ ستظل — سمتها كما — تلك الصالة صخرة العقيدة. اختالف من بالرغم مًعا،
فجأة، أراش واختفى أشياءنا؟ فيه نخبئ مكان بالجنَّة هل تتساءل: وهي الثمينة، أشياءها
اإلسالمية الثورات إحدى أرض تكسو الدماء من بركة يف سابحة جثَّة إال جديد من تَرُه ولم

إيران. شاه ضد

الذاكرة غسل

الدراما تموت الذي محورها هو الرواية بطل وألن الرواية، هذه بطل هي الذاكرة وألن
كتبت انكرس لو الذي الفقري، العمود ذلك عىل تحافظ غالبًا الدراما فإن بموته، عادًة
روح عىل الحفاظ من الكاتب ينهجه ما تنهج ال الحياة أن عىل «النهاية». كلمة الرواية
نحرتمه أن أبينا، أم شئنا علينا، مخالٌف، رأي للواقع يكون أحيانًا النهاية. حتى «البطل»
الخاص، «بطلها» عىل حافظت السجن، يف وزميلتها مارينا صديقة «سارة» حذوه. ونحذو
يف لكنها ذاكرتها. تضيع كيال االستحمام ترفض وكانت جسدها، فوق بكتابتها ذكرياتها،
من خرجت حينما بطلتنا، مارينا كذلك تحممت. حني باملاء، بطلها قتل إىل اضطرت األخري
املاء، يف جدتها ذكريات دفرت أغرقت قد أمها أن وجدت أرستها، بيت إىل وعادت املعتقل
جنازة مارينا شهدت الخميني. بطش من خوًفا الروسية، أصولهم عىل شاهًدا يكون كيال
عينيها. من جفَّ بدمع فبكته األم، يد عىل قتله من عامني بعد الذاكرة، املغدور، البطل

22



مقدمة

التي الرواية هذه يف دوَّنتها بأن وذكرياتها، ذاكرتها الخاص، «بطلها» عىل حافظت لكنها
أيدينا. بني

أن جهد االعتقال، قبل السابق وخطيبها الوحيد وحبُّها الثاني زوجها أندريه، كذلك
السجن، من خرجت حتى فانتظرها مارينا، حبيبته مع ذاكرته الخاص، «بطله» يحفظ
حتى انتظرها يخدش. أن البطل لهذا يسمح ولم املسلم، الجالد من زواجها من بالرغم
ورزقهما وتزوجا جديد من شملهما التأم حتى لحظة قلبه يف حبُّها يخفت ولم إليه، عادت
ألمهما حدث ما يوًما ويعرفان يكربان سوف وتوماس، مايكل، طفلني: الحب ثمرات من هللا

الخميني. الثوري الحرس يد عىل طهران يف

الرواة د تعدُّ

وساردتها، األحداث بطلة مارينا، هو وحيد، «راوية» لسان عىل مكتوبة الرواية أن مع
واحدة. مارينا من أكثر الواقع يف فلدينا

أندريه زوجها مع كندا إىل فرَّت التي واألم الزوجة الناضجة، «املرأة» مارينا لدينا
هي تلك التجربة؛ من طوال سنوات بعد إال ذكرياتها صندوق تفتح أن تقرر ولم وطفلها،

لألحداث. الرئيس الراوية
إىل البيت دفء من انتُزعت التي املتفوقة الثانوي طالبة «الصبية»، مارينا ولدينا

ثاٍن. راوية تلك املعتقل؛ برودة
بني العميقة، الذاكرة من بخيوط ترمي كانت التي «الطفلة»، مارينا األخري، يف ولدينا،

املعتقل. ذاكرة نسيج مع لتتداخل واآلخر، الحني
يف ل لتتدخَّ ناضجة كامرأة وعيها تستغلَّ لم تكتب، كانت حني «الناضجة» مارينا
تخوض فتاة بوعي تجربتها لتحكي «الصبية» ملارينا القلم تركت بل املبكرة، األحداث
مرح عن لتحكي «الطفلة» مارينا تركت مثلما النقية، حياتها يف مرة ألول املعتقل محنة
صغرية، بأزمة مرَّت كلما لينقذها، الطيب املالك ظهور تنتظر صغرية طفلة بوعي طفولتها

النحيلة. بأعمارهم تليق أزمات من األطفال به يمر مما
الكريستال، السجائر مطفأة الطيبحنيكرست املالك شاهدت قد الطفلة مارينا كانت
الوسيم املالك فجاءها مرعوبة، الرسير تحت لتختبئ وركضت األم، عقاب من فخافت
يأِت لم ولكنه يرام. ما عىل يشء كل أن ويطمئنها املخبأ ظلمة يف إليها لينظر وانحنى
واملالئكة كربت، قد كانت لينجدها؛ بإيفني محبسها يف «الصبية»، مارينا وهي نادته، حني

األنقياء. للصغار إال يبدو، فيما يظهرون، ال الطيبون
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الرواية عقدة

تداعيات تبدأ بعدها التي الدراما، يف األحداث تداعيات ذروة وهي Climax عقدة رواية لكل
نحو. أي عىل العقدة تلك بحل األحداث تنتهي عندها التي النهاية لحظة إىل وصوًال الهبوط
أعترب أنني عىل الرئيس. العقدة نعدها أن بوسعنا ذرى عدة طهران» «سجينة يف ولدينا
حبٍّا، بها هام الذي الجالد عيلٍّ، من «زواجها» هي الدرامية الحكاية يف الذروة لحظة أن
سجن إىل اإلعدام حكم ليتحول بالعفو؛ الخميني من قراًرا لها انتزع حتى املستحيل وفعل
يف مارينا تنجح لم اإلسالم. عىل أجربها ثم منه، الزواج قبول عىل أرغمها ثم الحياة، مدى
كرهت إنها حتى االسرتضاء، يف وتفاٍن حنوٍّ من منحها ما كل من بالرغم الحب، مبادلته
السجن عنرب إىل يصحبها أن عىل تموت أن وتمنَّت اإلعدام، لحظة به جاءها الذي العفو
من وبالرغم عليها، الطيبة أرسته حنوِّ من وبالرغم حبه من بالرغم حبِّه يف أخفقت حيًَّة.

الحب. تبادله أن الحقيقية محاوالتها
ترجمتها صدرت «كاميليا»، بعنوان أخرى إيرانية لسجينة أخرى عكسرواية عىل هذا،
الذي املحقق أحبَّت الصحفية، السجينة اسم وهو انتخابي، كاميليا ببريوت. الساقي دار عن
الحبَّ بادلها حتى وإغوائها، امرأة إغراء سبل من تمتلك ما بكل وكافحت يعذِّبها، كان
ويديَّ صوتي أستخدم «كنت روايتها: يف كاميليا تقول محمومة. ورغبة وولًعا عشًقا
كان كالبجع. ترقصان اللتني ويديَّ االعرتاف أثناء الندم عن واملعربِّ الناعم صوتي ألجذبه؛
مستجوبي. ثقة كسب هو للتحرر الوحيد «السبيل البطيء.» ه بتغريُّ أحسَّ أن استطاعتي يف
وضعي أغريِّ لكي الحب قوة وإىل الحب اىل حاجٍة يف كنت يديه. بني ومستقبيل إيماني كان
عىل أحبُّه بدأت مستجوبي. يوم، كل يف أراه الذي هو إيلَّ شخص أقرب وكان اليائس،
أمريكا. إىل الهرب ثم املعتقل، من الفرار عىل وساعدها املحقق أحبها وبالفعل، طريقتي.»
ورفضت مشاعرها يف صادقة وكانت جالدها. حبَّ روايتنا بطلة رفضت عكسهذا عىل
رأسها عىل عطايا من لها قدم ما بكل تعبأ لم كاميليا. مثل برجماتية ميكيافيلية تكون أن
منه حملت منه. نفورها عىل ظلت زوجته غدت بعدما حتى املشنقة، من عنقها إنقاذ
الرصاصة بصدره واستلم أجلها من بعمره ضحى حينما حتى تحبه، ولم كرًها، جنينها
غاصت لو تمنت إنها حتى موته، عىل العميق بالحزن شعرت صدرها، إىل صوِّبت التي
لم أبًدا ولكنها بها، فعله ما له وغفرت قربه عىل وبكت به، لتعود املظلمة املوت أعماق يف
فنطقت أندريه، وحبيبها أرستها بقتل عيلٌّ هددها حني مرغمة، أسلمت تحبه. أن تستطع
تحررها بمجرد مسيحيتها إىل عادت لهذا بقلبها؛ تسلم لم ولكنها بشفتيها الشهادتني
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به، تعبأ لم الذي القانون يخالف بما الكنيسة، يف القديم خطيبها وتزوجت زوجها، بموت
لكي القديسني عىل نادت إنها حتى املعتنق، مسيحية كانت الصوري، إسالمها أيام وحتى
وهي حتى قلبها، املسيح السيد يربح ولم عليها، قلقها اشتعل حينما مينا صديقتها ينقذوا

الدين. يف إكراه ال ألنه ؛ منطقيٌّ وهذا السجن. يف املسلمني صالة تصيل

واملعلوماتية املعرفية

لنا كان ما التي األرسار من العديد برسدها املعلوماتية من به بأس ال بقدٍر الرواية تحفل
الخميني، معتقل قضبان وراء العذاب خربت سجينة خالل من إال نعرفها أن — كقراء —
ينقطع كي الشاي يف الكافور يضعون انون السجَّ كان كيف النساء. عنابر أحد داخل ومن
ماء حفنة عىل الحصول أجل من يكافحن السجينات كانت كيف الفتيات، عند الطمث
لضيق ظهورهن عىل االستلقاء من ويُحرمن جوانبهن، عىل ينمن كنَّ كيف بها، يستحممن
كتابات عن لنا وتحكي والقهر، والربد الجوع عن لنا تحكي بالسجينات. وازدحامه املكان
كلمات الزنازين إحدى جدران عىل وجدت وكيف واستغاثاتهن، الحوائط عىل السجينات
اسمها قديمة سجينٌة كتبتها أحد؟» يسمعني «هل تقول: للعميان «برايل» بطريقة مكتوبة
الخمينية الدعوة كتب إال للقراءة، الكتب يجدن ال كنَّ وكيف .١٩٨٢ عام هاشمي شريين
وقلم ورقة عىل الحصول أما اإلسالمية. الدعوة يف الكتب بعض إىل إضافة الخميني، والوالء
فعلت كما «الرسقة»، طريق عن إال له سبيل من يكن ولم الكربى، املستحيالت من فكان
وكانت سريس، شقيقها موت بعد جسدها عىل مذكراتها تكتب لكي سارة الصبية السجينة
الحرب انعكاس عىل الضوء تلقي وكذلك املوجعة. يومياتها تمحى كيال االستحمام ترفض
وأيًضا ويل. من املواطنني عىل الحرب خلفته وما اإليراني، الشارع عىل اإليرانية العراقية
مثل امليادين؛ تمأل كشعارات تكتب كانت التي الخميني فتاوى بعض عىل قرب من نتعرف
نتعرف الخميني. بالفكر يؤمن ال من كل هو هنا بالكافر واملقصود الكافر»، «قتل فتوى
عهد يف إيفني سجن يف عنرب نزالء بني مقارنة خالل من عهدين بني الفروق عىل أيًضا
ويف سجينًا، خمسني حوايل يضم ٢٤٦ عنرب كان إيران شاه عهد يف الخميني. وعهد الشاه
يف التالميذ قمع عىل أيًضا نتعرف سجينة. وخمسني ستمائة يضم بات الخميني ثورة عهد
يف فعلت وماذا خانم، محمودي املدرسة مديرة خالل من الخميني مؤيدي يد عىل املدارس
ألنهما حاجبيها صت نمَّ بأنها القاسية املعلمة اتهمتها نسيم، اسمها أخرى طالبة ويف بطلتنا
اتهمتها املديرة لكن أبًدا، حاجبيها تمس لم أنها نسيم وأكدت الالزم، من أكثر متساويان
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تلك أن وشهدن الطالبات، من الكثريات عنها ودافعت جميلة، نسيم كانت فبكت. بالفجور
السجينات طقوس عىل أيًضا نتعرف حدث. ما عىل اعتذاًرا تتلَق لم أبًدا لكنها طبيعتها، هي
كعكة السجينات لها صنعت وكيف عرش، السابع ميالدها عيد مثل املختلفة؛ املناسبات يف
شيدا ولدت وكيف كهدية، األقمشة قصاصات من وسادة لها وطرَّزن والتمر، الخبز من
كثر، أمهاٌت له فغدا ويدللنه، كاوه الوليد يالعبن السجينات كانت وكيف املعتقل، يف طفلها

واحدة. ال
ثم العلماني، الشاه عهد يف عيلٌّ اإلسالمي زوجها ينجو أن مفارقة إىل أيًضا نتعرف
إيران صورة أيًضا الكاتبة تطرح مثله! إسالمي متطرف يد عىل الخميني عهد يف يُقتل
إىل إيران انقسمت حيث الحكم؛ مقاليد عىل الخميني قبض بعدما تراها، كما اإلسالمية
طاعة الخميني يطيعون الجهالء (١) قبضتهم: اإلسالميون أحكم أن بمجرد ثالث رشائح
االعتقال. أو اإلعدام من خوًفا الصمت التزموا املثقفون (٢) الجنة. ليدخلوا تفكري دون عمياء

