
ي�س��م جمم��ع القاد�سي��ة و�س��ط بغ��داد، وه��و جممع 
م�س��ور وحم�سن، اأعدادا كبرية م��ن الفيالت الفاخرة 
الت��ي ميلكها ال�سيا�سيون العراقي��ون والوزراء، ويقع 
ه��ذا املجمع بالقرب من املنطق��ة اخل�رضاء ال�سديدة 

التح�سني اأي�سا.
القاد�سي��ة هي مدينة القادة. فكي يتمكن �سخ�ص ما 
م��ن العي�ص يف هذا املجم��ع، يجب اأن يكون قد توىل 
من�س��ب نائب اأو وزي��ر اأو م�سوؤول رفي��ع يف الدولة. 

القاد�سية جممع حم�سن.
هن��اك جدران خر�سانية ارتفاعه��ا ثالثة اأمتار متتد 
على م�سافة �سبعة كيلومرتات حول املجمع. على كل 
ط��رف من الأط��راف اخلم�سة للمنطق��ة يوجد مدخل. 
عن��د املدخل ال�رضقي طري��ق يوؤدي اإىل بقي��ة اأنحاء 
بغداد. وعند املدخل الغرب��ي �سارع يف�سي اإىل بقية 

بلدان العامل عرب مطار بغداد الدويل.
بالن�سب��ة لأولئك الذين يعي�سون خارج املجمع، فاإن 
القاد�سي��ة م��كان ي�سوب��ه الغمو���ص. واإذا ما حاول 
اأحده��م اختال���ص النظ��ر م��ن خ��الل ال�سق��وق ب��ني 
اجلدران، فهناك حرا�ص �سوف مينعونه من القرتاب 

لأكرث من ع�رضين مرتا من جدران املجمع.
الذي��ن يعي�س��ون خارج��ه ل يعرف��ون �سيئ��ا عن هذا 

املكان اأو عن �سكانه اأو عن احلياة التي يعي�سونها اأو 
املالب���ص التي يرتدونها اأو عن الأحاديث التي تدور 
خل��ف اجل��دران، كما اأنهم ل يعلمون م��ا هي الأمور 

التي يقوم بها اأولئك الأثرياء يف حياتهم اليومية.
تختب��ئ اأب��واب جمم��ع القاد�سي��ة وراء نهاية طريق 
ملتف تخ��رج منه �سيارات رباعي��ة الدفع لها نوافذ 
�س��وداء تنطل��ق ب�رضع��ة عالي��ة يف ح��ي اجلادري��ة 
القريب وال��رثي، نحو املنطقة اخل���رضاء املح�سنة، 

حيث يعي�ص معظم الأجانب، اأو اإىل املطار.
باإمكانه��م اأن يروك ول ميكن��ك اأن تراهم. ل ميكنك 
معرف��ة من ه��و �سائق ال�سي��ارة، ومن ه��و ال�سخ�ص 
الذي��ن يجل�ص يف املقعد اخللفي ومن هو الآخر الذي 

يجل�ص اإىل جانبه.
قلة م��ن ميكنهم الدخول اإىل ه��ذا املجمع. ل ميكنك 
ال�س��ري اإليه على قدميك بل تدخله بال�سيارة. وم�ساألة 
الدخ��ول تعتمد على احلرا���ص املوجودين عند نقاط 
التفتي���ص. فه��م ل ي�سمحوا ب��ه اإل لالأ�سخا�ص الذين 
يحمل��ون اذن��ا خا�سا يك��ون م�سجال عل��ى الالئحة. 
فاإذا كان لديك اجتماع داخل هذه املنطقة امل�سورة، 
فعلي��ك التاأك��د من اأن يت�س��ل اأحد �س��كان القاد�سية 
باحلرا���ص املتواجدي��ن عن��د املدخل م�سبق��ا لي�سع 

ا�سمك على الالئحة.
لك��ن يف بع�ص الأحيان حتى ه��ذا الجراء بحد ذاته 
ق��د ل يك��ون كافيا. علي��ك اأن تت���رضف بخنوع واأن 
تلت��زم ال�سم��ت واأن حتني راأ�س��ك حلرا�ص متعط�سني 
لل�سلطة. علي��ك تو�سيح اأ�سباب زيارتك وعندها فقط 
يقوم هوؤلء احلرا�ص برفع احلاجز احلديدي وال�سماح 

