
تنت���ر ه��ذه الأي��ام يف العا�صم��ة العراقي��ة وبع��د 
انته��اء مو�صم احل��ج ظاهرة العم��رة بالتق�صيط التي 
تعر�صها مكاتب احلج والعم��رة الأهلية واجلمعيات 
ال�صتهالكي��ة، بهدف متك��ن ذوي الدخ��ل املحدود 
م��ن الك�صب��ة واملوظفن م��ن زيارة الدي��ار املقد�صة 
يف ال�صعودي��ة. وتنت���ر يف العدي��د م��ن املناط��ق 
اإعالن��ات ملكاتب �صف��ر تدعو املواطن��ن اإىل التقدم 
لأداء العم��رة عل��ى اأن يتم دفع تكاليفه��ا بالتق�صيط 
املري��ح، واتاح��ت  الفر�ص��ة ام��ام بع���ض ا�صح��اب 
النفو���ض ال�صعيف��ة باأن�ص��اء ���ركات وهمي��ة ذات 
ال�صواب��ط  وف��ق  توؤ�ص���ض  مل  جمهول��ة  عناوي��ن  
الر�صمي��ة والقانونية وامن��ا باأ�صاليب ملتوية ، حيث 
ت�صع��ى اىل تق��دمي مغري��ات ربحي��ة ت���رح بخيال 
معتمريها نحو بوابة الوهام  لتلقي بهم على حافة 
ال�صتغف��ال ، وانت�صار مثل هكذا ���ركات ي�صيء اىل 
�صمع��ة املكاتب و���ركات ال�صفر واحل��ج  القانونية 

. وبالت��ايل وق��ع اأ�صح��اب املكات��ب الر�صمي��ة حتت 
وطاأة عدم امل�صداقية وكانت لنا جولة يف العا�صمة 
بغ��داد للوقوف عل��ى هذه الظاهرة. وب��دًء حتدثت ام 
في�ص��ل م��ن �صكن��ة مناط��ق اط��راف بغ��داد وتقول: 
لق��د �صجل��ت ان��ا وزوج��ي املتقاعد يف اح��د مكاتب 
احل��ج والعم��رة الت��ي تعمل عل��ى ت�صف��ر املواطنن 
اىل ال�صعودي��ة لأداء منا�ص��ك العم��رة،  وا�صاف��ت ام 
في�صل ال ان العمرة بالتق�صيط ا�صبحت خيار جميع 
املواطن��ن خا�ص��ة العوائل الفق��رة واملتعففة ذات 
الدخل املح��دود باعتبار انها ل ت�صتطيع جمع مبلغ 
العمرة والذي يكلف مبالغ كبرة بحجم م�صاريفهم 
ال�صهري��ة وال�صنوية. وا�ص��ارت ام حممد ان الكثر من 
اه��ايل بغداد �صجلوا على مكات��ب العمرة بالتق�صيط، 
واملنت���رة يف العا�صم��ة م��ن اج��ل الذه��اب لأداء 
املنا�ص��ك باأج��ور منا�صب��ة ، ل�صيم��ا ان اغل��ب كبار 
ال�ص��ن واملواطنن يعتربون ان العمرة بالتق�صيط من 