املناصب. يف طمًعا يؤيدونه لكنهم الخميني، يكرهون كانوا االنتهازيون (٣)
صغرية كوَّة لنا تفتح حيث «املعرفية»، من به بأس ال بقدر أيًضا الرواية تحفل
من وملحات داود، مزامري وبعض الزرادشتية، مبادئ عىل خاللها من القارئ ليتعرف
جماعة مقابل يف املتطرفة، خلق مجاهدي جماعة مالمح عىل ونتعرف املسيحية، العقيدة
الثورة قبل اإليرانية الحياة من مالمح أيًضا الكاتبة لنا ترسم الشيوعية. خلق فدائيي
الضوء تسلِّط منغلقة. رشنقة إىل منفتح مجتمع انقلب كيف لنتعرف وبعدها، الخمينية
واحتكر كامًال، اليقني امتلك أنه يظن حني الديني املتطرف لدى التفكري «أحادية» عىل أيًضا
سجينته حامد الجالد صفع حني هذا نلمس دنٌس. جاهل عاداه من وكل الكامل، الطهر
«ال فيها: رصخ ثم السجن.» محنة تجاوز يف هللا يساعدني «سوف قالت: وقت مارينا
تكرار مثل املغلوطة؛ املفاهيم بعض أيًضا الرواية تصحح دنسة!» فأنت هللا، باسم تتلفظي
دينيٍّا معتقًدا باعتبارها أو املعتقدات! بهجر تنادي الشيوعية إن القائل الكالسيكي الخطأ

إلخ. … اقتصاديٍّا مذهبًا وليس

الدرامي الخيال

رسًدا كان وإال الخيال، خيوط من رواية، أم مرسحية أم كان شعًرا إبداعي، عمٌل يخلو ال
الواردة األسماء بأن القصِّ بداية يف الكاتبة اعرتاف عن وبعيًدا الفن. من يخلو تقريريٍّا
عىل حفاًظا وهمية أسماء بل الحقيقية، األسماء هي ليست وسجينات، سجناء من بالرواية،
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رهني زال ما وبعضهم الخمينية، إيران أرسى زالوا ما الذين الحقيقيني الشخوص أرواح
تناوش الخيال من أخرى ظالًال بأن ييش األحداث ورسم الصوغ أسلوب أن إال املعتقل،
بروح الرسد تصبغ التي الشعرية واللوحات القلمية الصور عرب ولو الحقيقية، األحداث
يف الخيال صوت إىل أيًضا ننصت املحلِّق. الخيال عىل املرُّ الواقع طغى وإن حتى اإلبداع،
ودفرت اللعب، وصندوق الروسية، جدتها حكايا لنا تحكي وهي مارينا «الطفلة» ذاكرة
الطيبة الصالة وصخرة جدَّها، مع الروسية ة الجدَّ بذكريات الخاصة القديمة الذكريات
القاسيات، األمهات عقاب من األطفال ينقذ الذي الطيب واملالك األرسار، تذيع ال التي

العذبة. اللقطات من وغريها

والفلسفية الشعرية والصور األسلوبية

من خاٍل ق مشوِّ عفويٍّ بسيط نحو عىل الكلمات يرسم يسريًا، رْخًصا قلًما الكاتبة تمتلك
وسالسته. الصوغ رشاقة خانة يف يصبُّ وهذا اللغوية، واملعاظلة ر التقعُّ

سحابًة نفيس أتخيل أحيانًا «كنت تقول: كأن آرسة؛ شعرية بصور الرواية وتحفل
الناس، من كبري حشد أمام باليه راقصة أو الزرقاء، السماء وسط تنجرف صغريًة بيضاء
يف أيام عدة وجهها عىل تهيم كانت «كأنها قولها: أو سحري.» نهر يف تبحر سفينة أو
كلما طفلة وهي أذنيها تغطي كانت حني أو املياه.» منها تتدفق نافورة وأني ماء، بال فالة
إيفني، سجن يف املعذَّبني رصاخ عن أذنيها صكَّ حاولت حني أنها عىل ترغب، ال ما سمعت
حلَّق الزواج، يف رأيها عن املحقق سألها حينما كذلك األصداف. يف كما أصواتهم سمعت
شعري حوار يف ومناجاته قزوين بحر إىل ذهابها كذلك الشجر. يف اختفى ثم عصفوٌر

بديع.
حد إىل يتشابهان والظالم «الصمت مثل: الفلسفية الصور من العديد أيًضا نصادف
بني الفارقة اللحظة وصفها ويف لألصوات.» غياٌب والصمت للضوء غياٌب فالظالم بعيد،
غياهب عن يفصلها الذي الحبل لجذب انتظاًرا املشنقة ة منصَّ اعتلت حينما والحياة املوت
يشء عىل اإلنسان يندم أال املمكن من «هل تساؤلها: مثل وجودية تأمالت لها كذلك املوت.
الرواية، نهاية مع (الوردي) املفضل لونها عىل نتعرف أن املدهش ومن الوفاة؟» لحظة
خالية جميعها كانت السابقني والشهرين العامني وكأن إيفني، من رساحها أطلق بعدما

وحسب. الظالل لون عدا األلوان، من
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لألفكار الحر التداعي

أسلوب لها توسُّ حيث من أسلفنا، كما الوعي»، «تيار تيمات من بعًضا الكاتبة تنتهج
عادة السجناء ينهجه ما تنهج لم أنها ومع لألفكار». الحر و«التداعي الداخيل»، «املونولوج
واملستقبل ًدا، مجمَّ أو متوقًفا الحارض دام ما القديمة، املاضوية الذكريات عىل العيش من
الحياة، مدى السجن حكم تحت املرء به يشعر ما شأن أمره، يف مشكوًكا غامًضا مقتوًال
بياضها وتدنِّس السجن، عتمة تشوبها كيال الجميلة، ذكرياتها استدعاء ترفض كانت فقد
عن تَُغيَّب أن من أقوى كانت العذبة القديمة الذكريات أن عىل والقهر. التعذيب وحشة
يف وهي والديها، مع سيارة يف صغرية طفلًة تشاهد خلسًة. عقلها تقتحم فكانت خاطرها،
تُرى وتتساءل، بينهما، وطفولتها أبويها فتتذكر املعتقل، إىل طريقها يف الرتحيالت سيارة
فتتذكر االنفرادي، الحبس ظلمة تعاني لألفكار. الحر التداعي يبدأ ثم اآلن؟ يفعالن ماذا
الغرفة، رشفة يف وحيدة تُحبس أن هو طفلة وهي تخشاه كانت الذي األكرب العقاب أن
العذابات ألوان عىل إيفني يف تتعرف أن قبل الطفلة؛ تخطئ حني لها األثري أمها عقاب
كانت وكيف طفولتها، عىل نتعرف ألفكارها، الحر التداعي هذا وعرب الخيال. تفوق التي
ورحمة وعدًال اعتداًال أكثر عامًلا تمنحها التي والكتب القصص بقراءة أمها قسوة من تهرب
الذي العجوز املكتبة صاحب ألربت، عىل نتعرف هذا، الكتب عالم وعرب الفهم. عىل وقابلية
وبينه، بينها لقاء آخر عىل ونتعرف تحياه، الذي العالم غموض من اآلمن مالذها كان
من خوًفا قلبها فريتجف عروشها، عىل خاوية لتجدها بالكتب املكتظة املكتبة دخلت حني
الثاني ميالدي عيد بعد ألربت فيها رأيت مرة «آخر الكتاب: ونس دون جافٍّ وشيك مستقبل
فتحت الدافئة. والشمس الطيور بتغريدات يمتلئ جميًال ربيعيٍّا يوًما كان أيام، عرشببضعة

قلبي.» إىل صغريات» «نساء رواية أضم وأنا مبتسمة الزجاجي املكتبة باب
حارًسا مالًكا إنسان لكلِّ أن أخربتها التي الروسية جدتها تذكَّرْت بأزمة مرت وكلما
وخافت املطفأة، كرست بعدما الرسير تحت مختبئة وهي مرًة شاهدته وبالفعل يحميه،
املالك، انتظار يف الرسير تحت نزلت حبيبها، أراش موت وبعد الرشفة. محبس عقاب من

نادته. أنها مع أبًدا، يأِت لم لكنه
شابة قلم كتبه الرفيع، الطراز من إبداعي عمل مع موعد عىل أنت القارئ، عزيزي
شابٌة العربية إىل ترجمته ثم خالدة، كلمات درَّ الدامي مدادها فأفرز بالتجربة، موجوعة
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تنترص التي والنرش» للرتجمة «كلمات دار لك لتقدمه والبيان، اللغة ناصية امتلكت واعدة
أكوام وسط الدرر عن يبحث كيف يعرف راقيًا قارئًا بدوره ينتظر الذي الراقي، لإلبداع

الركام.
ناعوت فاطمة
كاليفورنيا-القاهرة
٢٠١٣ يناير ٣١
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زنزانتي، رفيقات هوية أخفي كي األسماء ُت غريَّ فقد واقعية، قصة عن مأخوذ الكتاب أن مع
تشكيلها وأعيد تارة، بينها أمزج قصصهن، إىل أخريات قصصسجينات تفاصيل وأضفت
ورواية «إيفني»، أسوار خلف واملوت الحياة عن بحرية التحدث من مكنني مما أخرى، تارة
أحد، خصوصية عىل أتعدى أو للخطر شخص أي أعرِّض أن دون بصدق به مررنا ما

أنفسهن. تمييز يف صعوبة يجدن لن زنزانتي رفيقات أن من يقني عىل ولكنني
أخرى ذاكرة كأي وهي ذاكرتي، عىل أعتمد أن عيلَّ كان الكتاب هذا تأليف أثناء
منذ وقعت كأنها بوضوح األحداث بعض أتذكر زلت ما تخونني. وأحيانًا الوهن يصيبها
عاًما عرشين من أكثر مر فقد مشوهة؛ ضبابية أصبحت أخرى أحداثًا لكن فحسب، أسبوع

عليها.
يمكن ال الذكريات أن وأعتقد اليومية، حياتنا يف للتواصل الرئيسة الوسيلة هو الحوار
استطعت، ما بأفضل الكتاب هذا يف الحوار بناء أعدت لذا دونه؛ من تُستحرضبوضوح أن

الحقيقة. إىل ممكن قدر وبأقرب
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كانت كندا يف السماء لكن ذهبت.» أينما يتغري ال السماء «لون القديم: الفاريس املثل يقول
األفق. تتحدى وكأنها نهاية بال وبدت زرقة، أكثر لونها كان إذ إيران؛ سماء عن تختلف

،١٩٩١ أغسطس من والعرشين الثامن يف تورونتو يف الدويل بريسون مطار إىل وصلنا
وطفلنا وزوجي أنا نقيم أن عىل اتفقنا بانتظارنا. شقيقي كان مشمًسا. صحًوا يوًما وكان
أكن لم أنني ومع شقة، عىل العثور من نتمكن حتى لديه ونصًفا عامني العمر من البالغ
— كندا إىل سافر عندما عرشة الرابعة يف كنت حيث — عاًما عرش اثني منذ شقيقي رأيت
يبلغ طوله وكان قليًال، خفَّ الذي شعره الشيب َوَخَط لقد الفور؛ عىل عليه تعرفت فقد

االنتظار. صالة يف القابعة املتحمسة الحشود وسط رأسه برز فقد وهكذا مرتين، نحو
املايضقد كان املكان. اتساع فأدهشني النافذة، من نظرت بريسون، عن نبتعد وبينما
التي الغريبة البالد تلك يف جديدة حياة أبدأ أن عيلَّ أتناساه. أن الجميع مصلحة ومن ، وىلَّ
الحياة، قيد عىل البقاء أجل من طاقتي أوفر أن عيلَّ إليه، نأوي مكانًا نجد لم عندما آوتنا

وولدي. زوجي أجل من ذلك أفعل أن وعيلَّ
وأنجبنا مناسبة، وظيفة عىل العثور من زوجي تمكن فقد جديدة، حياة بدأنا وبالفعل
أعوام تسعة وبعد ،٢٠٠٠ عام من يوليو شهر ويف السيارات. قيادة وتعلمت آخر، طفًال
ضواحي يف حجرات أربع من مكون منزل رشاء من أخريًا تمكنَّا كندا، إىل الهجرة من
املنزل، بحديقة بالعناية نهتم املتوسطة، الطبقة من كنديني مواطنني وأصبحنا «تورونتو»،
حفالت إىل أصدقاءنا وندعو والبيانو، القدم وكرة السباحة دروس إىل أطفالنا ونصطحب

الشواء.
… النوم عىل القدرة فقدت عندها
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وحاولت النوم، إىل أخلد بأن هممت كلما ذهني إىل تتدافع متالحقة بذكريات األمر بدأ
حتى املايضيطاردني شبح أخذ نهار. ليل تهاجمني كانت ولكنها أجتنبها، أن اإلمكان قدر
بالجنون. أُصبت وإال أواجهه أن عيلَّ بل إبعاده، من أتمكن ولم بي، اللحاق عىل أوشك
األيام عن الكتابة بدأُت وهكذا التذكُّر. يف الحل يكون فربما النسيان، أستطيع ال دمت ما
وعن — بطهران السمعة سيئ الشهري السيايس املعتقل وهو — «إيفني» يف قضيتها التي
وتحولت قط، عنها الحديث من أتمكن لم التي املعاناة صور وكل واملوت واأللم العذاب
طويلة. سنوات عليها فرضتُه الذي عقالها من انطلقْت بالحياة، نابضة كلمات إىل ذكرياتي
كنت مخطئة، كنت لكنني أفضل، حال يف سأصبح الكتابة، من االنتهاء فور أنني أظن كنت
بغرفة درج يف مذكراتي بمخطوطة االحتفاظ يمكنني ال ذلك. من أكثر هو ما إىل بحاجة

بشهادتي. أديل أن وعيلَّ شاهدة، كنت األبد. إىل نومي
حدث ما بتفاصيل دراية عىل أيًضا هو يكن لم زوجي، الحال بطبيعة قرَّائي أول كان
إليها يده يمد ولم الفراش بجوار تركها املذكرات مخطوطة أعطيته وعندما بالسجن، يل
سيسامحني هل األمر؟ سيتفهم هل سيقرؤها؟ متى نفيس. يف األمر ذلك حزَّ أيام. ثالثة

