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قبل البداية

ِمنَحًة  تلّقيُت  قٌة،  متفوِّ طالبٌة  ألّنني  حصل!  ما  وهذا 

دراسّيًة لمتابعة مرحلة الدكتوراه في اختصاص »الهندسة 

موضوع  حوَل  ومطالعاتي  الشخصّيُة  رغبتي  الصناعّية«. 

الخيار  هي  »فرنسا«  بــأّن  ِثقًة  أكثَر  جعلتني  رسالتي 

األفضل، وها أنا أَِصُل إلى »باريس«.

العلمّية  المعارف  اكتساب  عن  فضًل  شهدت،  تلك  الدراسة  فترة 

َتِجُد في  أحياًنا  أّنك  اجتماعّية متعّددة؛ لدرجِة  والجامعّية، تجارب حياة 

المجال الثاني من الخير والبركة ما ال يوجد في المجال األّول. فبالنسبة 

سنوات  كانت  الصناعّية«  »الهندسة  كثيرًا  ُيِحبُّ  مثلي  شخٍص  إلى 

جّذابة  عنها،  يتفّرع  وما  المجال  في هذا  والتخّصص  ذاتها  بحّد  الدراسة 

طالبة  الدكتوراه  مرحلة  قبل  كنت  أّنني  هذا،  من  األهمَّ  ولكّن  ومحّفزة؛ 

نشيطة في العمل الطلبي المنّظم، وكان هذا ما يعطي لتخّصصي َهَدًفا 

ا. لقد أّثرت األنشطة التنظيمّية، في نظرتي إلى التكنولوجيا  واتِّجاًها خاصًّ

والمنتوجات الصناعّية. وكذلك في رؤيتي لنمط االستهلك وتأثير الصناعة 

وموضوع نمط الحياة المهّم... بل في الحياة َنفِسها. األمر الذي جعلني 

أهتّم بكّل جدّية باألحداث اليومّية بقدر اهتمامي بدراستي بحيث كنت 
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حدث  مجرّد  من  أسمى  هدفي  ليكون  التفاصيل  لهذه  أخّطط  أحياًنا 

بسيط كـ »نيل شهادة الدكتوراه«.

من  أنا  أكن  لم  وحــوار!  نقاش  حلقة  في  وأنا  إاّل  نفسي  أذكر  ال 

وهكذا  أطلبه!  أكن  لم  ولو  يطلبني  كان  إّنــه  النقاش؛  وراء  يسعى 

وال  السلمي،  التعايش  من  نوع  النقاش  وبين  بيني  نشأ  فقد  كــان، 

موقف،  أخذ  بدون  التدّين  بأّن  وآمنت  تعّلمت  لقد  اآلن.  حتى  يزال 

إلى  ويوصلك  مّكة  عن  ُيبِعُدك  سليمة،  واألهــداف  النوايا  كانت   ولو 

تركستان))). ال يصّح أن تؤمن بمفاهيم كالحّق والباطل وتكون غيَر مبال 

أنواع  من  وتكرارًا  مرارًا  شاهدته  ما  إّن  وبالطبع،  من حولك.  يحدث  بما 

وطأت  أن  بمجرّد  أقوُله.  ما  صّحة  على  بالعشرة«  »يبصم  المسلمين 

قدماي »فرنسا« انتبهت بعد رّدات الفعل األولى واألسئلة التي واجهتني 

أّن أحًدا ال يراني هنا. ذلك  إيران، إلى  حول حجابي وحول األوضاع في 

وليس  إيرانيٌّ  مسلٌم  هو  معه  ويتحدثون  يَرونه  كانوا  الذي  الشخص 

»نيلوفر شادمهري«. لم يكونوا يعلمون أشياء كثيرة عن إيران. وإن أردت 

كبيرة عن  مسافة  تفصلها  إيران  عن  معرفتهم  فإّن  أدّق،  بشكل  أعّبر  أن 

الواقع؛ فما بالك ببعدها عن الحقيقة!

وأنا صرت »إيران« كّلها! كان يجب علّي أن أتحّمل مسؤولية نقاط 

قّوة إيران وضعفها. وكأّنني أنا المسؤولة عن كّل الظروف واألحداث. ما 

كان باليد حيلة. وبالطبع، لم أكن منزعجة من هذا االضطرار. فقد صرت، 

الحقائق واألخبار. وكانت هذه  أبيت، وسيلة النتقال قسم من  أم  شئت 

إشارة إلى بيت شعر فارسي أضحى مثًل »أيها األعرابي! أخشى من أّن طريق حّجك هذا ال يوصلك   (((

إلى مكة... بل إلى تركستان!«.
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قبل البداية 

سفيرة  أنا  صرت  القرار!  أُِخذ  لقد  يجب.  كما  واجبي  بأداء  ألقوم  فرصة 

إيران وراعية مصالح شعبي وبلدي.

فترة  أثناء  حصلت  التي  األحــداث  لبعض  رواية  هو  الكتاب  هذا 

دراستي. قبل إقامتي في السكن الجامعي عشت حوالي أربعة أشهر مع 

عائلة فرنسّية. ومع أّن ذكريات تلك المّدة ال تخلو من اللطف، لكن ما 

ستقرأونه في هذا الكتاب يشمل األحداث التي عايشتها منذ وصولي إلى 

السكن الجامعي حتى زيارتي األولى إلى إيران.

باسم  مدّونة  أطلقُت  الدكتوراه  ألطروحة  الرابعة  السنة  في 

الكتاب.  هذا  في  الواردة  الذكريات  من  عدًدا  فيها  وكتبت  »السفيرة« 

بعض المقاطع كانت تحظى أحياًنا بأكثر من خمسمئة مشاركة وتعليق؛ 

من التشجيع واإلعجاب، مرورًا بإظهار المشاعر واللطف والمحّبة، وصواًل 

إلى السّب والشتائم واإلهانات لي ولإلسلم وإليران... 

ومع اقتراب األعمال الضاغطة في األطروحة لم يعد بإمكاني متابعة 

المدّونة وتحديثها بشكل يومي، فبقَيت ناقصة غير مكتملة حتى اليوم، 

المذكرات  مع  المكتوبة  المذّكرات  تلك  لجمع  الفرصة  لي  سنحت  وقد 

التي لم أكتبها في حينها لتأخذ مًعا شكلها الحاضر.

جديدة  أحــداث  وقعت  إيــران  من  األولــى  المرة  في  عودتي  بعد 

وأغصان  ألزهــار  تفّتٌح  الحقيقة  في  وهي  يكتب  أن  يستحّق  بعضها 

األحداث التي ُزرِعت في الفترة األولى لحضوري في السكن الجامعي.
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التي  الذكريات  كتابة  إلتمام  أخرى  فرصة  لي  تسنح  أن  الله  أسأل 

حدثت بعد هذه المجموعة.

لفت نظر

وال يفوتني، قبل البدء، لفُت نظر القارئ الكريم إلى أّن األسماء المذكورة 

في الكتاب قد تّم تغييرُها حفاًظا على خصوصّية األشخاص الحقيقّيين.

 بكل احترام

 صيف 1393 هـ.ش \ 2014 م

نيلوفر شادمهري