ال���رورات امللحة لهم باعتب��ار ان �صمولهم باحلج 
ا�صب��ح من امل�صتحي��ل خالل الوقت احلا���ر. اأنا ل 
اأحب��ذ العم��رة بالتق�صيط هذا ما قاله ع��ادل عبد اهلل 
)موظ��ف(و ب��رر ذلك  مل��ا يدخلها من اأم��ور �رعية 
غ��ر موثقة لدينا ، وان كان التق�صيط فيه زيادة فان  
الأم��ر اأعظ��م واأقبح ، واك��د فار�ض باأن م��ن الأف�صل 
اأن توثق ه��ذه ال�ركات التي تق��وم باإطالق الوعود 
للنا�ض الب�صطاء احلاملن بال�صفر غر القادرين على 
دف��ع تكلفة هذه املنا�ص��ك ، ليقوم بع�ض املخادعن 
با�صتغ��الل ب�صاط��ة ه��وؤلء املواطن��ن باإطالق هذه 
الوع��ود لتاأدي��ة ه��ذه املنا�ص��ك وبالتق�صي��ط ، واك��د 
)ع��ادل ( اأ�صع��ر كمواطن ب���رورة اأن تق��وم الدولة 
بحماي��ة املواطن الب�صيط  من مث��ل هكذا �ركات ل 
يهمه��ا �صوى املال. واأم��ا بالن�صبة اىل ام زهر وهي 
ام��راأة طاعن��ة يف ال�صن تعاين م��ن م�صنيات احلياة 
م��ن فقر ولي���ض لديه��ا معيل �ص��وى ابنته��ا وكانت 
ترغ��ب بروؤية بي��ت اهلل احل��رام اإل اإن حالها املزري 
ل ي�صم��ح له��ا ، فكان��ت و�صيلته��ا الوحي��دة لل�صف��ر 
بالتق�صيط ، فلي���ض لديها كفيل، فاأ�صحاب ال�ركات 
يوجبون اأن تكون من العرف ول حتمل �صوى بطاقة 
التقاع��د الذكية  لتدعه��ا ك�صمان لت�صديد الأق�صاط  ، 
ولي���ض لها �صام��ن �صوى اهلل كفيله��ا فارتاأت ال�صفر 
لبي��ت اهلل بالتق�صي��ط . وحت��دث ال�صي��د ميث��م احم��د 
ويعم��ل بالأج��ر اليومي وه��و اأحد الذي��ن �صجلوا يف 
ال�رك��ة عل��ى اأداء العمرة بالتق�صي��ط، فاأ�صار قد بلغ 
عم��ره اخلم�صن ومل يتمكن م��ن اأداء احلج اأو العمرة 
حت��ى الآن لعدم توفر املبلغ ال��كايف لديه، وقد وجد 
يف عر���ض ال�رك��ة بتق�صيط تكالي��ف العمرة فر�صة 
لك��ي يحقق هذا الهدف العزي��ز على قلبه، منوها اإىل 
اأن الأق�ص��اط لي�ص��ت كبرة كم��ا اأن ال�روط معقولة. 
واأك��د ميثم اأن تكاليف اأداء احلج عن طريق احلكومة 
كب��رة وت�صل اإىل مالين الدنان��ر، وهو مبلغ كبر 
بالن�صب��ة للكثر م��ن العراقين هذه الأي��ام، كما اأن 
هي��اأة الأوق��اف ترتب املتقدم��ن للحج عل��ى �صكل 
وجب��ات كل �صن��ة، وقد ينتظ��ر املتقدم �صن��وات قبل 
اأن ياأت��ي دوره، ولذا يف�صل النا�ض ان يذهبوا للعمرة 
لأنه��ا اأ�رع واإجراءاتها اأ�صهل وتكاليفها اأقل. ويرى 
احلاج اأبو عدنان )�صاحب مكتب للعمرة بالتق�صيط( 
ان �صعي��ه لرف��ع ه��ذا ال�صع��ار مل يكن لغر���ض الربح 
امل��ادي فقط بل هو مبثاب��ة م�صاعدة املعتمر ، ال ان 
بع���ض ا�صحاب النفو���ض ال�صعيفة اتخ��ذوا من هذه 
املهن��ة م�صلكا لأعمالهم امل�صينة. و ي�صلط ابو عدنان 
ال�صوء على بع���ض الخطار الفادحة التي يقع فيها 
املواطن نتيجة اجلهل ال�رعي فيما يخ�ض )الفايز( 
كم��ا هو متعارف عليه عند ا�صح��اب الديون ، حيث 
هن��اك �ركات تعتمد على التق�صيط واخذ مبلغ قدره 
اح��د ع�ر الف دولر وتق�ص��ط ملدة 6 ا�صهر وبالتايل 
حتمي��ل التق�صي��ط ورق��ة ا�صافة عل��ى  التاأخر وهذا 
يدخ��ل �صم��ن الربا قال تعاىل : ) ياأيه��ا الذين امنوا 
اتق��وا اهلل وذروا م��ا بقي من الرب��ا ان كنتم موؤمنن 

