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حشرت نفسها يف حشود الناس  ،خبطوات اشبه بالركض و هي تلهث مسرعة

 الواقفة يف حمطة القطار. 
كان قلبها خيفق بشكلحتى كانه كان يبغي شق صدرها و االنطالق خارجا. بيد و 
أنامل متخدرة مرتعشة كانت قد لفت العباءة حول جسدها املنهك و أمسكت 
بها بشكل حمكم كأن العباءة كانت متثل اهلها مجيعا و هي تتسرت خلفها و يف 

 ظلها لتحميها. 
لة خائفة و التفتت متفرسة فيما نظرت بطرف عينها وج ،من فتحة عباءتها 

حوهلا و شعرت بنوع من االرتياح حني وجدت أنه ليس مثة أحد ممن كانوا 
 يتبعونها. 
يف  حلقت مسرعة بالقطار و القت بنفسها( تنفسا عميقا ووةنةوشةتنفست )

احدى احلافالت و ادارت نظرها مضطربة يف املكان و جلست جبانب امراة 
متقدمة يف السن تلبس املالبس الكوردية. كان العرق البارد يتصبب من 

 و حتول لونها اىل لون السفرجل يف صفرته.  ،جسمها
( كيف انها جلست دون استئذان و بغري أن تسأل املراة فيما اذا وةنةوشةتذكرت )

الذي ارمتت عليه و جلست خيص أحدا؟ لذا فانها قامت من  ،هذا املكان كان 
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املكان و ادارت وجهها اىل املراة و قالت مبسكنة و بتلعثم: اعذريين ايتها العمة 
العزيزة اذ جلست دون استئذان .. امل اكن سببا للمزامحة و االزعاج؟ اال خيص 

اسها و صررت جامعة اياها و هذا املكان شخصا اخر؟ مدت املراة يدها اىل اكي
 ،كال ،سحبت حواشي مالبسها اىل االعلى و اىل طرف الشباك قائلة: كال

مرحبا بك يا ابنيت..أنين جلد مغتبطة..ورحبت بها عدة مرات معربة عن 
متمتمة نصف واعية و عاودت اجللوس. ( وةنةوشةفرحها و سرورها. وردت )

ء باملسافرين و ارتف  الضيي  و كانت احلافلة )الفارغون( على وشك االمتال
و  ،اجللبة و كان الناس يتدافعون. فكان أحدهم منشغال بكيسه و صرته حقيبته

و شخص  ،و اخرى كان طفلها يبكي ،اخر يعرب عن سأمه بشأن عدم توفر املكان
 اخر يف ذلك الطرف على وشك احداث شيار على املكان. 

ء سوى أن ترف  يديها بالدعاء بأن ( مل يكن هلا شأن بكل هؤالوةنةوشةو لكن )
 و أن يبعدها عن هذا املكان و اىل االبد.  ،بتحرك القطار بأسرع ماميكن و جيري

امتألت احلافلة بالناس و استقر كل يف مكانه. اختلط السعال و دخان السكائر 
و مر  ،لربوزو صفري القطار.. و يف الصفري الثالث حترك القطار و بدا دويه با

على مهل و تدرجييا ََ امام املودعني الذين كان بعضهم يبكي و بعضهم كانوا 
يلوحون بأيديهم القاربهم و معارفهم الذين اخذهم القطار و سار تاركا اياهم 

 بقلوب معصورة و عيون دامعة. 
( سرعان مامدت يدها اىل الزنبيل املوضوع وةنةوشةاملراة اجلالسة جبانب )

( وةنةوشةبعض )الكليية( و الفواكه و القتها يف حضن ) امامها و اخرجت
هيا حبيبيت  ،قائلة ببسمة حلوة: ها قد حترك القطار و حنن ينبغي أن نأكل شيئا

تناولي أنت ايضا هذه االشياء و لكزته برقة و هدوء قائلة: اثناء السفر و يف 
فمي باالكل و  الطريق احب االكل كثريا و ترينين يف السيارة و يف القطار يتحرك

 مضغ الطعام. 
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( على نفسها لتظهر البشاشة على االقل اكراما هلذه املراة وةنةوشةضغطت )
ا قالت و بسمة و اهنة تعلو ثغرها : أشكرك لذ ،على كالمهاالطيبة و أن جتيب 

على االقل  فلنبتعد عن  ،جزيل الشكر عميت العزيزة. حنن الزلنا يف اماكننا
 املدينة. 

منشغلة بتناول كيس اخر حيث اخرجت قليال من حبة الرقي و  كانت العمة
اشياء أخرى و وضعتها يف كيس صغري من الورق و القتها هي االخرى يف حضن 

 ( قائلة : هيا حبيبيت تناولي هذه وتسلي. وةنةوشة)
نى هلا أن تفكر يف اجلوع و و أ ،( و التفكري يف االكل وةنةوشةو لكن اين )

زيزة تقدمني لي ايتها العمة الع ،: اه يف سرها و تقول العطش؟! كانت تضحك
؟ لو تعلمني ما أنا فيه و كم أنا هائمة؟! و لكن مل يكن هلا الطعام و الفواكه

 و نظرا  لتوسالت العمة القت االدوية و هم يكرهونها على جترعها.  ،مناص 
ته و و بدأ صوت صرير عيال ،خرج القطار من املدينة و اخذ يزيد من سرعته 
 صداه يف هذه السهول و الرباري. صفريه و الدخان يتداخل بعضه ببعض و تعكس 

( تبدو اكثر امنا و وةنةوشةو كانت ) ،كان القطار يبتعد  ،م  طول الوقت 
 اطمئنانا و شعورها باخلوف بدأ يتضاءل. 

و من بعيد ظهر وميض بعض املصابيح  ،و بعد فرتة اخذ القطار يبطئ يف سريه 
 رويدا توقف القطار.  ،و يبدو انهم وصلوا اىل احدى احملطات.. رويدا  ،

بيد ان القطار  ،و صعد اخرون  ،ترجل شخص او شخصان بدا أنهما قرويان 
توقف لعدة دقائق فقط و سرعان ما اخذ بالتحرك. يبدو أن هذه احملطة كانت 

و  ،جانب النافذة  ( اىلوةنةوشة) ،من احملطات القريبة و الصغرية . نقلت العمة 
فألجلس أنا  ،و حتى ال حيتكوا بك  ،أنتقلت هي اىل مكانها قائلة : مير الناس 

 من الطرف االخر. 
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و بعد فرتة خيم الصمت على  ،و حترك القطار مرة أخرى و اخذ يزيد من سرعته 
الناس و متايلت اعناق بعضهم و استغرقوا يف النوم بينما اخذ البعض االخر 

   بعضهم البعض. بالتحدث م
افلة و لفت عباءتها حول رأسها بنافذة احل ،بائسة حزينة  ،(وةنةوشةالصقت )

و  ،جسمه لفا حمكما و اغمضت عينيها النيالوين احلزينتني مصطنعة النوم 
 خاصة بعد أن ركنت العمة اىل السكوت . 

و اسرتدت وضعها  ،( كأنها يف غيبوبة و استيقظت من غفوتها وةنةوشةكانت )
 فكرت يف ما هي فيه : 

و لكن اىل اين ذاهبة أنا االن ؟ اية بغداد ؟  ثم هل أنين أستطي   ،حسنا  _
فأين  ،أن اتكلم كلمتني باللغة العربية ؟  و حتى لو تعلمت التحدث بالعربية 

و ال أعرف اي  ،فتاة مثلي يف السابعة عشرة او ثامنة عشرة ال اعرف أحدا 
 اىل اين أنا ذاهبة ؟  ،سبيل سأسلكه 

ملاذا اصابين اجلنون بهذا الشكل .. ليت رقبيت كانت قت قصمت و  ،حقيقة  _
فرمبا كنت اعرف أحدا او احصل  ،مل اكن قد فعلت هذا . كانت كركوك افضل 

ماذا  ،على أحد املعارف او االقارب .. ما هذا الذي فعلته بنفسي .. رباه 
 ميكنين أن افعل ؟ 

( و مدت يدها حتت العباءة و مسحت وةنةوشةتبد اخلوف ب)مرة أخرى اس
اذ  ،غري انها ابدت ندمها و قالت يف نفسها : فليحدث لي ما حيدث  ،دموعها 

أن ذلك احب الي من أن اق  بني براثن هذا الوحشي القذر السئ اخللق. ياترى 
االميكنين أن احصل على شخص من بني كل هؤالء الناس حيمل ذرة من 

 و الشفقة و الرمحة يف قلبه ؟ و من هي هذه املراة الطيبة ؟ سوف اروي الضمري
 هلا االن كل شيء .. باهلل انها تبدو امرأة حمرتمة. 
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ال ال أجترأ على ذلك . من يقول انها سوف تصدقين و ال يدور يف  ،ال  _
خلدها انين واحدة ايضا من تلك الفتيات التافهات احملطمات كل القيم . ثم 

هل  ،و اهلل وحده يعلم  ،يقول انها سوف ترضى أن اكون سبب بالء هلا من  
هلذه االمرأة اوالد ؟ ثم من الذي يقول أن ابناءها و بناتها يرضون .. ما هذه 
االقوال ؟ أو من يقول أن هذه العمة سوف ال ختدعين فيما بعد ؟ او انها تقربين 

ل انها ال توقعين يف مأزق ؟ ثم من يقو ،بالكالم املعسول و يا روحي يا روحي 
أن يصدر عن هذه النفس و املظهر املالئكي سوى باهلل ال اصدق  ،ال  _

 االنسانية و االعمال احلسنة. 
اعتقد أني كنت حمظوظة أن صادفت هذه املراة الطيبة . كان ملرا حسنا حيث مل 
ي اذهب اىل حافلة أخرى . امل تنظري اليها كيف فتحت لي حضنها و اظهرت ل

 حمبتها . 
لقد احسنت  ،( .. فكانت تقوي قلبها حينا ََ و تقولوةنةوشةلقد تقاذف اخليال ب)

و حينا ََ اخر كانت تشعر باخلدر و تصاب باخلفقان حني تتذكر  ،صنعا حني جئت 
فماذا ميكنها أن تفعل بعد ذلك .. ملاذا  ،أنهم سوف يصلون اىل بغداد بعد مدة 

مل جتد حال اخر لنفسها . أن سفرها هذا و ذهابها اىل بغداد بالقطار كان محاقة و 
 تهورا ََ و سوء تدبري. 

و كان الصمت قد اطبق على  ،استمر القطار فرتة طويلة على سرعتها هذه 
ملصابيح معضم املسافرين . قلل القطار مرة أخرى من سرعته و ظهرت ا
فقام  ،الكهربائية و توقف القطار تدرجييا. أنتشر اهلرج و املرج بني املسافرين 

بينما صعد البعض منهم حاملني   ،البعض و هيأوا أنفسهم للرتجل من القطار 
و استيقظت العمة من النوم و قرأت الشهادتني و التفتت اىل  ،احلقائب 

و هي تقرب  ،( و قالت هلا بصوت مبحوح يبدو فيه النعاس بوضوح وةنةوشة)
رأسها منها كأم رؤوم : ها يا روحي احلمد هلل أنت ايضا منت . و اكملت حديثها 



11 

جلسة ، كيف يتأتي ببسمة حلوة قائلة : و لكن بني كل هذه اجلموع و أنت 
كائه ، مل للمرء أن يغفو قليال ؟ حرام ، بسبب صراخ و سعال هذا الطفل و ب

 يعرف النوم اىل عيين سبيال. 
( يف نفسها :  ايتها املعة العزيزة ، مل تكوني على بينة من وةنةوشةقالت )

وضعي . لقد منت نوما جيدا . الويل لي ،  كيف يعرف النوم اىل عيين سبيال 
. و لكن سلمت ايتها العمة العزيزة و لتكونني يف احسن صحة ، فها حنن قد 

 ني و أنت تغطني يف النوم و تشخرين و تقولني أنين مل أمن. مررنا مبحطت
( خبدر يسري يف جسمها و خفق قلبها وجف حلقها و وةنةوشةفيأة ، شعرت )

اصابت الرجفة ركبتيها حني شاهدت أحدهم مبالبس الشرطة دخل الغرفة و يف 
غمضة عني مر يف خياهلا بأن هذا الشرطي قادم و يفتش احلافالت و يبحث 

ا و من يدري بأن هذا الوحشي املنحط ليس يف أحدى احلافالت االخرى و عنه
من يعلم بأنه ال يبحث عنها. رغم انها حني نزلت من الباص شاهدت ذلك 
الساقط هو و من هم حوله يتيهون حنو باب سيارتهم ، و لكنها مل تتيقن فيما 

 اذا كانوا قد ذهبوا او عادوا اىل حمطة القطار. 
( مضطربة العباءة حول نفسها و قالت و هي تتمتم: من يعلم وةنةوشةلفت )

بأنه مل يلحظين و مل يعد اىل حمطة القطار ، ليس ذلك بعيدا . رباه ماذا افعل و 
اخذت تتدب حظها . قطعت العمة خياهلا و قالت : فديتك اخرجي البطاقة ، 

 فهاذا مفتش القطار يدقق يف البطاقات. 
بنفسها على ايدي و قدمي العمة ، و كادت أن ( أن تلقي وةنةوشةأوشكت )

امليت تصاب باالغماء فرحا ، لذا فانها و هي ترتعش و ببسمة اشبه من بسمة 
مدت يدها بسرعة اىل جيبها و قالت بهدوء : طيب ، على عيين ، ها هي 
البطاقة .. اماه ، زاغت عيناي ظننته شرطيا كان العمة منهمكة و بتؤدة يف 
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و قالت هامسة : وياله ، ماتت عمتك ، أنت االخرى تشعرين اخراج بطاقتها 
 باالضطراب لدى رؤية الشرطة .. خطفهم املوت ، التدرين كم أنا اكرههم. 

حترك القطار مرة أخرى .. و كان الليل متأخرا و هدأت أصوات املسافرين و 
 صراخهم و أن من كانوا قريبني منها يعلو شخريهم. 

( قد زالت حني شاهدت مفتش القطار وةنةوشةابت )مل تكن الرجفة اليت اص
املدقق يف البطاقة و الذي حسبته شرطيا. رغم انها كانت تقوي نفسها لتكون 
قادرة على التحدث م  العمة و ترد عليها ، غري انها مل تستط  اخفاء طقطقة 
اسنانها . و اصاخت العمة بسمعها و مسعت فيأة صوتا ََ يشبه طقطقة االسنان ، 

ربت على صدرها حبرص و هلفة و تناولت حقيبتها قائلة : ال ماتت امك .. فض
هل تشعرين بالربد ؟ باهلل تصدقني، أنا االخرى ارتعش و تكاد الرجفة تنتابين ، 
و خاصة أن الليل صحو ، لذا فأنه بارد جدا ، و التفتت العمة اىل النافذة قائلة 

 : و خاصة يف هذه الصحاري و السهول. 
( و هي تقول : هيا وةنةوشةالعمة سرتة صوفية مسيكة و التفتت اىل )اخرجت 

البسيها ، ملاذا مل تتكلمي قبل االن .. انها سرتة بنيت )شةوبو( ارسلتها اىل 
اختها كهدية و أخذها اليها ، قالت العمة و هي تريد تشويقها على ارتدائها : 

 باهلل انها جديدة و مل يلبسها أحد. 
( شكرا جزيال ََ و كانت على وشك أن تقول كيف و ماذا ، و ةوةنةوششكرتها )

لكن العمة مل تنتظرها و وقفت قائمة و اختذت من عباءتها كستارة و قالت 
 بامسة ، باهلل يا ابنيت ليس من أحد مستيقظا ََ و ليس مثة من يرأنا ، قومي . 

و  ( أن تطيعها و اخذت تزيح العباة  عن نفسها على مهلوةنةوشةاضطرت )
شعرت يف ارتداء السرتة .. و لكن ماذا وجدت العمة ؟ اصيبت العمة بالدهشة 
البالغة و مل يسعها اال أن تقول هامسة ماشاءاهلل ، جنبك يا ابنيت من عيون 

 السوء. 
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استغربت العمة من العمل االهلي و كل هذا اجلمال الذي كان خمفيا حتت العباءة 
ذات خربة عضت على شفتها  كامرأة متزنة. اصيبت العمة بالوجوم لفرتة ، و 

و استغرقت يف التفكري ثم بعد أن لفت عي االخرى راسها بذريعة االخالد اىل 
 النوم : 

رباه ، ماهذه الفتاة اجلميلة ؟ فمنذ جلست جبانيب مل امس  صوتها متاما . كل  _
هذا الصمت و االرجتاف ؟ ال مالبس معها و ال حقيبة ، و ال كيس ؟ كل هذا 
الضطراب لدى رؤيتها الشرطة .. ماذا ميكن أن تكون ؟ البد  أن شيئا ما 

 موجود .. يا ترى ..؟ 
لكن مل كل هذا اهلل  ؟ البد انها قامت بعمل ما ؟   كال ، انها تبدو حمرتمة .. و

و لكن من يقول انها ال تصطن  املسكنة و الرباءة ، او انها مل ترتكب امثا ؟ 
 التوبة ياربي ال تلمين على هذا . 

كال ، ال اصدق ابدا أن يكون السوء نابعا من هذه العيون اجلميلة املليئة  _
سيئوون أن يغريوا أنفسهم هكذا . بقليل من باحلزن .؟ ال اصدق أن يستطي  امل

التحدث و املخاطبة تظهر لديهم اشارة أو دليل ما . انها دخلت قليب منذ 
 النظرة االوىل . اذ يتقطر منها االحرتام و احلياء. 

( قد أمالت برقبتها و هي تفكر وةنةوشةغاصت العمة يف حبر اخليال ، و كانت )
اصيب دماغها باجلمود ، و كانت اشبه مبن وق  صامتة . كان خياله قد اثري و 

 للخالص. يف حبر القرار له و ال حدود و مل يبق هلا طريق 
مرت يف خياهلا حياتها كشاشة السينما ، منذ الطفولة و كيف اصيبت 
باملصائب و النكبات و كيف انها ال تتذكر عن امها و ابيها شيئا سوى ما 

لون بأن والديها كانا شخصني يتصفان مسعته من االقارب الذين كانوا يقو
بالطيبة و اللياقة و كانا ميتلكان بيتا جيدا و كانا صاحيب ديوان للضيوف ، و 
كم كانا حيبانها ، و كم كانت مدللة و أن الدنيا قد نورت فرحا بوالدتها ، و 
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كيف أنهما يف طريقهما اىل فرح أحد أقاربهما يف القرية تعرضا اىل وابل من 
 ات خطأ ََ و لقيا مصرعيهما و انها كانت يف حضنهما و مل تصب بسوء. االطالق
( آهة هادئة و نزلت الدموع من عينها اجلميلتني ، و وضعت وةنةوشةاطلقت )

يديها بهدوء على بعضهما البعض و شبكت اصابعها بشدة و قالت بأنني 
تين اىل صامت : فديتك رباه .. مل أبقيت علي و ملاذا مل تقتلين معهما و عرض

 كل هذا الشقاء و سوء احلظ ، .. ملاذا ، ملاذا ؟ 
فأنها ( أن يطرق صوت بكائها و حشرجتها مسام  العمة ، لذا وةنةوشةخافت )

كانت حتاول إرغام نفسها على الصمود و األمتناع عن البكاء . و لكن حينما 
ا تذكرت عمتها مل تستط  التحمل فاجهشت يف البكاء و نزلت دموعها مدرار
على خديها و فكرت يف حال تلك العمة حني يعود زوجها و ابن زوجها اىل بيت 
، يا ترى ماذا فعال بهذه املسكينة و كيف أنهما صبا جام غضبهما عليها . 
مرت عمتها امام عينها كيف  انها ببسمتها الطاهرة و قلبها الساذج ال تعرف 

خلداع و النصب و شيئا عن هذه االموال اليت حيصل عليها بشتى صنوف ا
االحتيال ، ال تعرف شيئا عن كل هذا سوى البقاء ليال و نهارا يف املطبخ بني 
الدهونات و السمن و أن كل ملذات الدينا لديها تنحصر يف ملء بطون اوالدها 
و ارضائهم و ارسال املوائد و الصواني اىل غرفة االستقبال اليت يضعها زوجها  

معارفه الذين يلعبون القمار و يشربون اخلمر من النصاب امام املقامرين من 
املساء حتى الصباح ، فال زوجها يعرف ما تتيشمه هذه املسكينة من عناء و 

  تعب و ال هي تعلم مبا يقوم به زوجها.
( حني فكرت كيف أن عمتها مل تكن تسمح أن تبتعد عنها وةنةوشةعصر قلب )

ابن زوجها السقط خلقا ، النها قيد شعرة و كيف انها كانت تنصحها خوفا من 
كانت تعرف كم هو سيئ اخللق و الذي كان دوما يركض وراء اخلادمات يف 
البيت ، و أن اي واحدة منهن مل تكن تبقي يف هذا البيت طويال خوفا من هذا 
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الوحشي و أن اسوأهن اخالقيا مل تكن متضي يف البيت شهرا واحدا من كثر ما 
 بهن. كان يعتدي عليهن و يتحرش 

( يف خياهلا بتفقد كل واحد من الذين كانت تعرف بأن زوج وةنةوشةقامت )
عمتها سوف يتهيم عليهم و يتحرش بهم و سيدعي بأنهم قد ساعدوها اي 

 ( و اخفوها ، او أنهم قد خلصوها و أرسلوها اىل أحد االماكن . وةنةوشة)
ب جام غضبه ( آهة هادئة و قالت يف نفسها : أنه سوف يصوةنةوشةاطلقت )

على االم خورشة املسكينة اكثر من االخرين . و يعتقد بأن رحيلي هذا قد 
 حدث بتدبري منها. 

( يديها و اصابعها و ارتعشت شفتاها بسبب البكاء و قالت وةنةوشةعصرت )
متمتمة : كيف ال حتبين ، فهي أمي و هي اليت ربتين .. و لكن ماذا يدخل يف 
 دماغ هذا اخلبيث ، و هل يعرف معنى االمل و هل تدخل الرمحة و الشفقة قلبه ؟! 

كانت تسمح اين لالم خورشة أن تعلم بأني قد اختفيت ، ثم لو كانت تعلم هل 
، رمبا بذلك ؟ و كيف كانت تطلقيت هكذا ؟ و االن بعد أن علمت باختفائي 

 تقطعت نياط قلبها او انها أنتحرت حزنا و أسفا. 
( دموعها بظهر يدها و بأبتسامة كأبتسامتها السابقة ، هزت وةنةوشةمسحت )

  رأسها حتت عباءتها و هي تقول يف نفسها : نعم ، كان البك ينوي أن يقط
مهري عليه يوم اخلميس و يتم زفايف اىل جنابه .. هكذا و بكل بسهولة ، كأن 
املدينة ال صاحب هلا ! دون أن احب ذلك إكراها و إجبارا و هو كان يعرف كم 

 أحبه ! ماشاء هلل ! 
( نفسها ، هذه املرة ، و قالت يف نفسها سأصبح خادمة البيوت وةنةوشةمللمت )

وسخ االعمال من العيش م  هذا اخلبيث الوحشي. مل ، افضل القيام باسوأ و أ
تكن عميت املسكينة مطلعة على شئ . هل كان من املمكن أن أخربها بذلك ، 

 كان زوجها حياول ضربي ، كان الوالد و ابنه حيمالن علي. 
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توقف القطار يف حمطة أخرى و استيقظ معظم املسافرين . و استيقظت العمة 
( و هي تروي هلا كيف أن طفال يف هذا وةنةوشةم  )ايضا و أخذت يف احلديث 

 الطرف بدأ بالبكاء و ايقظ طفال من الطرف االخر. 
اىل احلديث عن احفادها من أبناء إبنتها و و أنتقلت من احلديث عن االطفال 

( وةنةوشةإبنها و كم حتبهم ة ماذا يقول أحدهم و كيف يكلمونها . و كان قلب )
، كلما مر الوقت ، يصاب خبفقان أشد ، الن العمة قالت مرة او مرتني ، مل يبق 

 أمامنا الكثري و سنصل بغداد ، أنشاءاهلل ، م  شروق الشمس. 
( و قالت : عزيزتي يق  بيتكم يف أية حملة ؟ أن شاء وةنةوشةإلتفتت العمة اىل )

 باالخالص و احلب : اهلل يكون قريبا من بيتنا ، قالت العمة ببسمة مفعمة 
ماذا ميكنين أن أفعل ، أني أفكر فيك منذ االن ال أستطي  أن أفكر يف أننا  _

سنفرتق االن..ال أدري مل أحببتك هكذا و مل اسبغت عليك حناني كأنين أعرفك 
 منذ زمن. 

( يف قلبها : الويل لي ، أي حملة و أي بيت ؟ ملاذا ، هل أعرف وةنةوشةقالت )
( قواها و قالت لنفسها : ال حل لي ، وةنةوشة؟ استيمعت ) أين أولي وجهي

وحظي و ال اعتقد فألقل هلا و احدثها عن نفسي مبزيد من السرعة .. هذا أنا 
أن حيدث لي اسوا مما حدث لي يف السابق و خاصة أن اهلل قد القى هذه املراة 

 الطيبة يف طريقي. 
سهم و حيملون حاجاتهم . كان كان الصبح قد أنبل  ، و كان الناس يهيؤون أنف

رجل شاياتي قد دخل احلافلة حامال القوري و االستكانات يبي  الشاي و قرص 
اخلبز و البيض املسلوق ، و جتم  حوله عدد من الناس يشرتون منه . و كان قد 
 بقى لدى البعض مأكلهم الذي قد أتوا به من بيوتهم ، فيشرتون الشاي فقط. 

( قد اثؤت فيها تأثريا وةنةوشةهشة يف البكاء و أن قصة )كانت العمة التزال جم
( وةنةوشةكبريا و كانت كمريضة تهذي و تكرر حتت شفتيها معربة عن حبها ل)
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مواسية اياها ، و تض  يدها على عينيها و تقول : واهلل سأضعك على عيين 
نت هاتني ، التفكري يف شئ ، فلو ختليت عن ابنيت )شةوبو( لن أختلى عنك . كا

تقرب فمها من أذنها و تقول هلا هامسة : التتصوري أني اتركك..هلل محد ، لي  
بييت اخلاص بي ..حفظاهلل االبناء و البنات النفسهم ..لست حمتاجة اىل اي 
واحد منهم .. اتقاضي الراتب التقاعدي لوالد )محه( زاده اهلل راحة يف قربه ، و 

عض االعمال ، و بسبب ابنيت اليت لو أن بييت يف السليمانية ، و لكن لي ب
و احيانا أخرى يف بغداد . بيتها يف بغداد ، فأحيانا ابقي يف السليمانية ، 

 فكيفما يكن االمر ، ال حتملي هما. 
( على رأس زقاق يف حي وةنةوشةتوقفت سيارة االجرة اليت حتمل العمة و )

 )احليدر خانه( و نزلت االثنتان منها. 
لفت جسدها لفا جيدا حاملة كيسي العمة على كتفها . و  ( قدوةنةوشةكانت )

( ، و وةنةوشةكانت العمة تلهث و هي حتمل زنبيال و حقيبة صغرية تسري أمام )
ماأسرع ما ضاعتا يف االزقة امللتوية حلي احليدر خانه.. و بعد فرتة من السري ، 

ي الثانية وقفتا امام أحد البيوت . طرقت العمة الباب و اسرع طفل يف حوال
عشر من العمر و فتح الباب ، و ما أن رأى العمة حتى توجه اليها و أخذها 

 بني ذراعيه متلهفا صائحا امه و أباه بأن اجلدة قد عادت. 
جاءت بنت العمة و زوجها و ابناؤهما مسرعني ألستقباهلا حيث أنهم كانوا قد 

املدرسة و اعماهلم إستيقظوا من النوم مزمعني على تهيئة أنفسهم للذهاب اىل 
 اخلاصة. 

( بينهم و دخلوا البيت وةنةوشةو بعد اجراء التقبيل امام الباب قادوا العمة و )
 و هم يكررون عبارات الرتحيب معربين عن فرحتهم . 

و قالت العمة و هي سائرة يف الطريق اىل الداخل .. و هذه ابنة خدر ابن عمي 
كان قد محل د أتيت اىل السليمانية ، الساكن يف قره داغ ، و حني علم أنين ق
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معها )ثةرى( ليزورني ، ثم انها كانت متوكعة قليال فيلبتها معي لتكون 
 معي فرتة من الوقت ثم نعود معا. 

( و وةنةوشة( ام االطفال ذاهلة اىل كالم امها و اعادت النظر يف )وةنةوشةأصغت )
بن عم كلها عدة سنوات و قالت يف نفسها : ماذا تقول أمي ؟ أي )ثةرى( و اي ا

رأيت خالهلا ابن عمها . )ثةرى( كيف كربت هكذا و بهذه السرعة .. و لكن يف 
غمرة فرحتها مبييئ امها قفزت فوق خياالتها بأسرع ماميكن و خاضت بشوق يف 

 التحدث و السؤال عن أوضاع االقارب م  كل سكان املدينة. 
د الرتحيب احلار بها و توجيه اما صهرها ، زوج شةرمن و والد االطفال فبع

التحية و السالم اليها ، ذهب اىل غرفته لتبديل مالبسه .. و قال يف نفسه و هو 
يرتدي مالبسه ، من اجلك يا رب اي نوع من الفتيات هذه .. و اه ، كم هي 
مجيلة كأنها يف احلقيقة حورية ! اين كانت محاتي قد خبأت ابنة العم هذه .. أنتهى 

بديل مالبسه و عاد للوقوف امام املرأة و أعاد النظر اىل نفسه ، ثم الرجل من ت
بدأ ميشط شعره . و وقف برهة و نظر اىل نفسه مرة أخرى و علت البسمة شفتيه 

جانبا و حرك كتفيه و رف  حاجبيه اىل االعلى ، ثم وض  املشط الذي كان يف يده 
ب بها جمداد و السؤال و ذهب متيها اىل حيث محاته و االخرون و أعاد الرتحي

عن احواهلا ، فخرج م  اوالده ليأخذهم اىل مدارسهم و يذهب هو اىل دائرته و 
 . ىل احلمام لغسل أيديهما و وجههما( اوةنةوشةحمله . ثم اخذت العمة )

( و قالت هلا هامسة : كفي وةنةوشةاغلقت العمة الباب و قربت رأسها من )
البشاشة وجهك لكي ال يقولوا ما هذا ، و عن ذلك و لتنفرج اساريرك و لتعل 

ملاذا هذه الفتاة حزينة غري مرتاحة . و بأبتسامة حلوة ضربت صدرها و قالت ، 
سأفديك بروحي ، و بعون اهلل سوف تنسني كل ما القيته من االتراح و الشقاء 

( بتقبيل يدها و وةنةوشة( ، و قامت )وةنةوشة. و اثر ذلك بأدرت بتقبيل )
 ة سأظل ، مادمت حية ، خادمة لك ، و تعانقتا. قالت خيل
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( االستعيال قائلة : اذهيب أنت و اجلسي ، و بعد وةنةوشةو طلبت العمة من )
 أن علمتها على كيفية التصرف. 

( من احلمام بعد أن غسلت وجهها و لفت غطاء رأسها حول وةنةوشةخرجت )
فيها و نادتها شه رمن جيدها و اجتهت اىل الغرفة اليت كانت معدات األفطار 

اىل الدخول للغرفة و أنتهزت هذه الفرصة للوصول اىل امها لتسأهلا  بوجه بأسم
عن موضوع ابنة العمم هذه اليت كانت قد داخلتها الشك ازاءها و جلت شه 
رمن احلمام يف الوقت الذي كانت امها عاكفة على احكام ربط غطاء رأسها و 

ها و قالت هلا هامسة و بشيء من الدهشة : تكرار التشهد ، و اقرتبت من ام
 اماه .. ماهذه الفتاة ، انها مجيلة جدا ، ثم متى كانت ابنة عمك . 

ثةرى بهذا اجلمال ؟ ماشاء اهلل ماأسرع أن اصبحت هكذا ، و اهلل أني جلد 
 حائرة من عمل اهلل. 

كذا و قالت امها ببسمة مجيلة : كيف يأبنيت ، أال تعلمني أن البنات يكربن ه
بسرعة ، ثم أنك مل تريهم منذ عدة سنني . كيف أنك نسيت أن ثةرى كانت 

انها منت و كربت .. ثم هناك  _ماشاء اهلل  _مجيلة و هي طفلة ، و لكن تبدو 
حني يكربن من ال تظهرن يف طفولتهن على شئ من اجلمال و املالحة ، و لكن 

 يظهر مجاهلن و مالحتهن و هناك من هي بعكس ذلك. 
التفتت االم بلهفة اىل ابنتها قائلة : دعي االن هذه االقوال ، اخربيين عن 
اخبار العزيز شةمال ، كيف هو .. سأشرب االن استكانا من الشاي و اذهب 

 الزوره ..اكاد اصاب باجلنون هما عليه .. باهلل عليك كيف حاله؟ 
جهة ، و أذ أن شةومن اليت كان موضوع  ابنة عم والدتها قد اشغل ذهنها من 

انها مل تكن تثق قلبيا بكالم والدتها و من جهة أخرى كان اهلم قد استبد بها و 
كانت حتب أن تعرف من هي هذه الفتاة . كما انها من جانت أخر كانت تستاء 
من أن تدخل فتاة مجيلة كهذه بيتها اليت تعشقها النساء ، فما بالك بالرجال ، 
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املطر انتباهه و مييل برأسه اليها ، فما و خاصة أن زوجها رجل جتلب عروس 
 بالك بهذه املليحة؟ 

أجابت شةرمن على أسئلة والدتها بنوع من االمتعاض و بسرعة . و قالت : 
أن شةمال على أحسن حال ، و لكنه وق  يف بعض التالسن م  صاحب البيت 

 .. فضربت العمة صدرها بلهفه و قالت : 
 لي لي . ال قدر اهلل .. باهلل عليك قو _

ا كل مأخذ عادت اىل نفسها و كان خياهلا قد اخذ بهوكانت شةرمن اليت 
 : قالت
طلب صاحب الدار أن يقوم باجراء مناسبة ختان طفله الصغري يف تلك الدار  _

، النها كما يدعي انها دارهم القدمية و حتظى بنوع من القدسية عنده ، و قام 
ه . فضربت العمة نفسها مرة أخرى قائلة بعملية ختان مجي  اطفاله يف الدار هذ

 : و لكن باهلل عليك كيف ؟ و قالت شةرمن : 
ماذا أقول .. أنت مخين ماذا حدث . اكملت شةرمن حديثها قائلة : مل جيدهم 
ذلك نفعا ، و أصر صاحب البيت على أن يتم هذا االحتفال يف تلك الدار او أن 

 يذهبوا و خيلوها . 
 تهم اىل اخلارج ، قال : فخشية من أن يطل  صو

حسنا يا اخي تفضل كما تشاء ، تقوم بأجراء مراسيم احتفال فيها او   _
مناحة لوالدك ، افعل ما يبدو لك . فاضطروا اىل مج  االوراق و االشياء 
االخرى املوجودة و وضعها يف غرفة السرداب و اغلقوا عليها الباب .. فتمارض 

اىل بيت أحد معافه و ظل هناك اىل أن دلري و ظل هناك ، و ذهب شةمال 
 أنتهت مراسيم اخلتان. 

 و أصيبت العمة بالذهول و قالت : 
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بااهلل عليك ، هل ميكن أن حيدث مثل هذا العمل .. حولتك أنت و مراسيم 
عملية اخلتان اىل اهلل ايها الرجل ، و لكن بعيدا عن الطفل الذي ال ذنب له . 

 العمة حديثها قائلة : ثم اكملت 
الدكتور حسن ، امل يكن قادرا على قول شئ بهذا اخلصوص ، فهو على وفاق  _

 كبري من الرجل صاحب الدار ؟ 
 : فهزت شةرمن رأسها و قالت

هل كانوا قادرين على  عيبا ، االتعلمني أنهم خمافة أن يصدر هلم صوت ، _
 ؟ التفوه بشئ
 : فقالت العمة

و اهلل أنك تصدقني . ثم اردفت قائلة : )) و خاصة شخص مثل شةمال فدته 
امه . و لكن بقدر علمي ، البد أن الرجل قد علم شيئا لذا فأنه خيلق الذرائ  
من اجل أن خيلوا الدار ، النين قبل عودتي اىل السليمانية ، صادفين امام 

 أنوي اجراء بعض الباب و قال لي : سلم على شةمال افندي و قال له أنين
التعمريات يف الدار الجل أن يبحثوا عن دار أخرى ، رغم أنكم أناس طيبون و 

 أنين احبكم (( . 
 قالت شةرمن : 

اظن أنه كان قد أخرب الدكتور حسن ايضا ، و لكنين اعتقد أنهم قد اقنعوه  _
 بالعدول عن قراره . ثم اكملت شةرمن كالمها قائلة : 

نين اقوم بأجراء تعمريات يف الدار ، و يقول احيانا ، يسكن بعض املرات يقول بأ
يف الدار شباب عزاب ، و أنا عندي بنات عزباوات .. اين ، أنين ال ارى نساء 

 او اطفاال سوى شةمال الذي قلما يكون حاضرا يف البيت. 
 علت بسمة وجه شةرمن و قالت : 
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اىل البيت و مكثنا الليل  حني مل تكوني هنا ، ذهبت و أنا و االطفال و والدهم
 هناك ايضا لعله يصدق و يقول أن هناك عائلة و اطفال يدخولون البيت . 

قالت العمة : سأشرب استكانا من الشاي و سأذهب . قالت هذا و خرجت من 
 إبنتها من احلمام . نظرت االم اىل ابنته نظرة اشبه بالتوسل و قالت هلا : 

ري فهي متوعكة قليال . فمطت ابنتها باهلل عليك ، خذي بالك من ثة _
 شفتيها من حتت ، و كانت غارقة يف التفكري يف ابنة عم والدتها هذه. 

قبل الظهر وصلت العمة اىل بيت ولدها ، فتعانقا بلهفة و حرارة ، و سألت 
 العمة حبرارة عن احوال االوالد و االخرين. 

ت قد جعلت منا يتامى .. قال إبنها شةمال ، حللت بألف خري ، يف احلقيقة كن
يتامى و هائمني . و  فأنربى صديقة دلري من مكانه قائال : يتامى فقط .. قل

قال صديقهما االخر فريدون، مرحبا بك.. متنا من كثر ما أكلنا البيض 
 املسلوق.. فمنذ رحيلك مل نأكل طعاما سوى مرتني.

 ضحك شةمال و دلري.. و قال االخر:
 كرش هذا الولد من جهة أخرى..مصائب الدنيا من جهة و

 أنظري قبل كل شئ يشكو من عدم تناوه التمن.. واستغرق اجلمي  يف الضحك.
جلست العمة و سحيب الزنبيل و الكيس من أمامها الذي كانت قد جلبته 
كهدية هلم، التفتت بلهفة و متهل اىل ولدها قائلة : ماتت أمكم يا ولدي ، ماذا 

 كانت قضية الدار ، فقد أصابين هم ثقيل. 
قال ابنها شةمال و هو يهز بيده : دعي املوضوع ، أن صاحب الدار يبحث عن 

شعر باخلوف. و كان قد اخرب الدكتور حسن بأن صديقك هذا ال يشبه االذرائ  و ي
الكسبة و التيار ، فهو يظل جالسا يف البيت ، ال زوجة له و ال عائلة ، و قد 
أخربتين بأنه صاحب عائلة ، غري أنين ال ارى  أحدا سوى هذين الولدين الذين 

 يأتيان و يذهبان و ال أدري ماذا يعملون. 
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حسن زرع يف قلبه االطمئنان ، و جدد لنا االجيار ملدة ثالثة  و لكن الدكتور
 اشهر أخرى. 

و رحب ابنها مرة أخرى بها و قال : يف احلقيقة جئت يف الوقت املناسب ، فأنه لو 
يعلم ذلك سيفرح كثريا . أنه على حق و اجلدار مالصق لليدار و له بنتان و 

 العشائر املتعصبني. نات عزباوات مجيالت.. و الرجل من عرب ثالث ب
يف املساء مجعت العمة نفسها قائلة : جيب أن أعود اىل بيت شةرمن ، ثم 

 أزوركم ثانية. 
قال ابنها بشئ نت احلدة و عدم الراحة : عيبا ، ما اسرع ما جئت و ما اسرع 
ما تعودين .. فمنذ الصباح و أنا احتدث عن كل شئ لك و قال االخر : اي 

 ن ذلك ، حنن كنا نتمنى عودتك. ذهاب ..باهلل ال ميك
قدمت العمة ذرائ  عدة بأنها ينبغي أن تعود . كانت تقول مرة : مل اجلب 
املالبس ، و تارة أخرى تقول : شةرمن مريضة ، و لكن ذلك مل جيد نفعا ، و 

 قالوا : الميكن أن تعودي ..اذهيب غدا و قومي بأكمال هذه االعمال. 
اليت تركتها و هي على هذا احلال ، فتاة  ةوشةوةنكان خيال العمة كله عند 

غريبة و منقيضة الصدر. ياترى مالذي تفعله االن ورمبا كانت عينها على 
مل تعد الليلة اليها ، فانها من املمكن أن  تظن قادتها اىل الطريق دوما، و اذا 

 هنا و تركها ، ينبغي أن تبقى عندها هذه الليلة ، لعلها تقوم بافهامها قليال
و تعرف شيئا عن راي ابنتها و صهرها . من يقول بأنها لو تركتها عالة 
عليهما ال تصبح سببا يف املتاعب و املشاكل؟! يا رب ، ماذا عليها أن تفعل . 

لك؟ وقعت العمة يف حرية، و قالت يف نفسها : ماذا تقولني لو اخربت شةمال بذ
صة بالنسبة لالوضاع اليت حول املوضوع، و خاثم من يقول أنه ال يثري ضيييا 
مل يكن  ب بالغ و قالت يف نفسها ..أنظري ،حتيط به. اصيبت العمة بأضطرا
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ة، نسكيملالفتاة ااختفاء شةمال كافيا للمتاعب حتى اضيفت اليه وضعية هذه 
 . ال ادري اي من املشكلتني أداري و اخفي أيا منهما

مل يبق لدى العمة حل..و اخريا طفح الكيل و دعت ابنها اىل غرفة أخرى.. 
  و هي تذرف الدموع.  وةنةوشةبلهفة شديدة اشبه بالتوسل و اخربته عن و ض  

كان ابنه كمن القى به من أعلى أحد السطوح اىل االسفل و قال مذهوال : هيم 
على دخول جحره ، فربط به  اهلل بيتك هذا هو املثل يقول : الثعلب مل يكن قادرا

غصن شيرة . هل هذا عمل قمت به ؟ أن اهلل وحده يعلم من هي هذه الفتاة و 
ماذا هي ..ملاذا أنت سريعة الوثوق و صافية النية .. ملاذا اوجدت لنفسك هذه 

 البلية.. و االن ماذا تفعلني بها .. فنحن قد ضاق بنا املكان على سعته. 
تفيا عن االنظار و احلكومة تبحث عنه و هي ظمأى بدم امل تفكري أن لك أبنا خم

رأسه كما يقولون .. كيف تتقربني من امثال هؤالء الناس ؟ كانت عيون العمة 
يف املكان و هي تصغي اىل كالم ابنها الذي كان على وشك  اصبحت حتملق

االنفعال ، و كانت تعلم أن الظروف اليت هو فيها غري مواتية ، أن التنقل كل 
يوم من وكر و مدينة و قرية كم اثرت فيه ، و ان عمله املنصب على الكتابة و 
اصدار البيانات و اجلرائد السرية قد اوقعت حياته يف خطر . و رغم أنه ال 
يفصح عن ذلك و ال يتكلم م  زمالئه إال بشياعة و اقدام . و لكن ياترى كم 

دثة صاحب الدار الذي مرة يصاب خبفقان القلب كلما واجهته حادثة. مثل حا
كان قد اخربهم بوجوب اخالء الدار ، او حني يرى أحدهم شرطيا مير باحمللة، أو 

 أن يطرق أحدهم الباب سهوا. 
 مسحت العمة املسكينة احلزينة عينيها و قالت : 

، أنسد  وةنةوشةحسنا ، فديتك ال تقلق ، فالذهب لعلي أجد حال للمسالة م  
حلقها بسبب البكاء و قالت : على االقل تقوم بعمل ما من االعمال 
املنزلية..فليأخذوها حتت جناحهم يف سبيل اهلل. انها فتاة منكوبة . مدت العمة 
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يدها و مسحت عينيها بربطة رأسها قائلة : لتمت امها كما ماتت ، أن املرء 
ل ، أن مجيلة كهذه ال خييل من سيماها ، من قدها و قامتها ..ماذا أقو

 تستطي  أن جتد مأوى تلتيئ اليه. 
 قال شةمال ببسمة ساخرة : ماذا ؟ تبقى يف بيت شةرمن ؟ 

و اهلل شئ مجيل ! اظن أنك نسيت شةرمن و زوجها ، هي اليت تسيء الظن 
بزوجها اىل هذا احلد ، و هما يف شيار مستمر ، ال تعمل شيئا و تسمح هلذه 

لى هذا القدر من اجلمال كما تقولني ، أن تبقى يف بيتهم . الفتاة ، اليت هي ع
 غدا يصل االمر بهما اىل الطالق .. و ها أنت قد عملت خريا ؟ 

 نظرت العمة مبسكنة اىل ابنها و قالت : 
حسنا ما هو احلل ؟ كيف ميكن حل االمر فألرج  الليلة ليتين اصل اىل حل  _

 من مكانه و قال :  . قال ولدها وامجا : حسنا اذهيب ، قام
 ال قوة اال باهلل . و اهلل هذه هي احلفلة االمجل .  ال حول و
املسكينة البائسة قد نكست برأسها و كانت ختيل حتى الذهاب  وةنةوشةكانت 

اىل دورة املياه.. كانت قد حشرت نفسها يف زاوية من الغرفة و هي مشدودة 
عادوا من مدارسهم و شرعوا  عودة العمة . و كان االطفال قدالعيون بطريق 

يوجهون اليها شتى االسئلة : من أنت ؟ ما امسك ؟ من أنت بالنسبة لليدة ؟ 
ملاذا لون شعرك هكذا ؟ ملاذا عيناك هكذا ؟ هكذا عم االطفال و اسئلتهم 
الساذجة الربيئة . مل ميض وقت طويل حتى عاد ابو االطفاالىل بيت و هو حيمل 

. وض  االكياس ، بوجه باسم و بشوش و قال لزوجته عدة اكياس مليئة باالكل 
مساء اخلري و سلم عليها و عانقها و طب  عدة قبالت على وجهها و خرج من 

 الغرفة مسرعا و قال : 
كنت متلهفا أن اخلص العمل و أعود من اجل عميت النين مل ارها صباحا 

 النين كنت مستعيال. 
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 تنظر اليه : خرجت زوجته وراءه و قالت سخرية دون أن 
والدتي ليست بالبيت ، اذ انها كانت متلهفة على اخي شةمال ، فشربت  _

قدحا من الشاي و ذهبت اليه ، و خاصة حني رويت هلا قضية الدار . قالت هذا 
و سكتت و هي تقول يف سرها : صدقتك ، عدت مسرعا من اجل عمتك ام من 

و جاءت ، فهل عدت  اجل ابنة عمها .. اىل حد االن فأن عمتك قد ذهبت
 مسرعا هكذا ؟ كنت دوما تعود ليال و أنت تقدم الذرائ  عن سبب تأخرك. 

و االطفال فيها.. سلم  وةنةوشةذهبت شةرمن و زوجها اىل الغرفة اليت كانت 
 زوجها عليها و احتضنه االطفال الصغار. 

