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 م الا   رشفت آتة خان، إستكانة الشاي برشفتني وساارعت بلففاة اا الساال   

يف منتصففا، حبرارة ممتزجة مبا تشبه الصراخ  كانت مازالت ابنتفا ثخشان
 صاحت عليفا:

قفي عزيزي... أرجاك  أيايفي أسام مليأاة أبناة عماي يف الكرقاة التا           -
ونظرت اا قصاصاة   وقفت ثخشانعند  ألني كنت قد نسيت تدوينفا فيفا 

 الكرق ال  كانت بيدها وبتعجب بالغ قالت:
 بالضبط ما تقصدينه؟.ماما.. لست أدري ماذا تفعلني؟ وما هك  -

لك سارت األمكر وفق مشيئتك فإننا حنتاج اا ما اليقل عن سبع سيارات!! 
 ألنه حسب رغبتك يفرتض أن حيضر مجيع األهل واألقرباء دون استثناء.

مرة أخرى قالت أمفا متكسلة: ابن  العزيزة، مليأة مساكينة ففاي ساتت      
 وتقكل: حني الندعكها وسكف تفكر يف نفسفا ب حكاهلا

 "ألني فقرية وويعي املادي ليس عل  مايرا م اليعريني أحد انتباهه".
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 مرار يف احلادي  حاني قاطعتفاا ثخشاان    كانت آتاه خاان مازالات ترياد السات     
 وأخرجت قلمفا وهي تقكل:

حسنًا عل  الرأس والعني، ها أناي أيافت مليأاة خاان اا القاوماة ولكان       -
وحيااة حسان    وأقسام حبيااة أباي   أرجكا أن يككن أمسفا هك آخر األمساء، 

سكف لن أييف أمسا آخر اا هذه القاومة. كف  يا أماه، اآلن سيصالأكن  
ب نفساافم بالسااالمة بااإذن ا  وسااكف يلتقااي بفاام ااميااع اذًا الداعااي هلااذا  

كانت آته خان قلقة، اليقتسر بفا مكان، حتسب الساعات واألياا م   اإلزدحا م.
هذه األيا م القليلة مبثابة سنكات ألنفاا   لقدو م يك م اامعة، وكانت تتخيل إن

 التنقضي بنظرها، ففك املكعد الذي كانت تنتظره منذ سنكات.
أصبح البيات مفيئاًا، فرشات الساجاجيد يف الغارف، غرفاة حسان وعروساه         
احلبيبة وغرفة حلفيديفا مرتبتان ومفي تان و  تنس تزويد غرفاة احلفيادين   

وياعتفا يف ركان مان أركاان الغرفاة      ألطفال ااميلة وال  كانات قاد   بلعب ا
برتتيااب منااتظم، واألسااتعدادات كاناات قااد باادأت هلااذا اليااك م منااذ حااكالي  
شفرين، كان البيت غاصًا باألقرباء واألهل الذين كاانكا يزوروناا ويعاونكنفاا    
يف ترتيب البيت، هذا عدا الفتية الذين يعملكن لدى زوجفا مريزا علي، الاذين  

اا البيت لتبية طلبات آتاه خاان وتنفياذها بدقاة.      كانكا يتناوبكن يف اجملئ
أناكا  احللكياات   وقبل أسابيع كانات قاد أوصات بشاراء الابقالوة و تلاف       

كاناا   لاي وابنتاه ثخشاان   رغام ان زوجفاا ماريزا ع    الفاخرة وأنكا  الضرسات
يعاتبانفا وينبفانفا اا أنه مازال يف الكقت متسع، وان مكعاد وصاكل الزاوار    

باا باحلاد الاذي تتصاكره، وان هاذه املا ككالت واحللكياات        العزيز ليس قري
ن كل ماتطلبه وكماا  ستفسد فلتصرب قلياًل ريثما حيني املكعد، آنئذ سيلبك

: أحلفك با  كم هك عدد املرات ال  صانعت فيفاا بياديك    قالت هلا ثخشان
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املعجنااات وأشاارتيت احللكيااات ثاام أسااتغنيت عنفااا وعاادت اا صاانعفا أو   
د؟ تصكري الصعكبات الا  نعانيفاا للأصاكل علا  اااكز      شراوفا من جدي

 ومع ذلك تقكمني بإستبداله مرات ألنك لست رايية عن جكدته؟.
 وكان مريزا علي يعقب عل  كال م ابنته معلقا:

إنفا معذورة، ففي التدري  ماهي املشقات ال  أعانيفا حت  أحصال هلاا   -
 عل  ااكز الذي تريده.

 مريزا علي كالمه:وبعد صمت قصري يكاصل 
هل أبق  أولئك املكصكمني بالعار عل  أشجار اااكز حتا  حنصال علا      -

 ااكز اايد يف السكق؟
إنفا تتصكر مازلنا يف أيا م زمان، ان هذه احلككمة )صاحبة الضامري احلاي(   
  ُتبق عل  شيء، انفا أحرقت األخضر والياابس وقطعات مجياع األشاجار     

 ز وأحرقتفا، إهلي حيرق بيكتفم وتنفار عليفم.املثمرة مبا فيفا أشجار ااك
 وك نه يتساءل قال: وهل أبقكا عل  قرية حت  تبق  فيفا أشجار ااكز.

 كانت آته خان تتذمر من هذه التعليقات وكانت تنتفض بكجكهفم وتقكل:
 ملاذا تطيلكن باحلدي  عن بعض األشياء ااانبية؟ أال تكتفكن؟-

 ون الصغاور!.كم حتبكن التعليقات وكم تكرب
 وزوجفا يفز رأسه ويقكل:

حسنًا.. حسانًا لايكن ماا تقاكلني، ولكان التنزعجاي، كال ماا علياك هاك ان           
 تصربي قلياًل.

ستلتقني بفم ان شاءا  وتشبعني من رؤيتفم، من احملتمل ان تزعلاي مانفم   
 بعد فرتة، أو حت  تتشاجرين معفم.

 يربت آته خان بيدها عل  صدرها وقالت بلففة:
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ك! ماذا قلت؟ ليخارس لسااني لاك قلات يكماا ألحادهم حتات عينياك         وحي-
 الكأل.

 ياحكة: قالت ثخشان
 المسع ا ، بعيد عنك ان شاءا ، لنرى!.

 نظرت آته خان اا ابنتفا وزوجفا وابتسامة مرتسمة عل  شفتيفا ثم اردفت قاولة:
 أعتقد انكما حتسدانين عل  حيب لكلدي الغاوب.-

 ساخرة: قال زوجفا بابتسامة
و  ال؟ ها قد مضت أربعة شفكر وأنت حرمات عليناا الازاد واملااء، نارا       -

داوما منفمكة يف ترتيب البيت وبني فينة وأخرى تغريين أمااكن اإلثاا ، اا   
تس لني عنا، حنن أيضا مثلك حنبفم وننتظار مقادمفم   درجة انك أهملتنا وال 

 لقد أتعبت نفسك اا درجة التطاق. –ساحمك ا   –لكن 
 مدت آته خان يدها بدالل اا زوجفا زسأبته وهي تقكل له:

الداعي إلطالة احلدي ، إذهب لتذكري سكاق السايارات حبضاكرهم بعاد غاد،     
 ونبففم اا اننا سنتأر  بعد تناول الفطكر مباشرة!

م هاك    يبق ملاريزا إال الرياكخ وقاال: حسانًا مان هام الاذين ساي تكن وكا         
 عددنا؟.

 ومن خالل يأكة خافية قالت: ابتسمت ثخشان
 من احملتمل أال تكفينا ست سيارات فليكن معفا باص صغري أيضًا.-

 حبرية ودهشة بالغتني ممزوجتني بتعجب قال احلاج على :
 ست سيارات ومعفا باص؟ ملاذا؟ ومالذي حد ؟-

اا احلااج   مسأت آته خان صدرها بيدها وانتفضت واقفة وهي تنظار شازرا  
 وبشيء من الغيظ قالت:
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نعم! بعد كل هذه السانكات مان غيبتاه يعاكد أباين ماع زوجتاه وأطفالاه         -
 وأنت تريد ان نككن أنا وأنت فقط يف أستقباهلم؟.

 كاد مريزا أن يشتد به الغضب وقال:
واألخارى   ان؟ احداها تقلين معك ومعنا ثخشانوثم ماذا؟ أال تكفي سيارت-

 فراد أسرته.ألخي محه وبعض من أ
حكاشي صايتفا وهزت ساعدها املمتلائ املازين بالساكارات    رفعت آته خان 

 الذهبية وبشيء من اخلب  قالت:
ماهذه ال  تقكهلا: أعلم يا رجل قساما  ماشاء ا ! لقد قمت بكل شيء، -

با  ستأضر معنا أخ  بفياة وأبنتفاا، وزوجاة خاالي قمرياة خاان وبنتفاا        
   حالوة وأبنفا ونازدار زوجة أخي وأختاها..اإلثنتان وابناها، وخال

وقباال أن تكماال سلساالة األمساااء واحلاااج مااريزا زوجفااا ينظاار اا شاافتيفا  
 املتأركتني وبكثري من الدهشة قاطعفا بقكله:

 هل هذه األمساء ال  ذكرتفا هلا بقية أ م أنك أكتفيت بفا؟-
ال  كات ختش  داوما من حدو  شجار بني أبكيفا كادت أن  ابنتفا ثخشان

خترج من طكرها وتنطلق منفا يأكة، آلنفا تعرف بان أمفاا   تكمال بعاد    
قاومة األمساء وال  هي عل  علم ب ن عددًا كبريًا منفم قاد أبلغاكا باملكعاد    

 الذي سيصادف يك م اامعة.
 وتدخل احلاج ثانية ليقكل:

فماكني أيان سااينزل كال هاؤالء؟ وأيان ساايبيتكن؟ ان      ماشااء ا ! أال تف -
 امل ككالت أمرها يسري ولكن املكان وامل وى ليس أمراهينًا.

 وأستمر يقكل غايبا وهك يفزيديه:
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سنصبح مسخرة للعا م يف املطار، يا أمرأة! فكري قلياًل ملاذا ن خذ معناا  -
تاه آتاه   كل هؤالء الناس اا بغداد؟ كيف يككن األمرهكذا؟ ردت علياه زوج 

 خان غايبة:
هذه الكلمات التدخل اا  ل ، كلفم سيأضرون، وعل  حضرتك تفيئاة  -

السيارات ومستلزمات السفر شئت أ م أبيات، افارتض ان أباين يتازوج تاكًا،      
والعروس تقيم يف بغداد وحنن نذهب لنزففا اا عريسفا هنا، وبالنسبة للبيت 

د، وهك يتمن  مان قلباه   فسكف نذهب اا الفندق الذي ميلكه أبن عمي أمح
ان يتأقق ذلك، وعند زيارته األخرية اا السليمانية حتدثت معاه حاكل هاذا    
األمر، أبدى كل الريا وقال: ليتفضل معكم من يشاء عل  الرحب والساعة،  
كله يفكن ألجل حسن احلبيب. وقد أسقط يف يد احلاج، رغم انه كاان يغلاي   

وكان عليه ان يريخ لطلبات زوجتاه،   ،يف الداخل إال انه   يبق له ما يقكله
 وخاصة أنفا كانت قد أخربتفم مسبقا انفم مجيعًا مدعكون للسفر اا بغداد.

 ياربا كفا بكف داللة عل  اإلستسال م. لذلك كله نظر اا ابنته ثخشان
أبي العزيز، التفكر باألمر أكثر من هذا، إنفا تشعر بفرح غامر لتباق هكاذا   -

 قلت ليكن ذلك كما تشاء.والنكدر قلبفا، وكما 
*** 

حكالي الساعة الثامنة من نفاار اامعاة أصاطفت السايارات أماا م منازل           
احلاج مريزا علي وزوجته آته خان، وكانت النساء قد تقاطرن بكامل زينتفن 
ورنني القالدات الذهبية واألساور تنبئ بقدمفن، وكاان ماع بعضافن مالباس     

لضارورة، وكان متمعاات يف باحاة الادار      تبديلفا عند اايافية ليتسن  هلن 
 بانتظار اإليذان هلن بصعكد السيارات.
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كلّما كان احلاج ينظر اا هذه اامفرة من الناس كاان مياد ياده اا منديلاه     
ليمسح به العراق من وجفه الذي كان يتقطر منه غضبا، وكان خياله شاردا 

 جمليئفم؟" يقكل يف نفسه: "كل هؤالء ماذا يفعلكن هنا؟ وما الداعي
 ولكنه كان يظفر نفسه أما م الناس فرحًا مبديًا سروره.

أقرتب منه شقيقه محه الذي يصغره حبكالي مخس سنكات وهمس يف أذنه 
 قاواًل:
 أال تشرح لي يا أخي ما هي احلكاية؟ ملاذا حيضر كل هؤالء؟.-

 عميقًا متأسرًا ليقكل له بصكت خفيض:أخذ احلاج نفسًا 
لفم سي تكن معنا اا بغداد!، وكم حاولت أن أمناع هاذه   نعم يا أبن أبي ك-

املفزلة ولكنين   أجنح، عل  هذا تعال وأريخ مثلي لألمار وال تقال شايئا    
 حت  ال نفتضح أما م الناس.

 هز شقيقه رأسه وقال:
حسنًا، لنقل اننا ريينا بقادو م كال هاؤالء الرجاال والنسااء، ولكان مااذا        -

أة وهي ت خذ بيد إثنني من أوالدها أ  يقل بش ن األطفال،  إني أرى كل إمر
 هلم أحد: أين ست خذون كل هؤالء األطفال؟.

تزينت أور  ما تككن، وأرتدت أمجل ما عندها مان   أما آته خان فكانت قد
الزي الكردي املزركش، ومننمات شاهلا تتألأل ك نفا النجك م وكانت منفمكاة  

تلك وزوجاة اخلاال وأوالدهاا     بتكزيع املدعكين عل  السيارات لتكن فالنة مع
فلاتكن   خيفا وأختاها مع احلاج، أما ثخشاان يف تلك السيارة ولرتكب زوجة أ

 مع أهل عمفا.
وهكذا! كانت ترتب وتا مر وتانظم اا ان أختاذ كال واحاد مكاناه واماتألت        
سيارة الباص أيضًا بركابفا. وان اااريان وأهال احلاي قاد أجتمعاكا، قسام       
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السفرة وآخرون كانكا يكدعكنفم، وبيد بعض النساء منفم كانكا مشاركني يف 
سطالت املاء وهن عل  استعداد لسكبفا وراء املسافرين عل  حسب العاادة  
املتكارثة، وان ذلك يعين التمنيات هلم بسالمة السفر وقد بقا  هاذا التقلياد    

 ساودًا منذ القد م واا اآلن.
حت  بادأت باكادر    حتركت السيارات وما ان قطعت بضعة كيلكمرتات  *وثم

الغثيان والتقيكء، وصدا  الرأس عل  بعضفن، فيماا كاان قسام مانفن  اد      
يدها اا سلة امل ككالت السفرية لتتناول شيئا حبجة اطعاا م األطفاال وحاني    
كانت إحادى السايارات تقاف ألمار ماا كانات بقياة السايارات تقاف وراءهاا           

بل ميرون مسرعني  السكاق فكانكا اليقفكن لإلستفسار عما حد ، أما بعض
أمامفم وركابفا يصفقكن ويغنكن وخاصة الشباب منفم الذين وجدوها فرصة 
ساااحنة ليتغيبااكا عاان مدارساافم، حبجااة انفاام ذاهبااكن السااتقبال قااريبفم     

 املغرتب.
*ان الراكبني يف سيارة الباص كان أكثرهم من ذوي الدخل القليل من أمثال 

آتاه خاان التبخال عليفاا قادر       مليأة خان ابنة عام آتاه خاان، والا  كانات     
استطاعتفا، وكانت آته خان معتادة عل  ماد ياد العاكن لألسار الا  كانات       
حباجة اا املساعدة وحترت م أفرادها وكانكا حيبكنفاا بادورهم رغام ان هناا      
بينفم من كاان حيسادها، وكاان هاؤالء القلاة كلماا أنفاردوا ببعضافم كاانكا          

خال سايارة البااص حيا  قالات      يتأدثكن همسا عن آته خان كما حاد  دا 
 إحداهن.

"من أين نزلت عليفاا هاذه الثاروة؟ قبال ثاال  أو أرباع سانكات   يككناكا         
ميلككن شيئا يذكر، كان مريزا ميلاك دكاناًا صاغريًا حيتاكي علا  إثانني أو       
ثال  مدايفء ماركة علاتء الادين وإثانني أو ثاال  جفااز رادياك، وماكناة أو        
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تضااعفت ثروتاه بفاذه     حلاال هكاذا؟ وكياف   إثنتان للخياطة، كيف بلغ به ا
السرعة ويف هذه الفرتة القصرية، حبي  أصبأت أمكاهلم وممتلكااتفم التعاد   

 والحتص ".
وأرادت الثانية ان تكمل هلا احلدي  بعد أن نظرت مينة ويسارة لتت كاد مان    
عد م وجكد أحد يتصنت عليفما وكان صكت الباص مسااعدًا لعاد م وصاكل    

ومع ذلاك اقرتبات مان جارتفاا وهاي تتصانع وحتار          صكتفما اا األخرين،
 شفتيفا ثم قالت:

"أخ  العزيزة، ا  وحده يعلم ماذا ينسجكن؟ وماذا يعملكن خفية ولكن ما 
ان زوجة احلاج إمرأة رحيمة وتعطف علينا، عل  أي حال العمل؟ عل  األقل 

بع وهبنا أنا أقكل: ليفب ا  الذين يساعدون غريهم، ففذه اإلمرأة سخية الط
املال وهي  نأه للمعاكزين، وليسات كزوجاة أخاي آفتاو..وتنفادت عميقاًا       

 وقالت:
ذات مساء قلت لألوالد لنذهب اا بيت اخلاال، يف احلقيقاة جعلات الزياارة     -

حجة، حي  كنت آمال أن ميانح أخاي األوالد بعضاًا مان املاال، ألناك كماا         
اناه اخلاروج مان    تعلمني منذ أن مرض زوجي وهك طريح الفراش وليس بإمك

الصادفة حاني وصالنا عرفناا با نفم بصادد       البيت ومزاولة عمله. ومن بااب  
أقامة وليمة خاصة، وما ان وقت علينا زوجة أخي علينا حت  عبس وجففا، 
وبرودة تعاملفا معنا جعلتين أخجل من نفسي، مع وجكد كل هذا كل اللأام  

رز مان الشاكاوب   والدجاج املكدس أما م احلنفياة وتفارإ إثناتني لتصافية الا     
مع كال هاذا النعايم حاني هممات بااخلروج       ة بتقشري البامية، وانشغال واحد

مستصأبة أطفالي   تكلف نفسفا عناء قكل كلمة واحدة تطلب منا البقااء  
 للعشاء.



14 
 

يا صلأب  من اناس هم أقرب النااس الاي، اذًا اناا علا  حاق       هذا ما رأيته
عل  ألنفما عل  األقل التابخالن   ا  رزق آتة خان ومريزاحني أقكل: ليكسع 

 بشيء عل  املعكزين.
*** 

كان الركاب داخل الباص والذين كانكا يف السيارات الصغرية أيضًا منفمكني 
يف األحادي  مع بعضفم، منفم من يسرد مشااكلة ماع أوالده، ومان النسااء     
من تفرج عن همكمفا مع أهل زوجفا، وأخرى تروي قصة العملياة ااراحياة   

أجريت ألحد أقرباوفا. فيما كانات واحادة أخارى تتأاد  عان الساكق       ال  
 والقماش واملالبس الكردية ااميلة والذهب واملخشالت.

*وصلت السيارات اا مدينة كركك  واصطفت أما م فنادق املديناة الكابري،    
ألنفم كانكا قد اتفقكا مسابقا علا  الكقاكف يف كركاك  لتنااول الغاذاء واداء       

بإسرتاحة قصرية، ألنفام اليقفاكن ثانياة يف طرياق بغاداد       الصالة والستمتا 
 كما هك األتفاق.
ممتعضة من تصارفات   واللغط بني احلايرين، وكانت ثخشانوبدأ الصخب 

الرجال وخاصة املراهني الذين كانكا ميرون أماا م الفنادق وقالات: كا نفم       
ن يلتفات  يروا النساء قباًل، الحظت منذ وصكلنا ان أي واحد ميرهناا الباد أ  

 وفيفم من يريد ابتالعنا بعينيه. الينا،
 مسع احلاج حدي  ابنته وعلق قاواًل:

أنا الألكمفم يا بني ، كل هذه اامفزة من النساء ينزلن من املنظر نظار  -
 املارة، حت  أنا لك كنت مكانفم لفعلت ما يفعلكن!.

 لكن أخاه حممدًا قال بصكت خفيض:
 له". هز رأسه وأستمر يف احلدي  ليقكل:"كان العمل يف األساس المعن  
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"كانت زوجة أخي تستطيع اقامة حفال عارس أو وليماة كابرية تادعك اليفاا       
مجيع األقربااء واألحبااب، دون اللجاكء اا هاذا التجمفار ورتال السايارات"        

 واستطرد قاواًل:
"أنا بتصكري حت  حسن نفسه ليس مسارورًا مباا نقاك م باه األن، ولكان      -

النيب ونستسلم للكاقاع، والتفتماكا بااألمر كاثريا" وأدلات      دعنا نصلي عل  
 مشسة خان زوجة حممد هي األخرى بدلكها وقالت:

 "وا  العظيم، أنا مندهشة مما أرى وخاصة من هذا احلشد الكبري".-
 ونظرت اا زوجفا لتقكل:

 "املفم كما قلت لتكن النتيجة خريًا.. ولنرت  احلدي  عن املكيك ".
الشاب الذي كان قد  ارض ليأصل عل  اإلجاازة مان إدارة مدرساته    اما ابنفا 

 وقال: ثخشان أبيه وأمه واا أبنة عمه حت  التفكته هذه السفرة، نظر اا
حسان سايفرح كاثريًا بفاذا     ما هذا؟ هل حد  شيء؟ أنا واثق با ن كاكاه   -

 اإلستقبال احلاشد وخاصة أنه غاب عنا منذ سنني طكيلة.
 هز أبكه رأسه وقال:

جاء درو .. ولتكن دروساك مرمياة وراء رفار  وتغاين وحادها عالكحادة       -
 ونص، وأنت يف واد آخر.

 فضأك الثالثة عل  هذا التعليق الساخر.
وأنتفت فرتة الغذاء والراحة وعاد كل واحد منفم اا سيارته، وبادأ املككاب   

 يتأر  من جديد.
ًا يف املقدماة  وبعد برهة سلم شكان شريط كاسيت اا أبيه الذي كاان جالسا  

جبانب الساوق وقال له: أبي من فظلك يع هاذا الشاريط يف املساجل وأعاد     
 لي الشريط السابق.
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 أخذ األب الشريط وقال له:
 تمعت اا نصاوأي جيدًا.ماشاء ا  عليك، اس

 يأك شكان خلسة وقال:
 بابا.. ماهي النصيأة ال  اسديتفا لي و  أستمع إليفا.-

 يليب طلب ابنه ويضع الشريط يف املسجل أجابه:بينما كان الكالد 
كنت أحدثك عن دروسك الا  أهملتفاا وابادلتفا باألشارطة والتساجيالت،      -

 ليست هنا بل أقصد يف البيت.
 قال شكان  اطبا أباه:

ما دخل األغااني بالادروس؟ أناا بإمكااني أن أمساع األغااني وأن أراجاع        -
 دروسي أيضًا.
 السخرية: ياحكة وبشيء من قالت ثخشان

 ما دخل هذه بالدروس؟ أو   حيصل عل  درجات عالية من دون حسد.-
 : هز الشاب رأسه ورد عل  تعليق ثخشان

؟ باساتطاع  لاك علمات مثاك أن أحصال      ثخشانما هلا درجاتي يا ست -
 ككالت أعل  الدجات عن طريق إقامة الكالوم والعزاوم للمدرساني وتقاديم املا   

 ، وكفتة صابكنكران وغريها.الثاية الشفية املشفكرة اليفم،
وشركتفا زوجة عمفا، ثم بدأوا بالتعليق عل  شكان، كيف  ثخشانفضأكت 

أن لسانه يسعفه لينقذه من أية ورطة، واليفماه حتا  لاك اختلاق اإلتفاماات      
لآلخرين مادامت فيه خالصه كماا فعال تاكًا يف اتفاماه ابناة عماه بشايء          

 تفعله أصاًل.
ككبفم يكاحي بغداد. كان الفصل خريفًا وااك مييال  قبيل الغروب وصل م

حنك الربودة، وملا كان النفار يف مثل هذا املكسام قصاريًا لاذلك سارعان ماا      
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أييئت أنكار الضكاحي وبدأت اللكحات الدعاوية املكيكعة علا  الرصايف   
رفارت أكثار بكياكح أشاجار النخيال       تبان، وكلما تقادمت السايارات كلماا   

مرت حلظات حي  اختلطت سيارات املسافرين بسايارات  ومناور ااكامع، و
الشكار . وكانات احلكانيات ودكااكني البقاالني، والقصاابني، أيافت مجاااًل        

 وتنسيقًا عل  الشكار .
وكان بعض املارة الذين كانكا قد نزلكا من سايارات البااص يعاكدون مشايًا     

حيملكنفاا ألهلافم   اا بيكتفم وب يديفم أكياس الصمكن واخلباز واخلضاروات   
 وأطفاهلم.

حني أبصرت آته خان هذه الفكاكه واخلضروات النظيفة املكياكعة بعناياة   
يف سالهلا واأليكاء املتأللئة تلق  بشعاعفا عليفاا واللأاك م الطرياة الشافية     
املكيكعة بعناية يف واجفات دكاكني القصابني قالت آته خان وقد اساتغلت  

 فرصة ابطاء سري السيارات:
نعكد بعناية ا  س شرتي مان هاذا اللأام الطاري"، وأياافت تقاكل:       "حني 
 البغدادية طرية وناعمة، الحتتاج اا جفد كبري ليستكي يف القدر". "اللأك م

واصلت حديثفا قاولة: ذكروني ألشرتي شيئًا من هذه الفكاكاة واخلضاروات   
ت: النظيفة ااميلة وهذا التمر الشفي الذي جياذب النظار مان بعياد ثام قالا      

وهااي تشااري اا دكاااكني احللكيااات انظااروا اا هااذه الاابقالوة الشاافية وهااذه 
 األنكا  من احللكيات!.

بينما كانت هي تتأد  عن اللأك م، والفكاكه، واخلظروات، واحللكياات كاان   
زوجفا احلاج مريزا علي يفكر يف هذه الكرطة ال  اوقعته زوجته فيفا، "هال  

لا  فنادق قريبناا أمحاد؟. "وهال      حيتمل ان يفجام كال هاؤالء الضايكف ع    
 املس لة بفذه البساطة ال  ذكرتفا زوج ؟".
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وقال يف نفسه: "وفكق كل هذا وذا  تنكي حضرتفا إيقااف السايارات عناد    
العكدة لتشرتي اللأك م وغريها.. أال تدري ب ننا سنصبح فرجاة للشاار  ألن   

ه". لذلك مجيع الركاب سينزلكن وكل يقتدي باآلخر ليشرتي ما اشرتاه غري
 أراد إيقاف زوجته من اآلن عند حدها وقال:

أعتقد أننا كانت تنقصانا فقاط هاذه املفزلاة! مفزلاة النازول اا الشاار         -
والتجمفر أما م الادكاكني، وهال ختلاك الساليمانية مان الفكاكاه واخلضاروات        
الطازجة ااميلة؟ وكلكم تعرفكن بان األسط  عثمان القصاب بني كل فرتة 

 نصف غنم كامل. – اطبا زوجته  –لك وأخرى يرسل 
 ردت آته خان عل  زوجفا بابتسامة ساخرة:

فدوة لقصابك املفضل األسط  عثمان، الذي اليقد م الينا إال العظام الاذي   -
يظل يف القدر دون ان يستكي، وقد صارحته ذات مرة بذلك فقال: أنتم أهلي 

 عاملين األخرون؟.ومعاريف اذا كنتم حتاسبكنين عل  هذا وذا  اذًا كيف ي
وطااكال الطريااق بااني الكزيريااة وشااار  الرشاايد حياا  يقااع الفناادق الااذي كااانكا 
يقصادونه كانات املشاادة الكالمياة مساتمرة باني الازوجني ثام دخلاكا الفناادق          

قبل هاذا وجيامال ذا  وحيااول    وأحدثكا هرجا ومرجا وكاان أمحاد حااورًا يسات    
وآخرون منفم كانكا قد ناامكا  إجياد الغرف هلم. فيما كان بعض األطفال يبككن 

يف أحضان أمفاتفم، قال أمحد يف نفسه: "ملاذا   ختابرني ابنة عمي آتة خاان  
 باملكعد ألحضر الفندق ملثل هذه املفاج ة وأحجز هلم الغرف الكافية".