(. وهنال��ك �ركات تقدم عل��ى �رقة املعتمرين عن 
طري��ق عملي��ات الن�ص��ب والحتي��ال وهذا م��ا اكده 
احلاج جابر )متقاعد( بقوله اإن هناك مكاتب قدمت 
عرو�ص��ا مغري��ة ، وب�صع��ر600 دولر لأداء منا�صك 
العم��رة ، اأث��ارت حفيظ��ة العديد منا فتل��ك ال�)600 
دولر( ل تكف��ي اأجور الطائ��رة وكانت تلك املكاتب 
خمتبئ��ة خلف دعمه��ا من جهات خا�ص��ة مل�صاعدة 
النا���ض ، وجاء م��ا ل يحمد عقباه حيث تاأمل النا�ض 
خ��را من تل��ك ال�ركة الت��ي ارتاأت اخل�ص��ارة باأول 
رحل��ة وك�صب��ت ثقة النا���ض ، مما دفع بح��وايل اكرث 
م��ن 200 �صخ�ض الإقب��ال على تل��ك ال�ركة ودفع 
اأمواله��م ، وح��دث م��ا كان يف احل�صب��ان وو�صح��ت 
الروؤي��ة خل��ف تلك الأ�صع��ار حيث و�صع��ت يف جيب 
�صاح��ب املكت��ب ت��اركا ورائ��ه النا���ض تنحب على 
حظه��ا و�رق��ة اأمواله��ا  . ويخربن��ا ال�صي��د ع��الء 
ن��وري موظ��ف يف �رك��ة للم��رة بالتق�صي��ط والذي 

اأو�ص��ح اأن الكث��ر م��ن العراقين ب��داأوا يقبلون هذه 
الأي��ام وبع��د انته��اء مو�صم احل��ج عل��ى اأداء العمرة 
بالتق�صي��ط للذهاب اإىل ال�صعودي��ة وذلك لعدم وجود 
الق��درة املالي��ة لديهم لدف��ع تكاليف العم��رة دفعة 
واحدة، لذا يف�صلون دفع مقدمة على اأن تق�صط باقي 
التكاليف على �ص��كل اأق�صاط �صهرية. واأكد )عالء( اأن 
ا�صل��وب العم��رة بالتق�صيط هو ظاه��رة جديدة برزت 
يف ال�صن��وات الأخرة نتيجة ل�صع��ف احلالة املالية 
للكث��ر م��ن النا���ض يف ظ��ل الظ��روف القت�صادي��ة 
والزم��ة املالية ال�صعبة يف الع��راق. وقد اأزداد عدد 
ال���ركات التي تعر�ض فر�صة اأداء العمرة بالتق�صيط 
يف بغ��داد ومدن اأخرى نتيجة اإقبال النا�ض �صعيفي 
احلال عليها. كما اأنها مقبولة من الناحية ال�رعية، 
ح�ص��ب قوله. واو�صح)عالء( اأن على الزبون اأن يدفع 
مقدم��ا ربع مبلغ تكاليف الزيارة، وهو حوايل 400 
دولر من اأ�صل مبل��غ 1200 دولر، واأن يتم ت�صديد 

باق��ي املبلغ باأق�ص��اط �صهري��ة 100 دولر �صهريا، 
م�ص��را اإىل اأن ال�صمان��ات املطلوب��ة م��ن الزبائ��ن 
ب�صيطة ولي�صت معقدة وتقت�ر على احتفاظ ال�ركة 
بجواز �صفر ال�صخ�ض ال��ذي يوؤدي العمرة بعد عودته 
اإىل العراق حلن ت�صدي��د املبلغ كله. واأو�صح املكتب 
اأن هن��اك ع��دة اأنواع م��ن العمرة بع�صه��ا ملدة 10 
اأيام وبع�صه��ا ملدة ع�رين يوم��ا، وتزيد التكاليف 
بزيادة مدة العمرة اأو ح�صب توقيتها. وتعترب ظاهرة 
اإقب��ال العراقي��ن عل��ى اأداء العم��رة بالتق�صيط، اأحد 
املوؤ�رات على تزايد وجود اأعداد كبرة من ال�رائح 
الجتماعي��ة الفقرة التي تواج��ه �صعوبات للتمكن 
م��ن تدبر متطلبات املعي�صة ال�رورية يف حياتهم 
التزام��ات  اأداء  التمك��ن م��ن  اإىل  اليومي��ة، ا�صاف��ة 
العمرة بعد ان وجدوا احلج اأ�صبح بعيد املنال عليهم 
ويتطلب النتظار ل�صنوات كثرة، وقد وجدت يف هذا 

العر�ض الفر�صة التي قد ل تتكرر اأمامهم.