باسم : عانقته ابنته اليت كانت حوالي الثانية عشر من عمرها و قالت له بوجه 
كم هي مجيلة قريبة اجلدة هذه ! أني فرحة بأنها جاءت اىل بيتنا .. باهلل عليك 
فلتبق هنا ، و اهلل أني احبها كثريا. لو كان بيد شةرمن لقطعت لسان ابنتها ، 

بهذا الشكل. و قال والدها يف نفسه : اي و اهلل  وةنةوشةالنها كانت تتحدث عن 
دا . أال تعلمني أن أباك كان يعد الدقائق و يا إبنيت تصدقني فأنها مجيلة ج

 الساعات حتى يعود اىل البيت ؟ ثم قال لالطفال بهزء مشوب بالتهديد : 
يا اطفال .. اتركوا ثةري خان و شأنها ، ال تؤذوها و ال تلحوا عليها كثريا و  _

 قال يف نفسه : 
ضطرب قلب امتنى لو كنت مكانكم .. لكم احلق و أنتم جمتمعون حوهلا . إ _

شةرمن و شعرت يف قلبها تقوم بالتدابري اذا رجعت أمها ماذا تقول هلا . كانت 
مضطربة و غري مرتاحة .. كانت تؤنب امها .. ماهذا ، و ملاذا أتت بهذه البلية 
هلا ، أي قريب و أي شئ ؟! و كانت تندم فيأة و تقول : شئ خمز ، و لكن ماذا 

ر خباطر امها و تقول هلا ملاذا جلبت هذه تقول هذه ، هل من املعقول أن تكس
امها هذا البيت مرة أخرى طيلة حياتها ..  الفتاة معها .. من املمكن اال تزور

أو ماذا تفعل البنت املسكينة ؟ فهي ليست رجال . و لكن اين امها أن تعرف 
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ما بقلبها هي اليت منذ الدقيقة االوىل اليت شاهدت فيها هذه الفتاة كأنها قد 
 طت عليها كل بالء الدنيا.سق

عادت العمة اىل بيت شةرمن بقلب منقبض .. رباه ماذا تفعل بهذه الفتاة 
املسكينة ؟ اين يذهب بها ؟ هل تتيرأ بأن تض  فتاة بهذا اجلمال يف أي بيت 

 معني ؟ 
و رغم أن ابنتها شةرمن استقبلها حبرارة و وجه باسم ، تناولت العباءة منها ، 
ثم عانقها ، وسالتها عن احوال شةمال اخيها ، اال أن نوعا من الوجوم كان 

صوت العمة ، كانت كأن ابواب  وةنةوشةباديا على حميأها ، و ما أن مسعت 
متالت عيناها الفردوس قد فتحت هلا ، عمت رعشة فرح كل جسمها و ا

بها بالدموع ، و استنشقت نفسا طويال ، النها كانت هي االخرى قد ذهب 
خائفة متام اخلوف ، و أن عددا من  وةنةوشةاخليال الف مذهب .. كانت 

االحتماالت ))ياترى(( قد شوشت عليها فكرها و نفسها و حني ابصرت العمة 
عنقها و أخفت رأسها بني هرعت اليها و لفت يديها الباردتني الواهنتني حول 

صدر و جوانب جيد العمة ، كانها كانت تريد أن تبقى دموعها و تنهداتها 
 ضائعة بني غطاء رأس العمة و صدرها.

مل تبق يف يد العمة حيلة سوى أن تظهر السرور و البشاشة و اخذ حفدتها 
 يشبعونها تقبيال و فتح صهرها هلا ذراعيه بوجه باسم و شرع يف السؤال عن
اوضاع شةمال . اراد صهرها رواية النكت و االقوال املاثورة و اراد بذملك 

 اضحاك احلاضرين و التفت اىل محاته هاشا و باشا و قال : 
هل حدثوك عن موضوع اخلتان ؟ ثم اخذ يف التحدث عن الرجل صاحب الدار ، 
 و سخر منه و من عقله الذي يعيش مثل انسان العصر احليري و كيف أنه احل

 على أن يقيم حفل اخلتان يف هذه الدار. 
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ارادت العمة انهاء املوضوع بأسرع ما ميكن ، ألنها مل تكن حتب أن يثار هذا 
املوضوع و كانت ختاف من التحدث عنه بشكل مكشوف ، لذا مدت يديها اىل 
غطاء رأسها و قالت ، عاجل اهلل االمر و أن الرجل قد جلأ اىل الصمن يف الوقت 

قال صهرها : باهلل ، حسب علمي .فأن ذلك كان حية .أنه كان يأتي  احلاضر .
بالذرائ  الخالء الدار له . ثم اغرق يف الضحك مقهقها و قال : امل يتحدثوا لك 
عن الزبل و القشور و اعقاب السكائر حيث أنهم قد قاموا بتنظيفها و مل تكمل 

 ؟ 
، ال ارانا اهلل اسوأ من قالت العمة بسأم : هو االخر سينتهي .. ماذا نقول 

 ذلك ! 
دخلت شةرمن حاملة صينية من االكل و وضعها امام امها و التفتت اىل 

 قائلة :  وةنةوشة
و اهلل سأشكوك لدى أمي . فمنذ الصباح و حنن نتوسل اليها ، مل تتناول  _

، ستموت جوعا .. منذ االن اينما شيئا اخر أكثر من ملعقتني من التمن 
 عك . ذهبت خذيها م

فأنقبض صدر العمة اكثر من ذي قبل و قالت حبزن و بأبتسامة مصطنعة مادام 
 االمر كذلك فأنين لن أخرج من البيت. 

جنبا اىل جنب االخرى ، و ذهبت كل واحدة اىل  وةنةوشةأعد الفراش للعمة و 
متعبة و منهكة اىل حد كبري فاستغرقت يف النوم  وةنةوشةفرشها . كانت 

سريعا و باطمئنان ، و لكن العمة كانت تتقلب على جنبها مرتبكة حائرة 
غريقة يف حبار من التفكري و اخلياالت ، و كانت تبحث عن حل و تتوسل اىل ،

اهلل يف قلبها أن يسهل هلا هذه املشكلة العويصة و يلهمها حللها و كانت تفكر 
 دبري ما ستفعله غدا ، و لكن كان تفكريها يقفز اىل طريق و تدبري اخرين.يف ت
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كان الليل متأخرا .. كانت ليلة قمراء و ضوء القمر قد دخل من نافذة غرفة 
، و كان نور القمر قد أضاء الغرفة. الطابق االعلى اليت كانتا نائمتني فيها 

بهدوء و شربت جرعة قامت العمة بتؤدة و استوت على فراشها ، مت تشهدت 
اليت كانت تبدو على بريق ضوء القمر كانها حورية  وةنةوشةماء و التفتت اىل 

القيت عليها طرحة فضية .. حني شاهدت العمة هذا املنظر تدحرجت عرباتها 
 من عينيها و حتسرت بهدوء و قالت يف قلبها : 

تعالي .. اال تصبح هذه الدنيا و احلياة غري ذات جدوى و غري ذات قيمة لديك 
 و ال تعلمني ماذا تفعلني مبليحة كهذه ؟ 

و اهلل سأمتسك بها غدا و اذهب بها اىل شةمال .. ليس هذا بلد الكفار ، فأن 
تزوج يوما ما ، فهل سيتزوج من هي أنظر و امجل من هذه ؟ و مل ال يتزوجها ؟ 

هلل قد ارسل له فاتنة كهذه . امتال قلب العمة لوعة و قررت أن تأخذها أن ا
غدا اىل شةمال و قالت : و لو أثار ضيييا ، فأني اتركهم مجيعا و لن اختلى 
عن هذه الفتاة ، تذكرت فيأة الوض  الذي ابنها واق  فيه .. اية زوجة ، و اي 

دق شةمال ، فلماذا هي شيء ! كيف ميكن أن تأخذ الفتاة اىل ذلك البيت ؟ يص
 سريعة التصديق اىل هذا احلد ؟ 

من الذي يقول بأن الفتاة سوف ترضي بأبنها زوجا ، و حبياته الصعبة احملفوفة 
باملخاطر . و حتى اذا رضيت االن من اجلها و مل تقل شيئا النها ليس بيدها 

نهاية  حيلة و ذهبت معها اىل ذلك البيت ، فمن يقول بأنها سوف تقبل به اىل
املطاف و من انها سوف جتلس اال اىل أن تتفتح عيونها و تبحث عن فرصة و 

 تهرب . 
فبسملت العمة و حوقلت و قالت فيأة : التوبة ياربي ،استغفر اهلل ، و بصقت 
على الشيطان و قالت ملاذا اكاد أنا االخرى أن يستبد االرتياب و الشكوك 

 به و قالت يف نفسها : قليب و استلقت ثم سحبت الغطاء و تغطت 



29 

ال ، ال ، باهلل لو كان من املمكن أن اقوم أنا مبا هو سيء ، فأن هذه الفتاة 
املسكينة ال ميكن  أن تقوم مبا يشني .. فلينبل  الصبح سأعرف ما الذي سأقوم 

 به ، و سأتدبر االمر. 
ق استيقظت العمة مبكرة ، رغم انها مل تكن قد نامت الليل بطوله بسبب ماضا

به قلبها من هموم و خيال و تدبري االمر . نهضت يف وقت مبكر صباحا ، 
 وةنةوشةكانت تشعر بقليل من السرور ، فذهب للتوضوء و الصالة و أيقضت 

يف تهيئة ادوات الشاي من الكتلي و السماور و ختدير الشاي ثم ايضا و شرعت 
 . استيقظ اهل املنزل كلهم و بدأوا بالتهيؤ و تناول الفطور

أن تهئء نفسها كي يذهبا و خاصة بعد أن احست بأن  وةنةوشةاخربت العمة 
إبنتها مكتبئة و أن صهرها قد نفدت نكاته و اقواله املاثورة ، و هو االخر 

 ساكت ، و يبدو أن شيارا وق  بينهما . 
بعد أن ودعها زوجها و حفدتها و ذهبوا اىل مدرسة واعماهلم ، قامت العمة 

نفسيهما للذهاب . التفتت  وةنةوشةولت عباءتها و هيأت هي و منتصبة و تنا
 العمة اىل ابنتها قائلة : ال تنتظرونا مساء ، فرمبا ال نعود الليلة . 

فكرت شةرمن اليت كانت تشعر باخليل . ملاذا ضاقت الدنيا بها هكذا ، فهي 
منذ امس تشعر و كان مصائب الدنيا قد سقطت عليها .. هل كانت هذه 

تاة املسكينة تغتصب منها زوجها املكور ذو الشارب املنفوش .. مل يكن الف
 عسال حتى تقوم بابتالعه . 

التفتت شةرمن متلهفة اىل امها و قالت : أمي العزيزة ، اىل اين أنت ذاهبة 
علمت امها اليت  بهذا الصباح الباكر ، ثم اىل اين تأخذين ثةري ؟ فلتبق هنا.

املسكينة ، تقول ذلك لشعورها باخليل ، لذا قالت : ال  خربت الدنيا ، ان ابنتها
بأس يا ابنيت ، سأخذ ثةري ايضا النين أنوي أن اذهب بها الي السوق و بعض 
االماكن االخرى .. و ضعت العمة العباءة على رأسها و قالت : ال تنتظرونا 
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يعا ، ليال ، فرمبا نستقر يف مكان معني ما ، الننا سنعود اىل السليمانية سر
 لذا قلت اخذها اىل خارج البيت ..هذا و تعانقتا م  شةرمن و سلكتا الطريق. 

شيئا عن احواهلا و اوضاعها و  وةنةوشةبعد تردد كثري ،قررت العمة ان حتدث 
لتعرف ما سوف تقوله هي و لتقوم معها بوض  تدابري ناجحة موفقة ، لذا 

، و اخريا ذهبتا و جلستا حاولت أن توصل نفسها اىل مكان هادئ غري مزدحم 
يف ظل بعض اشيار النخيل و االشيار االخرى . و بعد قليل من االسرتاحة 

 قائلة :  وةنةوشةتوجهت العمة اىل 
ابنيت احلبيبة اود أن ختربيين عن كل نواياك القلبية أو لست نادمة على ما 

نك أجلبته على نفسك ؟ فأن كنت غري مرتاحة ، و لك قريب او شخص خملص و 
تنوين على شيء فقولي ذلك المك ، و أنين سأعمل كل  ما أنا قادرة عليه و 

 يكون بأمكاني ، سوف اساعدك و اقوم به لك . 
و تسارعت نبضات قلبها و امتألت ماقيها بالدموع  وةنةوشةشحب لون وجه 

 راسا و قالت بكأبة بالغة : عميت اسئمتين ؟ 
و انها حني تفوهت بهذه االقوال ،  مل يكن حال العمة بأحسن من حاهلا هي ،

كانت منقبضة الصدر و هي على وشك أن تضيق نفسها خيال ، و لكن مل تكن 
باليد حيلة و كان جيب عليها أن تقول ذلك لعلهما جيدان حال ، و خاصة أن 
اوضاع ابنها شةمال الصعبة قد جعلته غري قادر على ان يستقر على قرار معني 

كلما كانت تفكر يف ابنها و تشخص امام عينيها اوضاعه  و انهااىل النهاية ، 
تلك ، كانت جتفل و ختاف من اكثر الناس قربا و تصاب بنوع من الرتدد ، فما 
بالك بهذه الفتاة اليت مل ميض سوى يومني على الصدفة و املصري اللذين مجعهما 

 معا .
ضربت العمة صدرها و قالت حبلق يكاد البكاء و الغصة خينقانها و نظرت اىل 

 : وةنةوشة
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أسأمك انت ..ال احب أن تقولي مثل هذا الكالم.. واهلل ، انت احب الي من 
روحي ، و كم امتنى السعادة و الرفاه الوالدي . امتنى ذلك لك ايضا و رمبا اكثر 

 من ذلك. 
ضت رأسها و قالت و هي تتيشأ : و لكن ملاذا عرباتها و خف وةنةوشةمسحت 

تقولني ذلك ؟ امل اخربك بأن ليس لي أحد سوى تلك اخلالة .. و حتى لو كان لي 
أقارب اخرون ، فأنهم ال يتيرأون على ايوائي خوفا من زوحها و ابن زوجها 
السقط و ال يتياسرون على ذكر امسي ، ال أحد قادر على خلق املشاكل م  

شريفني ، فمهما حدثتك عن وضاعتهما و سيئاتهما ، أكون قد قلت الهذين ال
القليل بهذا الشأن ، و خاصة أنهما من الرجال احلكومة ، و يدور حوهلما مجي  

 الساقطني و املنحطني خلقيا و رجال االمن و اللصوص و السيئون . 
 نفسا طويال و اكملت حديثها قائلة : ربتين امرأة و كانت وةنةوشةسحبت 

حتبين كثريا . قالت لي مرة : أن بيت أحد جرياتتا يقيمون احتفاال ، فتعالي 
أنت و تفرجي على احلفلة . فما  كان من هذا الوحش غري الشريف حتى هيم 
عليها كالكلب املسعور و اخذ يركلها و يصفعها ووجه اليها االف الشتائم 

  ؟املقذعة ، و قال هلا .. ماهذا ، اتأخذينها كداللة هلا
ثم اجهشت يف البكاء مرة اخرى و قالت : و هكذا فمن يتيرأ ليقول لي من 

 اين اتيت . 
فقط اردت ان اسألك ، قلت قالت العمة بلهفة : ال تبكي ، فديتك ال تقلقي ..

، قد يقوم املراهقون ببعض التصرفات ثم يندمون عليها ، و اال مثلما قلت لك 
يف قليب مادمت حية و الدم جيري يف سأضعك سابقا و أعود أقول مرة أخرى ،

عينيها و نظرت ، و بسمة  وةنةوشةعروقي و لن اختلى عنك ابدا. مسحت 
خيلة حلوة تعلو شفتيها ، اىل العمة و قالت : ختافني ان اتعرض اىل املصاعب 
و فقدان الراحة ؟ اه يا عميت .. و ما اجلدوى ، ال تعلمني داخل اي نار و بؤس و 
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يش ، بل قولي أني قد اكتويت ، و أن اي مصاعب و مصاعب ، كنت اع
 نكبات مهما كانت كبرية ال تصل اىل ساعة من املرارات اليت ذقتها. 

، حتدثت اليها بأن هلا ابنا مناضالباخلوف ، و بنربة مشوبة  وةنةوشةواست العمة 
يناضل م  رفاقه يف صفوف احلركة الكوردية بشكل سري و أن احلكومة 
تتعقبهم دوما .. و انها تقول هلا ذلك منذ االن ، خمافة أن تصاب هي االخرى 

 باملتاعب و املصاعب بسببهم ، غري انها مل ختربها عن مكان ابنها . 
ربه كانه جنة بلهفة و فرح : )) أن ما يصيبين بسببكم فأني اعت وةنةوشةقالت 

و يشمخ به رأسي (( . ثم زفرت زفرة عميقة و قالت : )) اه يا عميت احلبيبة ، 
أن زوج خاليت و ابنه و شلتهما حني كانوا يظلمون الفقراء و املساكني و يلحقون 
االذى بهم و كانوا يساعدون السلطة أللقاء القبض عليهم ، كان قليب يكاد 

و نذرف الدموع خفية على هؤالء الناس  يذوب أملا ، كنت اجلس م  خاليت
الذي كنا نعرف اي ظلم يلحقونه بهم ، و لكننا مل نكن قادرتني على عمل شئ و 
مل نكن نتيرأ عن النطق بشيء .. اه ، كم من الدور أنتزعوها من أيدي 
اصحابها بشتى االحابيل و اساليب اخلداع و التضليل .. فما أن يقوم شخص 

يرتكونه اضطرارا او بسبب ضيق ذات اليد ، مل يكونوا  ما برهن داره لديهم
وشأنه حتى جيربوه على بي  الدار ، فكانوا يشرتونها منه بثمن خبس ، كان 

حبزن بالغ : ))  وةنةوشةعشرات من النصابني و الكاذبني حييطون بهم .. قالت 
ن لي اني اجترع هم خاليت و االم خورشه فقط ، ان هاتني االثنتني كانتا ختلصا

 اخالصا كبريا ، كانت خاليت مسكينة و ساذجة ((. 
 سألتها العمة : انها اخت ابيك او اخت امك. 

 مرة أخرى بسبب البكاء و قالت :  وةنةوشةفارجتفت شفتا 
)) انها اخت والدتي..اتذكر ، انها كانت مجيلة اىل حد الذي كانت و كأنها  _

و أصابها النحول و مل تبق منها ضعفت و وهن قواها وردة . اما االن فهي قد 
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اال حنفة صغرية ، انها حمرتقة مكتوية . أني كنت اقاسي كل هذا البؤس و 
الشقاء ، اننا كنا نؤدي كل اعمال البيت الكبري ، و مل اكن افرتق عنها ، و 
حتى يف احلمام مل اكن اجرأ أن اكون وحدي خوفا من زوجها و ابنه اللذين كانا 

  أكن أجرأ أن أخربها ((.يتحرشان بي و مل 
أمامها ، و صعدتا سيارة باص و  وةنةوشةقامت العمة منتصبة و قادت 

وصلت اىل حوالي مزار االمام الكاظم ، فنزلتا و توجهتا اىل دار يف بداية 
 الشارع كتب على بابها )) الدكتور حسن علي (( . 

كانت العمة ذاهلة ، مضطربة ، و كان الرتدد و القلق و اخلوف و الشفقة و الغرية 
قد اربكتها ، و مل تكن تدري مالذي ينبغي أن تقوم به متاما ، و اخريا مل يبق 
امامها سوى أن تطرق باب بيت الدكتور حسن الذي كان أحد اكثر املخلصني 

ل و املستشفيات احلكومية للبارتي الذي كان يؤدي حتت ستار الطب و العم
كثريا من االعمال املتصفة بالرجولة و الشهامة و كانت حقيبته اليدوية مليئة 
دوما ، باألضافة اىل االدوية و االدوات الطبية ، بالبيانات و االوراق املمنوعة 
اليت كان يأخذها اىل هذه اجلهة او تلك . و ما ان طرقت العمة الباب ، حتى 

ففتحت هلا الباب ، و ما ان وقعت عيناها راء خفيفة الظل اسرعت امرأة مس
على العمة ، حتى اسرعت اليها بشوق و هلفة و عانقها ، و فعلت الشيء نفسه 

يضا و رحبت بهما ترحيبا كثريا بلغة كوردية مكسرة و قادتهما و  وةنةوشةمن 
ما هي تكرر تفضال تفضال ، ثم سرعان ما شرعت يف تهيئة الشاي و احضرت هل

االكل و الفواكه كأنهما كانت قادمتني من صحراء مقفرة و أنهما مل تذوقا شيئا 
 من الطعام منذ مدة ايام . 

و مل ميض وقت طويل ، حتى جاء صوت الباب فذهبت املراة لفتحه ، فشاهدت 
محاتها ، و من هناك بشرتها بأن العمة رمحة قد جاءت . و ملا دخلت مل تعمل 

و عرفتها بانها بنت  وةنةوشةتها و قدمت العمة رمحة و اقل مما قامت به كن
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معها. حني ذهبت عمها كانت تشعر بتوعك قليل ، لذا جاءت بها اىل بغداد 
 قائلة :  وةنةوشةاحلماة و الكنة حنو أعماهلما ، أدنت العمة رمحة خان رأسها من 

فديتك .. سأذهب االن الداء عمل لي و أعود اليك مساء ، و ابقيك هنا  _
أنهم طيبون جدا اىل حد يفوق الوصف ، فالكنة احسن من احلماة ، و احلماة 
احسن من الكنة ، و الدكتور حسن نفسه مثل ابين ، و زفرت زفرة و قالت : ال 

 يوجد أناس طيبون مثلهم . 
اىل اقوال العمة فرحة جدا و قالت ببسمة مجيلة  اليت قد اطمأنت وةنةوشةكانت 

 متمهلة : هؤالء من العرب ، أن لغتهم الكوردية غريبة ال افهمهم جيدا. 
 قالت العمة هامسة :

كال عزيزتي ، انهم ليسوا عربا ، هم من الكورد الفيليني ، ال تعلمني كم هم  _
 كورد طيبون خملصون . 

واقفة و قالت و هي يف باحة الدار )) ام  بعد قليل من الراحة انتصبت العمة
حسن..سأذهب أنا اىل هذا الطرف و ارج  بعد ذلك ، فلتبق ثةرى عندكم ((. 

بالنضال السري للكورد   تانملمكانتا تعرفان اىل اين ستذهب ، النهما كانتا 
 لذا قالتا : 

 . رخيانحتياتنا و ال تقلقي بشأن ثةلي حسنا.. اذهيب  ، رافقتك السالمة .. اوص
وصلت رةمحة خان اىل ابنها شةمال و الذي كانت اهلموم قد استبدت به بشأن 
حديث أمها و موضوع الفتاة ، لذا فأنه استقبلها متلهفا و اخذها اىل الغرفة و 
قال : هيا ال عرف ماذا فعلت ؟ منذ البارحة و أنا أفكر يف فعلتك ، و اصاب 

 ؟ بالدهشة كيف جلبت هذا البالء على نفسك 
نزعت امه عباءتها واثقة و بوجه باسم و قالت : ها هي قد وضعتها يف بيت 
الدكتور حسن . ثم نظرت بألتسامة أنتصار اىل أبنها و قالت : )) سوف 
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أحدثك االن بالتفصيل ، و لكن التقاطعين اىل ان اكمل احلديث ، ائنذ اذا مل 
  يروق لك كالمي سافعل مثلما تريد و ماذا تريد ((.

ابنها رأسه مرغنا و قال : )) هيا تكلمي ، ماذا تقولني ؟ (( سوت رمحة هز 
 خان مكانها و مدت رجليها قليال و قالت : 

و  قل لي ملاذا أوقعت نفسك يف كل هذه املخاطرسأسأملك أوال شيئا ،  _
 ة؟ العذابات و حرمت نفسك من الراح

 ضحك ابنها و قال : 
به ؟ مثلما يقول املثل الكردي "اين و مادخل هذا بالعمل الذي قمت أنت _
 . ط احلمار و من اين متزقت القربة"سق

قالت امه ، بوجه باسم : ان فعليت هذا تتعلق كثريا مبا تناضل و اجله ، او مل 
توق  نفسك يف املخاظر و املخاوف نت اجل الناس املنكوبني و الفقراء و 

 الشعب؟ ء ين حلق بهم الغدر و الظلم من ابنااملضطهدين و الذ
 نعم . : قال ابنها

فقالت امه : اذن لو علمت ما هي جمريات حياة هذه الفتاة و ما الذي حدث هلا 
و اي غدر قد حلقها و من يد اي وحشي فاقد الشرف ، فاقد الوجدان من ازالم 
احلكومة قد فرت ، ملا كنت تصاب بالدهشة فقط ، بل يظهر لك بانها واحدة 

 رهم . ممن تناضل من اجل حتري
لقد حدثتين البنت عن كل شيء .. أن حديثها قد اثر يف تاثريا بالغا حبيث 
أنين ال استطي  أن اتركها او اختلى عنها بأي شكل من االشكال .. أن زوج 
خالتها و ابنه كليهما من ازالم احلكومة و أن هلم سلطة واسعة ، يلقون القبض 

و تق  يف ايدي أناس فاقدي عليها و يهتكون عرضها ، و اما يقتلونها ، ا
الضمري و يعرضونها للفضيحة و يعلم اهلل ماذا سيحدث هلا و اين يكون 
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مصريها ، و خاصة و هي بهذه املالحة اليت جعلها اهلل بالء على هذه املهيومة 
 بيت االب. 

و هنا ضربت رمحه خان بقبضتها ولدها ضربة خفيفة ، بابتسامة مجيلة قائلة : 
 لتعرف بأنك سرتسل الف رمحة اىل والدي الني قد اتيت بفتاة شاهدها أنت اوال

مجيلة لك : و اعلم بأنك مل تكن حتلم حتى يف احللم بفاتنة مثل هذه : و البد أنك 
 من االيام . جيب أن تتزوج يف يوم 

أنتفض شةمال و ضرب يدا بيد و قال : هوجم بيتك ، فقد جعلت االمر حقيقة ، 
ها لي و تقط  مهرها علي ، و اهلل أنك لقادرة على أن شاء اهلل سوف تزفين

عمل كل شيء . اماه ال تقولي مثل هذا القول ، ملاذا توقعني هذه املسكينة يف 
 النار املستعرة. 

 قالت امه و هي تهيء نفسها واضعة يدها على صدرها : 
بعون اهلل سأمتم لك كل شيء ..االن سأذهب الجلبها اىل هنا ، لقد حتدثت  _
 يها يف كل االمور. ال

قال شةمال : مل تبقى جماال للحديث ، هيا اذهيب ، اننا يف وض  جيد ، فلتضف 
 اليه هذه املهربة ايضا ، و كما يقولون : 

 )) كلما كانت الربكة اعمق كانت السباحة فيها اطيب ((. 
 : واقفة ، و اقرتبت من ابنها قائلةأنتصب رمحه خان 

الدكتور حسن ، و غدا أن شاء اهلل ناتي بعد الفطور سنبقى هذه الليلة يف بيت 
 ، و لكن جيب ان يعتقد الوالدان بانها بنت عمي . 

امام بيت شةمال  وةنةوشةو يف الغد ، يف وقت الضحي وصلت رمحه خان و 
الليلة املاضية على كل شيء فيما عدا مسالة زواج. طرقت  وةنةوشةألطلعت 

العمة الباب مبزي  من االرتباك و اخلوف من العملية اليت تقوم بها ، و كانت 
تتوسل يف سرها اال تكون الندامة عاقبة هذا العمل املفعم باخلطر و أن يكون 
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لقت رمحه اخره خريا . و مل ميض وقت طويل حتى فتح فريدون الباب جافال . ا
 : معها و قالت مبتسمة وةنةوشةخان بنفسها اىل داخل بسرعة قائدة 
  :الضيوف ؟ و قالت و هي تدخل صاعدةكيف حالك يا ابين ؟ هل تقبلون ب

صادفنا صاحب الدار ايضا و رحب بنا ترحيبا حارا و اعرب عن ارتياحه و 
 رج  (( . سألين متى جئت ، فقلت له : )) منذ يومني و سأبقى هنا و لن ا

حني أنتهت العمة من كالمها ، قال فريدون : )) تتفضلني و تقولني ، هل نقبل 
بالضيوف ، اجل باهلل نقبلهم ، كالسيناء و لن ندعهم أن يذهبوا اىل اي مكان 
اخر ..حللتم اهال و على عيوننا ! تعيب فريدون من الفتاة اليت كانت من 

 هذه ، جلبت أنتباهه و مل يكن يدور رمحه خان ..ياترى من تكون ؟ بغمضة العني
خبلدها انه رأى فتاة كهذه يف املنطقة احمليطة بهم ، غري أنه كان حمرتما جدا و 
خيوال سرعان ما خفض رأسه و شرع يف الرتحيب بهم دون أن ينظر اىل اي 

 شخص. 
و شةمال الذي كان يف الغرفة الواقعة خلف البهو ، حني مس  صوت امه ارتبك 

اخذ قلبه خيفق خفقانا شديدا ، استوى واقفا كأن الباليا تسقط عليه و  قليال و
هو غري قادر على حتاشيها ، اسرع اىل استقبال والدته و الفتاة و رحب بهما ، و 
من اجل ان تفهم رمحه خان فريدون بأن الفتاة اليت تصطحبها هي ابنة ابن 

رى ؟ اهلل عليك أمل تنم عمها ، التفت اىل ابنها قائلة : شةمال تعرفت على ثة
اختلط االمر على شةمال خيال و ارجتفت شفتاه و سريعا بالنسبة اىل سنها ؟ 

 متتم عدة مرات ثم رحب بهما مرة أخرى . 
قالت رمحه خان مبتسمة : كان ابن عمي خدر ناويا أن يأتي معنا و لكن ظهر 

رة اذهيب أنت له عمل طارئ و ختلى عن اجمليء مرغما و قال : ال بأس ، هذه امل
م  ثةرى ، و كنت احب أن تصطحبين ثةرى ، النها كانت متوعكة قليال ، و 

 قلت سأعرضها على الطبيب هنا.
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كانت دار شةمال ، دارا قدمية تتكون من طابق واحد و كانت مثة غرفتان على بهو 
تشرف نوافذهما على الزقاق .. و من البهو كنت تأتي اىل باحة مربعة الشكل 

باالجر . و يف اعلى الباحة ، كان مثة بهو تشرف عليه غرفتان ، احداهما  مفروشة
لشةمال ، و االخرى لرفيقه . و من الباحة ايضا كنت تذهب اىل غرفة طويلة 
نسبيا تشبه نصف سرداب عن طريق سلم متكون من ثالث او ارب  درجات ، و 

ن او ثالث مناضد كانت هناك يف الغرفة الة الطباعة و جهاز الرونيو و منضدتا
تكدست عليها االوراق. و يف اجلانبني كانت توجد داران اخريان لصاحب الدار ،  
يسكن هو أحداهما ، و توجد يف االخرى االخشاب و الطابوق و ادوات واثاثات 
البنائني و كان بابها مسدودا على االغلب ، و أن ما حييط بهم ، كان بيت ابناء 

العموم كان الزقاق مكانا جيدا و هادئا و امنا و  و اصهار صاحب امللك . على
كان مفضال لدى رفاقه و حيبون وجودهم فيه بالنسبة اىل عملهم . و نظرا الن 
املرأة ظهرت يف بيتهم فأن صاحب الدار يشعر باطمئنان اكثر و على االقل التبقى 

رين هم لديه اية خشية على عائلته و بناته و ال يبقى مثة من يقول أن املستأج
 عزاب مراهقون ليس الحدهم زوجة و عائلة! 

، كان قد الغرفة اليمنى املطلة على البهو ، غرفة هلما  وةنةوشةاختذت العمة و 
فرش يف الغرفة بساط و )دوشكان اثنان( باالضافة اىل دوالب بصف اجلدار ، و 
كانت على كل باب مراة كبرية ، و سرعان ما حشرت العمة حقيبتها و 

اليت مل تكن حتمل سواها ، النها  وةنةوشةها فيه باالضافة اىل عباءة عباءت
كانت قد هربت من بيت خالتها مبالبسها اليت تلبسها فقط حني علمت أنهم 
بعد يومني سيقطعون مهرها و تزف اىل ابن زوج خالتها ، ذلك الفاقد الشرف و 

 اليء االخالق ، و الذي كان هيم عليها مثال عدة مرات . 
، و كأنها ابنة عم حقيقية لرمحه خان ، بالعمل و  وةنةوشةبعد ذلك بيوم بدأت 

اعداد الشاي و بسط سفرة االكل و تنظيف البيت و تقديم اخلدمات و احالت 
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هذا البيت البارد اىل بيت يسري فيه الدفء و احلرارة . اما شةمال فمثلما 
سل الف رمحه لوالدي و كانت امه قد اخربته : )) متهل قليال و أنظر اال تر
قد شعر باخليل مما قاله والولدتي (( فقد صدقت يف ما قالته ، كان ايضا 

لوالدته و أنقبض صدره و نقم على نفسه ، و باتت امه لديه احب اليه و اكثر 
قيمة النها مل تطعه و مل تتنازل عن كالمها ، و مل تطلق هذه الفتاة املسكينة يف 

حني كانت تقول : من يطاوعه قلبه اال يؤوي فتاة  االزقة ، و كانت على حق
 كهذه ال اهل هلا . 

و فيما عدا فريدون ، كان هناك صديق اخر لشةمال يعيش يف البيت امسه كاوه ، 
كان ابن حملته و رفيقه يف النضال ، غري أنه نظرا لضيق ذات يد ابيه ، كان قد 

القماش . و كان اىل ترك الدراسة يف وقت مبكر واخذ يعمل يف معمل لنس  
جانب ذلك يناضل سرا و له اتصال بشةمال و االخرين . يف النهار ، كان فريدون 
يبقى عند شةمال حلني عودة كاوه ، و بعد ذلك كان يذهب للحاق مبدرسته حيث 
كان عليه أن يهيء نفسه لليامعة . على هذا املنوال كان فريدون يبقى لدى 

يبقى عنده ، كان كاوه اصغر منهم خبمسة كاوه  شةمال نهارا ، و يف الليل كان
يقفان كانا و اعوام ، و م  ذملك ، كان الوالدان يتصفان بالشهامة و االحرتام ، 
، و  وةنةوشةكلما استطاعوا اىل ذلك سبيال يف حدود الرجولة و االحرتام ازاء 

يان لكنهما كانا يقعان يف بعض االحيان يف دوامة التفكري ، و خاصة حني يؤو
 اىل فراشهما.  

كان كاوه يقول يف نفسه : يف احلقيقة أن ثةرى فتاة طيبة و حيية و مجاهلا ال نظري 
له . بعد مدة أخرى ساحترى فأن وجدت انها ليست خطيبة أحد ، سالقي على 

 مسام  العمة رمحه خان لعلها ترضى بي زوجا .. ليت االمر يكون كذلك. 
سهال و هينا ، و أن العمة كانت ستسحب  كان كاوه جيعل من اخلطوبة امرا

االمر مقبوال و الئقا . و أن شةمال ايضا كان حيب ذلك ، اىل أن كان  يصل 
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اىل خيال شراء بعض االثاثات املنزلية و الفرش ، و أنه سيتخذ من تلك الغرفة 
اجلانبية ، غرفة له و ثةرى و أنه كان سيسعى اىل البحث عن مكان اخر لئال 

ه سببا يف سلب راحتهما ، او نتيية شعورهما بنوع من اخليل ، و يكون زميال
 لكن فيأة كاوه يتخلى عن هذا اخليال و يغوص يف خيال اخر : 
يف هذه الفاتنة ، من اليقول أن االخ شةمال ليس طامعا فيها ، اذ كيف يفرط 

ة و خاصة اذا كانت من أقاربه ، رغم أنه مل يتطرق اىل موضوع الزواج و اخلطوب
معي و اعتقد انه ال خيفي عين شيئا . و لكن من ال يقول بأنه قد غري فكره 
حني شاهد هذه الفاتنة ؟ يف حينه كان يظن انها ال تزال طفلة ، اذ كما يقال أنهم 
مل يشاهدوا هؤالء االقارب . و لكن من الذي ال يغري رأيه حني يق  نظره على 

ن يدور يف خيالي أن أفكر يف الزواج اىل هذه احلسناء الفاتنة ؟ و أنا ايضا مل يك
ما بعد عدة سنوات أخرى و مثلما يقول االخ شةمال : اي زواج يف هذه الظروف 
اليت حنن نعيش فيها ، و ملاذا نعرض الزوجة و االطفال املساكني اىل هذه 

 االوضاع الصعبة. 
 ادري ماذا كان كاوه يهز رأسه و يقول يف نفسه : و اهلل أنا االخر ضائ  ايضا ال

أقول و أنقلب غاضبا اىل اجلهة االخرى قائال : و اهلل أن هذه الفتاة تصيب املرء 
ا هذه الفتاة اليت جئت بها بفقدان التفكري ، قولي ايتها العمة رمحه خان م

 ؟! الينا
و فريدون ايضا كان طامعا فيها ، و خاصة أنه كان يبقى يف البيت نهارا و 

ان قد أبدى نشاطا ملحوظا مظهرا البشاشة و اخذ يذهب مساء للدراسة . ك
 يروي لليماعة احاديث شيقة . 

كان فيما سبق ثقيل النوم ، كان شةمال و كاوه يذهبان اليه ليوقظوه عدة مرات 
، فأنه كان دون أن يقول له   انئذ كان يستيقظ من النوم و يقوم ، اما االن

مرتني و ثالث و كان يقول  ، يستيقظ قبل اجلمي  .. حتى أن شةمال ضحكأحد
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: ما هذا يا فريدون ..كأن ثقل النوم قد ختلى عنك . فكان يقول بوجه بشوش : 
)) و كيف امسح أن تتعب عميت كل هذا التعب ببسط املائدة و اعداد الفطور و 
أنا الزلت غاطا يف النوم !! يف السابق كان االمر خمتلفا الننا كنا لوحدنا ، و 

 لك عيبا ((. لكين االن ارى ذ
تعلو البسمة ثغرها  وةنةوشةو كانت رمحه خان تأخذ يف  كيل املديح اليه و كانت 

بكالمه و تضحك بهدوء . كل شيء قد أنتهى عند فريدون ، فأن العمة رمحه 
بكالمه و احسعدة مرات بأنها حتدق فيه و تنظر اليه خفية  وةنةوشةحتبه و تفرح 

لبها . و ذلك اليوم حني فتحت له الباب ، قالت . من املعلوم أنه قد استقر يف ق
له يا اخ فريدون ملاذا اطلت هكذا ، فعمرها ينسيم م  عمره ، و يبدو انها قد 

(  سنة و هو االن على 52تكون فى الثامنة عشر من عمرها ، و هو عمره )
حياة االختفاء ، فهو يستط   وةنةوشةابواب الدخول اجلامعة . و اذا مل تعيب 

اىل حد ما ، و لكنه ذهب و يعيش معها يف مكان اخر و يبعد نفسه أن ي
سيضل مناضال خملصا من مناضلي شعبه . ليس مفروضا أن يبقى يف هذا 

يستطي  أن يقدم املساعدات يف املكان و ينشغل بأصدار اجلريدة و شد الرزمات .
مكان اخر و منطقة أخرى ، اذ أن للبارتي اشغال كثرية من هذا الشكل .. و 

 عدا ذلك و حسبما يقول الناس فأن لي نصيب يف الوسامة . 
اما شةمال فرغم أنه مل يكن يبدي شيئا ، و كان يبدي الوقار ، و مثل مناضل 

كوردايةتي ( و كتابة البيانات و عنيد مل يكن يدور يف خلده شيء سوى ) ال
االفتتاحيات النارية احملفزة و احلماسية ، و كان فكره و وعيه و قلبه منشدا اىل 
مثل هذا النوع من اعمال ، و لكن م  هذا كان فكره و خياله ينحرفان و 
يفقدان الطريق .. و ما كان جيد نفسه اال و هو يدور امام باب الغرفة اليت 

. يف احلقيقة أن والدتي امرأة ذات ضمري و غرية ، اذ  ةنةوشةوتسكنها امه و 
انها مل تسم  كالم اي شخص و مل تتخل عن هذه الفتاة الطيبة ! كيف كنت 



42 

أفكر ، كنت على وشك أن تضيق الدنيا بي ، و كنت اظن أن أمي قد اوت 
 الشيطان و اكلة حلوم البشر ، و مل اعرف انها هذه الفتاة طيبة. 

لة و طيبة ، و ما أن تقوم أمي لعمل ما سرعان ما تقوم هى كم هي خيو
ربطة االخرى بذريعة شيء و ما تذهب ..أنظر اىل شعرها احلريري اجلميل حتت 

رأسها مل اشاهد ضفائر مجيلة و طويلة كهذه . كانت تغسل الباحة يوما رأيتها 
نيالوان و هي حتاول ادخال شعرها املظفور يف جيبها .. ثم هاتان العينان ال

فكانهما املقصودتان مبا جاء يف االغنية اليت تقول : أنهما نرجستان خممورتان ! 
و اما ضحكتها فكم هي عييبة و عذبة كأنها الزجاج و البلور حني يصدم 
بعضه البعض ! و كان يصادف احيانا حني يتذكر االوضاع اليت هم فيها ، 

يدوم هكذا ينتهي و جيربونه  يضطرب فكره و يستبد به اخلوف بأن احلال سوف لن
 على اخالء الدار. 

كان يفكر يف إجاد طريقة م  والدته لتدبري االمر من اجل فيما لو اضطروا اىل 
. و ياترى اال يتم  وةنةوشةترك هذا املكان مالذي عليها أن تفعل و ماذا تفعل ب

 التعرف عليها يف السليمانية. 
يدعو امه بتدبري االمر معها يف هذا  و كان يصل به االمر يف بعض االحيان أن

اخلصوص ، ثم يقول : ال .. أن والدتي امرأة عاقلة خبرية بالدنيا و تعلم ماذا 
حتدث معها يف هذا الشأن ينبغي عليها أن تفعل يف مثل هذه االحوال .. و اذا 

، فليس مبستبعد أن تقول : هذا هو الولد الذي كاد أن جينين بأن كيف اويت 
اة ، يف حني هو الولد الذي حيمل همها هي قبل كل شيء اخر و كيف هذه الفت

ارعاها . و فيأة أصيب قلب شةمال بشدة اخلفقان حني مر خبياله أن تقوم أمه ، 
خوفا من تعرضها اىل املشاكل ، أن تذهب و تعثر هلا على زوج و ختلص نفسها 

شيء حمتمل  منها ! كان يعصر يده و يقول بعدم ارتياح : ماذا أقول ، كل
الوقوع ، حسنا ، ماذا علي أن افعله االن ؟ هل أقول هلا كوني حذرة و ال تزوج 
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ال يريد أحد لنفسه شيئا سيئا .. ثم  من أحد ، بل احتفظي بها لي ؟  وةنةوشة
من يقول أني سأعيب الفتاة و ترضى بي زوجا و ترضى بهذه احلياة الصعبة ؟ 

احتدث م  أمي و احدثها عن االوضاع ،  فألفكر ، كيفما يكن احلال ، جيب أن
 ال عرف ماذا تقول . 