األرسار؟ تلك إخفاء عىل
قبل؟» من تخربيني لم «ملاذا متسائًال: إيلَّ توجه أخريًا قرأها وعندما

زواجنا. عىل مرت قد عاًما عرش سبعة كانت
تسامحني؟» هل … أستطع لم لكنني «حاولت، –

أنت؟» تسامحينني هل عليه. أسامحك ما يوجد «ال –
«عالَم؟» –

السؤال.» عدم «عىل –

صيف يف إيرانيني زوجني قابلت عندما يل حدث ما رسد رضورة حول شكوكي تبددت
مثل اليومية؛ األمور بشأن نثرثر وأخذنا ممتًعا، وقتًا قضينا عشاء. حفل أثناء ٢٠٠٥
يف جلسنا الجو برودة اشتدت وعندما أوالدنا، وتعليم العقارات سوق وأحوال وظائفنا
كتابته عىل أعكف الذي الكتاب أخبار عن امُلضيفة سألتني الحلوى. نتناول كي الداخل
موضوع تعرف أن باريسا تُدعى التي اإليرانية السيدة وأرادت القهوة، لنا تقدم وهي حاليٍّا
يف عامني وقضيت عيلَّ ُقبض العمر، من عرشة السادسة يف كنت «عندما فأجبتها: الكتاب،

«إيفني».» سجن
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يرام؟» ما عىل أنت «هل فبادرتها: بشدة، وجهها امتقع وهنا
«إيفني». سجن يف أشهر بضعة األخرى هي قضت بأنها أجابت ثم برهة، صمتت

فينا. يحدقون وأخذوا الصمت، يف الجميع غرق وهنا
املبنى من مختلفني مكانني يف نفسه، الوقت يف سجينتني كنا وباريسا أنني اكتشفت
وذكرْت لها، مألوفات يكنَّ لم ولكنهنَّ الزنزانة، يف رفيقاتي بعض أسماء لها ذكرُت نفسه.
تبادلنا فقد ذلك ومع ، منهنَّ أي عىل أتعرَّف لم لكنني السجن، يف رفيقاتها أسماء أيًضا هي
األوىل املرة هي تلك بأن وأخربتني «إيفني»، نزالء كل يعرفها التي األحداث بعض ذكريات

السجن. يف تجربتها عن فيها تتحدث التي
األمر.» هذا عن يتحدثون ال «الناس باريسا: قالت

عاًما. عرشين عن يزيد ملا كبَّلني الذي عينه الصمت إنه
يذكر لم يرام، ما عىل يشء كل بأن عائلتي تظاهرت «إيفني»، من رساحي أُطلق عندما
عن أخربهم كي شوًقا أتحرَّق كنت يل. حدث عما أحدهم يسألني ولم بكلمة، السجن أحدهم
بالسؤال، هم يبادروا أن جدوى بال انتظرُت أبدأ. كيف أدِر لم ولكنني «إيفني»، يف حياتي
شيئًا كأن استمرت الحياة ولكن الحديث، أبدأ أين من أعرف يجعلني يشء أي يحدث أن أو
قبل يعرفونها كانوا التي الربيئة الفتاة تلك أظل أن تريدني عائلتي أن يف فكَّرُت يكن. لم
به، مررت الذي املايض يثريهما قد اللذين والرعب األلم من خائفني كانوا السجن. دخويل

تجاهلوه. ولذلك
كان مرات. بضع بالفعل الحديث وتبادلنا هاتفيٍّا، تحدثني أن عىل باريسا شجعُت
عىل أعانتنا التي الصداقات ونتذكر السجن، رفيقات ذكريات نتبادل ونحن يرتجف صوتها

الحياة. يف االستمرار
تكن لم ذلك. من أكثر معي الحديث يف ترغب ال بأنها أخربتني أسابيع بضعة وبعد

حدث. ما تتذكر أن يف ترغب
صوتها واختنق للغاية!» مؤلم إنه للغاية! شاق إنه بذلك. القيام أستطيع «ال يل: قالت

بالدموع.
األخرى. أنا قراري واتخذُت قرارها، اتخذْت لقد أجادلها. ولم األمر، تفهمُت
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وقتها كنت .١٩٨٢ يناير من عرش الخامس يوم مساء التاسعة الساعة يف القبضعيلَّ أُلقي
العمر. من عرشة السادسة يف

بدت ثانية. النوم إىل أخلد أن أستطع ولم الفجر، قبل استيقظت اليوم ذلك صباح يف
الجمال، وبر من املصنوع بالغطاء متدثرة فظللت املعتاد، من وبرودة ظالًما أكثر غرفتي يل
أتمنى وكنت أبًدا! ترشق لن اليوم ذلك شمس أن يل بدا ولكن الشمس، رشوق وانتظرت
مدفأتا تكن فلم ذلك، من أفضل بيتنا يف التدفئة نظام كان لو الباردة األيام تلك مثل يف
الربودة بأن تشعر التي الوحيدة أنني يل يؤكدان دائًما كانا والديَّ لكن كافيتني، الكريوسني

الشتاء. يف تطاق ال منزلنا يف
الذي الضيق املمر من اآلخر الجانب يف واملطبخ غرفتي، بجوار والديَّ غرفة كانت
يستعد وهو والدي صوت إىل أستمع أخذت غرف. ثالث من املكونة شقتنا جانبي بني يصل
إىل متجًها أقدامه وقع ميَّزُت فقد وهدوء، بخفة يتحرك كان أنه ومع العمل، إىل للذهاب
وتُغلق تُفتح وهي الثالجة صوت … يغيل وهو الشاي براد صوت … املطبخ إىل ثم الحمام

واملربى. الزبد مع الخبز يتناول ربما …
وأمي للعمل، متوجًها املنزل أبي غادر غرفتي. نافذة من خافت ضوء تسلل وأخريًا
أتقلب أخذت صباًحا. التاسعة قبل نومها من تنهض ال فهي النوم، يف مستغرقة تزال ال
اليوم، هذا يف سأفعله ملا أخطط أن حاولت جدوى، بال الشمس رشوق أنتظر الفراش يف
الفراش. من فنهضت الزمن، حسابات خارج أصبحت أنني وشعرت أستطع، لم ولكنني
خيِّل غرفتي. من ظالًما أكثر واملطبخ الجو، من برودة أكثر ع باملشمَّ املغطاة األرض كانت
بعد أخرى! مرة الشمس ترشق لن ربما اإلطالق، عىل أخرى مرة بالدفء أشعر لن أنني إيلَّ
الكنيسة، إىل الذهاب هو فيه أفكر أن استطعت ما كل كان الشاي، من فنجانًا تناولت أن
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كبري بشال رأيس وغطيت أمي، يل صنعته الذي الطويل البني الصويف املعطف فارتديت
األمامي، الباب إىل املؤدية والعرشين األربع الرمادية الحجرية الساللم وهبطت فاتح، بني
املرورية والحركة مغلقة، املتاجر زالت ما املدينة. بوسط املزدحم الشارع إىل وخرجت
املشاهدة. يستحق ما يوجد يكن لم إذ حويل؛ أنظر أن دون الكنيسة إىل انطلقت خفيفة.
للواليات «املوت مثل: بالكراهية، تنضح التي والشعارات الخميني هللا آية صور كانت
الثورة»، ألعداء و«املوت اإلسالم» أعداء وكل للشيوعيني و«املوت إلرسائيل» و«املوت املتحدة»

الحوائط. كل تغطي
الخشبي الباب عىل يدي وضعت وعندما الكنيسة، إىل أصل أن قبل خمسدقائق مضت
جمالية بمسحة مكسوة دائًما طهران تبدو أنفي. عىل الثلج من رقيقة كتلة سقطت الكبري،
الجميلة، األشياء معظم حرَّم اإلسالمي النظام أن ومع الخادعة، الثلج طبقات تحت بريئة
الحجاب، ارتداء النساء عىل الحكومة فرضت التساقط. من الثلج منع يستطع لم فإنه
السافرات، النساء صور ورسم التجميل، ومستحرضات املوسيقى، بحظر قرارات وأصدرت
حراًما. أصبحت ثم ومن الشيطان، عمل من رجًسا كلها أصبحت حيث الغربية، والكتب
صورة يف أحدق وأخذت األركان، أحد يف جلست خلفي، الباب وأغلقت الكنيسة يف ولجُت
تزاحمت الكلمات لكن أصيل، أن وحاولت خالية، الكنيسة كانت الصليب. عىل «املسيح»
إىل اتجهت الساعة نصف نحو بعد مفيدة. جملة تكوين أستطع ولم معنى، بال ذهني يف
مواجهة يف أقف نفيس فوجدت القساوسة، عىل التحية ألقي كي الكنيسة مكتب حجرة
يف أراه كنت ما وكثريًا أشهر، بضعة منذ التقينا قد كنا الوسيم. األرغن عازف أندريه
الشديد خجلنا لكنَّ لآلخر، اإلعجاب مشاعر يكنُّ منا كالٍّ أن يعلمون الجميع الكنيسة.
تعلوه ووجهي سألته أعوام. بسبعة يكربني كان أندريه ألن ربما بذلك؛ الترصيح من منعنا
مكنسة إلصالح أتى أنه فأخربني الباكر، الصباح هذا يف وجوده رس عن الخجل حمرة

مكسورة. كهربائية
لكن مرات، بضع املنزل يف بك اتصلُت أيام. عدة منذ أَرِك لم كنِت؟ «أين يل: قال

اليوم.» زيارتك يف أفكر كنت يرام. ما عىل لست بأنك أخربتني والدتك
شابه.» ما أو برد بنوبة أُصبت ربما يرام. ما عىل أكن «لم –

أخرى، أيام بضعة الفراش يف أسرتيح أن وينبغي شاحبة أبدو أنني أندريه أخربني
النقي، الهواء إىل بحاجة كنت لكنني املنزل، إىل يقلَّني أن عيلَّ عرض ذلك. عىل ووافقته
بعض قضاء ألحببت يعرتيانني، كانا اللذان واإلحباط القلق ولوال سريًا. املنزل إىل فتوجهت
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— وسريس وجيتا سارة باملدرسة أصدقائي عىل القبض أُلقي أن منذ لكن معه، الوقت
طبيعية. بطريقة حياتي ممارسة من أتمكن لم «إيفني»، سجن يف بهم وُزجَّ — سارة شقيق
عالقة بها تربطني جيتا بينما األول، الصف يف كنا أن منذ املقربة صديقتي سارة كانت
نوفمرب، منتصف يف جيتا عىل القبض أُلقي لقد سنوات. ثالث من أكثر منذ قوية صداقة
البني بشعرها جيتا تذكرُت يناير. من الثاني يف عليهما القبض فأُلقي وسريس سارة أما
عريض مقعد تجلسعىل وهي وجهها عىل ترتسم التي املوناليزا وابتسامة الطويل الحريري
عنه تعرف لم تحبه. كانت الذي الفتى لرامني؛ حدث عما وتساءلت السلة، كرة ملعب يف
نظام يتغري أن قبل — الثورة اندالع قبل األخري الصيف — ١٩٧٨ صيف منذ شيئًا جيتا
برؤيتها، لوالديها يُسمح أن دون شهرين من أكثر منذ «إيفني» سجن يف اآلن إنها العالم.
أمام تقف كانت تحدثني. وهي تبكي أمها كانت ودائًما أسبوعيٍّا، مرة بهما أتصل كنت
فقد سارة والدا أما جيتا. عودة منتظرة املارة يف تحدق يوم كل ساعات عدة منزلهم باب

بالرفض. قوبل طلبهما لكن طفليهما، رؤية وطلبا مرات عدة السجن إىل ذهبا
مرادف فهو القلوب، يف الرعب يبث واسمه الشاه، زمن منذ سياسيٍّا سجنًا «إيفني» كان
جبال سفح عند طهران شمال يف كبرية مساحة عىل تمتد العديدة مبانيه واملوت. للعذاب

املخيف. الصمت من بجدار محاًطا كان إذ قط؛ «إيفني» عن أحد يتحدث لم «ألربز».
أقرأ فرايش يف مستلقية كنت وسريس، سارة عىل القبض فيها أُلقي التي الليلة يف
الباب. عند أمي وظهرت فجأة غرفتي باب انفتح عندما زاد فرخ فروغ بقلم شعريٍّا ديوانًا

سارة.» والدة للتوِّ اتصلْت «لقد قالت:
الجليد. من قطًعا أتنفس أني شعرت

إىل واقتيدا تقريبًا، ساعة منذ وسريس سارة عىل القبض الثوري» «الحرس «ألقى
«إيفني».» سجن

بجسدي. الشعور فقدُت
فعاله؟» الذي «ما أمي: سألْت

سيكونان لكنهما بالرعب، شعرا أنهما بد ال وسريس! سارة مسكينني من لهما يا
بخري. يكونا أن بد ال … بخري

فعال؟» ماذا مارينا، يا «أخربيني –
عليه. واتكأت خلفها، الغرفة باب أمي أغلقت
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صوتي بدا املجاهدين.» جماعة يف سريسعضو لكن شيئًا، تفعل لم سارة يشء. «ال –
الشاه وجه يف تقف يسارية إسالمية جماعة خلق» «مجاهدي منظمة كانت بعيًدا. واهنًا
السلطة عارضأعضاؤها اإلسالمية، الثورة نجاح وبعد العرشين؛ القرن من الستينيات منذ
أعلنت وهكذا بالطاغية، ووصفوه إليران، األعىل املرشد بوصفه الخميني هللا آلية املطلقة

محظورة. جماعة خلق» «مجاهدي أن اإلسالمية الحكومة
سريس.» بسبب سارة عىل القبض ألقوا ربما «إذن –