ومع ذلك فقد استطا  تدبري األمر وقد م هلم طعا م العشاء ثم آوي كال واحاد   
 منفم اا حي  نا م.

ان تناول ااميع طعا م الفطاكر، بعاد ان كاانكا     اليك م التالي وبعد ويف صباح
قد شغلكا مغاسال ومرافاق الفنادق لفارتة طكيلاة وازدمحاكا عليفاا وبعاد أن         
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قضكا اازء األكرب من النفار تكجفكا حناك املطاار واصاطفكا خاارج الساكر      
وانظارهم مثبتة عل  مدخل املطار، وكانت آته خان قاد أشارتت كيساا مان     

قنيناة مااء   قل والشككالته لتنثرها عل  ابنفا حسن كما كانت قد اعطات  الن
الكرد ألحدى النساء لتعطر به القاادمني، و  تانس تكلياف احادى النسااء      

 لرتفع املصأف الشريف ليمر حسن وزوجته وابناه حتته.
 وفج ة نادت آته خان ابنتفا قاولة:

ملرأة الا  تادفع   ثخشان حبيب ، أرجك  تقدمي وأنظري، أو ليست هذه ا
 عربة أطفال أمامفا زوجة حسن؟.

 قاولة:ويأكت ثخشان 
ماما هل يعف نظر  المساح ا ؟ أال تارين ان املارأة الا  أشارت اليفاا       -

مسراء وهي عراقية، أما زوجة حسن اسم ا  عليفا ك نفاا ثلاا ااباال.. أال    
 تعلمني ذلك؟.

 الكهن:المست آته خان عينيفا بيدها وقالت بقليل من 
ماااذا أقااكل يااا اباان .. أقساام لااك باا ن كاال الااذين  رجااكن ماان البكابااة  -

 الرويسية يبدون أمامي ك نفم حسن وأوالده.
 :قالت ثخشان 

أرجك  ماما ايبطي نفسك، ألنك اذا رليات علا  هاذا القلاق سيتصاكر       -
 حسن مريضة والشك ب نه سيت   بداًل من أن يفرح.

وكااان احلاااج مااريزا علااي قااد ارتاادى حلااة جدياادة مصاانكعة ماان القماااش    
االنكليزي وعل  رأسه يشماإ جديد. ولكن القلق كان باديًا عليه هاك اآلخار،   
حي  كان يتأد  مع احملايطني باه مان األهال. وكانات النساكة منفمكاات        

 باحلدي  مع بعضفن، وعلقت احداهن خبب :
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ملكا ألجلافا كال هاذه الضاجة، اتصاكر      "كم أنا تكاقة لرؤية عروسفم ال  ع
انفا لك كانت واحدة مان عنادنا ألهملكهاا وملاا عملاكا هلاا ماا يعملكناه اآلن         

 للزوجة "األجنبية" وقطعتفا احداهن قاولة:
وحيك! إن ما تسمينه بالضجة اليعملكنفا للعروسة بل لإلبن الذي أمضا   -

 سنكات طكيلة يف الغربة دون ان يلتقكا به.
ار بني النساء يففم السامع أن حسن حبسبفن قد ناال شافادة   ومن خالل حك

الدكتكراه يف اهلندسة، وقالت احداهن حبسد بالغ انه   يفعال ماا فعلاه ابان     
أخ  )رمحة(. لقد باعت املسكينة الدار ال  كانكا ميلككنفا وسالمت نناه   
 إلبنفا ليسافر به اا بريطانيا عل  أمال الدراساة ولكناه عااد خبفاي حانني،      
قض  جل وقته مع الفتيات، وكان يقضي كل يك م مع صديقة، وحني نفاذت  

 طاعم وغسل املكاعني والكنس.نقكده عمل يف امل
 وأنت تعرفني كم كان هنا مدلاًل.. وأخريًا عاد كما قلت دون أي شيء.

 وكانت آته خان تتخيل الطاورة وركبفا وختتلط أفكارها وقالت يف نفسفا:
كت السماوات، سلمتك ابين أمانة.. فأافظ علياه. ثام   "اللفم.. يا من يف ملك

تقكل: الطاورة  يفاة.. تصاكروا كال هاؤالء الركااب داخال هاذه احلجارات         
املصنكعة من الصافيح وهاي طااورة يف الساماء وتعارب احمليطاات والبأاار،        

 والركاب "الحكل هلم والقكة".
بنفا وزوجتاه    يفدأ هلا بال، وكانت اخلكاطر السكد تعصف بفا.. وتفكر با

وأطفاله، وبشيء من اخلكف نادت عل  زوجفا الذي كان هاك اآلخار مرتبكاا    
 بسبب ت خر وصكل الطاورة عن املكعد املقرر وقالت له:

قال ألحاد هاؤالء الشاباب ليتصال بالفتااة الا  جالساة جباناب اهلكاتاف           -
 ليستفسر منفا أسباب ت خري وصكل الطاورة.
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مكعاد وصاكل   اتب وهم يستفسرون عان  وحسب التعليمات تكزعكا عل  املك
 الطاورة وعن أسباب ت خرها، وفيما هم كذلك وفج ة قال:

 حممد شقيق احلاج عل  "ها هك حسن!".
ورفر حسن بفندامه وأناقته وهك يدفع عربة حمملة باحلقاوب وفكقفاا ولاده   
الصغري، وحني أبصر أهله رفاع يدياه ملكحاًا هلام وابتساامة مرتسامة علا         

 شفتيه.
 شي وراءه أمرأة شقراء رشيقة القد وعل  عينيفاا نظاارة ساكداء،     وكانت
)جيين( زوجة حسان األجنبياة الا  كانات هاي األخارى تادفع عرباة         كانت 

حمملة بعدد من احلقاوب الصغرية والكبرية وجبانبفا طفلاة   تبلاغ الساابعة    
 بعد.

بدأت دمك  الفرح تنزل من عيين آته خان وهي ترى ابنفاا متكجفاًا حنكهاا    
وما هي أال حلظات. حت  وقفزت العمة "حبيبة" عل  السياج واندسات باني   
الركاب لتمطر حسن بالقبالت واألدعية، وقبل أن تصل بركاتفا اا "جيين" 

ليناه  حاصرها إثنان من رجال أمن املطاار وهازا ذراعيفاا قااولني: "ماا تفع     
ممنك ..ممنك ". كاد ان يغم  علا  احلااج خلجلاه مان هاذا الطايش الاذي        
مارته حبيبة، كذلك آته خان ختدرت جراء هاذا احلااد  وكاان الشاباب قاد      

 أكففم عل  أفكاهم حت  اليضأككا.ويعكا راحة 
وأخريا تدخل عدد من الشباب يف األمر مؤيادين حبيباة وهاازوني مان رجاال      

حبيبة؟ ما هاك وجاه املناع يف ذلاك؟ لان نسامح هلام         األمن ماذا فعلت العمة
بذلك"، وقبل أن يفمكا بالذهاب اا الشعبة املختصة بقضايا األمن قال هلام  
بعض املسنني: "الترتكبكا محاقة تؤذيكم..التفعلكا شيئا يقلب األفاراح اا  

 األحزان" وهكذا منعكهم من التدخل.
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ه..  تكان تعارف "حبيباة"    قالت إمرأة حكيمة: التفتمكا باألمر والتضاخك 
 املسكينة ان ذلك ممنك ، املفم ان اانكد أطلقكا سراحفا وهاهي قادمة.

 وزوجة اخلال ال  كانت تستمع قالت ياحكة:
"إن جنكد ورجال األمن حني وجدوا كل هذه السبأات يف عنقفاا، والحظاكا   

 مظفرها يأككا عليفا كثريا وأخلكا سبيلفا".
ن اا حيا  أماه الا  هرعات الياه واا زوجتاه       ويف هذه اإلثناء وصال حسا  

وأطفاله وهي تبكي، ثم العمة والعلام واخلالاة واخلاال وأبنااء وبناات اخلاال       
واألقربااء وااااريان حاصااروا األساارة الصااغرية القادمااة ماان اخلااارج والكاال  

 يرحبكن، فيما كانت جيين مشدوهة مما تراه.
ماات تنطاق بفاا باللغاة     وكانت تكز  االبتسامات عل  اامياع ماع بضاعة كل   

 الكردية"شكرًا.." كيف احلال؟.. "جئت أهاًل".
  تكان  هذه الكلمات ال  كانت قد عملافا زوجفاا حسان يف لنادن، ولكنفاا      

تعرف أين ومت  تستعملفا؟. وبعد ذلك بدأ املككب بالتأر  من جدياد مان   
 املطار اا فندق أمحد، وكان أمحد هك اآلخر يمن املستقبلني.

خان قد طكقت حسان وأسارته الصاغرية، تاارة تقبال هاذا وتاارة         كانت آته
تطبع قبلة عل  جبني ذا . وحسن كان يداعب هذا ويقرص خد ذا . وكاان  
ينظر باستغراب اا قاماتفم، ألن بعضفم كانكا اطفاااًل حاني غاادرهم حسان     
أما اآلن ففم شاباب ياافعكن، واا جاناب ذلاك كاان يعارف أهلاه وأقربااءه         

وكانات العماة "حبيبااة" تاروي قصاة لبقااء القابض عليفااا       بزوجتاه جايين   
وكيفيااااة خالصاااافا وتقااااكل للسااااامعني. قلاااات هلاااام بعربيااااة مسااااكرة  

 "ما اف..ما اف".
 ويأككا لكالمي ثم أخلكا سبيلي.
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وكانت بعض النسكة يضأكن سرًا عل  ماا قالتاه حبيباة ثام وجاه بعضافم       
أنفت كالمفاا، اقرتبات   أسئلة اليفا ومشجعني ايفا عل  إدامة حديثفا، وحني 

 مليأة ابنة عم آته خان وقالت:
يااا أبنااة عمااي، تعاارفني ب ننااا نسااينا نثاار احللااكى والشااكككالته وتعطااري  -

 القادمني، فانتفضت آته خان ويربت كفا بكف وقالت ملفكفة:
 من شدة فرحتنا.لقد نسينا األمر  -وا  تصدقني-

 ثم همست قاولة:
 ا ا  كل شيء.لقد انستنا العمة حبيبة ساحمف-

 حني ففم احلاج فأكى حديثفما مرر أصابعه بلأيته وقال:
شكرًا للعمة حبيبة الا  أنساتك هاذه األماكر، أعتقاد أناه بعاد كال هاذه          -

 املظاهر كانت تنقصنا تلك.
 يأك حسن وقال:

  ذلك بابا؟ ان بعضًا من هذه العادات شااوعة حتا  يف أوروباا ويف نفاس     -
 مدينة لندن.
 وقال بنك  من الفرح:ثم هز يده 

أحيانااًا حااني يزفااكن العااروس جيمعااكن العلااب الفارغااة واألشااياء املفملااة    
ويعلقكنفا بسيارة العروس، يف الكاقع لديفم عاادات أصابأت مفملاة حتا  يف     

 قرانا الناوية.
 ورد عليه أبكه باستغراب:

مااع كاال هااذا التقااد م الااذي وصاال اليااه الغربيااكن، هاال ميارسااكن هااذه     -
 الطقكس؟.

 ل حسن:قا
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أي وا ، ان هلم عاادات قاد حتّيار األنساان فعااًل، كااخلرزة الزرقااء والياك م         
 املشؤو م، ويك م السعد، وعني احلسكد.

 يأكت أمه وقالت منشرحة:
حسن حبييب هل مازال هنا  شباب يقبلكن الفتياات يف الشاار  كماا حاد      

بشاابة يف  أن رأيته يف لندن عند زيارتي اليكم. كيف رأينا شابًا قاد التصاق   
 حمطة القطار ويتبادالن القبل أما م أنظار ااميع دون ان يبالكا ب حد.

 يأك حسن وقال:
كيااف أنساا ؟، مازلاات أذكاار  حااني أدرتم وجفااك عنفمااا، وبااداًل ماان أن  -

  جال، كنتم أنت غارقة يف اخلجل وقلت باستأياء:
 أ  حيصال علا  مكاان جناب أحاد احليطاان أو زاوياة، و  جيادا إال هاذا        -

 املكان وبني كل هذا احلشد من الناس.
غمز احلاج لزوجته بعينيه منبفًا أياها أال تكرر ذلاك أماا م كّنتفاا ألنفاا مان      

 اااوز أن الحتب مساعه.
 يأك حسن ثانية وقال:

أبي.. انفا التعرف عماذا نتأد  والتففم ما نقكله ك نناا حنساب هلاا اااكز     
 كما يقال عندنا يف األمثال.

 خان تقكل:وأنربت آته 
أ  تكتب لنا ب ن زوجتك وأطفالك تعلمكا اللغة الكردية بطالقة. واذا كانت -

كما تقكل كيف أحادثفا؟ علا  هاذا مناذ وصاكهلا   نسامعفا تاتكلم، وأناا        
 أتصكرها تعبة.

 كعادته يأك حسن وقال:
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دعفام علا  هاكاهم سايتعلمكن بااإلختالا، أناا كنات أتعاب يف النفاار لاذلك           
 يف الليل ال أجد الكقت الكايف لتعليمفم. حينما كنت أعكد

 مدت الكالدة يدها اا عنق ابنفا وقبلته مرارًا وقالت بفرح غامر:
 "أيفا امللعكن.. اذًا ملاذا كنت تكتب لنا انفم تعلمكا الكردية".-

 قفقه حسن من تعليق أمه وقال:
"كنات أرياد إفاراحكم، والتخفياف مان لاكمكم لاي ألناي تزوجات مان فتاااة           

 ية".أجنب
 هز الكالد رأسه وهك يقكل:

 املس لة هّينة ان شاء ا ، وبعد فرتة سيتأدثكن بالكردية أحسن منا مجيعًا.-
 وتدخلت ثخشان حبرارة لتقكل:

أين ذهب أنا، س علمفم خري تعلايم وأناا املساتفيده ألن جايين باملقابال      -
 تعلمين االنكليزية وتقكي لغ .

خاان ومشساه إمارأة أخاي زوجفاا      آتاه   ومن جفة أخارى كانات بفياة اخات    
 تتأدثان عن جيين وبفية تقكل:

كّنتنا رقيقة وجذابة جدا، ولك ألبسناها الزي الكردي سيربز مجاهلاا أكثار   -
 وعلينا ان نقكل: ماشاء وسبأان ا .
 ونكزت خفية مشسه وقالت هامسة:

ولكن هل تصدقني أنفا أسلمت فعاًل، وان   تكن كذلك علينا ان حنسابفا  -
 أي أنفا غري مسلمة. –عداد من هم عل  غري ديننا يف 

 وأجابتفا مشسه بيقني:
ال.. يا أختاه، انفا أسلمت منذ البداية وإال كيف كاان العام احلااج يريا      -

 أن يتزوج ابنه واحدة غري مسلمة.
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 فردت عليفا بفية:
ذلك لزواجفا، تذكرين كيف أقا م الدنيا هك وآته أخ   لقد اشرتا –صأيح 
 داها حينما مسعتا بذلك يف حينه.و  تقع

 يأكت مشسه وقالت بصكت خفيض:
 املفم.. اللفم اجعله خريًا، وليكن مقدمفا مباركًا ان شاء ا .-

ولكااين بصااراحة ال أسااتطيع أن أتفجااي أمسفااا أو أحفظااه، فقااد أنساااه    
 "جيين.. جيين".

 همت بفية بالقرتاب رأسفا منفا قاولة بفمس:
اذا نسايت امسفاا أن تتاذكري اانّياة فأتماا       وحيك.. اناه سافل، حااولي   -

 تذكر  بامسفا.
 ويأكتا معا هلذا التعليق حبرارة.

وصاال املككااب يف الليلااة التاليااة السااليمانية، وتكجااه كاال أساارة اا بيتفااا، 
وخفت وطاة الزحاا م علا  بيات احلااج، حيا  بقا  أفاراد األسارة وحادهم.          

ما داخل السيارة اا غرفتفما وبادروا فكًا بنقل طفلي حسن اللذين كانا قد نا
 املفيئة هلما قباًل.

كان بيت ماريزا علا  وآتاه خاان يقاع بعاد حملاة العقااري يف فساأة سافلية           
مرتفعة قليال والدار مبينة عل  الطراز احلدي ، وجاء التجديد بعد ان أصابح  
أكثر أصأاب البيكت يقلدون اآلخرين فيفدمكن دورهم القدمية وينتقلاكن اا  

 املدينة ويبنكن دورًا جديدة.أطراف 
  يكن حسن قد رأي هذا البيت قباًل، آلنه حينما ساافر اا لنادن ملكاصالة    
دراسته كانكا مازالكا يسكنكن يف بياتفم القاديم يف حملاة "طكي"اذة". وكانات      
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دارتفام ااديادة طااابقني حيتكياان علاا  غارف عديادة مااع محاامني شاارقي       
 وغربي.

  بلككناة تطال علا  ااباال وعلا  املناارر       ويف الطابق العلاكي كانات هناا   
الطبيعية ااميلة لكردستان وال  كانات تادخل البفجاة والسارور اا قلاكب      
الناررين. هذا عدا ان باحاة الادار كانات قاد نظمات حلديقاة مجيلاة منساقة         

 زاهية مليئة بالزهكر.
احتاارت جايين للأظااة حاني قادوهااا اا غرفتفاا وساارح خياهلاا، وقالاات يف      

 نفسفا:
 يا ترى هل أن هذا هك بيتفم ا م أننا يف فندق!.-

 وقطع حسن حريتفا وفاج ها بقكله:
 هالو.. حبيب  كيف وجدت الدا والغرف واألثا ؟ هل أعجبتك؟.-

 "جيين" ال  كانت ماتزال آثار اإلرتبا  بادية عليفا قالت بسرور:
 أعجبين جدًا وأنا سعيدة مبا أراه.-

ياهلا قد ذهب بفا بعيدًا وكانات تقاكل يف نفسافا    "غري أنفا يف احلقيقة كان خ
 أخش  أن حسن حني يعاود حياته السابقة يف مدينته.

ويزداد اختالطه ب هله وأحبابه، أخش  ان يفملاين أو ينسااني وخاصاة أن    
 أربع نساء" ولكنفا مع ذلك قالت لزوجفا: شريعتفم تسمح هلم ب ن يتزوجكا

منيف، يف احلقيقاة   أكان أتصاكر أن    هل هذه دار اعتيادية أ م انفا قصر -
 بلدكم يككن بفذا اامال كما    طر ببالي ب ننا نسكن هذه الفيال الفخمة.

 يأك حسن وقال:
وكيف كنت تفكرين؟ وهل كنت تتصكرين كبعض الناس من بين قكمك أننا 

 نعيش يف الصأراء ونركب اامال ومنشي حفاة.
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 واستطرد قاواًل وهك يضأك:
م عرب لبصأاري، عرب البادية، الذين   يبقكا اآلن كما كاانكا  ان هؤالء ه-

يف السابق، اعتقد ب نفم تطكروا أيضاًا.. بياد أنناا "كارد" كماا شارحت لاك        
مرارًا وان بلدنا مجيل، اآلن وحنان يف الليال ولكناك غادًا ساتتمتعني جبماال       

 اخلالبة. املدينة ومناررها
نفسافا وهاي الا  اعتاادت     كانت جيين تنظر مينة ويسرى،   تكن تصدق 

العيش يف بريطانياا يف دار متكاياعة صاغرية كانات بالنسابة اا هاذه الادار        
اشبه بلعبة الشخاا، واالن جتد نفسفا يف هذه الدار الكبرية مندهشة   تكت 
تدري كيف تعرب عن شاعكرها ولكنفاا ماع ذلاك فقاد كانات يف قارارة نفسافا         

 منشغلة بشيء آخر.
قاارب احملايطني حبسان سايجلكنه ينسااني أو ميال       "أتصكر كل هاؤالء األ 

مين، ها أنا قد رأيتفم يف يكمنا األول كيف أنفام مجيعاا حييطاكن باه وهاك      
فرح بكجكده بينفم، خاالل هاذين الياكمني   حيااثين بشايء ساكى مجال        

 عابرة أو تعليقات خاطفة، لنرى ماذا  بئ لنا املستقبل؟.
  أجاد أبااه وأماه وأهلاه والقارباه      لننتظر! ملاذا تراودني هذه األفكاار؟ أ 

صارحية مناذ أن   كيف يدارونين! وكم حيبكنين ويعلنكن معزتفم لي، ألكان  
وطئت قدماي أرض املطار وأطفالي ينتقلكن مان حضان اا آخار، وخاصاة     
شقيقته ثخشان انفا تكاد تطاري فرحاة بكجاكدهم وباني كال حلظاة وأخارى        

يب مييال اليفاا وأعتارب  نفساي     تبدي استعدادها ملعاون ، يف احلقيقة ان قل
 أيضًا. حمظكرة ألنفا تتقن االنكليزية

كانت جيين غارقة يف هذه اخلياالت حني وصلت اليفا ثخشان بفدوء خشاية  
 من إيقار األطفال الذين كانكا نياما وقالت هلا بانكليزية:
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جيين حبيب  أرجكا أن تنزلي اا الصالة الكل بانتظار ، وأخذت بيادها  -
 ا معا.ثم نزلت

كانت املاودة مفي ة واألكلاة املكياكعة عليفاا الياك م كانات "الكفتاة" الا         
تسم  يف السليمانية بكفتة صاابكنكران نسابة اا احمللاة املتخصصاة بفاذا      
 النك  من الكفتة وكان حجم الكاحدة منفا يقارب حجم كرة صغرية لآلطفال.

والسلطة وكانت  وكان حسن حيب الكفتة ال  كانت حماطة بالطرشي واللنب
 اخلالة آفتاو ملكفة اليك م باعداد الكفتة.

 وجلست جيين بني محاتفا وبني ثخشان شقيقة زوجفا.
احلماة يدها لت خذ كفتاة مان احلجام الكابري     حني بكشر بتناول الطعا م مدت 

الكبري وويعتفا يف اناء جيين، فيما تناول محكهاا قطعاة كابرية مان اللأام      
يف اناء جايين، وحاني نظارت جايين اا اناوفاا      وطلب من زوجته ان تضعفا 

املليان بفذه األكلة الثقيلة تنفدت وهي مندهشاة كياف ميكنفاا تنااول كال      
نفسافا انفاا تكفايين ملادة     ماهك مكيك  يف اناوفا اخلاص، وقالت يف نفسفا 
 اسبك  اذًا ما العمل وها هي العيكن مثبتة علّ ؟.

ابنتفا ان تصب هلا ساكب السالق يف   شجعتفا محاتفا عل  األكل وطلبت من 
 اناء آخر.

رغم حماولتفا   تستطع جيين ان تكمل تناول حت  نصف الكفتة ال  أمامفا 
واستنجدت حبسن وهي تنظر اليه لعله  فف عليفا هاذا اإلجباار علا  األكال،     
غري ان حسن   يكن منتبفًا اليفا بل كان قاد اساتغن  عان الشاككة والساكني،      

 بشراهة. وحني ويع أبكه كفته أخرى يف اناوه قال حسن: واللأموكان الكفتة 
هذه تشبه "الكيبة"، والكيبة تصنع من كارش احلياكان وحمشاية باالرز،     -

 قال هذا الزوجته.
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واثناء تناول الطعا م دعاهم عمه وزوجة عماه اا تنااول العشااء بعاد غاد يف      
 ثاية.و ال بيتفم وتككن األكلة هي الكيبة

 ته خان اا كنتفا جيين وقالت:وفج ة انتبفت آ
وحيي، ان عروستنا   تتناول شيئا، وجاءت هلا بإناء نظيف وويعت فياه  

 كفتة من احلجم الكبري وهي تقكل:
جينة حبيب  كلي.. وأحيانًا بالعربية تقكل هلا: كلي، ناساية انفاا التعارف    
ن العربية وجرت بينفا وبني ثخشان حكار حكل العربياة الا  كانات آتاه خاا     

ختاطب بفا كّنتفاا وياأكت لاذلك. كماا ياأك احلايارون أيضاًا، وشارح         
أكاتفم فضااأكت جاايين أيضااًا  حساان لزوجتااه املكيااك  الااذي أثااار ياا 

وانتزتفا فرصة لت ذن من احلايرين وتنسأب اا غرفتفا اا حي  اغتسالت  
 ونامت.

وأستغل حسان فرصاة عاد م وجاكد جايين بادأ يشارح لكالدتاه عان أعتيااد           
الكجبات اخلفيفة وانفا تفضل قطعة من الباد ماع رغياف خباز     األجانب عل  

 عل  كل هذه األكالت فسار  أبكه حسن ليس ل زوجته:
 بعثي غدًا باكرًا من يشرتي لنا الزبدة.هل لدينا زبدة؟ اذا   تكن مكجكدة فا

*** 
جيين إمرأء عاقلة وهادوة وتربت يف أسرة، كانت والدتفا حريصة عليفاا و   

تنطلق عل  هكاها، كان أبكها قد تكيف قبل زواجفا من حسن  تسمح هلا ب ن
بسنتني و  تبق يف البيات ساكى أمفاا وأختفاا الا  كانات تكربهاا وكانات         
متزوجااة وهلااا طفااالن. وكااان حساان حمظكرااًا حياا  صااادق فتاااة بفااذه     
املكاصفات،   تكان علا  شااكلة صاديقات أصادقاوه والا  كانات بيانفن         

الكسااول أن حيملان مان أصادقاوفن ليجاربنفم      حمتاالت كن حياولن  بشات   
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عل  الزواج وبعد الزواج كانت تبدأ مشااكل الحصار هلاا بالنسابة لبعضافن      
 والبعض اآلخر منفن.

 ارتضني مبا قدر هلن وكن قد تكيفني مع ويعفن العاولي.
وكانت هنا  فتيات حياولن اجبار أصدقاوفن عل  الصرف وعل  البذخ وبعد 

ل  هاوية اإلفاالس كان يرتكانفم لريماني الشابا  علا        ان يت كدن من أنفم ع
 صيد آخر.

*وكان حسن جارًا ألسرة جيين حي  كانت أ م جيين تراعيه وأحيانًا ترتب 
لاه بيتااه وتغسال مالبسااه مقاباال أجار زهيااد وكاناات جايين تعماال يف أحااد     
املخازن حي  تعرفت عل  حسن الذي أعجب بالفتاة وب خالقفا وخفة دمفا، 

فقا عل  الزواج وثم تزوجفا ولكنه يف البداياة   يساتطع إخباار    وبعد فرتة ات
زواجه من أجنبياة فضااًل عان     أبكيه بزواجه ألنه كان واثقا ب نفما الحيبذان

أنفما كانا قاد وياعا أعينفماا علا  عادة فتياات لتكاكن واحادة مانفن مان           
نصيب حسن وحني ايطر اا إخبارهما بزواجه غضبا منه غضابا شاديدًا،   

فما كتبا اليه معاتبني "هل ذهبات للدراساة ا م للازواج؟"، وأساتمر     وحت  ان
اخلالف عرب الرساول اا ان اجنبا ابنفما البكر وحني تسلمت آته خان صكرة 
حفيدها أجفشت بالبكاء وثم بدأت تطبع القبالت عل  وجه الصاكرة. وبعاد   

ياة!  كتبا اا ابنفما حسن رسالة باركا فيفا هلما مكلكدهماا وانتفات املعار  
ولكنفماا أشاارتطا علاا  حسان ان تغااري زوجتااه دينفاا وتعلاان إسااالمفا. ويف    
رسالته ااكابية طم نفما حسن ان زوجته أشفرت إسالمفا يف ااامع وهكاذا  

 طكيت صفأة اخلالف.