قد توهيت ، و كانت جتلس م  عمتها رمحه خان و تتحدثان اىل  وةنةوشةكانت 
ساعات متأخرة من اليل . كانت هذه هي املرة االوىل اليت تشعر فيها بلذة 

ا من احلياة و تضحك ملء قلبها . يف هذه املدة القصرية كانت قد تعلمت شيئ
اعمال هؤالء الشباب النضالية ، و حتب ذلك و كانت تتمنى من اهلل أن 

و خاصة يف احدى املرات حني مل يكن الولدان موجودين ، و كان تساعدهم ، 
حيضر عددا من رزم البيانات و اجلرائد للدكتور حسني و الذي على شةمال أن 

داها مرغما لتساعده كان عليه أن حيضر مساء و يأخذها ، لذا ، فأن شةمال نا
على وض  الصفحات الواحدة على االخرى لينظماها معا و يشداها على شكل 
رزم خمتلفة.. منذ ذلك احلني فأن شةمال يكلفها احيانا بأداء مثل هذه االعمال 
. كما أنه يف بعض االوقات كان حيدثها . ردا على سؤال منها ، عن اعماهلم و 

كوردايةتي( و كان ذلك يؤثر تاثريا كبريا على احلركة التحررية الكوردية )ال
 : ا ليال ، و تق  يف بركة خيال عذبتفكريها ، و انها حني كانت تؤوي اىل فراشه

ياربي العظيم ، اشكرك شكرا جزيال بأن جازيتين هذا اجلزاء ، و القيتين بني  ))
ناس  هؤالء الناس الطيبني الذين احسب املوت معهم فرحا و احتفاال .. فهناك

مثل هؤالء شيعان و وطنيون ، و من جانب اخر مثة أناس مثل هؤالء االجناس 
مصاصو الدماء ! كيف يعيش هؤالء ، و كيف أن أرواحهم على راحات 
أيديهم و يف كل دقيقة ميكن أن يلقي القبض عليهم أو يقتلوا ، يف حني هناك 

راء ، اذ أن االرض مثل هؤالء االوباش الغارقني يف الدناءة و نهب و سلب الفق
و الشعب و الرجولة ، و احلياة و الشرف لدى هؤالء كله لعب و تكديس الدينار 
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. أنهم مستعدون من اجل مكاسبهم الشخصية أن يتقبلوا كل أشكال الذل و 
اخلنوع و يصبحوا مدقات بأيدي احلكومة يف اضطهاد الناس و إلقاء القبض 

 عليهم و قتلتهم (( . 
اجلنب االخر و تقول يف نفسها بكل حقد و كره : اه .. لو كانت تتقلب على 

كانت يف يدي السلطة ، لكنت اعرف ماذا افعل بهؤالء االدنياء اشباه الرجال ! 
و لكن اين يذهبون الويل هلم ، سوف يأتي يومهم .. أنشاء اهلل سوف يأتي 

اليوم الذي سيرتكون كل هذه االموال و الدور و املكاسب بعدهم مرياثا ، و  ذلك
سيكونون حتى يف قبورهم خاضعني اذالء ، ثم كانت بسمة تعلو شفتيها و تقول 
: اي قرب ، سيحرمون حتى من القرب و تأكل الكالب اجسادهم النتنة انشاء اهلل 

 ! 
ثة اشهر اليت كان صاحب البيت كان قد بقى اسبوع واحد على أنتهاء فرتة الثال

جالستني يف غرفتهما ، و كان شةمال  وةنةوشةقد حددها ، كانت رمحه خان و 
منهمكا يف الكتابة ، و مل يكن أحد من الولدين يف البيت ، حني مت طرق بابهم 
بشدة ، أنتفضت العمة بصمت و ذهبت خائفة و فتحت الباب على مهل و 

من الطارق ، فشاهدت ابن صاحب الدار ،  اخرجت رأسها من الباب لتعرف
 . لد قائلة : تفضل تفضل .. اهال بكفتظاهرت بالبشاشة و حيت الو

قال الولد بسرعة و ارتباك : اشكرك عندي عمل ، يقول والدي أن يأتي الدكتور 
حسن أو أحدكم اىل والدي النه يريدكم لعمل معني. خفق قلب العمة و قالت : 

اىل  هلم .. ذهب الولد و اوصلت العمة نفسها بعيلة حسنا ، سأذهب و أقول
غرفة شةمال الذي كان هو االخر قد اصيب بقلبل من االضطراب بسبب قرع 
الباب ، الن طرق االوالد كان طرقا خاصا حتى ميكن متييزه عن طرق االخرين ، 
لذا قام من مكانه منتصبا و هو ينظر اىل الباحة من خالل النافذة ، و حني 

والدته تقدم اليها و سأل : اماه ، ما الذي حدث ؟ خريا ؟ فقالت امه  شاهد
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مضطربة : كان ابن صاحب الدار يقول : جيب أن يتصل الدكتور حسن أو أحد 
من االخرين بوالدي . مرر شةمال يده على رأسه و جانب عنقه و قال بعيز : 

بنفسي العرف  ماذا نفعل ؟ ال أحد من االوالد يف البيت قالت امه سأذهب أنا
طيب اذهيب و  _مالذي حدث . هز شةمال رأشه بابتسامة باهتة و قال : 

ا و عادت اىل . ذهبت رمحه خان متلهفة و تناولت عباءتهاعريف ماذا هنالك
 : ولدها بائسة و قالت

و اهلل البد هنالك شيء ما ! و هكذا مل تتوقف حتى ينطق شةمال بشئ ، و  _
و كانت تقول يف نفسها : ماذا اعمل ، االوالد مل عادت اىل الباحة لتذهب ، 

اليت هي االخرى خائفة و واقفة امام الغرفة ،   وةنةوشةيرجعوا ، التفتت اىل 
وجهت العمة الكالم اليها قائلة : الشيء هناك يا إبنيت انشاء اهلل سيكون 
خريا و ذهبت . و مل ميض وقت طويل حتى عادت مصفرة اللون شاحبة الوجه 

بة و وصلت بسرعة اىل طرف ابنها و قالت : كان الرجل شبه ميت و قال مضطر
دورك ، حيث أن حاكما من معاريف قد أرسل الي خربا بأنه سيتم تفتيش أحدى 

 يقولون بأن عددا من املختفني و اهلاربني يسكنونها.
بلعت رمحه خان ريقها و قالت : و هذا الكالم يعنينا حنن ، و أن احلاكم قذ اخربه 
بأنه قد اجل هذا االمر اىل يوم غد من أجل أن خيربه هو ، و اال فأنهم كانوا 

 يريدون تنفيذ االمر اليوم . 
كانت رمحه خان تعصر يدها و ترجتف شفتاها و عيناها جاحظتان و نظرت 

 الذي كان هو االخر مضطربا. مبسكنة اىل ابنها 
 قال ابنها ، هل تستطيعني الوصول اىل بيت الدكتور حسن ؟ 

 الحل لنا ، و جيب أن تذهيب ، و أن الولدين ذهبا الداء العمل و تظاهر شةمال
 امام امه بالالمباالة و قال : 
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وى ال ختايف خالل االيام املاضية خففنا االشياء اليت عندنا ، و مل يبق لدينا س_
جهاز الرونيو و الطباعة ، و مادام أحدا لن يأتي الليلة ، فأن الدكتور حسن 

 . ن حيدث شيء سوى اخلري أنشاء اهللسيأتي االن و جيد هلما حال .. ال تقلقي ، ل
اكمل شةمال حديثه و توجه اىل والدته و قال هلا بصوت منخفض : ال تربكي 

هذه الفتاة املسكينة حتى ال يسيطر عليها اخلوف . عادت رمحه نفسك من اجل 
و قالت : تصدق باهلل ، كنت قد نسيت متاما  وةنةوشةخان اىل وعيها و تذكرت 

ماذا تقول أن اخذها معي اىل بيت الدكتور حسن او بيت شةرمن لتبق هناك ..
اعتقد أنه  اىل أن جند النفسنا حال. قال شةمال : افعلي ما ترينه مناسبا ، و

 من االفضل أن تكون معك . و اذا حتبني انت ايضا ال تعودي . 
ضربت امها صدرها بيدها و قالت  : وياله ، أن اترككم أنتم يف خضم هذه النار 

 و اذهب النام يف مكان اخر مسرتحية . ثم قالت رمحه خان بابتسامة باهتة : 
  أنشاء اهلل سيكون ذلك نومي و راحيت األبديني . _

هيأت رمحه خان نفسها و قالت : فالسرع بالذهاب . ذهبت حنو الباب ، يف 
اليت هي االخرى كانت مضطربة و اشغلت نفسها حبمل  وةنةوشةالباحة وجدت 

بعض املواعني حبية انها تأخذها للغسل. قالت العمة مستعيلة : عزيزتي 
يرام ، من ينبغي أن اذهب االن لطرف الدكتور حسن ..االوضاع ليست على ما

احملتمل أن يأتوا االن و يقوموا بتحري املكان . أقول تعالي معي اخذك اىل 
اليها نظرة ملؤها االخالص و  وةنةوشةبيتهم حتى ال تكوني  هنا . نظرت 

 التلهف و قالت : 
أن أجي معك ؟ و اهلل لن اخطو خطوة واحدة .. هل أنا اكثر و اعز من االخ  _

ريد احلياة بدونكم ؟ و اهلل سأبقى هنا ،  فليحدث ما شةمال و منكم ؟ و ماذا ا
 حيدث ، جاء شةمال ملا مس  صوتهما و قال : 
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تصدق والدتي ؟ أخاف أن حيضر امباء الكالب هؤالء ، حتى ال حيدث لكما  _
 مكروه م  والدتي . 

  ، ال اذهب يف الوقت احلاضر حتى حيضر الدكتور حسن. وةنةوشةقالت 
لذهاب . كانت هذه املرة الوحيدة اليت يبقي فيها شةمال و تعيلت رمحه خان با

وحيدين يف البيت . كان شةمال يتمشي مضطربا و كان منشغال  وةنةوشة
و قالت يف نفسها : ماذا تقولني أن أذهب و أقول يا  وةنةوشةباوراقه . و ذهبت 

الضري أخي شةمال اال تريد بعض املساعدة ؟ ملاذا ال اقوم جبم  أشيائك ؟ ال ، 
يف ذلك ، أخاف أن يقول : انها تستغل غياب والدتي و االخرين فرتيد أن 
تتقرب مين ..كال ، ال ، ال اذهب ، كيف ، اجيلس مضطرب البال و منشغال 
وحيدا ، و أن اجلس هنا دون مباالة ال شغل لي و ال عمل ، فألذهب ألعرف 

 .. كال ، ال اذهب استحي. 
لبه .. كم هي فتاة خملصة و شياعة ، مل تشعر و كان شةمال ايضا يقول يف ق

باخلوف ، و مل تبال أو تولي ذلك اهتماما . ماذا تقول أن ادعوها لتيم  معي 
هذه االشياء لنحضرها سريعل ، .. كال أخاف أن تفهم انها سوء نية ، و رمبا 
 تقول أنه اختذ ذلك ذريعة ، و أنه ال أحد يف البيت فالذهب اليها .. ال ، انها
تعرف كيف هو وضعنا ، كيف تقول مثل هذا القول ؟ على االقل أطلب منها 
أن حتضر لنا شايا ..كال ، و هذا الكالم غري معقول ايضا .. هاهو الشاي الزال 

 يف موضعه .. اذن ماذا أقول ؟ 
*** 

اىل أن ذهبت رمحه خان اىل بيت الدكتور حسن و ارسلت من يبحثون عنه ، و 
يبحثون فيه عن الدكتور ، و  ابنها بأنه مل يبق مكان عادت اىل بيت لتخرب

لكنهم مل يعثروا له على اثر ، شاهدت باب غرفة الرونيو مفتوحا على 
 مصراعيه و ليس فيها شيء و شةمال واقف امامها حاضر و مستعد . 
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 حني شاهدت رمحه خان ذلك سألت مندهشة : 
ماذا فعلتم ؟ ما هذا و اين االجهزة ؟ و قال ولدها هامسا : ال حتملي هما ،  _

لقد مت تنفيذ كل شيء . أن اهلل قد سهل االمر بشكل ال يدور يف خيال أحد . و 
االن جيب أن أذهب ، و لكن ينبغي أن تبقي أنت و ثةرى و كاوه هنا ملدة يومني 

ن كليا . تعيبت امه، كانت تنظر اىل او ثالثة أيام ، انئذ قوموا باخالء املكا
فم ولدها ، ماذا يقول ؟ هذه املاكنة الكبرية و كل هذه االجهزة و االثاث ماذا 
حدث هلا ، و كيف اعيد تنظيم هذه الغرفة بهذه السرعة و فرشت فيها احلصران 
و وضعت فيها االسرة . اراد شةمال ختليص امه من هذا االستغراب فروى هلا 

 ئال : املوضوع قا
بعد ذهابك بقليل دخل الدكتور حسن البيت و قال أن صاحب البيت قد ارسل 

املوضوع ، فروى له الدكتور حسن كل شيء فحدث بينهما يف طلبه و روى له 
بعض التالسن و قال له صاحب البيت لقد وثقت بك و اجرتك الدار ، يف حني 

اص . كان قليب مييل تريد انت ان خترب بييت و تسكن الدار مثل هؤالء االشخ
 اىل معرفة املوضوع .. فليأ الدكتور اىل كيل املديح اليه و قال له : 

لكنين كنت اعلم أنك انسان شهم طيب و غيور و تساعد سرا االبرياء ، لذا 
فأني استنيدت بك و أنشاء اهلل ال يصيبك مكروه ، و االن اريد ان اعلم كيف 

الشياء ، و أن الولد سينتقل و اليعود تساعدنا يف هذا املوضوع خبصوص هذه ا
 مرة أخرى ، و كذلك يذهب االخرون ايضا . 

 و كان صاحب البيت قد قال له : 
حتى إذا  فليبق الولد الذي يشتغل يف الشركة و املرأتان يف البيت اىل الغد ، _

ما جاءوا ال يذهب بهم الظنون بأن ساكنيها قد هربوا ، او يض  االمن الدار 
راقبة و يتحرشوا بي اكثر ، فرضي الدكتور بذلك ، و قام الرجل بشهامة حتت امل

، و ارسل  فاخذ جهاز الرونيو و الة الطباعة و االشياء االخرى ليحتفظ بها يف 
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مكان اخر ، و لكنه توسل اىل الدكتور حسن بأن ننقل االشياء بأسرع وقت من 
 اد تطري من الفرح . ذلك املكان و نقوم باخالء الدار . كانت رمحه خان تك

بعد ذلك عانق شةمال امه و اخذها اىل غرفة و اسر اليها ببعض االقوال ثم 
وشد م  فريدون و الدكتور حسن يد بعضهم  وةنةوشةجاء و طلب الوداع من 

البعض و خرجوا من البيت ، لكن ليس يف الباب الرئيسي مثل السابق ، بل 
من نافذه كبرية مسدودة بلوحني خشبيني كبريين واقعة على البهو املطل على 
باحة دار صاحب الدار اليت كانت واقعة خلف دارهم ، و ما أن ضربوها بقبضة 
يدهم حتى فتحها هلم الولد على مصراعيها ، و يظهر أنهم قبل تأجري الدار 

ه املفتاح من طرفهم اليت يسكنوها جعلوا من الباب بهذا الشكل و وضعوا علي
، و كان الغرض من استخدام هذا الباب السري الذي كانوا ساكنني فيها و الذي 
كانوا يعتربونه نافذة مسدودة كان ألجل أال يراهم أحد حني يغادرونها خشية أن 

 تكون الدار حتت مراقبة االمن ، الن دار االبن كانت واقعة يف زقاق اخر. 
 البيت و لكنهما كانتا حتمالن هم شةمال لئال يف وةنةوشةظلت رمحه خان و 

يتعرض يف الطريق اىل ما ال حتمد عقباه ، و خاصة كانت احلكومة يف تلك 
االيام تقوم بالقاء القبض على املواطنني ميينا و يسارا و تعرضهم للتعذيب و 
كانت تغيب اثرهم اىل فرتة من الوقت ، و خاصة الذين كانوا قد القي القبض 

قبل عدة ايام فاعدمت ثالثة او اربعة منهم .. و لكن م  ذلك كانت  عليهم
رمحه خان تعرب عن فرحها و ارتياحها كيف أن اهلل أدخل الشفقة و الغرية يف 
قلب صاحب الدار و أنقذهم من كل هذه االجهزة اخلطرة . كان شيئا جيدا مل 

أن وا . الشك يف يغريوا عليهم على حني غفلة ، أنئذ ماذا كان ميكنهم أن يفعل
السلطات كانت تقوم باعدامهم ايضا و دون تردد ، لذا فانها كانت حتمد اهلل يف 

 قلبها و تدعو باخلري لصاحب البيت. 
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مل ميض كثري من الوقت حتى عاد كاوه ايضا و جلسوا مهمومني و ايديهم على 
قلوبهم و كان كل واحد منهم يفكر يف شيء ، ثم يأتي احلديث على الرجل 
صاحب البيت كم كان شهما . ثم كانوا يعودون اىل موضوع الغد و مالذي 
ينبغي عليهم أن يقولوه حني يأتون لتحري البيت . مررت رمحه خان يدها على 

  _وجههاو نظرت اىل السماء قائلة : 
عمر بيتك ياربي .. قالت ذلك ، و ظهر صوت االقدام على السطح و بدا دبيب 

كانوا ينظرون اىل بعضهم البعض ذاهلني ، ما هذا الذي السري عليه ، اما هم ف
حدث ؟ و هنا طرق الباب بشدة فهرع كاوه مسرعا ، فهامجت الشرطة ، افرادا 
و مفوضني و ضباطا البيت و تظاهر كاوه باجلهل و كان يقول ما هذا ؟ تريدون 

 بيت من ؟ مالذي حدث ؟ دفعه أحد رجال الشرطة و قال : 
ن قادمون لتحري هذا البيت . حني شاهد كاوه أن افراد كفاك ثرثرة .. حن _

الشرطة اخذوا يف بعثرة ما كان موجودا يف البيت ، و يف اخلارج احاطوا بتلك 
االزقة و البيوت و أنتشروا فوق السطح ايضا ، كان ينظر اليهم بذهول ، اىل أن 

 قط  عليه أحد املفوضني خياله و ناداه : 
 ي هل هذا بيتك ؟ تعاىل اىل هنا ، قل ل _

 قال كاوه بهدوء : اجل . 
 بشيء من احلدة : عملك ؟  ساله املفوض

 اشتغل يف شركة الغزل و النسي  ، و اخرج هويته و هو يقول ذلك .  _
بعد تفتيش البيت تفتيشا طويال و دقيقا خرج ضباط الشرطة و املفوضون من 

، وجه معاون  ةنةوشةوالغرفة يائسني خائبني ، و احاطوا بالعمة و كاوه و 
  الشرطة الكالم و اشار اىل رمحه خان قائال : 

 هل هذه املرأة امك ؟  _
 قال كاوه : كال ، انها عميت ، اخت والدي . 
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 و قال : من هذه ؟ زوجتك ؟  وةنةوشةثم مد يده مشريا اىل 
كال انها ابنة عميت . و لكن كاوه و هو على هذا احلال الذي كان فيه ، قال  _

 يف قلبه : ليت االمر كان كذلك . 
نادى أحد املفوضني الشرطة املوجودين فوق السطح امرا اياهم بالنزول ، فنزلوا 
اىل باحة الدار و سلكوا الطريق الذهاب . كان كاوه يسري خلفهم الغالق الباب 

ب منه أحد املفوضني و قال : ملاذا بيتكم خال من االثاثات هكذا ؟ ليس ، فاقرت
فيه سوى كرسيني او ثالثة كراس و سرير و دوشكني و بعض املواعني ليس اال ؟ 

 ادى كاوه حتية له و اجاب بابتسامة مصطنعة : 
.. دة اشهر و أنا احاول تكوين البيت)) سيدي .. كونت البيت حديثا ، فمنذ ع

بت كثريا ، و اصبحت تائها حني شاهدتكم هيمتم على البيت .. أنا ثم اضطر
  بعيد مثل هذه االعمال ؟!
قد جحظت و توقف لسانهما عن احلركة ، و  وةنةوشةكانت عيون رمحه خان و 

كانتا قد اصبحتا مثل يهود ) زريبار ( خوفا ، الن قبل ساعات قليلة فقط ، 
ا و مل يبق هلا اثر يف البيت ، و يقول كان شةمال و كل هذه االجهزة اخلطرة هن

احلاكم صديق صاحب الدار ، كان من املفروض أن يأتوا غدا لتحري البيت ، يف 
حني أغاروا عليهم يف هذا الوقت ، لذا فأنهم ، حتى بعد فرتة من ترك الشرطة 

 املكان ، مل يكونوا قد اسرتادوا وضعهم الطبيعي . 
ان شيئا جيدا لففت العباءة حول نفسي ، من يقول أنه تقول يف نفسها : ك وةنةوشةكانت 

ليس بني افراد الشرطة و االمن هؤالء ، من هم من معارف هذا املنحط زوج خاليت و 
 ؟ تقول : من شاهدني حتى يتعرف علي ابنه ثم كانت تسخر من عقلها و

ت أن اخلوف من الشرطة مل يرتك على هؤالء تأثريه فقط ، و أمنا كان صاحب البي
ايضا خائفا خوفا كبريا و حشر نفسه يف غرفته و يقول البنه باستمرار أنظر هل 

 ذهب الشرطة ام ال ؟ 
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و كان يضرب على ركبته و يقول أن الدكتور حسن قد خرب بييت ، خرب اهلل 
 بيته ، و اال فكيف اؤجر داري الناس كهؤالء ؟ 

هذا املكان ايضا  لنفتشو كان خيفق قلبه فيأة و يقول : و االن أخاف أن يقولوا 
.. أنئذ ماذا افعل ؟ و اه ، يف سبيل اهلل .. كان يقوم مضطربا و ينادي ابنه 

 مرة أخرى و يهمس يف اذنه متلهفا : أنظر امل يذهب أحد حنو اخلان ؟ 
كان جيلس احيانا ، و يقوم منتصبا احيانا مرة أخرى ، مل يكن يقر له قرار يف 
مكان واحد ، اىل أن بشروه بأن الشرطة قد ذهبوا خاليي الوفاض و صفر  

 اليدين ، كان الرجل قد فقد نصف روحه . 
بعد ذهاب الشرطة بنصف ساعة ، توجه كاوه اىل رمحه خان و قال : عميت 

هل اذهب لتفقد ذلك الطرف ؟ ماذا تقولني ؟ و لكن قليب ال  العزيزة ، ال اعرف
 يطاوعين أن اترككما وحيدتني . 

قالت رمحه خان ، فليطاوعك قلبك عزيزي . ماذا حيدث لنا حنن االثنتني لقد 
حفظنا اهلل هذه املرة ايضا ، عمر اهلل بيته ، لو يكن االمر كذلك ، كان ينبغي 

درها و قالت : اتوب اليك يا ربي ، ال أجرأ أن نكون االن .. ضربت العمة ص
حتى على التفكري فيه ، ماذا كان حيدث لنا لو اغار علينا اوالد الكالب 
هؤالء قبل ساعة من ذلك الوقت ؟ ثم قالت بابتسامة باهتة ذابلة اليت كانت 

 عالمات اخلوف و االضطراب ال تزال عليها : 
غريت هليتها اىل نربة توسل و قالت اذهب يا بين ، كان اهلل يف عونك : ثم  _

 : حاول لعلك تعرف اخبارا عن االوالد ، ماذا حدث هلم ؟ و اىل اين وصلوا ؟ 
 ال حتملي هما ، أنا االخر من اجل هذا اريد أن اذهب . قال هذا و ذهب .  _

اب و عادتا لتذهبا اىل غرفتهما ، فوقفت الب وةنةوشةاغلقت رمحه خان و 
)) عميت العزيزة ال ذهب و احضر شايا و اتي لك بلقمة أكل  و قالت : وةنةوشة

.. أننا جيب أن يفرح قلبنا و حنمد اهلل . فقالت رمحه خان : اجل باهلل يا بنيت 



53 

ينبغي أن نشكر اهلل مادمنا باقني ، حسنا ، تصدقني ، هل ننام دون أكل ؟ 
ر يف أالكل ؟ بأبتسامة عذبة : هل كنا نفكر يف أنفسنا حتى نفك وةنةوشةقالت 

بعد تناول طعام العشاء مجعتا املواعني و جلستا على فراشيهما و غرقتا يف 
تكمل احلديث ، و يف ثنايا احلديث ،  وةنةوشةالكالم كانت العمة تتحدث و 

كانت العمة تقول فيأة : يا رسول اهلل ، أنشاء اهلل سيعود كاوه و هو حيمل 
بعون اهلل ، سيكون أنشاء اهلل قد ختلص تقول ،  وةنةوشةأخبارا سارة . و كانت 

 ساملا و وصل االن اىل مكان امن و جيد. 
 بأخالص و حرص اىل رمحة خان و قالت :  وةنةوشةبعد قليل من الصمت نظرت 

عميت العزيزة . منذ متى أنت و االخ شةمال هذا هو وضعكم ؟ كان اهلل يف  _
عونكم ، فالواق  فأن هذا الوض  حيتاج اىل شياعة و رباطة جاش ال ميكن لكل 

 شخص أن يتحمله ، هزت العمة رأسها مبتسمة و قالت : 
 لو حدثتك عن ذلك ستصابني بالذهول و تقولني كيف ظللت باقية اىل االن و _

كيف حتملت كل خفقة القلب هذه و املتاعب . ثم و ضعت املخدة . مبحاذاة اجلدار 
 : رجليها و غطتها بالبطانية و قالتو اتكأت عليها و مدت 

يف هذا الوض  ؟ كان شةمال و االطفال االخرون اتدرين منذ متى و أنا  _
 مستغربة كيف ، منذ ذلك الوقت ؟  وةنةوشةالزالوا صغارا ، قالت 

 وةنةوشة: )) نعم باهلل منذ ذلك احلني ! سألت ت العمة رأسها و قالت هز
حريصة : كيف عميت العزيزة ، ملاذا هل كان الوض  كذلك أيضا يف ذلك الوقت 

 ن اجل الكوردايةتي ؟ و كأن الناس يناضلون ع
و كيف يا إبنيت .. منذ وقت طويل هذا هو حال الكرد و وضعه أنتفض  _

احلكومات العنصرية ، و كم من املناضلني الكورد االبطال قد مرات عديدة ضد 
علقوا على أعواد املشانق ، هذا عدا االف الشهداء الذين سقطوا صرعى يف 

تال ! و أنا منذ زمن والد محه ، هذا هو حالي و كان والد محه ميادين الق
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ضل ينامعلما يف السليمانية . كانت الشرطة تراقبه و ترصد حركاته مدعية أنه 
..  و توفرت الفرص هلم و القوا القبض عليه م  عدد من من أجل الكوردايةتي

االشخاص االخرين . ثم اطلق سراحهم مجيعا نتيية مساعي وزير كوردي من 
و لكن بعد عدة اشهر و بناء على أقارب أحد املعتقلني و عادوا اىل اماكنهم . 

لصغرية يف جنوب العراق . كان تقرير الشرطة ، نقل والد محه اىل إحدى املدن ا
اطفالي أنذاك صغارا . بقينا اكثر من عشرة أعوام يف مدن إحدى قرى العراق 

 وةنةوشةأن اجلنوبية شأننا شأن املبعدين . أال ترين أنين اتكلم العربية بطالقة . 
: أقول ، ا عند اقواهلا ، هزت رأسها و قالاليت كانت تصغي اليها و كل فكره

 عمة اللغة العربية هكذا . كيف تعرف ال
خيم عليهما الصمت لفرتة ، مدت العمة خالهلا يده اىل جيبها و اخرجت سبحتها و 

حتدق يف يدها ، شاهدت أن العمة  وةنةوشةشرعت يف عدد حباتها صامتة ، كانت 
، و كأنها كان من احملتمل أن تنقط  السبحة تشد يدها على حبات السبحة شدا حتى

ب جام عدم راحتها الفكرية و النفسية و همومها على حبات كانت تود أن تص
 : قذها من هذه اخلياالت ، لذا قالتأن تن وةنةوشةالسبحة . ودت 

 عميت العزيزة .. اال ختربني ملاذا تعتزين بهذه السبحة اىل هذا احلد ؟  _
كانت العمة كأمنا قد اوقظت من النوم ، قالت بأبتسامة مشوبة باخليل : 

رأسها و كورت العمة السبحة  وةنةوشةاتقصدين هذه السبحة عزيزتي ؟ هزت 
قائلة :  وةنةوشةبني كفيها و شدت عليها ، ثم شرعت يف مشها ، و مدتها اىل 

 ايضا ، و قالت :  وةنةوشةمشيها لتعريف كيف هي ؟ و مشتها 
 أن رائحتها طيبة ! ما هذا يا عميت العزيزة . قالت العمة بابتسامة واهنة :  _

هذه السبحة مصنوعة من شير العود ، أنها قدمية جدا ، كانت تعود الحدى 
خاالت والدتي مشلها اهلل بصفحه و غفرانه . كانت حتبين كثريا يف طفوليت . ثم 

 : يرضت هي يف كربها ، كانت تقول لملا كربت و مت
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مت ، فلتكن هذه السبحة لك م  قرآني النين أحبهما كثريا و ال  رمحه ، اذا _
اريد أن يقعا يف أيدي اي شخص اخر . اعلم أنك فتاة مرتبة و متدبرة و 
ستحتفظني بهما ، لذا احب أن يكونا لك .. و هكذا جتدين أن سبحيت يف جييب 

لهما الصمت قليال مرة دائما ، و كل هذه السنوات مل تفرتق عين يوما . مش
أخرى و كانت العمة على وشك الوقوع يف الدوامة مرة أخرى ، و لكن سرعان 

 حيث قالت : ما هذا يا عميت العزيزة كأنك نعسانة ؟  وةنةوشةما أنقذتها 
كال ، و اهلل الزال الليل يف بدايته ، اي نوم ! أن قليب فقط مهموم بسبب _

 شةمال . 
حتدثي عن حياتكم املليئة باالحداث و املتاعب ، اىل أن مادام االمر كذلك ،  _

يرج  كاوه ايضا و حيمل لنا بشرى طيبة ، و آنئذ ننام . قالت العمة بوجه 
بشوش باسم : ثقي . ال ادري كيف احتدث عنها و عن اي شيء احتدث . أن كل 
ئة واحد من جمريات احلياة تلك ال يسعها كتاب واحد و انها طويلة جدا ، و ملي

 باالتراح و املتاعب ، لذا ال أريد أن اصدع راسك بها . 
كال ، باهلل عليك عميت العزيزة . احلفك برأس االخ شةمال ، حتدثي عن  _

ا بعضها ، أنين احب ذلك . كانت رمحه خان و كأنها تفكر ، استنشقت نفس
 و قال :  وةنةوشةبوجه باسم اىل طويال ، و نظرت 

حدثك عن سنتا االوىل اليت القونا خالهلا اىل مكان مادمت حتبني ذلك ، سأ _
  يسمى ) الدغارة ( .

 ضاحكة ، ما هي و اي اسم هذا ، هل هي مدينة ؟  وةنةوشةقالت 
متهلي سأقول لك ما هي ؟ يا ضناي ، انها مدينة صغرية تق  جنوب بغداد .  _

كنا نعلم بأننا حني حتركنا بالسيارة كانت الوقت ليال ، مل نكن نرى شيئا ، فقط 
. و االوالد ، ماتت أمهم ، مل يكونوا قادرين  نكاد خنتنق بسبب الغبار و الرتاب

على التنفس اىل أان قالوا ها قد وصلنا و أنزلونا أمام باب احدى الدور اليت 
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ضربت العمة بيدها على صدرها كان والد محه  قد ذهب قبلنا واستأجرها لنا . 
عوا لنا املصابيح و نظرنا اىل أنفسنا كنا كأن الثل  و قالت : حني دخلنا و اضا

قد سقط علينا ، و لكن ثل  الغبار والرتاب ، و كانت مناخرينا و أعيننا 
نفسنا اىل حد مل تكن يدي لك ضحكت على أظاهرة للعيان فقط . و برغم كل ذ

لة كيفما يكن االمر ، قضينا تلك الليقادرة محل االطفال  و ادخاهلم اىل الدار .
، الننا كنا منهكني متعبني بسبب متاعب الطريق فاستغرقنا يف النوم دون 
حراك حتى الصباح . علما أن الوقت كان بداية فصل الشتاء ، و كان الناس 
ينامون يف داخل الغرف . و استيقظنا صباحا مبكرين م  ئةختةر اخت زوجي 

و مجعنا الد ايضا اليت كانت رافقتنا و رتبنا البيت و غسلنا أنفسنا و االو
أنفسنا . كانت دارنا ال بأس بها و كانت مبنية باالجر و هلا باحة مجيلة عليها 
عدد من الغرف . كانت الغرفة اليت جبانب الباب للضيوف و تطل على شارع 
ترابي الذي كانت السيارات و املارة يسريون عليه فيثري ذلك غبارا كثريا . و 

تصلني اىل نهري عكر طيين . كانت اشيار  حني كنت تقطعني الشارع ، كنت
النخيل حتيط بنا و كان اهل املدينة معظمهم فقراء معوزين . كما كان فيها 
بعض االغنياء ممن فتح اهلل عليهم ابواب الرزق ، و كانت معظم دورهم من 

 االكواخ مبنية من اشيار النخيل و الطني . 
، و حنان ، أناا و اخات زوجاي و      بعد يومني قدمت عوائل املوظفني للرتحيب بناا 

االطفال ال نعرف كلمة عربية واحدة ، تعالي و أنظري اليناا ، ثقاى أن الثكااىل    
كانوا ميوتون من الضحك من موقفنا و كالمنا . كناا ، أناا و االطفاال نغتسال     
يوميا و لكن بعد ساعتني او ثالث ساعات ، كانت االتربة و الغباار تعيادنا اىل   

كلاهم كاانوا مان العارب الشايعة ، حيباون       . أن سكان املدينة مثل ماكنا عليه 
االغراب و كانوا أناسا مساكني و طيبني . مل تكن متر ليلاة ال يعلاو فيهاا صاوت     
رشقات الرصاص يف داخل البساتني احمليطة بناا ، و حاني كناا نساأل ، ماا سابب       



57 

ليلة ، هذه هذه االطالقات ، كانوا يقولون أنهم من العشائر و هذا هو حاهلم كل 
العشرية تقتل من تلك العشرية ، و تلك تقتال مان هاذه العشارية ، و كال ذلاك       
علااى اشااياء تافهااة .. كااان يصااادف احيانااا ، أن ينشااب القتااال علااى سااقي   
بسااتينهم أو علااى صاافيحة زائاادة أو ناقصااة ماان احلنطااة او الشااعري ، فكااانوا  

يف الصاباح ،   ، و يوقعون ثالثة او اربعة اشخاص صارعى مان بعضاهم الابعض    
كانوا يأخذون االموات باللطم و املناحة ليواروهم الرتاب . يف كثري من الليالي ، 
كانت السيارات املسالحة للشارطة حتضار علاى اصاوات اطاالق الناار و يغاريون         
عليهم و يعتقلون عددا منهم ، و االخرون يطلقاون سايقانهم للاريح و يهرباون .     

ى النهري ، أن كانوا رجاال و يغسلونهم هنااك و  كما أنهم كانوا يأتون مبوتاهم عل
يلفاون علايهم اخلااام و يطاوون علايهم حصاارية و ينقلاونهم راساا اىل النيااف او       

املاالي علاى ماا يارام ، اماا اذا كاان فقاريا ،        كربالء ، هذا اذا كان وض  امليت 
كانوا يدفنونه بصورة مؤقتة اىل أن كان يتيسر هلم مج  مبلاغ مان املاال ،    فأنهم 

 فيخر جونه وينقلونه اىل أحدى تلكما املدينتني.
البطانية على رأسها وتكاورت مثال مان يطغاى علياه اخلاوف        وةنةوشةسحبت  

واليريد اظهاره، ونظرت اىل رمحه خان وقالات: كاان اهلل يف عاونكم و اذن كانات     
 تلك املدينة ، مدينة االموات ، ياترى كيف كنتم تستطيعون العيش هناك؟

 ، يابنييت ، فبدال من السفرات وقضاء وقت ممت  كان هذا حالنا كل يوم.نعم واهلل -
غريت رمحه خان هذا املوضاوع فياأة وقالات : يااترى كام السااعة االن؟ ومادت        
يدها اىل جيبها اليت كانت فياه حمفظاة جلدياة صاغرية ونظارت اليهاا وقالات :        

علاى وشاك    الساعة احلادية عشارة ، الوقات متاأخر ، الباأس أنشااء اهلل كااوه      
 العودة .
وقالت : هيا باهلل عليك يا عميت العزيزة أناا لسات نعساانة ،     وةنةوشةتثاءبت 

 اكملي حديثك ، أنه حديث شيق جدا ، قالت العمة :
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يأتيين النوم ؟ واهلل حتى اليعود كااوه وياأتي خبارب ، الجياد الناوم اىل عايين       -
 سبيال واليكون لي صرب ، كأنين على مجرات من النار !

: لك احلق كل احلق . خيلت أن تتحدث عان نفساها وتقاول لسات      وةنةوشةقالت 
عاملة بلبقي أنا ، فمنذ أن تركنا شةمال ، كأن الادنيا قاد أقفارت . وأن مكاناه     
بارز كأنين قد فقدت اعز واغلى شيء لدي ، وأن كل هؤالء الشارطة والتحاري   

  !وتفتيش البيت والضيي  مل يكونوا قادرين حلملي على نسيانه ولو قليال
أن تقفز علاى حاديث قلبهاا ، لاذا فانهاا نظارت اىل رمحاه خاان          وةنةوشةارادت 

 وقالت : مادمت غري نائمة فلنتكلم .
سعلت رمحه خان سعاال خفيفا وقالت : أقول ألبنيت ، مرت فرتات وحنان يف هاذه   
املدينة ونوشك أن نتعود مرغمني . صادف يوما أن جاءنا ضيوف وكانت معهام  

قي عمر شاةوبو و شاةرمن هكاذا يف السادساة او الساابعة مان        طفلة او طفلتان
 العمر . فذهنب اىل اخلارج امام الباب معا للعب .

كان جارنا الذي باب دارهم جبانب بااب دارناا ، عائلاة طبياب موصالي والاذين       
كانوا قد جاءوا حديثا . كانت م  الطبيب امه واحادى اخواتاه وكانتاا ترتاديان     

و ، ابعدها اهلل عنا ، أنهماا يف تعزياة. كانات الفتااة يف     البس سوداء ، كان يبد
حوالي السابعة عشرة او الثامنة عشرة من عمرها، فتاة بيضااء باهتاة وكانات    
 امها تبدو امرأة عبوسة، وظهر لنا بعد ذلك أن والد الطبيب قد تويف حديثا.
لاى  وكان الطبياب قاد اختاذ مان الغرفاة املشااهبة لغرفاة اساتقبالنا والواقعاة ع         

الشارع كعيادة يفحص فيها املرضى . يبادو أن املساكينة والادة الطبياب كانات      
منقبضة الصدر نوعا ما ، وجاءت ووقفت عند نافذة صاورة ورود كابرية ولادى    
وقوفها كان جزء من ستائر النافذة قد غطاى قساما مان رأساها . وحاني ذهاب       

ل النافاذة فهرباوا   االطفال ليلعبوا اما الباب كان نظرهم قد وق  عليها مان خاال  
وقالوا : يوجد يف غرفة مرضى الطبيب ميت عاد اىل احلياة فينظار اىل الشاارع   
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، وهكذا بدا االطفال الصغار يركضون ، يلصقون رؤوسهم على زجااج النافاذة ،   
ثم كان يركضون ويصرخون ، وحنن يف داخلي النعلم من االمر شيئا . بعاد ذلاك   

ا والاادة الطبيااب ماان يقااول لنااا : مل ال  وحااني غادرنااا الضاايوف ، ارساالت إليناا 
تنصااحون بناااتكم ، اذ أنهاان يقاادن االطفااال الصااغار يااأتون وينظاارون الينااا     

 ويسخرون منا . وقال هلم والد محه :
كيف جيرو أن على ذلاك ، ساأطل  عياونهم لاو كارروا ذلاك مارة أخارى ، ثام          -

ث ، اعتااذرنا هلاام ، بعااد ذلااك ملااا سااألنا ماان الفتيااات روياان لنااا مالااذي حااد 
فنهرناهن واظهرنا هلن غضبنا من عملهن وطلبنا منهن عدم تكارار ذلاك مارة    
أخرى ، اذ كيف يعود امليت اىل احلياة ، ولكن م  ذلك ضحكنا حنن من جانبنا 
يف سرنا وقلنا ماذا يعمل امليت يف تلك الغرفة . وكان االطفال على حاق ، اذ أن  

على التفرج على جثث املاوتى  لعبهم ، و سفراتهم وقضاء وقت سار كان منصبا 
واملناحات .. هنا جاء صوت قرع الباب ، فأنتقضت رمحه خاان وقالات : ياربناا    

،  وةنةوشةالعظيم ، هذا هو كاوه قد عاد والشكر اهلل ، قامت ومل تدع أن تذهب 
تتمنى ذلك ، الن موضوع احلاديث   وةنةوشةبل ذهبت هي لتفتح الباب . وكانت 

وات قاد اوقعات رعباا يف قلبهاا رمباا مل تكان قاادرة علاى         عن تلك املدينة واالم
 الذهاب لفتح الباب .

حني دخل كاوه البيت بوجه باسم ، فهمت رمحه خان بأن كل شايء قاد مت تنفياذه    
بشكل منتظم ومرتب ولذا فانها وهم يف طريقهم اىل الغرفة سألت كاوه خبفوت : 

 احلمد هلل كلهم ساملون ؟
عباا ، واستنشاق نفساا طاويال وقاال : الشاكر هلل ،       كان كاوه يبدو منهكاا ومت 

كلهم ساملون ، واخربوهم عن حتري البيت ، وكيف أنتما ؟ ردت رمحه خاان بقلاب   
مفعم بالفرح قائلة : واهلل كنا واقعتني يف همكم ، حسنا ، وأنت االخار متعاب ،   

 فاذهب وخذ راحتك . قال كاوه بسرعة :



61 

ني كام سارت ماشايا وكام مان االزقاة قاد        نعم ، واهلل أني متعب جدا ، لو تعلم
 عربتها وهناك حتى نلت االطمئنان .. اذن اسعدمت مساء .

ذهب كاوه بسرعة ، ولكنه التفت فيأة وسال رمحه خان باهلل عليك وكيف ثاةري  
 خان ؟ امل تشعر باخلوف من الشرطة والضيي  الذي اقاموه؟

... وهكاذا توجهات اىل   كال ، واحلمد هلل ، لقد كانت شياعة ومقدامة وجديادة  
وروت هلا اخلرب ، اطفأتاا املصاباح وخايم     وةنةوشةغرفتهما ، وما أن وصلت اىل 

 عليهما الصمت .
ويف الصباح املبكر ، شرب كاوه شايا وخرج على عيل ، بعد أن قاال للعماة لاو    
تأخرت التقلقا من أجلي ألنه كما قال ، يف عهدته عمل هاام ومساتعيل علياه    

 تمل اال يعود اال يف وقت متأخر من الليل .أداؤه ، ومن احمل
يف مج  االشياء ، حيث وضاعتا   وةنةوشةوما أن ذهب كاوه ، اخذت رمحة خان و 

 كل االشياء داخل صندوقني من صناديق الشاي الفارغة وحضرتا نفسيهما .
وملا عاد كاوه مساء بوجه بشوش سلم عليهماا وقاال : كاان جيادا أن مت عملاي      
سرعة ، ثم توجه اىل رمحه خان هامسا ، احلمد هلل لقد غادرا . فقالت رمحه خاان  
متلهفة كيف وبهذه السرعة . قاال كااوه بابتساامة منتصار : اذن كياف ؟ أناتم       

تظناوا أنناا مساخرة ؟    كيف تنظارون اليناا ومبااذا حتسابوننا ؟ مان احملتمال أن       
 وةنةوشاة مان كالماه وصامتتا ، بعاد فارتة قامات        وةنةوشةضحكت رمحةخان و 

وذهبت اىل غرفة املطبخ ، فقربت رمحةخان رأسها من كاوه وقالت لاه هامساة :   
االن مل يعد شةمال موجودا يف بغداد ؟ باهلل عليك ، كيف ميكن أن ياتخلص مان   

د علقاوا صاورته لاديهم ؟ قاال كااوه      كل نقاط التفتيش هاذه ؟ يقولاون أنهام قا    
بصوت خافت : ال حتملي هما ، سافر بسيارة صديق ، اذ اليوقفون تلك السايارة  
يف نقاط السيطرة للتفتيش . شعر كاوه أن رمحةخان الزالت غري مطمئنة وتشاعر  

 بالقلق .. فقرب رأسه منها وهمس يف اذنها قائال :
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 ًا وليفرح قلبك !أن صديقنا هذا ضابط ، ضابط ، فكفاك قلق-
نظاارت رمحااةخان  اىل كاااوه وقالاات بصااوت ماانخفض : هاال يااذهب رأسااها يف   

 السليمانية ؟ او يتعرج على مكان اخر ؟
سيبقى فرتة يف كركوك . وكتب ىل رسالة أوصاني فيهاا بابعض االعماال ، وفيماا     -

ة خيصكما ، يقول جيب أن تعودا اىل السليمانية . لذا فأنناا سانبقى هناا هاذه الليلا     
فقط ، وسأخذكم معي غدا صباحا واخرجكم من هنا ، فلتباق تلاك االثاثاات هناا     
، وسوف أنقلها يف ما بعد . كان شةمال قد ركب يف املقعد اخللفاي لسايارة الضاابط    
الصديق . وكان قد ارتدى بذلة من املالبس الكوردية )الشاروال والساتارخاني( وشاد    

لت الكراكيش املربومة مناه علاى وجهاه    على رأسه لفة كوردية كبرية )املشكي( وتد
وجوانب عنقه ، والصاق شااربني مصاطنعني علاى شااربيه احللايقني . وصاعد جباناب         
الضااابط رجاال يرتاادي مالبااس املااوظفني ))األفنديااة(( ومااألوا الصااندوق اخللفااي    

، وحتت كال هاذه ، كاانوا قاد     كوالت والتمر واملواعني والصوانيللسيارة بالفواكه واملأ
 طابعة صغرية وثالثة او اربعة بنود من الورق.   أخفوا آلة
 كنت اخلان

كانوا يدفونه بصورة مؤقتة اىل أن كان يتيسر هلم مجا  مبلاغ مان املاال ، فيخار      
 جونه وينقلونه اىل أحدى تلكما املدينتني.

البطانية على رأسها وتكاورت مثال مان يطغاى علياه اخلاوف        وةنةوشةسحبت  
واليريد اظهاره، ونظرت اىل رمحه خان وقالات: كاان اهلل يف عاونكم و اذن كانات     

 تلك املدينة ، مدينة االموات ، ياترى كيف كنتم تستطيعون العيش هناك؟
كال  نعم واهلل ، يابنييت ، فبدال من السفرات وقضاء وقت ممت  كان هذا حالنا -

 يوم.
غريت رمحه خان هذا املوضاوع فياأة وقالات : يااترى كام السااعة االن؟ ومادت        
يدها اىل جيبها اليت كانت فياه حمفظاة جلدياة صاغرية ونظارت اليهاا وقالات :        
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الساعة احلادية عشارة ، الوقات متاأخر ، الباأس أنشااء اهلل كااوه علاى وشاك         
 العودة .
عميت العزيزة أناا لسات نعساانة ،     وقالت : هيا باهلل عليك يا وةنةوشةتثاءبت 

 اكملي حديثك ، أنه حديث شيق جدا ، قالت العمة :
يأتيين النوم ؟ واهلل حتى اليعود كااوه وياأتي خبارب ، الجياد الناوم اىل عايين       -

 سبيال واليكون لي صرب ، كأنين على مجرات من النار !
تقاول لسات   : لك احلق كل احلق . خيلت أن تتحدث عان نفساها و   وةنةوشةقالت 

عاملة بلبقي أنا ، فمنذ أن تركنا شةمال ، كأن الادنيا قاد أقفارت . وأن مكاناه     
بارز كأنين قد فقدت اعز واغلى شيء لدي ، وأن كل هؤالء الشارطة والتحاري   

 وتفتيش البيت والضيي  مل يكونوا قادرين حلملي على نسيانه ولو قليال !
ا فانهاا نظارت اىل رمحاه خاان     أن تقفز علاى حاديث قلبهاا ، لاذ     وةنةوشةارادت 

 وقالت : مادمت غري نائمة فلنتكلم .
سعلت رمحه خان سعاال خفيفا وقالت : أقول ألبنيت ، مرت فرتات وحنان يف هاذه   
املدينة ونوشك أن نتعود مرغمني . صادف يوما أن جاءنا ضيوف وكانت معهام  

بعة مان  طفلة او طفلتان قي عمر شاةوبو و شاةرمن هكاذا يف السادساة او الساا     
 العمر . فذهنب اىل اخلارج امام الباب معا للعب .

كان جارنا الذي باب دارهم جبانب بااب دارناا ، عائلاة طبياب موصالي والاذين       
كانوا قد جاءوا حديثا . كانت م  الطبيب امه واحادى اخواتاه وكانتاا ترتاديان     

الفتااة يف  البس سوداء ، كان يبدو ، ابعدها اهلل عنا ، أنهماا يف تعزياة. كانات    
حوالي السابعة عشرة او الثامنة عشرة من عمرها، فتاة بيضااء باهتاة وكانات    
 امها تبدو امرأة عبوسة، وظهر لنا بعد ذلك أن والد الطبيب قد تويف حديثا.

وكان الطبياب قاد اختاذ مان الغرفاة املشااهبة لغرفاة اساتقبالنا والواقعاة علاى           
املساكينة والادة الطبياب كانات      الشارع كعيادة يفحص فيها املرضى . يبادو أن 



63 

منقبضة الصدر نوعا ما ، وجاءت ووقفت عند نافذة صاورة ورود كابرية ولادى    
وقوفها كان جزء من ستائر النافذة قد غطاى قساما مان رأساها . وحاني ذهاب       
االطفال ليلعبوا اما الباب كان نظرهم قد وق  عليها مان خاالل النافاذة فهرباوا     

الطبيب ميت عاد اىل احلياة فينظار اىل الشاارع    وقالوا : يوجد يف غرفة مرضى
، وهكذا بدا االطفال الصغار يركضون ، يلصقون رؤوسهم على زجااج النافاذة ،   
ثم كان يركضون ويصرخون ، وحنن يف داخلي النعلم من االمر شيئا . بعاد ذلاك   
وحااني غادرنااا الضاايوف ، ارساالت إلينااا والاادة الطبيااب ماان يقااول لنااا : مل ال   

ناااتكم ، اذ أنهاان يقاادن االطفااال الصااغار يااأتون وينظاارون الينااا    تنصااحون ب
 ويسخرون منا . وقال هلم والد محه :

كيف جيرو أن على ذلاك ، ساأطل  عياونهم لاو كارروا ذلاك مارة أخارى ، ثام          -
اعتااذرنا هلاام ، بعااد ذلااك ملااا سااألنا ماان الفتيااات روياان لنااا مالااذي حاادث ،  

بنا منهن عدم تكارار ذلاك مارة    فنهرناهن واظهرنا هلن غضبنا من عملهن وطل
أخرى ، اذ كيف يعود امليت اىل احلياة ، ولكن م  ذلك ضحكنا حنن من جانبنا 
يف سرنا وقلنا ماذا يعمل امليت يف تلك الغرفة . وكان االطفال على حاق ، اذ أن  
لعبهم ، و سفراتهم وقضاء وقت سار كان منصبا على التفرج على جثث املاوتى  

جاء صوت قرع الباب ، فأنتقضت رمحه خاان وقالات : ياربناا    واملناحات .. هنا 
،  وةنةوشةالعظيم ، هذا هو كاوه قد عاد والشكر اهلل ، قامت ومل تدع أن تذهب 

تتمنى ذلك ، الن موضوع احلاديث   وةنةوشةبل ذهبت هي لتفتح الباب . وكانت 
ة علاى  عن تلك املدينة واالموات قاد اوقعات رعباا يف قلبهاا رمباا مل تكان قاادر       

 الذهاب لفتح الباب .
حني دخل كاوه البيت بوجه باسم ، فهمت رمحه خان بأن كل شايء قاد مت تنفياذه    
بشكل منتظم ومرتب ولذا فانها وهم يف طريقهم اىل الغرفة سألت كاوه خبفوت : 

 احلمد هلل كلهم ساملون ؟
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 كان كاوه يبدو منهكاا ومتعباا ، واستنشاق نفساا طاويال وقاال : الشاكر هلل ،       
كلهم ساملون ، واخربوهم عن حتري البيت ، وكيف أنتما ؟ ردت رمحه خاان بقلاب   
مفعم بالفرح قائلة : واهلل كنا واقعتني يف همكم ، حسنا ، وأنت االخار متعاب ،   

 فاذهب وخذ راحتك . قال كاوه بسرعة :
نعم ، واهلل أني متعب جدا ، لو تعلمني كام سارت ماشايا وكام مان االزقاة قاد        

 اك حتى نلت االطمئنان .. اذن اسعدمت مساء .عربتها وهن
ذهب كاوه بسرعة ، ولكنه التفت فيأة وسال رمحه خان باهلل عليك وكيف ثاةري  

 خان ؟ امل تشعر باخلوف من الشرطة والضيي  الذي اقاموه؟
كال ، واحلمد هلل ، لقد كانت شياعة ومقدامة وجديادة ... وهكاذا توجهات اىل    

وروت هلا اخلرب ، اطفأتاا املصاباح وخايم     وةنةوشةىل غرفتهما ، وما أن وصلت ا
 عليهما الصمت .