لك باملرور.
داخل القاد�سية ل يوجد �سوى ثالثة األوان: الرمادي، 

والبني الفاحت والأخ�رض الفاحت.
جمم��ع مم��ل، مل��يء بال�سم��ت والف��راغ. ت�سط��ف 
الفي��الت املت�سابه��ة واح��دة تلو الأخ��رى على طول 
في��ه.  ي���رض  اأح��دا مل  وكاأن  يب��دو  ا�سمنت��ي  �س��ارع 
الواجه��ات مت�سابهة. جميعه��ا م�سنوعة من الطوب 
البن��ي، وجميع الفي��الت مبنية م��ن طابقني يطالن 
عل��ى حديقة فيها اأ�سجار نخيل. من ال�سعب التعرف 
على املكان الذي تق�سده اإل من خالل اأ�سماء �سكانه 

املو�سوعة على الأبواب.
ومع ذل��ك، كانت هناك حماولت م��ن قبل اأ�سحاب 
هذه الأبنية الفاخرة جلعلها اأكرث متيزا: فلدى اأحدهم 
اأعل��ى �سج��رة نخيل، ولدى اآخر مدخ��ل يظهر مر�سع 
بالرخ��ام اأو مزين باألوان ذهبي��ة، فيما عمد اآخرون 
اإىل تو�سي��ع احلدائ��ق. لك��ن، وعل��ى الرغم م��ن ذلك، 
لي�ست تلك املظاهر اإل حماولة لإ�سفاء بع�ص التميز 
واخفاء حقيقة اأن الت�ساميم الأ�سا�سية ومواد البناء 
ه��ي نف�سها يف جميع اأنحاء املجمع وهي جميعا قد 
�سممت يف ني�سان )اأبريل( 2003 على يد املهند�ص 

نف�سه.
القاد�سي��ة لي�ست امل��كان احلقيقي لأي م��ن �سكانه. 
اإنه��ا امل��كان الث��اين بالن�سب��ة له��م. ينح��در �سكان 
املجمع م��ن الب���رضة والنج��ف والديواني��ة واأربيل 
واملو�س��ل وال�سليماني��ة واملدن ال�سغ��رية والقرى. 
يف منازلهم يف القاد�سي��ة، يدعون الآخرين، وتتخذ 
الق��رارات، وتناق���ص املوا�سي��ع املختلف��ة، وتت�سكل 

التحالفات اأو تتزعزع.
ولك��ن هذه البيوت لي�ست مث��ل املنازل العادية التي 
تعام��ل مبحب��ة. هن��اك موؤ�رضات تدل عل��ى ترف يف 
ه��ذه الفيالت، ت��رف غري م�ستغ��ل ب�سكل جي��د. ففي 
اإح��دى الفناءات، ت��رك العمال برك��ة �سباحة ن�سف 
مكتمل��ة. وترتا�س��ف اأك��وام الب��الط الأزرق املغطى 
بالغب��ار عل��ى اأط��راف الأبنية. اأما احلدائ��ق فخالية 
ومهمل��ة وبع�سه��ا قد غم��ر باملي��اه املت�رضب��ة اأما 

بع�سها الآخر فقد جفت اأ�سجاره من قلة ال�سقي.
يف في��ال تع��ود لأحد الوزراء كان��ت احلمامات قذرة 
واملراحي���ص م�س��دودة بال�سجائر. اأم��ا الغرف فهي 
موؤثث��ة لتفي بغر�ص واحد فقط ه��و عقد اجتماعات 
لع���رض اأ�سخا���ص اأو اأك��رث ياأت��ون اإليها م��ن الفيالت 
الأخ��رى. الأرائ��ك البنية الل��ون واملزين��ة بالأزهار 
املذهب��ة اآخ��ذة يف اله��رتاء. هناك بع���ص الكرا�سي 
البال�ستيكية البي�ساء، مكد�سة يف حال ح�سور اأعداد 

اأكرب من الزوار.
عل��ى احلائط ، ت�ستلق��ي ثالث �ساعات تظه��ر اأوقاتا 
خمتلف��ة: يف الأوىل كان الوق��ت ي�س��ري اإىل ال�ساع��ة 

ال�ساد�سة، ويف الثانية اإىل الرابعة ويف الثالثة كانت 
العقارب ت�سري اإىل العا�رضة. وقد علقت هذه ال�ساعات 
اإىل جان��ب �س��ور الأج��داد الذين يرت��دون املالب�ص 