 
*** 
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مع ان آته خان تعبة إال انفا كانت فرحة بعكدة ابنفا وكانت ختطط ملا جيب 
عمله غدا إلبنفا وزوجته وقد سرح بفا خياهلا اا األيا م القادمة أيضًا وماهك 
املطلكب منفا عمله لتدخل الفرح يف قلكب أحبابفاا العاوادين.. ورلات علا      

حت  وانتفضت لدى النعاس ونامت. و   ر حلظات هذه احلال حت  غلبفا 
مساعفا صكت بكاء حفيدها فذهبت عل  عجل اا باب غرفة ابنفاا وزوجتاه   
وس لت عن األمر، فطلب منفا ابنفا الدخكل، وحني دخلت وجدت جيين وقد 
أحتضنت ابنفا وهك يبكي بإستمرار، وبدأت آته خان بالدعاء وقراءة اآليات 

 القرآنية عل  احلفيد وهي تقكل:
آالن!   هذا البكاء؟ وحينما كانت تقرب منه كان الطفل لتطلع روحي يا -

مففكماة وكانات   يصرخ ويلتصق أكثر ب مه وهك يتمتم بكلمات أنكليزية غري 
آته خان حااورة التادري مااذا تفعال وتسا ل ابنفاا   يبكاي بفاذا الشاكل؟          

 أخش  ان يككن بت ثري تغيري املكان.
ل  حني غرة بادأ ياؤذن عارب    فقال حسن: ال.. يا أماه.. ان املؤذن فج ة وع

 مكربة الصكت ف يقظ الطفل وبدأ يصرح.
رغم ان آته خان أ رادت يف البداية طم نة الطفل ب ناه اليكجاد شايء  ياف     

 وهذا آذان الفجر إال ان ذلك   مينعفا من القكل:
هال ياروري أن تكاكن اآلذان عارب مكاربات الصاكت       "ان الطفل عل  حاق.  

راحااة األطفااال، لساات أدري هاال كااان هنااا   وبفااذا الشااكل املاازعا اقااالق 
مايكروفكن يف زمن النيب حممد "ص"؟ يف حلظة واحدة عشرات املآذن تبدأ 
بب  اآلذان وعرب مكربات الصكت ويف هذا الكقت البااكر، قادميا كاان النااس     

عل  ساعاتفم ويف املكعد احملدد يستيقظكن ويذهبكن اا ااكاماع  يعتمدون 
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ون دون ان يزعجكا أحادا هال ان هاذه األصاكات     يؤدون صالة الصبح ويعكد
 ال   اًل املدينة صخبًا يرورية للصالة؟

 وفكق كل هذا الضيم ان مؤذن جامعنا ميلك صكتا أجش اليسر السامع.
 وقبل أن تنفي آته خان تعليقاتفا أنف  املؤذن اآلذان أيضًا.

 ل  اآلذان.متثاوبًا: اذهيب أماه اا النك م، لعل الطفل يتعكد عوقال حسن 
 ف جابته أمه: ال يا أبين علّي أواًل أوءدي صالة الفجر.

*** 
ومنذ صباح اليك م التالي بدأ جرس باب مريزا عل  يرن، األقرباء واملعاارف  
قادمكن للسال م عل  حسن وزوجته. وكان حسن قد أرتدى مالبساه وجلاس   

ال  قضاها بينفم للرتحيب بفم. حسن كان كرديًا اصياًل   تغريه السنكات 
 يف انكلرتا.

كان مايزال حياب األكالت الكردية، يشرب الشاي يف االستكانة، اليساتأم إال  
بليفااة املدينااة. وكااان قااد أوصاا  أباااه بتفيئااة املالبااس الكرديااة والكالااة   

 اهلكرامية ويف البيت كان حيب السماور وابريق الشاي وسجادة الصالة.
مع التمن الكردي أيا م العيد، كم انه يتذكركم كان حيب املشمش والكشمش 

مثااار تعليقااات حتاا  صااار ذلااك  تكاقااًا يف الغربااة للعااكدة اا دياااره،  كااان 
أصدقاوه الذين كاانكا يعيباكن علياه ذلاك وحيثماا كاانكا يزوروناه يقكلاكن:         

 نذهب اا سرشقا م وملكندي ودرطزين "حمالت السليمانية".
 وحسن يرد عل  سخريتفم بقكلة: 

يين أن أككن مثلكم، ماا ان وصالتم انكلارتا حتا  تغاري       الشك أنكم تريدو
 اما ويعجبكم ان تستعملكا الكلمات االنكليزياة يف مفاردات أحااديثكم رغام     

 اافد ال  تبذلكنه يف ذلك والتجاوكم اا.. ا م.. ا م.. ا م......
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وما ان تقرتب أعياد امليالد، وحتا  تنفمكاكن كا ي فارد بريطااني للتفياؤ       
 د، أما أعيادنا فليس لكم أدن  علم بقدومفا.الستقبال العي

من العار أن ينس  اإلنسان أصاله ونسابه وتراثاه وقكماه، وهكاذا تارونين        
 مرتبطًا بكطين أرتباطًا وثيقًا.

 وكان ردهم الساخر اا حد ما مصيبا حي  كانكا يقكلكن له:
"أجاال، ان الساايد حساان التغااري مطلقااا أال تاارون ان زوجتااه ماان حملااة      

 ان يف السليمانية او ليست تتأد  الككردية هي وأوالدها بطالقة".صابكنكر
 ثم يضأك ااميع، ويرد حسن عليفم بابتسامة قاوال:

ما  ص زوج  أنتم علا  حاق، لسات وحادي يف هاذا األمار فاالكثريون        -
مثلي انبفروا مبا رأوه، وأنا أيضًا وقبال ان أفكار جيادًا أحببات وتزوجات،      

أطفالناا ألختلىا  عنفاا وأناتم الشاك تعرفاكن أهال         واآلن ما ذنبفا وما ذناب 
 زوج  وتعرفكن أيضًا كم كانكا طيبني معي.

*** 
ويف اليك م الثال  من عكدة حسن كلنت أسرته مع عدد من األقرباء املقربني 
مدعكين لتناول الغذاء يف بيت عمه وحسب غإلتفااق كانات الثاياة الكردياة     

معروفة ب نفا ذات راوأاة  ذه االكلة هي ال  ستتصدر املاودة مرة أخرى، وه
زكية معطرة حبي  ميكن مشفا حت  أما م الباب الرويسي للدار. وكاان العام   
حريصًا عل  ان تككن األكلة جيدة وزاوادة عان احلاجاة وباني فارتة وأخارى       
كان يذهب اا املطبخ للت كد من ان كل شايء علا  ماا يارا م، وكاان هناا        

علا  املكقاد يغلاي وفياه رأس الغانم واللساان وغريهماا، فيماا كانات           جدر
 النسكة  يطن وصالت الكرش بعد ان ميألنه بالرز.

 وبني فينة وأخرى يقكل العم لزوجته:
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 "أخش  أن يككن األكل قليال اليكفي باحلاجة.
وزوجته ترد عليه ان   تبتعد فسكف أمزق قميصي حنقاة علا  تادخالتك    

 مد ابتعد عن املطبخ إال انه كان مازال قلقًا.رغم ان العم حم
بدأ الضيكف يتقاطرون وبادأت التأياات والتعليقاات والرتحياب بالضايكف      
رغم ان جيين كانت قد تزينات وارتادت مالباس مجيلاة وتاكز  االبتساامات       

بكلماات شاكرًا وكياف حالاك وجئاتم بااخلري باللغاة الكردياة اال أن          وتتلفظ
وجففا، ألنفا عل  العماك م كانات كااألبكم و      مسأة من احلزن كانت تكسك

تكن تدري عماذا يتأدثكن وحني كانات احادى النساكة تاتلفظ أسام حسان       
كانت تفز رأسفا بامسة كانفا تريد ان تقاكل: ففمات ب نكماا تتأادثان عناا      
ولكنفا كانت مت كدة ب ن أحدا اليتأد  عنفا أو عن زوجفا بسكء عل  األقل 

 حسن.يف وجكد آته خان والدة 
وكانت سكزان أبنة حسن متعلقة بعمتفا ثخشان ال  كانت جتيد االنكليزياة  
وتتأد  معفا وكانت سكزان التفارقفا حي  ترافقفا أينما ذهبت فيما كانت 
نساء األسرة يطلنب مان ثخشاان ان ترتجام هلان ماا ياردن احلادي  باه ماع          

 سكزان أو مع أمفا. وكانت أسئلة بعضفن غري مقبكلة مثال:
  ليفا هنا أمجل أ م لندن؟ أس ليفا هل حتب جدتفا ؟ أكثر أ م جدها؟.أس-

أما جيين فكانت قد منيت طفلفا يف الغرافة لاذلك كانات مضاطرة ان تازوره     
وتتفقد حاله بني فرتة واخرى وأحيانًا كانت جتلس عل  حافة السارير الاذي   

 كان الطفل قد نا م عليه ويبدأ خياهلا يسرح بعيدًا.
ذا علّ  داومًا أن أفكر مبصريي ومساتقبلي، ياا ُتارى هال     "لست أدري، ملا

بإمكاني أن أواصل املشكار؟ والظاهر أن حسن بدأ  طط ملزاولة األعماال  
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احلرة ال  تتطلب منه السفر وهذا يعين غيابه عّني، والأعرف ماذا ميكانين  
 لغ . أن أعمل وحدي وسط مجع اليعرفكن
حسن اّا فتاة تادعي "طكاللللاة" قاال    ومفاج ة اليك م   تكن سارة حني قد م 

انفا ابنة خاله و  تكن يف املدينة حت  ت تي مع األهل اا بغداد الستقبالنا، 
 وقد رأيتفما منسجمني  ا م اإلنسجا م.

 ان الفتاة جذابة حبي  كان حسن مفتمًا بفا".واحلق يقال 
وتذكرت كيف كانت متشاكقة للتعارف علا  أهال حسان، فيماا بادأت أياا م         
طفكلتفا وصباها  ر أما م نارريفا كشريط سينماوي، جيين الصغرية كانت 

البيكت منذ أن كانت يف الثامنة من عمرها وكان تبيع الصأف وتكزعفا عل  
األب يعمل يف أحد املصانع واأل م هي األخارى تعمال، أماا هاي فكانات ماع       

فا حبي  التعكدان إال يف الليل، ويف أيا م العطل وباداًل مان أن يساتمتعكا    أخت
بفا كان األب يثمل ثم يتشاجر مع زوجته ويصل الشجار اا حاد التضاارب   
باألحذية بينفماا، وكاان ذلاك يسابب أملاًا كابريا هلاا وألختفاا. وكاان األب          
ن معتادا عل  السكر حي  كاان جيلاب معاه قنيناة مان املشاروب الاذي كاا        

يتناولة كل ليلة ويف صباح اليك م التالي يذهب اا عمله ناسيا كال ماا حاد     
 يف الليل.

وكانت األ م حريصة عل  العمل حتا  تاؤمن ألبنتيفاا املالباس والضارورات      
ألن املعكنة املخصصة من الدولة لألطفال   تكان كافياة، وتاذكرت جايين     

ماا م الكنيساة املقفارة    الليالي ال  كانت تعكد فيفا مع أختفا وهما  اران أ 
همفما رغم أن الطريق   يكن خاليًا وكثريًا ما كانت العتيقة وكان اخلكف يدا

الطالبات أمثاهلن يعدن مان نفاس الكقات، ومازالات حلاد اآلن تتاذكر الياك م        
الذي مريت فيه أختفاا وأياطرت أن تاذهب وحادها اا املدرساة، وحاني       
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واياا الكنيساة وشار  يف    عكدتفا فكجئت برجال ساكران بارز هلاا مان باني ز      
اهلجك م عليفا ومن حسن حظفا ان رجاًل كان راكبًا دراجته، مير هناا ، وماا   
ان مسع صرختفا حتا  باادر لنجادتفا وخالصافا مان الاذوب املفارتس و         
يكتف بذلك بل سلمه اا الشرطة أيضًا، ومازالت جايين تتاذكر منظار ذلاك     

ت جايين حاني مسعات صافقة     الرجل املقزز ذا الراوأة العفنة. وفج ة انتفض
أحد األبكاب وقالت يف نفسفا: "جيين التككني ناكرة للجميال، حسان شااب    

وحيب ان يككن ماماًل مع اامياع ، وانات تعارفني خصااله     طيب و لص 
 هذه". ودخلت ثخشان وسكزان الغرفة حي  خاطبتفا ثخشان:

 الظاهر ان "آالن" مازال ناوما، لننتظر برهة أخرى.-
 ردت عليفا بلطف قاولة:ولكن جيين 

 العليه شيء، ليبق  ناومًا س محله يف حضين.-
فيما كانت األسرة عل  ماودة االفطار، داهمتفا العمة حبيبة ااارة ومعفا اثناان  
من األقرباء، كما حضرت االبنة ال  كانت تعمل يف بيات اخلاال لتخارب اامياع     

قاواًل ب نه لن يككن معفم يف ب نفم غدًا مدعكون اا بيت اخلال ولكن حسن اعتذر 
 هذه الدعكة ألنه سيذهب مع عمه غدًا اا بغداد، وأياف مازحًا:

لقد أصبنا بالتخمة من كثرة تناولنا هذه األطعمة الثقيلة الدمسة وباملناسبة 
 أرجك أمي العزيزة ان ختفف علينا ذلك وتكءكلنا اليك م حساء الرببني مثاًل.

يا أبين التعرف كم كنت أتعذب حني أتناول  : ولكنكفقالت أمه: عل  الرأس والعني
 هذه امل ككالت اللذيذة يف سنكات غيابك عنا، كنت أحتسر ألنك حمرو م منفا!.

وقاال حساان: مامااا كاال شاايء متاكفر يف لناادن، تصااكري ان هنااا  منطقااة   
يسكنفا اهلنكد تدعي "ساو  هاكل"، جتادين فيفاا كال ماا هاك مكجاكد يف        

 العطارين والبقالني.أسكاقنا وخاصة لدى 
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الرز ب نكاعه، البامياة الناعماة، العادس، احلماص، كال ماا تشاتفيه الانفس         
جتدينفا يف لندن وتصكري ان أصأابي كانكا يسمكن بي  ب مسااء حماالت   
السااليمانية لكثاارة مااا كنااا نتناااول األكااالت الكرديااة فيااه، أي كاا نفم يف      

 السليمانية.
د عدت الينا وأزحت عناا هماك م الادنيا ألن    وهنا تدخل الكالد قاواًل: املفم لق

امك أحيانًا كانت تريد أن  نع عنا حت  احلما م رنًا منفا انك اآلن الحتصل 
 عل  محا م دايفء يف ذلك البلد.

وكاناات العمااة حبيبااة تقاارأ األوراد وتاانفخ حكهلااا وأحيانااًا ترفااع صااكتفا    
 تكفيق.بالصلكاة والتسبيح وتدعك له بال

*** 
 اختل  الزوجان يف غرفتفما قال حسن لزوجته بدالل:ويف الليل حني 

 يا عسلي، هال حتضرين لي حقيبة السفر؟.-
وهل نكيت عل  السفر فعاًل، وأنت تعلم ب نه   ميض  عل  وصكلنا سكى -

 عشرة أيا م.
 الأريد املناقشة وأرجك أال تكاصلي استجكابي؟.-

 قالت "جيين" بشيء من االستضعاف:
 كم ستطكل غْيبتك؟.-
 عملي هك الذي سيأدد الفرتة.-
 ولكين أبق  وحيدة، حي  تذهب ثخشان اا املدرسة.-

سبق وأن أجبتك عن هذه التسااؤالت حاني كناا يف لنادن، بإمكاناك العناياة       
ب طفالك، وثم التنسي ان أمي ستككن معك حت  عكدة ثخشان ويفرتض ان 

 تتكيفي مع حياتك ااديدة.
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 ثم استطرد قاواًل:قال حسن ذلك واندس حتت اللأاف 
وقد وعدتين "طكاللللة" أن تزور  بني فينة وأخرى وهي كما تعلمني جتيد -

 االنكليزية.
حني مسعت جيين اسم "طكاللللة" شعرت ب نفا تلقت صدمة، ولكنفاا فكارت   
يف نفساافا "طكاللللااة" هلااا مكانااه متمياازة عنااد األساارة، وعالقااات العاااولني    

 يأكاتفما يك م أن تالقيا.وقرابتفما متينة جدًا، وتذكرت 
 ومع ذلك   تستطع أن تضبط نفسفا وقالت: 

الأعتقد ب ن هذه الفتاة حتسن التأد  باالنكليزية، ألني الحظات ثخشاان   -
 حني خرجنا قبل أيا م معا هي ال  تصأح هلا وتكمل ما تريده هي.

 رفع حسن الغظاء قلياًل وقال:
أن تعاارف هااذا القلياال ماان  املفاام انفااا تعاارف االنكيزيااة، أو لاايس جيااداً -

االنكليزية ال  تعلمتفا يف املدرسة، لك   تكن تعرف هاذا اليساري هال كاان     
 بيدنا شيء.
 قالت جيين:

 أعتقد ان الفتاة تفمك-
 انتقض حسن من مكانه وأزاح الغطاء ثانية ليقكل:

 هل تتأدثني عن "طكاللللة"؟.-
 مه:وملا شعر ب ن جيين خفضت رأسفا والترد أستمر يف كال

أرجااك ان تعلمااي باا نين أحااب "طكاللللااة" وأمفااا وأباهااا أكثاار ماان مجيااع  -
أمسع مرة أخرى اخلكض يف هذا األمر، وناة أمار آخار    أقرباوي. والأريد أن 

أود أن تفكري به، هك أن فتياتنا ليست مثل فتياتكم املتأاررات، هناا لاك    
قاد  يأكت فتاة مع رجل غريب ستصابح مسعتفاا مضاغة يف األفاكاه، وأعت    
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أنناا حتاادثنا يف لناادن عان هااذه األمااكر وفضاااًل عان هااذه التقاليااد العامااة،    
"طكاللللة" هي شابة منكذجياة متأرماة لادى مجياع األهال واألقاارب، لاذلك        

 أنبفك أال تلفظي بسكء اسم "طكاللللة" مرة أخرى.
 سكتت "جيين" عل  مضض، ولكن أفكارها رلت سارحة.

*** 
جيين وهي ودعته بقبلة فيما كان حسان   ويف صباح اليك م التالي قبل حسن

يبقا  فكاره عناد    يطمئنفا ويطيب خاطرها، وحني ودعه أباكاه طمانااه اال   
 جااااايين وأطفاهلاااااا ففااااام يف احلاااااظ والصاااااكن والرعاياااااة التاماااااة.    

 وقالت له أمه:
اذهب يف عناية ا  واليبق  بالك مشغكاًل باحلبيبة "جينة" وطفليفا أعاهاد   

 ألماكن اا أن تعكد بالسالمة.باني سآخذهما اا أمجل ا
أمي العزيزة، لست قلقًا عليفم، ألني واثق بانفم   يتمتعكا باحليااة أبادًا كماا    -

بفياة خاان كانات قاد     هم اآلن. وفيما كان حسن  ارج مان الادار دخلات اليفاا      
أرتدت السكاد وكانت قد أخفت  شالتفا حتت احلجاب وكاان ميئفاا بسابب    

لتخرجاا معاًا وتاذهبا اا احادى ماالس النسااء للتعزياة.        مع آته خاان  اتفاقفا 
وقبيل ذهاب األختني بدأت آته خان تتأد  ألختفاا بفياة عان سافر حسان اا      
بغداد واخلالة تدعك له بالسالمة. وحني همات آتاه خاان بااخلروج تاذكرت با ن       
جاايين تبقاا  وحاادها يف البياات ف قرتحاات أختفااا ان ترساال شخصااًا اا العمااة 

 وتبق  بصأبة جيين ولكن آته خان رفضت األقرتاح قاولة: حبيبة لت تي
  افكن منفا. أخش  ان جيين وطفليفا

فضااأكتفا هلااذا التفسااري، وقالاات اخلالااة: كاناات العمااة مليأااة وابنتفااا        
"سرطكل"" جيدتني ملثل هذه األحكال ولكنفما ذهبتا اا بيات ابنفاا حيا     
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ت مالبسفا مباا يالوام مثال    كّنتفا عل  وشك الكالدة. وكانت آته خان قد بدل
هذه املناسبات وعلقت بصكت وايح "النساء اللكاتي يتازينن باملخشاالت   
حني يذهنب اا التعزية اليعرفن األصكل وأن بعضافن ينساني انفان ذاهباات     

 اا امل  ".
فقامت جيين كما علمفا زوجفا احرتامًا ودخلت غرفة جيين لتخربها بذهابفا 

هنا  لغة مشرتكة بينفما اال ان الكناة عرفات با ن     حلماتفا، رغم أنه   تكن
محاتفا ستخرج ألمر ما وأنفا جاءت لتطمائن عليفاا وردت غلا  مالطفاتفاا     
ب"أوكي..أوكااي". وقباال انفاااء حااديثفما حثتفااا أختفااا علاا  االسااتعجال  

فمتفا ب نفما ذاهبتان اا ولكنفا عادت والتفتت اا جيين وبإشارات مبفمة أف
انفما ستعكدان بعد ساعة واحدة، ويف تلاك اللأظاة وصالت    مكان فيه بكاء و

 مليأة بنت عم آته خان لتبق  يف البيت مع "جيين" وطفليفا.
 وحني همت الشقيقتان باخلروج قالت آته خان ياحكة:

"أوه يا حسن، يا ولدي العزيز، أ  يكن خري لنا وهلا لاك كنات قاد تزوجات     
 رأسفا وتقكل: "أوكي..أوكي"بفتاة كردية نففمفا وتففمنا، ال أن تفز 
*** 

مض  أسبك  عل  سفر حسن خاللة كانت آته خان قاد خرجات ماع جايين     
وطفليفا اا التنزه مارارًا، ورغام ان اااك اخلريفاي كاان قاد بادأ ميال حناك          
الربودة اال انفا أخذتفم اا مصيف سرجنار وكاذلك اا قلياساان ماع جادور     

 ماور والكتلي وكانت تقكل:ملة والعرو  واللأم بالعجينة والسالدو
انفا غربة، علينا ان نرتمفا كثريًا، هي كن  ومبثابة ابن  بعيدة عن أهلفا -

 والتعرف لغلتنا، علينا مراعاتفا عل  احسن وجه.
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*كانت جيين قد بدأت بالتعكد عل  حياتفا ااديادة وتشاعر مبعزتفاا لادى     
رتفا ولكنفاا  بالرتمجاة حساب مبقاد   أهل حسن، رغم ان ثخشان كانت تقاك م  

 أحيانًا كانت تقكل يف نفسفا: 
يؤثر عملي هاذا كرتمجاة علا  دروساي والأساتطيع العباكر اا       أخش  ان -

 صف أعل  صف أعل  هذه السنة.
وأحيانا كانت تتذمر من كثرة أسائلة األهال واألقاارب الاذين كاانكا يريادون       

 ترمجة كل كبرية وصغرية مما يتأدثفا القادمكن اادد والزوار.
  أحايني أخرى كانت النسكة يت ففن ويقلن:ويف
هنا يف مدينتنا كل هذه الفتيات اامايالت، ملااذا    ارت حسان واحادة      -

 بية النففمفا والتففمنا. وتقكل واحدة أخرى:منفن وتزوج من أجن
حاني يصاال أبناؤنااا اا تلااك الاابالد ويارون كاال هااذه الفتيااات احلساااناوات   

بفن وتتكطد عالقاتفم بفن. ففا هك أبن أساطة  نبفرون األنيقات املتأررات ي
خضر الذي كان قد ذهب هك اآلخر للدراسة ويقال ب نه تزوج من فتااة ثرياة   
يعيش يف كنففا وهي ال  تصرف عليه. ويقال ب نفماا عاشاا معاًا كارفيقني     
دون زواج ملدة سنتني اا ان ولادت املارأة طفااًل ف ياطر الشااب ان يعقاد       

 تأدثة تقكل:عليفا، واستطردت امل
  أنه قال: حني عاد ابن شقيقي شريزاد روى لي تفاصيل هذه املس لة وحت

طاملا تفجمت علا  ابان أساطة خضار وطلبات مناه أن يتازوج فتاتاه الا           
فتاته ال  يعيش معفا، ولكن وحبسب رواية شريزاد ان الكلد كاان يقاكل:   يع

إمارأة  بال س قضاي معفاا الكقات حتا  أكمال دراسا  واناربت         -الأتزوجفا
نايجة لتقكل: وهل يف هذا رجكلة؟ ملاذا كان يقضي معفا الكقت ويعاشارها  

 وثم اليريد أن يتزوجفا؟.
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وقالت واحدة أخرى: إذًا املرأة حت  هنا  مغدورة ومفضكمة احلقاكق كنات   
أتصكر ب ن املرأة الكردية وحدها مظلكمة وانفاا تعااني مان ساطكة الرجال      

ا، وهي تتعب وتكدو وتربي األطفال وتدير الذي ي مرها باجناز ما يطلبه منف
شااؤون البياات وزوجفااا الساايد يرتلبااع علاا  عرشااه دون أن يبااالي حبقااكق  

 زوجته.
وقالت إمرأة بني اخلايرات، املرأة تشعر بفذا الظلم وبقسكة الرجل ولكنفاا  
يف مثل هذه احلاالت تصرب وتكاصل اإلساتمرار يف حياتفاا الزوجياة التساعة     

حتا  اليشارتدوا، رغام انفاا تاذرف الادمك  الساخية يف         وذلك ألجل أطفاهلاا 
 اخلفاء والتنعم بلذة احلياة.

 وتدخلت إمرأة أخرى يف املناقشة وقالت:
كل ما ذكرتن صأيح ولكن داومًا هنا  العكس، ففناا  نسااء لسان مبثال     -

هذه التضأيات، فبينفن من تتزوج ثانية بعد طالقفاا أو ترملافا والحتساب    
 الذين يتشردون ويتكزعكن عل  بيكت األقرباء.أي حساب ألطفاهلا 

ثم جرى احلدي  عن الرجال الذين هم أيضًا يف مستكيات  تلفة فبينفم من 
تزوإ عيناه حبثًا عن املرأة و كن زوجاة. ولكان إحاداهن أرادت أن تاربط     

 املس لة كلفا بزواج حسن وقالت:
ال يستساالمكا باعتقااادي ان الشااباب الااذين يسااافرون اا اخلااارج علاايفم ا  -

وأناا أرى أن يتزوجاكا قبال سافرهم     للمغريات واليتزوجكن مان األجنبياات.   
 لرتافقفم زوجاتفم يف سفرهم والعيش معفم يف الغربة.

 عقلت واحدة أخرى:
وهل تستطيع العكاول ت مني معيشة أبنفا وزوجته وثم أطفاله فيما بعد اذ -

ليست كلفا ذات إمكانيات مالية جيدة. وخاصة انتني تعرفن مطاليب فتيات 
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اليااك م ماان الااذهب واملخشااالت الاا  تااؤدي اا خااراب بيااكت أهاال الفتاا ،   
كتفا وبالعكس فالزواج يف اخلارج اليكلفالشاب شايئًا والفتااة تريا  مبشاار    

 لزوجفا قي حياتفما البسيطة.
*** 

مضت ستة أشفر عل  عكدة حسن وزوجته، وكاان قاد أغارق حسان نفساه      
باألعمال احلرة والتجارة ناسيًا ختصصه األصلي، فيما بدأت آته خان تغمز 

 من قناة كنتفا وتقكل لزوجفا:
 حلاكات جيااملن  انظر اا كنة العمة مينا أو كنات أقرباونا، انفن مجيالت، -

هذا وذا  و دمن محاهن ومحاتفن، ولسن كاخلرساء مثل كنتنا، ماا شااء   
االه كم انا حمظكرة بفذا الازواج. ولكان زوجفاا كاان يعاريافا واليتفاق ماع        

 آراوفا، وكثريًا ما كانت حتد  مشادات كالمية بينفما وكان يقكل هلا:
ا الاذين  ما ذنبفا، انفا أجنبية والتعرف لغتنا، أال ترين كيف تربي أطفاهلا -

بدأوا يتعلمكن اللغة الكردية. وأصربي عليفا البد أنفا ستتكيف ماع وياعفا   
 احلالي وتتعا م اللغة أيضًا.