«ربما.» –
عليهما!» قلقة كانت كم والدتهما! «مسكينة –

يشء؟» أي الحرس يقل «ألم –
فحسب.» عليهما األسئلة بعض إلقاء يف يرغبون وأنهم يقلقا، أال والديهما «أخربوا –

قريبًا.» رساحيهما يطلقون ربما «إذن –
سريس أما قريبًا. سارة رساح سيطلقون أنهم من يقني عىل فإنني تقولني، ملا «طبًقا –

للقلق.» داعي ال وعيًا. أكثر يكون أن عليه كان …
فأغمضت باإلنهاك، شعرت أستطع. لم لكنني أفكر، أن وحاولت الغرفة، أمي غادرت

عميق. نوم يف واستغرقت عيني،
بأبسط القيام حتى نائمة. وقتي أقيضمعظم كنت التالية، يوًما عرش االثني مدار عىل
أو القراءة يف أرغب ولم العطش، أو بالجوع أشعر أكن لم ومستحيًال. مرهًقا يل بدا املهام
أنباء أي تصل لم أنه أمي تخربني ليلة كل شخص. أي مع الحديث أو مكان أي إىل الذهاب
كان فاسمي التالية؛ سأكون أنني أدركت عليهما، القبض أُلقي أن منذ وسريس. سارة عن
حجرة يف خانم باهمان الكيمياء معلمة شاهدتْها التي والعناوين األسماء قائمة يف مدرًجا
خانم باهمان كانت الثوري. للحرس تنتمي التي خانم محمودي املدرسة ناظرة مكتب
يوجد ال لكن اإلسالمية. الثورة ملحاكم موجهة القائمة تلك أن من حذرتني طيبة، امرأة
الثوري الحرس أذهب؟ أن عساي وأين االختباء. بوسعي فليس االنتظار، سوى أفعله ما
أحد عىل للقبض يذهبون فعندما الرحمة؛ يعرفون ال الذين القلوب قساة من مجموعة
أستطع لم هناك. يجدونه من عىل القبض يلقون فإنهم منزله، يف يجدونه وال األشخاص
عىل القبض أُلقي املاضية، القليلة األشهر خالل نفيس. أنقذ كي والديَّ بحياة املخاطرة

بأخرى. أو بطريقة الحكومة معارضة بتهمة األشخاص مئات
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تتدفق، الساخنة املياه وبدأت الصنبور فتحت أن وفور أستحم، كي ذهبت مساءً التاسعة يف
الساعة. تلك يف منزلنا باب يطرق أحد يكن لم قلبي. فانقبض الباب، جرس دق

بعد الباب. يفتحان والديَّ وسمعت املغطس، حافة عىل وجلست الصنبور، أغلقت
من مسلحني ملتحيني رجلني ألرى الحمام من فخرجت أمي، نادتني ثواٍن بضع مرور
أحدهما صوَّب الردهة. يف ويقفان الخرضة داكن عسكريٍّا زيٍّا يرتديان الثوري» «الحرس
لم سينمائيٍّا. فيلًما أشاهد وأني تماًما جسدي عن انفصلت أنني شعرت نحوي. السالح

أعرفها. ال ألخرى يحدث بل يل، يحدث هذا يكن
متسائًال: نحوي التفت ثم البيت.» أفتش ريثما هنا «ابَق لزميله: الثاني الحارس قال

بالغثيان. شعرت إنني حتى أنفاسه من تنبعث البصل رائحة كانت غرفتك؟» «أين
اليمني.» إىل األوىل الغرفة الردهة، هذه «يف –

رصخة تكتم كأنها بيدها فمها وغطت تماًما. وجهها وشحب ترتجف، أمي كانت
وهو منه شفاء ال مفاجئ مرض من أحترض كأنني إيلَّ يحدق ظل فقد أبي أما مدوية.
جدتي. وفاة منذ يبكي أَرُه لم وجهه. عىل الدموع انهمرت إلنقاذي. يشء أي فعل عن عاجز

أجنبية. روايات وكلها كتبي، من مجموعة يده ويف اآلخر الحارس عاد ما رسعان
تخصك؟» الكتب هذه «هل –

«نعم.» –
دليًال.» بعضها «سنأخذ –
يشء؟» أي عىل «دليل –

اإلسالمية.» للحكومة املعادية أنشطتك «عىل –
ضدها.» يشء أي أفعل لم لكنني الحكومة، مع أتفق ال «أنا –

ارتدي هيا عليك. القبض إللقاء أتيت بل ال، أم مذنبة كنت إن ألقرر هنا «لست –
الشادور.»

شادور.» عندي يوجد وال مسيحية، «أنا –
بنا.» وهيَّا رأس غطاء ارتدي «حسنًا، أحدهما: فقال ذلك، بسماع فوجئا

تأخذانها؟» أين «إىل أمي: تساءلت
إيفني.» «إىل أجابا:

وغطيت الفاتح البني اللون ذا الكشمري الشال أخذت حيث غرفتي إىل أحدهما تبعني
نهمُّ وبينما تدفئتي. يف سيساعد الشال أن يف وفكرت الربودة، قارسة ليلة كانت به. رأيس

معي. فأخذتها مكتبي، عىل القابعة مسبحتي عىل عيناي وقعت الغرفة، من بالخروج
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هذا؟» ما «انتظري! الحارس: قال
أخذها؟» يمكنني هل بها. أصيل التي «مسبحتي –

أرى.» «دعيني –
الباهتة الزرقاء أحجارها من حجر كل يف النظر ممعنًا جيًدا صها تفحَّ املسبحة. أريته

الفيض. وصليبها
«إيفني».» يف بالضبط ستحتاجني ما هي فالصالة أخذها، «يمكنك –

جيبي. يف املسبحة وضعت
الباب يل وفتحا منزلنا، باب أمام واقفة مرسيدسسوداء سيارة إىل الحارسان اقتادني
النوافذ فلمحت خلفي نظرت التحرك، يف السيارة بدأت عندما السيارة. إىل فدلفت الخلفي
من أنه أدرك كنت املنزل. باب عند يقفان والديَّ وشبَحْي الظالم، تواجه ملنزلنا املضيئة

قاٍس. فراغ بي يحيط كان خائفة. أكن لم لكنني بالرعب، أشعر أن املفرتض
كل عىل تجيبي أن مصلحتك من نصيحة؛ لك أوجه أن «أود الحارسني: أحد قال
«إيفني» يف لديهم أن سمعِت لعلك الثمن. ستدفعني وإال بصدق، لك ه توجَّ التي األسئلة

الحقيقة.» قلِت إذا األلم تجنُّب يمكنك الكالم. عىل املتهمني لحمل الخاصة أساليبهم
كانت الساعة تلك ويف «ألربز»، جبال نحو الشمال باتجاه مرسعة السيارة انطلقت
إشارات كانت فحسب. السيارات من القليل بل مشاة، أي بها يكن فلم خالية؛ شبه الطرقات
وبعد والعكس. األخرض إىل األحمر اللون من تتغري حيث بعيدة، مسافة عىل تُرى املرور
«إيفني» لسجن امللتوية األسوار الشاحب القمر ضوء يف رأيت الساعة نصف نحو مرور
الوشيك. شقيقته زواج عن اآلخر يخرب الحرس أحد كان التالل. وسط متعرًجا خطٍّا تتخذ
عريقة لعائلة وينتمي الثوري الحرس قيادات كبار من العريس ألن للغاية؛ َفِرًحا كان
جسدي؛ أنحاء كل إىل بعدها تسلل أحشائي يف هائل بألم فشعرت أندريه، يف فكَّرت مورسة.

يل. وليس له حدث قد خطريًا شيئًا وكأن شعرت
األحمر بالطوب املبنيَّة املرتفعة السجن أسوار وظهرت متعرج، ضيق شارع إىل دلفنا
أبراج من الساطع بضوئها الليَل الكشافات أضواء تغمر خطوات بضع وكل يميننا. عىل
ملتحني رجاًال مكان كل يف رأيت أمامها. وتوقفنا كبرية حديدية بوابة من اقرتبنا املراقبة.
عىل متشابكة بظالل تلقي السور أعىل تغطي التي الشائكة األسالك بينما مسلحني،
األمامي املقعد يف جالًسا كان الذي الحارس وأعطاني السيارة، من السائق ل ترجَّ الرصيف.
جيًدا، العصابة «أحِكمي قائًال: عينيَّ أعصب أن مني وطلب القماش، من سميًكا رشيًطا
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سريها وتابعت معصوبتان، وعيناي البوابة عرب السيارة مرت املتاعب.» لنفسك جلبِت وإال
أخرج أن مني وُطلب السيارة، أبواب ُفتحت أخرى. مرة تتوقف أن قبل ثالثًا أو دقيقتني

األرض. عىل ووقعت فتعثرُت وسحبني، بالحبال معصمي أحدهم وقيَّد منها،
أحدهم. وضحك عمياء؟» «أأنت يقول: صوتًا سمعت

بسيط ضوء سنا كان املباني. أحد دخلنا أننا فأدركت بالدفء، شعرت ما رسعان
العرق برائحة مشبًعا الجو كان األروقة. أحد عرب نسري أننا ورأيت العصابة، من يتسلل
جواري، إىل يجلسون بآخرين شعرت وأنتظر. األرض عىل أجلس بأن وأُمرت والقيء،
من تُسمع كانت غاضبة مبهمة أصواتًا لكن صامت، الكل رؤيتهم. من أتمكن لم ولكنني
أخربني – كاذب مثل: الكلمات، بعض أميز كنت آخر إىل حني ومن املغلقة. األبواب خلف
بني ينتفض قلبي بدأ األلم. شدة من يرصخون أناًسا أسمع وأحيانًا … اكتبها – األسماء –
جاء لحظات وبعد بقوة. عليه وضغطت قلبي عىل يدي فوضعت آملتني، إنها حتى أضلعي

تبكي. فتاة إنها جواري؛ إىل بالجلوس األشخاص أحد يأمر صارم صوت
تبكني؟» «ملاذا هامسة: سألتُها

املنزل.» إىل العودة أريد خائفة. «أنا –
أنا شيئًا. ذلك يفيد فلن تبكي، ال لكن املنزل، إىل العودة أريد أيًضا أنا ذلك، «أعلم –

أكذب. أني أعلم كنت قريب.» عما رساحنا سيطلقون أنهم واثقة
جميًعا!» هنا سنموت هنا! سأموت يفعلوا! لن «كال –

الفتاة تعرضت ربما الفور. عىل بالندم وشعرت بالشجاعة.» تتحيل أن «عليك قلت:
بالشجاعة؟! تتحىل أن أطالبها فكيف للتعذيب،

عرشخطوات تقدمي معي. تعايل مارينا، ممتع! هذا أن «كم يقول: رجل سمعتصوت
يمينًا.» استديري ثم لألمام

خطوات أربع أتقدم أن الرجل فأمرني مني، ُطلب ما وفعلُت عاٍل، بصوت الفتاة بكت
املقاعد. أحد عىل بالجلوس أمرني ثم خلفي، الباب وأغلق لألمام،

الرجال من العديد رأيت «إيفني». يف الوجود نادرة صفة وهي ا، جدٍّ شجاعة «أنت –
أرمنية؟» أنت هل هنا. ينهارون األشداء

«كال.» –
مسيحية!» بأنك الحرس أخربت «لكنك –

مسيحية.» «أنا –
آشورية؟» فأنت «إذن –
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«كال.» –
آشوريون.» أو أرمن إما هنا املسيحيون أفهم. «ال –

روسيا من هاجرتا جدتاي جميعهم. ليس لكن كذلك، اإليرانيني املسيحيني «معظم –
الروسية.» الثورة اندالع عقب إيران إىل

عام البلشفية الثورة قبل روسيا يف يعمالن إيرانيني رجلني تزوجتا قد جدتاي كانت
يحمالن ال ألنهما السوفييتي االتحاد ترك عىل زوجاهما أُجرب الثورة بعد لكن ،١٩١٧

معهما. إيران إىل تأتيا أن الزوجتان واختارت الروسية، الجنسية
شيوعيتان!» فهما «إذن –

كانتا الشيوعية. كرهتا ألنهما غادرا لقد بلدهما؟ غادرتا فلَم شيوعيتني، كانتا «لو –
متدينتني.» مسيحيتني

وأن املسيح، والدة مريم السيدة عن تتحدث آيات الكريم القرآن يف بأن الرجل أخربني
وعرض كثريًا. مريم السيدة يحرتمون وأنهم عظيًما، نبيٍّا كان املسيح بأن يؤمنون املسلمني
كان العربي، النص يقرأ وهو إليه أستمع وظللت القرآن، من الجزء ذلك يل يقرأ أن عيلَّ

رخيًما. عميًقا صوته
القراءة، يف يستمر أن يف أرغب كنت اآليات. يف رأيي عن سألني القراءة من انتهى عندما
يمكنني ال أنه أيًضا أعلم كنت ولكنني القراءة، يواصل دام ما أمان يف أني أدركت ألنني
ويقتلونهم األبرياء يعذبون الذين الغالظ الثوري الحرس رجال أحد غالبًا فهو به، الوثوق

بالندم. شعور أدنى دون
قبل.» من اآليات تلك وقرأُت القرآن، درسُت للغاية. بديع «إنه –

قليًال. مضطربة فمي من الكلمات خرجت
كتابنا! درست شجاعة شابة مسيحية تشويًقا! األمر يزيد هذا القرآن؟ درسِت ا «أحقٍّ –

وتعاليمه؟» نبيِّنا عن تعلمني أنك من بالرغم املسيحية تعتنقني زلِت وما
املسيحية.» أعتنق زلت ما «نعم، –

صدًقا أجيب عندما ذلك تقول كانت أفكر. أن دون أتحدث أني أمي أخربتني لطاملا
فهمي. أحد يخطئ ال كي بوسعي ما كل أبذل وعندما يل، توجه التي األسئلة عن

