
تف��ارق  �أن  تاأب��ى  كائن��ات طيني��ة خر�في��ة 
�لعو�ئ��ل �لعر�قي��ة التخ�ض��ع لتقلب��ات �لزمن 
والمتغ��ر�ت �ضيا�ض��ته الميك��ن �ن تع��د م��ن 
�لرت�ثيات النها تتو�جد يف بيوتات �لعر�قيني 
رغم تطور �لزمن، �إذ تف�ض��ل وتتم�ضك كثرمن 
�لعو�ئ��ل �ض��اكني �الري��اف ��ض��افة �ىل ع��دد 
من �ض��اكني �ملدن �لتن��ور �لطيني رغم تقادم 
�ل�ض��نون وتط��ور �الالت �لطب��خ م��ن �لغاز �ىل 
�ملايكروي��ف ، الآن نكه��ة �خلب��ز كم��ا يوؤك��د 
�لقروي��ون و�ملدني��ون �لذ و�طيب م��ن �لتنور 
�لغازي، ف�ض��ا ع��ن �ن كلفة �لتن��ور  �لطيني 
�لغ��ازي  �لتن��ور  بينم��ا  �آالف   7 �ىل   5 ه��ي 
ت��رت�وح كلفته من 25 �ىل100 �ألف، وح�ض��ب 

�حلجم و�ل�ضناعة و�ملتانة.
بينم��ا ال حتت��اج عملية بناء تن��ور �لطني �ىل 
وغ��ر  �ملن��ال  �ض��عبة  و�مكاني��ات  و�ض��ائل 
متوفرة، �ذ� يتم بناءه من حت�ضر �لطني �لذي 
يوؤخ��ذ م��ن �كت��اف �النه��ر "�ي م��ن �جلرف" 

النه��ا تك��ون �طي��ان حم��ر�ء ت�ض��مى "�لطني 
�حلر" عندما ينعر�ض �ىل �لنار ت�ض��بح قا�ضية 
جد�، ت�ض��اف �ىل مادة �لطني "�لنفا�ض "�لذي 
يوؤخ��ذ م��ن روؤو���ض �ل��ردي �ل��ذي ينم��و يف 
مناط��ق �اله��و�ر وتبدء عملي��ة خلطه بالطني 
�ىل �ن تتح��ول �ىل مرحل��ة بن��اء �لتن��ور ماأن 
تتما�ضك �جلزيئات مع بع�ض��ها، لتتم �لعملية 
م��ن �ال�ض��فل �ىل �العلى رويد رويد لت�ض��تغرق 
�لعملي��ة م��ن 2 �ىل3 يوم، وي��رتك ليجف يف 

�لهو�ء.
وتذك��ر �حلاج��ة "�م �حم��د" و�لت��ي تبل��غ من 
�لعم��ر 65 عام��ا خ��ال حديثه��ا ، �نها تعمل 
ببناء �ال�ض��كال �لطينية من �ل�ضتينات والزلت 
متته��ن تل��ك �حلرف��ة �ىل ه��ذ� �لي��وم، تتنه��د 
متنحية عن جل�ضتها �ملعتادة و�لتي �حدودب 
ظهره��ا منها ! نعم ! �ض��ناعة �لتن��ور �لطيني 
اليحت��اج �ىل مهند�ض��ني و�خت�ضا�ض��ني، ب��ل 
يحت��اج �ىل خ��رة ودر�ي��ة بعم��ل �ال�ض��كال 

�لطيني��ة،  م�ض��رة �ىل �لطريق��ة �لت��ي يتم بها 
بن��اء �لتنور �ل��ذي تقول عنه بان��ه عبارة عن 
وعاء حل��زوين جموف يتخذ �ض��كا خمروطيا 
�لقم��ة،   يب��دء بقاع��دة عري�ض��ة لت�ض��يق يف 
وعل��ى جانبي��ة فتحت��ان �حدهما يف �لي�ض��ار 
و�خ��رى يف �ليمني، �حد هذه �لفتحات لدخول 