 وترد آته خان حبدة:
كيف تتعلم؟ وهاي الختاتلط بناا، وحاني تسامع جارس البااب تساار  اا         -

غرفتفا والجتلس مع الضيكف، وحت  أني هي ت هلاا الازي الكاردي جبمياع     
علاا  احلاااح ثخشااان أرتاادت  ملأقاتااه ولكنفااا لتلبسااه، وذات يااك م وبناااءًا  

املالبس الكردية غري أنفا ما لبثات أن خلعتفاا وأرتادت بنطكنفاا وأعتاذرت      
 ب نفا تتضايق حني ترتديفا.البن  

  

*** 
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ان تككن كنتفا مثالية حت  تتباه  بفا باني  الظاهر ان آته خان كانت تريد 
ارففا، وان ترتدي أمجال املالباس وأزهاهاا ال ان ترتادي هاذه      اقرباوفا ومع

املالبس ال  كانت التنفك تشبففا بالزي العسكري وكان زوجفا  فف مان  
 حدة تكتر زوجته ويقكل هلا:

أصربي انفا مع الزمن تتغري وستتآلفان معًا والتنساي الادمك  الا  كنات     -
 تذرفتنفا يف غياب ابنك واآلن لقد عاد مع زوجته وبذلك حتقق حلمك.

 أتكق اا اليك م الذي يعكد فيه حسن ويعيش بيننا. صأيح، كنت -
اذًا، كل شيء يفكن يف سبيل حسن، ان مرد النظر اليه واا أطفاله جيب -
 ينسينا األشياء األخرى ال  الأعتقد ب نفا ستسبب أية مشكلة. أن

*** 
ذات يك م كانت األسرة مدعكة اا حفل عرس وكانت ثخشان قد نثرت أناكا   
املخشالت عل  فراشفا و عن النظر اليفا وهي حمتاارة يف أختياار أمجلافا،    

باس  فيما كانت بعض النسكة جالسات يف الصالة كن قد أتني الستعارة املال
 الزاهية من آته خان وخاصة انه عرس ابن خاهلا.

 وحني دخلت آته خان اا غرفة ثخشان بادرتفا ابنتفا بالقكل:
ماما.. أال تعرفني كلمة ال.. أو اليكجد أو رفض الطلب هل من واجباك أن  -

 كاتي يستعرن منك املالبس.تليب مجيع رغبات وطلبات النسكة الل
 ف جابتفا أمفا قاولة:

عزيزتي، كيف أستطيع رفض طلب مليأة ابنة عمي وأنا أعارف با ن   ال.. -
بإمكاني أن أخل إمكانياتفا التسمح هلا بشراء مثل هذه املالبس،  وما دا م 

الفرح اا قبلفا فألعمله، وكّنة عاصمة خان انا أعرففا كم تشتاق اا صاي  
 احلضراء فلماذا الأعريها أياها هلذه الساعات؟.
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 د املستعرات، قالتفا ثخشان بإنزعاج. استمري يف تعدا-
الداعااي لااذلك، فاانأن  تلفتااان يف هااذا ااانااب، أنااا أشااعر داومااا بعااد م  -

أرتياحك حينما أليب طلبات ااارات والقريبات، وانفن حني يعادن املالباس   
 بشمفا وتقكلني: عليفا راوأة العرق.انت تبدوني 

 املفم أنا أراها عادة غري مستأبة.-
أن تقطع احلكار فضربت مبنديل حريري مطرز عل  رفر ابنتفا  وأرادت أمفا

 وقالت مبتسكة:
اهلم.. أستعجلي يف تبديل مالبساك، وألقام أناا بإدخاال البفجاة اا قلاكب       -

 اآلخريات، مادا م ا  قد وسع رزقه علينا، فلماذا نبخل به عل  غرينا؟.
*** 

الا  كانات جتفاف    وقبل ان تكاصل ثخشان اكمال زينتفا ذهبت اا جايين  
 شعرها وقالت هلا: أي املالبس ختتارين لرتتديفا؟.

فقالت جيين: أنا أحاول تلبية رغابتكم وكذلك رغبة حسن ولكنك هل نسيت 
تلك الليلة ال  كدت أنقلب عل  رأسي حني اصطد م حذاوي حبكاشي ثاكبي  

 الطكيل الذي كنت أرتدية.
 ري ما تشاوني.إذًا الجتري نفسك عل  شيء التريدينه، أختيا-

قالت ذلك وذهبت اا أمفا غايابة ولكنفاا قبال أن تصال اا غرفاة الكالادة       
 التقيت حسن وهك  رج من احلما م فقالت له:

أرجك  يا أخي التضغط عل  جيين دعفاا ختتاار ماا تشااء مان املالباس       -
 ال  تروق هلا.

 ويرب حسن برقة عل  خد أخته وهك يقكل:
 تفا وتلبس ماتشاء، وأنا الأجربها.انفا حرة، لتعمل وفكق مشيئ-
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 فقالت أخته:
 شكرًا يا أخي.-

 ثم واصلت السري حنك أمفا ال  باردتفا بالقكل:
 هل قلت لزوجة أخيك أن تلبس الزي الكدي؟.-

 فردت عليفا ابنتفا غايبة:
هاذا  ملاذا جعلتم من الزي الكاردي مسا لة خطارية، أنفاا تتضاايق داخال       -

 يء التريده.الزي، ملاذا جنربها عل  ش
أخش  ان تكاكن قاد تشااجرت ماع حسان علا  هاذا األمار والاذي جعلاك           -

 غايبة.
 ال.. أنه أستمع اا وتنازل عن احلاحه عليفا.-
ماذا تقكلني، أحلف جبميع املراقاد أن الازي الكاردي للنسااء مان أمجال       -

 األزياء يف العا ، عدا أنه حمتشم.
 فضأكت ثخشان وقالت:

أال تارين الفتياات الالواي يلابس األثاكاب الناعماة       أي احتشا م تقصدينه؟ -
 الرقيقة الشفافة كيف يربز الصدر والنفد لديفن؟.

 وقالت أمفا بغضب:
لت تي ببنطلكنفا وبلكزتفا ال  تشبه الكايس، ملااذا أمحال همفاا؟ ففاي      -

 حّرة.
*** 

وكانت باحة الدار ال  أقيم فيفا احلفل غاصة بالنسكة، األلكان الرباقة كانت 
سطع واملخشالت الذهبية تلمع، وكان الكيع أشبه بعارض األزيااء، وباني    ت

النساء الالوي كن يتابخرتن ب زيااوفن الكردياة ااميلاة كانات هناا  فتياات        
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مبالبس املكرة، ورغم ان املكسم كاان ربيعاا أال اناه كانات هناا  ناك  مان        
انات  الربودة يف ااك، كانت آته خان قد تكسطت ممكعة من النساء فيما ك

ثخشان تساعد أهل العريس يف تقديم اخلدمات، وبني فرتة واخرى كانت آته 
 خان تتفقد املطبخ لتت كد من ان كل شيء عل  مايرا م.

وكاان حسان هاك    وقبل الغروب وصل مككب العروس الاذي أساتقبل بالزغارياد    
اآلخر جالسا مع العريس، حياول تقديم اخلدماة ملان حيتاجفاا. ومان ثام مادت       

باحة الدار للنساء اللكاتي تربعن عل  السجاد املفروش حاكل السافرة    السفرة يف
وحااني نااادت آتااه خااان كّنتفااا اا االااكس حاولاات كااثريا ولكنفااا   تسااتطع  

 بتنكرتفا الضيقة ان جتلس، فسارعت ثخشان اا جندتفا وقالت آلمفا:
 ماما، حرا م أن تتلف جيين بدلتفا، انفا التستطيع أن جتلس مثلنا.-

ذلك وسارعت اا جلب كرسي هلا ووياعت طاولاة خشابية أمامفاا. و      قال 
تبال بالتعليقات ال  شعرت بفا من النسكة وال  بدأت من أقرب الناس من 

 خالتفا بفية خان شقيقة آته خان حت  وصلت اا اآلخريات.
 قالت إحداهن:

 انفا تشبه )القايي( الذي جيلس عل  الكرسي وتعقد نكاح العروسني.-
وكانت العروس هي اآلخرى مرتبعة عل  السجاد تتناول طعامفا دون أن تعري 
اهتمامًا لتعليقات النسكة، وكانت تشع مجاااًل بزينتفاا ومالبسافا ورشااقتفا     
ومجاهلا األخاذ، فضاًل عن انفا كانت مثقفة وخرجياة جامعاة وكعاادة بعاض     

حت املعجناات  النساء املتباهيات حاولت آته خان ان تتباهي بكّنتفا وامتد
ال  تصنعفا وبسفرها عل  أطفاهلا وبالنظافة ال  حترص عليفا، رغم أنفاا  
كاناات تتأساار يف قلبفااا وتقااكل "ملاااذا    اارت حساان فتاااة مثاال هااذه      

 العروسة".
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 اال انفا كانت مستمرة يف امتداح كّنتفا من باب التباهي.
وبادأت   وبعد العشااء جااء حسان مت بطاًا ذرا  العاريس اا حيا  العاروس       

 القبالت والتفاني تنفال عل  العروسني.
وقد بان الفرح عل  احلضكر إال جيين ال  كانت تشعر بالكحدة وحتس ب ن 

 هذه احلياة بالنسبة هلا التتصكر ب نفا ستستمر.
رغم حبفا لزوجفا وارتباطفا الشديد ب سرة الازوج وتفانيفاا لطفليفاا اال انفاا     

الظااهر أن  ثخشاان.  ا أية صاديقة ساكى   كانت تشعر ب نفا غريبة وليست هل
حسن وأصدقاءه حني كانكا قد شربكا املشروبات الروحياة وقاد رفار ذلاك     

 من خالل مداعبات حسن لزوجته، حي  كانت اخلمر قد انتشتفم.
*** 

   ض أيا م كثرية عل  هذا احلفل حت  حد  ان مات أحاد أقربااء حسان    
يتأتماان أن تقضاي أسارة    املقربني، وكانت يارورة والكاجاب االجتمااعي    

حسن الليل مع أهل املتكايف كما وجب عليفا البقاء معفم طكال فرتة العزاء، 
ف صبأت جيين عقبة ك داء لألسرة ففي اذا حضرت العزاء من احملتمل أن 
تصاب بالغثيان أو بالكآبة حني ترى وتسمع العكيال والصاراخ واللطام، وان    

ن الاذين يتسااءلكن، ملااذا   تشاار      ترككها يف البيت مباذا جييبكن اآلخري
كّنتفم يف العزاء؟ وتبدأ التعليقات السااخرة. وقاد صاح ماا تكقعتاه األسارة       

 حي  مسعت تعليقات من قبيل:
 انفا غري معتادة عل  مالس التعزية، ففي بالدها يكتفكن بإرسال بطاقة فقط.-
 الأتصكر انفا تعتاد عل  مراسيم التعزية إال بعد مرور سنكات.-

وصار مكيك  مشاركة جيين يف مراسايم التعاازي نقطاة خاالف باني أفاراد       
العاولة ولكن حسن كان منشغاًل مبساول أخرى و  يكن يفتم بالقضايا الا   
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ختص زوجته ألنه كان واثقًا من أماه وأختاه  لصاتان اايين ولطفليفاا،      
ومع ذلك فقد كان حريصا عل  ماداراة زوجتاه وتقادير راروف الغرباة الا        
 تعيشفا، ولكن الظروف كانت جتعله أحيانا يثكر و اطب زوجته بقسكة:

بداية تعارفنا حكيت لاك كال رارويف، وأففمتاك با ني       انك تذكرين ب ني يف-
، كمااا شاارحت لااك أحااكال شااعيب وعاداتااه  بعااد خترجااي ساا عكد اا بلاادي

 وتقاليده ال  أحرتامفا، اذًا ملاذا أمسع منك اآلن هذا التذمر؟.
يشعر ب ن كلماته كانت ثقيلة عليفا كان حيااول قادر اساتطاعته    وحني كان 

التخفيف عنفا، كما كان يردد يف نفسه "كل شيء مفي  هلا، الساكن أحسان   
ماان سااكنفا السااابق، وكاال متطلبااات البياات مكجااكدة عاادا ذلااك ان أهلااي   
اليقصرون جتاهفا في خذونفا اا النزهاات كماا أناي أخاذتفا مارارًا معاي اا       

كصل، وأشركتفا معي قبل النك م يف العديد من اللياالي يف الشارب   بغداد وامل
 دون أن يعلم أحد من أهل البيت باألمر".

وما كان يفكر فيه حسن كان صأيأا، حي  كان كل شيء مكياكعًا حتات   
تصرف الزوجة، وبالنسبة الشتياقفا اا أهلفا فقد كانت هي اآلخارى مرتباة   

تصارففا وكانات تتأاد  ماع أختفاا      اذ كانكا قد ويعكا جفاز اهلاتف حتت 
عرب اهلااتف مان حاني آلخار حبيا  كانات أحياناًا تساتمع اا آخار النكاات           

 املتداولة يف بالد الضباب.
*** 

كان قد مض  من الربيع اكثرة، وثخشاان منفمكاة يف التفياكء لإلمتأاناات،     
وجيين فرحة ألن العطلة الصيفية ستبدأ وهذه تعين اقارتاب مكعاد سافرها    

لرتا كما وعدها حسن بذلك ومن جفاة ثانياة كاان شافر رمضاان علا        اا انك
األبكاب وبدأ الناس بتفيئة مستلزمات الشفر من املؤون، وكان حسن يشرح 
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لزوجته ما هلذا الشفر من ذكريات مجيلة لدى أغلب الناس، كما كان يكيح 
هلا مغزي الصيا م وشعكر النااس با حكال ااااوعني الاذين الحيصالكن علا        

ويقااكل هلااا: أود أن تعلمااي ب نااه حيااد  أحيانااًا شااجار بااني  كمفم، قااكت ياا
شخصني ألتفه األساباب وذلاك بسابب الصايا م أي اااك  والعطاش وعاد م        
التدخني، وكان أكثر ما يزعا الصاومني هك اشتياقفم اا الدخان ليلكثكا باه  
رواتفم. ومان خاالل ياأكات طكيلاة كاان حسان يقاكل اايين: حاني ميار           

فران ويشم راوأة اخلباز الطاازج يساار  اا شاراء عادد مان       الصاوم أما م األ
األرغفة، أحيانًا يلج  الصاوم اا شراء الكثري مان املا ككالت الا  يشاتفيفا     

انتفاااء الصااك م   يكاان يف تلااك اللأظااة والطريااف أنااه بعااد آذان املغاارب و 
 يستطيع أن ي كل ما كانت نفسه تشتفيه يف النفار.

ع، ويف يكماه األول كانات أسارة آتاه خاان      وحل رمضان يايفا علا  ااميا   
مجيعا صاومة ويف مقدمتفم حسن الاذي كاان يرياد ان يصايب بسافم واحاد       
هدفني، من جفة كان يريد التقليل من وزنه ومراعاة جسمه الذي كان يشاعر  
ب نه بدأ يتكرش، ومن جفة ثانية كان يريد أن يقكل عنه األخرون ب نه رغام  

مع األجانب اال أنه حافظ عل  ديناه وأحارتا م    حياته ال  قضاها يف اخلارج
 شعاور اإلسال م وأداء الفراوض.

كان الكل صاومني عدا جيين وطفليفا وشقيق حسن الصاغري الاذي   يكان    
 قد جتاوز العاشرة من عمره.

وال التلافف إلعاداد   كان كل شيء هادوًا يف ذلك الصباح. فاال صاكت الساماور،    
 اء، وكانت آثار اخلمكل وحب النك م بادية عليفم.الفطكر أو تفيئة مستلزمات الغذ

حت  جيين كانت عابسة، وكان حسن قد أبلغفا يف الليلاة الساابقة با ن أبااه وأماه      
 وأخته سيصكمكن غدًا، وأنت أمامك املطبخ بإمكانك اعداد ما تشتفني للفطكر.
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وبعد خروج حسن لعمله سارعت آته خان للاذهاب اا غرفاة جايين ورجتفاا     
فيما كان مريزا علي قد بدأ فاكر   لنفسفا ولطفليفا ما تشاء للفطكر،أن تفئ 

وصكله اا حمل عمله بإرسال السالل واألكياس اململكءة بكال ماا حيتاجاه    
 البيت إلعداد ماودة اإلفطار.

أما جيين فلم تكن تعري أي أهتماا م مباا كانات قاد طلبتاه منفاا آتاه خاان         
 وشغلت نفسفا مبساول جانبية.

ا دخلت املطبخ وأعدت اخلبز والبيض واحلليب وأكلاة خفيفاة هلاا    ولكنفا أخري
ولطفليفا. ولكن آته خان   تكن مسرتحية لذلك وبدأت تتا فف وتقاكل، كياف    
 يشبعكن بفذه اللقمات الصغرية، ولكن ثخشان كعادتفا حسمت األمر وقالت:

أماه، ملاذا جتلبني لنفسك وجع الرأس؟ ان كل ماا ترياده جايين متاكفر     -
حرة يف اختيار ما تتناوله والتنسي أنفا قالت لي: ستكتفي بفذا  فا وهيأمام

، اذًا الداعاي  األكل اخلفيف ألنفا ستشرت  معنا يف تنااول ماا نعاده لإلفطاار    
ألن تت ففي وتتأسري لعد م تناوهلا الكبة والكباب، اذا كنت ناوية اإلستمرار 

 رمضان. يف ازعاج نفسك بفذا الشكل فإنك التتأملني مكاصلة شفر
وهكذا أستمرت احلال، ولكن آته خان أحيانًا كانات تادخل املطابخ خلساة     

الفطكر، وصاادف ان عااد حسان ذات ياك م وملاا رأي       لتفيئ ايين وطفليفا
 أمه تعد الطعا م لكّنتفا غضب وقال لزوجته:

أال ترين أمي، انفا صااومة، يفارتض باك أن تعادي الطعاا م لنفساك ملااذا        -
 األمر؟.تعاندين وتعقدين 

 وحني يتكرر هذا األمر يكاد أن يؤدي اا خلق جك مشأكن يف األسرة اا حد ما.
وأحيانًا كان ي تيفم الضيكف بعد االفطار أو أن أهل حسن يزورون األقرباء 

 واألصدقاء، ويف احلاالت تلك تبدأ التساؤالت مرة أخرى.
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 "هل ان الست جيين صاومة؟".
 وتقكل: وتضطر آته خان اا إجياد احلجا

أّن  هلا أن تعرف ما هك الصيا م؟ رغم أنفا واحلماد  مسالمة واساتكعبت    -
الفراوض اإلسالمية والشعاور الدينية مان مساجد لنادن، اياافة اا ماا كاان       
ابين حسن يعلمفا، ولكنفا مع ذلك   تتعكد عل  الصيا م وخاصة أن حالتفا 

 التساعدها عل  ذلك. -هلفي عليفا–الصأية 
 اهلمسات تبدأ:فيما كانت 

من يقكل أنفا أشفرت إسالمفا ويف هاذه احلالاة فاإن الشايء الاذي تقدماه       -
 لغريها يعترب حرامًا.

انفا مسالمة، ولكان أعتيادهاا علا  عاداتناا وتقاليادنا حيتااج اا         -ال.. ال-
 زمن.

 وآخرون يقكلكن:
لست أدري ملاذا أصبأت هذه اإلمرأة مشكلتكم الكبرية؟ ونة شيء آخر -

أس لكم هل أن املسلمني كلفم صاومكن؟، حت  ت تكن وحتاسبكن هذه إّني 
املرأة الغريبة! وكلكم تعرفكن ب نه من احملتمل أن نصف املكاطنني عندنا 

 غري صاومني.
*** 

يعاا  وذات أمسية كان قد جاء ييكف اا بيت آتاه خاان حيا  تنااولكا مج    
عات وكان احلدي  أدثكن يف  تلف املكيكر معًا، وبعد ذلك بدأوا يتاإلفطا

يدور حكل ذكرياتفم مع الصيا م ماذا كانكا يعملكن حني كانكا أطفااًل صغارًا 
وكانت آته خاان تضاأك وتقفقاه مان بعاض تلاك احلاكاد  الا  مسعتفاا،          

 وأرادت ان تدلك بدلكها فقالت:
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"كنت يف احلادية عشرة من عمري، لقد حلفت أمي وجدتي وتكسالت اليفماا   
يف مكعد السأكر ألصك م معفم، رغم أن والدتي كانت  أن تكقظاني من النك م

تقكل لي انك التستطيعني الصيا م والتتأملني، ولكن كالمفا كان غاري ماد   
ربتفماا علا  ايقااري يف    بالنسبة لي واستمريت يف التكسال إليفماا اا أن أج  

السأكر وكنت أستيقظ وآثار النعاس بادية علّي، وأحياناا   أكان اساتيقظ    
ت  أجرب علياه حساب طلايب، كنات أساتيقظ وأبقا  جالساة يف        من النك م ح

فراشي اا أن كان النعاس يتخلا  عاين رويادًا فرويادًا وخاصاة حاني كنات        
أمسع صكت الصاكاني واألواناي واملالعاق واالساتكانات وازياز الساماور اا       
جانب دق الطبكل من اخلارج وال  ماأن تقرتب أكثر حت  كنت أنفض مان  

 مكاني".
 آته خان يف سرد ذكرياتفا مع رمضان يف طفكلتفا قاولة:  واستطردت

أقاك م بغساال   "كنات أبادأ بالتفاا م الطعاا م بعياكن ناسااعة حتا  أشابع، ثام        
أسناني وأعاكد اا الناك م، وحاني اقارتاب مكعاد ذهاابي اا املدرساة كانات         

 تكقظين أمي بدالل تارة وبالرجاء تارة أخرى وتضرب صدها تقكل:
 ومة وعليفا الذهاب اا املدرسة أيضًا".ثكلتين أمي، طفل  صا"

 وثم تس لين:
 ماذا تشتفني لإلفطار فدتك أمك؟ أطليب أي طعا م حتبينه حت  أعده لكم.-

 وأنا أقكل:
 التفتمي ماما أي شيء تطبخينه سآكله، أو أقكل:-
 حسب رغبتك، مع أني أتصكر ب نك تعرفني جيدًا ماذا أشتفي؟.-

 ا  احلسن  وترد علّي: وتبدأ أمي يذكر أمساء
 عل  عيين.-
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وحني كنت أعكد رفرا من املدرسة أشعر بإنفا  شديد، فكانت أمي وجدتي 
حتيطانين بالرعاية احداهما تقكل: علياك اآلن بالراحاة يف فراشاك، واألخارى     

 تقكل، خذي النقكد واذهيب اا السكق وأشرت ما ترغبني.
ابنتفماا العاقلاة ماع كال ماا تناولتاه يف       واملسكينتان   تككنا تعلمان با ن  

السأكر اال انفا ما ان تبتعد عن البيت حت  تبدأ بتناول ما حتصل عليه أو 
 ما تصل اليه يداها، ويف سبيل عكدتفا من املدرسة ت كل حت  الشبع.

فكان احلايرون يضأككن من حكاية آته خاان، ويا تي دور واحادة أخارى     
 ل:لرتوي ماحد  هلا مع رمضان وتقك

الظروف ال  حتادثت عنفاا ابناة خاال  آتاه، كنات يف الثانياة        مريت بنفس 
عشرة من عماري حينماا تعاكدت علا  االساتيقار مان الناك م واملشااركة يف         
السأكر مع أبي وأمي، وذات يك م كان النفاار علا  وشاك اإلنتصااف وكنات      
أشعر بعطش شديد وشربت حت  أرتكي رم ي ثم صرخت بشكل مصاطنع  

ي، أماه، لقد نسايت أناا صااومة وشاربت املااء، فجااءت أماي        قاولة: "وحي
 وخال  وأحتضنتاني بلففة وهما تقكالن:

العليك يا ابن ، مادمت   تككني منتفباة، وشاربت املااء دون ان تعاريف     -
ب نك صاومة، فصيامك مقباكل والغباار علياه، وبادوري كنات أحااول مساح        

ملااء وخاكيف مان أن    دمكعي متظاهرة ب ني كنات أبكاي آسافة علا  شارب ا     
كنات أذهاب    صيامي يككن قد أبطل، وتكاصل كالمفا وتقكل: وأحيانًا حني

اا دكان أبي، كان يقكل لي: يا ابن  لقد أرسلت العامل )سعيد( اا قضاء 
بعض األعمال، ف بقي جالسة يف الدكان ريثما أوءدي صالة العصر، وماا أن  

تة والساكاكري ومان الساما    يغادر أباي الادكان حتا  أبادأ بتنااول الشاكككال      
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واملعجنات، و  أكن أقتنع مبا التفمته بل كنت أمأل جيكبي بفا، ويف طريق 
 عكدتي اا البيت حت  أمثل دور تامنفكة وأتساءل:

مامااا، كاام بقاا  ماان الكقاات آلذان املغاارب؟ رباااه كاام النفااار طكياال، انااه  -
مني الينقضي، وكانت هي تري  خاطري وتعكد لتقكل لي: لن أدعاك تصاك  

 بعد اليك م.
وكانت أمي  دحين لدى ااريان، حت  ان احدى األمفات حني غضبت من 

 ابنتفا ذات يك م عريتفا بي وقالت:
صه العاقلة بنت جارتنا وهي صاومة وانت تكربينفا بسنة ومع أال ترين حف-

 ذلك نرا  طكال النفار  ضغني العلا دون أي مراعاة لشفر رمضان.
 يق  ترد عل  أمفا غايبة:وابنتفا ال  كانت صد

ماشاء ا  هلاا ولصايامفا، تاا  انفاا تكاذب، و  تصام يكماًا واحادًا لقاد          -
 رأيتفا قبل حلظات وهي ت كل األجاص.

وكانت حفصه ال  تروي احلكاية قد غلبفاا الضاأك مان عملافا الصابياني      
الذي عملته يف طفكلتفا وعادت تقكل: وهكذا فضأتين صديق  لدى أمفاا،  

ذييب لاادى صااديقاتي، وحااني التقينااا يف طريقنااا اا املدرسااة وأرفاارت أكااا
 تشاجرنا وتضاربنا اا أن تعبنا.

ن بعااد ان واناربت احاادى جااارات آتاه خااان لاارتوي مااا حاد  هلااا يف رمضااا   
 أحرجفا احلايرون بقكهلم:

وأنات ياا لطفياة خاان، تفضالي لنسامع شايئا مان أحاييلاك يف رمضااان،          -
 :فضأكت لطفية خان وقالت

كنت يف نفس العمر الذي أشارت الياه آتاه خاان وحفصاه خاان، كاان أهال        
بيتنا كابريهم وصاغريهم صااومني، وأناا سااعدني ا  كنات حمساكبة علا          
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الصاومني كناا نساكن يف حملاة "صاابكنكران" وقبيال املغارب كاان األهال         
يبغثكني اا سكق احمللة حي  كان أحد أصأاب الادكاكني صاديقًا لكالادي    

معاملة جيدة و تار لنا األفضل وذات مارة بعثاكني ألجلاب اللانب      ويعاملنا
 قالت لي والدتي:

التشغلي نفسك يف الطرياق، عاكدي مسارعة، ألن مكعاد اآلذان قاد أقارتب       -
وذهبات حيا     وكانكا يعطكنين النقكد ألشارتي لنفساي النقال والشاككالتة،    

اثر سلمت السطل الذي كاان معاي لصاأاب الادكان الاذي ماأله بااللنب اخلا        
اايد ونصاأين كعادتاه يف كال مارة با ن أنتباه لنفساي أثنااء العباكر مان           
الشار  خكفًا من السقكا وانسكاب اللانب، ولكاين خاالل عاكدتي كنات قاد       
تعكدت كل اليك م أن اركن يف زاوية وأبدأ ب كل الطبقاة العلياا مان هاذا اللانب      

 اخلاثر اللذيذ.
بعد م األماناة، حيا  أن    وطلما كان أبي يسب ويلعن صاحب الدكان ويتفمه

 سطلي ليس مملكءًا كفاية باللنب ويقكل:
 يظفر ان هذا اللعني الميلك املعلقة ويصب اللنب يف السطل باأليدي.-

 وثم ذات مرة س لين:
 ابن ، هل ويع اللنب أمامك يف السطل؟.-

 وأنا كنت أكذب وأقكل:
ويبادأ   يف السطل.ال يا أبي، ال أراه، ألته يدير لي رفره أثناء صب اللنب -

 والدي بالزمرة ويقكل:
أعرف هذا النأس، منذ أن أصبح ميلك قرشني بادأ ينسا  ديناه وينسا      -

أصدقاءه وأحبابه، غدًا الباد أن أوءدباه علا  فعلتاه هاذه وكنات أخفاض        
رأسي وأبق  صامتة، وكنت واثقة ب ن أبي لن يذهب اليه الغدًا والبعد الغد، 
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الرويسية ليست عل  طرياق دكاان صااحبنا، وحينماا     ألن طريقة اا السكق 
يعكد مساءًا يشعر بالتعب، لاذلك ينسا  حكاياة الاذهاب اا صااحبة القاديم       

 وحماسبته.
ولكن وبالصدفة التق  أبي ذات مساء بصاحبه البقال، لست أدري هل كان 
يف ااامع أو يف مكان آخر، ويبدأ أبي يعاتبه عل  حكاية اللنب النااقص كال   

الرجل يبدأ بالقسم ب غلظ اإلميان ب نه يبع  له كل يك م أجكد  ويفاج مساء 
أنكا  اللنب وملء السطل، وحاني عااد أباي اا البيات قاال ألماي: التبعثاي        
ثانية لطفية اا دكان البقال ألنفا تتعب وخاصاة أنفاا صااومة، لقاد وعادني      

 ه.البقال ب نه سيبع  لنا كل مساء اللنب بيد الصانع الذي يعمل عند
وحني كان ي تي الصانع باللنب املغط  بالقشطة اللذيذة، كان األهل مجيعاًا  
يستغربكن من هذا التأكل، ومع ذلاك   ينفرناي أحاد و  حيااولكا أفشاالي      

 حت  الأخجل.
 وإزداء ذلك يأك احلايرون عل  فعلة لطفية خان واعرتافاتفا الصرحية.