وقت يف ولكن املحادثة تلك أستكمل أن أود ممتع! هذا «كم وقال: القرآن، قارئ ضحك
األسئلة.» بعض عليك يلقي كي بانتظارك حامد فاألخ اآلن أما الحق،
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«إيفني»، يف رآها التي الوحيدة املسيحية أكون فربما بالفعل، اهتمامه أثرت كأنني بدا
محافظة؛ عائالت إىل ينتمني اللواتي املسلمات الفتيات كمعظم أكون أن مني توقع وربما

الصفات. تلك من أيٍّا أعرف لم لكنني مستكينة، خجوًال هادئة أكون أن
يكون ربما اإلحساس. فقدت كأني شعرت الغرفة. ويغادر مقعده ينهضمن سمعته
أن دون الطبيعية اإلنسانية املشاعر فيه تختنق مكان الخوف؛ حدود خارج املكان هذا

املقاومة. بفرصة حتى تحظى
النتزاع يُستخدم غالبًا فالتعذيب لتعذيبي؛ سببًا يملكون ال أنهم يف أفكر وأنا انتظرت

سياسية. جماعة ألي أنتمي أكن ولم يفيدهم، قد يشء أي أعلم أكن لم املعلومات.
أخرى، مرة القرآن قارئ عاد مكاني. من فقفزت أخرى، مرة أُغلق ثم الباب ُفتح
أوضح شخصآخر. مع بالتحقيق مشغول حامًدا أن وأخربني عيلٌّ، أنه عىل يل نفسه وعرَّف
التي اإلسالمية» الثورة «محاكم تتبع التي السادسة الفرقة لحساب يعمل أنه أيًضا يل
غريبًا كان الحقيقة. قول رضورة عيلَّ أكد ولكنه وصبوًرا، هادئًا يل بدا قضيتي. يف تحقق
عمره أو شكله عن فكرة لديَّ تكن ولم رؤيته، من أتمكن أن دون شخص مع أتحدث أن

فيها. نحن التي الغرفة شكل أو
مقاالت كتبت وأني املدرسة، يف للثورة مناهضة أفكار عن ت عربَّ أني علم أنه أخربني
سألني جريمة. أو ا رسٍّ هذا يكن فلم ذلك، أنكر ولم املدرسة، صحيفة يف الحكومة ضد
تزعمته الذي باإلرضاب يعلم كان بالنفي. فأجبت شيوعية، جماعات أي لحساب عملت هل
سياسية بأحزاب عالقات يملك ال شخص أي عىل يستحيل بأنه مقتنًعا وكان املدرسة، يف
الحقيقة، هي وهذه يشء، أي أنظم لم أنني له أوضحت لكنني إرضابًا. ينظم أن محظورة
الحديث من بدًال التفاضل مادة لنا تدرس أن التفاضل مدرِّسة من طلبت أني األمر يف ما كل
علم ما ورسعان زمالئي، يل انضم خرجت، وعندما الفصل، من فطردتني السياسة، عن
األمر أن عيلٌّ يصدق لم الفصول. إىل العودة ورفضوا حدث بما املدرسة يف الطالب معظم
قوية صلة عىل أنني إىل تشري لديه التي املعلومات أن يل وأكد البساطة، بهذه يكون قد

الشيوعية. بالجماعات
الشيوعية درسُت لقد تماًما. خاطئة لكنها معلوماتك، تستقي أين من أدري «ال قلت:

اإلسالم.» إىل أتحول لم مثلما تماًما الشيوعية إىل أتحول ولم اإلسالم، درسُت مثلما
وكل الشيوعيني بأسماء قائمة أعطيتِني إن ا! حقٍّ ممتع األمر «هذا ضاحًكا: قال

تكذبني.» ال أنك فسأصدِّق مدرستك، يف للثورة املناهضني
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اإلرضابوصحيفة بأمر علم عىل إنه املدرسة؟ يف زمالئي بأسماء قائمة مني يطلب ملاذا
يمكنني ال لكن األسماء، قائمة وأعطته إليه تحدثت خانم محمودي أن بد وال املدرسة،
القائمة تتضمنها التي األخرى األسماء عن شيئًا أعلم ال ألنني يشء، أي بإخباره املخاطرة

اسمي. بخالف
أسماء.» أي أعطيك «لن قلت:
صفهم.» يف أنك أعلم «كنت –

وال عليهم، القبض تلقي فسوف بأسمائهم أخربتك إن ولكن أحد، صف يف «لست –
ذلك.» يحدث أن أريد

الحكومة، ضد شيئًا يفعلون ال أنهم من نتأكد حتى القبضعليهم سوفنلقي «أجل، –
أن فعلينا الحكومة، ضد يتآمرون كانوا إن أما رساحهم. نطلق فسوف ذلك من تأكدنا وإن

أنفسهم.» إال يلوموا فال الحالة تلك ويف نوقفهم،
أسماء.» أي أعطيك «لن –

بها؟» معرفتك تنكرين هل شهرزاد؟ عن «وماذا –
تذكرت. ما رسعان لكنني شهرزاد؟ تكون َمن يتحدث. عمن أدري ال هنيهة ظللت
أسبوعني نحو قبل خلق». «فدائيي تدعى شيوعية جماعة يف وعضًوا جيتا صديقة كانت
إىل باالنضمام تقنعني أن يف أمًال أقابلها؛ أن مني جيتا طلبت الصيفية اإلجازة بدء من
عىل ولست ملتزمة، مسيحية أنني لها وأوضحُت واحدة مرة قابلتها وبالفعل الجماعة،

شيوعية. جماعة ألي لالنضمام استعداد
وهم واختبأت، املراقبة بأمر علمت وأنها شهرزاد، يراقبون كانوا أنهم عيلٌّ أخربني
أيًضا وأخربني أخرى، مرة قابلتني قد تكون ربما أنها ويعتقدون فرتة، منذ عنها يبحثون
للفدائيني، لالنضمام دعوتي غري ملقابلتي شهرزاد يدعو وجيه سبب وجود من بد ال بأنه
لم لكنه بها، يل عالقة ال أنني له أؤكد أن كثريًا حاولُت هكذا. تضيعه أن من أثمن فوقتها

يصدقني.
مكانها.» تعرفني أنك بد «ال –

مكانها.» أعرف ال ألنني أساعدك، أن يمكنني «ال –
قط. صوته يرفع ولم التحقيق، أثناء هادئًا عيلٌّ ظل

أن بد ال لكن كثريًا، ذلك وأحرتم شجاعة، فتاة أنك أرى جيًدا. اسمعيني «مارينا، –
رجل وهو حامد، األخ ثائرة تثور فسوف تخربيني، لم إذا معلومات. من لديك بما تخربيني

تتأملني.» وأنت أراك أن أود ال الصرب. إىل يفتقر
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به.» أخربك ما لدي ليس لكن «آسفة، –
سمعت ممرات. أربعة أو ثالثة عرب الغرفة خارج اقتادني ثم أيًضا.» أنا «آسف قال:
يرصخ الذي الرجل أن عيلٌّ أخربني األرض. عىل أجلس أن مني ُطلب يرصخ. رجل صوت

رسيًعا. رأيه سيغريِّ ولكنه معلومة، أي عىل إطالعهم يف مثيل يرغب ال
بائسة عميقة قوية رصخات كانت حويل. من املكان باأللم املمزوجة الرصخات مألت
من لوح إىل العالم وتحول يمزَّق، املسكني الرجل كان فيه. خلية كل وتمأل جسدي تخرتق

صدري. عىل بثقله يجثم الرصاص
ثم الصمت، من لحظة تأتي ثم الرجل، فيرصخ الفراغ، يشق املدوي السوط وقع كان

أخرى. مرة الكرَّة تُعاد
فأجاب للكالم، استعداد عىل هو هل الرجل أحدهم سأل دقائق بضع مرور وبعد
أن حاولت فقد مقيدتني، كانتا يديَّ أن ومع بالسياط. الجلد من آخر فاصل فبدأ بالنفي،
رضبة األمر واستمر نفًعا، يُْجِد لم األمر ولكن الرصخات، أسمع ال كي بذراعيَّ أذنيَّ أغطي

رصخة. بعد ورصخة رضبة وراء
أتحدث.» سوف توقفوا، «أرجوكم للتعذيب: يخضع الذي الرجل صاح النهاية يف

الرضب. فتوقف
عاجزة، أو ضعيفة لست اسم. بأي أخربهم أال قررت أني بايل يشغل كان ما كل

للنهاية. الحرب أخوض وسوف
حالك؟ كيف «مارينا، السابقة: التعذيب جلسة يمارس كان الذي الرجل صوت ارتفع
لكن بك، األذى إلحاق يف يرغب ال إنه حتى إعجابه، أثرِت لقد عنك. يشء بكل عيلٌّ أخربني
بداية يف شيئًا إخباري يريد يكن لم الرجل؟ ذلك سمعِت هل العمل. يف للعواطف مجال ال
أفضل الوضع ألصبح البداية من معرفته أريد بما أخربني أنه لو أخريًا. فعل لكنه األمر،

للكالم؟» مستعدة أنت هل واآلن كثريًا.
«كال.» وقلت: عميًقا نفًسا أخذت

انهيض!» لألسف! «يا –
عىل دفعني ثم خطوات، عدة وسحبني معصمي يقيِّد الذي بالحبل الرجل أمسك
بني شعر ذا الحجم ضئيل نحيًفا رجًال رأيت . عينيَّ تغطي التي العصابة وانتزع األرض
العمر، من األربعينيات أوائل يف كان يده. يف بالعصابة ويمسك أمامي يقف وشارب، قصري
ظهر ذي مكشوف فراش من إال خالية الغرفة كانت أبيض. وقميًصا بنيٍّا رسواًال يرتدي
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أقوى.» شيئًا نحتاج بل الحبال، تُجدي «لن وقال: معصمي قيد الرجل هذا وفك معدني،
به. وقيدني جيبه من األصفاد من زوًجا وأخرج

تسعني نحو ووزنه سنتيمرتًا، وثمانني مائة نحو طوله الغرفة، آخر رجل دخل
العمر. من العرشينيات أواخر يف مهذبة، سوداء لحية ذو قصري، أسود وشعره كيلوجراًما،

حامد؟» يا تكلَمْت «هل سأل:
قريبًا.» تفعل فسوف تقلق، ال ولكن للغاية، عنيدة إنها «كال، –

صوته. عىل تعرَّفُت األخرية.» فرصتك هي تلك «مارينا، معي: الجديد الوافد تحدَّث

وكثيفة. طويلة رموش وله تني، معربِّ البنيَّتان وعيناه اليشء، بعض كبريًا أنفه كان عيلٌّ؛ إنه
هل اآلن. بذلك تقومي أن األفضل من حال، أي عىل األمر نهاية يف تتحدثني «سوف تابع:

باألسماء؟» ستخربيننا
«كال.» –

شهرزاد.» مكان منك أعرف أن «أريد –
مكانها.» أعرف «ال –

األصفاد.» من ينزلقان وسوف للغاية، صغريان معصميها إن عيل! يا «انظر حامد: قال
يحطم املعدني الصفد كان الفراش. إىل واقتادني واحد، صفد يف قًرسا معصميَّ كال أدَخَل
لن تماًما بائس موقف يف أني أعرف كنت إذ أقاوم؛ لم لكنني رصخة، مني وأفلتت عظامي،
خلع أن وبعد املعدني، الفراش ظهر يف الخايل الصفد حامد ثبَّت سوءًا. إال املقاومة تزيده

الفراش. يف قدميَّ ربط حذائي
«سوف ونصف: سنتيمرتين من أقل ُسمكه أسود بسلك وجهي يف ملوًِّحا حامد قال

السلك.» بهذا قدميك باطن أجلد
عيل؟» يا رأيك يف للحديث تلزمها رضبة «كم

كثريًا.» «ليس –
ستكفي.» عرشرضبات رأيي «يف –

قدمي. باطن فوق واستقر الهواء، املخيف الحاد السلك صوت شق
انفجر أتخيله. أن حتى بوسعي يكن لم بل قط، كهذا بيشء أشعر لم األلم؟! هذا ما

الربق. من كصاعقة داخيل األلم
يؤلم أن الوجود يف يشء ألي يمكن كيف حلقي. يف أنفايس توقفت الثانية: الرضبة
يوجد فال الرصاخ، يمكنني ال األلم. تحمل عىل يساعدني يشء يف أفكر أن حاولت هكذا؟

. رئتيَّ يف كاٍف هواء
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بإمكاني يكن ولم املربح. األلم ذلك أعقبه ثم الهواء يشق السلك صوت الثالثة: الرضبة
العذراء. مريم تحية يف إال أفكر أن

لم ذلك ولكن الوعي، أفقد أن تمنيت األلم. وأصارع أدعو وظللت الرضبات، توالت
التالية. الرضبة أترقب منتبهة ترتكني كانت رضبة كل إن بل يحدث،

األلم. عني يخفف كي هللا إىل توسلت العارشة: الرضبة
سبقها. ما كل من أكثر آملتني عرشة: الحادية الرضبة

ذلك. كل تحمل أستطيع ال وحدي! ترتكني ال إلهي يا

نهاية. بال العذاب استمر

فهم يتوقفوا، لن كال، … أسماء بضعة أخربتهم إن تعذيبي عن يتوقفون سوف
يمكن ال حال. أي عىل شيئًا عنها أعلم ال وأنا شهرزاد، عن معلومات يريدون

األخرى. تلو واحدة أحتملها وسوف األبد، إىل تستمر أن للرضبات

العد. عن توقفت عرشة السادسة الرضبة بعد
باأللم. إال أشعر أعد لم

شهرزاد؟» «أين –
العذاب. هذا أوقف كي يشء أي سأفعل كنت ألخربتهم. مكانها، أعرف كنت لو

أخرى. رضبة
كان األلم هذا لكن مرة. ذات ذراعي ُكرسْت إذ قبل؛ من األلم من أخرى ألوانًا ذقت