وتق��ول رحاب حمم��د باأمل وح�رة »عل��ى الرغم من 
حتذي��ر املقرب��ن وتوقعاتهم باحلي��اة املريرة التي 
�صاأعي�صه��ا لك��رثة اأف��راد عائل��ة زوج��ي وحاجته��م 
للخدم��ة امل�صتمرة، ال انني وافق��ت على الزواج منه 
عندم��ا تقدم لطلب ي��دي، للهروب م��ن كالم النا�ض، 
فاجلمي��ع مل يع��د له��م �صاغ��ل �صوى زواج��ي، وكان 

�صوؤالهم الأول يل يف كل منا�صبة: اأمل تتزوجي بعد؟
وكان الكثر منه��م يدعون يل بالزواج باأ�رع وقت 
وكاأين عال��ة عليهم، وكنت اأ�ص��م يف متنياتهم رائحة 
ال�صفق��ة على م�ص��ري، لأن اأغلبه��م ل يوؤمنون باأن 

الزواج ق�صمة ون�صيب«.
وتوؤكد الدكتورة يف علم الجتماع ا�صواق عبد احل�صن 
اأن: "حل��م كل فت��اة دخول بي��ت الزوجي��ة ان تكون 
�صيدة ذلك البيت، ولكن يف بع�ض الحيان قد يتحول 
احلل��م اىل كابو�ض متعب وموؤمل عندم��ا تعامل على 
انه��ا جم��رد خادمة، ت��وؤدي ادوارا ومه��ام متعددة، 
فعندم��ا تك��ون ال���رة ممت��دة وكبرة تن��اط بهذه 
الزوجة مهم��ة توفر العناية والرعاية لكل افرادها، 
و�صع��ف �صخ�صية ال��زوج تدفع باأم ال��زوج واخواته 
اىل توجي��ه الزوج��ة واي��كال مه��ام له��ا ق��د حتول 
حياته��ا اىل خدمة م�صتمرة، م��ن دون اأن جتد زوجا 
يوف��ر لها احلماية من ه��ذه املعامل��ة ال�صطهادية 
غ��ر املن�صفة، كذل��ك ل ن�صتبع��د ان يك��ون للزوجة 
دور كب��ر يف ذل��ك، فتقبلها لتلق��ي الوامر من دون 
نقا���ض او حتفظ او رف�ض ملا ه��و خارج عن قدرتها 
وقابليتها يجع��ل منها حمط ا�صتغالل من قبل اأ�رة 

زوجها«.
خدمة م�صتمرة

وتوؤك��د رحاب حممد »كل ما ع�صته من �صعادة وفرح 
بتحق��ق الزواج ل يتعدى الأ�صب��وع فقط، بعدها عاد 
زوج��ي اإىل ممار�ص��ة عمل��ه يف �صي��ارة )التك�ص��ي(، 
ليع��ود بع��د الع�صاء متعب��ا وع�صبي امل��زاج، وبداأت 

اأيامي تزداد حلكة و�صوادا مبرور الوقت«.
وت�صي��ف وه��ي تختن��ق بع��ربة »كان عل��ي خدم��ة 
اأكرث م��ن ع�رة اأفراد يف املن��زل، ويقع على عاتقي 
ال�صتيق��اظ يومي��ا يف ال�صاد�ص��ة �صباح��ا لأع��داد 
وجب��ة الفط��ور للعائل��ة، بعدها اأب��داأ بتنظيف جميع 
غرف املنزل واأروقت��ه، ثم غ�صل ال�صحون واملالب�ض 
الكث��رة العدد، ثم التوجه لإعداد وجبة طعام الغداء، 
ويليه��ا الع�صاء، ليب��داأ م�صل�صل توزي��ع املاء وال�صاي 