الع�سائرية التقليدية.
يف القاد�سية ل يوجد �رضاع طائفي اأو عرقي: يعي�ص 
ال�سيع��ة امل�سلم��ون جنب��ا اإىل جن��ب م��ع امل�سلم��ني 
ال�سن��ة كم��ا ويعي���ص العرب م��ع الأكراد. اأم��ا اأولئك 
الذي��ن يظهرون يف كل يوم وكاأنه��م األد الأعداء، يف 
ال�سح��ف واأجه��زة الإع��الم العراقية اليومي��ة، فهم 

يتجاورون يف القاد�سية.
ولدى �سكان القاد�سي��ة رغبة اأو اأمنية واحدة: البقاء 
يف ه��ذه املدين��ة ال�سغ��رية داخ��ل املدين��ة الكبرية 
مهم��ا كان الثم��ن. اإل اأن �سمان اإقام��ة طويلة لي�ص 

من ال�سهل حتقيقه.
ف��اإذا مل يكن لديك القدرة على املحافظة على توازن 
جي��د بني من ه��م اأ�سدقائك ومن هم اأع��داوؤك فاإنك 

�ستكون خارج اللعبة وخارج اأ�سوار هذه املدينة.
هن��ا يت��م التالعب ب��كل �س��يء لتحقيق ه��ذا الهدف: 
يدع��و ال�س��كان بع�سه��م بع�س��ا اإىل ه��ذه الفي��الت 
اخلا�س��ة الت��ي ت�سب��ه بع�سه��ا، ويتناول��ون طع��ام 
الإفط��ار والغ��داء وال�ساي. يقدم��ون الأرز ل�سيوفهم 

يف �سح��ون بع�سهم البع���ص ويقدمون القطعة الألّذ 
من حلم اخلاروف لإغراء املدعوين.

داخ��ل �سالوناته��م ي�سافح احللفاء اجل��دد بع�سهم 
بع�سا ويظهر اأعداء جدد. باأفواههم املليئة بالطعام، 
يك��رر �س��كان القاد�سية نف���ص الكلم��ات: الفيدرالية، 
الدميقراطي��ة،  الديكتاتوري��ة،  املركزي��ة،  احلكوم��ة 
الد�ست��ور، الربمل��ان.. ويف القاد�سية ي�سب��ح الأعداء 
ال�سابق��ون حلفاء كما وي�سبح اأن�سار الفيدرالية من 
م�سجع��ي املركزية. فالأولوي��ات وا�سحة: البقاء يف 

القاد�سية.
ل يعرف �س��كان القاد�سية الكثري ع��ن احلياة خارج 
ج��دران جممعه��م. فامل�سي يف اخل��ارج ي�سكل خطرا 
اأنه��م يق�س��ون �ساع��ات  اإل  كب��ريا عل��ى حياته��م. 
ال�سب��اح وبع��د الظه��ر يف تقيي��م ما ينبغ��ي عليهم 
القي��ام به اأو المتناع عن القيام به لأجل هذا العامل 
اخلارجي. ولكن، وكما يبدو جليا؛ كلما حتدثوا اأكرث 

عن هذا العامل، كلما ظهرت مدى قلة معرفتهم به.
ي��روي النا���ص يف اخل��ارج، يف بقي��ة اأنح��اء بغداد، 
ق�س��ة ع��ن القاد�سي��ة، ه��ذ املدين��ة الرائع��ة داخ��ل 

مدينتهم، والتي ل ميكنهم اأبدا اأن يروها.
يقول��ون: يف الوقت الذي كان في��ه حرا�ص القاد�سية 

م�سغول��ني يف البت مب�ساألة م��ن الذي ميكنه الدخول 
اإىل املجم��ع ومن هم اأولئك الذين ل ميكنهم الدخول 
الي��ه ت�سللت خم�ص قطط من بغداد خل�سة ودخلوا اإىل 
املجم��ع. وبينم��ا كان �س��كان القاد�سي��ة منهمكون 
وت�سكي��ل  الق��رار  �سن��ع  وبعملي��ة  باملناق�س��ات 
التحالفات، بداأت القط��ط اخلم�سة املت�سللة باحتالل 