ويف الصباح املبكر ، شرب كاوه شايا وخرج على عيل ، بعد أن قاال للعماة لاو    
تأخرت التقلقا من أجلي ألنه كما قال ، يف عهدته عمل هاام ومساتعيل علياه    

 أداؤه ، ومن احملتمل اال يعود اال يف وقت متأخر من الليل .
يف مج  االشياء ، حيث وضاعتا   وةنةوشةوما أن ذهب كاوه ، اخذت رمحة خان و 

 كل االشياء داخل صندوقني من صناديق الشاي الفارغة وحضرتا نفسيهما .
وملا عاد كاوه مساء بوجه بشوش سلم عليهماا وقاال : كاان جيادا أن مت عملاي      

. فقالت رمحه خاان   سرعة ، ثم توجه اىل رمحه خان هامسا ، احلمد هلل لقد غادرا
متلهفة كيف وبهذه السرعة . قاال كااوه بابتساامة منتصار : اذن كياف ؟ أناتم       
كيف تنظارون اليناا ومبااذا حتسابوننا ؟ مان احملتمال أن تظناوا أنناا مساخرة ؟          

 وةنةوشاة مان كالماه وصامتتا ، بعاد فارتة قامات        وةنةوشةضحكت رمحةخان و 
سها من كاوه وقالت لاه هامساة :   وذهبت اىل غرفة املطبخ ، فقربت رمحةخان رأ

االن مل يعد شةمال موجودا يف بغداد ؟ باهلل عليك ، كيف ميكن أن ياتخلص مان   
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كل نقاط التفتيش هاذه ؟ يقولاون أنهام قاد علقاوا صاورته لاديهم ؟ قاال كااوه          
بصوت خافت : ال حتملي هما ، سافر بسيارة صديق ، اذ اليوقفون تلك السايارة  

يش . شعر كاوه أن رمحةخان الزالت غري مطمئنة وتشاعر  يف نقاط السيطرة للتفت
 بالقلق .. فقرب رأسه منها وهمس يف اذنها قائال :

 أن صديقنا هذا ضابط ، ضابط ، فكفاك قلقًا وليفرح قلبك !-
نظاارت رمحااةخان  اىل كاااوه وقالاات بصااوت ماانخفض : هاال يااذهب رأسااها يف   

 السليمانية ؟ او يتعرج على مكان اخر ؟
ة يف كركاوك . وكتاب ىل رساالة أوصااني فيهاا بابعض االعماال ،        سيبقى فرت-

وفيما خيصكما ، يقول جيب أن تعاودا اىل الساليمانية . لاذا فأنناا سانبقى هناا       
هذه الليلة فقط ، وسأخذكم معي غدا صباحا واخرجكم من هناا ، فلتباق تلاك    

اخللفاي   االثاثات هنا ، وسوف أنقلها يف ما بعد . كان شةمال قد ركب يف املقعد
لسيارة الضابط الصديق . وكان قد ارتدى بذلة من املالبس الكوردياة )الشاروال   
والستارخاني( وشد على رأسه لفة كوردية كابرية )املشاكي( وتادلت الكاراكيش     
املربومة منه على وجهه وجوانب عنقه ، والصق شاربني مصطنعني علاى شااربيه   

باس املااوظفني ))األفنديااة((  احللايقني . وصااعد جباناب الضااابط رجال يرتاادي مال   
ومألوا الصندوق اخللفي للسيارة بالفواكه واملأكوالت والتمر واملاواعني والصاواني   
، وحتت كل هذه ، كانوا قد أخفوا آلة طابعة صاغرية وثالثاة او اربعاة بناود مان      

 الورق .
وما أن كانوا يقرتبون من نقاط التفتيش، كان شةمال  من بعيد يتخذ شكل 

تى أنه كان من اليحتمل اال يتعرف عليه اقرب املقربني اليه. شخص احول ح
وكان الصديق الضابط الذي كان امسه )ازا( يسوق السيارة بنفسه، ويف نقاط 
التفتيش حينما كان رجال الشرطة يشاهدونه يطقطقون ببساطليلهم ويقفون 
موقف التحية ويقولون: تفضل سيدي، فكانوا من جانبهم يردون على حتيتهم 
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ويسلكون طريقهم، وما أن كانوا يبتعدون، حتى يغرقون يف الضحك حبول عيين 
 شةمال  واللفة )مشكي( والكراكيش املتدلية وشاربيه الكثني.

*** 

وصلوا كركوك حوالي املساء و أنزلوا شةمال يف أحد البيوت وكان جيب أن يبقى 
شةمال اىل مكان هناك اىل حلول الليل، ثم جاء أحد اصدقائهم االخرين واخذ  

اخرولدى صديق كان يعيش يف بيت اخته واليت كان زوجها يشتغل طاهيا يف 
بيت مدير شرطة كركوك ومل يكن على ذلك البيت اي خطر. لذا فأن هذا الولد 
الذي كان امسه أنور، يوزع البيانات املنشورات هنا وهناك حسب مايشتهي 

أن يعرف زوج اخته بذلك. ويريد، وكان يقوم بأي شيء اخر حسب هواه دون 
كانت اخته تعلم ببعض ماكان أخواها يقوم به، غري انها كانت تغض الطرف 

 عنه وختفيه.
مل يكن الخت انور اطفال، والظاهر أن النقص كان يف زوجها لذا فأنه كان يسعى 
اىل جرب خاطرها. كانت امرأة حنطية اللون خفيفة الظل حلوة القسمات وكانت 

ثالثني من عمرها، يف حني كان عمر زوجه ضعف عمرها هي. لذا يف اخلامسة وال
فكان حيمل يوميا من كل لذ وطاب من مآكل بيت مدير الشرطة اىل زوجته 
واخيها. كان ميلك دارا مجيلة مكونة من ثالث غرف وبهو وباحة صغرية يف حملة 

انوا شاطرلو كانت مثة حديقة يف وسط الباحة. ويف القسم االعلى من الباحة، ك
قد صنعوا قنًا منظما للدجاج من اخلشب واالسالك يربون فيه عددا من الدجاج 

 والديكة.
صار شةمال شريكا النور يف غرفته، كما أنهما كانا يتخمان بطنيهما يوميا من 
كل هذه االنواع اللذيذة من االطعمة اليت كان الطباخ يأتي بها اليهما دون أن 

ته كانت قد اخربته بأنه شاب من أقارب امها يدري مايقومان به، سوى أن زوج
بعثت به أن يبقى فرتة من الوقت هنا م  أنور. وهكذا ورغم أن الرجل مل يكن 
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يستسيغ ذلك قلبيا ومل يكن مرتاحًا بأن يظل شاب وسيم، ممشوق القامة مقبول 
الشكل يف بيته، وزوجته الشابة بهذا اجلمال، ولكنه كان مضطرا وعليه االذعان 

اما خلاطر زوجته، وليس أن يقبل هذا االمر فقط، بل جيب عليه أن يظهر إكر
البشاشة واالرحيية ازاءه وأن يظهر بأنه حيب ذلك مادام قريبها وقريب اخيها، 

 ولكن م  ذلك كان القلق واخلياالت يشوشان عليه فكره.
كان صاحب البيت طباخا مشهورا، وكان يف حينه طباخا يف النادي العسكري 

كركوك. ولكن مدير الشرطة الذي عدا كونه غنيا، كان لصا كبريا ومشاكسا يف 
عنيدا، كان قد استطاع باملال والتهديد أن جيذبه اىل جانبه، وخاصة النه كان 
كثري الضيوف، ويقيم الوالئم للقسم االعظم من الوزراء واملدراء العامني 

ينة كركوك او ميرون بها. والنواب وكبار رجال الدولة الذين كانوا يأتون اىل مد
وسرعان ما ظهر للطباخ الذي كان امسه امساعيل، بأن عمله هذا افضل من 
عمله السابق من مجي  الوجوه، النه حر اىل حد كبري يف عمله حتى يبدو وكانه 
صاحب كل ماهو موجود يف مطبخ البيت. لذا فأنه كان يذهب يف الساعة 

متأخرة من الليل ويعود اىل البيت مرة السابعة صباحا اىل هناك، واىل ساعة 
واحدة النه كان حيب أن يتناول الطعام م  زوجته، لذا فأنه كان يعود يف الساعة 
الثالثة والنصف او الرابعة وهو حيمل نصيبه من الطعام الذي كان اكثر يف كل 
االحوال من طعام البيت، وكانا يتناوالن الطعام وياخذ قسطا من الراحة، 

ن لديه عمل ام يكن لديه، كان يعود اىل بيت املدير الذي كان بعيدا وسواء كا
 عن بيته مسافة مخس دقائق فقط.

ولكن بعد أن قدم شةمال اىل بيتهم، كان يعود اىل البيت مرات عديدة وبذرائ  
شتى، ومن اجل اال تقول زوجته ملاذا يفعل ذلك، كان يف كل مرة ميال زنبيال من 

ت وجيلبه ويقول لزوجته: باهلل عليك يا قمر العزيزة، من خمتلف أنواع املاكوال
 اجل الضيوف ال أريد أن ينقصنا شيء.
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يف البداية كانت تعتقد أنه يصدق وأن مايفعله هو من اجل ارضاء الضيف، 
ولكن حينما الحظت أن االمر قد خرج عن الطور االعتيادي فكرت وقالت 

 لنفسها حبدة وغضب:
العيوز قد أسر يف نفسه سوء الظن بي ومن اجل هذا هل ميكن أن يكون هذا 

 يأتي ويذهب ويعود اىل البيت بكثرة؟
وكان السيد امساعيل قد ضاقت به الدنيا، حينما يعود اىل البيت على حني غرة 
ويالحظ أن أنور قد خرج وأن زوجته والضيف فقط يف البيت. يارب ماهذا؟ أن 

اىل البيت مرة وهو خارج البيت. اذن  هذا الضيف خيرج من البيت ابدا، ومل اعد
ماذا ميكن أن يكون هذا االمر؟ من الواضح انه الخيرج من البيت من أجل 
قمر. أن هذه اخلياالت، كانت قد اوصلته اىل حد أنه مل يكن النوم يعرف اىل 
عينيه سبيال يف الليل نتيية اهلم والقلق وعدم الشعور باالرتياح. احست زوجته 

اها وحدثته عن املوضوع قائلة "أخاف أن يفكر الرجل بسبب بذلك فدعت اخ
قلقه يف احلاق بالء باخينا هذا. وخاصة أنه يشتغل عند هذا الرجل الشقي ذي 

 السلطة ويستطي  القيام بكل االعمال السيئة، فماذا نفعل؟
وكان شةمال املسكني يعترب كل نساء وفتيات العامل مثل اخواته وامه، النه كان 

رتما وكل تفكري ووعيه واحاسيسه عنه اعماله والكوردايةتي. وأن شابا حم
الشخص الوحيد الذي كان منذ أن خرج من بغداد قد حل يف قلبه وكان قلبه 

، رغم أنه كان احيانا يريد أن خيدع نفسه وةنةوشةيعصر من اجله، كانت 
امه ويتظاهر بالالمباالة ويقول: ماذا يف االمر، كيف أن تفكريه يكون عند 

واالخرين، كذلك يفكر فيها هي االخرى مثل االخرين، ولكن سرعان ماكانت 
احاسيسه وقلبه ورغباته وتفكريه وكل جارحة من جوارحه تكذبه وكاني بها 

قد دخلت قلبك اىل  وةنةوشةتقول: سيدي، الحيتاج االمر اىل هذا االمر، فأن 
ا، اذن، الحيتاج املر حد لو كان االمر بيدك، لكنت حتلق باجنحتك وتطري اليه
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اىل هذه املغالطات وال ختدع نفسك بالقوال تافهة والجتعل من نفسك وليا من 
 اولياء اهلل.

وقعت قمر واخوها يف هم ماينبغي أن يفعاله وكيف خيرجان هذه االفكار 
واخلياالت يف راس هذا الرجل الذي كان على حق، وأن اي شخص اخر لو كان يف 

ما فعله هو، وخاصة لو مل يكن عاملا باسباب عدم خروج  حمله، لكان يفعل مثل
هذا الشاب من البيت وحشر نفسه فيه وزوجته معه وحيدة يف البيت وخاصة أنه 
حيب زوجته كل هذا احلب ويريد كل مسرات الدنيا هلا! من هذا اجلانب كانت 
قمر تشفق اشفاقا كثريا على زوجها، لذا عقدت العزم أن تتحدث م  زوجها 

يثا هادئا وتنقذه من هذا القلق، من احملتمل لو سار االمر على هذا املنوال حد
أن تراق الدماء من خالله، وخاصة مل يكن هلم حل اخر، النه كان البد أن يبقى 

 شةمال هناك حتى جيدوا له، على مهل، مكانا افضل.
 ويف الغد، حني عاد السيد امساعيل على حني غرة ومل يكن حيمل شيئا ويبدو
غاضبا وغري مرتاح، ويبدو أنه كان يعلم أن زوجته تشعربأن عودته املكررة 

 واملفاجئة هي بسببها والضيف املوجود وأنه اليستسيغ هذا الوض .
اضهرت زوجته البشاشة ونادته اىل غرفتهما، وقالت: تعالي فأن لي عمال 

ليه معك، كان الرجل قد مال لون وجهه اىل االصفرار وجحظت عيناه وبدا ع
قدر أكرب من الضعف ويشعل السيكارة بالسيكارة ويده ترجتف. حني دخل 
الغرفة، جلست زوجته امامه وادرات وجهها اليه وقالت بهدوء: قل لي، ماذابك 
ملاذا تغريت هذه الفرتة هكذا؟ قل لي سبب عدم ارتياحك وأنا ساطلعك على 

 سري.
يصاب بالدوار، كان خفق قلب الزوج خفقانا سريعا واحس أنه على وشك أن 

حلقه قد جف وكذلك شفتاه، وقال يف نفسه: هاهو مل خيين خيالي ومل اكن على 
خطا، لست محارا، ها هي تريد أن تقول لي: الاريدك، جيب أن تطلقين، حتى 
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تذهب وتتزوج هذا الرجل.. نعم الاعمال شيئا اروح اطلقها. ساقتلهما كليهما 
ا، واذا فقدتها هي فال اريد احلياة.. قطعت االن. أن رغد ومسرات حياتي كان هل

قمر عليه خياله وقالت: ملاذا أنت صامت فالعلم مايدور يف خيالك اطلعين 
 عليه من اجل أن اخربك أنا ايضا ما يف قليب.

 عاد السيد امساعيل اىل هدوئه قليال وقال يف نفسه:
عليهما أن هذا العمل الينفذ باستعيال، فالفكر فيه، كيف ومباذا اقضي 

كليهما، النين وحدي الاقدر عليهما، سيقتالنين ويهربان.. بهذه االقوال اظهر 
اهلدوء كما يف السابق، وقال بابتسامة مصطنعة: اذهب االن اىل الدكان واشرتي 
علبة سيكارة. قالت قمر، كال، التذهب االن، بل اخربني ماذا تريد أن تقول، ثم 

زوجها وقالت: أسأت الظن بي وتظن أن نظرت بابتسامة مشوبة بالعتاب اىل 
مثة عالقة بني وبني هذا الضيف املسكني؟ خفض زوجها رأسه وإلتزام بالصمت. 
الحظت قمر أن الدموع على وشك التدفق على خده الذابل اخذة طريقها اىل 
حليته اليت وخطه الشيب. فقامت هي بدالل واقرتبت منه ووضعت يديها كليهما 

 سها جبانب عنقه وخده وقالت:على كتفه والصقت رأ
االتشعر بالعار وتفكر هكذا تفكري؟ اال تعرفين كيف أنا؟ االتعرفين منذ 
الطولة؟ كان زوجها يعض على شفتيه حتى اليبكي. قبلها وقال بصوت خافت 
ومو يبكي: مل يكن االمر بيدي كنت على وشك اجلنون. قالت قمر مبزيد من 

ا الرجل أنك التغضب وستساعده؟ مرر اهلدوء: هل تعدني لو افشيت سر هذ
زوجها منديله على وجهه وقال بصوت خينقه البكاء: اي شيء تقولينه فأنا حتت 

 امرك. فتوجهت اليه قمر وقالت:
أن هذا الشاب ضيفنا هو مناضل وطين كردي خمتف وهارب وأن احلكومة 

ت. ظامئة بدم رأسه الشرطة واالمن يبحثون عنه بكل ما أوتوا من امكانيا
وجاء به أنور اىل هنا النه بيتك وأنت طاهي مدير الشرطة، اليدور خبلد أحد 
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أنك ختفي رجال كهذا يف بيتك... هل فهمت االن أسباب عدم خروج هذا الشاب 
من البيت؟! وأود أن أقول لك بأنه لن يطول به املقام هنا، وسيغادرنا بعد فرتة 

واالن ماذا تقول؟ كانت عينا  أخرى ولن يبقى يف كركوك.. هذه هي احلقيقة..
 امساعيل قد جحظتا بتباطؤ: ولكن ملاذا مل تقولوا لي ذلك يف البداية؟

 خفنا أن يعرتيك اخلوف واال ترضى بأن يبقى هنا.-
كاد زوجها أن يغمى عليه على خلفية االفكار اخلطرة اليت كانت قد مرت برأسه 

نير أومسدس أوشيء بأن يذهب حبية شراء علبة من السكاير ليحصل على خ
من هذا القبيل ويعود ليقتلهما كليهما.. اهلل سرت.. على االقل أمل يكن امرا 
جيدا أن استطاع ضبط نفسه وأن يصرب ومل يثر الصخب والضيي  ومل يعلم 

 الشاب بذلك؟ كان الرجل ميرر يده على حليته ويشكر اهلل يف قلبه.
خفت؟ قام الزوج منتصبا قطعت قمر عليه تفكريه وقالت: ها، ماذا قلت؟ 

 وخفض رأسه ورف  كلتا يديه ووضعهما على رأسه قائال:
خفت؟! قولي، سأضعه على رأسي هذا وعلى عيين هاتني، اي شيء ميكنين 

 القيام به واكون قادرا عليه سأنفذه له.
قل هذا عمر اهلل بيتك. احتضن امساعيل زوجته بصمت وألصق رأسها بصدره -

ن قد اصيب باخليل والذهول اىل حد كبري ومل يكن قد بقى خرج دون اي كالم وكا
 له كالم يعرب عنه.

كاد السيد امساعيل من كثر فرحته، الن ظنونه ازاء زوجته زضيفهم شةمال 
كانت كاذبة ويف غري حملها، أن يطري، كما أنه كان يشق يف قلبه على هذا الولد 

أن حيشر شاب مثله الشاب ويتعيب كيف حدث مثل هذا االمر اوكيف حيدث ب
نفسه طوعا يف غرفة كالسيناء وحيرم نفسه من كل مسرات وملذات الدنيا 
ويلقي بروحه هذه املخاطر، النه لو القي القبض عليه، فأن اخف حكم يناله، هو 

سنوات اىل مخس عشرة سنة يف السين فيما اذا ختلص حيا من تعذيب  01
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ن الوحوش واحيل اىل احملكمة الشرطة، والتعذيب الذي يتلقاه من رجال االم
العرفية.. كان يسري يف الطريق ومتر يف رأسه مثل هذه االفكار ويقول يف نفسه: 
واصرختا، هناك أناس مثل هذا وحياة مثل هذه. أني كنت اظن أن الدنيا 
واحلياة ةالناس، هي هذه فقط، وهؤالء الذين اراهم من حولي، أن املوظفني 

ن الهم يشغل باهلم، وصراخهم على مائدة القمار املختلسني واجلائرين الذي
اخلضراء، ميأل الدنيا.. يف حني هنالك أناس ابطال يضحون بارواحهم وملذاتهم 
ورؤوسهم وامواهلم من اجل مكتسبات شعبهم ومبادئهم.. اذن، لو كان االخرون 
ميلكون ذرة من الغرية والرجولة ملا توانوا يف مساعدة مثل هؤالء الناس 

 ئيني..الفدا
تسألين قمر، هل تساعده؟ ليس من اجل عينيها هي اليت اضحي بنفسي من 
اجلها، بل أن شريف ووجداني اليسمحان لي أن اقف امام انسان مثل هذا 
عاجزا. يكفي، فقد اوصلت العمر اىل هنا، وعشت بدون مشاكل ودون خوف، 

و وجل صحيح أنين كدحت وطالين االضطهاد، غري أنين قد اكلت دون خوف ا
ونلت نصييب من الرفاهية، ثم ماذا؟ واىل اين يذهب. وسوف يأتي يوم 
واموت، اذا أن معاريف واسيادي سيسمعون يوما بأن امساعيل الطباخ قد 
تويف.. جيب على املرء أن حيسن يف حياته، ويبدو أن اهلل قد وفر لي هذه الفرصة 

اعد هذا الولد وكل أن احسن فيها، لذا فأني لو كنت صاحب غرية، جيب أن اس
شخص اخر مثله واراعيه بقدر مايكون ذلك يف مقدوري وامحيه واال ارتدع من 
القيام بأي شيء، ومادام مصري االنسان هو املوت، من الواجب اال يدع املرء أن 

 ميوت موت اجلبناء.
مل يكن اسبوع قد مر على هذه االقوال، حتى كان امساعيل واقفا بزنبيل مليء 

امام فرن خمبز بابه كوركور حبية شراء الصمون والرغيف لبيت املدير  بالبيانات
وكان يتبادل م  قادر اخلباز البانات باخلبز، حيث كان يسلمه الونبيل املليء 
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بالبيانات وكان اخلباز بدال من البيانات، ميال الزنبيل باالرغفة احلارة واجلميلة 
 بيت املدير بك ويسلمه اياه. والصمون املطعم بالسمسم ذي العبري الطيب اىل

*** 
من قبل  وةنةوشةكانت الساعة حوالي الثامنة ليال، حني ثم تودي  رمحةخان و 

شةرمن وابنائها بالعناق والتقبيل، وكذلك توديعهم من قبل زوجها الذين كانوا 
قد تبعوهما اىل حمطة القطار حنو كركوك. عادوا هم، وصعدت رمحةخان و 

القطار ولكن هذه املرة كانت غرفتهما من الدرجة الثانية اىل حافلة  وةنةوشة
وكانتا وحيدتني، واغلقتا الباب وجلستا. ومل مير وقت طويل حتى حترك القطار 

، وةنةوشةوبدأ صفريه وصرير عيالته. طغى مزي  من االحاسيس على قلب 
تذكرت خوف وفرح تلك الليلة، كيف كان وضعها حني حشرت نفسها خائفة 

بني حشود الناس وكيف ركبت القطار ونبضات قلبها تتسارع، وحتى مرعوبة 
بعد مرور نصف ساعة مل تكن واثقة من نفسها بانها قد جنت. قالت يف قلبها: 

تفكر يف تلك االحداث ولكن  وةنةوشةياربي، اي نوع االفالك لديك؟! كانت 
 سؤاال من رمحه خان كان يعيدها احيانا اىل وعيها.

أحدى احملطات اخرجت رمحه خان املزود ووضعته على املنضدة بعد التوقف يف 
الصغرية اليت امامها وقالت: هلمي يا عزيزتي لنأكل لقمة، ثم ناخذ قسطا من 
الراحة، ومدت يدها اىل ظهرها وقالت: ابتاه، أن ظهري يؤملين كثريا.. اتعلمني 

شةرمن وبيت   كم تعبنا خالل اليومني او الثالثة املاضية، كنت اتنقل بني بيت
الدكتور حسن واالوالد، وكما يقال، أحدى رجلي كانت يف بيت شةرمن واالخرى 
يف بيت الدكتور حسن، ورجل أخرى عند االوالد، ولكن شكرا هلل مل تض  

 جهودنا هباء، وكما يقول األقدمون و أن رامسال السفر هو السالمة.
 ماذا تذكرت؟ بابتسامة حلوة: عميت العزيزة اتعرفني وةنةوشةقالت 
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نفسا طويال وقالت: تذكرت تلك الليلة اليت كنت هائمة  وةنةوشةاستشقت 
ومرعوبة ونصف ميتة وركبت هذا القطار! فاختنق الكالم يف حلقها وامتألت 
عيناها دموعا وبعد برهة قالت: يف تلك الليلة لو مل يضعك اهلل طريقي ولو مل 

 ن وقبلتها وقالت:أصادفك فماذا كنت فاعلة؟ عانقتها رمحه خا
التعيدي هذه احلوادث اىل ذهنك، أن اهلل هو اهل من ال أهل هلم.. زاد فضل 
اهلل حيث رتب لنا ذلك، فاهلل وحده يعرف ماذا يفعل. مسحت وةنةشة دموعها 
بظاهر يدها وقالت: ياعميت العزيزة منذ أن رأيتكم، أشعر بفرح غامر حتى 

كيف اجترا أنزل يف كركوك؟ م  هذا  كأنين ولدت االن. صمتتربهمة ثم قالت:
القول نظرت اىل العمة خائفة وقالت: اتعرفني، أن اخلوف قد طغى على، قول 

 لئال يتعرف على أحد وبابتسامة عذبة هزت رمحه خان يدها وقالت:
ال عزيزتي.. هل من املعقول أن يكونوا جالسني يف حمطة قطار كركوك ويف -

ظرين، فأن مئات البنات والنساء يأتني ويذهنب أنتظارنا؟ ثم حتى لو كانوا منت
بعباءاتهن، من يستطي  التعرف عليهن؟ وحني ننزل، نركب أحدى تاعربانات 
رأسا ونذهب للعثور على هذا العنوان. مدت رمحه خان يدها اىل جيبها وقالت: 
وياله، أخاف أن اكون فقدته.. وبعد البحث عدة مرات، أخرجت ورقة سلمتها 

قائلة: احتفطي بها لديك اقرأيها لصاحب العريانة، اذ سلمين  ةوةنةوشاىل 
اياها فريدون اثناء الوداع وقال اذهبا اىل هذا املكان، كما وسلمين امانة 

 السلمها هلم.
 اىل الورقة وقالت عميت العزيزة، أنه حمل للتصوير وليس بيتا؟ وةنةوشةنظرت 

 اىل اين نذهب او النذهب. ماعلينا، حنن نذهب اىل هناك، فهم سيقولون لنا-
صمتتا برهة، وكان القطار يندف  مسرعا احيانا ويبطىء احيانا أخرى ويتوقف. 

تطفيء املصباح وتلصقان م  رمحه خان  وةنةوشةوكلما توقف القطار كانت 
 رأسيها بالنافذة وتنظران اىل اخلارج.



75 

ء مغطاة كان الوقت بداية فصل الشتاء، والصمت قد خيم على املكان، والسما
بالغيوم.. كان جزء من القمر يظهر احيانا يف فرجة من الغيوم وسرعان 
ماتغطية بقعة غيم سوداء كانها كانت تدفعه قائلة: ابتعد، فأن الوقت ليس 

 وقت اظهار نفسك أنت، بل اليوم يومنا.
يف احملطات، كان البعض ينزل واخرون يصعدون، وكلهم كانوا يكورون أنفسهم 

شعرت رمحه خان بالتعب فذهبت وامتدت على فراشها، وبعد بسبب الربد. 
ايضا نفسها حتت الغطاء واغمضت عينها لتنام، ولكن  وةنةوشةقليل حشرت 

سرعان ما شاهدت نفسها باخليال م  شةمال ممسكني يد بعضهما البعض، 
واليرضى بهذا القدر بل ميد يده االخرى وميسك يديها كلتيهما ويرفعهما اىل فمه 

لهما ويلصق رأسه برأسها ويقول: التعلمني كم كنت أفكر فيك. وكانت هي ليقب
االخرى تقول له هامسة وانا ايضا، اال تعلم كم كان قليب يريدك ويفكر فيك.. 
ففي االيام اليت غبت خالهلا كنت على وشك أن اصاب باجلنون، كأنك كنت قد 

اليه مادا فمه  اخذت شعوري وحياتي معك فاطلق شةمال يدها وعانقها وشدها
بسبب قرع على باب غرفتهما وأندغعت رمحه  وةنةوشةمن فمها، فأنتفضت 

خان قائلة: من هو؟ من؟ بعني نصف غافية ختبطت واشعل النور وفتحت الباب. 
 قال الرجل:

اخيت، أنظر اىل تذاكركم، كم عددكم؟ اخرجت رمحه خان تذكرتني من حمفظتها 
رجل واقفا يف خارج الغرفة، نظر اليهما وقرض الصغرية واجابت: إثنتان، وكان ال

التذكرتني واعادهما اىل العمة قائال: اغلقا الباب، اذ أن أحدا منا اليعود 
اليكما، وكان كالمه يشى بأنه قد شعر باخليل النه قد ايقظ هذه الفتاة وهذه 

جالسة على  وةنةوشةاالمرأة من النوم يف هذا الوقت املتأخر من الليل كانت 
اشها ذاهلة تتذكر سفرها السابق حيث كانت حتسب التييت )مفتش القطار( فر

شرطيا قادما يبحث عنها. وخافت كثريا، ولكن جفوهلا احلالي م  كل ما 
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احدثته من استياء، كانت بالنسبة ملا سبقه كشربة ماء. اغلقت رمحه خان 
بكر، كيف الباب وهي تقول باستياء بالغ: ويح نفسي ملاذا مل يأتوا يف وقت م

جننونا وحنن نائمتان. جزاكم اهلل شرا أنتم واعمالكم، ثم القت نظرة على 
 وقالت: وةنةوشةوقالت: ويه، ماتت عمتك، او خفت؟ ضحكت  وةنةوشة

القدر اهلل ياعميت العزيزة، مل يكن شيئا يذكر. ولكن قرع الباب قد اجفلين 
نا الليلة بسالمة، فال قليال فقط: قالت رمحه خان ضاحكة: بعون اهلل، متر علي

أركب القطار مرة أخرى. قلت أن القطار اكثر امنا وأطيب،كيف لي أن اعلم 
ماحيدثونه لنا من متاعب. ليتنا كنا قد قدمنا بالسيارة. اطفأت املصباح وهي 

 تتفوه بهذه االقوال واستلقت على فراشها صامتة.
وجدت أن الصبح قبل الوصول اىل كركوك مبحطة، أنتفضت، رمحه خان، وحني 

وشرعتا يف تهيئة نفسيهما ومج  حاجاتهما. وصلتا  وةنةوشةقد أنبل  أيقظت 
كركوك. نزلتا وخرجتا من احملطة م  كل هذه احلشود اليت كان كل واحد منها 
ممسكا بزنبيل وحقيبة ويتوجه اىل أحدى العربانات والسيارات والباصات اليت 

ام احملطة. وكان منهم من جاء أقاربهم كانت واقفة يف هذه الساحة الواسعة ام
واهلهم معارفهم الستقباهلم.. امامها فركبتا أحدى العربانات، وبعد أن اعطت 

العنوان اىل صاحب العربانة، اخذ يسوق العربانة داخل شوارع مدينة  وةنةوشة
كركوك اجلميلة اليت كان الصمت واهلدوء الزاال خميمني عليها، كان املطر يسقط 

والعمال لفوا أنفسهم سالكني طريقهم اىل اعماهلم. قسم منهم يسري سريا رذاذا 
على االقدام وبعضهم على ظهر الدراجات، كما كان بعض اصحاب الدكاكني 
على وشك رف  )دراباتها( وينظفون عتبات دكاكينهم وحمالتهم، وكان عدد من 

حلارة. كما االشخاص جمتمعني امام أحد املخابز لشراء االرغفة والصمونات ا
شاهدتا مقهى او مقهيني، والناس ظاهرون فيهما من خالل زجاجهما وهم 
يشربون الشاي اويدخنون السكاير. سارت العربانة يف طريق مستقيم اىل أن 
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وصلوا اىل جسر )خاصة( وعربوه واستداروا حول القلعة اىل أن وصلوا اىل سوق 
 ليها ))مصور مريوان((.صغري ووقفت العربانة امام أحد الدكاكني مكتوب ع

احلقيبة وحاجياتهما االخرى ودفعت رمحه خان اجرة  وةنةوشةأنزلت رمحه خان و 
العربانة ازيد من املتفق عليه، النه اخذ يبدي عدم الرضا والتربم حول االجور، 

نفسها جيدا وحشرت نفسها اىل قطعة جانب من اجلينكو كانت  وةنةوشةلفت 
الدكاكني متظاهر بالربد، ولكن يف الواق  كانت  قد أسندت اىل اجلدار بقرب

تعمل ذلك خشية أن يتعرف عليها أحد وخاصة أن بيت خالتها كان قريبا يف 
ذلك املكان الذي كانتا واقفتني فيه وكانت رمحه خان يدها على قلبها من شدة 
اضطرابها، رغم أن الوقت كان مبكرا وكان الناس بدأوا يف املرور وكانت غالبية 

لدكاكني التزال مغلقة، ولكن منظر هما كان يسرتعي االنتباه، امرأتان حبقبتني ا
صغريتني وبعض االكياس والزنابيل تقفان امام دكان مغلق.. حتى أن بعض 

 املارة تقدموا منهما وسألوا رمحه خان:

تبحسني عن بيت من؟ او كان أحدهم يقول: اخيت هل انت واقفة بأنتظار 
ن الصعب أن حتصلي عليها هنا، جيب أن تذهيب اىل الشارع العربانة و واهلل م

 الكبري.
كيفما يكن االمر، لقد امضتا ساعة صعبة، حني وصل شاب يلبس مالبس 
االفندية اىل امام الدكان والقى باستغراب نظرة على رمحه خان و  وةنةشة وفتح 

 الدكان ومل يلتفت اليهما اصال.
ه بابتسامة خيلة: ))فريدون يسلم تقدمت رمحه خان من الشباب وقالت ل

عليك((، فأنتفض الشاب ذاهال، وقال اهال وسهال، تفضال اىل الداخل، أخاف 
أن تكونا واقفتني هنا منذ مدة؟ قال هذا ومد يده اىل احلقيبتني وأدخلهما م  
االكياس اىل الداخل، أنئذ استعادتا شيئا من الراح، ورغم أن الدكان كان 

ن فيه كرسيأن أو ثالثة كراسي ميكن اجللوس عليها. وض  صغريا جدا ولكن كا
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الشاب ماكان يف يده وقال: اخذكم االن اىل البيت. رف  الدرابة جيدا فمد يده 
اىل اكياسهما وحاجياتهما واقفل جاخمانة الدكان وبدأوا يف السري ومل ميض وقت 

د أن طويل حتى وصلوا اىل البيت وسلم الشاب الضيفتني اىل امه وعاد بع
استلم االمانة من رمحه خان وقال: إبقيا حاليا هنا فهو بيتكم، اىل أن آتيكم 

 بالرد.
رحبت ام مةريوان بهما ترحيبا حارا واخذتهما اىل الداخل. وسرعان ما 
احضرت الفحم واضرمت النار يف الفحم حتى توه  واعدت هلما الشاي والفطور 

ه التلحق أن تكرر هذه العبارة: واخذت تدور حوهلما بوجه باسم بشكل كانت رمح
 وحينا، واخيلتاه واهلل لو كانا نعلم أنك تتعبني نفسك بهذا الشكل ملا اتينا.

ثم تناولت رابعه خان عباءتها وزنبيال لتذهب اىل السوق بعد أن قالت لرمحه 
خان، أن تستلقيا وتأخذا قسطا من الراحة اىل أن تعود هي وأخربتهن فيما لو 

 ب أالتلقيا اليه باال والتفتحاه، قالت هذا وخرجت.طرق أحد البا
كانتا تنظر ان اىل بعضهما البعض واستبد بهما االستغراب بأن مثة أناس 

 خدومون وطيبون. وهكذا جلستا امام منقلة النار وبدأتا يف التحدث.
قالت رمحه خان، أن شاء اهلل سيأتينا اجلواب بسرعة ونعود. يف احلقيقة أن هذه 

بأهتمام، ماذا كأنهما وحيدان،  وةنةوشةاملرأة الطيبة قد اخيلتنا كثريا. قالت 
هي وابنها؟ ليس يف البيت أحد ونظرت إىل ماحوهلا يف الغرفة وأكملت حديثها 

 حد كبري. قائلة: ماشاء اهلل، بيتهم نظيف ومرتب اىل
وارادت رمحه خان نظرها يف املكان وقالت نعم بارك اهلل هلم فيه، احلمد هلل، 
البيت ملكهم، الحرمهما اهلل منه. هلا ولدان اخران فيما عدا مةريوان، أنهما 
متزوجان وهلا ابنتان ايضا متزوجان.. أنظري لتعلمي ماحدث هلم بسبب 

أحد اصهارها قد اطلق سراحه التحري وتفتيش البيت واالعتقال والسين، ف
حديثا، كانت تقول أنه حكم عليه ملدة سنة واحدة وابعد اىل )نقرة سلمان( ملدة 
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سنة، كل هذا الوقت كانت ابنته واطفاهلا الثالثة يعيشون معها. قالت رمحه 
خان وهي تبتسم: باهلل عليك، كم كنت احزانها ملء القلب، يف هذه اجللسة 

 واها.القصرية عربت لي عن شك
 نظرة على العمة تدل عن أنشدادها اليها وقالت بابتسامة عذبة: وةنةوشةالقت 

اذن، يوجد لنا شركاء يف اهلموم، كنت اظن أننا حنن الوحيدين بهذا الشكل. 
استلقت رمحه خان على الدوشك والفراش الذي كانت جالسة عليه ولفت صايتها 

 وةنةوشةا متددي قليال، ادارت : أنت أيضوةنةوشةعلى رجلها لفا جيدا وقالت ل
نظرها يف املكان وشاهدت كتابا موضوعا على منضدة صغرية، فتناولته وبدات 

 بقراءته.
 قالت رمحه خان وهي مستلقية وخياهلا ينتشر هنا وهناك:

 ياترى، هل ميكننا أن نرى شةمال؟ ثم اخذت تقول يف نفسها: -
 ئي وأقاربي.رباه، يف السليمانية ماذا أقول لبناتي وأبنا-

 فليسواهم مثل فريدون وكاوه والدكتور حسن القول انها إبنة خدر إبن عمي؟!
ماذا أفعل، أخاف أن يتعرف عليها أحد، ألقت رمحه خان من حتت الغطاء وهي 

اليت كانت جالسة تقرأ الكتاب. منظرها فاتن  وةنةوشةمستلقية نظرة على 
فتيها طغت عليها ابتسامة جدا، لذا حدقت فيها باخالص وحمبة ومن حتت ش

 وقالت يف قلبها:

هذه )الكافرة( ليست يف حال اذا ما رآها املرء، التسرتعي أنتباهه اليها. االن، 
أين اخفي هذه البلورة الفاتنة، ماذا أعمل لكي اليراها أحد، هل باالمكان 
سين هذه املسكينة. ثم ماذا أقول لشةوبو الثرثارة؟. أقول هلا من هي؟ رباه، 

عتقد أنين سأتعرض يف السليمانية اىل املشاكل. لتيين بقيت يف بغداد. ويف ا
بغداد يوم ويومان، وكيف كان ميكن البقاء يف بغداد؟ مرة أخرى ضاقت الدنيا 
على رمحه خان وبعد حني عادت رابعه خان من السوق حاملة كيسًا وزنبيال 
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ب الشاي. ويف حوالي مملوءين، وقضني وقتا طويال باحلديث وتناول الغداء وشر
 املساء عاد مةريوان اىل البيت وسلم عليهما بوجه بشوش وقال:

الشكر اهلل، اجلماعة على احسن حال ويهدونكما السالم وحيبون أن تزوراهم يوم 
 غد.

وسرت رعشة يف جسمها فرحا ولكنها مل تعرب  وةنةوشةبهذا الكالم، خفق قلب 
 عن شيء.

وقالت يف نفسها، وافرحتاه، فلعل شةمال هو االخر وفرح قلب رمحه خان ايضا، 
 يفكر يف االمر، ولكن م  هذا، الزالت خائفة.

بتهيئة نفسيهما وبعد  وةنةوشةويف الصباح، بعد الفطور، قامت رمحه خان و 
العناق وتبادل القبل م  رابعة خان تبعتا مةريوان وذهبوا، اخذهما مةريوان 

 اىل الدكان واجلسهما هناك وقال:
 تفضال باجللوس االن.

قالت رمحه خان يف قلبها: يظهر أن له اشغال االن، ثم يأخذنا اليه، ولكن 
مةريوان كان عاكفا على عمله، ومل يكن يبدو عليه أنه عازم على اخلروج، 

 أماهما فكانتا تنظران اىل بعضهما البعض.
كان الزبائن بعد فرتة بدا عليهما وكأنهما قد ملتا خاصة والدكان كان صغريا، و
 يأتون تباعا، فهذا يريد إلتقاط صور له، وذلك يطلب صوره احملمضة.

رأسها من رمحه خان وقالت هامسة مادام مل يكن عازما على  وةنةوشةقربت 
 أخذنا، فكان البقاء يف البيت افضل.

هزت رمحه خان رأسها هامسة وقالت: ليتنا بقينا هناك، اترين، كأننا ضفادع 
باالوراق وحنن جالستان بني هؤالء الرجال. بعد فرتة أنفض رؤوسنا مغطاة 

الزبائن حول مةريوان واصبح الدكان شبه خال، فياء اليهما ونظر اىل ساعته 
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وقال: كان جيب أن يكون هنا يف الساعة الثامنة والنصف، يف حني الساعة االن 
 هي التاسعة والنصف.

ر حتى مخس دقائق أخرى، ارجعا التفت مةريوان اىل رمحه خان وقال: اذا مل حيض
 اىل البيت، النكما التشعران بالراحة هنا.

من احملتمل أال يأتي، رمبا حدث هلم شيء اخر. قال هذا وفتح باب اجلاخمانة 
ودخل شاب طويل القامة امحر وتبادل التحيات احلارة، قال له مةريوان : مل 

 تأخرت هكذا؟ كنا االن على وشك العودة اىل البيت.
ل شاب، استميحكم املعذرة، واهلل ذهبت اىل السوق كان لي عمل، وتوجه اىل قا

رمحه خان قائال: تفضال لنذهب، واكمل حديثه مبتسما وقال: منذ الساعة 
 السادسة واالخ وريا يتمشى وينتظركما.

كادت رمحه خان أن تقول: الويل، من هو وريا هذا الذي ينتظرنا، فقط كان 
ان ما مر يف فكرها بأن هذا االسم رمبا يكون االسم ينقصنا هذا، ولكن سرع

 اجلديد لشةمال، يطلقون عليه امسا جديدا.

مل تستطي  ضبط نفسها واوصلت نفسها اىل رمحه خان وقالت هلا  وةنةوشةولكن 
هامسة عميت العزيزة، من هو وريا هذا؟ وأفهمتها رمحه خان باالشارات 

 واملعاني من هو وريا هذا.
 الشاب االمحر وسارتا اىل أن صعدتا أحدى العربانات. وهكذا تبعتا

عربت العربانة جسر )خاصة( وتوجهت حنو )شاطرلو( وسارت مسافة طويلة، 
فنزلتا ومشوا مسافة سريا على اقدامهم ومروا على جدول صغري، وتوقف 

تكاد أن تسم  صوت  وةنةوشةالشاب احلمر امام أحد االبواب وطرقة. كانت 
بضات متسارعة وكانت على وشك أن تصاب بضيق النفس دقات قلبها بن

وكانت تضغط على نفسها لتكون قادرة على ضبط نفسها واال تظهر هلفتها 
 وفرحتها.
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فتح الباب، اسرعت اليهما امرأة مسينة حنطية اللون محراء خفيفة الظل مرتدية 
اب الذي املالبس الكوردية حبرارة وعانقتهما وادخلتهما اىل الداخل، وتوجه الش

 قائال هذه اخيت قمر. وةنةوشةكان معهما حنو رمحه خان و 

. ويف هذا الوقت أندف  شةمال من غرفة يف  وةنةوشةبهذا الكالم تشوشت أفكار 
نهاية الباحة وهرع اىل امه حبرارة كانه كان مل يرها منذ سنة. ثم امسك بيد 

يعا غرفته اليت ورحب بها وبتمتمة غري مفهومة رحب بهما ودخلوا مج وةنةوشة
 كان ينام فيها هو وأنوار الالمحر.

 وقالت يف نفسها: وةنةوشةبردت بعض اشواق وهلفة 
ماهذا! كان شةمال وهذه املرأة وحيدين هنا؟ أنظر كيف أن هذه املرأة رحبت بنا 
من اجل خاطره وأوشكت أن حتملنا على ظهرها!! وكم هو فرحان وخدوده 

 موردة!!
أة أن تكون ذات زوج، وحتى لو كانت كذلك، يظهر انها اليبدو على هذه املر

 الاطفال هلا!! جيوز أن تكون ارملة.
خياهلا، وبعد أن غادرت قمر واخوها الغرفة، توجه  وةنةوشةقط   شةمال على 

شةمال بشوق زائد حنو امه وقال: اتعلمني كم كنت أفكر فيكما وصربي قد نفذ، 
ميكن أن تتعرضا اىل مكروه يف  وكنت أقول بيين وبني نفسي ياتري، هل

 الطريق.. اهال وسهال بكما.
ابقيا عندي عدة ايام. حني علمت السيدة قمر بأنكما قادمتان، اسرعت ورتبت 
لكما الغرفة وقالت ال أمسح أن تعودا يف الوقت احلاضر. واضاف شةمال بفرح 
يح غامر قائال: البيت خال تقريبا واليزورهم أحد، أني مطمئن هنا ومسرت

 متاما.
يف قلبها: اجل، ياسيدي، مل التكون مرتاحا، أنك ساكن يف هذا  وةنةوشةقالت 

البيت وحيدا ومتر امامك هذه املراة اخلفيفة الظل واليت تشبه خدودها التفاحة 
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املوردة، وختدمك. اذن ملاذا التشعر باالطمئنان واليستبد بك الفرح!! أنظر هذا 
 كان الشاب املالئكي املسكني!