�الأوك�ضجني و�الأخرى خلروج �لدخان.
وت�ض��يف �ض��يدة �خ��رى تعم��ل ببن��اء �لتن��ور 
�ب��و  "ق��رب  "مطيح��ة  منطق��ة  يف  �لطين��ي 
�خل�ض��يب، نح��ن نعتا�ض على �ض��ناعة وبناء 
تلك �حلرف �ل�ض��عبية، لكن يف �لوقت �حلا�رض 
��ض��بحت التلبي حاجتنا، ب�ض��بب قل��ة �لطلب 
على تل��ك �مل��و�د، وقالت بان �لتن��ور �لطيني 
يحظى ب�ض��عبية و��ض��عة م��ن قب��ل �ملو�طنني 
يف �ملناط��ق �لريفية ب�ض��بب ��ض��تخد�مه لعدد 
متتالي��ة م��ن �لنه��ار لتن��اول �خلب��ز �حل��ار، 
وعدم توفر �ملخابز و�الفر�ن �لتي تتو�جد يف 
�ملدينة، وبينت "�م حت�ضني"عن طريقة "�ضجر 
�لتن��ور �لطين��ي " نقوم ببناء �لتن��ور وتثبيته 
عل��ى �الر���ض ثم نقوم بو�ض��ع مادة �خل�ض��ب 
و�لردي وبكرثة لكي تبدء عملية �ض��نع �خلبز 
بع��د �ن يحم��ر �لتن��ور لتتن��اول �خلب��ز �لغ��ر 

ملوث و�للذيذ.
وتعال��ت �ل�ض��حكات عالي��ة ق��رب �ب��و خالد 
و�ل�ض��يوخ �لعجائ��ز �لذي��ن ينتظ��رون خ��روج 
�ول رغي��ف حار ليتناولونه مع �ل�ض��اي �حلار 
�ل��ذي ي�رض على �رضبه بع��د �ن يخدر على نار 
�حلط��ب، الفت��ا �ىل �ن �ول رغي��ف يخ��رج من 
�لتنور ي�ض��مى رغي��ف �لعافية وكما ي�ض��ار له 
يف جن��وب �لعر�ق، وي�ض��يف خطار �بو خالد، 
�ن �خلب��ز �ل��ذي يع��د يف تنور �لط��ني له نكهة 
وطعم خا�ض الي�ض��اهيه �خلب��ز �لذي يعد يف 

�لتنو �لغازي.
وين��وه ف��اروق خ��ال حديث��ه �ىل �ن م��ذ�ق 
�خلب��ز يف �لتن��ور �لطيني فارقن��اه منذ زمن، 
مثلم��ا فارقنا �لعديد من �مل�ض��طلحات و�لتي 
�ض��ارت من �لرت�ث لكننا نعود لها يف �لعر�ق 
ب�ضبب تو�يل �حلروب و�نعد�م توفر �لكهرباء، 
مث��ال "�جلانون "وهو عبارة ع��ن نار تنبعث 
من كومة �حلطب وت�ض��تخدم لتح�ض��ر �ل�ضاي 

و�لقهوة.
�أم��ا �حلاج��ة �م مهدي 67 عام��ا، مرت �أعو�م 
على ترك تلك �الالت �لتي كنا ن�ض��تخدمها يف 
حت�ضر �لطعام و�ل�ضاي و�لقهوة، تعودنا على 
��ض��تخد�م �لتن��ور و�لطباخ �لغازي، و�أ�ض��ارت 
�ىل �ن �حلاج��ة و�ض��حة �لغ��از وتعر�ض �لباد 
�ىل �حل��روب دفعن��ا �ىل نف���ض غب��ار �لزم��ن 
عنه��ن و�لعودة �ىل تل��ك �ملقتنيات، وتقول �م 
مه��دي �ن �جلانون " عبارة عن موقد �ض��غر 
ل��ه �ربع��ة �رجل ي�ض��جر فية �حلط��ب من �جل 

حت�ضر �ل�ضاي و�لقهوة.
وتتذمر عاآ "من تلك �الالت وتقول عنها �نها 

موؤذي��ة خ��ال �ال�ض��تخد�م وت��وؤدي �ىل �ثارة 
�لعينني، وذلك ب�ض��بب �لدخ��ان �ملنبعث منها 
،لكنن��ا الننك��ر �ن �لتن��ور �لطين��ي و�جلانون 

قدمن خدمة كبرة لنا يف �وقات �ل�ضيق.
وب��ني �بو �ض��امر، "�ن �ل�ض��اي �ملع��د يف على 
�جلط��ب له طع��م خا�ض الي�ض��اهية �ي طعم، 
فهو يزيل �ل�ضد�ع وين�ضط �لدم لدينا،  وي�رضب 
�بو �ض��امر �ل�ض��اي وهو يدن��دن �غنية "خدري 
�جل��اي خدري _عي��وين �ملن �خ��دره "منوها 
�ىل �ن هذه �الغنية كانت ل�ضاي �حلطب ولي�ض 