حدائقهم املهملة.
يف البداي��ة جعل��ت القط��ط م��ن احلدائق من��ازل لها 
، ث��م �رضع��ت يف دخ��ول ال�سالون��ات حي��ث تعق��د 
الجتماعات. القط��ط �سامتة ويتم جتاهلها - ومع 

ذلك فاإنها تتكاثر وتت�ساعف اأعدادها.
وكلم��ا انغم���ص احلرا���ص اأك��رث فاأك��رث يف ال�سيطرة 
الأمنية، وان�سغل ال�س��كان باتخاذ القرارات اخلا�سة 
به��م، كلم��ا ازدادت اأعداد القطط الت��ي تت�سلل خل�سة 

اإىل القاد�سية وحتتلها وتتكاثر فيها.
قريب��ا �ست�س��ق ه��ذه القط��ط طريقه��ا نح��و كل ركن 
م��ن اأركان املدينة املبنية داخ��ل املدينة، و�ستكون 
جميع حدائقها مل��كا لها. ومبجرد اأن ت�سيطر القطط 
�سيط��رة تام��ة عل��ى القاد�سي��ة، يق��ول البغدادي��ون 
اأن املدين��ة داخ��ل املدينة، �سوف تتال�س��ى، و�سوف 
يختفي جميع �سكانها وفلله��ا. و�ستعود احلياة مرة 

 
وه��ي تتحدث عن " رحلة العذاب" ح�سب و�سفها 
لق�سته��ا يف �سن��وات زواجه��ا الخ��رية ، والت��ي 
انتهت بالطالق ب�سبب �سكوك زوجها غري املربرة 

وتف�سريه اخلاطئ لت�رضفاتها وحتركاتها. 
 تقول نورا، كنِت اأتوقع اأن �سكوكه هذه  يف فرتة 
خطوبتنا هي عبارة عن غرية رجل �رضقي ،  كونه 
يحبني، لكن بعد زواجنا ا�سطررت عدة مرات اىل 
اأن  اق�س��م على امل�سحف الك��رمي ليال ونهارا كي 
اأبرر له حتركاتي ما بني البيت والعمل والذهاب 
للت�س��وق ، المر الذي ح��ول حياتي اىل جحيم ل 
يطاق،  خا�سة بعد اأن قام مبنع ا�ستخدام اأجهزة 
املوباي��ل احلديث��ة و�سب��كات الن��ت يف املن��زل،  
ب�سب��ب �سكوكه ب��اأن ت�ستخدم ه��ذه التكنولوجيا 
�سده كم��ا كان يظن �س��واء يف مواق��ع التوا�سل 

الجتماعي ، اأو اثناء خروجي من املنزل.
 اأما املوظ��ف علي العتيبي فريى ان حياة املراأة 
م��ع رجل �سكاك اأو حتى وج��ود امراأة �سكاكة يف 
حياة الرجل هو اجلحيم بحد ذاته. وي�سري اىل انه 
ي�سمع كثريا وي�ساهد يف بع�ص الحيان حما�سبة 
ع�س��رية م��ن قبل زمالئ��ه لزوجاته��م ناجتة عن 
ال�س��ك يف ت�رضفاته��ن ويروي العتيب��ي، قال يل 
زمي��ل موظ��ف مع��ي يف نف���ص الق�س��م ، لحظنا 
ان��ا وعدد م��ن زمالئي ات�سالت��ه امل�ستمرة على 
زوجت��ه �سائال اياه��ا ،اأين انت ومل��اذا ل تردين 
تق��وم  اأن  منه��ا  يطل��ب  ؟وكان  الهات��ف  عل��ى 
باأر�س��ال �سور ملكانها يف البي��ت اأو يف املطبخ 
كي يتاأكد م��ن �سحة كالمها، ول اعلم بالتحديد 
كي��ف ت�ستطيع اأن تتحمل زوجت��ه جرح كرامتها 
والطع��ن بعفتها، وه��و يراها لي�ست اأه��ال للثقة، 
والظاه��ر اإن��ه مري�ص بال�س��ك �س��واء بت�رضفات 

زوجته اأو ت�رضفات الخرين. 
وي�سي��ف العتيبي، �سكوك ه��ذا الرجل  مل تن�سب 
عل��ى زوجت��ه امل�سكين��ة الت��ي كان��ت ذات خلق 
ودي��ن فقط، ب��ل كان  ي�سكك اي�س��ا بوجود خطط 
وموؤام��رات من قبلنا نحن زم��الوؤه من اأجل نقله 
من ق�سمن��ا اىل ق�سم اآخر، فهو مري�ص بكل معنى 
الكلم��ة وبحاج��ة اىل طبي��ب نف�س��ي ك��ي يريحه 