رة أخرى اعادها شةمال اىل هدوئها وقال: التقلقا فالزوجة احسن من الزوج، م
والزوج احسن من الزوجة، وأنهما اليألوان جهدا  يف خدميت وتأمني الراحة لي 
وهما من الناس الطيبني والكورد الوطنيني، واخوها هذا هو االخر يعيش هنا، 

نفتحت قليال وقالت: ماذا، هدوؤها وأ وةنةوشةوهذه غرفتنا أنا وهو. عاد اىل 
 اليس هلما اوالد؟

نظر اليها شةمال نظرة كلها حب وهيام، مثل انسان مثل، وقال حبرص انسان 
 خملص: كال، م  االسف الينيبان االوالد.

ويف املساء عاد السيد امساعيل اىل البيت ورحب بالضيفتني معربا عن شعوره 
احلاضر. اذ كان قد ارتاح من  الفياض، وقال ينبغي أن تبقوا هنا يف الوقت

صميم قلبه جميء هاتني الضيفتني. ورغم أنه كان اخذ يقدم املساعدات اىل 
شةمال ورفاقه وغاص يف العمل بكل جد واخالص، ولكن الشكوك كانت تساوره 
يقول يف قلبه: رغم انه شاب طيب وشريف، ولكن الشيطان الزال حيا ومل ميت. 

  البيت حتى التكون قمر و شةمال وحيدين..أمتنى لو كان لي شخص يبقي يف
لذا، فأنه كان مسرورا بوجود الضيفتني حتى أنه كان على وشك اجلنون فرحا 
وكاد أن حيملها على ظهره, وكرر عدة مرات وقال: جيب أن تبقوا هنا فرتة وقال 

 بالبتسامة عذبة: كان وريا يصيبه االكتئاب، اظن انه كان يفكر فيكما.
خان ضاحكة: أنك صادق واصبت كبد احلقيقة.. مل اشاهد ولدا هكذا اليزال قالت رمحة 

يشبه االطفال، ولو إبتعد عين فرتة من الوقت، فأنه يفكر يف ويبدو عليه عدم 
 االرتياح. لي ابنان اخران ولي بنات ايضا، ولكن ايا منهم ليس مثل هذا الولد.

ارادت رمحة خان أن تتكلم وتضفي الدفء على جلستهم، وخاصة كان السيد 
امساعيل قد جاء لليلوس معهم، فارادت أن تتحدث بود وكيلسة عائلة، بعد 
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أن كان شةمال قد اخربهم بأن الرجل وزوجته طيبان وخملصان له، لذا غطت جبزء 
انوا صغارا من غطاء رأسها فمها وقالت ضاحكة: أقول الخي، بأن اطفالي ك

جدا، اذا أن ابين هذا كان قد خترج من االبتدائية وكانت البنات اصغر منه، 
واما الولدان االخران، فكانا اكرب منه، واصيب والدهم مبرض كان يستوجب 
ذهابي معه اىل بغداد الجراء عملية له، وبعد العملية، رجعنا اىل السليمانية، 

ملعارف قائلني: رمحة، مل يظهر تأثري سفرك فاخربني االخوة واالخوات واالقارب وا
هذا على أحد من االوالد مثل تأثري على وريا، اذ كان مهموما ومكتئبا دائما 
ومل يكن الفرح جيد اىل قلبه سبيال رغم حماوالتنا الدائمة. استغرق اجلمي  يف 

 الضحك، وواصلوا الكالم وطالت جلستهم.
يف البيت، وكان شةمال قد  وةنةوشةكان قد مر يومان على وجود رمحه خان و 

النيالوين الرباقتني، ويف كثري من االوقات،  وةنةوشةهام هياما شديدا بعيين 
حني يكون وحيدا يف غرفته يغين بصوته العذب الشيي، وبصوت خافت وعلى 
مهل، اغنية ذات العينني النرجسيتني املخمورتني وبنفسية السياج، وسرور 

 القلب احلزين.
، ويف بعض االحيان بدونها، عن  وةنةوشةال يتحدث م  امه و كان شةم

موضوع عودتهم للسليمانية وحول ماجيب عليها القيام به، وماذا ينبغي أن 
وكيف  وةنةوشةتقول امه القاربها وأهلها والناس االخرين الذين يشاهدون 

ها كان تعرفوا عليها. يف كثري من املرات، كانت االم تقرتح تدبريا، غري أن ابن
ينفسه، او أن االبن كان يض  خمططا ولكنه مل يكن يلقى القبول من لدن والدته. 
واخريا توصال اىل خطة تقضي بأن تعود رمحه خان لوحدها اىل السليمانية 
وتؤجر دارها وأن تستأجر دارا يف منطقة بعيدة عن االهل واالقارب واملعارف، 

قارب والناس الذين يزورونها بانها معها وأن خترب اال وةنةوشةمت تعود وتأخذ 
بنت أحد اصدقاء شةمال ووالدها مسيون لعالقته باحلركة الكوردية 
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)الكوردايةتي(، وأ، شخصا من املوالني للحكومة قد خطب هذه الفتاة عدة 
مرات من أبيها، وأنه طرد ذلك الشخص طردا، هلذا السبب فأن الرجل قد لفق 

قاله، وإن الفتاة خوفا من أن تعيش يف بيت لوالد الفتاة تهمة أدت اىل اعت
وحيدة ويهتك هذا الشخص عديم الشرف عرضها، لذا فان االخوالتظهر نفسها 
إال عند االقارب واملعارف القريبني جدا ومن هم يكونون موض  الثقة. وهكذا 

 يستحسنان هذه اخلطة ويعتربانها تدبريا معقوال.
ليمانية، بعد أن أوصت شةمال عدة بعد عدة ايام، عادت رمحه خان اىل الس

وحيافظ عليها، وكان شةمال يسخر من أقول  وةنةوشةمرات وحلفته بأن ترعى 
أمه ويقول يف قلبه: هل هذا كالم أنت تقولينه يا أمي العزيزة، فلو كنت تعلمني 

بالنسبة لي، ملا قلت لي هذا الكالم، ولشدة حرصي على  وةنةوشةماذا أصبحت 
 ا، فهل أنا قادر على رعاية نفسي؟ورعايته وةنةوشة

*** 

مكتئبة وضاق صدرها، حتى انها  وةنةوشةبعد رحيل رمحه خان، اصبحت 
ذهبت عدة مرات اىل غرفتها وكانت تبكي سرا هلا، ويف كثري من االحيان تظل 

 مال واالخرين..ەيف غرفتها، وختيل أن تذهب عند ش
من احدى أقاربهم  نةوشةوةكانت رمحه خان قد أفهمت قمر وأهل البيت بأن 

مال وقط . مهرها عليه، وذلك من أجل أن تكون هلم ەالقريبني وخطيبة ش
هناك، وكذلك كان عليهما أن يتصرفا على هذا  وةنةوشةذريعة حول ترك 

وتريد أن  وةنةوشةاالساس. لذا فأن قمر كانت يف كثري من االحيان، تذهب اىل 
ند السيد وريا.. إذهيب اليه، فاملسكني متازحها وتقول: ماهذا، ملا التذهبني ع

يفكر فيك ومنشغل بالنظر من خالل النافدة هيا قومي وال تتدللي عليه كل 
 هذا الدالل، الن املسكني اليتحمل مزيدا من الدالل.
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أن تقول شيئا ما حول هذه املزحات، ورغم انها كانت  وةنةوشةوكان على 
ول شيئا غري مفهوم مهمهمة، تضغط على نفسها، إال انها كانت ختيل وتق

كانت تقول بأنه منشغل بالكتابة وأعمال أخرى، أو تقول بأنها تشعر بالصداع 
 وهو نفسه قال هلا بأن تستلقي، وتتذرع مبثل هذه االقوال.

مال وتقول له مثل هذا الكالم ايضا واحيانا كانت متازمحها ەشوكانت قمر متازح 
، وةنةوشة حني كانوا جيلسون معا، وكانتعلى هذا الشكل امام زوجها واخيها 

مال يشعران بنوع من اخليل وحيمر وجههما وحتى فرتة طويلة كانا خييالن ەش
 أن ينظر اىل بعضهما البعض.

 وةنةوشةمن بعد ظهر أحد االيام، كانت قمر قد دخلن احلمام لالغتسال وكانت 
الباحة عدة  جالسة يف غرفتها واشغلت نفسها بقراءة كتاب، متشي شةمال يف

مرات بذريعة غسل اليد و الذهاب اىل التواليت، وكان قد حدق يف غرفة 
ليعرف ماتفعله وملاذا الخترج، واخريا، أنهى االمر وقال يف قلبه، الميكن  وةنةوشة

 هلذا االمر أن يدوم والحيتاج اىل كل هذا اخليل، اذ أن قمر خان قد عودتنا..
ى الغرفة ألعلم ماذا تفعل. فذهب اىل امام زادها اهلل خريا، فألذهب وأطل عل

 الغرفة خيال وأطل برأسه اىل الغرفة قائال ماذا تفعلني ومباذا أنت منشغلة؟
وارجتفت، النها كانت هذه هي املرة االولي اليت يذهب فيها  وةنةوشةأنتفضت 

شةمال اىل غرفتها، وقال شةمال بشوق بالغ وحرص كبري ولكن بصوت خافت: 
ذريين فقط أردت أن أعرف ماذا تفعلني يف غرفتة وحيدة وملاذا هل خفت؟ اع

الخترجني. منذ ذلك اليوم الذي تكلم معها بهذا الشكل، إنفتح وزال عنه اخليل 
وكلما الحظ غيابها، كان يذهب اىل غرفتها ميسك بيدها وخيرجها، او كان 

له بالشاي  يناديها لرتتب معه األوراق، كما أنه يف بعض املرات يرسلها لتأتي
ويقول حتى النتعب قمر خان كثريا، وهكذا شيئا فشيئا انفتح كالهما م  
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بعضهما البعض، ولكن أنفتاحًا عذريا مل يكن يتعدى الكالم والنوايا الصافية 
 الشريفة.

كان السيد امساعيل اكثرهم فرحا، وما أن كان يعود اىل البيت حتى ينطلق يف 
ل الراديو، وخاصة حني كان نظره يق  على احلديث انطالقا كبريا وينفتح مث

الفاتنة ويقول يف نفسه: وافرحتاه ياربي، بيض اهلل وجهك، مثلما  وةنةوشة
أنقذتين من هذه االفكار واهلموم القاتلة. وها أنا االن آمن مطمئن واشعر 
بالسرور، اذ كيف ميكن أن تكون هذه املليحة خطيبة له وينظر اىل االخريات 

كما أنه كان مغتبطا الن الغرية والشهامة قد حتركت لديه االن ويطم  فيهن، 
وخيدم الشعب ويعترب نفسه مناضال وطنيا. يف كثري من املرات، ما أن يدخل 
البيت، كان حيدث شةمال عن جمالس مدير الشرطة، ومن الذي كان قادما 
ومالذي قاله أحد منهم، وماذا فعل االخر وكم شخصا منهم خسر الفلوس، 

ذا قال خادم فالن، وكم رأسا من االغنام قد اخذه معاون الشرطة وكم راسا وما
منها ارسلها اىل املدير واحتفظ بكم راس منها لنفسه، وهكذا كان يتحدث 
عنهم ويوجه اليهم السباب والشتائم، يتحدث عن مساويء ووضاعة وخسة 

بهذه  الدوائر احلكومية وارالمها ويعرب عن اغتباطه لضيوفه ويشغل نفسه
االحاديث. وكثريا ماكانت قمر تقوت له احفظ فمك ولسانك لئال خترج مثل هذه 
االقوال من فمك، ثم يبدأون يرتابون فيك، فكان يضحك مقهقها ويقول: 
الحتملي هما، قسما برأسك، خدعتهم مجيعا. يف أحد االيام قال لي املدير: 

ب دكان غري شريف امساعيل، يقولون أن هناك يف سوق بائعي اخلضروات صاح
جيم  حوله االوباش من العمال، ويوجهون الشتائم اىل احلكومة، اذهب اليه 
وحتدث اليه حبية شراء اخلضروات لعلك حتصل على بعض املعلومات منه، او 
رمبا تعرف أحد من هؤالء االوباش. ضرب امساعيل يده بيد وضحك قائال، 
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من بقليل. فقال شةمال : كيف؟ فهم يعتقدون أنين اقل مرتبة من رجال اال
 اطال اهلل عمرك، يف احلقيقة أنك باسل ماشاء اهلل.

ضرب السيد امساعيل يدًا بيد وقال مايؤسفين هو أنه ضاع عمري هباء اىل 
االن، واود أن اعوض مافاتين خالل السنوات الباقية من عمري. فقالوا مجيعا 

لة وهي تضحك: الباس ستسلم أنشاء اهلل ويكتب لك البقاء، فأنربت قمر قائ
فأن املرء يتعلم الكثري من خالل خسارته. وبعد فرتة خرج أنور من غرفته حامال 
الزنبيل واملواعني الفارغة وتوجه اىل السيد امساعيل قائال: هاهي املواعني 
احضرتها لك. ضحك السيد امساعيل وقال، لعلك شددتها جيدا لئال حيدث لي 

ريح واطارت غطاء أحد القدوروكادت االوراق ماحدث ذلك اليوم، حني هبت ال
تتبعثر يف وسط السوق، ولكن اهلل سرت وكنت قد دسست لفة الراس غري 
النظيفة يف الكيس وكنت ممسكا به وهكذا وضعت االوراق والقدر داخل الكيس 
وشددته مثل قدر اللنب، وتب  أحد االوالد غطاء القدر، وفقه اهلل يف اعماله، 

 ك أنور وقال: الحتمل هما، لقد شددته هذه املرة شدا حمكما؟واعاده الي. ضح
بعد حوالي عشرين يوما، عادت رمحه خان اىل كركوك بعد أن نفذت ماكانت 

فرحت فرحا شديدا بعودة رمحه خان  وةنةوشةقد كلفت به تنفيذا جيدا. رغم أن 
ملكان واشرقت، غري انها حني فكرت يف االمر، خفق قلبها: جيب أن تغادر هذا ا

وتعود اىل السليمانية، واهلل وحده يعلم متى تعود اىل هذا املكان مرة أخرى 
 ويق  نظرها على شةمال.

كما أن شةمال قد فرح بعودة والدته من جهة، ولكن من جهة أخرى غلبه القلق 
 معها. وةنةوشةواضطرب تفكري هو األخر النها ستأخذ 

مت يداك، ميكن أن التعب الكثري استقبل شةمال والدته برتحاب بالغ وقال: سل
قد نالك بسبب نقل األثاثات. بعد اسرتاحة قصرية جلست امه واخذت حتدثه عن 
استئيار الدار ونقل االمتعة وقالت: سرعان ماظهر املشرتون واملستأجرون للدار 
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وتلقفوها مثل احللوى. ثم قالت رمحه خان بابتسامة لطيفة: ما أن فلت أني 
درى يا بين، كنت كانين قد اعلنت عن ذلك عن مسبقا، جتم  ساؤجر الدار، الأ

 الناس علي، هذا كان يقول نشرتيها، وذاك يقول نسكنها بأجيار.
كان شةمال مصغيا اىل امه وقال: هل ميكن احلصول على دار وموق  كهذا، 

 قريبة من السوق ومن كان مكان، وهي دار كبرية ومقبولة.
جائين حاجي طورون االعالج عدة مرات وقال: كورت رمحه خان شفتيها وقالت: 

كم تريدين سأقدمه لك واشرتي الدار. ضربت رمحه خان صدرها بيدها وهزت 
رأسها وقالت: قلت له، وحيي كيف أبيعها، واهلل لو أعطيتين مجي  ثروتك 

 الأبيعها.
ضحك شةمال سلمت يداك، اذ قلت له ذلك. كيف يطاوعنا قلبنا، والمنلك غري 

ر القدمية، وكلنا ولدنا فيها وحنتفظ بألف ذكريات حلوة ومرة يف هذه هذه الدا
 الدار.

قالت امه: اجل، باهلل لو مل اكن يف الوقت احلاضر مضطرة ملا قمت بأخالئها. ويف 
االيام القليلة التى كنت خالهلا يف الدار اجلديدة، مل يكن يقرلي قرار، واذا بي 

لسوق طائفة حول الدار، رغم أن شةوبو فيأة والعباءة فوق راسي ذاهبة اىل ا
واالطفال كانوا دوما حولي وأن عمتك آتول واوالدها مل يرتكوني، اعانهم اهلل يف 

 حتقيق آماهلم، ورتبوا لي البيت ترتيبا مجيال.
، وقالت من اجل )طولةخان( وةنةوشةالقت والدته نظرة ملؤها احملبة على 

حصلت على مكان مجيل، وليس لنا جريان كثريون، وأن البيوت بعيدة عن 
بعضها البعض. وأن عتبة الدار موق  خالب ومفتوح مقابل جبل طويذة، 
والدار تتألف من طابقني، غرفتان وبهو يف الطابق االعلى وسردابان يف الطابق 

 غري مجيلني، وميكن االستفادة منهما االسفل م  تنور مجيل، ولكن السردابني
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للحطب والفحم والذخرية واشياء أخرى من هذا القبيل. كيفما ميكن االمر، 
 يفرحين جدا أن ماحولنا خالية.

 قال شةمال حبرص زائد:
عمر اهلل بيتك، ملاذا هذا املكان اخلالي؟ ففي الدنيا مقدرات كثرية،  -

 يستطيعان العيش؟! شخصان لوحدهما يف هذا املكان اخلالي كيف

استغرقت رمحه خان يف الضحك وقالت: او تظن أن املكان خال اىل هذا  -
احلد؟ اني اقول فقط، انه ليس حولنا جريان فضوليون من الذين يتدخلون يف 
شؤوننا، وأنهم بعيدون عنا نوعاما، واال فانها حملة عامرة ومجيلة ودورها مجيلة 

للبنات ويف الطرف االخر يوجد صف من  بنيت حديثا، ففي أحد اطرافنا مدرسة
 الدكاكني.

 ضحك شةمال وقال: حسنا، ظننت أنك أنتقلت اىل ضاحية املدينة. -

اليت كانت صامتة حتى ذلك احلني تصغي اليهما قالت بفرح غامر  وةنةوشةأما 
ذراعيها  وةنةوشةأن عميت التقدم على القيام بعمل غري معقول؟ فتحت 

 أن االعمال اجلميلة املرتبة واملنظمة التليق اال بها. واحتضنت رمحه خان وقالت
وتعود اىل  وةنةوشةاما شةمال فأراد أن يطمئن خشية أن تتعيل والدته وتأخذ 

السليمانية وورد أن يعلم متى تنوي العودة، التفت اىل والدته وقال ببسمة الح 
 عليها نوع من اهلم: حسنا متى تنوين أن تعودي؟

على صدرها و )ياختها( وربطة رأسها وقالت: واهلل كما  مررت والدته يدها
عدت اسرع، كان افضل، الن الدار خالية ومثة االف من احلوادث يف الدنيا، رغم 
أنين اوصيت االوالد أن يتفقدوها. يقولون أنه يف هذه الفرتة، كان اللصوص قد 

بغداد للعالج  سرقوا أحد البيوت ومل يبقوا هلم شيئا. كان اهل البيت ذاهبني اىل
 الطيب، مد شةمال يده اىل رأسه وجوانب عنقه وقال:
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أنت تقولني أن يف البيت اثاثات وامتعة خفيفة وأنت اودعت البساطات 
 واالشياء اجليدة يف بيت خالي. اذن ملاذا ختافني وتستعيلني يف العودة؟

 غطت امه فمها جبانب من غطاء رأسها وضحكت من كل قلبها وقالت:
العربة ليست يف الفرش والبساطات، ماذا تقول عن كل هذه االفراشة  يابين،-

اجلميلة والقدور والطشوت والصواني القدمية الثمينة، هذا فيما عدا االشياء 
االخرى؟ واحست رمحه خان بضيق يف الصدر وعصر قلبها وعلمت أن شةمال 

هذه االخيلة . مرت  وةنةوشةاليود أن تعودا، ورمبا كان ذلك على االكثر بسبب 
 يف طرفة عني برأسها، ثم توجهت اىل ابنها وقالت هامسة:

أن شاء اهلل حني تأتي حنو السليمانية، تعالي الينا وابق هناك عدة أسابي ، -
النه اليعلم أحد بذلك.. ماذا هل تنوي تبقي هنا كثريا؟ قال شةمال: يف الوقت 

ا والميكننا احلصول على احلالي الأعلم! ولكن يف الواق  هذا املكان أمني جد
 مكان الخطر عليه العمالنا. وم  ذلك الأدري مالذي يقرره الرفاق!

جراء أقوال االبن وامه واوشكت عيناها أن تندى  وةنةوشةاستبدت اهلموم 
بالعربات، لذا فانها قامت على عيل ومدت يدها اىل األستكانات الفارغة 

 حبية أخذها اىل غرفة املطبخ.
قبل أن خترج من الغرفة ووجهت كالمها اىل  وةنةوشةن نظر على القت رمحه خا
 شةمال وقالت:

مادام موقعك جيدا اىل هذا أحد، فلماذا تنتقلون؟ عمر اهلل بيتهم، -
فالسليمانية على بعد اخلطوات من هنا، فسنزورك يف اوقات متقاربة. تناولت 

ودا وكاد األستكانات بصمت وخرجت من الغرفة وكان حلقها مسد وةنةوشة
 البكاء خينقها.

اىل ساعة متأخرة من الليل و شرعتا  وةنةوشةيف تلك الليلة، مل تنم رمحه خان و 
 و قالت:  وةنةوشةيف التحدث والكالم، و عانقتها  
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و اي.. عميت العزيزة، كم كنت أفكر فيك و كنت أعد االيام و الساعات، 
نةشة بهدوء و أغلقت وخاصة يف الوقت النوم، كان مكانك خاليا. ضحكت وة

فمها و قالت: أتعلمني يا عميت العزيزة كنت أخاف يف بعض الليالي وتطغى 
على الرهبة، الادري ملاذا، ففي طفوليت ايضا، كان اخلوف يستبد بي ويطري 

وامتأل  وةنةوشةنومي، فكنت اضطر أن اجلا اىل فراش ماما خورشيدة. صمتت 
ل هذه املسكينة، فهي االن البد  وان حلقها بكاء وقالت: ياترى كيف يكون حا

جتننت. كانت حتبين حبا كبريا، فلو علمت أنين يف كركوك االن. لنما هلا 
 جناحان وطارت قادمة اىل.

أن شكلها ماثل امامي دائما، كيف انها تشتغل وتغين م  الشغل االغاني 
 وتناجي وتبكي،

ياحبيبيت. أن اهلل احتضنتها رمحه خان وقالت: ماهذا، ضيقت قلبك مرة أخرى 
عظيم، ستتغري االوضاع أن شاء اهلل، والتبقي الدنيا هكذا اىل ابد االبدين 
وسوف جتدين بأن هؤالء الظاملني سيقلبهم اهلل فيأة راسا على عقب، الويل هلم، 
اىل اين يذهبون، وأنشاء اهلل ستيدين بأننا سوف نرسل وراءهم ليأتلوا الينا، 

 التضيقي صدرك ابدا.
م  حشرجة البكاء، اما خاليت فال اجترأ أن أفكر فيها، كيف  وةنةوشة قالت

حاهلا اآلن، من احملتمل أن تكون االن قد ماتت كمدا. قالت رمحه خان: عزيزتي 
ان اهلل عظيم وسوف ينتهي هذا الوض  وتلتقني خبالتك بفرح وسرور انشاء اهلل. 

 تها الطبيعية وقالت:اىل حال وةنةوشةثم ارادت أن تغري احلديث حتى تعود 
سنعود االن اىل السليمانية وسنتمت  بسعادة واحاول أن تراك أقاربي االقرابون 
فقط، اىل أن يفتح اهلل لنا بابا، ثم أنك ستقضني وقتا طيبا م  شةوبو انها 
حلوة احلديث وحتب املزاح ضربت رمحه خان صدرها بيدها وهزت رأسها وقالت: 

جل أن تعمل على اضحاك ولكنها شديدة، الصياح وتدمدم كثريا قالت هذا ال
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وشرعت تتحدث عن شدة صياح بنتها شةوبو وحتدثت عن اوالدها  وةنةوشة
 واحاديث اخرى اىل أن غلب عليها النعاس.

 ويف الصباح ويف فرتة الفطور جلس اجلمي  حول مساور قمرخان لتناول الفطور.
 كان السيد امساعيل قد غادر البيت منذ مدة، النه كان يغادر البيت منذ
الساعة السابعة اىل بيت مدير الشرطة. وحني عاد البيت حوالي الظهر، كان قد 
احضر مأكوالت وأطعمة كثرية هلم وقال ببشاشة: تفضلوا كلوا، هنيئا مريئا 

 أنشاء اهلل.
واهلل انها كلها من الرشاوي والنهب اليت ينتزعونها من الناس. ألقى السيد 

تعلمني كيف اطعم الفقراء من هذه  امساعيل نظرة على رمحه خان وقال: لو
االطعمة اللذيذة.. عندي عدد كبري من الزبائن.. خيتلف زبائن الغداء عن 

 زبائن العشاء.
قالت رمحه خان: عمر اهلل بيتك واطال عمرك، يف احلقيقة حتسن صنعا، واكملت 
حديثها قائلة: هل للمدير عائلة؟ ومن اهالي اي مكان هو؟ رف  السيد امساعيل 

 ه مبتسما وبشوق وقال:يد
اجل، واهلل أنهم كثريون اليعدون. أنه متزوج من امرأتني وله من كل زوجة 
مخسة او ستة اوالد، باالضافة اىل امه واخته االرملة وهلا ولدان.  وضيوف 
كثريون، لذا فأني اطبخ هلم مرتني يف اليوم. وليقل املرء احلق ايضا، فاملدير حيب 

نه عامر دائما وهو من اهل احللة. فأنربت زوجته قمر الضيوف كثريا وأن ديوا
من الطرف االخر قائلة: ملاذا اليكون ديوانه حارا دائما مادامت الرشوة والسرقة 

 طيبتني.
نظر زوجها اليه وقال: تصدقني ولكن مثة من جيمعه وال يطاوعه قلبه أن مينح 

على اهل بيته أحدا رغيفا واحدا. ال واهلل أن هذا الرجل يصرف ما يسكبه 
 والضيوف، اذ أن االطعمة تسيل سيالن املاء يف هذا البيت.
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قالت رمحه خان: اذن فأن الرجل خري اىل حد ما. وعادت قمر مرة للكالم 
 وقالت: اجل، أنه خري، ولكنه يقوم بأعمال اخلري والشهامة بأموال االخرين.

ادامت العمة رمحه بعد تناول الغداء، نظر قمر اىل زوجها وقالت: ماذا تقول م
هنا، فألذهب أنا ملدة يومنب لزيارة بيت اخي يف اربيل، وقد ارسل عدة مرات يف 

 طليب وأنا أفكر فيهم كثريا.
وكأمنا كان شةمال يريد هذا االمر من اهلل وقال: أشهد باهلل أنه قول معقول.. 
الحتملي هما، والدتي موجودة وكذلك ثةري موجودة، إذا أحببت إبقي هناك 
أسبوعا، إبقي هناك ماحيلو لك البقاء. وقال زوجها يصدق السيد وريا، اذا 
كنت ناوية على الذهاب فاذهيب مادامت االخت رمحه خان موجودة هنا، النها 

 لو مل تكن هي موجودة ملا مسحت بذلك ألنه الميكن ابقاء البيت خاليا.
ملي هما وسافري، مل يبق لدى رمحه خان سوى أن تقول حسنا، ها أنذا هنا والحت

رغم انها كانت تكره ذلك قلبيا النها كانت قد سئمت من هذه السفرات 
والتنقالت، ولكنها كانت امرأة ذات غرية وشهامة ومل تسمح أن يظهر عليها 
ذلك. ففي بعض االحيان حينما كانت تشعر بالتعب بسبب السفر والذهاب 

 عليك، متى هذا وقت واجمليء اىل هنا وهناك تغضب وتقول يف نفسها: باهلل
السفر؟ أحلمد هلل، لقد ربيت االوالد وكربتهم بألف بؤس وشقاء، والشكر هلل لقد 
نشأوا كلهم، البنات تزوجن وتزوج االوالد وارتاحوا يف بيوتهم، واآلن من حقي 
أن ارتاح قليال واجلس يف مكاني، مالي وكل هذه السفرات والتنقالت؟ فليعمل 

اهلل لن ابرح مكاني ولن احترك، فليحدث ماحيدث، تعبت االوالد مايشاؤون، و
كثريا وطلعت روحي. وكانت متضي على هذا التذمر ساعتان او ثالث ساعات، 
فيزول غضبها وتقول فيأة: ماتت امك.. ياترى اين ميكن أن يكون شةمال يف 
الوقت احلاضر، وماذا يأكل.. عمت عيناي كيف طاوعين قليب أن أتفوه مبثل 

كالم وأغضب. جيب أن أقارن اوضاعه وماهو فيه،بأوضاعي أنا. هارب. هذا ال
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هائم وخيتفي يف كل يوم يف أحد اجلحور، ويصادف احيانا اال اعرف اخباره طوال 
اشهر واىل اين وصل، واين هو االن، شاب ياف  حمروم من احلرية وملذات 

تعب، احلياة.. حينما كانت رمحه تض  أوضاع ابنه نصب عينيه، تنسى ال
وتندف  اكثر ألبداء النشاط والسفر ونقل الرسائل جيئة وذهابا وإخفاء ماجيب 

 إخفاؤه، وهكذا تصبح مشغولة بهذه االمور.
*** 

استيمعت قمر نفسها وذهبت واشرتت بعض اهلدايا وأشياء أخرى لبيت اخيها 
 وأقاربها يف اربيل، واستأجر زوجها السيد امساعيل املعقد االمامي يف سيارة،

 وتوجهت حنو اربيل م  بعض املسافرين االخرين.
 بعد ظهر اليوم وصلت اىل بيت اخيها وقدموا الستقباهلا فرحني. 

 بعد اسرتاحة قصرية ادارت قمر نظرها يف بيت اخيها ووجهت الكالم اليه قائلة:
 أن داركم مجيلة وجالبة للسرور، باركها اهلل لكم فيها.-

ريا يف أحدى الدوائر احلكومية يف اربيل وكانوا كان اخوها حمي الدين موضفا صغ
قد أنتقلوا حديثا اىل هذه الدار اليت كانت احلكومة قد بنتها للموظفني الصغار 

 ومنحتها هلم باجيار قليل.
 نظر حمي الدين اىل قمر وقال مبتسما!

نعم، الدور البأس بها رغم انها مثل فارغونات القطار كلها مشدودة الواحدة -
، وعدا ذلك فأن اجلدران الفاصلة بني الدور منخفضة ورقيقة جدا كأننا باخلرى

 جالسون يف باحة واحدة.
ضحكت قمر وقالت: اشكو اهلل بأن بنوا الدور ولو على هذا الشكل بسبب 
اختالسات املهندسني ونصب واحتيال املتعهدين، وأنه لعمل جيد انهم استطاعوا 

مثلما تقولني أنت، واهلل انه شيء جيد!  بناء هذه الدور. هز اخوه  رأس وقال:
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بعد اسرتاحة طويلة قامت قمر وهي تتكلم، وذهبت م  زوجة اخيها اىل الباحة 
 وتفقدتا احلمام.. قالت زوجة اخيها:

تعالي وأنظري اىل عتبة البيت، انها خالبة ومجيلة، يف الوقت احلاضر، الدنيا -
تنا كأنها متنزة، اجلريان كلهم كنا باردة، واال لو كان اجلو طيبا لكانت عتبة بي

نذهب اىل باحات بعضنا البعض، وكان الشيوخ جيلسون امام بابا الدار اخلارجي 
 واالطفال يلعبون يف الفسحات الواسعة كما يشتهون.

وكانت قمر تبدي اعيابها وتتحدث عن مجال هذه احمللة وبيوتها، وحينما عادت 
ت جريانهم األمين رجال عيوزا متقدما لتذهب صاعدة اىل البهو، الحظت يف بي

يف السن كان ظاهرا بصورة كاملة من خالل النافذة، وحني شاهدها شرع يف 
حتريك يده كمن يريد أن يسلم عليها، وظنت قمر أن هذا الرجل هو جار اخيها 
وعلم بقدومها اليوم اىل هنا، لذا فأنه يسلم عليها ويرحب بها وكانت على 

ا بها جحظت عيناها واصابها الذهول، ألن الرجل مل يكتف وشك الرد عليه، واذ
باشارات يديه، بل اخذ يغازهلا، فتخدرت قمر، فأرادات وجهها وأندفعت الدماء 

 اىل رأسها وعينيها وخفق قلبها وقالت:
اآلن ماذا اقول هلذا العيوز اخلرف؟ هل أسبه وأبصق على وجهه؟ كيفما يكن -

ساعتان مرت على وجودي هنا، وأقوم بأثارة االمر ضبطت نفسها وقالت: كلها
مشكلة ألخي وأعرضه اىل الشيار وأخلق العداوات بينهم  وخاصة إن بابي 
داريهما لصيقان. كال، االمر غري ذي اهمية، أغض الطرف عن احلادث والأتكلم 
حول املوضوع، اذ أنين ابقي هنا يومني أو ثالثة أيام، عمت عيناه، فليفعل 

ذا سيحصل عليه سوى اخليل والفضيحة. بهذه األقوال عادت كذلك.. نرى ما
قمر اىل حالتها الطبيعية وفكرت بعمق من خطر هذا اجلار، قالتفي نفسها، 
جيب أن أقول فيما بعد، وقبل عودتي لزوجة اخي لتأخذ باهلا من بناتها وخاصة 
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الطرف  انهن يف حوالي العاشرة والثانية عشرة، وأالتسمح هلن أن يذهنب اىل هذا
 أو ذاك، أو يذهنب اىل بيت جارهم هذا.

ذهبت قمر وجلست وشرعوا يف التحدث عن هذا اجلانب او ذاك، وبدأت زوجة 
أخيها يف بسط السفرة. يف هذه األثناء مت قرع الباب وذهب أحد االطفال وفتحه 
ودخل ولد يف حوالي الثالثة عشر من العمر، ودخل م  الطفل اىل الغرفة 

هو بعيد، اذ يبدو أنه من معارفهم، وجه الوالد الكالم اىل زوجة فرحبوا به و
أخي قمر وقال: ثريوز خان، أن والدتي تسلم عليك وتقول لقد جاءنا الضيوف 
على حني غرة ومل تطبخ شيئا، والضيوف قادمون من مكان بعيد، متعبون 

موه ايا وجائعون، لذا فهي تقول. لطفًا، ارسلوا لنا ماعونا من االكل مما طبخت
 كان، نشكركم.

نظرت ثريوز وزوجها اىل بعضهما البعض، ثم قالت ثريوز للولد بلهية تنم عن 
 الضير:

حسنا عزيزي، سأذهب اآلن وأحضر األكل ألنفسنا ولكم ايضا، زمت شفتيها -
وذهبت اىل غرفة املطبخ، ومل ميض وقت طويل حتى صاحت الوالد وسلمته 

 وعاد اىل بيتهم.ماعونا من الطبيخ فتناوله منها 
 توجه أخو قمر اىل أخته وقال هامسا:

 اتدرين ملاذا نظرنا، أنا وثريوز إىل بعضنا البعض؟-
 ال، واهلل، ولكن فهمت أن هناك شيئا. قال اخوها:-

أنا ال أحدثك عن املوضوع، ثريوز، وهي تعرف عنه اكثر، وحتمل يف قلبها 
من الدوملة اليهما وكان هموما اكثر. ويف هذا الوقت وصلت ثريوز بصينية 

 البخار يتصاعد منها.
 وضعت الصينية وقال زوجها ضاحكا:

 وهل ارسلته هلم؟ قالت ثريوز:-
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نعم ارسلت الهنأوا بأكله.. أنين لست معينة مباعون من الطبيخ، فأن هذا -
القدر يبقى بعد تناول االوالد االكل ونرميه يف اخلارج، ولكن ماحيزنين هو خبل 

ليت هي كالغير. واهلل، لوال هذا الولد املسكني، ملا ارسلته اليها، هذه املرة ا
 ولكن مل يطاوعين قليب أن اخيل هذا الولد.

 ضحكت قمر وسألت: ماهذه املسألة؟
 جلست ثريوز براحة تامة وجلس االخرون حول صينية الدوملة ثم قالت:
م حيث ترسل اخيت، ان هذه االمرة، تعمل بنا هذا العمل كل يوم او ثالثة ايا

اىل بيوت اجلريان يف وقت العشاء وتقول: لقد جاءنا ضيوف على حني غرة، 
فريسل كل بيت ماعونا من االكل اليهم.. يف املرة االواى والثانية وحتى عدة 
مرات بعد ذلك ظننا انها صادقة وكنا نقول البأس يف ذلك أنهم اجلريان، ولكن 

وف اصال، او ليس مبستبعد أن يكون هلم ظهر لنا فيما بعد انه رمبا مل يأتهم ضي
ضيوف عزموهم هم، ويف كل االحوال أنهم يعمرون مائدتهم اخلالية مباعون من 
االكل منا ومن هذا وذاك ويكيل الناس هلم املديح ويقولون أن تنظيم السفرة 
واقامة الوالئم تليق بفاطمة خان.. وأن استقبال الضيوف اليليق اال بها.. 

 تلي نفسك.تعالي وال تق
 قالت قمر مستغربة.. وياله، هل يوجد اناس مثل هذه؟ قالت ثريوز:

اجل، يا بنييت ويوجد أناس مثل هذه ويوجد أسوأ منها. هذا البأس منه. -
 باهلل عليكم نفذت معيون الطماطة من البيت، او تقول:

عشرة اقلي الشفته لقد نفذ طحيننا، او مل يبق لنا بصل.. او بدون زمحة اقرضونا 
 ارغفة من اخلبز سنخبز غدا ونعيدها اليكم، واشياء اخرى كثرية مثل هذا.

ضربت قمر يد بيد وقالت: ولكن ملاذا تعطونها ماتطلب، وتلبون طلباتها؟ يف 
حني تعرفون بالتأكيد انها ختدعكم ويعتربكم اغبياء وينفذ اعماله عن 

 طريقكم؟!
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 مدت ثريوز لقمة اىل فمها وخفضت رأسها وقالت:
ماذا أقول، كثريا ما جتتاحين موجة من الغضب وأقول، لو أرسلت هذه املرة، -

سأطردهم شر طردة وأقول هلم: حنن عائلة موظف صغري والمنلك مورد رزق اخر 
 سوى راتبنا.

والرتاب اليكفينا اال بشق االنفس ونعيش حياة بائسة، والميكننا أن نربيكم أنتم 
رسله هلا بصمت، ومهما احاول أستحي أن ايضا. ولكن حني ترسل لشيء اخر ا

 اردهم خائبني.
قالت قمر: مادام االمر كذلك، سلمت يداها، فلتفعل بكم هكذا، رفعت يدها 
وقالت حبرارة: واهلل ان من يكون عديم احلياء هكذا ويعتربني مغفال، فال 
 استحي منه وال أناولة حتى صخرة يكسر بها رأسه! اي نوع نت االقوال هذه!!

كذا، فان كل واحد منهم كان يقول شيئا وهم يتناولون الدوملة ويلقمونها يف وه
افواههم. كانوا قد إنتهوا من تناول الطعام، حني جاء بعض االقارب واملعارف 
للرتحيب بقمر واشبعوا اجمللس دفئا وحرارة وأطالوا اجللوس اىل ساعة متاخرة 

حيوا بعضهم البعض، وذهب  من الليل ثم راحوا. وبعد مغادرة الضيوف البيت،
 كل واحد اىل فراشه.

كان الفراش قد بسط لقمر يف غرفة بنيت اخيها. حني ذهبت اليهما لعبت 
معهما فرتة ومازحتهما وحتدثن احاديث حلوة شيقة، بعد ذلك قالت هلما 

 اسعدمتا مساء وقبلت كل واحدة منهما قبلة والقت بنفسها حتت الفراش.
عبة بسبب الطريق ومل تكن قد اسرتاحت طوال اليوم كانت قمر عدا كونها مت

واىل ماقرب نصف الليل، تشعر بالتعب، وما أن وضعت رأسها على الوسادة 
 حتى اختطفها النوم.

يف حلمها رات نفسها جالسة يف بيتهم، فدق أحدهم وبقوة، الباب، وكان يدق 
ها واستبد الباب دون توقف وباستعيال، الن شةمال كان يف الغرفة، خفق قلب
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بها االضطراب واالرتباك وكانت تقول باستمرار: من، ها أنذا قادمة. ومن جهة 
أخرى كانت ممسكة بيد شةمال قاصدة سحبه اىل طرف قن الدجاج حتى يصعد 
من هناك اىل سطح بيتهم ويقفز من هناك اىل بساتني السلق واخلضراوات 

الشرطة يدفعون الباب  الواقعة خلف البيت. وهي على هذا احلال وإذا برجال
ويكسرونه ويندفعون اليها واىل شةمال وهم حيملون حزمة من السالسل والقيود 
)الكلبيات(، فيمسك أحد رجال الشرطة بيدها ويض  القيود يف يدها ويركبها 
على دراجة نارية ليأخذها فتصرخ وتقوم من النوم م  صراخها مضطربة 

واىل فرتة، التتذكر انها ليست يف ويستبد بها خوف كبري وحتاول النهوض، 
كركوك، وامنا هي يف اربيل ويف بيت اخيها. بعد ذلك عاد اليها وعيها وتشهدت 
وأمرت يدها على وجهها، وبلسان ثقيل وعينني ناعستني شكرت اهلل عدة 
مرات وتباعا، الن ما شاهدته كان حلما. ولكن م  ذلك، كان قلبها ينبض 

ت عرقا باردا. ظلت جالسة يف فراشها هكذا، ثم نبضات سريعة وكانت قد افرز
شربت جرعة ماء ومدت يدها واعادت االغطية على ابنيت اخيها وقالت فب 
قلبها: أن اهلل سرت أن البنتني مل تستيقظا من النوم نتيية صراخي. ثم متددت 
مرة أخرى. يف وقت متأخر من الليل، كانت الساعة حوالي الثالثة بعد 

عد قليل من التقلب على اجلنبني، غطت رأسها وكانت على منتصف الليل وب
وشك أن تغفو، طرق مسعها صوت مثل من يريد أن حيفر يف جدار غرفتهم او 
مكانا ما من الدار، او كخيل يريد أن حيفر حبوافره. اصاخت قمر السم  وخفتت 
قد قليال. رباه، ماهذا وياترى هل ميكن أن يكون خيل جريانهم يفعل ذلك؟ الاعت

أن يربي أحد خيال يف هذه الباحة الصغرية. مرة أخرى طغت عليها الرهبة 
قامت واعادت اجللوس.. ولكن ماهذا الصوت االخر؟ بسم اهلل الرمحن الرحيم!! 
والصوت االخر يشبه صوت أذكار الدراويش ! األذكار بهذا الوقت املتأخر من 

وع من االحالم كان هذا الليل! ويه، اماه، من اين ظهرت هذه االصوات.. اي ن
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احللم وياهلا من ليلة خميفة.. أنين مل ينفض عين خوف احللم الرهيب بعد.. 
ياربي اتوب اليك. ياهلي احفظ االخ وريا هذا.. ياترى أمل يتعرض اىل حادثة، 

 المسح اهلل ولتصب اذن الشيطان بالصمم.
لت لنفسها: فألعلم سبب هذا احلفر وصوت األذكار يف منتصف الليل هذا؟ وقا

ماذا تقولني أن اذهب واوقظ اخي بهدوء؟ ياله من عيب كبري، أن أقول أنهض 
لتعلم ماسبب هذه االوات؟ وفرضنا قد قام وخرج وتعرض اىل حادث ما المسح 
اهلل؟ واهلل، الينقصين اال هذا االمر. استبد بقمر خوف بالغ وطار النوم من 

 ت يف مكان قفر.عينها، وخاصة حني تذكرت أن هذه الدور شيد
من االفضل أن اوقض )ضرا(  بنت اخي، رغم  انها صغرية السن، ولكن على 
االقل ستصبح ندمييت ونتحدث معا، مررت يدها بهدوء على راس وشعر بنت 
اخيها وقالت على مهل: ضرا، عزيزتي، ضرا نادتها عدة مرات وبشكل 

على رأسها ومناداتها. متواصل غري أن ضرا مل تبد حراكا ومل تشعر بتمرير اليد 
حني شادهت قمر أن ابنة اخيها ثقيلة النوم اىل هذا احلد، وتغط يف نوم عذب، 
سحبت يدها ومل يطاوعها قلبها على أن تناديها فرتكتها، وحتلت ببعض الغرية 
والشياعة وقالت: الويل لي، أفنيت عمرا و اي خوف.. هل تصبحني اكرب من 

ان قد آن أوان زواجه ولدا كان أم بنتا. وحيك، هذا احلد؟ لو كنت قد أجنبت لك
كنت تريدين أن جتنين هاتني الطفلتني الغضتني، ملاذا، ألنك تسمعني أصواتا.. 
قوت نفسها اكثر وتظاهرت بالصمم ازاء صوت احلفر واالصوات اليت كانت  
تشبه أذكار وتهاليل الدراويش واستلقت ثانية وقادت خياالتها حنو احية أخرى، 

 ها كانت تود أن تنسي نفسها.كان
مباذا منشغلة. ماذا ميكن أن يكون  وةنةوشةياترى ماذا تفعل رمحه خان االن، و 

امساعيل قد فعل هذه الليلة؟! أنه االن أمام عيين وأراه كم هو قلق غري مرتاح، 
كأنين قد سافرت منذ عام اىل قندهار، اليقول انها سافرت اىل أربيل اليت 
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خطوة واحدة، والشك ان الدنيا قد ضاقت علية االن ، ومرة  تبعد عن كركوك 
أخرى يشتم نفسة وملاذا مسح  أن اسافر ،وملاذامل نسافر معا ، مثل كل املرات 
حيث يقول : حسنا سافري ،ثم يندم  . يف  ألواق   انه انسان عييب ، الأعتقد 

اجلنب االخر أن مثة شخصا مثله حيب االخرين كل هذا احلب .أنقلبت  قمر على  
وقالت لنفسها : اه .. اين أنت يا إمساعيل؟ لو كنت تعلم أن النوم قد طار من 
عيين وأي خوف قد خيم علي بسبب هذه االصوات.. أن املرء حني يغري مكانه 
ينام الليلة االوىل بهذة الصوبة وماذا لو تعرضت اىل هذه املشاكل! عاد خياهلا 

تنتهي هذه الليلة.. فها أنا قد نظرت اىل اىل صوت احلفر واألذكار. ملاذا ال
الساعة عدة مرات وأراها التزال مثلما هي.. منذ متى وأنا يقظة واذا الساعة 
هي الثالثة والنصف.. من سوء احلظ الأحد يستيقظ، عييب افهم قوله )الاله 
اال اهلل( ولكن الافهم قوله االخر. صوته كأنه يصدر من بئر قريبة، وبدأ هزيم 

د، كان ينقصنا دوي الرعود والغيوم.. اه، هاهو املطر بدا ميطر: قالت الرع
بابتسامة ساخرة: ما شاء اهلل الليلة الطيبة! يرمحنا اهلل، ياترى اي شيء اخر 
سيحدث اىل أن ينبل  الصبح؟ اليسافر أحد اخر سوى قمر خان! من سوء 

من خالل  حظي، يف كل سفرة، أتعرض حلادث ما، ولكين الاتواب! مسعت قمر
صوت احلفر ،وهزيم الرعد املتفرق وصوت املطر وهو ميطر مدرارا ، صياح الديك 
و كما مسعت بعد فرتة قصرية صوط اذان املساجد ،وبدا اال طمئنان يعمر قلبها ، 
اذا اعتقدت أن كل شي ء قد أنتهى وجاء الصبح ،خفتت قليال ،ومل تعرف 

لى صوت ضحك و تالطم ابنيت كيف أخذها ألنوم و نامت اىل أن أستيقضت ع
أخيها ، ومن فرحها فتحت عينها و شهادت ان النور انتشر ،ويف هذا الصباح 
مسعت صوت ضيي  اجلريان قد بدا ويأتي صوت السيارات من حول املكان . 
كما مسعت صوت اخيها وهو يتحددث م  شخص وهو يضحك ، وهي االخرى 

السماور ،وخاصة كان اليوم ،يوم قد نهضت قائمة من فرحها .جتم  اجلمي  حول 
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اجلمعة ومل يكونوا يذهبون اىل الدوائر و الودارس .وضعت ثريوز صاحبة البيت 
شايا ثقيال امام قمر اخت زوجها وقالت امل تلحق البنات االذى بك ؟ كنت يف 
همك و أقول ، أخاف أن تتماديا يف اللعب و تسلباك الراحة .أن هاتني البنتني 

ولفار ،الترتاحان اذا أفرتقتا وحني تكونان معا تتضاربان كاأنهما القط 
وتتالطمان .خبط قمر شاي ،وقالت ضاحكة : تتحدثني عن هاتني املسكينتني ؟ 
وللة كانتا سبب راحيت هذه الليلة ,ورغم أنهما كانتا نائمتني ، اال أنهما كانتا 
لي موض  أصطباري ،وعادت تضحك مرة أخرى وقالت : ياربي ،أن ماحدث 

هذا الليلة امتنى اال حيدث حتى لالعداء .أنتقض أخوها وزوجة اخيها معا وقاال 
:ملاذا ؟ المسح اللة مل تكوني مريضة ام ماذا ،وملاذا مل توقظينا ؟ هزت قمر 
رأسها ورفعت يدها قائلة : دعي ذلك ،ليتين كنت مريضة ، وللة انة كان احب 

مرت بها الليلة ،من صوت  الي .وهكذا بدات بالتحدث عن االحداث التى
احلفر وأذكار الدراوش وهزيم الرعد واالحالم املزعية ولكنها حتدثت عن 
نفسهاحني جاء رجال الشرطة أللقاء القبض عليها ومل تأت على ذكر شه مال 
اواى احد اخر ، وحتدثت عن نباح الكالب وعواعها ، فرت هلم كل ذلك 

 باضافات .
زوجته حبرص بالغ وقالت : عمراللة بيتك ،كيف ضرب اخوها يدا بيداونظر اىل 

 سها عن بالنا أن خنرب ها انها اذا مسعت صوتا مثل هذا ، الينتابها القلق  
ضربت زوجتة ثريوز نفسها وقالت : فديتك ،ياترى كيف استبدت بها الرهبة.. 
وبدأت تتحدث عن انفسهم حني أنتقلوا اىل هذه الدار ،وماحدث هلم بسبب تلك 

ت وكيف أن النوم مل يكن يعرف الى عيونهم سبيال ،وقدم اجلريان عدة االصوا
شكاوي بهذا الشان ولكن يف النهاية مل يبق بيدهم اي حل النهم تعودوا و عرفوا 
السبب ،واالن فانهم يتياهلون املوضوع . ضربت قمر بيدها على صدرها 
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ى النوم؟ يف وقالت: ربنا عونك كم كان صوتا رهيبا ومزعيا.. كيف تقدرون عل
 احلقيقة ماهذا األمر؟

ناول اخواها االستكان الفارغ لزوجته وأمسك علبة السكائر بيده ووجه الكالم 
 اىل أخته وقالت:

اذا حدثتك عن املوضوع سوف تستبد بك الدهشة من هذه الصدفة، وعلى -
االنسان ان يشكر ربه بأاليتعرض اىل مثل هذه املصائب. فاملرء اليعرف 

املوجودة يف هذه الدنيا حتى يتعرض هلا. يوجد حولنا رجالن جمنونان املصائب 
 وإمراة جمنونة.