كثريًا. أسوأ … أسوأ
شهرزاد؟» «أين –

أعرف!» «ال –
… مربح ألم
… أصوات

رأيسورأيته أدرت أني هو فعله استطعت ما كل كان الرضب، عن حامد توقف عندما
اختفى، العذاب ولكن تؤملانني، قدماي كانت . قدميَّ وحرر األصفاد عيلٌّ فكَّ الغرفة. يغادر
بجسدي الشعور أفقد أن قبل دقيقة مرت عروقي. ينترشيف أخذ بالفراغ شعور محله وحل

رأيس. هززت املياه. إنها بوجهي. بارد يشء ارتطم جفوني. يف بثقٍل وأشعر
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انهيض!» هيا مارينا، يا الوعي تفقدين «أنت عيل: قال
مائة كأن كثريًا تؤملانني قدماي كانت جلستي. يف فاعتدلت ذراعي، من جذبني
واألزرق، األحمر باللونني ومصطبغتني متورمتني فوجدتهما إليهما نظرت لدغتهما. نحلة

ينفجر. لم جلدي أن من وتعجبت
اآلن؟» يل تقولينه ما «ألديك عيل: سألني

«كال.» –
للرضب التعرض تريدين هل العناء. هذا كل يستحق ال «األمر وقال: ساخًطا إيلَّ نظر

تتكلمي.» لم إن أكثر قدماك ستسوء أخرى؟ مرة
يشء.» أي أعرف «ال –

الحكومة. مع تتعاوني لم ألنك تُعدمني قد بعينه! الغباء إنه شجاعة! هذه تعد «لم –
بنفسك.» هذا تفعيل ال

بي.» هذا تفعلوا «ال كالمه: صححت
باملدرسة. أصدقائي أسماء كل لديهم أن وأخربني األوىل، للمرة مبارشة عيني يف نظر
مصري من شيئًا يغريِّ لن معهم تعاوني أنَّ أخربني القائمة. خانم محمودي أعطتهم
يُلقى سوف أصدقائي بأن أيًضا وأخربني العذاب، من ينقذني سوف ولكنه أصدقائي،
احتمال إىل أضطر فلن أسماءهم، ذكرت إذا ولكنني ال، أم أَعرتفُت سواء عليهم القبض

ذلك. من أكثر العذاب
حياتك تفقدين فربما البطولة، ادعاء تحاويل ال بشهرزاد. يتعلق فيما «أصدقك قال:
ال فهم ذلك، أعتقد ال لكنني الفدائيني، جماعة يف عضو أنك يقني عىل حامد ذلك. بسبب

التعذيب.» وطأة تحت مريم بالسيدة يستغيثون
مرتفع. بصوت دعوت أنني أدرك أكن لم

بالدوار. شعرت النهوض. عىل وساعدني بيدي فأخذ املياه، دورة إىل الذهاب طلبت
قدمي مقاس من أكرب الخف كان أرتديه. كي الفراش أمام األرض عىل مطاطيٍّا ا خفٍّ وضع
أسري كي عيلٌّ ساعدني قدمي. تورُّم بسبب ا جدٍّ صغريًا كان لكنه األقل، عىل مرات أربع
ذراعي ترك الباب إىل وصلنا أن وفور توازني. أحفظ أن السهل من يكن ولم الحجرة، عرب
يدي يف حبًال وضع ثم مني، طلب كما ففعلت أضعها، أن مني وطلب العصابة وأعطاني
باملاء وجهي وغسلت الصنبور فتحت املياه دورة دخلت وعندما املياه. دورة إىل وقادني
قد سكينًا كأن شعرت فتقيأت. أمعائي وانقبضت شديد بغثيان فجأة شعرت ثم البارد،

الظالم. يف غرقت ثم ، أذنيَّ عاٍل صفري صوت مأل نصفني. شقني
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أدركت رويًدا رويًدا يصفو ذهني بدأ وعندما أنا، أين أدرك لم عيني فتحت عندما
عيلٌّ كان تعذيبي. شهد الذي الخشبي الفراش عىل أرقد ولكنني املياه دورة يف أعد لم أنني
كدمة وجدت تحسسته وعندما كثريًا، يؤملني رأيس بأن شعرت يراقبني. مقعد عىل يجلس
املياه دورة يف سقطت أنني فأخربني حدث، عما سألته جبيني. من األيمن الجانب عىل كبرية
حالتي أن وأكد فحصني الطبيب بأن أيًضا وأخربني باألرض، رأيس فارتطم عيلَّ مغشيٍّا
ودفعني أخرى مرة عيني وعصب متحرك مقعد الجلوسيف عىل ساعدني ثم خطرة، ليست
وبها نوافذ بال ضيقة غرفة يف نفيس وجدت عيني عن العصابة نزع وعندما الغرفة. خارج
األرض. عىل رماديتني عسكريتني بطانيتني إىل باإلضافة جوانبها، أحد مرحاضوحوضيف
لكنني العفن، رائحة منها تفوح يابسة خشنة كانت بإحداهما. وغطاني النوم عىل ساعدني
حسن من متعجبة برأيس فأومأت باأللم، أشعر هل سألني برًدا. أتجمد كدت فقد أهتم، لم
عسكريٍّا زيٍّا يرتدي العمر متوسط رجل ومعه دقائق بضع بعد عاد ثم تركني يل. معاملته

الشيخ. الطبيب أنه عىل يل قدمه
منزيل. يف وفكرت عيني، أغلقت الزنزانة. كالهما غادر ثم ذراعي، يف الطبيب حقنني
ال بأنه لتخربني طفلة وأنا أفعل كنت كما جدتي فراش إىل التسلل بإمكاني أن لو تمنيت

كابوس. سوى ليس ذلك كل وأن الخوف، إىل يدعو ما يوجد
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إذ الباكر؛ الصباح يف الزاهية وألوانها طهران سكون أحب كنت صغرية طفلة كنت عندما
من الوحيد الوقت هو ذلك كان األنظار. عن محجوبة كأنني والخفة بالحرية أشعر كنت
فكنت أمي؛ تمتلكه الذي التجميل صالون داخل بحرية التجول فيه يمكنني الذي اليوم
من صباح ذات مني. تغضب أن دون الشعر ومجففات الشعر تصفيف مقاعد بني ل أتنقَّ
الكريستالية السجائر بمطفأة أمسكت العمر من السابعة يف وأنا ١٩٧٢ أغسطس شهر
أمي وحذرتني سبق وقد الطعام، طبق حجم إىل حجمها يف تصل كادت لديها. املفضلة
نقوشها عىل أصابعي أمرر أن وأردت للغاية، جميلة كانت لكنها ملسها، من املرات آالف
ال عمالقة ثلجية ككتلة تبدو فهي املطفأة، لهذه الشديد أمي حب رس أدركت الرقيقة.
وكانت زجاجية، مائدة منتصف يف موضوعة املطفأة كانت أتذكر، وحسبما أبًدا. تذوب
يف يجلسن — األحمر باللون املطلية الطويلة بأظافرهن — السيدات من الصالون مرتادات
يخطنئ أحيانًا وكنَّ فيها، سجائرهن ويطفنئ وثري أبيض بقماش املغطاة االنتظار مقاعد
أي أحدثُت وكلما املائدة، اتساخ تكره أمي كانت املائدة. عىل الرماد فيتساقط التصويب
كانت إذا التنظيف جدوى ما لكن بتنظيفها. وأمرتني وجهي يف الفوىضرصخْت من نوع

الوقت. طوال تتسخ األشياء
من يتسلل الضوء من شفاف ذهبي شعاع كان يدي. يف ورفعتها باملطفأة أمسكت
والضوء الجنوبي، الحائط مساحة نصف من أكثر تحتل التي بالغرفة الوحيدة النافذة
كي أميلها وبينما الالمعة. الشفافة املطفأة ثنايا يف ويتفرق األبيض السقف عىل ينعكس
كان ولكن ألتقطها، أن فحاولت أصابعي، بني من انزلقت إذ أخرى زاوية من إليها أنظر

وتحطمت. األرض عىل فسقطْت فات، قد األوان
«مارينا!» للصالون: املجاورة نومها غرفة من أمي صاحت
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غرفتي، إىل واندفعت الضيق، املظلم املمر إىل املؤدي الباب عرب اليسار إىل جريت
أنفايس فكتمت أنفي، أحرقت التي الغبار برائحة مشبًعا الجو كان فرايش. أسفل وتسللت
األرضية، مشمع عىل املطاطي خفها صوت سمعت فقد أمي، أَر لم أنني ومع أسعل. ال كي
ولكنني أخرى، مرات عدة نادتني الحائط. بجوار أنكمش الغاضبة خطواتها وقُع وجعلني
عما تتساءل جدتي سمعت فرايش جوار إىل ووقفت غرفتي دخلت وعندما ساكنة. ظللت
التي هي بل أكرسها، لم إنني قالت جدتي ولكن املطفأة، كرست أني أمي فأخربتْها حدث،
الكاذب مصري جهنم بأن جدتي أخربتني فقد أذني، أصدق لم املكان. تنظيف أثناء كرستها

املوت. بعد
كرستها؟!» «أنِت متعجبة: أمي سألتها

عىل املكان وسأنظف حادثًا، كان الغبار. من املائدة أنظف كنت «نعم، جدتي: أجابت
الفور.»

اللون ذات القديمة املالءة فرفعت الفراش، عىل ارتمى جسد بثقل شعرت قليل بعد
خارجة تسللُت النحيلتني. وساقيها البنيني جدتي ي ُخفَّ ورأيت األرض، عن الفاتح البني
رأسها، خلف بإحكام مشدوًدا األشيب شعرها كان بجوارها. وجلست الفراش تحت من
يكن لم مبارشة. الحائط يف وتحدق بعناية، مكويٍّا أبيض وقميًصا سوداء تنورة ترتدي

الغضب. عليها يبدو
كذبِت!» لقد «جدتي، قلت:

كذبت.» «نعم، –
منك.» يغضب لن هللا «ولكن –

«ملاذا؟» وقالت: حاجبيها، أحد رفعْت
أنقذتني.» «ألنك –

جيًدا تعلم جادة امرأة كانت فقد تبتسم؛ جدتي كانت ما نادًرا وجهها. البسمة علت
يف قط تخفق لم أنها عن فضًال األمور، ألصعب حلول دائًما ولديها يشء، بكل القيام كيفية

املعدة. آالم معالجة
ما وغالبًا صباًحا، الثامنة يف يوم كل للتسوق تذهب معنا. وتعيش ألبي جدتي إنها
الباب فتحِت أن وفور الدَرج، عىل وتبعتُها محفظتها أخذْت اليوم ذلك يف معها. أذهب
والباعة واملشاة السيارات أصوات من خليط تدفق الدَرج، أسفل يقع الذي الوردي الخشبي
تخطى الذي أغا أكرب وجه عىل الدرداء االبتسامة عيناي عليه وقعت ما أول املدخل. إىل

مكسورة. عربة عىل املوز ويبيع العمر من الثمانني
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اليوم؟» موًزا «أتريدين جدتي: سأل
برأسها أومأت شائبة. تشوبه ال اللون أصفر طازًجا فوجدته املوز، جدتي تفحصت

موزات. ثماني أغا أكرب فأعطانا أصابعها، من بثمانية له وأشارت
ترابية. أرصفته واحد اتجاه ذو ضيق شارع وهو «رازي»، شارع يف يساًرا انعطفنا
تناطح الزرقة إىل الضارب الرمادي بلونها «ألربز» جبال رؤية استطعت الشمال وباتجاه
عدا فيما طويل، وقت منذ اختفت قد الثلجية الجبال وقمم الصيف، أواخر يف كنا السحاب.
عربنا قمته. تعلو البياض من مسحة كانت الذي — الخامد الربكان — «دامافاند» جبل
من املنبعثة املكوي النظيف الكتان برائحة مشبعة البخار من سحابة عرب ورسنا الطريق

املفتوح. املغسلة باب
تعرفينها.» فأنت بالفارسية؟ ثمانية تقويل لم ملاذا «جدتي، –

كثريًا.» أفضل الروسية بالفارسية. التحدث أحب ال أني جيًدا «تعلمني –
الفارسية.» أحب «أنا –

الروسية.» إال نتحدث ال «ولكننا –
والكتابة القراءة أتعلم سوف القادم، الخريف يف املدرسة إىل أذهب «عندما –

أعلمك.» وسوف بالفارسية،
جدتي. تنهدت

امرأتني رأيت املروري. الزحام من يخلو يكاد هادئًا الشارع كان السري. يف تقدمتها
البقالة متجر دخلت عندما يديهما. يف الفارغة التسوق بحقائب تلوِّحان الطريق يف تسريان
ال الذي الكث األسود والشارب العطوف الوجه ذو — روستامي أغا صاحبه كان الصغري،
رأسها أعىل من يغطيها أسود شادوًرا ترتدي سيدة إىل يتحدث — النحيل ووجهه يتناسب
قصرية تنورة ترتدي أخرى سيدة بينما وجهها، سوى منها يظهر ال قدميها، أخمص إىل
أن النساء عىل لزاًما يكن ولم الشاه، زمن يف كنا دورها. تنتظر أكمام بال ضيًقا وقميًصا
البضائع أنواع بمختلف عامرة فاألرفف ضيًقا، كان املحل أن ومع اإلسالمي. بالزي يلتزمن
التربيزي، والجبن واللبن، والزبد، املجففة، واألعشاب والتوابل، الحبة، طويل األرز مثل
يناولني وهو روستامي أغا يل ابتسم البالستيكية. القدم وكرات القفز، وحبال والحلوى،
اللون. بني ورقيٍّا كيًسا الشادور ترتدي التي املرأة ويناول بالشيكوالتة اللبن من عبوة
ما كل إىل وأشارت جدتي تقدمت إذ العذبة، بربودته مستمتعة اللبن أزدرد كنت وبينما
مثل يف الشوارع يجوب الذي املسن الرجل طاغي؛ أغا رأينا للعودة طريقنا ويف نحتاجه.
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وتدعوه النوافذ النساء فتفتح والقطن.» الجمال وبر «أمشط ينادي: عام كل من الوقت هذا
بداخلها. القطنية األلياف أو الصوف تمشيط طريق عن للشتاء األغطية يعد كي للدخول
اليسار، إىل الشعلتني ذو املوقد كان املطبخ. إىل جدتي تبعُت املنزل، إىل عدنا عندما
نكون عندما للباب. املواجه الحائط إىل تستند األطباق وخزانة اليمني، إىل البيضاء والثالجة
قريبة الصغرية املطبخ نافذة كانت للحركة. مكان هناك يكون بالكاد املطبخ، داخل مًعا
جدتي وضعْت للبنني. مدرسة ساحة عىل تطل وكانت إليها، وصويل يتعذَّر السقف من