ويريحنا من �سكوكه العقيمة   . 
وللموظ��ف علي الربيع��ي راأي خمتلف بت�سامنه 
م��ع الرجل ال�س��كاك، فهو يت�ساءل:  مل��اذا ن�سمي 
حر���ص الرج��ل على زوجت��ه ومتابعت��ه الدقيقة 
لتفا�سي��ل حياته��ا وات�سالتها �س��كا ؟ فاحلياة 
تغ��ريت ونحن كرجال تغرينا اي�س��ا، ومن حقنا 

اأن نتاب��ع اأدق التفا�سي��ل ك��ي نطمئ��ن عل��ى اأن 
تك��ون زوجاتن��ا يف ماأم��ن ، فالرج��ل ال�رضق��ي 
والعراق��ي ب�س��ورة خا�س��ة ذو غ��رية عل��ى اهل 
بيت��ه، �سواء كانت �سقيقت��ه اأو زوجته، ول اأعرف 
بالتحدي��د مل��اذا يف���رض اي �سوؤال يوج��ه من قبل 
الزوج لزوجت��ه عن اأماكن تواجده��ا اأو وجهتها 
فيم��ا لو ق��ررت الذه��اب اىل اأي مكان عل��ى اأنه 
و�ساو���ص قهرية نابعة من ال�سكوك وانعدام الثقة 

بت�رضفاتها ؟ 
اأم��ا  �سذى ا�سماعيل الطالبة يف املرحلة الخرية 
م��ن درا�سته��ا اجلامعية ت��رى اأن امل��راأة هي من 
تدف��ع الرج��ل لل�س��ك بت�رضفاته��ا و�سلوكها من 
خالل قيامها ببع���ص الت�رضفات كخروجها من 

البي��ت يف غري اأوق��ات العم��ل دون اأن تخربه، اأو 
ارتدائه��ا مالب�ص غ��ري منا�سبة، فق��د تثري الغرية 
وال�س��ك يف �س��دره، م�س��رية ، طبيعة عم��ل املراأة 
نف�سها، وعدد �ساعات تواجدها خارج املنزل، قد 
يكون اأر�سا خ�سبة للغرية وال�سك من قبل الرجل 

ال�سكاك. 
واو�سح��ت ا�سماعي��ل ان احلياة م��ع زوج �سكاك 
جمازف��ة كبرية غري حمم��ودة العواق��ب، خا�سة 
اأن الكث��ري م��ن اجلرائ��م والقت��ل ارتكب��ت ب�سبب 
ال�س��ك واملبالغة فيه من قبل الزوج او حتى الأخ 
ال�س��كاك ، ناهيك��م ع��ن ح��دوث ح��الت الطالق 
قريبات��ي  م��ن  الكث��ري  وهن��اك  نف�س��ه،  لل�سب��ب 
املتزوج��ات اللوات��ي يع�سن يف ه��ذه الدوامة مع 

اأزواجه��ن بدون اأن يطال��ن بالطالق خوفا على 
ابنائهن م��ن ال�سياع، وبذلك يثب��ن انهن ذوات 
طبيع��ة خارق��ة �ساعدته��ن عل��ى التعاي���ص م��ع 

اجلحيم. 
اأما الطالبة غيداء العابدي فرتى اأن غرية الرجل 
عل��ى زوجت��ه مطلوب��ة ج��دا فامل��راأة بطبيعتها 
تع�س��ق الرجل الغيور ال��ذي ي�سعره��ا باأهميتها، 
ول يحتم��ل اأن يقا�سمه اأحد فيه��ا، حتى اإن كان 
ذل��ك مبج��رد النظر، ام��ا الرجل ال�س��كاك فتمقته 
امل��راأة كث��ريا ، ك��ون �سكوك��ه بت�رضفاتها دليال 
قاطع��ًا على ع��دم احرتامها وامته��ان كرامتها ، 
حم��ذرة من اأن تتح��ول الغ��رية اإىل �سك يف حال 
زيادته��ا عن احل��دود الطبيعية، لأنه��ا قد تعجل 