حتى العا���رة ليال، وتعاد الأم��ور نف�صها يف اليوم 
الت��ايل، حت��ى بات ال�صتق��رار الزوج��ي بالن�صبة يل 
حلم��ا بعي��د املن��ال«. مل تك��ن رحاب ه��ي الوحيدة 
الت��ي تعاين م��رارة القهر نتيجة احالمه��ا ال�صائعة 
يف ال��زواج فب��ن احلن والآخ��ر، تفت��ح )علياء ،ع( 
هاتفه��ا املحمول ع�صى ان جت��د ر�صالة او اية ا�صارة 
م��ن زوجه��ا بع��د ان هدده��ا بالط��الق، من��ذ ذل��ك 
الي��وم ال��ذي طلب��ت في��ه ان تعي�ض يف بي��ت م�صتقل 
ع��ن عائلت��ه و�صقيقات��ه الالت��ي مل يحالفه��ن احلظ 
يف ال��زواج. وتق��ول امل��راأة الثالثيني��ة:} من��ذ احد 
ع���ر عاما واأن��ا األعن حظي الذي جع��ل مني اأ�صرة 
تعم��ل لي��ال نهارا يف من��زل مل يكن يوم��ا ما منزيل 
ف�صع��وري بالإجح��اف وع��دم الن�ص��اف جعل مني 
خادم��ة ب��دل م��ن زوجة تتحم��ل م�صوؤولي��ة زوجها 
فقط«. وت�صيف علياء »اأغلب �صقيقات زوجي يحملن 
عقدة �صوء احل��ظ وعدم التوفيق يف الرتباط برجل، 
فمنذ بداية زواجي ح�صلت جملة من امل�صاكل ب�صبب 
العمال واملهام التي اأثقلت كاهلي من قبلهم وعدم 

التخفي��ف من العم��ال وتق��دمي امل�صاع��دة، ولكون 
زوجي الوحيد على ثالثة بنات فكان ملزما بال�صكن 
مع عائلته لأقع �صحية الظروف ال�رية التي حتتم 
ان ي�صكن الولد حتت جناح عائلته لأعالتهم«. ويقول 
امل�صت�ص��ار القانوين رامي احمد الغالبي ان »امل�رع 
العراق��ي ح���ر الغاية م��ن ال��زواج باإن�ص��اء رابطة 
للحي��اة امل�صرتكة والن�صل، وعليه ف��اإن هذه الرابطة 
توج��ب التزام��ات متبادل��ة ب��ن الزوج��ن اأهمه��ا 
ماي�صم��ن كرامة الزوجة وحمايته��ا ومنع التجاوز 
عليه��ا م��ن اأي �صخ���ض كان، حت��ى وان كان والدي 

الزوج«.
وتوؤكد عبد احل�صن:« قد يكون يف داخل البيت الواحد 
�صقيق��ة غ��ر متزوجة او اكرث من اأ���رة تعي�ض حتت 
�صق��ف واح��د، فم��ن كان��ت اأقوى م��ن حي��ث التاأثر 
عل��ى الآخرين، تكون ه��ي امل�صيط��رة وتفر�ض على 
الغ��ر القيام مبهام وواجب��ات خارج حدود مهامها  

احلقيقية«.
احللول املقرتحة

وبع��د ان اأخ��ذت نف�ص��ا عميق��ا تكم��ل )علي��اء ،ع( 
تفا�صي��ل معاناته��ا قائل��ة »مل يك��ن اأمامي يف ظل 
ه��ذا الواقع املتع��ب اإل اأن اأختل��ق الأ�صباب كي اأزور 
اأهل��ي لعدة اأي��ام من اأجل التمتع بق�ص��ط من الراحة، 
لك��ن زوجي بداأ يرف�ض ه��ذا الأمر، واأخذ وجهه يبدو 
اأك��رث غ�صب��ا وجتهم��ا اإذا طلبت ذل��ك، وكان موقف 
عائلت��ي ل يقل تاأث��را عن موقفي ولك��ن براأيهم ان 
)دوام احل��ال من املحال(، وان��ه �صياأتي اليوم الذي 
تت��زوج فيه �صقيقات زوج��ي، وعندها �صاأنال املزيد 
من الراحة، واأحد احللول املقرتحة هو ان اأجنب عددا 
م��ن الأولد، م��ا يجع��ل �صوتي م�صموع��ا اأكرث، وكل 
ه��ذه المور مل تتحق��ق فلم تت��زوج �صقيقات زوجي 
ومل تك��ن كلمت��ي م�صموعة عل��ى الرغم م��ن اإجنابي 

ثالثة اأولد«.
وي�صي��ف الغالب��ي »كث��ر م��ا ن�صاه��د يف حماك��م 
الأح��وال ال�صخ�صية دعاوى التفري��ق لل�رر  ب�صبب 
تدخ��الت ام ال��زوج او اب ال��زوج بحي��اة ولدهم��ا، 
ومعاملة زوجته كخادمة بتوجيه الأوامر والنواهي 