الخزانة. فتحِت ثم الشاي، تعد كي املوقد عىل القديمة املعدنية الغالية
املقالة؟» أين يشء! أي عىل العثور يمكنني وال مجدًدا، هنا أمك «دخلت –

أساعد كي فهرعت األرض، عىل الخزانة من اآلخر الجانب من واألواني األطباق تناثرت
كل وتؤدي بي تعتني من وهي جدتي، مملكة املطبخ كان أماكنها. إىل إعادتها يف جدتي
التجميل، صالون يف يوميٍّا ساعات عرش نحو تقيض أمي كانت حني يف املنزلية، األعمال

الطعام. إعداد تكره وكانت
أساعدك.» سوف جدتي؛ يا تقلقي «ال –

املطبخ؟» عن تبتعد أن أخربتها مرة «كم –
مرات.» «عدة –

أخرى. مرة موضعه يف يشء كل أصبح ما رسعان
لكن «كوليا!» األرجح: الرقصعىل استوديو يف يجلس كان الذي أبي عىل جدتي نادت

أحد. يجبها لم
هل أباك واسأيل اذهبي «مارينا، الثالجة: يف البقالة أغراض تضع وهي جدتي قالت

الشاي.» تناول يف يرغب
استوديو إىل وصلت حتى أمي تمتلكه الذي التجميل صالون أمام املظلم املمر عرب رست
بني، بمشمع مغطاة أرضيتها “L”حرف شكل عىل كبرية غرفة وهو بأبي، الخاص الرقص
اسرتاحة منتصف ويف أنيقة. ثيابًا يرتدون الراقصني من ألزواج بصور مزدانة وحوائطها
مغطاة مستديرة منخفضة مائدة توجد كانت — “L”حرف من األصغر الضلع — االنتظار
املقاعد هذه من واحد عىل يجلس والدي كان سوداء. جلدية مقاعد أربعة وحولها باملجالت
عسيلُّ دائًما، الوجه حليق الشعر، أشيب مرت، ١٫٧ طوله باللياقة، يتمتع كان الجريدة. يقرأ

العينني.
الشاي.» من كوبًا تريد هل تسألك جدتي أبي. يا الخري «صباح –
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أتيت. حيث من عائدة فاستدرت «كال.» إيلَّ: ينظر أن دون أجابني
وأتخيل الرقص، استوديو إىل أذهب نيام والكل الباكر الصباح يف أستيقظ عندما
متخيلة الغرفة حول والدوران الرقص يف وأرشع تصدح، — الفاْلس — املفضلة موسيقاي
جيًدا!» ترقصني أنت مارينا! يا «أحسنت ويقول: يل يصفق أركانها أحد يف يقف والدي

بدأت عينيها. من تنهمر والدموع البصل تقطع جدتي كانت املطبخ، دخلت عندما
عيني. يف بحرقة أشعر

النيئ.» البصل «أكره قلت:
أنك أحد يعلم أن دون للبكاء بحاجة تكونني عندما تكربين. عندما تقدرينه «سوف –

البصل.» تقطيع يمكنك تبكني،
كذلك؟» أليس ا، حقٍّ تبكني ال «لكنك –

ال.» بالطبع «كال، –

الشمايل الجانب يف متواضعة شقة استأجرا الثانية العاملية الحرب أثناء والداي تزوج عندما
مدنها. وأكرب إيران عاصمة طهران، وسط يف و«رازي» «شاه» شارعي لتقاطع الغربي
متجر أعىل للرقص استوديو — بخت مرادي نيكوالي رضا غالم — أبي افتتح وهناك
مروا قد والربيطانيني األمريكيني الجنود من العديد كان وملا صغري. ومطعم لألثاث صغري
وجد وهكذا العليا، الطبقة أفراد بني الغربية الثقافة انترشت فقد الحرب، أثناء بإيران

الغربي. املنوال عىل الرقص لتعلم املتحمسني من العديد والدي
العامني، بلغ وعندما ،١٩٥١ عام يف أخي — فكري ناتاليا رقية — أمي وضعت
تدريبية دورة عىل للحصول — األملانية تتحدث تكن لم أنها مع — أملانيا إىل أمي سافرت
تفتتح كي مكان إىل بحاجة أصبحت أشهر، ستة بعد عادت وعندما الشعر، تصفيف يف
األخرى هي فاستأجراها لها، مطابقة والديَّ لشقة املجاورة الشقة وكانت تجميل، صالون

مًعا. الشقتني وضما
رضا محمد كان ١٩٤١ عام ومنذ .١٩٦٥ أبريل من والعرشين الثاني يف أنا ُولدت
مولدي من أشهر أربعة وقبل إيران. مِلك هو للغرب املوايل املستبد الحاكم بهلوي شاه
آية األصويل الشيعي الزعيم أتباع يد عىل منصور عيل حسن اإليراني الوزراء رئيس اغتيل
عباس أمري أقام ١٩٧١ عام ويف إيران. يف دينية دولة بإقامة يطالب كان الذي الخميني هللا
العتيقة «برسيبوليس» مدينة أطالل عند ضخًما احتفاًال — آنذاك الوزراء رئيس — هوفيدا
حرض الفارسية. اإلمرباطورية لتأسيس األلفني بعد الخمسمائة السنوية الذكرى إلحياء

57



طهران سجينة

وملكات ملوك بينهم العالم، أنحاء كل من ين املدعوِّ من ألًفا وعرشون خمسة االحتفال
أنه الشاه وأعلن دوالر. مليون ٣٠٠ تكلفته وبلغت ودبلوماسيون، ووزارات دول ورؤساء
األخرية. السنوات يف إيران أحرزته الذي التقدم مدى للعالم يظهر أن االحتفال بهذا أراد

مدينة يف بهلوي بجامعة يلتحق كي املنزل أخي غادر عمري من الرابعة بلغت عندما
يأتي يكن لم لكنه الطول، فارع الوسيم بأخي للغاية فخورة كنت إيران. بوسط شرياز
فيها، يزورنا كان التي السعيدة املناسبات يف طويلة. فرتة معنا يمكث يكن ولم نادًرا، إال
أحب كنت الصغرية؟» أختي حال «كيف ويقول: يبتسم وهو بجسده غرفتي باب يسد كان
هدايا يعطيانني اللذين الوحيدين وجدتي هو كان املكان. تمأل التي الخالبة عطره رائحة

واملال. للوقت مضيعة امليالد عيد أن يعتقدان فكانا والداي أما امليالد، عيد
األرثوذكسية الروسية الكنيسة وكانت اآلحاد، أيام الكنيسة إىل تصطحبني كانتجدتي
عرب يقودنا الكنيسة إىل الطريق كان منزلنا. من ساعتني مسرية عىل تقع طهران يف الوحيدة
القيقب وأشجار والباعة املتاجر جانبيها عىل تصطف حيث بطهران، املدينة وسط شوارع
شارع وكان الجو، تمأل اليقطني وبذور الشمس لدوَّار العطرة الرائحة كانت العتيقة.
كانت إذ الرحلة، تلك يف لدي املفضل الجزء هو واملخابز اللعب متاجر يضم الذي «نادري»
كانت أيًضا بالنشوة. تشعرني والشيكوالتة والقرفة والفانيليا الطازجة الفطائر رائحة
السيارات، أبواق الشارع: يف بعض مع بعضها يتداخل التي األصوات من العديد هناك
تكن لم التقليدية. واملوسيقى زبائنهم، ويساومون بضاعتهم عن يعلنون الذين والباعة

صغرية. هدية يل تشرتي دوًما كانت ولكنها اللعب، رشاء بأهمية تؤمن جدتي
يف تسكن التي جدتي صديقات إحدى نزور كي مبكًرا انطلقنا اآلحاد أيام أحد ويف
تضع مجعد، قصري أشقر شعرها املراس، صعبة عجوًزا روسية سيدة كانت صغرية. شقة
باألثاث مليئة شقتها كانت األزهار. رائحة منها وتفوح أزرق، عيون وظل شفاه أحمر دائًما
الصغرية الخزفية التماثيل من مجموعة أروع ولديها الصغرية، الحيل من والعديد القديم
وعىل بل النوافذ، وقواعد الكتب، وأرفف الجانبية، املوائد عىل مكان؛ كل يف اإلطالق عىل
قدمت الرقيقة. بأجنحتها املالئكة تماثيل الخصوص وجه عىل أحب وكنت املطبخ. طاوالت
عليها مرسوًما المعة، بيضاء فكانت قبل؛ من رأيتها صينية فناجني أروع يف الشاي لنا
وضع يل يروق كان فنجان. كل بجوار صغرية ذهبية ملعقة السيدة وضعت وردية. أزهار

أقلِّبه. وأنا تعلو الفقاعات ومشاهدة فنجاني يف السكر مكعبات
تؤنس بأنها فأخربتني املالئكية، التماثيل من العدد هذا لكل امتالكها سبب عن سألتها
قد جدتي بأن فأجبتها حارس، مالك لديه منا واحد كل أن أعلم هل وسألتني وحدتها،
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للغاية كبريتني بدتا اللتني الزرقاوين بعينيها إيلَّ تنظر وهي يل أوضحْت بذلك. أخربتني
ولكنه قبل، من الحارس مالكه رأى قد منا واحد كل أن السميكة الطبية نظارتها خلف

هيئته. كانت كيف نيس
بهاتف فشعرت ما خطأ بارتكاب هممِت أن قبل من حدث هل أخربيني، «اآلن قالت:

تفعيل؟» أال أذنيك يف يهمس
ذلك.» أظن … «نعم السجائر: مطفأة يف أفكر وأنا قلت

أفضل.» سمعِتِه إليه، أنصتِّ وكلما إليك. يتحدث الحارس مالكك هذا كان «حسنًا، –
ألقي أن جدتي صديقة عيلَّ فاقرتحْت الحارس، مالكي شكل تذكرت لو أن تمنيت
أكثر. إعجابي سينال الذي التمثال يشبه مالكي أن يل وأكدت تماثيلها، كل عىل نظرة
أبيض ثوبًا يرتدي وسيم شاب املفضل؛ تمثايل وجدت وأخريًا برهة، التماثيل تفحصت
أي يملك ال ألنه كاملالئكة يبدو ال أنه فأخربتني إياه، أريها كي جدتي إىل أخذته طويًال،

مرئية. غري أجنحته بأن أخربتها لكنني أجنحة،
كثريًا. أسعدني ما وهو عزيزتي.» يا به االحتفاظ «يمكنك جدتي: صديقة قالت

∗∗∗

تدعى فسيحة عامة حديقة فهناك يوم، كل العامة الحديقة إىل تصطحبني جدتي كانت
نستكشف الساعات نقيض كنا املنزل. من دقيقة عرشين نحو مسرية عىل فالياد» «حديقة
الحارة، الصيف أيام ويف العطرة. وأزهارها العتيقة أشجارها إىل بإعجاب وننظر الحديقة
ضحلة بركة توجد كانت الحديقة منتصف يف املثلجات. نتناول طويل مقعد عىل نجلس كنا
كنت الصغرية. النافورات من العديد وحولها الهواء يف عاليًا باملياه تقذف نافورة وسطها يف
تماثيل توجد كانت الربكة حول فوقي. املياه رذاذ تنثر الرياح وأدع الربكة بجوار أقف دائًما
إىل ينظر شامًخا يقف فأحدها اآلخر؛ عن منهم كل شكل يختلف صغار لفتيان برونزية
بعصا يشري وثالث مفقود، ثمني يشء عن يبحث كأنه املياه بجوار ينحني وآخر السماء،
يستعد كأنه الهواء يف األخرى ويرفع واحدة ساق عىل يقف ورابع املياه، نحو نحاسية
وكأنها تبدو فكانت التماثيل، هذه بني والوحدة الحزن من مسحة جمعت الربكة. يف للقفز

التحرر. عن أعجزها كئيب ثابت وضع يف األبد إىل تجمدت لكنها حقيقية
بها، عاليًا االنطالق أحب أنني تعلم جدتي كانت الكربى، متعتي األرجوحة كانت
واختفاء شعري لخصالت الرياح مداعبة أحب وكنت قوتها، بأقىص تدفعني دائًما وكانت
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أن إيلَّ يخيَّل كان السبعة، األعوام يتجاوز لم الذي الصغري عاملي ويف تحتي. من العالم
األبد. إىل هكذا ستظل الحياة

من جدتي نادتني الحديقة، يف أجري كنت وبينما الظهرية، بعد ما فرتة يف يوم ذات
خطأ، باسم نادتني ولكنها املنزل، إىل للعودة حان قد الوقت بأن تخربني كي بعيدة مسافة
وأخربتني يل فاعتذرت تامارا، تكون من وسألتها حائرة نحوها أرسعت تامارا. دعتني حيث
العودة رحلة يف فانطلقنا الحرارة، شدة تتحمل ال ألنها املنزل إىل نعود أن األفضل من أنه