بانهيار احلي��اة الزوجية، م�س��رية ،درجة الغرية 
تختل��ف من �سخ�ص لآخر ح�سب الرتبية وتركيبة 

ال�سخ�ص النف�سية والجتماعية. 
اأزمة ثقة 

اأما ح�سني عبد الرحمن " كا�سب " يرى اأن الرجل 
ال�س��كاك  بت�رضف��ات الخري��ن غالب��ا م��ا يف�رض 
التغي��ري بت�رضف��ات الط��رف الآخر �س��واء كانت 
زوجت��ه اأو �سقيقت��ه اأو حت��ى زميلت��ه يف العم��ل 
تف�س��ريا �سلبي��ا ، ف�سفات��ه تتجل��ى بع��دم الثق��ة 
بنف�سه وبالآخري��ن ، وهو �سامع حمرتف للو�ساة 
م��ن اأقارب��ه وجريانه وغالبا ما ي��زرع كامريات 
مراقبة خفية داخ��ل بيته، ول يتوانى عن ت�سليط 
جا�سو���ص يف نف�ص املحلة اأو املنطقة يخربه عن 
تفا�سيل ذهاب واأياب ور�سد حتركات اهل بيته، 
والتعامل مع هذا النوع من الزواج يتطلب �سربا 

وتفانيا وحتمال كبريا. 
غ��ادة عبد الرحمن حمم��د - اأ�ست��اذ م�ساعد علم 
الجتماع باجلامعة امل�ستن�رضية ا�سارت ، غالبا 
م��ا ترج��ع ا�سب��اب ال�س��ك اىل م�س��كالت تربوي��ة 
تعر���ص لها ال�سكاك يف �سغره ، اأو نتيجة مروره 
بعالق��ات اجتماعية فا�سلة اأفقدت��ه الثقة بنف�سه 
وبالآخري��ن، وكثريا ما يكون الرجل ال�سكاك غري 
مدرك متاما ملا يف خ�سال��ه وطبعه و�سخ�سيته 
، ب��ل يج��د اأن �سك��ه م��ربر واأنه دائم��ا على حق ، 
كم��ا يغل��ب عل��ى �سفاته �سع��ف الثق��ة بالنف�ص 

وبالآخرين.
 ام��ا عن ع��الج الرج��ل ال�س��كاك فاأو�سحت عبد 
الرحم��ن اأن » الع��الج لي���ص بالأم��ر الهني كونه 
ناكرا متاما ملر�سه ، وعليه ان ياأخذ مدى طويال 
لتدري��ب ذاته عل��ى ت��رك و�ساو�س��ه القهرية غري 
املربرة بالت�سكي��ك بت�رضفات الخرين وخا�سة 
�سم��ن  الأ�سع��ف  احللق��ة  باعتباره��ا  زوجت��ه 

حميطه.«
وت�سي��ف عبد الرحمن اأن عل��ى الزوجة ان تكون 
�رضيح��ة يف التعامل مع ه��ذا الزوج، ل�سيما يف 
م��ا يخ�ص حتركاته��ا خارج البي��ت، وان حت�سن 
معا�رضت��ه ق��در الم��كان وان تبتع��د ع��ن كل ما 
ميكن اأن ي�سعل نار الغرية وال�سك لديه، كما يجب 
عل��ى الزوج��ة األ تعان��د اأو تعرت���ص حني يطلب 
منه��ا زوجه��ا اأن تو�س��ح ل��ه اأي َلب���ص اأو �سبهة 
حتي��ط مب�ساألة كي يطمئن قلب��ه، ويطرد ال�سكوك 
م��ن تفكريه، واأن تكون  �رضيح��ة ووا�سحة معه 
يف الأق��وال والأفع��ال لئال تثري الريب��ة لديه فال 
تقدم عل��ى ت�رضفات حمقاء تث��ري مر�سه و�سكه 

باألغاز يف قولها  وت�رضفاتها. 
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مل ا�ستطع حتمل ان 
يكون يف حياتي 

رجل �سكاك حتول 
مبرور االيام اىل 

�سجان يعد اأنفا�سي 
واحدا تلو االآخر 
، لهذا متكنت من 

االنف�سال عنه ، 
بعد التنازل عن كل 

حقوقي يف املحكمة. 
هذا ما ابتداأت به 
نورا علي  كالمها.
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