خارج حدود الإن�صاني��ة والقانونية، لذلك جتد اغلب 
اع�ص��اء البحث الجتماعي تبوء حماولتهم بالف�صل 
لت�صوية الم��ور بن الزوجن نتيج��ة مت�صك الزوجة 
بطل��ب التفريق مل��ا وجدته من معامل��ة جمحفة من 

اهل الزوج«.
وتتاب��ع )علي��اء،ع( ويف قلبه��ا األ��ف غ�ص��ة »لي���ض 
اأمام��ي ال ان انتظ��ر م�ص��ري، وه��و مظل��م حتم��ا، 
تظلل��ه التعا�ص��ة ويورق في��ه احلزن، ف��ال اأعرف اإىل 
اأي��ن اأجت��ه؟ ومن ال��ذي �صيتفه��م اآلم��ي العميقة، ل 
�صيم��ا وان زوج��ي ر�ص��ي ان اأك��ون خادم��ة لأفراد 
عائلت��ه، ول ي��راوده اأي اح�صا���ض بحج��م معاناتي، 
وكذل��ك �صقيقات��ه اللوات��ي األقن اأعب��اء املنزل كلها 
عل��ى عاتقي من دون ذرة تاأنيب ال�صمر، ومن دون 
اأدنى اح�صا���ض باأين ان�صان ول�صت اآلة بال م�صاعر ول  

عواطف«.
الناحية ال�رعية

وتعتق��د عب��د احل�ص��ن ان:}خ��ر و�صيل��ة ميك��ن من 
خاللها احلد من هذه الظاهرة تثقيف املراأة بحقوقها 
وواجباته��ا الدينية واملدنية، فمن الناحية ال�رعية 
لي���ض على املراأة حق اخلدمة، حتى لزوجها اأو بيتها 
وان م��ا تق��وم به من بع�ض امله��ام العرفية امنا هو 
تف�ص��ل منه��ا ولي�ض ام��را واجبا عليه��ا دينيا، ومن 
جانب اخ��ر �صمان حقوق امل��راأة يف عدم المتهان 
اأو ال�صتغ��الل عرب منظومة قانوني��ة حاكمة، ودعم 
ه��ذه الن�صوة اللوات��ي يتعر�صن لالمته��ان وبالتايل 
العنف احلقيقي والرمزي من قبل منظمات املجتمع 
امل��دين وحماية حقوق امل��راأة عن طريق ن�ر الوعي 
احلقيق��ي بحق��وق  امل��راأة، وماه��ي احلق��وق الت��ي 
اأعطاها الدين احلنيف لها عرب �صمانات حقيقية يف 
عدم ال�صتغالل، واملعا���رة باملعروف او الت�ريح 
اه��ل  قب��ل  م��ن  الجتماعي��ة  امل�صان��دة  باإح�ص��ان، 
البن��ت او الزوج��ة واأقاربها حتى ل تك��ون م�صتغلة، 
ويفرت�ض اأن تك��ون الأمور وا�صحة يف بداية الزواج 
ع��رب حتدي��د مه��ام وواجب��ات كل ف��رد موج��ود يف 
الأ���رة، وان ل تكون الق�صية كلها ملقاة على عاتق  

الزوجة اجلديدة«.
وتختتم علي��اء حديثها »لي�ض اأمام��ي غر اهلل اأ�صكو 
ل��ه حزين وتعب��ي، واأبث له حرتي ب��ن اأهل مينوين 
مب�صتقبل م�رق لكنه بعيد جدا والو�صول اليه مليء 
باملتاع��ب، وزوج لي���ض يف قلب��ه رحم��ة ول �صفقة، 
ويف الكث��ر من الأحيان اأمتنى اأن يطلقني، ع�صى اأن 
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ندفع الكثريات من 
الن�شاء اىل م�شروع 

الزواج بغ�ض النظر 
عن مغبة عواقب 

االحوال م�شتقبال، 
فمنذ عدة �شنوات بداأت 

رحاب ت�شعر باخلجل 
نتيجة زواج الكثري 

من قريناتها، وخوفا 
من اأن يفوتها قطار 

الزواج والوقوع يف 
بئر العنو�شة املظلمة، 

وافقت على الزواج 
من رجل الأ�شرة ممتدة 

وكبرية لتتحول 
احالمها من ان تكون 
�شيدة ذلك املنزل اىل 

خادمة من الطراز 
االأول.
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