 فتحت عينها قمر على سعتها وقالت:
 نعم!!-

 اكمل اخوها كالمه وقال:
أن الصوت الذي كان  يشبه صوت احلفر، هو لرجل مسكني فقد عقله، فهو -

سينه ذووه مضطرين انسان طيب وجنيب، ويصاب بني فرتة واخرى بهذه احلالة، ف
يف الغرفة، النه يضرب الناس ويسلك الطريق اىل السهول واجلبال، رغم أن 
زوجته وأخوه املسكني يأخذونه اىل بغداد للطيب، فيشفى فرتة ويتعايف ولكنه 
ينتكس ويعود فيأة اىل وضعه السباق، واملنكوبون مل يبق يف أيديهم المال 

لذا فهم مرغمون على سينه يف الغرفة، والنقود من كثر مايأخذونه ويعيدونه 
 ويقوم هو بالضرب على اجلدران وحماولة حفر االرض رغبة منه يف اخلروج.

كانت قمر مستغربة اشد االستغراب وغري مرتاحة من أجل الرجل وقالت: ولكن 
 بأي شيء حيفر االرض؟

كن قال اخوها: بالشيء ، فهم ال يرتكون شيئًا يصلح هلذا االمر حتت يده، ول
يصادف انهم حني يأخذون اليه الطعام، خيفي امللعقة ويبدأ يف العمل على أساس 

 إنه حيفر االرض.
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إكتأبت قمر، ثم قالت: التوبة ياربي، ارمحنا وارحم هذا املسكني وعائلته.. حسنا 
 ماصوت االذكار هذا؟

اخفت ثريوز فمها بغطاء رأسها وقالت: ربي التؤاخذني، املسألة تثري الضحك 
لدى املرء. انه بالصوت الذي يرفعه يقول: ال اله اال اهلل، أذهب اىل الدكان 
انشاء اهلل. كان له دكان صغري، يبي  الفواكه والسكاكر واللنب واشياء أخرى 
مماثلة، ثم منذ أن تغري حالة اىل ماهو عليه، يذهب اخوه اىل الدكان، ولكن 

دكانه، فانه طوال الليل يقول ))ال الرجل حيب دكانه حبا كثريا، وقلبه دائما عند 
 اله اال اهلل((.

قالت قمر: حسنا، ولكن ملاذا يسكنون يف دار حكومية، وأنت تقولني، كان 
 صاحب دكان؟ هل يستطي  اشخاص مثل هوالء أن يسكنوا يف دار حكومية؟

أنربى اخوها، وقال مبتسما: ابنته املسكينة معلمة، ومنحت الدار هلا.. ياربي 
 ل الكفار كحاهلا بيد هذا الوالد.يكون حا

 وضعت ابنة اخيها ضرا يدها على فمها وقالت ضاحكة:
عميت، وهناك رجل جمنون اخر يف اجلانب االخر من بيتنا! نهرت ثريوز صوتها -

 وقالت بابتسامة مزجية بالشفقة:
هذا املكنوب كلما راى امرأة متر هنا ويشاهدها يقول: اين كنت خيي العزيزة، 

  إنتظارك منذ الصباح؟فأني يف
وذاك اآلخر يقولون كانت له زوجة حيبها كثريا وتوفيت منذ سنوات، وبعد 
وفاتها تغري حاله وفقد عقله ويكون يف البيت دائما ولكنه هاديء ويكرر هذه 
االقوال واليلومه أحد على ذلك فهو يسكن عند ابنه الذي له زوجة واوالد 

 ويشتغل يف الربيد.
وقالت: يف املساء أوشكت أن أتهيم عليه، إذ حني شاهدني  عضت قمر شفتها

 غازلين عدة مرات رافعا حاجبيهوبأشارة من يديه كان يناديين.
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 غرق اجلمي  يف الضحك.
قالت ثريوز : يصادف احيانا أن يغازلين عدة مرات يف اليوم واذا يكون قريبا 

اجلريان امل  من الباحة يكلمين ويقول: متى تعودين، ماذا تفعلني يف بيت
تشبعي؟ فأقول له، عد أنت اىل الداخل، سأعود بعد قليل، وهكذا يسلك 

 طريقه ويذهب اىل الداخل وينسى ماكان قد قاله.
قالت قمر: كان اهلل يف عوننا، اهلل يف عوننا، اهلل يعينكم، قسما بالرسول الكريم 

ه، ثالثة لو كنت انا وملكوني كل هضه الدور ملا بقيت هنا يوما واحد، اما
جمانني مرة واحدة يف هذا العدد الضئيل من الدور الصغرية، يفقدون العاقل 
عقله. حسنا، ولكن ملاذا اليأخذونهم اىل احد املستشفيات، او مكان اخر؟ كيف 
ميكن االبقاء عليهم بني هؤالء الناس والعوائل، فالضرر يلحق بهم، وهؤالء 

 مساكني.
ذه اجلهة، يتفوه بهذه االقوال، ولكنه ألحدًا، قال اخوها: هذا الذي بيتهم يف ه

وهو خملص جدا وطيب بني عائلته واحفاده.. يصادف احيانا أن جيلس ساعتني او 
ثالث ساعات ازاء مهد حفيد، ويف بعض االحيان يشغل نفسه بالعمل يف 

 احلديقة.
قالت قمر: وهل يقول مثل هذا الكالم لكنته ايضا مثلما يقول لالخرين؟ قالت 

ريوز : كال، يعرف انها زوجة ابنه وحيبها كثريا، فقط يتعامل م  االخرين بهذا ث
 الشكل.

 تذكرت قمر اجملنون الثالث وقالت: ماموضوع اجملنون الثالث وهو االخر ماذا به؟
قالت ثريوز : انها امرأة، ولكنها ليست على درجة كبرية ن اجلنون، بل انها 

ملوصل، فما أن ينبل  الصباح ويأتي النهار، جمنونة السفر، هلا بنت تزوجت يف ا
تقول لزوجها: اذهب وأستاجر لي مقعدا أماميا يف سيارة، او تقول أستاجر 

 مقعدا يف أحدى سيارات الباص ألذهب اىل املوصل وأزور إبنيت.
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فيقول هلا زوجها: مل ميض يومان على عودتك، أي سفر تقومني به.. لذا فأنها 
طم نفسها وتكسر مايق  حتت يدها، فيضطر زوجها تثري ضيييا وصراخا وتل

املسكني أن يهيئها ويرسلها اىل املوصل. وما أن تصل هناك، تبقي هناك، 
تبقى هناك يومني ويف اليوم الثالث تقول ألبنتها: عزيزتي كيالس، قولي حلسن 
أن ياخذني اىل الكراج ألنين سأعود. تلطم ابنتها وتضرب نفسها وتقول: باهلل 

. أتيت مستعيلة وتعودين مستعيلة، قدمت لليلة واحدة فقط، عليك.
وفضحتين لدى أهل زوجي. المناص من ذلك فتضطر إبنتها املسكينة خمافة أن 
تثري ضية وتفضحها، جتد هلا كل مرة الف ذريعة وحيلة واكاذيب بأن مترض 
اخوها فيأة او أن اباها رجله مكسورة، وهكذا هي اوضاع املراة وسفراتها. 

ثريا ما تأتي ابنتها بنفسها تلطم وتبكي وتتوسل أن جيدوا ألمها عالجا ألنها ك
أصبحت مسخرة االقارب واملعارف واجلريان. وهذه هي اجملنونة الثالثة.ضحكت 
قمر وقالت: فألسرع يف العودة خمافة أن أصبح اجملنونة الرابعة. ض  كلهم 

 بالضحك فضحكت هي اكثر من اجلمي .
 خرين يف بيت اخيها، وبعد ذلك بيوم عادت اىل كركوك.ظلت قمر يومني ا

بعد عودة قمر اىل كركوك ولعدة ايام، كان املوضوع موضوع اربيل واجملانني 
وصوت احلفر واالذكار وتهاليل نصف الليل واحلرمان من النوم والرهبة اليت 
 مخيت على قمر واليت كانت ترويها هلم. ومن هذه املواضي  اخذ احلديث يتشعب

 وكان كل واحد منهم يريد أن يروي حادثة.
 مدت رمحه خان يدها اىل شدة رأسها وقالت:

يف كثري من املرات يصادف احيانا، أن حتدث حوادث لالسنان فيعود سفره وباال 
عليه ويصبح مراكسم االفاعي. ذهبت يف أحد االعوام اىل ضمضمال لزيارة 
أحدى قريبتنا اليت كانت قد وقعت مريضة. كانت قريبة عزيزة علينا وامرأة 

بيت قريبتنا باحة طيبة. كان الفصل صيفا والناس ينامون على السطوح، كان ل
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مجيلة مرحية وفيها مكان مرتف  كاملنصة. كان اهل البيت ينامون هناك، والنهم 
انوا حيبونين واكراما لي، أرادوا أن خيتاروا أمجل مكان وأكثره راحة، فأخرجوا 
سريرا حديديا جديدا وفرشوا عليه مناما مجياًل ووضعوه يف أحد جوانب الباحة 

لشمس اال يف وقت متأخر من النهار، كما كانت يف الذي التصل اليه اشعة ا
 الباحة ورود وعدة اشيار للفواكه.

ذهبنا مجيعا ومننا. يف نصف الليل استيقظت على صوت قطتني كانتا تتشاجران 
على حاف السطح القريبة مين وكانتا قد تشابكتا وصوتهما ميأل احمللة كلها، 

و اصيح فيهما لتخافا وترتكا فأنتفضت وفتحت عيين ناوية القيام للهروب ا
 املكان، النهما يف احلالة اليت كانتا فيها من احملتمل أن تقعا معا على فراشي.

صمتت رمحه خان حلظة والقت نظرة على الذين كانوا يصغون اليها بشوق، ثم 
اكملت حديثها وقالت: كنت ال ازال مستلقية ومل اكن قد قمت، حني فتحت 

حيدث ماحدث لي، لعدوكم. فيأة احسست أن اتربة عيين.. ياربي امتنى أن 
حافة السطح تساقطت علي ورذاذا من شيء ناعم ولني وطري سقطت على 
وجهي ودخلت عيين، فقمت كاجملنون ونهض معظم اهل البيت وجاءوا 
متأسفني، الن حافة السطح كانت قريبة مين واشعلوا املصابيح وطردوا القطتني 

وض  يدي على عيين، وملا نظروا الي، ماذا شاهدوا؟ واقرتبوا مين ملعرفة سبب 
أن الرذاذات املنتشرة هنا وهناك واصابت عيين، أمنا هي براز القطط الذي 
تساقط علي، اثر التشابك الوحشي بينهما واختلط بأتربة ورمال حافة السطح 
احملفورة مبخالبها. يف طرفة عني، اخذت اتصايح وذهبت اىل احلمام فغسلوا وجهي 
ومالبسي وعقموا عيين بالبوريك وماء امللح، ولكن بدون جدوى، ومل يكن يقر 
لي قرار. كان الوقت متأخرا، اي حوالي الرابعة صباحا وبقيت على هذا احلال 
ومن اجل املراة املريضة وأهل البيت، كنت أقول، أنه الشيء ووضعي جيد، 

ين ورأسي. كيفما يكن ولكن يف الواق  كنت وكأنهم يغرزون السفود احلار يف عي



119 

االمر، جاء النهار، ونظروا اىل وجهي، فراوا أن وجهي قد تورم واصبح رأسي 
كرأس األسود من شدة التورم. واسرعوا يف طلب طبيب وملا جاء الطبيب 
فحصين وقال جيب أن نزرقها االن ابرتني او ثالثة ابر الن اشياء ملوثة دخلت 

وثة. وكان وجهي وراسي يتورمان ساعة اثر عينها واختلطت بدمها اجلراثيم املل
ساعة وكان التورم يتحول اىل لون ازرق.. هذا ومضيفي املساكني نسوا مريضهم 
بسبيب، ومل استط  فتح عيين حوالي اسبوع من الزمان، وبعد اسبوع زال 

 التورم وفتحت عيناي قليال قليال.
القارب أوشكوا أن وحني عدت اىل السليمانية وشاهدني والد محه واالوالد وا
 يديرا لي مناحة، ثم هزت رمحه خان رأسها مبتسمة وقالت:

اوترون كيف؟ كنت نائمة داخل الفراش. اذا جاء القضاء والقدر فال راد له.. 
انظري ماذا حدث لي، الكنت يف الطريق، واليف الصراء واجلبال، كنت نائمة 

قال اجلمي  معا..  داخل الفراش، زكانت الدنيا هادئة صامتة وكنت نائمة.
اعأنك اهلل، لقد حدث لك حادث شيء وعربوا عن قلقهم وعدم ارتياحم رغم أن 

نفسها عليها باخالص وعانقتها والصقتها  وةنةوشةاحلادثة كانت قدمية، فألقت 
بصدرها، كأن تكون احلادثة قد حدثت االن وتريد أن حتفظها منها النها كانت 

 حريصة عليها اشد احلرص.
سيد امساعيل يدا بيد و قال: هذا هو مايسمونه القضاء والبالء، واال ضرب ال

حني يذهب املرء اىل فراشه من اين يدور خبياله ان شيئا كهذا سيحدث له، ثم 
 سعل السيد امساعيل سعاال خفيفا وقال:

وانا أيضا يف حينه كنت قد جندت حديثا ومت سوقي اىل جنوب بغداد. يف أحدى 
حنات العسكرية الفارغة واقفة للتوجه حنو بغداد جللب االمسات كانت الشا

 الذخائر واالثاثات لقاعدتنا العسكرية.
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يف كل مرة كان عدد من اجلنود يذهبون بالتناوب م  السيارات الفارغة. يف أن 
عددا من رجال العشائر القريبة من موقعنا جائوا مسرعني مضطربني وتوسلوا 

بالغ وقالوا لعلكم تغيثوننا وتنقلون جرحينا  قائلني أن أحد رجاهلم مصاب جبرح
يف طريقكم اىل بغداد، الننا النستطي  احلصول على سيارة، اذ أن طلقة أنطلقت 

 من بندقية أحدهم فاصابته جبروح بالغة وحالة حرجة جدا.
قال قائدنا، البأس فلتذهب احدى السيارات حلمله. ومن سوء احلظ أن 

كت متوجهة اىل بغداد، وكان على الشاحنة الشاحنات االخرى كانت قد حتر
اليت كنت فيها ان تذهب حلمل اجلريح. وكنت آنئذ صغري السن ومل اكن قد 
شاهدت اجلرحى والدماء واشياء أخرى من هذا القبيل ومل أكن أعرف من هذا 
األمر شيئا. حتركنا، ووصلنا اىل القرية اليت مل تكن بعيدة جدا عنا، وذهب 

ريح الذي كانوا قد لفوه ببطانية واصعدوه اىل السيارة وبعد االهالي جللب اجل
حماوالت كثرية هنا وهناك مسحوا ألحد أقاربه ان يأتي معه وقالوا انها سيارة 

 عسكرية مين  صعود املدنيني عليها.
أرقدوا اجلريح يف القسم اخللفي من الشاحنة وقريبة معه، وكنا حنن ثالثة جنود 

ان االخران جبانب السائق يف مقدمة، ومن سوء احلظ، م  السائق، جلس اجلندي
وضعوني م  اجلريح وقريبه يف القسم اخللفي داخل الشاحنة. وكان الظالم 
منتشرا، فتحركت السيارة. ضحك السيد امساعيل كأنه كان يسخر من وضعه 
غي دلك الوقت وقال: يف البداية حني وق  نظري على اجلريح الذي كان قدم لفه 

يت والدماء بادية على حمفته اليت وضعوه فيها، استولي على الرعب، مثل امل
 فمابالك باجللوس معه.

حتركت الشاحنة، واخذ اجلريح يصرخ صراخا شديدا وبدأ قريبة مناحة واخذ 
يبكي ويلطم ويصيح بي أن اذهب اليه، وكنت اصم اذني حينا، واشفق عليهما 

رهبة قد استولت علي، وخاصة كان حينا اخر واريد أن اذهب اليهما، غري أن ال
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الوقت ليال ومظلما ومل اكن ارى شيئا سوى الشبح وهذا الصوت املؤثر للرجل 
اجلريح وبكاء وعويل قريبه. ويف احدى املرات، اضطررت حني ناداني قريبه كثريا 
وقال أجندوني ها هو على وشك املوت فتقدمت خائفا بهدوء وأنا أختبط بسبب 

عليه، واذا بيدي تق  فيأة على وجهه واسنانه ورأسه وحليته،  الظالم لئال ادوس
فتخدرت يف مكاني ومل خترج كلمة من فمي وفقدت الوعي خوفا.. وأنا يف هذه 
احلالة لطمئين يد على وجهي لطمة شديدة وقلت يف نفسي: مل يكن ينقصين اال 
 هذا، وظننت أن اللطمة جاءت من قريب اجلريح ألنين مل استيب لندائه
بسرعة.. كنت أفكر يف هذا، حني جاءتين هيمة أخرى، وعلمت أن هذه 
احلركات جاءت من اجلريح نفسه، حيث كان املسكني حيرك يديه ورجيله ويتلوى 
من االمل، وكنت اطرق زجاج قمرة القيادة لتنبيه السائق وأنادي اجلندين ولكنهم 

ين ))يابوية، يابوية((، مليكونوا يسعونين، وكان احد اجلنديني قد رف  عقريته يغ
واىل أن وصلنا اىل بغداد اغمي علي مرتني خوفا، فض  اجلمي  بالضحك على 

 السيد امساعيل اجلندي اجلبان.
 وقالت قمر: ماذا حدث لليريح املسكني؟

قال السيد امساعيل: امل اقل كنت قد اغمي علي زالاتذكر ماذا فعلوا به واىل 
خرى! قام السيد امساعيل من مكانه وهيأ اين اخذوه، فضحك احلاصرون مرة ا

نفسه ليذهب اىل عمله ووجه كالمه اىل احلاصرين وقال بابتسامة لطيفة: اود أن 
أقول لكم، بعد هذه احلادثة واىل حوالي شهرين او ثالثة كان النوم جيافيين 
وصوت اجلريح يرن يف اذني. فضحكت قمر مقهقهة وقالت: سلمت ف الواق  

 .كنت جنديا بطال
*** 

بعد عودة قمر من اربيل حبوالي عشرة ايام، وجدت رمحه خان الفرصة    
مناسبة حيث مل يكن مثة أحد يف غرفة ابنها شةمال ، فذهبت اليه وخفضت 
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صوتها وقالت بهدوء: عزيزي شةمال ، فديتك، اعتقد أننا نوشك أن نصبح 
لسيد امساعيل عبئا على هذا البيت، وحنن ثالثة اشخاص، ال السيدة قمر وال ا

يسمحان أن اشرتي شيئا، ولو كيلو من الطماطة مثال، يف احلقيقة مل اصادف 
اناسا طيبني مثل هؤالء ويقوالن من باب اهلزل، انها لقمة أكل النصرف عليها 
فلسا واحدا، وامنا كلها من بيت مدير الشرطة، ولكنهما اليصدقان ويشرتيان 

لغذاء الذي هو من بيت املدير.. ماذا معظم االشياء من السوق، ماعدا طعام ا
 تقول فألرج  م  وه نه وشه ، وبعد فرتة اخرى سنزوركم مرة اخرى.

 
قال شةمال مكتبا: صدقت، ولو أنهما يسريان كثريا ببقائكما ولكن املرء يشعر 
بعدم االرتياح قلبيا وخاصة مثلما تقولني أنت اليسمحان أن نشرتي لرب  

ل. اخرجت يوما عدة دنانري وقلت النور أنوي اليوم أن برتقاالت على سبيل املثا
اعزمهم واريد أن يشرتي لنا كبابا، وقلت له ماذا يف ذلك، فالعزمهم مرة 
واحدة.. نظر شةمال اىل امه وقال: التعلمني مدى أنفعال الولد وماذا كان رد 

 فعله وقال:
ىل هذا البيت لو نقطت مرة أخرى مبثل هذه االقوال سأهير املكان ولن أعود ا

مرة أخرى، وأعرب عن عدم إرتياحه ملا قلت وكنت أريدمن اهلل أن يعودة االمر 
اىل حاله وقال  : أنتم ضيوفنا ، وفيما عدا بيت أخيت ،فأن لي راتبا جيدا وأن 
القسم اال الكالم . وكان قد ذهب ذالك اليوم و اشرتى عشرين كبابا ظانا أني 

 أشتهيه .
نظرت رمحه خان نظرة بائسة اىل ولدها وقالت : لذا أقول لنرج  لفرتة من الوقت 
.خفض  شه مال  ر أسه وقال بابتسامة خيلة :عود ولكن خذي بالك من وه نه 
وشه ، فانتفضت امه و عانقته واشبعت ر أسه ووجهه تقبيال وقالت : كيف 

الت قوال ذا معنى الأخذ بالي عليها ، ونظرت اىل أبنها بابتسامه عذبة وق
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:يوم كنت احرص عليها وأراعيها ومل أطلقها ،كان مثة أشخاص حياربونين على 
رعاييت هلا ، ولكنين يف الوقت احلاضر أحبها األن مرتني ، مرة من أجلها هي 

 ومرة من اجلك أنت .
ضربت رمحه خان ابنها بقبضتها ضربة خفيفة دليال على املزاح قائلة: هل ترسل 

ىل والدي و والدتي؟ ضحك شةمال بفرح وقال: ارسل اليهم الرمحات الرمحات ا
الف مرة يوميا. عانقته امه مرة أخرى وقالت: التقلق سأضعها بني ثنايا قليب 
اىل اليوم املوعود، بعون اهلل ساقط  مهرها عليك و سازفها لك ساملة غامنة و 

 بفرح و جناح. شعر شةمال باخليل قليال و امحر وجهه وقال:
اعرفك و اعلم كم أنت امراة شياعة أمي احلبيبة، اشكرك شكرا جزيال و أني -

و غيورة، ولكنك تعرفني أن زوج خاليه وابنه و حشيان كثريا و فاقدو الشرف و 
أن مجي  رجال االمن و االشرار معهم، لذا جيب أن تراعيها رعاية كثرية و 

 حترصي عليها اشد احلرص.
التقلق ، ليس رجل قادرا على التصدي لنا .. مادام قالت امه : الحتمل همًا و 

االمر كذلك ، فأننا سنسافر غدا ان شاء اهلل ، ومتى ما اردت ارسل لي خربا 
 فأننا سنصل دون توفق .

ورمحه خان وتعانقها م  القمر ،  وةنةوشةويف اليوم التالي بعا الفطور ، قامت 
لبكاء وقالت ينبغي أن وهبت هي االخرى خملصة وودعتهما وحلقها خينقه ا

واهلل اني متعودة معكما كأن امي واخيت قامتا من  تعودا يف اوقات متقاربة ،
قربهما، وكان السيد امساعيل قد ودعهما يف وقت سابق وعرب عن انزعاجه 
وشوقة قائال ملاذا تذهبان بهذه السرعة وكان االوىل ومن اجل خاطر السيد وريا 

ومل يبد موافقته على سفرهما اىل أن قطعت رمحه  أن تظال باقيتني فرتة اخرى،
 خان عهدا على نفسها بأنهما ستذهبان لتفقد بيتهما.
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وامسك يدها وقال  وةنةوشةوقام شةمال وافقا وعانق امه ، ثم التفت اىل 
 بصوت دال على احلزن احرصي على نفسك.

قد امحر وجهها وكان حلقها قد سده البكاء وعيناها الرباقتان  وةنةوشةكانت 
اجلميلتان قد اصبحتا كربكة دموع ، متتمت من حتت شفتيها بعض الكلمات مل 
يفهم شةمال منها اال قليال وكانت هذه الكلمات عبارة عن ))باهلل عليك انت 
 ايضا خذ بالك على نفسك (( ، ونفضا يدي بعضهما البعض بقلب تعصره

نفسها وتبعت انور بصحبة العمه رمحه كراج السيارات ،  وةنةوشةاهلموم ولفت 
 واصعدهما انور سيارة سائق صديق ورفيق نضاله.

*** 
ويف السليمانية عانقت شةوبو امه بشوق وهلفة ورحبت بها وسألت هامسة عن 
احوال اخيها شةمال واخربت امها بأنها كانت قدجترعت اهلموم ، النها تأخرت 

 مل تكن تعلم شيئا عن مكان وجودها حتى تستفسر عن احواهلا .و
امسكت رمحه خان  بيد بنتها شةوبو  وقالت تعالي ألوري لك شيئا ألعلم ما 
التدبري الذي تقرتحينه علي واخربتها أن سبب تأخرها يعود اىل أن أحد رفاق 

فقت مثلما كانت قد ات وةنةوشةشةمال أخيها قد حدث له حادث وحدثتها عن 
هي بنت أحد رفاقهم الذي ألقي  وةنةوشةعلى الرواية م  شةمال بأن تقول أن 

به يف السين وأن شخصا من أزالم احلكومة قد طم  يف الفتاة وكان ينوي 
خطفها ، وعلي هذا األساس اقرتح شةمال ورفاقه أن تسافر معها اىل 

 ك سراح والدها .السليمانية وأن خيفوها عن األنظار لفرتة من الوقت اىل أن يرت
قالت شةوبو بلهفة : ومتى حدث ذلك ؟ دََمََر اهلل بيوتهم ، وألن جاء الدور على 
 اختطاف الفتيات ! جزاهم اهلل شرا ، ثم قالت بنربة تنم عن االشخاص واحلرص:

 ؟ولكن اين هي
 قالت امها هامسة:
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 يف الغرغة اليت خلف البهو .
اسي املستعيلة وقالت املشتاقة القت ابنتها شةوبو عباءتها على أحد الكر

 وحبرارة : باهلل
اين هي مرحبا بها . قالت هذا ودخلت م  امها الغرفة اليت خلف البهو ، 

قد دخلت الغرفة صامتة بناء على توصية رمحه خان وجلست  وةنةوشةوكانت 
ساكنةحتى تتأكد من هوية قارع الباب وفق ما أوصتها رمحه خان ، ولو انها 

ت ، وهي يف طريقها اىل البيت ، أحد أقاربها بأن خيرب شةوبو بأن كانت قد اخرب
 .وةنةوشةاخفت  والدتها قد عادت ، ولكن م  هذا كانت قد

مبتسمة وقالت : هذه هي شةوبو اليت  وةنةوشةووجهت رمحه خان كالهما اىل 
 كنت مشتاقة اىل رؤيتها .

و بها ترحيبا حارا وتبادلتا التقبيل ، ورحبت شةوب وةنةوشةتعانقت شةوبو و 
 وعربت عن فرحها وشوقها والتفتت اىل امها وقالت:

ألف مرحبا بك م  هذه الضيفة احللوة الفاتنة اليت اصطحبتها معك الينا ، -
 ماشاء اهلل كم هي مجيلة وقاها اهلل من عيون احلاسدين.

 وخفضت رأسها خيال من املديح الذي اغدفته عليها شةوبو . وةنةوشةامحرت 
تت رمحه خان اىل ابنتها شةوبو وقالت : أنا أقرتح أاليراها اال القالئل من التف

 الناس ، فقط اخيت آتول وبيت أخي قادر وأنتم وعمتك حالوة .
 فكرت شةوبو قليال وقالت : وبيت محي ؟

ضحكت رمحه خان وضربت يدا بيد وقالت : ياللهول ، ملاذا نسيتهم علما أنهم 
 اخلوف .أفضل من االخرين من حيث 

ضحكت شةوبو وقالت : ليتين كنت أعلم ملاذا خياف هؤالء العيائز كل هذا 
اخلوف من احلكومة . اذ كلما يأتي ذكر اسم احداملناضلني او تذكر 
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)الكوردايةتى( فانهم ميوتون فزعا وتصقر وجوههم مثل عبدول زوج العمة آتول 
 ، اذ انه كلما ما شاهد شرطيا ارجتفت أنفه قبل جسمه .

و اشارت مبتسمة اىل ابنتها شةوبو وقالت : أمل  وةنةوشةنظرت رمحه خان اىل 
 أقل انها حتب املزاح وكثرية الضيي  ؟

 بابتسامة مشرقة : كنت انتمى ان اراها . وةنةوشةقالت 
ضحكت شةوبو وضربت  بيدها على ساعد والدتها بدالل كأنها تقرصها وقالت 

 : ماهذا الذي قلته عين ؟
خان على ظهرها من شدة الضحك وقات : مالذي قلته عنك ، قلت  وقعت رمحه

 انها عيولة  وكثرية الضيي  واستغرقت ثالثتهن يف الضحك .
قالت شةوبو : اال حيق لي أن أقول هذا الكالم ، وأقول بأنه لو كان االمر بيده ، 
الغلق افاه الناس بالضم    كي اليدمدم أحد او يبدي تربما ويعرب عن عدم 

تياحه ازاء ممارسات احلكومة األستبدادية لئال حيدث ما يؤدي اىل التقليل يف ار
 تكدس دنانريه .

قالت رمحه خان : ومن يصغي اليه ويوليه اهتمامه ، فأن اوالده حفظهم اهلل 
سلكوا طريق النضال واخذوا يبدون شتى أشكال االنشطة الكفاحية غري مبالني 

 بشيء .
 بذلك فان روحه ستزهق خوفا وهلعا .قالت شةوبو : لو يعلم 

وقلبها ، فانها كانت قد  وةنةوشةولوال بعد شةمال الذي كان قد شوش فكر 
فرحت حبياتها اجلديدة اشد الفرح ، النها كانت قد استاحت اىل حد كبري ونالت 
حريتها الكاملة ،فأنها كانت تنام وتاكل وتغسل حسبها كانت تهوي ، وتعمل 

ه نفسها ، وخاصة أن رمحه خان كانت تعاملها معاملة كل ما كانت تشتهي
وحيدتها وروحها وتقدر دالهلا ، ويف الوقت نفسة كانت شةوبو حتبها حبا مجا 
وحتاول من كل قلبها ادخال الفرح والسرور اىل قلبها وتساعدها بقدر املستطاع 
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حتى ال يضيق صدرها ، بعكس اختها شةرمن يف بغداد اليت كانت الدنيا قد 
وانها كانت تظن ان بالوي الدنيا قد  وةنةوشةضاقت بها حني وق  نظرها على 

 نزلت عليها .
،  وةنةوشةوكذلك فأن هذا العدد من بيوت االقارب الذين وق  نظرهم على 

احتلت هي يف قلوبهم مكانا رحبا وعشقوا اخالقها وسلوكها باالضافة مجاهلا ، 
ة هلا وأن يزوروها ويعربوا هلا عن وأن كل واحد منهم كان حياول اقامة وليم

 اخالصهم وحبهم .
يف أحد االيام كانت رمحه خان وابنتها شةوبو ، اليت كانت قادمة منذ الصباح 
اليهما ، جالستني تلقطان شيئا من التمن ، ألنه كان من املنتظر أن يأتي بيت 

اء عاكفة على اد وةنةوشةمحي شةوبو اىل البيت رمحه خان للعشاء ، وكانت 
 بعض االعمال يف غرفة أخرى ، التفتت شةوبو اىل امها وقالت هامسة :

 ؟ وةنةوشةاماه : هل شاهد اخي شةمال االنسة 
 كفت رمحه خان عن لقط التمن ونظرت اىل ابنتها شةوبو وقالت :

مرة واحدة فقط ، يف اليوم الذي جئنا اىل هنا ، جاءت بها خالتتها الينا  -
نا ، هزت شةوبو رأسها ونظرت اىل امها مبتسمة حيت اصطحبها معي اىل ه

 وقالت : ذلك اليوم فقط ؟  وأنتم على سفر ؟
اخفت االم ضحكتها وقالت : وماذا ؟ مل تكن الفتاة عندنا وقالت شةوبو 
بابتسامة عذبة مشرقة : صحيح ، صحيح ، ذلك الوقت الفقط وأنتم على سفر 

 ؟ وةنةوشةوق  نظرها اىل 
 ى ونظرت اىل ابنتها شةوبو وقالت :ضحكت االم مرة اخر

 ماذا ؟ اال تصدقني ؟ االمر هو كما رويته لك .
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قالت شةوبو : كيف ال اصدقك وكيف اجرأ على ذلك ؟ ثم نظرت اىل امها 
بضحكة صامتة وقالت : الادري ، ولكن قليب يقول شيئا اخر . مثة سر هذه 

 املسألة . باهلل عليك وحلفك برأس
لقول وتروي لي املوضوع ، واهلل اليسمعه أحد مين . شةمال أن تصدقيين ا

اتدرين ملاذا أحب أن اعرف ؟ احب هذه الفتاة حبا شديدا ، انها مجيلة فاتنة 
 واحب أن تصبح من نضيب شةمال العزيز ، لذا أقول لك .

متتمت امه م  نفسها وضيقت فمها وشفتيها قليال ونظرت اليها قائلة : ايتها 
نك التصدقني اقالي وأن حب االستطاع قد استبد بك لتعلمي الشيطانة ، اعلم أ

كنه املوضوع ، ورفعت اصبعها قائلة : كما قلت بنفسك واليكون ذلك عتابا 
 ومالما ، الن حياة الفتاة تق  يف خطر وأن اوضاعنا اسوأ من وضعها هي .
وق ، مرة أخرى أقسمت شةوبو اليمني ألمها ، والنها كانت تثق بابنتها متام الوث

روت هلا على مهل كيف شةمال رآها ومدى حبه هلا ووهله بها وكذلك الفتاة 
 ايضا ، غري انها مل حتدثها عن كيفية لقائها معها صدفة : وقالت هلا :

ان احلكومة قد قتلت والدها وهي تظن انه اليزال سيينا وماتت امها منذ زمن 
ذي هم من رجال وكانت تعيش يف بيت خالتها . وخوفا من هذا الشخص ال

احلكومة والذي طم  فيها اخربت اخلالة رجال من رفاق والدها أن ينقذها 
وحيلصها لذا فأنهم اخفوها فرتة من الوقت يف البيت الذي كان شةمال خمتفيا فيه 

 خوفا من اختطافها ، ويف الفرتة احبها شةمال وعشقها وراقت له .
لت : ليت امه كانت متوت ، كم ضربت رمحه خان بصدرها بيدها حنانا وقلقا وقا

كان يبحث عن احلي  والذرائ  لكي يبقي هناك والنعود . احتضنت شةوبو 
والدتها وقالت : وافرحتاه ، كم اعيبين ان اخي شةمال قد رآها وعشقها .. 
يااهلي اكون قربناه له ، واهلل انها تليق به كثريا ، فديت اهلل كثريا ََ اي نوع من 

 احلوادث لديه !
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ت رمحه خان شفتيها وقالت يف سرها : ولكن لو تعلم كيف كانت املصادفة عض
 احلقيقية وكيف وجدنا بعضنا البعض يف الطريق ويف القطار و انتذ ماذا تقول ؟!
قطعت شةوبو خيال امها وقالت باشتياق وفرح : أن اهلل واس  الرمحة كريم . وال 

واليضل اخي شةمال خمتفيا تبقي االوضاع على هذا الشكل اىل ابد االبدين ، 
هكذا .. من يدري ، ان اهلل اليدفعهم دفعة يقلبهم راسا على عقب ويفنيهم . 
وهاهي مصر ، من كان يصدق أنهم يطردون امللك خالل عدة ساعات وميهلونه 

 ساعتني ألن جيم  حاجياته وافراد عائلته للخروج من الوطن .
من احلزن : ولكن اين اليوم الذي استنشقت رمحه خان نفسا طويال وقالت مبزيد 

 حيدث عندنا ما حدث هناك .. ياربي نعتمد عليك .
الغرفة وقالت :  وةنةوشةقربت شةوبو فمها من امها وتقول املزيد ، حني دخلت 

عميت العزيزة : لقد رتبت الغرفة ،فكفاك أنت وقومي حتى اجلس م  شةوبو 
 خان لنكمل لقط التمن .
ظرة مفعمة باحلب وقالت : اسرتحيي قليال ألنك تعبت نظرت اليها رمحه خان ن

وهي تبتسم ابتسامة حلوة وامسكت كال ساعدي رمحه  وةنةوشةكثريا احننت 
خان قائلة : واهلل ستقومني ، فقامت مرغمة ، وهكذا جلست يف مكان رمحه 

 خان والقت بأناملها الغضة البيضاء داخل التمن وبدأت يف لقطة م  شةوبو.
قد  وةنةوشةبو يف التحدث بكلمات حلوة ومضحكة وأحست بأن وشرعت شةو

بدت أمام عينها امجل واحب اليها من االيام االخرى النها عملت أن اخاها 
 شةمال بعشقها وحيبها .

يف هذه االثناء دخل محو ومحاة شةوبو بيت رمحه خان م  ابين شةوبو الذين كانا 
ذلك اليوم ، يوم مجعة وكنت على  قد ناما تلك اهلل يف بيت جدها ، وخاصة كان

أن يذهبا كل يوم مخيس اىل بيت جدتهما وبظال هناك   -كد أبهما -الولدين
 ليلة اجلمعة . كان الولدان يف العاشرة والثانية عشرة من عمرها .
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استقبل اهل البيت الضيوف استقباال حارا ورحنب بهم امجل ترحيب ، وعاتبنهم 
خان يدها ووجهت الكالم اىل احلاج عبداهلل على سبب تأخرهم . هزت رمحه 

 محي ابنتها قائلة :
التأمل يف متن حديث الطبخ ،فقد مضى وقت طويل على طبخه،ضرب احلاج 

 بيد وقال :
ماذا أقول مرة أخرى خلق لنا )نوره بك( مشكلة لذا تأخرها ، ولكن هل هذا  -

نكهة وطعمه اخلاص  كالم تتفوهني به ، رمحه خان ، فان التمن الذي تطبخينه له
 حتى لو مضى على طبخه يوم .

وجه أبن شةوبو الكبري الكالم بلهفة اىل جدته قائال : ماما رمحه . كان )نوره( 
قد اغمي عليه مرة أخرى وأعادوه البيت مشغيا عليه . كان االضطراب والقلق 

 اليزاالن باديني على حميا الولد والظاهر أن اخلوف قد غلبه .
مصغر الوجه ذابال وعيناه الزرقاوان الصغريان نصف مغمضتني  وكان )نوره(

وذابلتني ولف يشماغا نظيفا جدا على راسه م  طاقية ذات شرابات منسوجة 
باليد وكان يلبس بدلة كوردية من طراز )السروال واملرادخاني( جديدة ومرتبة ، 

 ه .فناداه اجلمي  مباشرة أن يذهب وجيلس جبانب منقل النار ويدفئ نفس
ومن جانب من جوانب الغرفة ، كان يأتي صوت ازيز السماور ، التفتت رمحه خان 

، اخفت شةوبو ضحكتها وحضري الشايقائلة : حبيبيت هلمي  وةنةوشةاىل 
وقالت : تصدق والدتي ، لعلكم تعطون شايا اىل )االخ نوره( حتى خيف صداعة 

 ماذا تقولون ان ذهبت ويعود اليه وعيه . اكملت شةوبو حديثها وقالت:الباهلل
. انربت محاتها آفتاوخان من الليمون احلامض ،فذلك افضل لهوحضرت له شايا 

 .حضرنا له العصري يف البيت وشربه وقالت : الحاجة له يف ذلك لقد
نشاطا أكثر وذهنب حنو املطبخ وشرعن يف  وةنةوشةابدت رمحه خان و شةوبو و 

صب االكل . هناك نظرت رمحه خان اىل ابنتها بضحكة صامته مثل التوسل 
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وقالت : باهلل عليك شةوبو دعي )نوره( وشأنه والتعاكسيه مرة أخرى والتسبيب 
له مزيدا من القلق وعدم الراحة ، فاملسكني حبد ذاته ليس له وعي كامل . 

هة وقالت : مالذي فعلته ، هل اسأت القول اذ أقول ضحكت شةوبو مقهق
فألذهب ألحضر له شايا من الليمون احلامض ؟ وض  االكل على السفرة ووصل 
زوج شةوبو ايضا وجلسوا مجيعا لتناول االكل ماعدا )نوره( الذي قال : أني ال 

 اشتهي االكل االن ، احفظوا لي حصيت .
مشر عن ساعده وجلس على السفرة ، عاد محةجزا زوج شةوبو من غسل يديه و

ومل يكن عاملا مبشكلة )نوره( واالغماء عليه ، اذا التفت اليه وقال : هلم يااخي 
 نوره ، تفضل ملاذا التقوم ؟

. علت بسمة : هو متوعك قليال و سوف يتناول االكل فيما بعد قال احلاج والده
عض الشيء وقال ؟ أكمل محةجزا كالمه ورف  صوته بشفيت محةجزا مرة اخرى

، يصادف حالك ، التكثر الذهاب اىل احلمامحبدة : خرب اهلل بيتك ، مادام هذا 
احيانا أن يذهب مرتني .. بهذا الربد والثل  وكيف تقدر على ذلك ؟ باالضافة 

، احب احلمام مام البيت ويقول: انه ليس حارااىل مجي  املآسي ، فأنه اليرضى حب
، دونه اىل البيت كل مرة نصف امليتطيب ويعياخلارجي ألنه اكثر حارا وا

 .)نوره( وشأنه ويرتكه ألنه مسكني غمزت له والدته بأاليتكلم أكثر من ذمل ويدع
وكان )نوره( قد الصق ظهره ، وهو جالس ، جبدار الغرفة كأنه نائم ، واضعا 

ويبدو عليه أنه معطفه على كتفيه ، يده حتت حنكه ساهما امام منقل النار ، 
، النه كان يعرض بيت احلاج عبداهلل مرة او مرتني شهريا ملثل ن يشعر باخليلكا

هذا احلدث حيث يرتعبون مماحل به ويسرعون يف الذهاب اليه ، او أن أحد 
، عود به اىل البيت وهو هذه احلالةاملعارف كان يؤجر له أحدى العربانات وي

، وكان يصادف ه العصريينقشونه العطور وجير عونويصيبهم اهلل  و االرتكاب و
احيانا أن متر عليه ساعات دون أن يعود اليه وعيه وكان اهل بيت احلاج 
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يتسارعون ويستنيدون باجلريان الحضار طبيب له واعالم احلاج و محةجزا او 
 أقاربهم ، اىل أن كان نوري يعوده وعيه قليال قليال .