ريزا علاي وسالم علا     وفيما هم يتسامرون دخل شاب مان أقربااء احلااج ما    
 احلايرين ثم أعط  حقيبة وايبارة ورزمة من األوراق اا ثخشان وقالت:

 أمر .-
وبدأت النسكة يس لن الشاب أسئلة  تلفة اردن التأرش به كمأاولة مانفن  
الطالق بعض الكلمات ال  كن تكاقات لسماعفا وخاصة انه معاروف بككناه   

ر كلفم أقرباء الغريب بينفم فكجاه  منكتًا وذا لسان حلك كما يقال، واحلضك
 كالمه اليفم بامسًا:

ملاذا تضأككن؟ أخش  ان يككن صكت ياأكاتكم قاد وصال اا نفاياة     -
 الزقاق.
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 وهنا تدخلت آته خان لتقكل له:
 با  عليك يا حممكد حدثنا عن احدى حكاد  رمضان يف فرتة طفكلتك.-

 فجلس الشاب مرتبعًا وقريبا من السماور وقال:
أعطكني شيئًا آلكلاه، أخشا  انكام تريادون ان يكاكن كال        أنا جاوع، أواًل-

شيء لكم، ألنكم صيا م وأنتم أحاق باه، ناساني ب نناا متعباكن أيضاًا مناذ        
الصااباح نقااف مااع العمااال والبناااوني وننقاال أكياااس الساامنت واحلديااد،      

 وانتفضت ثخشان قاولة:
ثنا عماا حاد    عل  عيين، س جلب لك اآلن ما ت كله، ثم ي تي دور  لتأد-

 لك يف رمضان.
حممكد الذي يناديه احلضكر حتببًا )خكله(، نز  يشاماإ رأساه وياأك ثام     
قفقه عالياًا حيا  انتقلات ياأكته اا اآلخارين الاذين شاارككه يف الضاأك         

 وقالكا له:
أنت   تقل شيئًا حتا  تضاأك، يارب حمماكد كفاًا بكاف ومارة أخارى         -

 عاوده الضأك وقال:
هذه السنني ما زلت أيأك حني اتاذكر تلاك احلادثاة،     قسمًا با  بعد كل-

كنا يف رمضان، وكنت يف اخلامسة عشرة من عماري، وذات ياك م كانات أماي     
 الكردية.. فمألت سطاًل بالكفتة والسكب وقالت لي: –قد طبخت "الكفتة 

فديتك يا خكله، خذ هذا السطل اا بيت خالك، لقد وعدتفم قبل يكمني با ن  
 بالكفتة، ألن خالك يشتفي الكفتة ال  أعملفا كما تعرف.أبع  اليفم 

وقلت ألمي حسنًا، س ذهب يف احلال، وكان بيتنا يف )اصابه سيب( اما بيات  
خالي فكان يف حملة )شيخان( تناولت السطل من أمي وكان حيكي أكثر من 
سبعة أو نانية كفتة كبرية منتقاة بعانية ومعمكلة بشيء مان اخلصكصاية،   
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ممتاز مليء باللأم اخلالي من العظم، وكانات نكفاة الكفتاة مغرياة      مع سكب
 بدرجة فظيعة، و  تنس أمي لتقكل لي:

يا ولدي، اذا كنت تشعر بااك  فتعال وتناول طعامك ثم خاذ الساطل اا   -
 بيت خالك.

 ولكين قلت هلا:
انا ال أشاعر باااك ، آلخاذ الكفتاة اا بيات خاالي وبعاد عاكدتي أتنااول          -

 معكم فقالت لي أمي مرارًا.طعامي 
فديتك نفسي، انتبه يف الطريق، سر علا  مفلاك، وال تساتعجل، لائال تقاع      -

 وينسكب السطل ويتلف الطعا م.
 :وأجبتفا

 عل  عيين يا أمي.-
حتركت، وأقرتبت من ساحة السراي وحني هممت بعباكر الشاار  اصاطدمت    

لكفتاة  رجلي بشايء وساقطت علا  وجفاي وانطلاق الساطل بعيادًا وبادأت ا        
العزياازة تتاادحرج يف الشااار  ك نفااا كاارات اللعااب، نفضاات مساارعًا نساايت    
اخلاادوش وااااروح اخلفيفااة الاا  أصااابتين واآلال م الاا  كناات أشااعر بفااا،  
فسارعت جبمع الكفتة الكاحدة تلك األخرى وويعتفا يف قطعة القمااش الا    

لا   كنت أمحلفا هي األخرى ال  كانات تضام عاددًا مان األرغفاة املقاالة ا      
كانت أمي قد بعثتفا اا خالي اما السطل فلم يباق فياه اال القليال مان مااء      
الكفتة وحاولت ان أمسح عنه ماعلق به من الغبار والرتاب وأسرعت اخلطا   
متكجفااًا حنااك ااااامع الااذي كااان يف طريقااي فنظفاات الكفتااة جياادًا باملاااء   

يات اخلاال   وويعتفا يف السطل ثم رميت قطعة القمااش بعيادًا وذهبات اا ب   
 وسلمتفم الكفتة واألرغفة املقالة وركضت عاودًا رغم مناداتفم لي قاولني:
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 تعال يا ولدي تناول الطعا م معنا.-
 ولكين   أرد عليفم وركضت عاودًا حنك البيت.

 وفيما بعد علمت ب ن خالي كان قد أخرب أمي قاواًل هلا:
احلنفياة انفاا     ففيمة، ما هي حكاية تلك الكفتات، وك نفاا طبخات مبااء    -

تكن تشبه الكفته ال  تصنعينفا، ألنفاا كانات خالياة مان الطعام واملاذاق       
 والنكفة.

ويا احلايرون حباكية خكله وكفتاتاه املتدحرجاة علا  الشاار  وأحياناًا      
كانت جيين  ر جبانبفم وتذهب اا حاهلا، دون أن تلتفت اليفم، وكل هاذه  

بشيء، جيكز أنفا يف قرارة نفسفا كانت احلكايات والضأكات   تكن تعنيفا 
تعترب كل هذه الضجة والقفقفات المعن  هلا بكعس احلايارين الاذين كاانكا    
منتشني بتلك األقاصيص واخلالصة انفام كاانكا يف واد وجايين يف واد آخار،     
بني تفكريهم وعقليتفم وأسلكب عملفم وبني ما كانت تفكر به اختالف كبري 

يال عرب الصأاري والبأار، بقدر بعد وطنفا عان حمال   جدًا يتجاوز اآلف األم
 اقامتفا احلالي، وهذا البعد يكازي اإلختالف يف أسلكب تفكري الطرفني.

رغم ان جيين كانت قد تعلمت بضعة كلمات كردية، لكنفا وحبسبفا حت  لك 
تعلمت عشر مارات بقادر ماا تعلمتاه   تكان جتاديفا نفعاًا وال تساتطيع ان         

ل  صدرها. اما طفالها فقد تعلما الكردية سريعًا ألنفاا كاناا   تقشع الغمامة ع
يان جل وقتفما مع سرككل أبنة العمة منيجة ال  كانت تسافر عليفماا   يقض

 وت خذهما اا النزهة ورياية املشي.
*** 

حلت العطلة الصيفية للمدارس، وبدأت "جيين" تساتعد للسافر اا انكلارتا    
 ستصأاب ثخشان معفما ايضًا.مع أطفاهلا صأبة حسن مع النية با
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 وجاء اليك م املكعكد متكجفني، اا بغداد برفقة احلاج علي وآته خان.
كانت جيين قد اشرتت هدايا ألمفا ولشقيقتفا وأقرباوفا وكانات فرحاة جادًا    
حبي  ال يسعفا الادنيا مان الفارح، والضاأكة التفاارق شافتيفا وتبادلت اا        

نات حمقاة ألنفاا ساتعكد اا أهلافا      درجة أصبأت فيفا كاوناًا آخار، ففاي كا   
الذين فارقتفم منذ شفكر، وازاء فرحتفاا هاذه ياربت آتاه خاان كفاًا بكاف        

 وقالت:
سبأان ا ، كيف غريهاا الفارح؟   نرهاا يكماًا يف الساليمانية فرحاة كماا        -

نراها اليك م، لقد كانت مكتئبة دومًا كانفا سجينة قابعاة يف زنزاناة، او ك نفاا    
 ي مفرتس، لذلك   تكن تتصرف بشكل معقكل.جاءت اا قك م وحش

وكاناات ثخشااان قااد هياا ت نفساافا هلااذا الساافر ومااا انفكاات أمفااا تعانقفااا    
 وتنصأفا ب ن تككن حذرة وهي تقكل هلا:

هنا  حي  تسافرين، ااك بارد واألمطار تتساقط باساتمرار، وأرجاك اال   - 
األحياان،  تفارقي حسن وجيين، يقال أن يف لنادن يضايع اإلنساان يف أكثار     

التركيب التكسي وحد ، اذا  افرتقت عنفما يف السكق و  جتديفما التفارقي 
مكانك حت  يعكدان اليك، اما اذا حاولت تر  مكانك وبدأت بالبأا  عنفماا   
فإنك ستضيعني الحمالاة والتعثارين عليفماا كماا اليعثاران علياك بادورهما،        

فظتك داخل حقيبتاك  واحتفظي داوما برقم الدار ورقم هاتف املسكني يف حم
 اليدوية، التشرحي ألحد ب نك ياوعة، قكلي ذلك فقط للشرطي.

 آته خان تتأد  وثخشان تستمع اليفا خايعة، تفز رأسفا وتقكل: 
 نعم أمي العزيزة، عل  العني، حسنا س نفذ ما قتلته لي.-

يف قارارة نفسافا كاناات ختشا  ركاكب الطاااورة، ألنفاا كانات املاارة األوا يف       
حياتفا تركب فيفا الطيارة، رغم أنفا كانت حتااول أن تظفار نفسافا مبظفار     
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من ال اف رككب الطاورات، ولكن اخلكف الاذي كاان مسايطرًا علا  عقلافا      
ت وقلبفا كانت حتاول إخفاءه وانفا ختجل مان أن تظفاره خاصاة انفاا كانا     

 بفا جيين.التتمين أن تستفزئ 
كانت ثخشان قد أرتدت بدلة مجيلة وكانات تتفقاد حقيباة سافرها وتفاتش      
حقيبة يدها ك نفا مرتبكاة هلاذا السافر وحتااول أن تشاغل نفسافا حبقاوبفاا        

 حت  ال تظفر عليفا عالوم اإلرتبا  او اخلكف.
الطااورة وآتاه   وأخريًا وصلكا املطار، انتفا  وزن احلقاواب الا  شاأنت اا     

خان ما زالت تقرأ سكر القرآن وتتلك األوراد و  تكن منتفبة اا شايء آخار   
ثم نكدي عل  املسافرين، بكت آته خان قلاياًل وقلبات الطفلاني ثام عانقات      

 حسن وقلبت جيين وقالت هلا:
سااريي يااا عزيزتااي، لاايكن ا  معكاام، بلغااي أمااك وشااقيقتك حتياااتي،      -

ودون أن ي لنفسك وأرجك أن تراعي ثخشان، وحافضي عل  األطفال وانتبف
 تعي جيين شيئًا مما قالته محاتفا قالت: اوكي.. اوكي.

 عانقت آته خان مرة أخرى ثخشان وبصكت متفدج قالت هلا:
 لريعا  ا ، سافري بإذنه تعالي، وفكر وصكلك لندن اتصلي بي هاتفيًا.-

متعده اخلاص به،  صعد املسافرون الطاورة وأختذ كل واحد منفم مكانه يف
كان حسن وزوجته وابنفما معًا، اما ثخشان والطفلة سكزان فقد كانتا معاًا،  
 نظرت ثخشان اا ما حكهلا وبدأنت الرهبة تزول اا حد ما. قالت يف نفسفا:

 يف احلقيقة، ان رككب الطيارة ممتع وحيي! ملاذا أخاف اا هذه الدرجة؟-
جارس صااغري ونباه ااميااع اا أن    وبادأت تاطااورة تباادأ  باهلادير، ثاام رن   

يشدوا األحزمة، وكتب أمامفم، ممناك  التادخني. ثام مسعات قرقعاات شاد       
تنظار خلساة اا يادي اآلخارين لتاتعلم كيفياة شاد        األحزمة، ومانت ثخشان 
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احلزا م، حاولت حتريكه ميينًا ويساارًا،   تكان تادري كياف تشاده وأخاريًا       
 وقد فرحت بذلك. جنأت يف شد حزامفا دون ان تستعني ب حد،

حتركت الطااورة رويادًا رويادًا، يف هاذه األثنااء وقفات مضايفتان يف مقدماة         
الطاااورة ومؤخرتفااا، متكجفتااان حنااك الركاااب وباادأتا بالقاااء اإلرشااادات      

وأشاارتا اا جاانيب الطااورة داللاة علا       والتعليمات باإلشارات وثم بالكال م، 
تكااكن الطاااورة علااي وجااكد ابااكاب اخلااروج، يف حالااة حاادو  طااكارئ حااني 

ليخرجكا منفا، وثم أخرجتا كيسًا مع بعض األسال  وأشارتا اا الركااب اا  
أنفم بإمكانفم يف حالة انعدا م غار األوكساجني أن يربطاك األساال  باألمااكن     
املخصصة هلا أما م وأعلا  مقاعاد الركااب للأصاكل علا  اهلاكاء النظياف        

أشاارتا اا حتات املقاعااد   ليسااعدهم علا  التاانفس وميناع اختنااقفم. كمااا     
وقالتااا: هنااا  ساارتة االنقاااذ حتاات املقاعااد يف حاااالت الطااكارئ بإمكااانفم    

عاكن مان األعلا  اا األرض    ارتداءها وهكذا تنفخكن فيفا، حني تفربكن وتق
لان تصااابكا بااألذى الكااثري، ويف حالاة سااقكطكم داخال املاااء يف البأااار أو     

 تطفك فكق املاء و نع غرقكم. األنفار تساعدكم هذه السرتة املنفكخة أن
رغم أن املضيفتني   تككنا تشرحان ذلك بكيكح، خكفًا من عد م ختكياف  
الركاب اال أنفما كانتا تبغياان اففاا م املساافرين ب سالكب منماق مثال تلاك        

 احلكاد  وك نفم تكءديان رسالتفما وكف .
رغام  ثخشان لدى رؤيتفا ومساعفا تلاك اإلرشاادات واإلشاارات    لقد اندهشت 

 أنفا   تستكعب كامل التفاصيل اال أنفا وقعت يف دوامة وقالت يف نفسفا:
رّباه، البد أن هنا  شيئًا عل  هذا تعطي املضيفتان كل هذه اإلرشادات، -

وإال ملاذا حني يركب الناس وساوط النقل األخرى ال يقاكل هلام أحاد شايئًا     
 من هذا القبيل؟.
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 خللفي مادال يده اليفا:أشار اليفا شقيقفا حسن من املقعد ا
 ها ثخشان! كيف حالك؟ هل رككب الطاورة ممتع؟.-

 أجابته ثخشان وهي متكدرة اا حد ما:
 أْي وا  ممتع، ولكين   أففم جيدًا ما كانت الفتاتان تتأدثان عنه.-

 يأك حسن وقال:
هذه اإلرشادات يرورية، وهي عادة متبعة إلطمئنان املساافرين أرجاك أال   -

 لك أهتمامك، والختايف، الطاورة أكثر أمانًا من السيارة.تعريي ذ
كابرية علا    كان حسن حيااول تفدواة خااطر ساقيقته وهاك يرسام ابتساامة        

 شفتيه، لعله يبدد  اوففا، واستطرد قاواًل:
هل تعلمني كم هك عدد السيارات ال  تصطد م يكميًا ببعضفا، أو تنقلاب  -

لعكق. ان حكاد  السيارات التعد وال بركابفا وتسبب يف مكتفم أو إصابتفم با
حتص ، ولكنفا الحتظ  باهتما م الناس كثريا وذلك لكثرتفاا، ولكان ال قادر    
ا  لك حد  حاد  خاالل سانة او سانتني لطااورة ماا يصابح األمار املاادة         
اخلربية الرويسية لإلذاعات والتلفزيكنات والصأف، عل  هذا يا حبيب  ثقي 

 ومرحية. ب ن الطاورة أمينة وممتعة
*** 

كانت الطاورة مازالت تزحاف علا  األرض، أطم نات ثخشاان حلادي  شاقيقفا وانفاتح        
قابفا، فبدأت تنظر من نافدة الطاورة تارة وجتيال ببصارها بالركااب تاارة آخارى فيماا       

 ونظرت اا عمتفا ياحكة وهي تقكل: أدخلت سكزان ابنة شقيقفا أصبعيفا يف أذنيفا
 بالصم.اآلن ستصاب آذاننا -

بدأت الطاورة تسر  من ساريها بشاكل حااد وتكجفات مقادمتفا اا األعلا        
 وبدأت ترتفع.
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 قالت ثخشان يف سرها:
 "يارسكل ا ! يارب أسرت واحفظنا ساملني".

بعااد هااذه الاادعكات نظاارت اا األساافل فاارأت الساايارات والاادور والبنايااات   
ترتفع أكثر وأكثار  أصبأت ك نفا لعب األطفال لصغرها، فيما كانت الطاورة 

اا أن أصااابأت الطرياااق والشاااكار  علااا  األرض ك نفاااا خطاااكا طكيلاااة 
والسيارات يف نظرهاا ك نفاا الصراصاري، واحلاداوق والبسااتني تشابه قطعاة        

 أرض صغرية مزروعة بالثيل، والعمارات صارت ك نفا علبة شخاا.
 أغلقت ثخشان براحة يديفا أذينيفا وقالت:

 ني أصابت بالصام، بعاد فارتة قصارية دق      لقد صدقت سكزان، أشاعر كا  -
كما بادأت أصاكات فاتح    ثانية اارس الصغري، انطف ت إشارة شد األحزمة، 

األحزمة ختتلط ببعضفا، وبدات احلركة تدب يف الركاب ومنفم من حتر  حنك 
املرافق، وبعضفم أخذ أطفاله إا حي  التكاليت واملضايفات بادأن يادفعن    

وهاان يفياائن الصااكاني لتقااديم املاا ككالت اا  بالعربااات احململااة باألطعمااة 
حلظاات حتا  بادأ الركااب يشامكن راوأاة الشااي        املسافرين، وماا هاي اال   

والقفكة، وقدمت املضيفات اا كل واحد منفم صاينيته اخلاصاة ووياعتفا    
علاا  الطاولااة املتأركااة املكجااكدة أمااامفم وكاناات حافلااة باملاا ككالت        

 واملشروبات.
ا األعل  وهي تطري وفاق خاط ساريها تاركاة حتتفاا      فيما أرتفعت الطاورة ا

األرض والصأاري والبأاار وااباال، وهاي ماياية يف طريانفاا ك نفاا طااور        
ناحيه، ومقدمتفا تسأق قطع الساأب وتعربهاا مسارعة، ك نفاا فرحاة      أفرد 
حارة وبعيادة عان صاخب      وهاي يف العلاك علا  أرتفاا  اآلف األقادا م،      جذا 

  احلفار عل  األرواح ال  يف جكففا وأن تصل األرض، حتاول قدر املستطا
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بفم اا بر األمان بسالمة واطمئنان، كما أنفم سلمكا اليفا حياتفم ودخلكهاا  
مطمئنني، جالسني الحاكل هلام والقاكة، عليفاا أن حتااول قادر اساتطاعتفا        
 حمافظتفم ويمانة أمنفم وسالمتفم وأطمئنانفم، وال تفتم بثقل ما حتمله.

 ري يف قلب ثخشان وتقكل يف نفسفا:بدأ الفرح يس
صانع هاذه املعجازة، مان هاك هاذا العبقاري الاذي         بكر  هذا العقال الاذي   -

اخرتعفا يا ترى؟ بار  ا  أباه وأماه، لياتين اساتطعت أن أعارب عان حايب       
 وتقديري هلذا اإلنسان الراوع الذي أخرت  هذه اآللة القيمة النافعة للبشرية.

ثم بدأت تالطاف وتالعاب ساكزان وبعادها تصافأت اجملاالت املكجاكدة يف        
الدرج الذي أما م مقعدها، ثم عادت للأدي  مع سكزان وهما تضأكان وبعد 
تناول طعامفما ذهبتا اا املغاسل وغسلتا أيديفما وبعاد عكدتفماا ياأكتا    

 كانت قد صبغت وجففا وكألت عينيفا رغم كرب سنفا.عل  إمراة عجكز، 
ا هما تضأكان شعرتا حبركة غري اعتيادياة للطااورة، فصامتت ثخشاان     فيم

وداهمفا خكف مفاجئ ونظرت اا ماا حكهلاا و  تانس أن تقارأ ساكرة آياة       
املنصكب أماا م الركااب   الكرسي ال  كانت حتفظفا، وبعد برهة بدأ اارس 

 بالإلياءة أيذانًا بشد األحزمة ألن ااك يف هذه املنطقة ليس عل  ما يرا م.
بدأت أصكات شد األحزمة مرة أخرى تبدأ هنا وهناا ، بياد مرجتفاة شادت     
ثخشان حزامفا، وعيناها شبه جاحظتني وشافتاها جفتاا مان اخلاكف وهاي      

 تنظر اا حكاليفا باستمرار.
ولكن ساكزان شادت حزامفاا فرحاة وبكجاه باسام مشارق نظارت اا عمتفاا          

 وقالت: "اآلن أبدأ بالنك م يا عم ".
وهي جالساة علا  مقعادها وسارعان ماا اساتغرقت يف ناك م         واستعدت للنك م

 عميق.
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 فكن الطاورة ليقكل:والطاورة ما زالت  ر مبطبات، وأرتفع صكت من مايكرو
"حنن اآلن منر مان اعاالي منطقاة جبلياة، اااك ردئ، لاذلك ابقاكا األحزماة         

 مشدودة وال تفككها".
متشاابكتان،  وكان حسان غارقاال يف احلادي  الضااحك ماع زوجتاه وياداهما        

الظاهر أنه كان قاد شارب قلاياًل مان املشاروب ألناه كاان منتشايًا وبكجاه          
 ياحك مد رأسه اا حي  أخته قاواًل هلا:

 كيف ترين الدنيا أختاه؟ أال تشعرين بالضجر؟.-
 بالبتسامة متصنعة أجابته شقيقته:

يف احلقيقااة أشااعر بالغبطااة، ان ركااكب الطاااورة ممتااع، كاا ني جالسااة يف    -
 ولكن ال أعرف ملاذا بدأت حركتفا ختتلف عما كانت عليفا. غرف ،

 فقال هلا أخكها بشكق بالغ:
انه الشيء، كل ما يف األمر ان ااك بارد يف بعض املناطق وحار يف مناطق -

أخرى، واختالف األجكاء يؤدي اا هذه املطبات حاهلا حاال السايارة الا     
 تصادففا مطبات يف الشكار .

فا كانفا اساتكعبت ماا شارحه أخكهاا وأطم نات لاذلك،       نفسأرفرت ثخشان 
 ولكنفا يف نفسفا كانت تقكل:

"وا ،   أففم شيئًا مما قلته ياا أخاي! أياة مطباة تعنيفاا، أياة حفارة أو        
عااوق يف هااذا العلاك الشاااهق، املفاام، ياا ارحاام الاارامحني نطلاب الرأفااة بنااا     

 واحفظنا من كل سكء.
وأخريا وصلت الطاورة اا مساء لندن، وبدأ الركاب يفيؤن حقاوبفم اليدوياة  
ويكقظكن أطفاهلم الناومني ويدلكنفم عل  أن ينظروا مان نكافاد الطااورة اا    
املنارر ال  يشاهدونفا ليستمعكا بفا، ألن الطاورة عل  وشك اهلبكا، وبدأ 
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بني يف هاذه املقاعاد   السرور يظفر عل  حمياهم بالكصكل بعد أن كانكا مقكل
 طكال الساعات املايية.

بعاد أن احادثت صاكتًا ويكيااء ك نفاا       هبطت الطاورة وتالمسات األرض 
 تقكل هلم:

 يا مجاعة، لقد أوصلتكم بسال م، غادروا أماكنكم وأترككني حلالي.-
تفتأت جيين وبدأت باعطاء اإلرشادات لزوجفا، اما ثخشان قبال أن تنازل   

 مبخاطر العكدة، وذكرت الشفادة يف سرها وقالت:كانت تفكر من اآلن 
يارب بار  الذي صنع هذه الطااورة، اناه لعمال مياد جادًا وشايء خاارق،        
تصكر يف خالل ساعات قليلة يصل املسافر من بغداد اا لندن، رغام خاكيف   
الشديد، لكين أعترب الرحلة كانات ممتعاة لعال خاكيف مارده هاك أناي اركاب         

 الطاورة ألول مرة.
الركاب يصطفكن للنزول مارين باملمرات، بعد تدقيق ااكازات وتسالم   وبدأ

احلقاوب خرجكا مان املطاار، بعاد ذلاك تكجاه كال واحاد اا املكاان الاذي          
يقصده، الذين كان قد حضر الستقباهلم األقرباء واألصدقاء بدأو بالعنااق،  
أما الذين كاانكا مان غاري اساتقبال فقاد كاانكا مسارعني اا حيا  سايارات          
التاكسي لتكصلفم اا األماكن ال  يقصدونفا. اما حسن وزوجته وطفالهماا  
وأخته فقد كانت أ م جيين وابنتفا الكربى يف انتظارهم فرمت جايين نفسافا   
يف أحضان أمفاا وثام قبلات أختفاا وهماا بادورهما بادءا بالرتحااب حبسان          

 ولطيفًا.وشقيقته وطبعتا القبالت عل  جبني الطفلني وكان استقباهلما حارًا 
*** 

ركب ااميع سيارة سقيقة جيين ال  بدأت تسكقفا عرب شكار  لندن اا ان 
وصلت اا أما م حديقة صاغرية مادورة يف ركان أحاد الشاكار  العاماة حيا         
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سياراتفا، وكان بالقرب منفاا صايدلية وساكبرماركيت وحاانكت بياع       اوقفت
هنااا  درج  اللأااك م، و بااز وحماال بيااع احللكيااات وبعااد سلساالة الاادكاكني 

حديدي فبدأوا يصعدون هذا الدرج حت  وصلكا طارماة طكيلاة غاري مساقفة     
تطل من احد اطراففا عل  الشار  ومن طرففا اآلخر تظفر أبكاب الشقة ال  
تعلك أحد الدكاكني فكقفت أ م جيين أما م احدى هذه األباكاب وفتأتفاا ثام    

ومطبخ صغري اليسع دخلكا مجيعًا الشقة الصغرية املؤلفة من غرفتني للنك م 
لسااكى شخصااني وغرفااة للجلااكس يف أحااد أطراففااا ماواادة صااغرية للطعااا م 

 ومقابلفا مرافق ومحا م.
بعد اسرتاحة قصرية وترتيب احلقاوب وغسال الكجاكه واأليادي اجتمعاكا يف     

واملساء مغيمة وزخات املطر تتساقط  فربعد الظ غرفة االكس، كان الكقت
 منفا.