�لغاز.
وقال �أ�ض��تاذ جامعة �لب�رضة /ق�ض��م �لتاريخ 
�ن��ور جا�ض��ب، �إن �لبل��د�ن تفتخ��ر بتاريخه��ا 
وتر�ثها وتق��وم �لدولة باقامة متاحف حتفظ 
فيه��ا ذل��ك �لرت�ث، فل��و عرجنا عل��ى بيوتات 
�لعر�قي��ني لوجدن��ا �نها حتت��وي على "�حلب 
"وهو عبارة عن كوز كبر م�ضنوع من �لطني 
ويفخر بالنار لكي ي�ض��ع في��ه �ملاء كي يرد 

وي���رضب من��ه والز�ل ي�ض��تعمل �ىل يومنا هذ� 
بعد �النقطاعات �ملتكررة للكهرباء يف ف�ض��ل 
�ل�ض��يف، ونحن جن��د �ن �لبيوتات �لكبرة يف 

�ملدن.
�أما كوز �ملاء هذ� فقد ��ض��بح �ض��ديق �لعو�ئل 
�لعر�قي��ة يف �لزم��ن �حلا�رض،منوه��ا �ىل �ن 
�ل��رت�ث �لعر�ق��ي يفخ��ر بوج��ود �لعدي��د م��ن 
�ملوج��ود�ت و�ملقتنيات ت�ض��اعد عل��ى �قامة 
م�ضاغل ومعار�ض يدعى �ليها و�ضائل �العام 
لك��ي تع��رف �ل��دول �الجنبي��ة تاري��خ �لعر�ق 

�لعظيم.
م��ن جانبه قال��ت د.جناة ��ض��ماعيل /جامعة 
�لب�رضة ، عا�ض��ت �لعو�ئ��ل �لعر�قية ردحا من 
�لزم��ن يف حروب جعلتها تفكر ببد�ئل تغنيها 
ع��ن �لله��اث ور�ء �لغ��از و�لنفط، مم��ا جعلها 
تقتن��ي �لتن��ور �لطين��ي، م�ض��رة �ىل كيفي��ة 

�ضناعته.
وقالت �إن �ض��ناعة هذ� �ل�ضديق "�لتنور" تتم 

يف �ملناط��ق �لريفي��ة ب�ض��ورة كبرة ب�ض��بب 
ع��دم توفر �ملخابز و�الف��ر�ن فيها. مبينة �ىل 
�ن �لن�ض��اء �للو�تي يقمن ب�ضناعته من �لطني 
�حل��ر بعد خلط��ه مبادة ت�ض��تخرج من �لردي 
ويبن��ى جزء بع��د ج��زء �ىل �ن يكتم��ل �لبناء 
لي�ض��بح بالت��ايل عل��ى �ض��كا خمروطي��ا ذو 

فتحات للتهوية.
الفتة �ىل �ن �لكثر من �لعو�ئل الت�ضتغني عنه 

ب�ضبب �ضحة غاز �لطبخ يف بع�ض �الحيان.
هذ� وي�ضار �ىل �ن �ضناعة �لتنور �لطيني تكرث 
يف مناط��ق �الرياف و�لتي تاتي يف مقدمتها 
�لف��او و�ب��و �خل�ض��يب "مطيح��ة" و�لقكرم��ة 
و�لقرن��ة ��ض��افة �ىل مناطق �ض��مال �لب�رضة 
و�اله��ور مل��ا تتوفر فيه��ا من �مل��و�د �الولية 

�لتي تتيح للمر�ة �لقيام ب�ضناعته.
وال يقت�رض عمل �ملر�ة �و �لرجل على �ضناعة 
�لتنور لطيني بل يتعد�ه �ىل �ضناعات �ضعبية 

�خرى تناف�ض �ملنتوج �ال�ضلي.   

وت�ضيف �إن ما يوؤذيني ويزيد من �أملي ومعاناتي 
عندم��ا بل��غ �الن �لع�رضين م��ن �لعم��ر، وهو يرى 
�بن��اء �أعمام��ه و�خو�له قد تزوج��و� جميعا، ولكن 
لي�ضت هناك من تو�فق على �لزو�ج به من �لفتيات.
وتلف��ت �م )حمم��د م .ن( خ��ال حديثه��ا ، �ىل �نه 
بدون �أي �ض��ك �إن رف�ض �لفتيات �لزو�ج من ولدي 
بد�ع��ي �لعوق �لب��دين �و �لذهن��ي و�ن كان جزئيا 
ووقتيا، �إال �نه يزيد من معاناة ولدي، �ذ �نه ي�ضعر 
�نه �إن�ضان غر �ضوي مرفو�ض من �ملجتمع، حيث 
ينظ��ر له �ملجتم��ع نظ��رة �نتقا���ض وعن�رض غر 
مرغ��وب به، لي�ض من ح��ق �النخر�ط مع �ملجتمع 
ويعي���ض حيات��ه �ض��انه �ض��اأن �قر�ن��ه، وه��ذ� بحد 
ذ�ت��ه �ح�ض��ا�ض ممي��ت، يزيد من حاالت��ه ونوباته 