مام ، ولبأس فأنه حرارة احل، رغم انهم كانوا يعملون بأن ماحيدث له ناجم عن ولكن
، غري أنهم م  ذلك كانوا خيافون وخيتلط عليهم االمر ، وما أن سيعود اىل وعيه

حلمام يشعر بتحسن حتى كانوا يؤنبونه يقولون له يامهيوم البيت التذهب اىل ا
، فقد اخفتنا كثريا . وكان من جانبه يعدهم بأن اليذهب ، وحتى لو ذهب ، كثريا

الوقت يكون احلمام قد برد وغري مزدحم ويتفق م  القائم بغسل  فأنه سيذهب يف
غري أنه كان  ،ال مل يكن احلمام على هذا الشكلالزبائن على منعه من الدخول يف ح

 .حيان كان يتعرض اىل احلالة ذاتهايدخل احلمام ناكثا وعده ويف كثري من اال
وخبا ومغفال منذ كان )نوره( من أحد اقرباء احلاج عبداهلل ،وشخضا ساذجا 

 .ولة ، ورباه زوج امه م  اختني لهالطف
كان رأسه خاليا حتى من شعرة و احدة كان اقرع يف طفولته ومل يوله أحد 
اهتمامه ويدر له باله. واآلن و قد اصبح رجال يف االربعني من عمره، الزال هذا 
االسف باقيا يف قلبه و كان يتينن اذا مست يد أحد يشماغة، لذا فانه كان 

مراهقو معارفهم و دوما تائها مرتددا ضاربا االمخاس يف االسداس، كان 
أقاربهم يثريون حفيظته و يسخرون منه من باب قضاء الوقت والتسلية، و اذا 
ما سنحت هلم الفرصة كانوا خيطفون لفة رأسه و يبقونه حاسر الراس، فيشتد به 
الغيض ويصيبه اجلنون، اما هم فكانوا يضحكون غليه و تفرح قلوبهم دون أن 

به و مشاعره. هلذا السبب، كان قد ذهب اىل يأبهوا باحاسيس هذا املسكني و قل
البغداد فرتة و تعني شرطيا. من سوء حظه، كان حارسا يف شارع احليدر خانة يف 
يأتي و يصلق ظهرة بأحد االعمدة ويقف، و كان الفصل شتاء و اجلو باردا، و 
هكذا يغفو اغفاءة، فيمر أحدهم امامه و ينزل البندقية بهدوء من كتفه و 

و هلذا السبب فقد سينوه فرتة ثم فصلوه من سلك الشرطة عاد اثرها يأخذها، 
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اىل السليمانية و ظل ف بيت قريبه هذا االنهم حيبونه و يشفقون عليه، و 
يعاملونه معاملة رجل كامل الرجولة. اما هو فكان يقوم بنتفيذ بعض االعمال 

 العصبة و يسوق هلم، و كان رجل البيت و حافظ املفاتيح.
يف بعض االحيان كان يق  شيار بينه و بني آفتاو خان محاة شةوبو حني و لكن 

كانت آفتاو خان تقول له: ))غزيزي نوره(( اذهب لزيارة بيت الشخص الفالني 
يقولون إنه كان مصابا مبغص فاخذوه اىل املستشفى النين أفكر فيهم كثريا، و 

ارتهم، اذهب انت ملغرفة ان رجلي تؤملانين و ال استطي  بهذه العاجلة الذهاب لزي
املوضوع. فلو كان البيت املقصود اليعيب نوره، كان يتوجه اىل آفتاو خان و 

 يقول: واهلل و باهلل ليسوا مرضى، ولكن من الذي اخربك بذلك؟
وحني كانت تقول له: ياولدي، قال لي جري اننا ذلك االن، فاذهب مستعيال 

ل ويغضب ويقول: يا ناس، مل التثقون والحيتاج اىل هذه التحقيق. كان نوره ينفع
بي، فلتمت اختاي يف يوم واحد و تضعينهم يف القرب بيديك إن كنت كاذبا، رايته 

 اول امس امام دكان أحد باعة الفواكه.
وكانت آفتاو خان تقول له: ياولدي، اين اول امس، واين اليوم، ان هذا املسكني 

ذه به الغضب، كان فمه يصبح حدث له ذلك هذه الليلة. كان ل)نوره( مثل ه
كالرشاش ورشقات رصاص، ومل يكن أحدهم يفهم كالمه فهما تاما، او ماذا 
يقول وكانت سناه االماميتان متباعدتني، وعييناه زرقاوان وصغريتان، وكان 
شعره اصفر، ويظهر ذلك من شعرات شاربيه النه مل تكن يف رأسه شعرة واحدة 

رأسه. وكان لون جلده مييل اىل البياض كما  ليعرف الناس لون شعره عن طريق
 كان طويل القامة.

كانت اختاه متزوجتني يف كركوك واستقرت كل واحدة منهما يف بيتها وهلما 
اوالد ايضا، وكانتا منتظمتني ومرتبتني كما انهما كانتا تراعيان نوره وحترصان 

 ا يف القرب.عليه، ولو أنه كان مييتهما يوميا عدة مرات حني يغضب ويدفنهم
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ان افضل عمل كان يعرفه، هو انه حني يذهب اىل السوق كان يشرتي اللحوم 
واخلضروات واالشياء االخرى ومن أحسن االنواع. ويف كل مرة كان يقول 
للقصاب: اعطين هذه القطة من اللحم، فاذا مل ينص  القصاب لرغبته كان يثري 

وكان يضطر اىل االمتثال  ضية تؤدي اىل جتم  اهل تلك املنطقة على القصاب
لطلبه النهم مجيعا كانوا يعرفون ذا الفم الرشاشي، لذا كانوا يعطونه افضل 
االشياء واحسنه لتخلصوا منه، مل يكن نوره يعرف شيئا عن السياسة 
والكوردايةتي وكان عقله قاصرا عن فهمها، ومل يكن مييز رجال السوء واالمن 

مثلما حدث يف أحدى املرات ومن جراء  واملوالني للحكومة عن املناضلني.
املمارسات الوحشية اليت قامت بها احلكومة يف احدى مناطق كوردستان حيث 
اعتقلت عددا كبريا من سكانها وقامت بنفيهم اىل جنوب العراق ونقرة 
السلمان مما ادى اىل اثارة الناس وخلق اجواء من األمتعاض واالستياء 

هرة كبرية وشقت التظاهرة وسط املدينة ومر الشديدين، فنظم البارتي تظا
املتظاهرون امام السراي وهم يهتفون فليسقط، فليسقط، وخيمت يف ذلك اليوم 
حالة من االضطراب والالاستقرار مدينة السليمانية، فيبقى نوره فرتة من الوقت 
يف ذلك املكان ويعود اىل البيت بعد أن يتذكر أن آفتاو خان مريضة وهي وحيدة 

البيت وأن اوالد احلاج وبناته هم خارج البيت. حني يعود نوره اىل البيت،  يف
تذهب آفتاو خان بلهفة بالغة الزيادة الستقباله وتقول عزيزي نوره، الف 

 مرحبابك، كاد قليب ينشق وينفير.
تعاىل وأنظر اىل هذه املصادفة السيئة، عدا كل االيام االخرى قصفت رقبيت، 

عليك، أن قليب يكاد تعصره اهلموم، هل كانت املظاهرة  مترضت اليوم، باهلل
 حاشدة؟ الشكر اهلل أمل حيصل شيء؟ هل وق  نظرك على االوالد؟

ويعتقد نوره بأنه يواسيها ويدخل السرور اىل قلبها النها مريضة وهي يف هم 
على أوالدها، يلتفت اىل آفتاو خان ويقول: ال، ال، التقلقي،الن أي شيء مل 
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ل مايف االمر أن أوالد الكالب هؤالء يهتفون: يسقط، وقد خربوا حيدث، وك
الدنيا، والشرطة تتهيا الطالق النار عليهم وتفرقهم. رأيت بأم عيين كانوا 

 ينصبون الرشاشات على سطح السراي.
وتكاد افتاو خان املسكينة أن متوت خوفا حني تسم  ذلك من نوره، لذا فهي 

دك اهلل أنت م  أخبارك ياويلي، حولتك اىل تتهيم عليه وتقول اه: ال أعا
غضب اهلل، أتدري ماذا تقول؟ هل تأخذ جانب هؤالء الشرطة واحلكومة الكلبة 

 بنت الكلب؟
 فيقول هلا نوره: ملاذا تغضبني هكذا، ماذا قلت؟

فتقول له: كيف ماذا قلت؟ كيف تسب هؤالء الناس الذين يهتفون بسقوط 
س طيبون والوالد يؤيدونهم ويعرب هؤالء عن احلكومة. أن هؤالء مجيعا النا

غضبهم وامتعاضهم ازاء املمارسات الوحشية للحكومة.. كيف تقول هذا؟ 
فكان نوره خيفض رأسه ويقول: من أين لي أن أعرف من هؤالء الذين كانوا 
يقومون بهذه االعمال، أن كل ما أعرفه أن هؤالء قد نشروا الفوضى يف املدينة 

 ء بعباءاتهن كن يتبعنهم كانهن أسراب الغربان.وكل هؤالء النسا
كان نوره املعتوه عاشقا ملدينة السليمانية، ويعترب كل مدن الدنيا واماكنها 
الشيء إزاءها. يف بعض االحيان، واذا كان منشرحًا بالفرح وراغبًايف إطالق 
النكات و الضحك، وكان ذلك نادرا ماحيدث، النة كان غاضبا ومرتبكا دوما، 

ا فأن معارفه كانوا ينتهزون هذه الفرصة واليت كانوا ينتظرون هذا الوقت لذ
قلبيا. يف هذه االوقات، كان نوره ينفتح ويشرع يف سرد النكات واالقال االحلوة 
ويقول فيأة: اخ، سرجنار وشرب اخلمر واكل الفستق. ثم يضحك ويضرب يدا 

يشرب اخلمر او فمه اليه  ويأخذ يف االحاديث الشيقة، م  العلم ان نوره مل يكن
وما كان يعرف ماهي اخلمرة اصال، وامنا كان يقول ذلك فقط حبا يف الذين كانوا 

 يذهبون اىل سرجنار النزهة.
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يعود نوره يوما اىل البيت مهوما مكتئبا غري مرتاح، ورغم أن آفتاو خان 
عليها تناديه قائلة: ياابين ماذا بك، تعالي وتناول االكل، لكن نوره اليرد 

واليتكلم بل يبقي مكتئبا مطاطئا رأسه، فتشعر آفتاو خان بالقلق وتقول: 
الويل لي، باهلل عليك ماذا قد حدث؟ هل أصيب أحد منا بشيء؟ وهكذا تلح 

 عليها.
واخربا يضرب يدا بيد مضطرًا ويقول لقد افتضحت السليمانية. وتكاد آفتاو 

دوران من قبل نوره.. خان تشق قميصها من شدة الغضب وهكذا اللف وال
 فتقول له غاضبة:

يا ابين أن قليب قد أنشق.. هلم افتح فمك.. ملاذا لسوء حظي أغلق فمك -
 الرشاش هذا؟ فريف  نوره رأسه ويهز يده بعدم ارتياح بالغ.

ولكن كيف التفتضح السليمانية بأن يقوم هورامي بضربنا؟ فتتنفس آفتاو -
 إفهمين بهدوء العلم ماهي املسألة.خان الصداء وتقول: ياابي و فديتك، 

 فيقول نوره:
واهلل، كنت اريد أن امازح عةبة هورامي بائ  املعالق، مثل مجيعاملرات، غري -

أنه ضرب راسي بقبضته دون سبب فاغمي على. وحني عدت اىل وعيي كان 
عدد كبري من املعارف واالصدقاء قد جتمعوا حولي ومل يسمحوا لي أن أثار 

 تكن هذه فضيحة، فكيف تكون الفضيحة؟منه. أن مل 
ولكن متى مل تتذوق الضرب يف شيارك.. يابين انك أنت بنفسك تتحرش -

بالناس وحني حيدث الشيار الحتمل هم شيء سوى رأسك حتى اليظهر، لذا 
متسك بيشماغك امساكا قويا.. ومن املعلوم مادمت المتلك يدا فان الناس 

م اليهم او انتهزت فرصة وركلتهم يضربونك. فلنفرض أنك وجهت الشتائ
ركلتني، هذا لن يفيدك بشيء، يف حني يقومون هم بضربك بااليدي واالرجل، 
ومن املواضح أنهم سينتضرون عليك.. الذنب هو ذنبك، فمادام هذا هو حالك، 
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التتحرش بالناس، او التهتم كل هذا االهتمام بظهور رأسك، الن مجي  الناس 
 ف هو فلماذا حتاول اخفاءه؟ فيهز نوره رأسه ويصمت.يعرفون ماذا برأسك وكي

*** 
كان اجلو مييل حنو االعتدال ، ولربد، كمايقولون على وشك ان يقصم ظهرة 
.وكانت الورود و االزهار و لنرجس واال عشاب االخرى يف جبال كوردستان 
اجلميل اخلالبة ، تكاد خترج رؤوسها،وما أن تذوب الثلوج ،حتى كانت تبدو 

رة للعيان وكانت تشتاق اىل استنشاق عبريحلرية التحرر،وأن تنثر تلك ظاه
الورود ولرباعم والوراق ارجيها يف ماحوهلا ولتظهر نفسها وتبشر اجلماهري بأن 

 تهيء نفسهاوتضاعف كفحها ونضاهلا اىل عيد الورود ولرياض ،عيد نوروز.
ي أوراقة حقيبة يف تلك االثناء كان شه مال ايضا قائما على احضار نفسة وط

الصغرية بغية الذهاب اىل منطفة السليمانية عن طريق صديقة الضابط 
ايضا،االن رفاقة كانوا قد اختذواقرارا بذلك وعينوا ،على وجه اخلصوص ،بعض 

 االماكن املناسبة يف عدد من القرى وبيوت ودور واقعة يف ضواحي املدينة .
موعها وتقول :وماذانفعل بعد كانت قمر مضيفة شه مال تأتي وتذهب وتسمح د

ذلك ..))يا أخ وريا ((العزيز ،سيظل مكانك خاليا ونشتاق اليك ونفكر فيك 
كثريا ، واكاد أقول ليتنا مل نلتق بك ومل نرك ..وكلما أفكر ،كيف نكون قادرين 
على النظر اىل هذه الغرفة دون أن تكون أنت فيها .وكان شه مال هواالخر ، قد 

قمر وزوجها امساعيل وأخيها أنور  كأنه كان  يعرفهم منذ تعودة العيش م  
سنوات عديدة ويعيش م  امه وشقيقاته واشقائه . كان حيبهم حبا مجا وحيرتمهم 
ويعمل على أرضاء قلوبهم ، وأضعا امام عينيه خدماتهم وتضحياتهم لذا نظر 

وافكر  شه مال بأكتئاب بالغ اىل قمر وقال : وهلل اني منذ االن اشتاق اليكم
فيكم وال انسى يف الواقي  اخالصكم وف  فضلكم وانك االخت االحب اىل 
،التشغلى بالك ،وان شاء اللهما ان أصل اىل هناك و أستقر يف مكان ما 
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،سارسل يف طلبك لكي حتضري ومتكثي فرتة من الوقت م  ولدتي و  وه نه وشه  
 واخيت .

ة رمحه خان منذ سفرها،مل تعد قالت قمر وهي  تتنهد باكية :أين ،حتى أن العم
خان  ،فقدكانت سأزوركم يف ألوقات متقاربة ،ومضى على وةنةوشةلزيارتنا م  

 ذها بهما عدة اشهر و كان الشتاء يف بدايته وها قد حل الربي  .
كان ذنيب   وةنةوشةعصر شه مال يديه و قالت :وهلل أن عدم جمىء ولدتي و   

ن اجملىء ولكين كنت أحبث اليهم بعدهم احلضور واال فأن املسكينتني كانتا تودا
ألنين عازم الذهاب اىل تلك املنطقة ، وأنت تعرفني منذ متى وأنا انوي أن 
أسافر اليوم أو غدا ولكن األمرلك يكن ليستقيم .ثم قال بابتسامة مشوبة 
بالكابة :ماذا اقول فأن سفرنا وذهبنا ليس بيدنا ،ففي كل مر تعرتضه عقبة او 

 مايرعرقله ،وااللومل يكن االمر كذالك لكنتا قد حضرتا عدة مرات .حيدث 
مسحت قمرعينيها الدامعتني بظهر يدها واستنشقت نفسها طويال وقالت:من 
سوء حظنها ان الوض  سائر حنواالسواء فرتى ماذا حدث املدينة كركوك ،فخالل 

ا  ويقولون  عدة االيام كان و يقومون بأجراء التحريات يف البيوت و يفتشونه
 القبض على الناس ..

أحرقهم اهلل ،فأن احلكومة أصبحت كالكلب املسعور تهاجم هؤالء الفقراء من  
الناس ،قال  شةمال  ،كلما استزادوا يف أساءة معاملة  الناس ،كلما أزداد 
محاس الشعب ويريد ان تقم منهم باسرع وقت .. الويل هلم ، الهم وال اسيادهم 

افواء الناس ومنعهم  من رف  اصواتهم .هز  شةمال رائسة يقدرون عال كم 
 وقالت :انهم وأهمون.

خبلق  ذريعة ،واكن يف  امساعيل الي البيت ميض وقت طويل حتى عاد السيد  
الواعق كان ذالك بسبب رحيل    شه مال  وكان اكثر حزنا وهما من زوجتة 

 قمر نظر االن شه مال سيسافر .
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ملها امام باب غرفة شه مال بيل و واألكياس اليت كان حيوض  سيد  امساعيل الزن
 .جلوع يف الطريقهذه بعض الفواكه واألطعمة أتيت بها لكم لئال تشعرا با :وقال

وض  شه مال يده على كتفه وقال :ملاذا جتشمت كل هذا العناء ،ماذا نعمل 
مساعيل بكل هذه األشياء ؟انها كثريا ،على االقل ض  لنا قسما منها .. قال ا

 بأكتناب وشوق :
 الميكن ،ياهلل جيب أن تأخذوها كلها .-

 ادرك شه مال بأن السيد امساعيل غري مرتاح ، لذا مل يود أن يناقشه وقال :
على الراس و عني ،سنأخذها كلها رغم انها تكفينا ملدة شهر   _حسن  -

صديقا  قال .وههكذا أخذ ميازحة ،يف هذه االثناء طرقوا الباب وكان الطارق 
 األمساعيل : فليتفضل االخ وريا لري كب السيارة .

*** 
يف احد االمسيات دخلت   شه وبو  بيت أمها ، وهر عت بقلب مفعم بالفرح 

وصل منذ البارحة ساملا اىل اىل أمها وهمست يف أذنها بأن أخاها شه مال قد 
 .مدينة

باهلل عليك هل اغروقت عينا و التها فرحا بالدموع وقالت بصموت خافت :
 تقولني احلقيقة؟
 قالت شه وبو :

اجل ، وهلل .. لقد عاد محه جزا األن و اخربني بهدوء قائيال ،ارسلت ىل رسالة 
بأنه وصل ، احلمد هلل ،على احسن حال ودون خوف ،وان مكانه آمن ، ولكن مل 
يصل بعد اىل املكان الذي سيستقر فيه ويقول انين سأرسل يف طلب ولدتي و 

 وبو  و  ونه وشه بعد يومني أو ثالثة أيام ألرهن .شه 
مسحت رمحه خان الدموع من عينها وتوجهت بأشتباق اىل ابنتها شه وبو  
وقالت : عهد على أن اكافئك على هذه البشرى .. التعلمني كيف كان قليب 
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يغلي كانه على نار وكم كنت قلقة .. اذ أنين مل أكن اعلم اي خرب عنه منذ 
هر ،وخاصة حني قيل ان األوضاع يف كركوك كانت خمتلة ة اعتقلوا أكثر من ش

 الناس ، ومن ضمنهم أثنان من معارفه كان يشتغالن يف شركة النفط .
عادت شه وبو اىل البيت وقالت : عندي ضيوف وقدمت فقط األبشرك هذه 

 البشرى .
امسة عادت رمحه خان اىل غرفة وتقدمت من وه نه وشه و عانقتها وقالت هلا ه

 :أبشرك بأن شه مال و الشكر اهلل قد وصل ساملا .
خلف قلب وه نه وشه فرحا وسرت يف جسمها رعشة وبشوق أنها بشرى تدعو 
للفرح .روت رمحه خان موضوع شه وبو هلا قائلة : أنها قالت ذالك و أخربتها 
 بأن شه مال سيطلبهن ليذهنب اليه بعد يومني او ثالثه االيام .فرحت وه نه وشه
أشد الفرح وأخذت تسبح يف حبر من اخلياالت العذبة ، وهكذا بات تعد 
الساعات وادقائق متى سيبعث شه مال يف طلبها،وكانت اىل ساعة متاخرة 
من الليل تسبح على أجنحة اخليال وحتلم بشه مال ، وتطوفا على سطح أفكار 
ت ها ذكرى األشهر املنصرمة وكيف أنها ختيل من التحدث عنه وكم كان

مشتاقة اليه ةحيتل فكره وتفكريه وقلقة عليه ،وكم مره هيأت نفسها بقلب 
 مفعم  باألمال حيث كان من املتوق  أن تذهب

رمحه خان لزيارته ،غري انه كان  يبعث اليهم جوابا بأال تذهبا اليه ، وبانه  
سوف يأتي الي املنطقة يف وقت قريب و لكنه مل يكن يضهر له أثر ،وتغوص هي 

فكار مزعية كانت تقول يف نفسها: اليس من احملتمل ان يبحث  شه مال  يف أ
عن حي  و ذرائ  لثنيهما عن السفر اليه ؟كانت الغصص تعصر قلبه وتق  يف 
دوامة ،وكم من اليالي كان النوم جيافيها ويطريمن عينيها وتقول يف فكرها 

 :اليس من احملتمل ان يكون
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شه مال  قد فكر يف ان  وه نه وشه قد تصبح مشكلة وعرقلة،وياترى هل  
 استقرت واحدة أخرى يف قلبه واحتلته؟

رباه .. كم من اخلياالت املزعية كانت متر على صطح أفكاري ملاذا يصبح املرء 
احيانا هكذا فاقد الضمري وقاسيا ، تعالي وأنضري بأهلل عليك ، ان  شه مال  

نفس جحرا خيتبئ فيها وكل هذه املخاطر حواليه ،هذا الشاب  املسكني ،الجيد
الشريف احملرتم اليعمل شيئا خالل اجتماعاته ودخول بيوت رفاقه الذي كان 
اخلوف واملخاطر حتاصره ،غري القيام مبغازلة بناتهم وزوجاتهم؟يف احلقيقة الادري 

شيطان ملاذا يصبح املرء هكذا وتوصد ابواب التفكري يف راسه ؟كان ال
هوالذييقود املرء حنو هذه االفكار ..اي شيطان ! فأن االلنسان يصبح يف بعض 
االحوال أسوأ من الشيطان نفسه، اذ  يتصرفقصرفات غريالئقة ويتهم بها 
الشيطان ،ومتر يف قلبه ورأسه افكار سيئة للغاية فيتحول اىل الشيطان بشكل 

 كامل !
االخرين ليذهب اليه ،فهيأن انفسهن بعد أسبوع ،ارسل  شه مال  يف طلب امه و

ووضعت رمحه خان بعض املئكوالت اليه واالشياء اليت كان ابنها يستذوقها 
ويشتهيها يف زنيبل وذهبت م   وه نه وشه  اىل بيت  شه وبو  ،ومن هناك 
ذهنب معا اىل السوق ، ومن السةق ذهنب اىل بيت احد املعارف ومكثن هناك 

دن من هناك احدى العربانات اخذات طريقهن حنو اىل حوالي الظهر ،ثم  صع
حملة جولة كان)اليهود(.ويف طريقهن اىل املكان مقصود قم بهذا اللف ولدوران 
خمالفة ظان يكن مراقبات من قبل احد رجا االمن  وملسيئني ،وهناك نزلن من 

 االعرابانةبعيد عن املكان الذي يتيهن اليه .كانت
الغزول يف كيس وامسكته بيدها وتقدمت  شه وبو  قد وضعت بعض شليالت

من امرأة عيوز و سألتها : عميت العزيزة ،ارجو اىل أكون مزامحة،اين بيت 
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احلائل سعيد ؟وعرضت عليها   شه وبو  شليالت العزول و وقالت :يقولون انه 
 ن (جيدة  .یشم ەپوپيقوم بنس  سيادات صالة و فيات)

اىل باب حديدي قائلة :هذا هو  قالت العيوز :نعم ،انه كذالك ،واشارت
بيته.فشكرتها وسارت م  امها وه نه وشه الواحدة خلف االخرى وذهنب اىل 
الباب البيت كان بابا حديديا ازرق ذا فردة واحدة بطل على جمرى عميق أشبه 
باملزبلة.طرقت  شه وبو  الباب ،وسرعان مافتح رجل طويل القامة وخط الشيب 

 فال تفصلن ،الف مرحبا بكن .الشعر رأسه،الباب هلن و
فدخلن البيت ،مشتاقات ونبضات قلبهن تتسارع ،م  السيد سعد صاعدات 
،كانت الباحة ترابية،صخرية ومل تكن كبية ،ويف زاوية جبانب الباب ،غرفة كانت 
غرفة الدابة)اي أسطبلها(.ويف الزاوية االخرى من الباب ،كانت مثة غرفة كبرية 

احلياكة .. ويف جانبها قن ضغري الدجاج ،باالضافة  بعض الشىء ،فيها ادوات
 اىل غرفة صغرية منخفضة كانت تشبة خمزن احلطب و افحم .

قطعت اجلماعة الباحة وصدن على سلم منخفض صغري و ذهنب اىل بهو مجيل 
ابيضت جدرانه باجلص ،وكان خمزنان كبيان طينيان للقمح ،من النوع الذي 

وضوعان يف البهو الواحد جبانب االخر ،كما أن يسمى بالكوردية )كه ندو (،م
 حبال كان قدم مت شده بعمود البهو نشرت  عليه عزول صوفية ملونة.

وسرعان ما أنطلق  شةمال  وخرج مستقبال اياهن وتوجة بشوق وحرارة حنو امه 
واخته وامسك بيده ،ومن شدة فرحه مل يكن يعرف ماذا يقول ،ودخلوا الغرفة 

تطيلة الشكل كانت قد فرشت فيها بعض األفرشة باألضافة ،كانت الغرفة مس
اىل )دوشك (   او )دوشكني (وعدة خمدات اسطونية الشكل قد رصت جبانب 

 احلائط.
رحب السيد سعيد بالضيوف أحر ترحيب ومد يد مشريا اىل الغرفة 
 قائال:تفضلن ،ان غرفتنا كغرفة الفقراء واالكراد ،وليس لدينا كراس وماشابه.
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رمحةخان اليه حبرص ،وقد اصابها بعض االرتباك من شدة فرحها بلقاء  نظرت
ابنها شةمال وقالت :كيف تقول ذالك ،عمراهلل هذا البيت ،وهل هناك اطيب 
من اجللوس على االرض واحلى ، أشد كرهي للكراسي الابقى اهلل 
عليها..يبدواملرء على الكرسي كانه لقلق ،فنزعت العباءة عن نفسها واحننت 
لتيلس وقالت :التعرف كم احب اجللوس على االرض عمر اهلل بيتكم وتفرعت 

 عنه سبعة بيوت أنشاء اهلل .
تركهم السيد سعيد وذهب اىل الباحة،وبدأوابالتحدث .نظر  شه مال  بفرح و 
اشتياق اىل امه وقال :كيف حالكم وكيف وضعك من بناتك وكان يقصد بذالك 

ه خان وقالت له : فديتك ،وهلل كنا هنا وهنةوشة و  شةوبو  . عانقته رمح
جسديا ولكن روحنا وتفكرينا ووعينا كان عندك .وتلفت  شه وبو  الكالم 

 والدتها وقالت:
نعم ، وهلل ،كان فكرنا كله عندك وكانت أيدينا على قلوبنا ، وخاصة حني -

قالو ان اوضاع كركوك مضربة واعتقلوا املواطنني هناك .نظرت  شه وبو  الة 
مها وقالت : انتما افضل مين ألنكما افرتقتما منذ عة اشهر ومل تلتقيا به ، ا

 ولكن ماذا أقول أنا وثم عانقت اخاهامرة اخرى .
القى  شه مال  نظرة على  وه نه وشه  وقالت :وهذه الفتاة الطيبة مباذا كانت 

 منشغلة؟هل اشتهوتها السليمانية؟
ا ونظرت اىل  شه وبو   نظرة كأنها امحرت  وه نه وشه ، وعلت بسمة على ثعره

تستعطفها وتقول هلا : دخيلك ،الاعرف ماذا أقول من شدة الفرح فقد نسيت 
 الكالم فتكلمي بالنيابة عين .

خان وةنةوشةوجهت شه وبو الكالم باشتياق اىل أخيها وقالت : هل تتكلم عن  
مناضلة ؟ الادري مب احتدث .أن فتيات مثلها قليالت .. فقد حتولت اىل 

شياعة ونشيطة. قال شه مال بسرور هل هذا صحيح ؟ وغمز شه مال بعينه 
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وقال ألخته شه وبو ،كنت اعتقد انها خائفة واذا بك هكذا تقولني .واستغرق 
 اجلمي  يف الضحك.

مبزيد من الفرح وادركت أن شةمال يتحرش بها ويريد اجبار ها  وةنةوشةشعرت 
ادت مجاال ومالحة  وتألقأ اىل حد كبري قد ازد وةنةوشةعلى الكالم .كانت 

ةبدت امام عيين شه مال فاتنة جدا ،ولو كان االمر بيده وقادرا على ذالك 
لوثب عليها ولثم جوانب جيدها وعنقها البلوري ولعصر جسمها الغض اجلميل 

 وشدها اليه بأن يبقى على هذا احلال اىل أبد األبدين .
البس الكوردية اليت كانت رمحه خان قد مرتدية بدلة من امل وةنةوشةكانت  

اشرتتها هلا حال وصوهلما اىل السليمانية و ان شرابات الكتفية والربطة 
الكوردية اليت كانت قد تدلت على كتفيها،كل هذه كانت اصبحت نقشا عليها 

 فاسكرت شةمال 
وجعله يتينب بهاء لذا مل يكن يعرف أن ينظراىل اي جزء منها وحيدق النظر 

وال سيما انها كانت تبدو لناضره قد اصبحت مسينة اىل حد ما وان  فيها
 االطمئنان ولشعور باراحة كانا ينعكسان على وجهها كاملراة.

يف هذه األثناء دخل السيد سعيد الغرفة وقال بضحكة ومشرقة بعد ان ضرب 
يدا بيد كهيا يا أمي العزيزة  ، فان اجلاجات قد نض  طبخها بشكل جيد 

ان تطبخن لنا متنا وبامية لذية نوخاصة لقد سلقت الباميا سلق وال ،وعليكن 
 اعرف اكثر من هذا و  هاهو التنور جبانب السلم .

قال رمحه خان ناشطة ..ويال ،ملاذا أتعبت وجتشمت هذا العناء،و اخيلتاه ،وها 
حنن قدجلبنا معنا الشفته )العروق(واألرغفة احملمصة بالدهن واشياء أخرى 

 كثرية.
ال السيد سعيد بوجه باسم وبشوش:الحتمملي هما، على العني والرأس ،سأطبخ ق

لكم األن .قالت ذالك وقامت منتصبة وقامت  وه نه وشه  ايضا وقالت سوف 
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اساعدك، وهكذا ذهبتا معا اىل موق  التنور وامطبخ .ظلت رحه خان وابنها 
شةمال  يتحدث وحيدين وخاضا يف احلديث و السؤال عن احوال املعارف ،كان  

بعطف وحنان عن قمر و السيدامساعيل ونور ،اىل ولدته قائال هلا انهم قد تأثر و 
أشد التاثر لدى مغادرته البيت ، ومك كانو يسألونعن احواهلم ويشتاقون اليها 

وكيف اجهشت قر يف البكاء،وانه قال هلا بأنهم سريسلون يف   وةنةوشةهي و 
 طلبها بعد فرتة .
اليت كانت تصغي اىل أبنها حبرارة قالت بعد ذالك:على الرحب  وان رمحه خان

ووالسعة الف مرة ،باهلل بعد مدة،حني يعتدل اجلو،سأذهب بنفسي وراءها واجبلها 
معي .حقيقة ان اهل هذا اللبيت ليس يف املقدور  رد  مجيلهم .قالت رمحه خان 

ل  وقال :قلت مبتسمة :كم أشتاق اىل احاديث   قمر خان  الشيقة.ضحك  شةما
هلا ، تعاىل وأجلسي م  أخيت  شةوبو  أمام بعضكما البعض الن كالمكم 
واحاديثكم متشابهة .استلقت  رمحه خان  على قفاها من شدة الضحك وقالت 

 :الويل ألبينا ،وهلل ،انئد ستيرب اننا كالهما على أن نهير أملدينة .

على التنور ،كانت  شه وبو  و  وه نه وشه  قد شرعتها يف التحدث  بهدوء 
زالقت شه وبو بغض احلطب القدرالذي حيتوي على الدجاج بصموت خافت وقالت 
:يا اخ سعيد،حفظك اهلل وحفظ صحتك م  قيامك بسلق حلم الدجاج ..أنضري 

مابث الي اين وصل ريش الدجاج ،كأنه خضرن االكل لفوج كامل من كثر 
الفوضى يف املكان .مدت شةوبو  يدها اىل قدرلدجاج وأنزلته من على النار كي 
تض  قدر التمن عليها ،فعادت تضحك بصوت خافت وقالت :أنظري هذا البحر 

فهما بظهر يدها وأستغفرقت يف  وةنةوشةمن املاء الذي صبه يف القدر،اخفت 
ن وكيف نثر نصفه الضحك مقهقهة وقالت: أنظري،يف اي شيء قد غسل التم
 هنا وهناك .توجهت وه نه وشه اىل  شةوبو  وقالت هامسة:
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يابنت و من اين له أن يلعم هذااملسكني ،رمبا كانت هذه هي املرة االوىل اليت  
 يوم فيها مبثل هذا العمل..مل نعلم ،ياتري هل له زوجة اطفال ؟
ة واملرتبة الونظمة من انربت  شةوبو  بذكا قائلة:يبدو ان هذه الغرف والدارالنظيف

عمل ربة بيت كفوءة .. ياترى اين ذهبت زوجتة؟ سنعرف االن . نظرت  شةوبو  
وحلظت كم هي مغتبطة وكيف طغى عليها تورد اخلدين  وةنةوشةخلسة اىل  

منذ أن وق  نظر ها على شةمال .وكشابة عاملة باالمور،فهمت أن كل هذا 
ماينظهر هلو اكثر بكثري مما كانت قد الشوق والشراق والغري ليس جزافا ،وان 

اخربتها به امها وحتدثت عنه.يدبو امناحيبان بعغهما البعض.وقالت يف نفسها 
يابنت ،اي حب واي اعياب ! باهلل انهما اصبحا عاشقني متيمني اىل احد 

 اجلنون ..اذا ظهر القمر فال حيتاج اىل االشارة اليه.
وجتمعت   وةنةوشةبامية  شةوبو و  بسط املائدة ووض   عليها دجاج ومتن و

اجلامعة حوهلا،واخذ السيد سعيد يكيل املديح للقائمتني بالطبخ ونشاطهما 
،وتناول ماعونا وملعقة وشرع يف صب التمن لنفسه قائال:ان أم هيوا حتسب 
نفسها أستاذة يف فن طبخ التمن ولكنها ازاء طبيخكما هذا ،تضطر األختباء 

كرته  شةوبو  على مدحيه وقالت : ولكن اين ام هيوا؟ التواري عن االنظار. ش
 ليتها كانت هنا .

 فاجابها سعيد قائال :
قبل وصول اخينا هذا ،ذهب اىل خورمال الزياة ابننا الن كنتنا على وشك -

األجناب. قالت رمحه خان :يبدو أن هذا الوليد هو وليدهو البكر؟ زاجاب السيد 
اخر يف الثالثة من عمره احلمد اهلل .ان معلم سعيد بوجه مشرق :كال،عنهما ابن 

 يف خورمال .
 قالت رمحهخان :اطال أهلل يف عمره وابقاه لك.

 فاجابها قائال: م   اغرتكم و احبائكم ان شاء اهلل .
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يف الليل عادت رمحه خان ولبنات اىل االبيت بعد أن اختذوا قرارا بأن يزرنه يف 
 هذا البيت . كل أسبوعني مرة واحدة طيلة وجوده يف

كان هيام  وه نه وشه  و شةمال  وحبهما واشتياقهما لبعضهم العض ، يزداد 
 يوما بعد يوم ويتخذ دفئا أكثر ،واخذا ميطران بعضهما العض بالرسائل .

كانو اقد أختذو اقرارا م   رمحه خان  و شةوبو و زوجها محه جزا بأن يرتبوا 
سيتةك  و سةرطةلو ،تذهب شه وبو  االمر بينهم بأنه اذا ماذهب  شةمال  حنو

اىل هناك ايضا ويعقدوا قرانه عليها .وما اسرع ماضرب محه جزا زوج شةوبو 
صدره دليال على الرضا والقلوب وكان قد كان :بعد أن خيف الربد وتنقط  

 االمطار ،وبعد أن جتف أوحال تلك الطرق ،سننفذ كل شىء .
هي االخرى كانت كانها   ةنةوشةووكان اجلمي  يفضلون ذالك ،والسيما أن  

خمتفية ،ومل تكن تلتقي سوء عدد من االرقاب القريبني جدا ،وكانت تتنقل 
خائفة وجلة بني هذا املكان أوذالك ،وهي تلبس العباءة احلياب )البوشية( ،لذا 

 فأن ذهابها اىل القربة م  شه مال كان حال مقبوال لدى اجلمي .
جزا طالبا منه من  امه واالخريات من  بعث شةمال جبواب اىل صهره محه

الذهاب اليه يوم اجلمعة الن احد اجلريان  أو اثنني بدأوا يراقبون البيت وشرعوا 
يف التهماس ولتقوالت وشعر و بأن حادثا جديدا يدوريف بيت السيد سعيد.وأن 

اليت جذبت  وةنةوشةما ادى اىل اثارة هذا اشعور،حتركات ولدته وشةوبو  و 
و لذا عليهن أاليأتني اىل أن نرسل اليهم جوابا.بعد مرورعد ايام على  انتباهم

ارسال هذا التحذير،عاد محه جزا  التى البيت مساء وكان االتباك باديا عليه 
ونادى زوجتة شةوبو قالت : أتعلمني أنه حيب أال يبقى شةمال يف بيت السيد 

معارف اليد قد ذهب اليه سعيد هذه اليلة ،الن اجلربان قد علموا بذالك ،ونأحد 
و أخربه : يقال شخصا هاربا خمتبئ  يف بيتك .ورغم ان سعيد قد دحض أقوال 
الرجل وكذبها اىل احلد الذي أخذه اىل البيت لريى كل شىء بام عينه .لذا فأن 
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املسالة يف خطرة وجيب أن يرتك ذالك املكان باسرع وقت النك تعلمني:))لو وق  
  مدينة(( كما يقولون .الكالم يف فم النتشر يف

غرقت شةوبو يف التفكري وأستبد بها اخلوف ونظرت اىل زوجها وقالت 
:حسنا،ولكن ما العمل ؟قال زوجها:اعتقد بيت والدي أفضل مكان اليلة واحدة 
او ليلتني ،فهو كان سيذهب قريبا كما رويت لك ذالك اليوم وكنت اذهب معه 

اخرو والسيمابعد اعتقال هذا لعدد من اىل ان اخلصه،ولكنالوض  االن شىء 
الناس يف السوق ،لذافأنه جيب أن خيرج باسرع وقت ممكن توقف محه جزا قليال ثم 
استطرد قائال:فليبق يف بيت والدب خالص هاتني الليلتني الن بيتهم كبري وواق  

 منطقة قليلة السكان.
الذي اخذ يتشمى قالت  شةوبو مكتبئة أين بيت والدتي صاحلة واحدة ،كان محه 

يف الغرفة ،وافكاره مبعثرة ،وجه الكالم اىل شةوبو قائال :بيت العمة رمحه 
 ؟ال،ال،باهلل عليك التقولي هذا .

 قالت شةبو :
حسنا لو بقي الليليتني يف بيت العم عبد اهلل ,ولكن ماذا نفعل ل)نوره(؟ ومن -

اه اي شخص او أحد يضمن غلق فمه..فهواليعرف عن املسألة شيئا،ورمبا اذا التق
يصبح كأنه مينحه بشرى ،يقول له :لقد جاء كاكة شةمال ويهديكم السالم 

 فكيف يكون ذالك ؟
 فكان محه كأنه قد تذكر نوره توا،ضرب يدا بيد ،وقال :

واهلل تصدقني، مل يكن هذا الطويل االذنني يف فكري و خيالي. بدا محه يف التمشي 
سريعة و شديدة ومد يده بارتباك و اضطراب جمددا، ولكن هذه املرة يف خطوات 

اىل راسه و رقبته.. وجلست شةوبو على كرسي وغرقت يف التفكري. وقف محة 
جزا فياة وقال: لقد وجدته.. ماذا افعل، اعطيه نقودا واقوال له اذهب اىل 

 كركوك وزر اختك لطيفة.. فهو  يريد من اهلل ذلك.
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، اذ انه يف كل مرة يقول ساذهب، فقي قالت شةوبو: نعم، واهلل، يريد من اهلل
احد االيام كان ممسكا بكيس ويقول لقد اشرتيت هدايا البناء اخيت لطيفة 

 واشرتيت عباءة هلا هي.
فتمتمت عميت وصاحت به قائلة: هل العباءات موجودة هنا ام يف كركوك؟ 

 فقال نوره: ماعلي، انين اخذها من هنا هلا.
كركوك، ووصل شةمال اىل بيت محي اخته شةوبو  ويف الغد. مت ارسال نوره اىل

واستبد بها، واآلخرون كان  وةنةوشةوجتم  اجلمي  حوله. كان احلزن قد خيم على 
القلق واخلوف باديني عليهم ،ألن اوضاع املدينة قد اصابها االختالل واالضطراب 

ا على بعد أن مت أعتقال أحد املعلمني وصانعني يف احدى املقاهي وحانوتي وعثرو
 نشرات وكتب يف بيوتهم .