 ثانية اا أمفا وشقيقتفا ومدحتفا كثريًا قاولة:قامت جيين بتقديم ثخشان 
هذه هي الفتاة الطيبة ال  كان خري عكن لي وال  طاملا حادثتكما عنفاا   -

   تكن تفارقين أبدًا.
وكان جكابفما هك تقديم الشكر هلا واستأسانفا، بعادها اسات ذنت "ساكى"    

ملدرساة،  شقيقة جيين من الضيكف ألن عليفا الذهاب إلعادة أوالدهاا مان ا  
وكانات ثخشاان حااورة كياف أن الطلباة اآلن يف مكطنفاا يتمتعاكن بالعطلااة        
والصيف جلب معه احلار، بينماا هناا يف انكلارتا ماازال الطلباة ياداومكن يف        
مدارساافم وبااداًل ماان احلاار تكجااد األمطااار، وكاال ماان رأتااه وجدتااه يرتاادي  

 املعطف املطري وبيده مظلة.
فا األولي، رغم أن مكان نكمفاا كاان قاد    *  يكن نك م ثخشان مرحيًا يف ليلت

تغري وهك حبد ذاته ياؤثر علا  نكمفاا إال انفاا باإلياافة اا ذلاك كانات قاد         
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ابتليت بشخري أ م جيين الا  كانات تشااركفا يف غرفتفاا الضايقة، والغرفاة       
باألصال هاي عاواادة اا )ريتاا( أ م جايين، وكااان حسان وزوجتاه والطفااالن       

يما هي تتقلب يف فراشفا كانات تفكار يف خطاة    ينامكن يف الغرفة األخرى، وف
تنقذها من هذا الشخري لذلك اعتزمت ان خترب حسن غدًا باألمر لعله جيد هلا 

 حاًل ولكنفا كانت جتيب نفسفا:
وماذا يستطيع ان يعمله حسن، هذا هك امكانية البيت وسعته، التكجاد فياه   

عل  األريكاة يف  سكى غرفتني، وهل يعقل أن أطلب من صاحبة الدا أن تنا م 
غرفااة االسااتقبال، اذًا مااا العماال؟ ثاام تعااكد اا ذاتفااا لتؤنبفااا علاا  هااذه    

 التخيالت وأخريًا قالت يف نفسفا:
"نامي.. مفما تكن احلال فعليك أن تناامي.. آه التساتطيع اهلاان أن تناا م     
ألنفا قد تعكدت عل  غرفتفا الكاسعة، هنا ليس السليمانية، ال تتذمري أكثر 

وال تتقليب ميينًا ويسارًا.. أنت جئت اا لندن للراحة واالستجما م،  من ذلك،
للتمتع جبمال املدينة الا  حيلام الكاثريون بفاا لاتكن الغرفاة غاري مرحياة،         
عكدي نفسك عليفا، وتكيفي مع الكاقع "هنا كانت تصأك قلياًل وتند م علا   

 تذمرها ومع ذلك فلسان حاهلا كان يقكل:
رطباة   ذه العجكزة ال تسمح لي بالنك م، وراوأاة بيتفاا  "ربته.. أبتاه.. ان ه 

أشم فيفا راوأة العتق والرطكبة..  يل اا اني أشم راوأة كلبفا أيضاًا.. أو  
  أرها حتتضنه وتدلاله؟ وبعدها أ  تنيماه علا  األريكاة.. شاكرًا اايين      
ال  شارحت ألمفاا ان الكلاب لايس مرغكباًا فياه عنادنا و  يتعاكدوا علا           

ه معفم، لذلك طلبت منفا أن تبع  بكلبفا اا بيت "سكى" وليبقا   مالست
 عندها ما دامكا يف ييافتفا".
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وهكذا حلت جيين األمر وتنفست ثخشان الصعداء، وحني وصلت اا مرحلة 
 خالصفا من الكلب قالت يف نفسفا:

بكركت ياجيين، وا    أستطع تناول العشاء بشفية حني كان الكلب بني -
كنت أتصكر ان املاودة والكراسي واألواني وكل ما هك مكجاكد يف   رفرنينا،

هذا البيت قد تلك  بشعر الكلب، لكم اساتغربت واندهشات حاني كنات أرى     
ه وأنفاه املبال..   ريتا وسكي وطفلي حسان يقبلاكن الكلاب ويلمساكن وجفا     

 أوه.. أماه كنت أود أن أتيق ..
وأناف الكلاب، أناا أحاب     حقا ان اإلسال م هلم مزاياا مميازة منفاا حتاريم فام      

الكالب وأعطف عليفا ولكين ال أريد أن ترافقين كظلي وتعيش معي بشاكل  
 داوم.

 ثم تقلبت عل  جنبفا اآلخر وواصلت تذمرها الصامت:
"رباه.. كم هك الفرق شاسع لبننا! وكم هاي شاقة األخاتالف باني عاداتناا      

 وتقاليدنا وسلككنا مع علداتفم وتقاليدهم وسلككفم.
كيف كانكا يعاملكن هذا الكلب وك ناه أحاد أحبااوفم فيماا اناا كنات       انظروا 

أمشئز وكدت أال أتناول حت  الطعا م ألني كنت أتصكر البيت كلاه جنساًا"   
هنا كانت قد أعادت ثخشان باذاكرتفا اا الاكراء وقالات " اذًا كانات جايين      
عل  حق، حني   تكن تعلد وتقاليدنا وعاداتنا بسافكلة، هناا  بعاد شاساع     
بااني عاداتنااا وعاااداتفم" وأخااريًا بعااد هااذه اخلياااالات املصااأكبة بالتااذمر   

 استسلمت اا سلطان النك م.
*** 

مضت عشرة أياا م علا  مكاك  حسان وأسارته يف لنادن، كاانكا قاد أخاذوا          
ثخشااان عاادة ماارات اا وسااط لناادن وركبااكا معفااا القطااار وقطااار األنفاااق   
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رتفا بقدر شفرة ساعة الباك  والباصات وسيارات األجرة السكداء ال  هلا شف
 بن املعروفة يف العا .

كما صأبكحفا اا األساكاق الشافرية، كانات جايين ترياد أن تارد لثخشاان        
مجيلفا الذي غمرته بفا يف السليمانية، لذلك   تكن تدخر وسعًا إلساتعادها  
وصأبتفا اا ويست مينيسرت حي  قصر الربملان االنكليزي املعروف الذي 

ر الت ر ية القدمية ويف غاياة الروعاة وااماال بفناه املعمااري      هك من القصك
املعماري األصيل حبي  يعترب حتفة نادرة وآية من آيات اامال وخاصة أنه 

 كساعة بيك بن يطل هك اآلخر عل  نفر التاميز.
إقامااة امللكااة وذات يااك م رافقتفااا اا قصاار )بكنكفااا م باااالس( حياا  مقاار  

لندن، وقد  تعت ثخشان مبشااهدة القصار    وأسرتفا وهي تقع وسط مدينة
وخاصة حلظة تبادل احلراس امللكايني املتميازين بازيفم األمحار وخاكذهم      
السكد، وكان العديد مان املاكاطنني والساياح يصاطفكن لاريوا هاذا املنظار        

 الراوع، ويتمتعكا بلأظة تبادل احلرس.
*** 

ثخشاان قاد    وذات مساء وقد اجتمع مشل العاولة يف بيات أ م جايين، كانات   
أشرتيت هدايا ألمفاا ولقريباتفاا بعاد أن رتبتفاا اسات ذنت ودخلات غرفتفاا        
لتنا م، لكنفا أخرجت قطع األقمشاة الا  كانات قاد أشارتتفا ألمفاا للثاكب        
والصاية، ثم أخرجات اهلادايا األخارى مان احلقيباة ووياعتفا علا  السارير         

رى رتبتفاا  وبدأت تنظر اليفاا مان جدياد ك نفاا تراهاا ألول مارة، ومارة أخا        
ونظنتفا ثم أعادتفا اا احلقيباة، بادأ قلبفاا ينقابض نكعاًا ماا لعلافا كانات         
ا تشتاق ألمفا وأبيفا وأهلفا، رغم أنفا كانت حتاول أن تنس  غربتفا وتندم

يف البيئااة اادياادة ماان خااالل نزهاتفااا وجكالتفااا يف األسااكاق وزياراتفااا اا   
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احلما م ذات مرة وبكت خلسة  األماكن اهلامة، وتذكرت اآلن كيف أنفا دخلت
 من أعني اآلخرين.

 وكثريًا ما كانت حتاول أن تفدئ نفسفا وتقكل:
كانت جيين، املسكينة عل  حق حاني كانات تاكآباة تظفار عليفاا أحياناًا       -

ومع ذلك   نكن نقدر هلا ذلاك، اآلن فقاط أشاعر مباا كانات تعانياه ف ناا          
بشاكق باالغ   ذلاك أشاعر    ميض عل  بقاوي ساكى عشارة أياا م يف الغرباة ماع     

وحنني طاإ اا أمي وابي وقريباتي وصديقاتي، لست أدري ملاذا أنا متعلقة 
 بفم اا هذه الدرجة؟.

أ  آت اا لندن احللاكة العجيباة   "وملاذا يككن تفكريي داوما منأصرًا بفم، 
لالستمتا ؟ ومع هذا فقد أميل اا شكارعنا العكجاء وأرزقتنا املرتبة والريح 

يةال  تفب عل  مدينتنا بعد فرتة وأخرى وال  لقسكتفا مسني بالريح العات
 السكداء".

  ي تفا النك م، رتبت اهلدايا ثانية وعادت اا أخيفا وزوجته وأهال الزوجاة،   
لقد شعر أخكها مبسأة احلزن ال  تظفر عليفا فمد يده اليفا وبشاكق باالغ   

 قال هلا:
ل هاذا الياك م وماا هاي األمااكن      حسنًا، أختاه ! حدثيين عن جكلتك خاال -

 ال  زرتفا؟.
 ف جابت ثخشان بكجه باسم ردال عل  استفسار أخيفا:

تكساك، كاان شايئا     لقد استمتعت اليك م جباكل  يف متأاف الشامع ملادا م    -
غريبًا ما رأيته يف هذا املتأف، تصكروا حني رأيات الشارطي الكاقاف علا      

نه كان  ثااًل، هذا املتأف الدرج حسبته شرطيا حقيقًا ورفر لي فيما بعد ا
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بنظري من األماكن النادرة يف العا ، كيف استطاعكا أن يصانعكا كال هاذه    
 التماثيل ال  تتصكر أصأابفا أحياء وهم عل  وشك أن يتأدثكا معك.

 *ويع حسن احدى يديه عل  كتف أخته وقال:
متأف مادا م تكساك مكاان ذو شافرة عاملياة، أن مجياع الشخصايات الا          
 رأيتفم اليك م مصنكعة من الشمع، بقيافتفم وهندامفم كل يف قالبه اخلاص.

 يربت ثخشان كفًا بكف وقالت مبتسمة:
 هنا   اثيل ألشفر النجك م السينماوية ايضًا.-

رفع حسن يده من عل  كتف أخته وأفر  راحة يده وتالعب قلياًل ب صابعه  
 ثم قال:

وبرجييت بااردو وكاذلك     مكنروأي نعم، كما تقكلني، هنا  تلتقني مبارلني-
 ب شفر الشخصيات منفا مدا م مركريت تاير رويسة وزراء بريطانيا احلالية.
أراد حسن اإل رار يف تعداد الشخصيات ال  يلتقاي الزاوار يف هاذا املتأاف     
 بتماثيلفا، قاطعته جيين ياحكة وهي تتأد  معه باللغة االنكليزية قاولة:

 نرو و برجييت باردو.مسعتكما تذكران مارلني مك-
 فنفض حسن من مكانه وأدار وجفه حنك جيين مبتسمًا وقال:

كانت ثخشان تتأد  عما شااهدته يف متأاف مادا م تكساك مان التماثيال       -
 تقكل أنفا ممتعة و يقة أيضًا.

 ثم أجال حسن يبصره يف احلايرين وقال:
ًا هلاذه  الاذي أحل كاثري   استعدوا غدًا علينا الذهاب اا بيت صديقي ساردار -

الزيارة، ومنذ ثالثة أيا م وتلفكناته   تنقطع وهك يكرر دعكته لنزوره زياارة  
 مجاعية مؤكدال عل  وجكب مبيتنا عندهم أيضًا.

 فانربت جيين تقكل:
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أوه سردار، أسرته وفيه و لصاة، وباملناسابة ان زوجتاه هاي األخارى      -
واصالت  أتصلت بي هاتفياًا وقالات لاي نفاس ماا قالاه زوجفاا حلسان، ثام          

 حديثفا قاولة:
حسنًا، مادامكا يلأكن عل  الدعكة فسنليب طلبفم ولكننا ال نبيت عنادهم  -

 بل نعكد بعد العشاء اا بيتنا.
عزيزتي، ان بيتنا يبعد كثريًا عن بيتفم، لذلك تكاكن العاكدة لاياًل منفكاة،     -

هذا اا جانب ما قاله لي حكل سعة بينفم ااديد الذي ال جند أياة مضاايقة   
 يف املبيت، بل أنا واثق ب ننا سنككن يف غاية الراحة.

لنقرر الذهاب أواًل، وحني ال جند البيت واسعًا أو ان نكمنا هنا  يسبب هلم -
 املضايقة فسكف نعكد اا بيتنا حت  ولك كان الكقت لياًل.

 فقال حسن يف نفسه:
احنشارنا  "مفما يكن بيتفم البد ان يككن أحسن من جأر الكالب هاذا الاذي   

فيه، ان الست تتصكرنا اآلن وقد حللنا يايكفًا يف البيات األبايض، ناساية     
هذا ااأر الضيق عند والدتفا الذي لكال الضرورة ملاا كاان بإمكانناا الناك م     

 فيه".
 كانت ثخشان ختجل أحرتامًا ايين وأمفا أن تس ل أخاها:

 "أخي هل أن زوجة صديقك كردية أ م انكليزية؟".
كانت قاد مسعات مارارًا اسام ساردار مان أخيفاا ومان أمفاا           رغم ان ثخشان

وخاصة ان أهل سردار كانكا جريانًا لبيت خالتفا، ولكنفا   تكن تعارف ماا   
 إذا كانت زوجته كردية أ م ال؟.

وكان سردار قد قض  سنكات عديدة يف لندن، حي  كان يمن طلبة البعثاة  
د كانت دراسته عل  نفقاة  اختري للبعثة لتفكقه الدراسي لذلك فق العلمية وقد
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احلككمة العراقية، ومنذ ذلك احلني كان سردار قد تصادق مع حسن وقضيا 
معًا سنكات عديدة كصديقني محيمني، وحني أنفا  حسان دراساته عااد اا     
بلده، أما سردار فإنه   يكاصل الدراسات العليا وانفمك يف التجارة واألعمال 

اكل ألسارته الا  كانات قاد كفلتاه      عملاه هاذا اا خلاق املشا    احلرة، وأدى 
ليكاصل دراسته يف اخلارج لذلك أجربت احلككماة العراقياة أسارة ساردار أن     

 تدفع كامل النفقات ال  صرفتفا عل  سردار.
وهكذا كان قد مض  عل  سردار اثنتا عشرة سنة وهك يقيم يف لندن وكانات  

 دة.زوجته هي األخرى من السليمانية وتربطفا به صلة قرابة بعي
*** 

يف صباح اليك م التالي حتر  حسن ومرافقكه حنك بيت سردار، وكاان الياك م   
هك يك م األحد الذي هك عطلة رمسية، لذلك   تكن الشكار  مزدمحة كاأليا م 
األخرى، وقفت جيين أما م حمطاة للكقاكد قريباة مان بياتفم واماألت خازان        

ة واشرتى باقاات  السيارة بالكقكد، فيما سار  حسن اا أحد املخازن الكبري
من الكرود مع علب الشكككالته واحللكيات ومن ثم عاد اا السايارة، وعلمات   
ثخشان ان هذه األشياء هي لبيت سردار وهي من متطلباات الزياارات هناا.    
وصاالكا اا بياات سااردار واسااتقبلفم مااع زوجتااه "بفااار" وأطفالااه الثالثااة    

كاال م الكاردي باالنكليزياة    لاه العنااق والقابالت واخاتلط ال    استقبااًل حارًا ختل
 كانكا ما زالكا أما م الباب حني قالت ثخشان يف نفسفا:

"وا فرحتاه! البيت كردي خالص فضااًل عان مجالاه، عادا هاذا االساتقبال       
احلار، وحني وطئت قدماها داخل البيت مشت راوأة الطبخ الكردي وعاادت  

 اا منكلكجفا الداخلي.
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والسامك والبطاطاة املقلياة مان كثار ماا        "لقد مللنا الساندويا واملاطدونالد
 أكلناها، كم كنت تكاقة اا التمن والبامية".

وكان كما تكقعة، الكردي حني يدقك أصدقاءه الكرد اا أية وليمة الباد مان   
وجكد الرز والبامية وهما وردة املاودة وزينتفا، وجبانبفما الدوملة كماا كاان   

 كرد.والدوملة وال -الكرد والدوملة–يردد حسن 
*قضكا ذلك النفار بفرح وسرور، وكانت ثخشان تشاعر بساعادة بالغاة وقاد     
انشاارح صاادرها، كمااا أعجباات جاادًا بالساات "بفااار" زوجااة سااردار وباادأتا   

أن تسااعدها يف املطابخ ويف اعاداد املاوادة     تتبادالن األحاديا ، و  تانس   
عل  وترتيب األواني واملالعق وما اا ذلك وحني حل املساء، أحلت ثخشان 

أن يبقااكا يف بياات سااردار ويبيتااكا معفاام وبعااد مناقشااات تكصاالكا اا حاال  
وسطي، لقد عادت جايين وأطفاهلاا وأمفاا اا بيات ريتاا فيماا بقا  حسان         
وثخشان يف بيت سردار، وكانت جيين تنكي أن ختلك ب مفا وأختفاا لتبأا    

كانت رغم أنفا  معفما حكل بقاوفا يف لندن لفرتة أطكل أ م العكدة مع زوجفا،
حتب زوجفا كثريًا إال أنفاا كانات تتمنا  يف قارارة نفسافا أن يريا  حسان        
ببقاوه يف لندن واال يعكد اا العراق، ففنا العمل متكفر بإلمكانه البقاء وعد م 
العكدة اا بلده، ألنفا حني كانت تستعيد بذاكرتفا اا الشفكر الا  قضاتفا   

كياف نفسافا ماع بيئتفاا     عندهم كانات تادر  ب نفاا   يكان مبقادورها أن ت     
ااديدة، و  تشعر ب ي فرح و  تذق طعم الساعدة، كان كل همفا وتفكريها 
لدى أهلفا يف لندن، لذلك استغلت تلك اليلة لتدخلي ب مفا وأختفا وتفاحتفما 

 يف األمر.

 
*** 
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 ويف بياات سااردار كااان حساان وسااردار غااارقني يف األحادياا  وساارد           
طن والعمال، فيماا كانات ثخشاان وبفاار تتباادالن       الذكريات والكال م عن الاك 

احلدي  فيما بينفماا. حتادثت بفاار لضايفتفا عان احليااة يف لنادن واحليااة         
اليكمية وأحداثفا وتفكريها ب هلفا أقرباوفا. لذلك كانت كاثرية هاي األسائلة    

 ال  كانت تكجففا لثخشان.
كانتا تساتلقيان   نًاتان منذ سنكات، وأحيالقد تآلفتا اا درجة ك نفما صديق

عل  رفرهما من الضأك خاالل سارد النكاات الا  كانتاا تتبادالنفاا، ومان        
خالل هذه احلكارات قصت بفار لضيفتفا أشياء حلكة عن أمفاا الا  كانات    
قد جاءت اا لندن للعالج وبقيت شفرين عندهم وكم فرحت بفا آنذا  وحني 

ا رمحة ربفا. لقد وجادت  عادت اا العراق وبعد فرتة   تكن طكيلة انتقلت ا
 بفار زميلتفا ثخشان ك نفا منفس هلا لرتوي هلا ما تريد أن تتأد  به.

ويف صباح اليك م التالي وبعد تناول الفطكر خرج حسان ماع صاديقه ساردار     
وبقيت ثخشان يف البيت مع ربة البيت، وقبل ان تستيقظ ثخشان من الناك م  

عاادت اا البيات وجلساتا علا      كانت بفار قد أوصلت اوالدها اا املدرسة و
ماودة الطعا م لتناول الفطكر، تسلمت ثخشاان كاكب الشااي مان بفاار وهاي       

 تقكل ياحكة:
تساالمني يااا عزيزتااي، لقااد أخااذت أوالد  اا املدرسااة، وحتمااا تعاارفني   -

 تسكقني السيارة.
 ف جابتفا هلار:

أي نعم.. والشكر ا ، تعلمت السياقة وتدربت عليفا منذ سانكات ألناي يف   -
بداية حياتي يف لندن صادفتين مضايقات كثرية نتيجة جفلي بالسياقة مماا  
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سبب لي متاعب االزدحا م ومحل األكياس مان األساكاق وإيصاال األوالد اا    
 املدارس أو اا الطبيب.

 وتنفست بفار قلياًل لتكاصل حديثفا:
لك حتدثت لك عن األحدا  ال  رأيتفا هنا ومرت باي الباد أنفاا ساتطكل،     -

أنت التعرفني مدى املشقات ال  عانيتفا يف هاذه املديناة وماا أثارت علا       
 الغربة واملنف  وأيافت تقكل:

حني وصلت اا لندن كان سامان وسارا صغريين، سارا يف الرابعة من عمرها 
 ا سروود ففك من مكاليد لندن.وسامان كان قد أكمل الثانية، أم

أجل حني وصلت اا لندن كانت أحكالي مرتبكة، كاان علا  أن أوءدي كال    
هذه األعمال ألن سردار   يكن بإمكانه تر  عمله، لاذلك   يكان مبقادوره    
معاون ، عدا ذلك ففك كسكل اا حد كبري ومفمل، لذا فقد كانت ت دية كال  

تقي، وأناا كماا تعلماني   أتعاكد علا       هذه األعمال ويعت تلقاويًا عل  عا
ذلك يف بلدي هنا  حني تقكل احدانا "آه!" يسار  عدد من األهل واألقرباء 
ملعاونتفااا، أمااا هنااا فااال يساا ل أحااد عاان اآلخاار، واليفااتم أي فاارد بشاا ن   
اآلخرين، وسردار ألنه كان وحيد أبكيه، أجربه أبكاه عل  الزواج املبكر لذا 

تجربة وغري نايبني حني تزوجنا، ايطرتين الظروف فقد كان كالنا عديم ال
عل  البقاء يف السليمانية وأخريًا وبعد حكالي أربع سنكات مان والدة طفلا    
سارا استطعت اللأاق به يف بالد الضاباب. وال تسا ليين عان املشااق الا       
صادفتين يف السفر بكجكد هذين الطفلني، عدا أني   أكن أجياد االنكليزياة   

الكلمات القليلة ال  حفظناها يف املدرسة من أمثال )ذس از واي  سكى هذه 
، مع هذا اافل ياللغة كان علّي تعلم السياقة، وقاد  هذا هك الكتاب( –بكو  
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حالفين احلظ أستطعت التدرب عل  السياقة وجنأت يف اإلختبار، ومنذ ذلك 
 احلني وأنا أسكق مبنتف  احلرية وأوءدي كل أعمالي.

مرة أخرى حبفا وتقديرها هلا بعد مساعفا هذه النباذة مان   ف رفرت ثخشان 
 حياتفا وقالت:

تسلمني من كل أذى يا حبيب  وا  يككن يف عكنك عل  كل ما صاادفتك  -
 من متاعب احلياة، ورغم ذلك ال بد أن هنا  من حيسد  عندنا وبقكل:

 "انفا وصلت اا لندن، وهي تتمتع حبياة النعيم".
ن جايين وهال أنفاا تكيفات يف الساليمانية وانفاا تشاعر        وهنا س لتفا بفار عا 

 بالسرور هنا  وكيف تقضي نفارها؟.
فشرحت هلا ثخشان الظروف ال  حتياها جيين، وكيف أنفا مازالات تتاكق   
اا لندن، وتتذمر أحيانًا حبي  يشعر من حكهلاا انفاا ليسات ساعيدة عنادنا      

 ففي داومة الكآبة، واستطردت تقكل:
كثريًا،  يل اا ان حايب ميتازج باالعطف والشافقة هاذا ماا       ولكين أحبفا -

 جيعلين أن أصد أهلي حني يريدون معاتبتفا او احلدي  عنفا بالسكء.
اذًا عليك ان تعريف ب نه رغم كل هذه السنكات ال  عشتفا هنا ورغم تاكفر  -

 كل ما تريده أية إمراة يف احلياة، مازالت عيناي ترنكان اا بلدنا.
 ر الكال م وهي تضأك:واصلت بفا

تصكري حني أرى إمرأة ملتفتة بالعبااءة الساكداء أشاعر بسارور يادخل اا      
قليب، رغم ان هذه النسكة امللتفات بالعباءات السكدلسان كردياات بال هان     

وماع ذلاك فقاد أصابأن اآلن أوربياات      سعكديات أو ككيتيات أو خليجيات، 
الصيف أينما تاذهبني  أنيقات. وهنا  شيء آخر أود ان تعرفيه، حني يقبل 
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يف البلاادان األوربيااة يصااادفك أهاال الدشاااديش ومعفاام زوجاااتفم امللتفااات   
 بالعباءات السكد وتتبعفنن خادمات فليبينيات.

كااثريًا مااا أفكاار وأقااكل: "ان العديااد ماان هااؤالء الااذين أراهاام اآلن يف هااذه  
املظاهر كانكا يعيشكن حالة البداوة بعيادين عان احلضاارة، وماع ذلاك ففام       
يعيشكن اآلن يف النعيم بسبب النفط وهلام دوهلام اخلاصاة، أماا حنان الكارد       

 ".اخلريات املتكفرة يف بلدنا فنأن حمرومكن منفا وال منلك شيئا
 حتسرت بفار وقالت:

حني أرى تلك النسكة احملجبات وهن ينازلن مان أفخام وأرشاق السايارات      -
القارى واألريااف   أقارن حيااتفن حبيااة املارأة الا  تكاد وتكادح عنادنا يف        

وتعيش حالة الفقر والعاكز، ماع كال ماا منلاك مان أرض وبسااتني ومعاادن         
 وثروات طبيعية.

 واستمرت يف سرد حديثفا لتقكل:
ان مثل هذه املنارر جتذب النظر هنا، ولكن ال يذهب باك اخلياال بعيادًا،    -

ان الناس التنظر اا تلك العجاوز بل تنظر باستغراب وانادهاش اا سايارات   
 ملرسيدس من آخر الطراز ال  ميتطينفا.ا

فضأكت ثخشان وقالت: كما يقكل املمثل املسرحي أسطه علاي عنادنا يف   
 احدى مسرحياته "عيش وشكف".

 نظرت بفار اا ساعتفا اليدوية وقالت لضيفتفا:
فق  إلعادة األطفال من مدارسفم؟. ألني مضطرة أن أصل هل تكدين مرا-

ركن فيه سيارتي، ألنه عنادما  ارج األوالد مان    مبكرال حت  أيمن مكانًا أ
املدرسة تصطف السيارات ب عداد كبرية ويزداد الزحا م وبشق الانفس جياد   

 اإلنسان مكانًا يركن فيه سيارته.
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 فردت عليفا ثخشان قاولة:
بكل سرور يا عزيزتي، أرغاب يف مرافقتاك، وأجادها فرصاة ألرى مادارس      -

 لندن وتالمذتفا.
وركنت بفاار السايارة   ة اا أن وصلتا قرب باب املدرسة، ركبت معفا السيار

ونزلتا منفا لتتمشيا أما م املدرسة ثم وصلت األمفات الكاحدة تلاك األخارى   
وبدأت كل واحدة تتأد  مع زميلة أو صديقة هلا وكان لادى بعضافن عرباة    
أطفااال أيضااًا حياا    يكاان بإمكااانفن تاار  األطفااال الريااع دون رعايااة،   

 ينفم من هك  حدي  الكالدة.وخاصة ان من ب
 احداهن جذبت نظر ثخشان وقالت:

مسكينة.. أتصكرها ثيبًا وطفلفا حدي  الكالدة ألن وجففا ما زال شااحبًا  -
 وهي صغرية السن أيضًا.