قبل. من متعبة أو مريضة أرها لم ألني لذلك، وتعجبُت متعبة، بدت األقدام. عىل سريًا
تامارا؟» تكون «من أخرى: مرة سألتها

ابنتي.» «إنها –
حفيدتك.» أنا سواي لديك ليس جدتي، يا بنات لديك ليس «لكن –

كثريًا أشبهها وأني أعوام، بأربعة والدي من أكرب تامارا، تدعى ابنة لديها أن أخربتني
إىل وعادت عمرها، من عرشة السادسة يف وهي روسيٍّا رجًال تامارا تزوجْت توأمها. كأني
بمغادرة لها مسموح غري أنه جدتي فأخربتني قط، تامارا تزرنا لم ملاذا سألتُها معه. روسيا
اعتادت بسهولة. األخرى الدول إىل بالسفر ملواطنيها تسمح ال السوفييتية فالحكومة روسيا؛
يصعب األشياء تلك ألن األسنان، ومعجون والصابون الجميلة الثياب لتامارا ترسل أن جدتي
— للشاه الرسي البوليس — «السافاك» جهاز من خطابًا ت تلقَّ أن إىل هناك، عليها العثور

السوفييتي. االتحاد يف شخص أي مع بالتواصل لها مسموح غري إنه يقول
«ملاذا؟» سألتُها:

مراسلة من ممنوعون أننا أخربونا ولذا رشيرة، دولة روسيا أن تعتقد هنا «الرشطة –
لها.» يشء أي إرسال أو تامارا

قط، أعرفها لم التي عمتي عن الجديدة املعلومة تلك استيعاب أحاول كنت وبينما
فقد قالت، مما كثري فهم من أتمكن لم نفسها. مع تتحدث كأنها الحديث جدتي تابعت
وغري غريبة كلمات واستخدمت قبل، من عنها أسمع لم وأماكن أشخاص أسماء ذكرت
عرشة الثامنة يف كانت عندما أنها أخربتني حديثها. من متفرقة أجزاء ألتقط فكنت مألوفة،
ذا منزًال تصف أخذت الروسية. الثورة أثناء بعد فيما ُقتل شاب غرام يف وقعت عمرها من
يمتطون جنود عن وتحدثت كبري، وجرس واسع ونهر ضيق شارع عىل يطل أخرض باب

الحشود. أحد عىل النار ويطلقون الخيول
يف الدماء كانت الرصاصات. إحدى أصابته أرًضا. سقط قد فوجدته استدرت …» –

«… ذراعيَّ بني األخرية أنفاسه فلفظ احتضنته مكان. كل
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بيدي؛ أذني تغطية أستطع لم لتتوقف. تكن لم لكنها املزيد، سماع يف أرغب أكن لم
بيني مسافة وترك الخطى إرساع يمكنني ربما يغضبها. وسوف الئق غري ترصف فهو
بدأت أخريًا بها. أعتني أن وعيلَّ يرام، ما عىل ليست فهي ما، خطبًا هناك ولكن وبينها،
ولكنها النوم، قبل الحكايات يل تحكي كانت لطاملا كلماتها. عىل صوتي وطغى أدندن
إىل يذهبون األخيار أن أعلم كنت قتىل. أي بها يكن ولم سعيدة، نهايات تنتهي كانت جميًعا
يخيفني. زال ما ولكنه الحد، هذا إىل سيئًا املوت يكون أن يمكن ال وهكذا املوت، بعد الجنة
عىل الظالم أحب أكن ولم مكروه، أي فيه يصيبك قد دامس ظالم نحو بالسري أشبه إنه

اإلطالق.
تائهة وبدت حولها، ونظرْت فجأة الكالم عن توقفْت عندما املنزل باتجاه نسري كنا
من تبقى ما وأقودها بيدها آخذ أن عيلَّ كان فقد وصلنا، قد نكون كدنا أننا ومع حائرة.
عليها، أعتمد كنت التي الحميمة الصديقة حياتي، طوال عرفتها التي القوية املرأة الطريق.
مثيل كطفلة أصبحت فجأة، ضعيفة أصبحت تساعدني بجواري دائًما كانت التي املرأة
املرة يف كلمات بضع من بأكثر تتفوه ما ونادًرا تستمع دائًما كانت التي جدتي تماًما.
كان لطاملا واملوت. والعنف الدماء عن كلماتها صدمتني حياتها. قصة أخربتني الواحدة
ذلك رأيت تحترض، جدتي أن شعرت زوال. إىل يشء كل أن أخربتني لكنها معها، آمنًا عاملي

أذني. يف به همس أحدهم كأن عينيها يف
ذلك عشاء معنا تتناول لم الفراش. يف تسرتيح كي ساعدتُها املنزل إىل عدنا عندما
اليوم، ذلك يف الطبيب إىل والداي اصطحبها التايل. الصباح يف فراشها تنهضمن ولم اليوم،
بشأن أسئلتي من أي عىل والداي يُِجب ولم مبارشة، الفراش إىل جدتي ذهبت عودتهم وعند

مرضها.
طويلة فرتة وانتظرت بجوارها، مقعد عىل فجلست نائمة، ووجدتها غرفتها، إىل ذهبُت

واهنة. هزيلة أصبحْت كم أدركُت فقط وحينها أخريًا، تحركت حتى
جدتي؟» يا الخطب «ما سألتها:

يوم. كل يحدث عاديٌّ أمر كأنه مارينا.» يا أحترض «أنا قالت:
يف الحائط عىل معلقة صورة أتأمل أن مني فطلبت املوت، بعد لنا يحدث عما سألتها
قلت الصورة. يف أراه ما بكل أخربها وأن العالم، عىل عيناي تفتحت أن منذ نومها غرفة
ويف مظلمة، غابة يف طريق يف وتسري عكاز عىل تتوكأ أشيب شعرها عجوز صورة إنها

ساطع. ضوء يوجد الطريق نهاية
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استمرت التي حياتها طوال تسري ظلت فقد العجوز، تلك تشبه أنها جدتي أوضحت
العديد واجهت وأنها وصعبة، مظلمة كانت حياتها وأن بالتعب، شعرت حتى عديدة سنوات

قط. تستسلم لم لكنها العقبات من
الرب.» وجه أرى كي دوري حان «واآلن، قالت:

بأن أعدك معي؟ هنا وأنت الرب وجه رؤية يمكنك ال لم جدتي، يا «لكن عارضتها:
مكان.» أي إىل الذهاب عليك يتعني ولن تسرتيحني، أدعك

وقالت: املرتجفة بأصابعها عيني أهداب تحسسْت ابتسامة. وجهها عىل ارتسمت
تعلمي أن عليك بأرواحنا. ولكن العينني، بهاتني الرب وجه رؤية يمكننا ال صغريتي، «يا
مختلفة.» حياة ونحيا اآلخر العالم إىل نصل كي نخطوها أن علينا خطوة إال ليس املوت أن

اآلن.» هو كما يشء كل أحب فأنا يتغري، أن يشء ألي أريد ال «لكني –
مارينا.» يا بالشجاعة تتحيل أن «عليِك –

الشجاعة أن يل وبدا وحزينة، خائفة، كنت بالشجاعة. التحيل يف أرغب أكن لم أني غري
ذلك. غري الحقيقة بينما يرام، ما عىل يشء كل بأن التظاهر حيث من الكذب مثل

العلوي الدرج وأفتح خزانتها إىل أذهب أن مني وطلبت متقطًعا، نفًسا جدتي أخذت
فراشها تحت أتسلل أن مني طلبت ثم هناك، كان ذهبيٍّا صندوًقا لها وأحرض األيرس،

صغريًا. ذهبيٍّا مفتاًحا اليرسى الفردة داخل وجدت حيث األسود، الحذاء وأحرض
عينيها. من تنهمر والدموع واملفتاح الصندوق أعطتني

اآلن. ملكك وهي الصندوق، هذا يف ووضعتها حياتي قصة كتبت لقد «مارينا، –
جدتك؟» أجل من ذلك ستفعلني هل تتذكريني. وأن بها تحتفظي أن أريدك

برأيس. أومأت
الراحة.» إىل بحاجة فأنا تقلقي، وال اذهبي اآلن آمن. مكان يف الصندوق «ضعي

خبأت مىض. وقت أي من أكثر بالوحدة شعرت حيث غرفتي إىل وأويت تركتها
كان إليها. وخرجت الرشفة إىل املؤدي الزجاجي الباب وفتحت فرايش، أسفل الصندوق
يتغري لم شيئًا أن مع مختلًفا يشء كل بدا دائًما. كعادته مزدحًما والشارع ساخنًا، الهواء

عليه. كان عما
يف أنها أمي وأخربتني بها، يفتك الكبد رسطان كان أبًدا. بعدها جدتي تستيقظ لم
كنت ويبكي. وذهابًا جيئة املمر يذرع أبي فيهما ظل أسبوعني الغيبوبة وامتدت غيبوبة.
أنا بالوحدة أشعر ال وكي وحدتها، أؤنس كي يوميٍّا األقل عىل ساعتني بجوارها أجلس
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األيام، وبمرور والهزال. الشحوب شديد كان وإن وسكينة، هدوءًا يشع وجهها كان أيًضا.
واقعة. حقيقة وفاتها تصبح أن من خوًفا دموعي أغالب كنت

جدتي، غرفة إىل فذهبت أخرى، مرة النوم أستطع ولم مبكًرا استيقظت صباح ذات
باردة، فوجدتها يدها ملست تماًما. شاحبًا وجهها كان مكانها. يف فوجدتها النور وأضأت
لها أقول أن أردت أفعل، ماذا أعلم أكن لم ولكن توفيت أنها أدركت وقد صامتة وقفت
الذي الحاجز اخرتاق يمكنني هل سماعي؛ تستطيع هل متأكدة أكن لم ولكنني شيئًا،

بيننا. املوت أوجده
كان.» أينما الرب مع طيبة حياة تحيي أن أتمنى جدتي، يا «وداًعا –

وانزويت غرفتي، إىل هرعت معنا. الغرفة يف شخصآخر بوجود غريب شعور داهمني
أذكرها. التي الصلوات كل أتلو فرايش يف

غطيت والدي. بكاء أسمع اليوم طوال ظللت بعيًدا. جدتي جثة ُحملت التايل اليوم يف
اآلمن مالذي جدتي كانت فقد إليه، أذهب مكان هناك يكن لم حويل، ونظرت بيديَّ أذنيَّ
فوق من املالئكي تمثايل أمسكت النهاية يف رحلت. اآلن ولكنها ما، خطب يحدث عندما
الرب نعمة، ممتلئًة يا مريم، يا عليك «السالم أصيل: وبدأت فرايش أسفل واختبأت خزانتي
الرب، والدة يا القديسة، مريم يا يسوع، بطنك ثمرة ومباركة النساء، يف أنت مباركة معك،

موتنا.» ساعة ويف اآلن الخطاة، نحن ألجلنا صيلِّ

إىل الظالم وسط الضوء من موجة وتدفقت فرايش، جانب عن الغطاء ارتفع
شعر ذي شاب وجه كان إيلَّ. ينظر غريبًا وجًها فرأيت فيها، أختبئ التي البقعة
بشعره، البياضمقارنة ناصع وجهه كان السواد. شديدتي وعينني مجعد أسود

أستطع. لم ولكنني يكون، من أسأله أن أردت حنون. دافئة وابتسامته
«مرحبًا.» قال:

أسفل من فخرجت أحتاجها، التي الشجاعة أعطاني رقيًقا حنونًا كانصوته
قدميه أصابع ملسُت القدمني. حايف وكان أبيضطويًال ثوبًا يرتدي كان الفراش.
حجره، عىل وأجلسني فرايش، عىل جلس ثم ورفعني، انحنى، دافئة. فوجدتها

مطري. يوم يف النرجس أزهار كعبري زكية رائحة أنفي فمألْت
عيني، أغمضت فأتيت.» تنادينني «كنِت شعري: عىل يربت وهو قال
وأشعة الربيع بنسائم إياي مذكرة شعري خصالت بني أصابعه وتحركت
شعور يخالجني صدره عىل ملت األشجار. أغصان تداعب وهي الدافئة الشمس
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فارتسمت إليه، نظرت أين. أو متى أعلم ال لكن قبل، من التقينا كأننا أعرفه، بأني
دافئة. عميقة ابتسامة وجهه عىل

قدميك؟» يف ا خفٍّ ترتدي ال «لم سألته:
منه.» أتيت الذي املكان يف الخف إىل حاجة «ال –

الحارس؟» مالكي أنت «هل –
أكون؟» أني تظنني «من –

كهاتني. عينيني يملك املالك وحده لحظة. إليه نظرت
الحارس.» مالكي «أنت –

صحيح.» «هذا –
اسمك؟» «ما –

املوت.» ملك «أنا –
يتوقف. أن قلبي كاد

وألن هللا، إىل رحلة إنه مخيًفا. أو ليسسيئًا لكنه صعبًا، املوت يكون «أحيانًا
أرشدهم فأنا ولذلك الطريق، يعرفون ال فهم واحدة، مرة إال يموتون ال الناس

وأساعدهم.»
معك؟» لتأخذني أتيت «هل –

اآلن.» ليس «كال، –
جدتي؟» ساعدت «هل –

«نعم.» –
سعيدة؟» هي «هل –

السعادة.» غاية يف «إنها –
قليًال؟» معي «أتبقى –

«أجل.» –
الطيور تشعر بَم تساءلت لطاملا عيني. وأغمضت أخرى مرة ِملتعىلصدره

عرفت. اآلن السماء. وتعانق الشمس بأشعة وتغتسل الهواء يف تحلق وهي

حويل. مالئكة أي أرى ال فرايش يف كنت التايل الصباح يف استيقظت عندما
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