حتدث شةمال عن جريان بيت السيد سعيد كيف كانوايضايقونهم ويف كل يوم 
كانوا يدقون الباب حتى يرفعوا من يف الداخل،وكيف أن أمرأة ثرثارة من 
جريانهم قد جاءتهم يف أحد االيام ،ورغم أن زوجة السيد سعيد ارادت خلق 

بيتها ولكنها ظلت جالسة بصالفتها واخذت ذريعةلتقوم االمرأة وتذتب اىل 
تتكلم اىل املساء.وقال شةمال ضاحكا:مل يكن قدى اال القليل ألخرج هلا بنفسي 
وأقول هلا ها أنذا هنا  ،فاذهيب ودعينا وشأننا واكاد أن أفرغ صايف جويف 
ايتها الثرثارة النباحة .لطمت رمحةخان نفسها وقالت :عمت عينا أمك ،وماذا 

 د ذالك ؟فعلت بع
قال شةمال مبتسا :ماذا فعلت ؟!أن اضرورات ترشد األنسان اىل سلوك شتى 

لكي تعودا اىل  وةنةوشةالطرق . ويف وقت متأخر من الليل ،قامت رمحةخان و 
البيت بعد أن قامتا باختاذ التدابري ثم الغتاها بأن ها تناما هنا الجل شةمال ام 

التبقيا هنا بسبب جريان الطرفني ماذا؟ بعد ذالك وجدتاأنه من االفضل ا
....قبل أن تذهب ،عانقت رمحةخان ابنها وقالت:هل تسافرغدا؟أمهلين 
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غدا,فسأحضرلك الثاضة بعد غد انشاء اهلل تناوهلا ثم سافر رافقتك 
 السالمة.نظرشةمال اىل امه وقال :

عمراهلل بيتك ،هل هذا هو وقت الثاضة )الكروش احملشوة بالتمن(التنتهي 
ديري االمر باالوالتعذبي نفسك.فأنى ذاهب االن اىل القرية وهناك يف بيت والت

 اخلال الشيخ أكل شىء وملاذا تهتمني باألكل اىل هذا احلد؟
قالت  رمحةخان :سوف ارى،واحاول ،فاذا حلقت سأحضرها لك ،وأن مل يتيسر 

 ،فالبأس بذالك.
الكم الكبري من   أنربت محاة شةوبو  وقالت :كيف تتعبني نفسك وتأتني بهذا

 الثاضة  املطبوخة من بيتكم اىل هنا؟
لي الويل ،لسنا يف صحراء قفر ..سأرسل غدا واشرتي الباجة وستصبح مهيأة 

 لبعد غدة،وتعالوا  أنتم ايضا ونأكل منها مجيعا .
 توجه محةجزا اىل محاتة  رمحةخان قائال :

 أشهد بأهلل ،أمي تصدق متام الصدق.-
يف تلك اليلة وذالك النهار بقي شةمال يف بيت احلاج عبدهلل محي اخته،ويف اليوم 
التالي كانت ثاضة أفتاوخان  على الناروهي تغلي وأنتشرعبقها يف البيت كله 

أهل بيت  وةنةوشةومل يكن قد بقي اال القليل على نضوجها وكانت رمحه خان و 
روض أن يسافريف ذالك املساء  شةوبو  جالسني حول شةمال ،النه كان من املف

حنو القرية،وكان قد غسل نفسه يف احلمام وأرتدى املالبس النظيفة،فيمعت 
مالبسة وحاجياتة ووضعتها يف احلقيقبة،وكانا يتحدثان بصوت خافت  وةنةوشة

معا وطلب شةمال منها أن تبعث له برسئل يف اوقات متقاربة،كما طلب منها 
لها له ورورى هلا تدابري محةجزا ، بأنه حال صورا تلتقطها فيما بعد وترس

وصلوهلا اىل القرية سريسل بعد فرتة يف طلبها بأن تذهب م  أمه وأخته شةوبو 
 ،وهنايف بيت اخلال الشيخ سريسلون يف طلب أحد املاللي ليعقد قراهما.
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كانت أنفتحت وأنفرجت اساريرهامعه وأنقشعت غمامة اخليل  وةنةوشةكانت 
الت عنها.وكانت كفتاة ناضية خرية باالوضاع والظروف ،حني واالستحياء وز

تذهب عنده تردعلى احاديثه .. كانا غارقني يف مثل هذا الكالم،زاهل البيت 
منهمكون يف اعداد الثاضة ، حني دف  الباب ،وعلى حني غرة دخلت أمراة 
البيت صارخة صائحة الطمة وهي تنتف شعرها ومبزيد الصراخ والصةت 

 الت:واضيي  ق
يف سبيل اهلل،اغيوثوني :خرج اجلمي  ذاهلني حائرين وباضطراب وخوف بالغني -

هرعوا ملعرفة املوضوع .واضطرب شةمال ايضاوحشر نفسه يف مكان غري مرئي 
فتزايد خفقات قلبها وبهتت وابيضت شفتاها وقالت : وية ياربي  وةنةوشة،اما 

 واتبأت جبانب شةمال .اتوب اليك ،ماهذا الذي حدث .. وذهبت هي االخرى 
وكانت املراة تتقافز وتنزل يف الباحة وتضرب وجهها وتقول : لقد ومروا موق  

 التنور باستخدام القازمات واملعاول وقادوا امامهم )ابوبكر ( و ذهبوا؟
حني مس  محةجزاكالم املراة سرت رعشة باردة من قمة رأسه اىل أمخص قدميه 

 صاح فيها قائال:وتقدم حبرص وقلق بالغني منها و
 عمه كافيه..قليال من اهلدوء رجاء ،تعاىل فهمينا لنعرف مالذي حدث!-

جاءت شةوبو زالنساء االخريات وامكسن بساعدها ليأخذنها ال السرداب ،اما 
هي فكانت تنتزع نفسها من ايديهن وتلقي بنفسها على االرض .احلاج عبدهلل 

على السلم ابن شةوبو االضغر الذي قط  صالته وهرع اليهن مسرعا ، وصادف 
 وسألة وحبرص وقلق بالغني :

 ياولدي ماهذا؟ماذي حدث .-
 فاجابه الولد:

 ياجدي أنا أيضاالادري ،انها العمة اليت اثارت كل هذا الضيي  .
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كل ما استطاع احلاج عبدهلل أن يفعله هوأن يوصل نفسه اىل اللواتي كن قد احطن 
منها وقال :ياأمي ،قليال من اهلدوء ،لنعرف باالمرأة،فذهب هو االخر واقرتب 

ماهو املوضوع  ومالذي حدث ..أنت قتلت نفسك ،يا اخيت هذا االمر غري جائز 
،قومي وتشهدي،انشاء اهلل الحيدث شىء ،شةوبو فلذهب احداكن لألتيان جبرعة 

 .فأمسكن بياعدها وأدخلوها الغرفة ماء اليها ،هأت املراة قليال
وليفهموا  ،ن الصراخ كي التتيم  الناس حوهلمبأال تثري املزيد م توسل محةجزا اليها

حقيقة املوضوع .كانت دموع العمة كافيه تنزل كاملزراب على خديها وكانت 
 .ها دون أن تعلما ملاذا هكذا تفعلرمحةخان و افتاوخان قد جهشتا يف الكاء مع

 روت العمة كافية م  شهقة الكاء املوضوع هلم وقالت:
اشعلنا النار يف التنور،امرأتان او ثالث نساء كنا جالسات نبسط اخلبز كنا قد 

وكانت فاطمة خان خبازة حتمص اخلبز با لتنور..حني فتح  ابوبكرالباب و جيش 
من الشرطة وثالثة او اربعة وفوضني وراءه بالرفش و امعاول وأندفعوااىل 

 الداخل 
،قل لنا اين هي ؟مرة أخرى وقالو ا:ان مطبعة البا رتي خمفية عندك ،اين هي 

 لطمت كافية على ورأسها وقالت باكية :
خرب اهلل بيوتهم:القوا العيني والصينيات والطلم )الطبلية( واملطلمة )الشوبك -

(اىل باحة الدار و عملوايف التنور حفرا باملعاول واملساحي ،وكلما كانوا حيفرون 
ألوه بها مأل البخار والدخان التنور الذي اطفأوا ناره بسطالت  املياه اليت م

البيت.. واخريا حفروا التنور كله،غري أنهم مل يعثروا على شىء،فاستغرقت 
 اعمة كافية يف البكاء مرة اخرى وبدات تلطم وأسها ووجها مرة أخرى، وقالت:

ثم انهالو على هذا الولد العزيز بالركالت وامخص النادق وقادروه امامهم 
كنين أن أفعل !رمبا يكونون قد قتلوة االن يا ناس ماذا واخذوه .وابتاه وماذا مي

 تفعلون بي!؟ 
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تقدم  محةجزا منها اكثر ووض  يده على كتفها وقالت :ساذهب االن واحاول 
التوسط له،ثم بابتسامة مصطنعة وبصوت أكثر خفوتا قال هلا :ان وكيل 
املتصرف انسان طيب وصديق محيم للحاكم حسن صديقي،وسأذهب األن و 

 اخرباحلاكم حسن ..فقط أنت عودي اىل هدوئك و اسكيت .
حسنت كافية صوتها وهي تبكي وفربت أسها من محةجزا وقالت هامسة:كانوا 
يبحثون عن الشىء الذي جلبتموه ذالك اليوم . أصيب محةجزا مبزيد من 
االرتباك و اضرت أكثر وكلم العمة كافية بصوت خافت وقالت:اي شىء تعنينه 

عن هذا املوضوع قاطبة ألن فيه خطرا على ابوبكر ،فلو تفزهت مبثل ،التتحدثي 
هذا الكالم،ملا امكنك رؤية ابوبكر مرة أخرى،المسح اهلل،لذا زسأتيك خبرب سار 

 ،وابقي هنا عند أمي زاالخريات اىل أن ارج  .
مسحت كافية عينيها ،مدت يدها اىل رأسها ،ثم وضعت يدها على فمها 

ال اتفوه مبل هذا الكالم ابدا ،و اذهب وائيت خبرب من عن هذا قائلة :اتوب توبة،و
الوال ،وال اعمل شيئا . خرج محة جزا  السرداب وتبعته شةوبو  خربت ايضا 
اىل الباحة وأخذها زوجها اىل معا من الباحة واوصاها اال يسمحن للعمة 

بدأ كافية بالعودة وجيلسنةمعها اىل حني رجوعه ،للئال تذهب اىل البيت وت
بالصياح والبكاء والعويل وتتحدث عن )الشىء ( وما اشبه .هزت شةوبو 

 ،بلون شاحب وقلب عصره اهلم ،رأسها لزوجها وقالت : حاسنا .
 خرج محة جزا من البيت مستعيال وقال يف نفسه :

 يف الواق  اشف اهلل علينا .عشت يا أخ محةعلى ذالك وأل ستاذيتك.-
عاد قسم من اهل البيت حنو املطبخ ،وذهب احلاج عبداهلل الصالته ،وصعدت 
شةوبو لرتى اخاها شةمال النها كانت تدرك بانه االن مصاب بالقلق واالضراب 

قائلة :  وةنةوشة.دخلت الغرفة وادارت نظرها فيها،انتقضت ووجهت الكالم اىل 
,م  شهقة  ةنةوشةواين شةمال ماذا حدث له؟اين حقيبته وحاجياته؟رفعت 
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البكاء ,رأسها وقالت على مهلما:ذهب !! لطمت شةوبو صدرها وقالت  بقلق 
الدموع من عينيها مبنديلها وقالت  وةنةوشةبالغ :ذهب !! اىل اين ؟مسحت 

:حني حدث هذا البكاء والعويل ،توجس السيد شةيدا و السيد روستم خبفة قاال 
ني ذهبتم أنتم اىل السرداب اخذا :فلنسرع بالذهاب الن ذالك هو االفضل وح

تبكي حبرقة و قالت :رغم اثين قلت  وةنةوشةشةمال وأنطلقوا ذاهبني . كانت 
غري أن شةمال و رفيقيه قالوا:االن  ،قمة من األكل النه حاضر:تريثوا وتناولوا ل

 ليس وقت األكل فلنسرع يف الذهاب.
ا بالدموع وقالت :وهكذا ضربت شةوبو يدا بيد وار تعشت شفتاها واغرورقت عيناه

ذهبوا جائعني ؟امل تطبخ كل الثاضة من جله،كيف مل يأكل منها لقمة واحدة،وذهب. 
:انهم كانويتمنون أن يبكروا يف اخلروج ،هل كانو يفكرون يف األكل  وةنةوشةقالت 

 ..من سوء جظه ،ماذا كانت هذه البلية الي نزلت هلينا يف هذا الوقت 
 ذاهلة: ،ق بالبكاءحبلق حمنو شةوبوقالت 

ولكن ماذا تفعل هذه املكينة،حمقة يف ذالك ،اذ أن هذا هو ولدها الوحيد -
،أغاروا عليهم وحفروا البيت كله ،وأمام عينيها ضربوا ابنها الوحيد بالركالت 
وامخص البنادق . ضربت شةوبو صدها بقلق بالغ وقالت :تطل  روح اختك،كيف 

ا ،واهلل لو تعلم والدتيومحاتي ذالك فانهما ذهبتم جائعني ودون أن تأكلو شيئ
 ستقتالن نفسيهما.

حوالي املساء ،عاد محة جزا اىل البيت ودخل السرداب الذي كانت العمة كافية 
فيه،بوجه باسم ،وجاءت ألستقباله مسرعة و بشوق .ربت محةجزا على ظهر 

 العمة كافية بابتسامة تنم عن النياح وقال :
نفسك، فاملسألة بسطة..لقد ذهبت و عثرت على صديقي امل أقل لك التقلقي -

وقلت له،لن أبرح هذا الكرسي حتى حتل موضوع أبوبكر ، ضحك محةجزا بشوق 
 وقالت: 
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ثقي ، منذ أن بارحت الدار وتركتك ، كنت جالسا يف بيت صديقي هذا ومل -
 أحترك .

 أقرتبت العمة كافية بشوق من محة جزا وقالت : 
دها اىل ياختها ورفعت رأسها اىل السماء وقالت من فديت رأسك ،ومدت ي

 صميم قلبها:
نصركم اهلل واصاب عيون اعدائكم بالعمى..نعم،اكون قربانا لك ،ثم ماذا -

 فعلت ،وأين أبوبكر ومتى يعود ؟
قال محة جزا :اصريي أنت أالن فألكمل حديثى لك:رتبت العمة كافية ياختها 

كمل محة جزا حديثة قائال :منذ ذالك وقالت: نعم افديك بروحي ..تكلم .أ
الوقت وأنا جالس يف ذالك البيت واخريا عاد احلاكم حسن صديقي اىل البيت 

 وقال: 
أبشرك ،لقد مت تنفيذ مجي  االجراءات ،وخاصة مل تضبط لديه اية 
مستمسكات،غري أنهم سيبقونه ملدة يوم او يومني ويوجهون اليه بعض 

ه محةجزا بالكالم اىل العمة كافية وحفض صوته األسئلة،ثم يطلقون سراحه.توج
وقال: أمل اقل لك ان وكيل املتصرف رجل طيب جدا،م أخذها اىل جانب من 
السرداب وقرب منها فمه وقال هلا هامسا:جيب أن تكوني حريصة جدا 
،والتتحدثي مرة أخرى ،عند كائن من كائن ،عن )هذا الشيء(الن ذالك 

د ابوبكر وحتمل أن يقتلوه على مثل هذا ستكون له ونتائ  سلبية للسي
الكالم.أنتفضت العمة كافية واحكمت غلق فمها وقالت بكالم غري مفهوم فهما 
جيدا:ال،ال،فديتك ،فليقطعوا لساني لوذكرت اسم )هذا الشىء(عند أحد. 
وخذرها محةجزا ايضا بأالتذكر اسم وكيل املتصرف واحلاكم حسن وأي شىء اخر 

 ى بهؤالءايضا وان ابنها لن يطلق سراحها .،ألن احلكومة االذ
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قامت العمة كافية وقالت:اذن فألذهب اىل البيت ،وهلل هو اعلم مبا حيدث 
لنسرين كنيت وطفليها .مدت العمة كافية يدها اىل عباءتها األن النين 
ارسلت يف طلبها باسرع ماميكن . ودعها اجلمي  باخالص و حرارة ومتنوا هلا 

 اقرب وقت وذهبوا معها مودعني اىل الباب اخلارجي .سراح ابنها يف 
استنشق محةجزا نفسها طويال وعاد م  امه واالخريات وقال:يبدو انكم قد 

 تناولتم االكل .. ولكن هل اكلت العمة كافيه شيئا؟
قالت امه مهمومة : نعم ..لقد ارغمنا على تناول شىء من االكل ،ير اننا ،مل 
يتناول اي واحد منا شيئا ،وان قدر الكرشة )الكيبايات ( اليزال باقيا مثل 
كان ، واكل والدك وكافيةخان كل واحد منهما كيباية صغرية،كماتناول 

 يتناول أحد منكم الطلفالن ايضا شيئا قلبال .فقال محةجزا مستغربا :كيف،مل
 شيئا؟ثم خفض صوته وقال :وماذا عن السيد شةمال ورفيقينا ؟ 

قالت شةوبو حبزن:اي شةمال واي الرفيقني ..كانواقد أنطلقوا حال مساعهم مناحة 
 العمة كافيه ولطمها مسرعني وغادروا البيت .

 قال محةجزا بقلق :ان ذالك كان افضل من اكل الكيبايات .لقد باتت الوضاع
صعبة،ويقولون ان كتابا قد يف هذه االيام كتاب حييت على امساء عدد كبريمن 
االشخاص ومن احملتمل أن يليأ نصف رفاقنا اىل األختفاء ,ورمبا أنا ايضا 

 أذهب واختار االختفاء.
*** 

أنتقضت شةوبو ومحاتها معا ، ومبزيد من اخلوف واالضطراب قالت كل واحدة 
نا ..ايى كتاب؟ كان محةجزا قد ندم على الكالم منهما ..الويل كل الويل ل

الذي صدرمنه ،وملاذا فال هذا الكالم فيأة وولد عندهما قدرا اكرب من القلق 
وعدم االرتياح ،نظر اليهما مبتسما ،وقال :ملاذا أضطربمتا هكذا 
،الاهمية،ملاذكروه،رمبا كان ذالك اشاعة الغري،النهم احيانا ينشرون مثل هذه 
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لزرع الرهبة اخلوف يف قلوب الناس .واثار محة جزا الوزاح وقال الدعايات 
:فلنذهب لتناول أكلنا ،أنين جائ  جدا ..هلموا التبالوا بأن السيد شةمال مل 
يأكل منها ،ان ختلصه ساملا يساوي الف أكل التمن ولكيبايات .يعمراهلل بيتكم 

ا قائمة على مثل هذه ،انكم تهتمون كثريا بالكفته والدوملة وماشابه،كأن الدني
االطعمة ،التهتموا فأن ألكل ميكن احلصول عليه يف كل مكان ،ولن ميوت أحد 
جوعا. قسم لكم بأنه سوف يأكل ،ليلة غد،يف البيت الشيخ اطيب واشهى 

 االطعمة وأحسن مما عندكم ،تعالو وهملوا وقولوا بسم اهلل الرمحن الرحيم.
*** 

زا سكارة ووضها بني شفتيه واستنثق منها فيى بيت العمة كافية ،أشعل محة ج
مصة طويلة التفت ببشاشة اىل ابوبكر وقال :أتردي ما الذي كنت خائفا منه 
منه كثريا؟ كنت أخاف أن يكون امسك واردا يف املوسوعة ، ألنه أنئذ، حتى 
السماء مل تكن قادرة على اطالق سراحك ،ولكن ،والشكراهلل ،فقد مت اطالق 

ىء .يف الواق  كان زكيل املتصرف رجال شهما ويقال أنه كان سراحك قبل كل ش
 حدث بينه وبني مدير االمن بعض التالسن.

قال ابوبكر :تريد احلقيقة ،كنت قد قطعت األمل من نفسي ومنكم ايضا غلبين 
اليأس حني اغاروا علي ذالك الصياح يف الدكان واخروجوني منه وحشروني يف 

كل هؤالء من جال الشرطة واالمن حاملني  احدى سيارات اجليب واحاط بي
 الرفش واملعاول.

خفض محةجزا صوته ونطر اىل صديقه ابوبكر الذي كان قد اطلق صرحه ظهر 
ذالك اليوم وقال له هامسا :يف احلقيقة،ياترى من الذي اخرب عنا ،اذ اننا مل 
.  نسمح الحد أن يبقى يف البيت سوى السيد محةعلى الذي ظل باقيا يف البيت

هز محةجزا رأسه قائال :منذ ذالك اليوم أفكر ،ألنه أما أن أكون أو أنت أو 
 السيد محة على نفسة.
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قال بكر:أنا األخر خالل االيام املاضية كان هذا اخليال قد أخل بتفكريي. نظر 
بكر ، الذي كان يبد و مريض منذ شهر وقام من سرير املرض حديثا ، اىل 

ري يذهب اىل هذا الولد قريب زوجة السيد محة صديقه محةجزا وقال : ان فك
على .. اذ انه جلب الينا ،قبل اعتقالي بعدة ايام ،كيسني من االمسن ووضعهما 
يف الباحة و ادارنظرة يف املكان وقال : يا اخ بكر ما الذي حدث حلمامكم ،اذا مل 
ميض سوى شهرين على فرش ارضيته بالكونكريت ، فقلت له نعم أنت صادق 

ذلك ،ولكن حدث شرخ يف ارضيته وتتسلل منه املياه. ولكنه ضحك وقال: يف 
اذا اصلحمتوه هذه املرة قوموا برشه يف اوقات متقاربة حتى الحتدث فيه شروخ 

 ،وكان يدير بصره يف املكان وكأنه كان قد ارتاب يف شىء ما.
قول اجاب محةجزا صديقه هامسا وقال :أن السيد محةعلي له نفس  الرأي وكان ي

:ان هذا الولد اخذة منذ مدة يسلك طريق االكاذيب واالحتياالت ويبدو انه 
 منهمك يف اعمال اخلداع والتزييف .

قال بكر:يصدق محةعلي ،وهلل اني أنا االخر قد اسأت الظن به ومسعت منه 
االكاذيب عدة مرات . وان االنسان الكاذب ميكنه القيام بكثري من االعمال 

 السيئة االخرى.
ال محةجزا ،ان السيد محة علي ، جبنه اهلل من كل مكروه،انسان سليم الطوية ق

صايف النوايا وسري  التصديق ..فأنا اىل حد االن قد أمسعته امياء بأن هذا 
الولديبدو حمتاال خمادعا ،ولكنه يقول :كال ،أنه شاب ممتاز أحبه بقدر أبين 

 سريوان وأثق بااة.
 زا:وبعد قليل من الصمت قال محةج

فألقموأهب من املرر أن جيلبوا لي كتابا،يقولون ان )التحقيقات اجلنائية( قد -
اصدرته حيتوي على اعرتافات عدد من االشخاص حتدثوا فيها بدقة عن كثري 
من املناضلني ،زكثري من هذه االقوال اكاذيب وافرتاءات .كيفما يكن االمر 
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رتة.اعتقد أنه من األفضل أن ينبغي أن نكون حريصني على أنفسنا خالل هذه الف
 نغري أماكننا واال ننام يف بيوتنا حتى نعرف ماذا سوف يعملون .

قال بكر:أنك على حق ،وكنت قد قررت أال أكون يف بيتنا،وسأذهب اىل بيت 
 عمي ،ومن هناك اطلعكم على كل شىء .

 قال محةجزا: حسنا جدا ،ثم قام وودعه صديقه.
*** 

وصول شةمال اىل قرية سيتةك ،حيث دخل أحدهم  كان قد مضى عدة ايام فقط
مسرعا غرفة استقبال الشيخ الهثا وقال : سيدى ،أن سيارتني تبدو أن من بعيد 

وانهماتتيهان اىل هنا ،والبد أنهم ضيوف قادمون خلدمة حضرتكم .                 
 انتقض الشيخ و قال :

ا على صدره وذهب اىل هل حقا؟وقام منتصبا وتناول ناظوره الذي كان معلق-
البهو.رغم ان بيته مل يكن على تل مرتف  جدا ولكن امامه كان واسعا وعريضا 
يشرف على مجي  الطرق اليت كانت حوله.الصق الشيخ الناظور بعينيه ،غري أنه 
مل يبد اهتماما ملحوظا،ونظر اىل الرجال املوجودين حوله قائال :صحيح ،انهما 

و أنهم ضيوف ينزلون عندنا .ومن اجل االشخاص سيارتا جيب حكوميتان ويبد
املوجودين يف اليوان تظاهر بعدم املباالة وأظهر نفسه طبيعيا  جدا وأوعزاىل 

 أحد رجاله أن خبرب البيت ألعداد األكل للضيوف .
ودع اشيخ ضيوف الديوان بعد أن طلب منهم أال يذهبوا ويتناول طعام العشاء 

ه وقالوا من األفضل أيذهبوا وتفضلوا أنتم معا،ولكنهم هربوا عن شكرهم ل
 ضيوفكم القادمني حديثا وهكذا غادروا املكان .

 بعد مغادرة هؤالء نادي الشيخ ابنه وهمس يف أذنه ،وقال :
اين مال على ؟فاذهب واوجده معك اىل املكان خفي وابقوا هناك ،الن سياؤتي 
جيب قادمتان اىل هنا ويبو أنهما سيارتا جيب حكوميتان .ان ابن الشيخ الذي 
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كان يف سن شةمال ،شابا شياعا وشهما و كورديا وطنيا ،خرج مسرعا مثل 
اللتني كانتا تتواريان والده زطمأنه بأل يقلق زاالحيمل هما .ان سياارتي اجليب 

عن االنظار بني الوديان واللوفات زالصعود والنزول ،اقرتب صوت حمركها 
فيأة،جاءتااىل  جانب من بيت الشيخ  و توقفنا ونز منهما معاون للشرطة 
ومفوض وسيئة او سبعة من رجال الشرطة ورجل يلبس املالبس الكوردية .ذهب 

راقائال هلم تفضلوا ، تفضلوا ، فقاموا الشيخ ألستقباهلم ورحب بهم ترحيبا حا
مبسح رؤوسهم بعض الشىءالسيكائر وضعت امامهم استكانات الشاي الثخني 
.بعد االسرتاحة توجه معاون الشرطة بقليل من اخليل و االستحياء اىل الشيخ 

 قائال: 
ياسيدي، جئنا خلدمتك كي تساعدنا ، ألنهم يقولون ان بعض املسيئني  و -

ناضي احلكومة وخصومها قادمون من السليمانية اىل هذه املناطق اهلاربني وم
،وحنن قادمون بأمر من احلكومة أن نقتش هذه النواحي لعلنا نعثر عليهم .قال 
الشيخ بابتسامة وحرص مصطنعني: رجال سوء وهاربون هل هذا كالم تفوهت 
ف  به؟ العدمتهم الشامة، فلو حدث شىء مثل هذا كيف ال أعلم به .. ثم ر

 اصبعه وقال :
قسما بذات اهلل وصفاته ،ليس يف القرى فقط ،بل يف عموم املنطقة ، لو مر -

شخص مابها ،المتضي ساعة حتى يأتيين اخلرب: منهو،ماهو عمله ،وملاذا قادم 
اىل املنطقة،هل كالم مسعتموه أنتم ؟ اذن ماهو عملي هنا ان مل يكن حلماية 

 وقال بشوق :املنطقة؟ نظر املفوض اىل املعاون 
باهلل عليك ،امل اقل لك ذالك يف السليمانية وطوال طريقنا اىل هنا؟امل اقل لو -

كان للحكومة رجل خملص يف هذه املناطق وتلك احلدود هو خالنا جناب الشيخ 
،وان عددا من رجال الشرطة لذين مل يكونوا جيرأون على التكلم خوفا من 

يف خدمة اخلال شيخ ،كادوا ان يطريوا كبارهم ،ولكنهم فرحها لكونهم جالسني 
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من الفرح ، ولكن كان معهم رجل امن وغد كوردي ،يسخر من الكالم الشيخ 
ويعلم أن مايظهره الشيخ  هو خالف مايبطنه وليس كما يظهر نفسه ، ولكنه 
مرغما وجيب ان يصمت حاليا.بعد تناول العشاء ،طلب الشيخ منهم أن ينزلوا 

ية ،وكان هذا الطلب موض  ارتياح لديهم وقالوا: سنقى تلك الليلة ضيوفا ََ عل
هذه الليلة يف خدمتك كتى نستطي  غدا نتققد عددا من قرى املنطقة لنتعرف 
ماهو موجود هنا .. وهكذا غرقوا يف احلديث وكان كل و احد يروي شيئا ، 
ومجيعهم قد سرى تاثري املشروب يف رؤوسهم ، سوى رجل االمن الذي كان كاال 

د و الشياطني ينصت اىل حديثهم وخرج عدة مرات حبية الذهاب اىل وغا
 التواليت .

كان بابه رسول جنل الشيخ  و ))مالعلى ((االسم اجلديد لشةمال جالسني حول 
موقد مرضعة بابه رسول العيوز يشربان الشاي ويقعان على قفاهما من شدة 

ار اليوم عددا الضحك بعد أن كان شةمال يروي له موضوع املرضى الذين ز
منهم وقرأ االدعية على عدد منهم .ضرب شةمال يدا بيد وقال : انظر اىل هذه 
الدفة الغريبة ،رغم أنين قد فرحت فرحا شديدا بأن حتسنت صحة ذالك الطفل 
وشفاه اهلل ،ولكنين قرأت اليوم من األدعية الشى ءالكثري حتى ان فمي قد 

 اصابه االعياء والكلل.
فسا طويال ، وقال :جلبت الي اليوم امرأة كاسة من املاء افرا استنشق شةمال ن

عليه وتعطيها لكنتها لتشربها النها مر على زواجها عام ومل حتبل ولعلها حتبل 
بعد شرب هذا املاء .قرأت اليوم ادعية واورادا على العيائز من النساء 

اجربته  ومرضى املالريا حتى انين اصبيت بالصداع ، واصبحت مثل جحا الذي
زوجته أن جيعل نفسه عاملا دينيا اكمل العلوم االثين عشر مثل جارنا الذي حني 
تغسل زوجته مالبسه على النب  وتأخذ النساءكلهن جانبا و قلن ،ابتعدن ، 
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ابتعدن لئال يق  رذاذ املاء على مالبس املال .ينبغي أن جتعل نفسك مثله لكي 
 أتباهى أنا ايضا على النب  و أقول:

 سحوا الطريق ،افسحوا الطريق لئال يق  رذاذ املاء على مالبس املال .اف
فاليبقى بيد املال حل و تنشر زوجته بان زوجها املال قد اصبح عاملا دينيا مثل 

 من اكلموا العلوم االثين عشر .
ويصل خرب اىل علماء املوصل بأن عاملا فذا قد ظهر،فيقوم هؤالء بتوجيه 

ليتفضل ليزورنا او نذهب خلدمته حت يرينا اسراره الدعوة اليه ويقولون ف
وكراماته .وحني يسم  املال هذا اخلرب يرتعب  ةيسابد به اخلوف ويقول لزوجته : و 
االن ماذا افعل وكيف اختلص من هذا املأزق .فاذا وجهوا اىل اسئلة كيف ارد 

 عليهم واجيبهم ، والاعرف ماذا يقولون. 
غلظ االميان بالقرآن : جيب ان تذهب اليهم حت وتقول له  زوجتهةوهي تقسم ا

يأتي  الناس الستقبالك ويكيلو اليك املديح ويذاع صيتك.فيقوم املال مرغما 
خائفا مذعورا ويذهب الزيارة علماء املوصل فيأتون الستقباله ويثريون ضية 
كبرية ويعلنون يف املدينة بأنهم سييربون كرامات هذا العامل صاحب العلوم 

 عشر يف يف يوم اجلمعة بعد أداء الصالة .ويف يوم اجلمعة حني ينهي االثين
املصلون الصالة يعرضون املال على الناس ويرف  لناس اصواتهم برتديد الصلوات 
، ثم ينادون املال ويضعون امامه طاسة مقلوبة ويقولون سيعرف املال االن ماهو 

يهم الصمت حيدقون ، موجود حتت هذه الطاسة.ويقف الناس مبهوتني خييم عل
ويقف مبهوتا قليال وخيرج من فعه اصوات مبهمة ويقول حتت شفتيه ))آخ 
يارودة ، آخ يارودة (( ، وفيأة يرف  الناس اصواتهم برتديد الصلوات ويتقدم 
العلماء متشوقني ويعانقونه، بينما يهرع اخرون ويقبلون يديه، وهو ذاهل ينظر 

ذي فعلته؟ويتقدم منه العامل الكبري ويقول : اليهم ويقول يف فلبه ،ملاذا،مال
مربوك عليك النك اصبحت رئيسنا كلنا وميد يده لريف  الطاسة وحني وينظرون 
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اليها  ، يشاهدون ان هناك وردة حتتها ،وهذا يعين ان للمال كرامات وانه علم 
مأزق  ان مثة وردة حتت الطاسة املقلوبة ،ولكن يف الواق  ،فأن املال املسكني كان يف

ومل يكن يعرف ماذا يقول ، وبسبب القهر الذي احلقته به زوجته يقول ، امام 
نفسه ))ئاخ طوىل ،ئاخ طوىل = اخ ياوردة ،ياوردة(( ،اي أنه يصيح ألن زوجته 

 قد او قعته يف هذا املازق .
مسح شةمال عينيه من الدموع ليت اغرورقت عيناه بها بسبب الضحك ،وقال 

ي ماحدث له .ويف نفس اليوم جاءتين امرأة بطاسة مليئة : أنا االخر حدث ل
باملاء يف املسيد وقالت اريد أن يقرا هذا املال اجلديد دعاء على هذا املاء ألن 
حفيدي الصغري )ابن ابين (  مريض جدا ،فقرأت دعاء على املاء اضطرارا 
 .ضحك شةمال وقال : لكنها مل ترض بذالك وقالت ينبغي ان تشرب جرعة من
هذا املاء حتى يشرب ماتبقى منه ، ورغم انين قلت هلا يا أمي ان الطفل 
مسكني والميكن ان يشرب من بقايا فم شخص اخر ،ولكن كان ذالك بدون 
جدوى ورأيت مافعله .وض  بابه رسول سيكارة بني شفتيه وقال بابتسامة 

يتك مشرقة ، من حسن حظك ان الطفل قد تعافى اليوم التالي  وبذالك ذاع ص
ووق  خبزك بالدهن كما يقولون ،وان الدجاج والديكة يف طريقها اىل املال ، ماذا 
تريد اكثر من ذالك ،وملاذا عملك غري منت  مل بعض كثري من الوقت ، حتى 
عادت مرضعتة بابه رسول العيوز اىل البيت و اوصدت الباب الصفيحي 

 ئلة بصوت خافت :الصغري باحكام وجاءت اليهما ووجهت الكالم اليهما قا
ينام رجال الشرطة يف ديوان الشيخ وعددهم يصل اىل ىحوالي عشرة اشخاص -

،ويقولون انهم قادمون يبحثون عن اهلاربني واملختفني . ثم وضعت العمة حليم 
يدها جانب فمها وقالت  هامسة: جاءني محةصاحل وقال يا أمي اخرب مال علي 

 لكم باجلواب . اال خيرج باي شكل من االشكال حتى آتي
 انزل باب رسول يشماغه وطاقيته من على  رأسه واتكأ وقال : 
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اذن أنا االخر لن اعود اذ ال اقوى على الرتحيب  و البسمة الكاذبني املصطنعني 
معهم. ويف مساء اليوم التالي جاء محةصاحل ابن العمة حليم يف طلبه وقال : 

ة واخذ الشاب يف التحدث عن ارجعوا فان سيارتنا اجليب قد تركتا  املنطق
املفوض ورجال الشرطة وكيف انهم كانوا يديرون بأبصارهم هنا وهناك ، كما 
تطرق اىل تصرف رجل االمن الوغد وكيف ذهب اىل املسيد حبية الصالة 
وحتدث خمادعا م  البسطاء واملاسكني الستنطاقهم ، ويف طريق املسيد صادف 

د أقاربه قد غضب من اهله و هرب وأنه العمة رحيال وأخربها مدعيا بأن أح
يبحث عنه ويلحقها االجر ان كانت قد شاهدت شخصا غريبها جاء اىل 
املنطقة.وأن العمة رحيان دون أن تعرف من هو هذا الرجل اجابته بصفاء القلب 
وسالمة الطوية،ال،واهلل  مل يأت شخص غريب اىل هذه املنطقة يف هذه الفرتة 

ين قد جاءنا حديثا اطال اهلل يف عمره ،انه رجل طيب ،غري ان أحد رجال الد
زمن عباد اهلل الصاحلني وان ادعيته،فديته،ذات تأثري آني وسري . فيساهلا رجل 
االمن ماامسه ؟ فتييبه : مالعلي .وحني يسأهلا : أى نوع من الرجال هو،شاب 

ملاذا أنت أم كبري يف السن ، تغضب العمة رحيال منه وتقول :واهلل لن أقول لك ،
كثري االسئلة بهذا الشكل ؟وهكذا أنتم تعرفون العمة رحيان أي نوع من النساء 
هي ،وكانت قد أرسلت الشتامن اىل الرجل حتى وصوهلا اىل البيت ،وكانت 
الرجل قد هرع مسرعا اىل ديوان الشيخ وكان يريد من اهلل ويتمنى أن تعود 

 . اخلروج حتى رحلوا وتركوا لقرية نالعمة رحيان اىل حالتها ،وهكذا مل يتيرأ ع
*** 

بوصول )موسوسة التحقيقات اجلنائية ( اليت اصدرتها التحقيقات اجلنائية 
وقراءتها ،تهيأ محةجزا م  رفاقة الذين كانت امساؤهم مذكورة يف املوسوعة ، 
أختفوا  وتواروا عن واحد االنظار وذهب منهم اىل ناحية ، وخاصة حني 

يت واحد او اثنني استخدمت السلطات يف السليمانية املباغتة ي االغارة على ب
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من الرفاق املعروفني واعتفلتهم و غيبت اثرهم يف احلال .بنتيية هذه احلوادث 
،حدث اختالل  يف املدينة ومخيت اهلموم و االحزان على خملصي البارتي واالكراد 
الوطنني مجعاء. انتشرت الدعايات واالشاعات بانه على اثر صدور هذا الكتاب 

ة، ليس يف مدن كوردستان فقط ،بل يف العراق )املوسوعة (،قامت احلكوم
عموما ،باعتقال عدد من السياسيني الكورد و العرب وغيث اثرهم .بعد فرتة 
وعن طرييق البعض من ذوي السلطة الذين استنيد بهم ذو املوقوفني لعلهم 
يعرفون شيئا عن احوال واوضاع املعتقلني ،انتشرت اخبار بانه قد مت التحقيق 

عتقلني بعداستخدام شتى صنوف العذيب واحلاق االذى بهم ،ثم م  معظم امل
نقلوا اىل سين ابو غريب و أدخل  القادة املعلرفون واحدا واحدايف زنزانات 

 انفرادية وينتظرون هناك اليوم لذي يقدمونهم فيه اىل احملكمة العرفية.
*** 

يود ان كان صيت مال علي ينتشرويشتهر اكثر يوما بعد يوم كأن اهلل كان 
يسبغ عليه نعمته وتصبح اقواله حقيقة. ولكنه يف بعض األحيان كانت افكاره 
تضطرب ويشعر بالضيروالسام حتى من نفسه ، وحيوم خياله وتفكريه حول 
أخباره رفاقه وكانوا يشغلون حيز كبريا من اهتماماته وهمومه . يف كثري من 

ن بهم ليقرأعليهم  األدعية االحيان ،وعن طريق الصدفة، كان املرضى الذين يأتو
،يتماثلون للشفاء ،وعلى هذا االساس كانت هذه األدعية تصبح فنونا 
وكرامات،وان أدعية )حضرة مالعلي( قد ادت اىل أن يأتواباملرضى اليه منقرى 
املنطقة ليشفيهم ويقرأ األدعية عليهم وخاصة بعد ان انتشر خرب مفاده بأن كنة 

 قد حبلت بعد أدعية مالعلي .العيوز اليت مل تكن تنيب ،
كان شةمال  يضحك من صميم قلبه باةضاعه اجلديدة هذه ،مفي احيان اخري 
كانت اهلموم واالحزاب تطغيان عليه وانه كان متر ثالة ايام او اربعة قبل أن ترتك 

 تلك االحزان قلبه.
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األدعية فمن جهة ،كان ذالك نامجا عن بساطة وسذاجة هؤالء الذين يأتون اليه ليلتو 
عليهم ، ومن جهة اخرى كان قلبه منقبضا وحيمل هم املناضلني الذين ابتعلتهم 
املعتقالت وحيمل هم سكان املدن ،ومل تبقى الي شىء اخر قيمة اومعنى لديه سوى 
انضال ومواصلة الكفاح االصرار عليه وكانيندف  اكثر ويليا اىل االماكن اخلالية 

 الت الرئيسية والبيانات احلماسية املشيعة.واهلادئة ويعكف على كتابة القا
ويف احيان اخرى حني كان يهدأ ويعود اىل حاله ،كانت صورة شومن تطو على 

 سطح خياله.
قد اصاب شةمال مبزيد من الدوار ،وكان دوما مشدود النظر  وةنةوشةكان 

بالطريق ويصيخ بسمعة اىل خرب وجواب من لدن والدته ،اين هي ،ملاذا مل تأت 
اىل هنا؟ البد انهما ستظهران يف هذا االسبوع . ياترى  وةنةوشةوملاذا مل حتضر 

ومل يبق اال أي حادث اعاقها ! كان شةمال يسلي نفسه ويقول لقد مضى الكثري 
القليل .ويف احيان اخرى ،كان يضرب يدا بيد ويقول : ان كل هذا ناجم عن 
غياب  محةجزا ، فهو ليس هناك ، واال كيف مل يكونوا حيضرون اىل حد االن ، 
او كيف مل يكن يبعث الي جبواب ،مالذي حل بهم وملاذا تاخروا ، واهلل وحده 

 ضاع الصعبة . يعلم يف اية زاوية اختفى بسبب هذه االو
كان شةمال ،حني جيلس على فراشه ليال يشرع وض  اخلطط وميتلئ قلبه اماال 

ولكنه يف احيان اخرى كان يفند خياالته العذبة  وةنةوشةوأماني حول جمىء 
 ويعتربها غري معقولة ،وحياور نفسه قائال :

كون مارأيك يف ان اقول للشيخ منذ االن ليهىء لنا مكانا ،النين احب أن ن-
 معا لوحدنا ،وألن بيتهم يع  بالضيوف و القادمني والرائحني .

قاندرة على العيش هنا . ونظرا لشهامة الشيخ  وةنةوشةالاعتقد أن تكون 
وفضله واخالصه وحلرصه على سالميت لرمبا لن يرضى ان ابتعد عنه واذن 

 ؟العيش يف دار اخرى .. أنين اعلم أنه لن يسمح بذالك ..اذن ماذا أفعل
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ايضا تعترب من  وةنةوشةمل يكن ألمي احلق يف ان تتأخر كل هذا التأخر ،الن  
اهلاربينواملختفني .. ماذا أقول، أننا المنلك التحكم بأمورنا وينبغي أن نترتك 
كل شىء للظروف و الصدف ،اذ يصادف احيانا ان ننسى حتى حياتنا اخلاصة 

 او نبالي بها . ,واذا ما تذكرنا ها فاننا خنيل أن نتحدث عنها
وحنن حتى لو كانت لنا رغبة خاصة بناجيب أن نصبح مثب قطة حني حتدق النظر 
يف قطعة حلم وتريد لوسننننحتلها فرصة أن تشب فيها خمالبها وختطفها سرا ،ويف 
مثل هذا احلال ،وحت لو اختطفنا هل مثل القطة ،فان اوضاع وظروف شعبنا 

 الفرح اي أن نتلذذ بها كما يقولون .املسكني لن تسمح لنا أن نشر بهذا 
كان قد مضى على وجود شةمال يف قرية سيتةك مايقارب من ثالثة اشهر وكان 
يف رعاية ومحاية اخلال الشيخ ،وكانت االخبار املزعية غري السارة تأتيهم يوما 
،والتى  تفيد كيف أن احلكومة تبحث عن الذرائ  واحلي  للتحرش بالناس 

 الالانسانية. وسلوك املمارسات
انتشر االخبار بأن احلكومة تنوي اجراء انتخابات جملس النواب وانها طلبت من 
الكورد تسمية ومرشحيهم هلذا االنتخابات اليت ستكون انتخابات دميقراطية 
وصحيحة . فقام الكورد بالستحضارات ،رغم انهم كانوا يعلمون بأن ذالك امنا 

نها معهم  لعبة ) اخلتيالن ( ، وانها هو مؤامرة واكاذيب وان احلكومة كأ
ستعمل على فوز املرشحني الذى تطم  هي يف فوزهم .ولكن م  ذالك فان 
البارتي قد اعلن عن تسمية مرشحيه واخذ يف اجراء الدعايات االنتخابية 
ملرشحيه ومتت كتابة امسائهم يف االماكن العامة عل اجلدران يف املدينة ،غري ان مل 

ى اسبوعني على اجراء االنتخابات ، حتى مت اعتقال املرشحني يكن قد بقى سو
 الكورد وارسلوا مقيدي االيدي اىل املوصل .

كانت ر دود االفعال عنيفة ،وخاصة مدينة السليمانية حيث اثري سكان املدينة 
دفعة واحدة واقاموا مظاهرات عارمة ةتعالت هتافاتهم :يعيش ، يسقط 
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جال سيارات اللوري املفتوحة كان يدورون يف ،وصعد الشباب واالطفال والر
شوارع املدينة مصفقني ومعربين عن حبهم ملرشحني املعتقلني وكانت سيول 
االحتياج والغضب التزال ترتى وتزداد . واخري حل يو االنتخابات ، وقام الناس 
باألدألء باصواتهم يف مدن وقرى كوردستان وانتخب معضمهم ممثيلهم املوثوق 

حني كان هؤالء قد زج بهم يف السيون . جلس مجي  مساء امام الراديو بهم يف 
م  اناجلمي  كانةا يعرفون ماسون تعلنهاالذاعة احلكومية وكيف اهنا ستزرور 
احلقائق وتعرض نفسها اىل املزيد من الفضح و اخلزي واخلذالن امام الشعب . 

ومن املعلوم ان اذاعت االذاعة أنباء النتخابات متحدثة عن مدن العراق . 
املدن العراقية االخرى كان شانها شأن مدن كوردستان و كانت احلكومة قد 
مارسلت معها نفس سبل اخلداع ز عملت فوز املمثلني لذي رشحتهم حسب 

 هواها وليس املرشحني الذي كان سكان املدن يريدونهم قلبيا .
ق زائدين اىل حمني جاء دور مدينة السليمانية واصاخ اجلمي  بامساعهم وشو

 الراديو حيث أعلن املذي  ان ممثلي احلكومة هم .
الذين فازوا يف منطقة السليمانية وماجاورها . شعر املواطنون باال حباط وثاروا 
.. فكانت االبواب تفتح وينطلق الرجال والنساء منها ويندفعون وينهالون 

قدمون قطعا بالشتائم على احلكومة وهم يهتفون بسقوطها على مصراعيها وي
من االحطاب املكومة للشتاء،ويناولونها للناس ،كما ان النساء ايضا وهن 
يلفن العباءات على اجسادهن يهرعن راكضات حنو باب السراي ،ويف النهاية 
اصبحت هذة املدينة والشارع الكبري املمتد امام السراي وحواليه كانها قد قام 

ية ،ومئات من رجال املتظاهرين يوم احلشر وثارت السيول السوداء والرماد
.وكان املتطاهرون ويهامجون الشرطة ، فينسحب رجال الشرطة اىل داخل السراي 
وكانوا يهامجون بعضهم البعض مرة  اخرى ، يظهرون كموجتني كبريتني يف حبر 
 متالطم االمواج ثارث موجاته مرة تتكسر بهذه اجلهة ،وبتلك اجلهة مرة اخرى .
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من قبل رجال الشرطة ،لذا اضطر املواطنون اىل التفرق  وبدأ اطالق النار
واالنتشار . وظلت االوضاع على هذا احلال عدة ايام ، حتى ان احلكومة ارسلت 
قوات حملاصرة دور املرشحني الذي كانوا قد نالوا ثقة شعبهم والذين كانو قد 

 اعتلقوا وزجةبهم يف السين يف املوصل .
ثنان او ثالثة واطنني شهداء ، حتى أن اجلرحى اصيب املئات باجلروح ووق  ا

كانو قد مت نقلهم اىل بعض الدور وكان جيري تضميد جروحهم وتداويها خفية 
 وبعيدا عن أنظار احلكومة .

كان شةمال والشيخ ورفاقة الذين جاء عدد منهم لزيارة شةمال ، واالخرون 
ن االعتقال والتعذيب الذين التيأوا يف هذه الفرتة اىل الشيخ يف سيتةك خوفام

،كانومجيعا ايديهم على قلوبهم ينتظرون اخبارا عن احداث املدينة حبرص شديد 
ونفاذ صرب بالغ جدا عن طريق رجل كان الشيخ قد ارسله فورا قبل يومني اىل 
املدينة ليأتي هلم باألخبار كما أن شةمال قد ارسل م  رسالة اىل رفاقة واىل 

ى ،اذ أنه كان من املمكن احلصول على واحد من بيتهم واىل عدة اطراف اخر
هذه االطراف لعلهم يرسلون اليهم اخبارا عن تلك االحداث .بعد ثالثة ايام من 
السام والقلق وصل الرجل عند املساء وذهبوا الستقباله مسرعني وادغلوه 
الغرفة واحاطوا به  ،واخذالرجل يروي هلم دون اسرتاحة وبأنفاس الهتة تلك 

ث وماوق  هناك ، وكم شخصا استشهدوا والعدد لكثري من الذين كسرت االحدا
رؤوسهم وايديهم وارجلهم واختتفوا وهم جرحى وكم شخصا قد اعتقل ،وكيف 
أن احلكومة ق  ارسلت الشرطة وامطروا الشبابيك واالبواب واستبد الذعر 

جيرأ  واخلوف بأبناءهم وكيف ان سكان تلك البيوت ظلوا عدة ايام جائعني ومل
احد من التقرب اليهم خوفا من رجال الشرطة ،اىل أن هامجت نساء احمللة رجال 
الشرطة باالحيار ووجداجلريان الفرصة ساحنة فأخذوا اليهم االكل عن طريق 

 السطوح سرا .
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كان شةمال والشيخ واالخرون يصغون اليه بأسف وقلق شديدين ويطلقون زفراتهم 
 ر ويكيلون الشتائم اىل احلكومة وأز المها .دليل على التعبري عن االستنكا

ملا أكمل الرجل حديث كان على وشك القيام للذهاب واخذ قسط من الراحة 
والتخلص من التعب ،توقف فيأة وتوجه اىل السامعني وضرب يد بيد وهز 
رأسه بعدم ارتياح قائال :أن مايدعو لالسف ،ان هؤالء الشهداء قد استشهدوا 

 نزفت من جروحهم ،ولو جرى العمل على ابصاهلم اىل لكثرة الدماء اليت
 املستشفى ملا ماتوا وضرب الرل مرة اخرى يدا بيد وقال :

كانوايقولون انه كانت بني الشهداء فتاء وسكان املدينة كلهم متأسفون هلا -
وكانو يتحدثون عنها يف كل مكان ويقولون انها كانت مجيلة وفاتنة ومليحة اىل 

 ب ذالك شياعة وجسورة غري هيابة.اقصى حد وجبان
خفق قلب شةمال  وسرت رعشة مشلت كل جسمه واصيب باخلمول ودوار الرأس 

 وأوشك أن يسأل ماذا ،ماذا ؟
ماذا يقول هذا الرجل ،فتاة وفتاة ،من كانت تلك الفتاة؟ياترى ؟كال ، ليست 

قادرا لوحدها مجيلة . غري ان شةمال قد ثقل لسانه وجف فمهومل يكن  وةنةوشة
على الكالم .سبقه الشيخ اىل الكالم وتوجه بعدم ارتياح بالغ قائال : هذه 
املسكينة ،خرب اهلل بيتوهم .امل تعرف من كان هؤالء الشهداء وهذه الفتاء 

 اليت تتحدث عنها ابنة من كانت ؟
توقف الرجل قليال كان حياول التذكر ،ثم قال بأسى.كان الشهيدان كالهما رجلني  

املدينة،وكانت بينهما هذه الفتاة واليت مل أعرف بشكل كامل انها  ومن اهل
كانت ابنة من ،كما ان الناس مل يكونو يعرفونها وقالو انها ليست من 
مدينةالسليمانية وكانت قد قدمت ونزلت ضيفة على أحد معافها وهكذا 
تذهب هي االخرى معهم اىل املناظاهرة و ويف أول رشقة تصيب طلقة رأسها 

 ث استشهدت يف احلال .حي
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استخدم شةمال كل قوته واندف  ليستطي  ان يسأل الرجل  اومل يستط  ان يزرو 
البيت الذي كان قد اوصاه وكتب اليه العنوان . ان هذا الرجل ماذا قال و كيف 
أنهى احلديث عن هذه الفتاة بكلميت اشقاف ومدح مجاهلا التى رواها لليماعة 

 يعلم ان كلماته قاتلة واصاب كبد شةمال يف الصميم.بهذا السهولة ،ولكنه مل 
رد الرجل على شةمال :وله ياسيدى ،زرت  ذالك البيت ثالث مرات ،كان بابهم 
موصدا،وحني سألت  امراة من جرانهم عن أحواهلم قالت غاضبة :ليس يف 
البيت احد، ماذا تريد منهم ،مل يكن يتقصهم اال أنت . يبدو ان املراة كانت 

ت من رجال السوء ،لذا ظهرت هكذا حزينة وغري مرتاحة و غاضبة امام قدخاف
 عينى.

                                                                                  
 طةالويز 

                                                                                     ٦/٩١٩١الشهر                                                         
 لندن