 فردت عليفا بفار ك نفا خبرية:
أعتقد أنك حتسابني نسااء لنادن كنساكتنا الالواي يابقني يف الفاراش بعاد         -

الااكالدة أليااا م وأسااابيع، وتتنااافس قريباتفااا يف صاانع احللااكى اللذيااذ هلااا   
ملكلكدها احلفل األسبكعي، قبل أيا م رأيت إمرأة شاابة يف  وطعامفا ثم يقمن 

لاك  السكبر ماركيت كانت قد خرجت من مستشف  الكالدة قبل ياكمني ماع ذ  
فقد ايطرت القيا م بالتساكق بنفسافا، ولكان مان حسان احلاظ ان أكثارهن        
ميلكاان سااياراتفن، كااذلك احلككمااة تباادى أقصاا  التعاااون ألمثااال هااؤالء   
النساء، مراجعااتفن للمستشافيات واألدوياة مانياة، والطفال ختصاص لاه        
أسبكعيته منذ والدته كما يزود باحلليب والفيتامني، ولك أن بعض األمفاات  

طني احلليب ألطفااهلن بال يرياعنفم مان اثاداوفن ألن حلياب األ م كماا        اليع
 تعلمني أجكد وأنفع للرييع.



84 
 

*كان بعض النسكة الالوي حضرن الستصأاب أوالدهن   يكن وحدهن بل 
كان معفن كالب، حي  كانات كال واحادة تساأب كلبفاا الا  كاان رباطفاا         

جيين لذلك خاطبت مربكطًا بعربة طفلفا وسرعان ما تذكرت ثخشان كلب أ م 
 بفار قاولة:

أال تارين كياف يقبلاكن هاذه الكاالب      الظاهر ان االنكليز حيباكن الكاالب،   -
النجسة ويالمسكن وجكهفا، انظري اا هذه املرأة كياف ن كلبفاا يلعاق ياد     

 طفلفا.
 فضأكت بفار وقالت:

اذا التقيت يف الطريق أو يف احلداوق واملتنزهات إمرأة تستصأب كلبفا و  -
طفي كلبه او  تداعبيه يتصكرونك متخلفة او قاساية القلاب، ثام أياافت     تال

 تقكل:
يابغني التنازه    تعلمي ان الكثريات منفن حني ي خذن كالبفن معفان وأود ان 

من جفة آخرى يردن أن تفر  الكالب ما يف امعاوفا يف الطرقات العاماة أو أي  
الااتفكم  مكاان بشاارا أال يااتم ذلااك يف البياات حتا  اليتكسااخ، وبشاايء ماان  

 واصلت كالمفا قاولة:
هنااا تعتاارب هااذه احلالااة حضااارية فيمااا ينظاارون اا بعااض عاداتنااا ك ننااا  
متكحشكن ومتخلفكن . التتصكرين مادى القاذارات الا  ترتكفاا الكاالب يف      
املتنزهات واحلداوق والطراقات، مع ذلك فلنادن خاري مان بااريس مان هاذه       

 .الناحية رغم ان باريس تعترب عروسة العا 
يف باريس عل  االنسان ان ميشي حبذر يف تلك األماكن واالساكاق خكفاًا مان    
ان تتكسخ أحذيته، مع ذلك فاحلككمة ال تستطيع ان تفعال شايئًا وال ترياد    
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أن  نع الناس من ممارسة ما تسم  حبريتفم، أتعرفني ملاذا؟ ان كل ذلاك  
 ي تي خكفًا من فقدان أصكاتفم يف االنتخابات.
األزقااة والشااكار  وتعليمااات   يف لناادن هنااا  بعااض التأزياارات يف بعااض    

للمكاطنني والتفديد بالعقكبات لكال مان يسابب يف تار  القاذارات، ولكان يف       
 احلقيقة ال يفتم أحد بفذه التفديدات.

 بعد هذه االنتقادات أرادت بفار أن تغري مرى احلدي  فقالت:
كن وعطكفكن، وكما نقاكل عنادنا   ولكن ال ينكر أحد ب ن االنكليز قك م طيب-

"يف كل مكان هنا  الصاحل وهنا  الطاحل"، وعل  سبيل املثاال لاك سا لت    
أو الشار  الفالني، ال يرت  علا  قارعاة   رجاًل انكليزيا أين يقع البيت الفالني 

الطريق بل يصاحبك اا أن جياد لاك املكاان أو يشارح لاك خارطاة املكاان        
شاكد. مان خاالل جتاربين وجادت االنكلياز       بشكل يؤدي بك اا املكاان املن 

افضل من بقية األوروبيني فاألملان والفرنسايكن تاراهم عبكساني، لاك قلات      
ألحدهم أنك ياوعة وال جتدين املكان الذي تقصدينه ال تسمعني منفم ونة 
شيء مميز عندهم، هك اهتمامفم ب والدهم وها انت ترين كيف ت تي األمفات 

انية العادتفم وهذا يسري عل  األطفال مان سان   يكميًا بفم وكيف حيضرن ث
 السادسة حت  الثانية عشرة وما فكق.

 فقالت ثخشان:
اذُا ما يقال عن عد م اهتما م األمفات هنا ب والدهن غري صأيح، وها أناا ارى  

صاأاب أوالدهان   ب  م عيين كال هاذه األمفاات الالواي يتقااطرن يكمياًا الست      
درسة ك نه مظاهرة. وعل  سبيل املثال وأحيانًا أرى األزدحا م أما م هذه امل

انظري اا هذه املرأة احلامل الا  تتساار  ماع صااحبتفا للكصاكل اا ماا       
 تريد.
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 فقاطعتفا بفار قاولة:
هراء ما يقكلكنه عن عد م اهتما م األمفات األوربيات ب طفااهلن، اناا مان خاالل     -

اءًا حت  جترب  وجدتفن حريصات عل  هذه القطكس ال  رأيتفا صيفًا  وشت
يف األيا م املمطرة ةأثناء سقكا الثلا، وإذا صادف ان مريت احاداهن فتكلاف   

 أمفا أو محاتفا أو أية واحدة من قريباتفا للقيا م بذلك بداًل منفا.
أجالت بفار ببصرها بني احلايرات باحثة عن إمرأة لتتأد  عنفا لزميلتفاا  

 وقالت:ثم وجفت كالمفا اا ثخشان 
ان ال  أحب  عنفا عجكز باوسة تعكدت عل  رؤيتفا منذ عاا م وهاي تبلاغ    -

السبعني من عمرها ت تي كل يك م بصأبة طفل اليتجاوز السادسة من عماره  
وتدفع عربة أخرى يف داخلفا طفل يف الثانية من عمره، وتعاكد ثانياة بانفس    

لس يف الكيعية ملصاحبة الطفل، ةأحيانًا أرى انتظارها يطكل والطفال اااا  
العربة ميل فينزل من العربة ويبدأ باملشي عل  أطراف أصابع رجليه ك ناه  
راقاص البالياه واااادة العجاكزة تاركض وراءه وتلااف . يف احلقيقاة أعطااف      
عليفا كثريًا، ألن كل مظاهرها يدل عل  البؤس مع ان ملبسفا يادل غلا  ان   

حياناًا أمخان   ولكن اتصكر ان عندها مشاكلة، أ ويعفا املالي عل  ما يرا م، 
ب ن هذين الطفلني هما حفيداها من أبنفا وان كّنتفا انفصلت عن زوجفاا ثام   
أعكد اا نفسي وأقكل: ال ألن الطفل هنا حساب قاكانني بريطانياا يسالم اا     
أمه اللفم اال اذا تزوجت ثانية أو اثبت القضاء بإنفا سيئة السلك  وال تصلح 

األب أو ااد واادة ثم أفكر وأقاكل   لرتبية الطفل، آنذالك يعط  األطفال اا
لعلفما طفلي بنتفا وهي تعمل وال تستطيع القياا م بفاذا الادور فكلفات أمفاا      
بذلك، وهنا أيضا تربز لي حقيقة أخرى وهي ان املرأة املريعة جتاز لرتبية 
طفلفا. وبينما هما يتأااوران بادأ األطفاال  رجاكن مان املدرساة ورفارت        
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حديثفما وكانت تدفع العربة كاملعتاد. وهنا كان  العجكز ال  كانت مكيك 
وصلكا أيضًا وركبكا مجيعاًا السايارة ويف طاريقفم اا البيات     اطفال بفاذا قد 
 قالت ثخشان:

أنااا أهنئااك علاا  ذكاوااك أرا  تسااكقني يف هااذه األزقااة والشااكار  دون أن -
ختطئي الطريق او تضيعي، قسمًا لك كنت يف مكانك لكنت قد ياعت حتماًا   

 ن بيكت لندن وبناياتفا كلفا متشابفة.أل
 يأكت بفار قاولة:

أنك تزوين لندن ألول مرة، لك بقيت فرتة طكيلة البد وأنك تاتعلمني مثلاي   -
وثم ال تنسي أني أعيش هنا مناذ سانكات. نسايت أن أقاكل لاك با ن هاذه        
املدارس تضم أطاااًل باني اخلامساة اا الثانياة عشارة وبعادها يتأكلاكن اا        

رى وال   س  عنادنا يف بلادنا، باملتكساطة أو االعدادياة وأناك      مدارس أخ
أن ترين "سارا" ال  جتاوزت الثانية عشرة تداو م يف مدرسة أخارى وعليناا   

نذهب اا مدرستفا أيضًا ألستصأابفا، أنفا باملناسابة مضا  علا  تركفاا     
 هذه املدرسة عامان.

 يلتفا وقالت:وكانت بفار تسكق السيارة بعناية وتروي األحدا  لزم
منذ سنكات وأنا أوءدي هذا الكاجب اليكمي، رأيت مئاات األطفاال يا تكن    -

ويكربون ويتقلكن اا مدارس اخارى، لقاد رأيات الفصاكل األلربعاة لسانكات       
وسنكات، أحياناًا أياأك حاني أرى زمايالت وزماالء "ساارا" الاذين كاانكا         

أنفاام يف ساان  صااغارًا وقااد بلغااكا آلن الرابعااة عشاارة أو السادسااة عشاارة أي 
النضا، األحدا  ال  مرت بي واملنارر اليكمية ال  شاهدتفا كثرية ومليئة 
بالعجاوب، فعل  سبيل املثال رأيت إمرأة قبل عامني كانت ت تي بكلدها اا 
املدرسة وهي حامل، يف العا م املايي رأيت وليدها اادياد يف العرباة وبعاد    
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اا املدرساة معفاا. هكاذا حاال     صاأبه  سنكات البد ان أراها ت خذ بياده وت 
 الدنيا جيل يكلد وجيل يكرب وجيل يغادر الدنيا ان الدنيا كالفلك الدوار.

واستمرت يف حديثفا تقكل: خالل كل هذه السنكات ال  حضرت فيفا أماا م  
هذه املدرسة وكل هؤالء النسكة الالو  رأياتفن، هناا  مان ال تاذكر حتا       

 درجة ال أنساهن. صكرتفا ولكن بعضفن لفنت نظري اا
 فقالت ثخشان:

 ملاذا ال تنسني تلك األمفات البد ان وراءهن حكايات.-
 فضأكت بفار وقالت:

 اذًا قكلي حدثيين للصبح.-
 وقالت ثخشان:

لقد جعلتين تكاقة اا مسا  حكايااتفن وسا نتظر اااكاب مناك حتا  لاك       -
 أدت بي احلال اا عد م العكدة اا بيت أ م جيين.

 تقكل:وردت بفار 
 نقضي مسافة الطريق باحلدي .حسنًا ان مدرسة سارا تبعد من هنا قلياًل -

 وقاطعفا ابنفا سكد يقكل:
 سكف يستغرق وصكلنا حكالي ربع ساعة.اي نعم -

 فقالت أمه:
صأيح، ولكن لك أخرتنا أيكاء الرتافيك والزحا م الشاديد أكثار مان اللازو م     

ن املدرساة قريباة، ولكان    فسيستغرق مشكارنا أكثر من نصف ساعة، رغم أ
فرتة خروج التالميذ من مدارسفم يف مثل هذا الكقت تسبب الزحا م وبالتاالي  
علينا التكقف يف احملطات كثريًا، ففاا أنات تارين شارطة املارور منفمكاة يف       

 مساعدة التالميذ عل  العبكر.
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وفيما هي تسكق الساياة تاذكرت ماا قالتاه ثخشاان حاكل اإلساتئذان منفاا         
 بيت أ م جيين ف رادت أن تشكقفا وحتثفاا علا  البقااء يف بيتفاا     لعكدتفا اا

 وقالت:
لن أمسح لك بالعكدة اا بيت أ م جيين إال بعد مارور أسابك  علا  األقال،     -

 أنتم هدية من السماء بعثفا ا  لي.
 فتدخل ابناها ااالسان يف املعقد اخللفي يف السيارة وقاال معًا:

كااال م مامااا، وأن تبقاا  معنااا فاارتة   نرجااك  ان تساامعي –دادة ثخشااان -
 أخرى:

 ف جابت ثخشان تقكل:
يف احلقيقة انا سعيدة جدًا باالتعرف علايكم، ومناذ ان التقياتكم  يال اا      -

ك ني عدت اا السليملنية وأنا مكجكدة مع أهلي. س بق  معكم بشرا وهاك  
أن حتدثين ماما بفار عن كل شيء يتعلاق بفاذه املديناة، رجاهلاا ونشااوفا      
واحلياة االجتماعية وغريها، وإال س عكد مساء هذا ياك م ماع أخاي حسان اا     

 بيت ا م جيين.
وعرجت السيارة حنك الشار  املؤدي اا مدرسة )سارا(، فيما كانت تكاصال  

 بفار السياقة قالت:
عل  العني يا عزيزتي، س حدثك عن كل ما ترغبني فيه، ولكن نؤجل ذلاك  -

 ًا.اا وقت نككن فيه متفرغني كلي
*** 

يف الليل كانت ثخشان وبفار جالستني متقابلتني تشاهدان باراما التلفزياكن   
وأما م كال منفماا كاكب الشااي، بعاد أن غادرهماا حسان عاوادًا اا زوجتاه          
وطفليه يف بيت محاته، وأطفال بفار كاانكا قاد دخلاكا غارف ناكمفم، وباّرت       
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تقاات بفاان وشاارعت حتاادثفا عاان األمفااات اللااكاتي البفااار بكعاادها لثخشااان 
والالوي كن ملفتات لنظرها اا درجة بقيت اإلنطباعات  زوناة يف ذاكرتفاا،   
ارتشفت بفاار رشافة مان الشااي وعااودت احلادي  لتقاكل: أعتقاد أناه مان           
الضااروري أن حيااتفظ اإلنسااان بانطباعاتااه عاان الناااس الااذين يلتقااي بفاام،  

ي أعايش فياه   وياحبذا لك سجلفا يف مذكراته أيضًا، أنا يف حدود احمليط الذ
ومن خالل تعريف عاى هؤالء النسكة الالواي قاابلتفن أماا م املدرساة تكلادت      
لدي أفكار وانطباعات عديدة عانفن، فتصاكري مااذا يكجاد يف حمايط أكارب       
وقكلي، ماذا يكجد يف هذا العا ؟ يا ترى كم هك عادد األشارار واانااة وكام     

 هك عدد الطيبني اخلري"ين الصاحلني.
 لتفكري عادت بفار اا احلدي  مكجفة كالمفا اا زميلتفا:وبعد قليل من ا

س حدثك عن إمرأة حليقة الرأس تعيش يف الزقاق القريب من عنادنا، هاي يف   
األربعني من عمرها متكسطة القامة وجسمفا أيضًا يتكسط النأافة والسامنة  

، والشايء  وعليفا مسأة من اامال، مناذ سانكات وأناا أراهاا حتلاق رأسافا      
هك أنفا تلبس صيفًا وشتاءًا، يف الربد واحلر ثكبًا قصريًا فكق الركبة  الغريب

وأحياناًا فاكق فخاذها، وبااني فارتة وأخارى كاناات تساتبدل الثاكب بارتااداء        
بنطلكن الشكرت وما أن تظفر الشمس قلياًل ويغري ااك حناك ختفياف حادة    
ء الربد حت  تعكد لتبلس قطعة قماش رقيقة حبمالتني يظفار رفرهاا واااز   

األكاارب ماان صاادرها عاااريني، ولااكال حرصاافا علاا  األلتاازا م القااانكني لكناات 
 مت كدة ب نفا كانت تتجكل عارية ألنفا الظاهر تتباهي جبسمفا النمكذجي.

 فقفقفت ثخشان، فيما واصلت بفار كالمفا:
رغم أني أخشي ان تركبين هذه الليلة عفاريت النساء اللكاتي أحتد  عنفن 

 أروي لك ما أعرفه عنفن بصدق ودون أية ايافة.ولكين عازمة عل  أن 
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اآلن امسأي لي أن أحتد  عن إمرأة أخرى جذبت نظري، هي إمارأة شاابة،   
لطيفة، حسنة املظفر، طكيلة القامة، شقراء، كانت تستصأب يكميًا بنيتفن 
هلا كانتا تكأمتني وك نفما تفاحة قسامت اا نصافني والغرياب أنفماا كانتاا      

 درجة كبرية جدًا. تشبفان أمفما اا
وأول ما كانت تظفر كان فمفا يتأر ، حبي    نرها يكماًا ال  ضاغ شايئًا    

وذات يك م راقبتفا يف طريقي اا املدرساة رأيتفاا وقاد نزلات اا     مما تناوله، 
الدكان الذي عل  الناصية واشرتت ثال  قطاع مان الشاكككالته سارعان ماا      

وخرجات بنتاهاا اساتقبلتفما    ويعت احداها يف فمفا وحني وصلت املدرسة 
بشكق وحنان وطبعت قبالت عل  خديفما ثم تناولت كل واحدة منفما قطعة 

وبدأت ثالثتفن بالعكدة اا بيتفن ماشيات كعاادتفن كال ياك م.    الشكككالته، 
 كان منظرهن لطيفًا وك نفن باقة ورد ياحكة.
 وبعد برهة قصرية عادت بفار اا كال م وقالت:

كانت   تتخط األربعني متكسطة اامال، حمتشمة املبلس واملرأة الثالثة -
راقبتفا ملدة أربع سنكات   أر أي تغيري يف  وذات شعر قصري بلكن احلناء،

ففاي داوماة   شعرها وبق  قصاريًا كماا كاان، كماا   يتغايري شاكل املارأة،        
العبااكس وتظفاار ك نفااا غاياابة، كناات أراهااا أحيانااًا تتأااد  مااع زميالتفااا 

ن دون أن تظفر مالمح أي ابتسامة عل  شفتيفا، وكانت تلابس  األمفات ولك
النظارات داومًا، والغريب أنفا كانت تلبس بدلة بيضاء صيفًا وشتاوًا   يكن 
يروق لي منظرها يف الشتاء وهي ترتدي البياض وأحيانًا كانت تثرناي رغام   

 أني   أحداثفا قط.
 وبدأت بفار تتثاءب ثم يأكت وقالت:

 نا م، لنؤجل احلدي  عن األخريات اا الغد.قكمي معي لن-
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ربته نكعًا من كانت ثخشان سعيدة باطالعفا أوصاف هذه النسكة، الذي أعت
الرتانيم ال  كانت تسمعفا يف صغرها قبال الناك م مان أمفاا وخالتفاا، لاذلك       

 يغطت عل  نفسفا لتقكل:
"..أرجااك .. واصاالي احلاادي ، ألن غاادًا كمااا أخااربتين سااي تيكم ياايكف 

ي تي حسن أيضًا ليعيدني اا بيت محاته، ألن مكعد رجكعنا اا الكطن وس
بات قريبًا وعليناا التفياؤ لاذلك. وقاد أخاربتين الياك م جايين هاتفياًا ب نفاا          
ستبق  مع الطفلني فرتة الصيف وال تعكد إال بعد انتفااء العطلاة الصايفية.    

  األهل".غري أن حسن عليه العكدة اا أعماله وأنا بدوري بدأت أحن اا
 يأكت بفار وقالت:

رغم أني أود أن تبقي عندنا أكثر من هذه الفرتة القصرية، ولكن ماا بالياد حلياة    -
سي تي حسن ويقطفك ككردة من حديق  اخلاصة، وحت  التصبح غصة يف حلقاي  
 وال أند م عليه، س حدثك عن إمرأتني أخريني بقدر ما يسنح لنا الكقت هذه الليلة.

 املاء وقالت:شربت جرعة من 
"كانت هنا  إمرأة قميئة ك نفا صبية يف العاشرة من عمرها، قامتفا قصرية 
ساقاها غليظتان، تنتعل حذاءًا ذا كعب عاالي، وكانات تاربز نفاديفا بشايء      
صارخ، يف احلقيقة كان نفداها مجيلني وجاذابني جادًا، كانات تلابس تناكرة      

ت ييقة حبي  ختطاك  ميين جكب وأحيانًا ميكروجكب ورغم القصر فقد كان
بصعكبة، وكنت أراها مرة شعرها أمحر ويف يك م آخار تصابغه أصافر، كاان     
شعرها طكياًل ناعمًا كالكشمش وك نك تارين مظلاة علا  رأسافا، وكاثريًا ماا       
كانت حتر  سلسلة مفاتيح سايارتفا، والنسااء الالواي كانات تقاف عنادهن       

ا م ولكنفاا يف  وحتادثفن كن عل  شااكلتفا مان حيا  احلركاة وعاد م االحتشا      
 احلقيقة كانت هي داوما تتصدر األولكية يف التربج.
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كثريًا ما كنت أفكر ب طفاهلا احللكين اهلادوني وأقكل يف نفسي، كياف ترباي   
هذه املرأة احلركة املتربجة هؤالء األطفال وكيف حتافظ عليفم؟، وهي كما 

اري هي عليفا داومًا ترينفا ك نفا ترقص، صاأيح حنان نعايش يف بلاد حضا     
واحلرية متكفرة للجميع ولكن هذه املرأة تفرا كثريًا باحلرية ال  تتمتع بفا 
حبي  كانت ختتلف عن مئات األمفات الالوي التقيتفن، فيما عادا تلاك الا     

 حتد  لك عنفا بادىء األمر.
 ارتسمت يأكة مفاجئة عل  شف  بفار وهي تقكل:

نبفاا فقاد جعلات نفسافا     رغم أني البد أن أحتمل خطيئتفا ولكان الاذنب ذ  -
 مسخرة، بداًل من أن تستدر عطف اآلخرين جذبت النقمة لنفسفا.

هي إمرأة يف حكالي األربعاني، متكساطة القاماة، ياعيفة نكعاًا ماا مالبسافا        
مرتبة اا حد معقكل، يظفار للناارر أنفاا حمرتماة، وذات ياك م رأيناهاا وقاد        

ق وعليه الكريم أو املرهم تكر م أنففا ورفر عليه ما يشبه اارح أو انه احرتا
وفكقه الالصق. كان شعرها أصفر معاد وقصاري، بشارتفا بيضااء، ولكان      
بيايفا كان ماواًل اا السمرة ك نه تغري بسبب حرارة الشمس، وحني كانات  
 شي كانت تتبخرت بغنا ودالل والتعري أي اهتما م ملن حكهلا، كانات تقلاد   

 ك نفم قردة. مارلني مكنرو يف مشيتفا وتتصكر اآلخرين
 لقد استغربت جدًا من تكربها ومن مشيتفا املتصنعة.

 و  تستمر يف مكاصلة احلدي  بل مدت يدها اا ثخشان وقالت:
قكمي لننا م.. لقد ت خرنا، وسكف أحاول أن أروي لك ما تبق  يف جعب  -

اثناء النفار وقبل أن نكدعك، رغم أني نسايت بعضاًا منفاا. فتبادلتاا حتياة      
 وكل واحدة منفما دخلت اا غرفة نكمفا واستسلمتا اا النك م.املساء 

 

*** 
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ويف صباح اليك م التالي بعد اجنااز العمال الباي  وقبيال مكعاد انتفااء دوا م       
املدارس خرجت بفار مع ثخشاان متاكجفتني اا مدرساة األطفاال كالعاادة،      

 حني وصلتا أما م املدرسة ابتسمت ثخشان وقالت لصاحبتفا:
شيئًا، كنت بااألمس تناكين احلادي  عان أ م أخارى لفتات نظار         تذكرت -

ولكين يف احلقيقة   أففم شيئا لضجيا املكنساة وصاكت الغساالة وغاسالة     
 املكاعني، فيما كانت بفار تركن سيارتفا قالت وهي تبتسم:

"أشرت اا أصكات املكاون ولكنك نسيت ياجيا ماكناة عجان الكباة، اآلن     
كما تعلمني حنن يف زمن التكنكلكجيا فصخب املكااون وياجيا تلاك اآلالت    
ال  اصبأت الزمة لكل البيكت هما مان املزعجاات ولكان ماا بالياد حلياة،       

لقاد جعلات مان نفسافا مساخرة       -سابأان ا   –واآلن س حدثك عان إمارأة   
 لست أدري مالذي جعلفا تعمل بنفسفا هكذا. حقيقة،

كانت هي إمرأة شابة هلا طفل يف العاشرة وآخر أصغر منه وهاي ذات جسام   
ناعم بيضاء، لكن وجففا شاحب، حليقاة الارأس ك نفاا جنادي، لاذلك كاان       
رأسفا يظفر صغريًا، ترتدي بنطلكن جينز مع قمصلة عسكرية، والغريب ان 

 شابيفتني بقمصالتفا، وهماا حليقاا الارأس      ولديفا كانا يرتاديان قمصالتني  
أيضًا الظاهر أن ثالثتفم كانكا قاد اشارتوا القمصاالت يف حمال واحاد ولكان       

 بثالثة أحجا م  تلفة.
حني كنت أراها وهي بفذا اهلزال أقكل يف نفسي لك سّد أي واحد انففا لثانية 

ب يدي واحدة ال بد أنفا ختتنق، ولكن مع ذلك فقد كانت نشطة، كانت ت خذ 
طفليفا ويسريون حنك البيت، كان ابنفا البكر زميل سارا، لذلك دعكناه ذات 

 كانت قد دعت ابناء وبنات صففا. مرة لعيد ميالد سارا ال 
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وحني كنت أت مل الكلد كنت أياأك يف ساري وأقاكل: لياتين أساتطيع أن      
 أس له: ملاذا أنتم الثالثة شبيفكن اا درجة  نعتربكم ثالثة اخكة.

