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ة الشاي األخير  مقدّمة قصّ

التي  األجــيــال  يرويها  التي  الحكايات  هــي  كثيرة 
األّيام،  دفاتر  في  نبحث  ما  وكثيًرا  جيلنا.  سبقت 
وذاكـــــرة الــمــســّنــيــن عـــن روايـــــات األبـــطـــال الــذيــن 
ـــدوا الـــتـــاريـــخ وصــنــعــوا مـــن عــمــق جــراحــاتــهــم  خـــّل

ودمائهم االنتصارات.
نــعــم، هــي الـــجـــراح والـــدمـــاء، الــتــي لــم تصنع نــصــًرا فــحــســب، بــل هي 

تصنع من الوجع حكايا ومن النزيف أدًبا.
صــدور  فــي  أيقظوا  لوطنهم،  والــوفــاء  البطولة  مالحم  ســّطــروا  شــهــداء 

األحرار جذوة العّزة واإلباء...
يوم،  كّل  في  آالمهم  من  يصنعون  ينزفون،  الذين  الجرحى  أولئك  أّمــا 

في كّل لحظة ألف ألف عنواٍن للرجولة...
قــصــص الـــثـــورة لــيــســت فــقــط قــصــص حـــّب بــيــن فــتــاة وفــتــى بـــل هي 
قــصــص يــخــّلــدهــا الــتــاريــخ، حـــبٌّ مــن نـــوع مختلف عــّمــا نــعــرف، حــبٌّ 
ال يــعــرف االنــقــطــاع، حـــدوده أبــعــد مــن الــزمــان والــمــكــان، حــبٌّ للدين، 

لألرض، للوطن، للعرض....
عــيــون بــكــت، وقــلــوب مــألهــا الــحــنــيــن،.... ولــكــّن الــديــن والــوطــن أغلى. 
الثورة. ُذكرت  كّلما  تبقى  تضحياتهم  مسك  لكّن  يرحلون،  األشخاص 
نتحّسسهم،  حكاياهم،  نــروي  األّيـــام،  ودفــاتــر  األوراق  ثنايا  بين  باقون 

نستحضر أحاسيسهم في روايات وسطور...
مــيــرزاده(١)  مريم  الكاتبة  بقلم  األخير  األخيرالشاي  الشاي  أيدينا  بين  التي  والقّصة 

|   كاتبة إيرانّية من مواليد عام ١٩٨٣م، حائزة على بكالوريوس في البيولوجيا الحيوانّية من كلّية العلوم   ١
في الجامعة اللبنانّية.عاشت ٢٤ عاًما في لبنان.بدأت الكتابة في عمر مبكر كهاوية لألدب والشعر.. 
بـــدأت الــعــمــل فــي الــتــرجــمــة فــي ســـّن الــثــانــيــة والــعــشــريــن كهواية... لها تــرجــمــات لــبــرامــج ومسلسالت 
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اإليرانّية  الــثــورة  زمــن  فــي  حدثت  واقعّية  لقصص  محاكاة  عــن  عــبــارة 
متشابهة.  مختلفة  وقوالب  بشخصّيات  زمن  كّل  في  وتحدث  الخالدة 

استطاعت من خاللها أن تسلسل أحداثها بأسلوٍب عربّي جزل.
تروي الكاتبة قّصة جريٍح وقع في األسر في زمن الحرب المفروضة 
خالل  تلفت  ســنــوات،   ٧ لــمــّدة  إيـــران  فــي  اإلســالمــّيــة  الجمهورّية  على 
سردها إلى المعاناة التي قاساها في سنين الغربة وواقع حال عائلته 

من أّم وأّب وإخوة وزوجة وأوالد.
بـــدأت قّصتها بــعــرض الــواقــع الـــذي كــان يعيشه اإليــرانــّيــون، األحـــداث 
الــتــي تــتــالــت وفــرضــت حــرًبــا قــاســيــة، وكــيــف جــــّرت حــمــاســة الــشــبــاب 
والــرجــولــة فــي نــفــوس اليافعين للدفاع عــن الــديــن والــوطــن والــعــرض، 
كيف كانت أحــوال البالد آنــذاك وأوضــاع المجاهدين، معاناة الجرحى 
ونــزف دمــاء الــشــهــداء، كيف فــّرقــت هــذه الــحــرب بين القلوب واألهــل 

واألبناء.
أرادت الكاتبة في هذه القّصة التي قد تبدو أّنها رواية حّب درامّية أن 
الحرب،  من  تضّررت  التي  العائالت  تعانيه  كانت  الــذي  توّصفالواقع 
والكرامة  والــعــّزة  النصر  ضريبة  يــدفــع  المجتمع  أفـــراد  مــن  فــرد  فــكــّل 

شاؤوا أو أبوا ذلك.
نأمل أن تنال إعجاب القّراء وأن تفي بالغرض الذي من أجله نشرت 
أجل  من  إيــران  في  اإلسالمّي  الشعب  عاناها  التي  تأريخ المعاناة  وهو 
تحرير أرضــه وهــو ما يحصل في كــّل الــثــورات في العالم إذ من دماء 

ومعاناة المضّحين ُيصنع النصر.
سكينة أبو محدان

والمطالعة  الكتابة  مواهبها  العربّية.. أبرز  إلــى  واإلنكليزّية  الفارسّية  اللغتين  من  ومــقــاالت  ووثائقّيات 
والـــرســـم.. شــاركــت خــالل حياتها الــدراســّيــة بــمــعــارض لــلــوحــات الــزيــتــّيــة..صــدرت لها أّول ســيــرة ذاتــّيــة 

أوتوبيوغرافيا بعنوان «عروس الحرب» عام ٢٠١٤ عن دار المحّجة البيضاء.
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