 ت ثخشان وقالت:يأك
وأنات ماشاااء ا  لااك ذاكارة قكيااة حياا  حتاتفظني بكاال هااذه األوصاااف    -

 واإلنطباعات عن األمفات اللكاتي التقيتفن خالل هذه السنكات.
 ويأكت بفار أيضًا وأجابتفا:

انك تشجعينين مبدحيك هذا ان أروي لك ما تبق  يف جعب  وعل  قدر ماا  -
 يسمح لنا به الكقت:

مرأة زجنية ولكنفا ذات مالماح مقبكلاة، شاعرها كغريهاا مان      "كانت هنالك إ
الزجنيات كثيف اا درجة كنت أتصكرها مبتالة به، كانت تتمن  ان يكاكن  
شعرها كشعر األخريات حت   شطه عل  هكاها، لذلك فبداًل مان أن ترتباه   
كانت ختربه حيا  كانات قاد قسامت شاعرها اا ثالثاة أقساا م وكانات قاد          

ن أصفر برتقالي أما الكسط فقد تركته أسكد، لذلك كان صبغت جانبيه بلك
ظرها غريبًا، حني رأيتفا ألول مرة خلت أنفا أرتدت طاقية باثال  ألاكان،   من

إال شاعرها،   وحني أقرتبت مين عرفت ان ماا كنات أتصاكره طاقياة ماا هاك      
 هنا  مثل كردي يقكل:

باق بالكامال   "إذا غضب ا  عل  النملة خلق هلا جناحني"، وهذا املثل ينط
عل  هذه املرأة الباوسة، فشعرها أسكد ومعد ومشع  فجاءت كماا يقاكل   
املثل بداًل من أن تكأله عمته، حيا  لكنتاه بفاذا اللاكن وقسامته اا هاذه       

 األقسا م.
حني كانت بفار تتأد  لزميلتفا عن تلك املرأة كانت تضاأك عنادما كانات    

 ا صاحبتفا.صكرة املرأة ترتاءى هلا وانتقلت عدوى الضأك ا
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 أخذت بفار نفسًا عميقًا وقالت:
"محد ا ، اليك م هك أخار أياا م الدراساة، ومناذ الغاد تبادأ عطلاة املادارس         

 ونرتاح لفرتة عل  األقل.
 هاش وحرية قالت ثخشان:وباند

لقد سبق وان بينت لك اساتغرابي مان مكياك  الدراساة يف لنادن، فكماا       - 
ليسات بالقصارية، وهناا كماا تقاكلني      تعلمني بدأت العطلة عندنا مناذ مادة   

 ستبدأ العطلة غدًا.
 فردت عليفا بفار قاولة:

يف احلقيقااة ان العطلااة باادأت قباال اآلن يف بلاادان أوروبيااة أخاارى كفرنسااا  -
والسكيد وغريهما، ولكن هنا مازالكا متعلقني بالرتا  والعادات القدمياة، واذا  

التعاديالت يف  جراء بعاض  أرادوا أن يغريوا شيئًا من ترا  املايي وذلاك باا  
القانكن أو تغيري بعض مان التقالياد الا  ال تاتالء م وروح العصار، ساتقك م       
القامياة، ويصابح هناا املكيااك  حادي  اجملاالس والصاأف اا أن حيساام       
الربملااان األماار فإمااا أن يكافااق علاا  التعااديل أو يقاارر بقاااءه علاا  ويااعه 

 السابق.
لعطلاة ومتاذمرون مان هاذا الادوا م      وباملناسبة فالطلبة هنا اشضًا مياالكن ل 

الطكيل، أال ترينفم حني  رجكن بينفم من يرتنح من امللال، رغام ان اااك    
هنا ممطر داومًا ولكن يف فصل الصيف سيتغري ااك ويعتدل اهلكاء وأحيانًا 
تزداد احلرارة، هنا الكيع  تلف عماا علياه عنادنا، فكسااول التربياد غاري       

ح قلما تستعمل يف البيكت وكل مكسام احلار يف   مستخدمة عمكمًا حت  املراو
لندن ال يتجااوز شافرًا واحادًا، ألن بقياة شافكر السانة بارد وغياك م وأمطاار          

 ويباب.
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 فعلقت ثخشان عل  كال م زميلتفا وقالت:
"عل  هذا كلما تطلع الشمس ويعتدل ااك أرى الناس يتصايفكن وينزعاكن   

 فرحكن سعداء. املالبس الثقيلة ويرتدون املالبس اخلفيفة وهم
*** 

الهلا أن مضا  علا  عاكدة ثخشاان اا بيات محااة أخيفاا ثالثاة أياا م شاعرخت          
جيين مكتئبة، الظاهر انه حصل خالف أو سكء تفاهم بينفا وبني زوجفاا بعاد   
أن عريت هي وأمفا عليه أن يرت  عمله يف بلاده ويبقاي هناا يف لنادن معفام،      

العارض مان جاناب محاتاه وزوجتاه      انفا كما عملت فيما بعد   يا ت هاذا   رغم 
مباشاارة أو بشااكل مكشااكف، ولكنفااا اففمتاااه انفمااا سااتككنان سااعيدتني       

 بكجكده معفما وهذا ماأدى اا أن يثكر حسن ويرد عليفما خبشكنة:
انكما لن تريا ذلك حت  يف حلمكما، أنا كان كال هماي أن أكمال دراسا      -

مان "جايين"، وأناتم     ألعكد اا بلدي، وأنتم تعرفكن ذلك حت  قبل زواجي
رييتم بذلك واآلن ما هذا الرتاجع؟ وما هاي هاذه احلجاا الكاهياة؟ أناا لان       
أعكد اا انكلرتا ولن اعمل فيفا يكمًي واحدًا، والذي يريد أن يرجاع هاك حار    

 فيما يقرر.
 وكان حسن قد أكمل كالمه بضأكة ممزوجة بالسخرية:

ياقي اا ي مان كثارة اشات   "أنا أعكد اا لندن.. هذا حمال، أناتم نسايتم با ن   
بلدي وعادات أهلي كان أصدقاوي قد مساكا شاق  الصاغرية ب سام أحادى      

 حمالت مدين ".
وهكذا بدأ حسن بشراء اهلدايا لألهال واألقربااء باستشاارة أختاه ثخشاان،      
و  يبق عل  مكعد سفرهما سكى يكمني، وكانت جيين تعارف زوجفاا حاق    

ره الاذي يتخاذه، كماا كانات حتباه      املعرفة وتعرف انه لان يتناازل عان قارا    
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وتقدره فضاًل عن معرفتفا ب مكره املالية ااديدة، لاذلك اتفقات معاه علا      
بقاوفا مع طفليفا لفرتة العطلاة فقاط، وقاد ريا  حسان باذلك و  يشا  أن        
يغلق مجيع األبكاب رغم حبه الكبري لطفليه ومدى انزعاجه ببعااده عنفماا،   

ة كاان غضابه وحقاده يازدادان علا       حسن يفكار يف هاذه النقطا   وحني كان 
جيين وأمفا اللتني حبسب حتليل حسن تستغالن نقطاة ياعفه الا  تكمان     
 يف عد م استطاعته فراق ولديه، لذلك هما التج تا اا استعمال هذا السالح.

وأخريًا ريخ حسن لألمر الكاقع وقاال سا عكد اا بلادي ماع أخا  وتبقا        
العطلااة وعندوااذ تعااكد جاايين مااع  جايين والطفااالن مااع ريتااا ريثمااا تنتفااي  

 الطفلني وتستصأب أمفا أيضًا لتقضي فرتة عندنا.
وكانت الفكرة قد نالت االستأسان لدى جيين وأمفا، واألخرية كانت ترغاب  

 يف االطال  عل  معيشة ابنتفا يف الغربة عن كثب.
*** 

 وابنتفاا عاد حسن وثخشان اا السليمانية، ورغم فرح آته خان بعكدة ابنفاا  
اال أن قلبفا كان حين اا جيين وطفليفا، وكانت تريد أن تعرف القصة كماا  
هي، كانت ختش  ان يككن هنا  افرتاق او خصا م أو شيء من هاذا القبيال   

 فكانت تلح عل  ابنتفا: ماذا قالت جيين؟ ماذا قالت أمفا وأختفا؟
 هل بك  الطفالن حني تركتماهما هنا ؟ أ  ينزعجا؟.

شان بفذه األسئلة كانت تتكجه حنك زوجفا اا درجة أنفا بعد أن أمطرت ثخ
كانت تتشاجر معه، وهك الذناب لاه يف األمار، ولكناه ماع ذلاك كاان يعطاف         

 عليفا ويعرف مدى حبفا حلفيديفا ويقكل هلا:
يا أ م حسن، جيب أن نعطي احلق ايين، ففي أيضًا حتاب أهلافا وبلادها    -

الباقية هناا  وساتعكد اليناا ماع     فمادامت العطلة مستمرة لتبق  هذه املدة 
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حفيدينا، وثم أرجك أال تبق  تفكري  عناد الطفلاني ففماا يعيشاان يف لنادن      
وليسا يف الصأراء، وال هما حتت قصف املدافع وصليات البنادق وأنفما يف 

 رعاية أمفما وجدتفما.
ما أن تعكد آته خان اا حالتفا الطبيعية حت  تفاج  باستفساارات وأسائلة   
وتدخالت األقرباء وااريان، فكانت تضطر املساكينة أن تعياد هلام يكمياًا     

 مرات عديدة االسطكانة املعفكدة، فكانكا يس لكن:
 ملاذا   ترجع جيين وطفالها؟.-

وتتأاجا آته خان وتتصنع ابتسامة عل  شفتيفا لرتد ب ن )جناة( أردت أن  
حفيااديفا تبقاا  فاارتة أطااكال لإلسااتمتا ، وكاناات تااروي هلاام أحادياا        

وحكاياتفما احللكة، فإذا كانت قد مسعت شيئًا  ص الطفلني مان ثخشاان   
كانت تضيف عليه أشاياء وأشاياء لرتوياه للسااولني لعال فضاكهلم يشابع        

 ويرتككنفا حلاهلا.
نه من آته خان بال كانات الكاحادة    ولكن الفضكليات منفن   يكن يقتنعن مبا مسع

 هنا  شيئًا ما يف هذا املكيك . تغمز لألخرى يف حماولة أن تففمفا ب ن
"أختاه، يقكلكن ان جيين أتصلت بالشرطة يف لندن وأشاتكت علا  حسان    

 طالبة الطالق فكرًا، وانفا الترغب يف العكدة معه اا بلدنا".
 واحدة أخرى منفن تنربي للقكل:

يقكلكن ان احلااج ماريزا علاي وآتاه خاان يشاافران اا لنادن ليعيادا جايين          
 والطفلني.

 رتض إمرأة أخرى قاولة:وتع
وهل تتصكرين الذهاب اا لندن كالذهاب اا قرية )قركاة( الا  تبعاد عان     -

السليمانية مسافة بضعة كيلك مرتات، ان ما تقكلينه حكل ذهاب احلاج وآته 
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خان اا لندن ليس صأيأًا. وكل ما يف األمركماا شارحته آتاه خاان أرادت     
تفا وأقرباوفاا وساتعكد بعاد انتفااء     املرأة أن تبق  فرتة أخرى مع أمفا وأخ

 عطلة األوالد، لست أدري من أين ت تكن بفذه احلكايات؟.
 ولكن إمرأة أخرى تعض شفتفا معرتية وتقكل:

كما مسعت من ثريوز اخلبازة ان جيين طلبت أن تعيش وحدها مع زوجفا -
 وطفليفا يف بيت مستقل، وأنفا قالت حلسن الأريد أن أعيش مع أبكيك.

الفرتة املتبقية من العطلة الصيفية كاان حماكر أحاديا  نساكة احلاي      خالل 
والنسكة القريبات يدور حكل جيين وبقاوفا يف لندن، وبالت كياد كانات هاذه    

 التعليقات تؤثر سلبًا عل  آته خان وينقبض صدرها بفا.
*** 

فج ة ودون سابق أنذار تكقفت ذات مساء سيارة أما م باب احلاج ماريزا       
ل منفا حسن وزوجته ومحاته وطفاله، وكان حسن قد تلق  مكاملة علي نز

هاتفياة مان جايين أخربتااه مبكعاد وصاكل الطاااورة اا بغاداد، لاذلك ذهااب        
إلسااتقباهلم وأستصااأابفم اا السااليمانية دون ان  اارب والدتااه وأراد أن     

 سجعلفا مفاج ة.
وعاد م   بفذا اسدل الستار عل  ذلك الفصل الاذي كاان متعلقاًا بغيااب جايين     

عكدتفا وتكفنات الفضاكليات، اماا اآلن فقاد فتأات الساتارة لفصال جدياد        
تدور أحداثه حكل ما يتعلق ب  م جيين ابتداءًا من تراكسكتفا الاذي ترتدياه   
والبنطلكن الذي تلبسه والسجاور ال  تدخنفا ومشايتفا وجلكسافا اا آخار    

 ذلك.
وساعادتفا ذلاك   آته خان كانت سعيدة بعاكدة جايين وحفياديفا، ولفرحتفاا     

كاناات تريااد أن حتماال أ م جاايين علاا  رفرهااا، تاا تي وتااروح تقباال هااذه    
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وحتتضاان ذا ، وبااني فينااة وأخاارى تفااز ذراعفااا املمتلاائ األباايض املاازين 
 بسكارات ذهبية وتقكل أل م جيين:

محدال لاله عل  سالمة الكصكل، جئت أهاال علا  ساالمة الكصاكل، جئات      -
الربكة، تناكرت املديناة بقادومك، فادا      أهاًل ونزلت سفاًل، جاء معك اخلري و

 بي  وأبناوي خدامكن عند .
أما أ م جيين فلم تكن تفقه شيئًا مان كال هاذا املاديح واالحارتا م والتادري       

 عماذا تتأد  أ م حسن.
 ويف بعض احلاالت كانت آته خان تتكسل من ثخشان لترتجم هلا ما تقكله.

ترتجام أو علا  األقال    وتضأك ثخشان لتقكل ألمفا: ماماا هاذه الكلماات ال   
الميكاانين أن أترمجفااا، هااذه املصااطلأات حتتاااج اا قااامكس خاااص       
واالوربيكن اليففماكن هاذه الكلماات أو بااألخرى اليففماكن هاذه األكاذياب        
وكلمات التملق من قبيل "بي  هدية لك"، يف هاذه احلالاة مان احملتمال أن     

 قكل.يتصكر السامع ان هذا العرض حقيقي فيقبله عل  الفكر وي
أوه.. كم انت إمرأة راوعة ! شكرًا لك، يف احلقيقة ان بيتك مجيل البد لاي  -

 أن أشكر  مددًا.
 اآلخر بانك فعاًل أهديته بيتك. وهكذا يتصكر الطرف

 حني مسعت آته خان هذه االيضاحات من ابنتفا اندهشت ويربت صدرها بيدها وقالت:
املاة واحارتا م الضايف    وحيي! ماذا تقكلني؟ ان ما قلته هك من بااب اجمل -

 وهذا شاوع يف اجملتمع الكردي كما تعلمني.
 مرة أخرى يأكت ثخشان وقالت:

االنكليز واألوربيكن اآلخارون اليعرفاكن شايئًا عان هاذه اجملاامالت لاذلك        -
 أرجك  اتركيفا والتكرريفا، الداعي هلا.
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ا كانت ريتا مضطربة، أحيانًا كانت ابنتفا جيين تصبح دليلتفا وتكياح هلا  
األشياء ال  التففمفاا، وكانات تقاك م بتعرياف اآلخارين بفاا، وأرتفاا غارف         
البيت وملأقاتفا، كما كانت تشرح هلا أنكا  املا ككالت الا  كانات تكياع     
عل  املاودة أو عل  السفرة، كانات تقاك م بالادور الاذي يف حيناه قامات باه        

لسجاد ثخشان ازاءها عند أول وصكهلا خصصكا هلا غرفة واسعة مفروشة با
 الثمني، كانت الفرحة التسعفا وقالت البنتفا هامسة:

أيا  أن تتخلى  عن هذا النعيم، يف كل سنة تزورينا مرة وأزور  مرة وأبق  -
نتأد  عن هذا املكيك  ثانية واملساافة الا  باني     عند  فرتة طكيلة، ولن

 بلدينا تقطعفا الطاورة بساعات قليلة، اذًا التكجد هنا  أية مشكلة.
يف النفار كانكا ياخذون ريتا معفم اا الساكق واا الاكالوم الا  كاان يقيمفاا      
األقرباء مبناسبة قدومفا، أو أنفم كانكا يستقبلكن الضيكف، يف هذه احلالاة  
كانت ريتا تتصدر اجمللس وتارة أخرى جتلاس جباناب احلااج ماريزا وتبادأ      

فاا املكسارة تقاك م    باحلدي  الذي   يكن يففمه احلايرون، وأحيانًا بكرديت
جيين برتمجة بعض كلماتفا أو تقك م ثخشاان بالرتمجاة، وهاذه العملياة       
تكن مستمرة ف حيانًا من عشرة كلمات من حديثفا كانات املرتمجاة ترتجام    
واحدة منفا فقط، ولكن ريتا   يكن يفمفا األمر بل كانت تكاصال حاديثفا.   

 وآته خان كثريًا ما كانت تقكل يف نفسفا:
ك الفرق بيننا وبني األوربني، انظروا اا هذه املارأة الغريباة الا       هذا ه-

وجتلاس يف   ميض عل  وصكهلا سكى بضعة أيا م ولكنفا بدأت تكيف نفسفا
حضرة الرجال وتدخن سجاورها بكامل حريتفا، وتضع رجاًل علا  اآلخارى،   
ة وحني تشعر بتعب أو خدر يف رجلفا دون أية مباالت تضع رجلفا عل  الطبل

املكيكعة أمامفا، هل هذا مبقدوري أنا؟ كال حتا  لاك أقرتبات مان املاكت      
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الميكنين أن أفعل ما تفعله هي، مع أني اعتدت مالسة الرجال وهم مجيعًا 
ماان احملااار م ولكااين أخجاال القيااا م مبثاال هااذه األمااكر. قباال أيااا م كنااا يف   
 سرينار أما م كل احلايرين والناس املكجاكدين  اددت علا  فراشافا و     

 حتسب احلساب ألحد.
ذات صباح، وكانت آته خان وحدها مع حسن، وكعادتفما كانا قد أستيقظا 

 مبكرين، قال حسن ألمه وهك يبتسم:
 صباح اخلري، أماه.. كيف تنظرين اا األويا ؟.-

 ينتظر ااكاب بل واصل حديثه:و  
 ما هك رأيتك لك جند زوجًا  مناسابًا أل م جايين، وحاني تتازوج تبقا  هاي      -

 األخرى هنا وال تفكر بالرجك  اا انكلرتا.
كانت آته خان قد انفمكت يف اعداد الشاي والفطكر وحني مسعت هذا الكال م 

 من حسن   تستطع أن تضبط نفسفا ويأكت ملء شدقيفا ثم قالت:
 وهل  تتصكر انفا راغبة يف الزواج؟ ماذا بق  لديفا للزواج؟.-

حكل املاودة، ومسح وجفه مرات جلس حسن عل  أحد الكراسي املصفكفة 
 باخلاولي الذي كان عل  كتفه وأجاب أمه:

أنتم التعرفينفا ياأمي، ان قلبفا طري أخضر، يف انكلرتا كاان هلاا صاديق    -
 خاص خترج معه كل أسبك  مرتني يف يكمي السبت واألحد.

 قال ذلك وهك يضأك ثم أكمل كالمه:
 أنا أقكهلا جبد، لنزوجفا هنا.-

 ن عل  صدرها وقالت بفمس:يربت آته خا
 "أرجك اال تسمع جينة ما يدور بيننا، انفا حتمًا ستغضب".

 تناول حسن لقمة من فطكره وقال:
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حت  لك مسعت حديثنا، مااذا تففام مناه، علا  أي حاال محااتي ليسات        -
مسكينة وال هم حيزناكن، انفاا نالات األذى مان زوجفاا حاني كانات ابنتاهاا         

جليفا كيف تصلبتا وختشانتا مان كثارة كادها     صغريتني، أال ترين يديفا ور
 للأصكل عل  لقمة العيش هلا ولبنتيفا.

 ف جابت الكالدة:
"يف احلقيقة هي إمرأة طيبة، أنفا تراعينا يف كل شيء حتا  وحاني نتأاد     
رغم أنفا التففم شيئًا مما نقكله ومع ذلك نراها تضأك ماملاة لناا، انفاا يف    

حلق يقال انفا حتب اطفالاك ايضاًا ولكاين    هذه احلالة عكس ابنتفا جيين، وا
استغربت كثريًا من تصرففا يك م سقط )آالن( علا  وجفاه   تتأار  ااادة     

 ساكنًا، الأخف  عليك، لقد غضبت يف نفسي من ذلك التصرف".
 فرد عليفا ابنفا:

"هذا هك الفرق بيننا وبينفم، انفم يف مثل هذه احلاالت اليعملكن الضاجة وال  
طمكن كما تفعلاكن اناتم، انفام اليبادون ماا يسابب اخلاكف        يصرخكن وال يا

 والقلق للطفل كل ما يعملكنه هك أن يربتكا عل  اكتاففم ويقكلكن:
 جسنًا.. الشيء.. التفتم.-

خت ويربت صدر  بقاكة، حتا  تكقعناا ان    أنا أتذكر تلك احلالة ورأيتك كيف صر
األرض وقاد جرحات   يغم  عليك اللشيء سكى ان "آالن" أبن الكلاب ساقط علا     

شفته، انفم جيعلاكن الطفال يثاق بنفساه واليدللكناه كماا نعمال، ألن الطفال حاني          
يلقي مثل هذا التعامل يفقد ثقته بنفسه وتالزمه هاذه الصافة حتا  بعاد أن يكارب      

 ويظل يعتمد عل  أمه ويبق  عاجزًا عن القيا م ب ي شيء وحده.
لا  أماه ثام قاا م     يأك حسن من كل قلبه بعاد أن القا  هاذه احملايارة ع    

 وعانق أمه ليذكرها ب سلكب تعاملفا معه حني كان صغريًا وقال:
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أتذكرين يا أمي، يف األيا م الباردة كنت  تنعني عن غسل وجفي، بل كنت -
جتلبني فكطة مبللة باملاء الدايف و سأني بفا وجفي، ثم كنت تلفني عنقاي  

ل املدرساة حاد   أيايق بفماا اا أن أصا    بلفافني من الصكف وأحيانًا كنات 
اإلختناق، وليس هذا فقط بل كنت جتربينين عل  اال أنز  بنطلكن البيجاما 
بل ارل ألبساه حتات البنطلاكن وأنات تقاكلني: الاربد قاارص، الأرياد  أن         

 تت ذى و رض.
ولكن أتعلمني كيف يعكد األوربيكن أطفاهلم، حت  يف الشتاء وأياا م ساقكا   

الريايااة ببنطلااكن قصااري وفانيلااة  الااثلا واأليااا م املمطاارة علاايفم ممارسااة
وعليفم الركض واهلرولة وحني يقعكن، يقكلكن هلم: الشايء، اليفام، أو انفام    
ي خذونفم اا السباحة وحني يعكدون يككن شعر رأسفم مازال مبتاًل ولكانفم  

 يعيدونفم اا مدارسفم دون ان يفعلكا شيئًا مما نعمله حنن.
*** 

تااا معفاام، ويكمااًا بعااد آخاار تاازداد مضاا  مايقااارب شاافر علاا  وجااكد ري   
اهلمسات والتعليقات من قبل قريبات وصاديقات آتاه خاان اا درجاة كانات      
تت ثر مبضامني تعليقاتفن رغم أنفا كانت تكد أ م جيين وكانت قد أبدت هلا 
 كامل أصكل الضيافة والرتحيب، وكانت أختفا بفية تفمس يف أذنفا وتقكل:

املسلمة تشرب ليليًا املرأة األجنبية غري  "وحيك يا أختاه، يقكلكن ان هذه
يف السر نصف قنينة من اخلمر، وعلمت أنفا كانت قد سا لت ثخشاان فيماا    
أذا تكجد كنيسة يف هذه املدينة، وكانت ثخشاان قاد أجابتفاا طبعاًا عنادنا      

 مسيأيكن كثريون، عالقاتنا معفم جيدة، حنبفم وحيبكننا".
 ن بقكهلا:وكان ان ردت أ م جيين عل  كال م ثخشا

 "إذًا س ذهب يك م األحد القاد م اا الكنيسة".



116 
 

 رغم أن آته خان   تستسلم بسفكلة بل أجابت أختفا بقكهلا:
"كل عل  دينه، وهال هاذا يضار بشايء، كال واحاد ياذهب اا قاربه، أنفاا          

 اوربية وقد أعتادت عل  شرب اخلمر، ملاذا تعيبني عليفا ذلك؟.
ويف مدينتنا نسااء رغام انفان مسالمات اال أنفان      أال تعلمني ب ننا اآلن عندنا 

املكراة، اذًا   يشربن اخلمر، ويعتربن ذلاك دليال الرقاي واحلضاارة ومماشااة     
ماذا تقكلني هلؤالء؟ إنك تعيبني عليفا حت  دخكهلا احلما م واملرافق. وهال  
تكدين أن أتدخل حت  يف ذلك؟ وهل علّ  ان أعكدها طريقة االغتساال وفاق   

نفا حرة وهي تعمل ما تعكدت عليه، لقد جاءت بزيارة تبقا   ما نستعملفا، ا
معنا يف حدود شفرين، هل تكدين ان أجربها علا  اعتنااق الادين االساالمي     

الشفرين، وتردين أن أغري طباوعفا وعاداتفا وحت  دينفا أال من خالل هذين 
". تعلمني ان ا  سبأانه وتعاا يقكل يف القارآن الكاريم "ال إكاراه يف الادين    

كل انساان معتاز بديناه، ان ابنتفاا تزوجات مان أباين أخاذناها اا اااامع          
ولفظت الشاهدة وأعتنقت اإلسال م برياها، كال ان ليس بالعمل اايد، حنن 

 المنلك أي حق عل  أمفا.
وحني مسعت بفية من أختفا هذا احلدي ، بشيطنتفا املعروفة عنفا حركات  

 شفتيفا وقالت باستفزاء:
علاا  أساالمة كّنتااك احلبيبااة، أنفااا مسااكينة التفكتفااا فريضااة ماشاااء ا  -

 الصالة أبدًا.
 فردت عليفا آته خان:

أحسنت يا أختاه أالترين كيف أن بناتك املسالمات حريصاات    -أي وا -
عل  أداء فريضة الصالة، هل رأي أحد أية واحدة منفن يكماًا علا  ساجادة    

أقرباونا أكثرية بنات ونساء  الصالة، وهذا الذي أقكله عن بناتك ينطبق عل 
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ألننا الجند سكى أربعة أو مخسة من كل عشرة نسااء مانفن ياكءدين الصاالة،     
انفن سافرات الكجكه ووجكهفن مطلية باألصباإ والكريم، ملاذا التتأدثني عان  
هؤالء وتصبني جا م غضابك علا  كاّن  وأمفاا، وأناتم تعارفني ان ريتاا إمارأة         

 باوعنا وعاداتنا وتقاليدنا وحت  عن ديننا.انكليزية غريبة عن بلدنا وط
أنكن لكثرة اشتياقكن للأدي  عن الناس واختالق احلكاياات عان األخرياات    

 اليرتاح بالكن إال اذا حتدثنت عن سرية الناس.
*** 

هكذا كانت آته خان تنربي هلان وتارد علايفن حبادة بالغاة وتكيال هلام             
لا  اساطكانة معيناة يرددونفاا     الصا  صاعني، ولكن اإلنسان حاني يعتااد ع  

حت  ولك بنغمة واحدة مان نغماتفاا، هلاذا     يكميًا عل  مسامعه البد أن يت ثر
كانت أحيانًا تبق  مرتددة بني مصدقة ومكذبة لإلقاويل ال  كانت تسامعفا  
يكميًا منفم، حت  انفا كانت تدخل احلما م لإلستأما م تغسال احلماا م جيادًا    

أ م جيين وتبدأ بقراءة بعاض األوالد وثام تبادأ     ك نفا تريد تنظيففا من آثار
 باألستأما م.

 *وأحيانًا كانت تعاتب ابنفا يف سرها وتقكل:
"آه يا ولدي! أكان يروريًا أن تتزوج مان إمارأة أجنبياة؟ ملااذا  تصارب      
كغري  من أصدقاوك ريثما تعاكد اا بلاد  وختتاار ماا  تااره قلباك كنات        

واليصيبين كل هذا القفر واهلم والعطاف   تسرتيح وأنا أيضًا أشعر بالسكينة
والقلق والرد عل  النسكة املعلقاات احياناًا خبشاكنة.. ولكان هيفاات أن ا       

 قض  أمرًا كان مفعكاًل".
 ثم تعكد لتكمل حديثفا يف نفسفا وتقكل:

 "أقسم با  من يذكر )جنة( بسكء أنا الذي أعرف ماذا أعمل به".
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 تنويه واعتذار

 
( حاني فجعناا برحيال القاواد واملفكار      8000يف الثامن من نيسان )ابريل عا م 

رفيقاة درباه   واألديب ابراهيم امحد، كانت الصادمة شاديدة علاي كزوجاة وك    
الشاوك يف احلياة فكتبت بضعة كلمات يف نفس التااريخ والا  نشارت فيماا     

. وقاد  8002بعد يف مقدمة كتابي )أوراق يف السارية الذاتياة( املطبكعاة عاا م     
اعيد نشرها يف الصفأة لألوا من الرتمجة العربية لرواتي )العا  غاباة( وقاد   

ين كنت قد كتبت تلك االستطر ، ويف احلقيقة ان2/4/8002كتب حتتفا تاريخ 
لاذلك اقتضاي التنكياه     2/4/8002وليس يف  2/4/8000يف يك م الفاجعة اي يف 

 واالعتذار.
 
 
 