�ل�ضحية.
وت�ض��كو �رضيحة �ملعاقني يف حمافظة �لقاد�ض��ية 
م��ن رف�ض �أك��رث �لعو�ئل و�لن�ض��اء �لديو�نيات من 

�لزو�ج منهم، معترين ذلك ظلما وحتقر� لهم.
ويعت��ر �ل��زو�ج م��ن �أقد���ض �لرو�ب��ط �الإن�ض��انية 
و�الجتماعي��ة �لت��ي �أقرته��ا �ل�رض�ئ��ع �ل�ض��ماوية 
ودع��ت له��ا باعتباره��ا �لعام��ل �الأول لتعاق��ب 
�الأجيال و��ض��تمر�ر بقاء �جلن�ض �لب�رضي حيا على 
وج��ه �الأر�ض وكذلك يعمل عل��ى تنظيم �لعاقات 
بني �جلن�ض��ني وتاأطره��ا باأطر �جتماعي��ة لبناء 
�الأ�رضة �ل�ض��احلة �لتي ين�ض��اأ منها �جليل �لو�عي، 

ف�ضا عما يحمله من ماهية �لغريزة �جلن�ضية.
�لديو�ني��ة  �ملعاق��ني يف  رئي���ض جمعي��ة  وذك��ر 
فرح��ان طال��ب ح�ض��ون �أن �رضيح��ة �ملعاقني من 
�ك��رث �ل�رض�ئح �الجتماعية �ملظلومة، كون �غلبهم 
ال يتمكن من ممار�ض��ة حقه �لطبيعي يف �الرتباط 
باأنث��ى يبادلها �مل�ض��اعر و�الأحا�ض��ي�ض و�جل�ض��د، 
�الوالد  في��ه  ينجب��ان  زوجي��ا  بيت��ا  ويوؤ�ض�ض��ان 

ويكونان �ال�رضة �ضاأنهما �ضاأن �أي ��رضة �خرى.
وق��ال ، �ن م��ا نو�جه��ه مع �الأ�ض��ف رف���ض �غلب 
�لفتي��ات لل��زو�ج م��ن �ملعاقني، و�ن �ض��ادف �ن 
و�فق��ت �إحد�ه��ن ل�ض��بب �و �آخ��ر ف��اأن ذويه��ن ال 
يو�فق��ون، وبالتايل فاأننا نعي�ض �إح�ضا�ض��ا موؤملا 

برف�ض �لفتيات وذويهن تزويجنا.
فيم��ا يذه��ب �ملعاق م��رو�ن عبا�ض �ض��بانة/ 22 
عاما، �ىل �ن �ضبب رف�ض �لفتيات منا يكاد يكون 
�ض��ببا غر مقنعا بالن�ضبة لنا، وقال �ن "�ملعروف 
عن ���رضوط �لزو�ج تتمثل باأن ك��ون �لرجل بالغا 
وعاقا ور�ضيد� ومعروفا باالأخاق وميلك �لقدرة 
�ملالي��ة على توف��ر م�ض��تلزمات �لعي�ض �ل�ض��ليم، 
��ض��افة �ىل �نه ال وجود ملانع مينعه عن ممار�ضة 

حقه �جلن�ض��ي وبالتايل لن يوؤث��ر على حق �لفتاة 
يف �جلن�ض �و �المومة.

ويعتقد �ض��بانة �ن �لثو�بت �الجتماعية ال تتقاطع 
�إذ� كان �لر�غب بالزو�ج �ضخ�ضا معاق"، مت�ضائا 
"فلماذ� ترف�ض بع�ض �لعائل تزويجه من بناتها 
وكذلك ال تقبل �لن�ض��اء �أحيانا كثرة طلب �لزو�ج 

منه.
الفت��ا �ىل �ن �لرف�ض د�ئما ال لعيب يف �أخاقه �و 
قدرته �ملادية يخرجه عن د�ئرة )�لكفء( بل الأنه 
�إن�ض��ان مع��اق ال غ��ر، بالرغم من �أن��ه قادر على 
توف��ر كل متطلب��ات �حلياة �لزوجية"، ليت�ض��اءل 
م��رة �أخرى "فما ذنبه �إن �ض��اءت �الأق��د�ر �إن يفقد 

�أحد �أع�ضائه.
فيما يوؤكد �لباحث �الجتماعي عارف ر�ضن �نه ال 
مان��ع معقول من تزوج �ملعاق، الن �لزو�ج يعني 
فيم��ا يعني��ه تاأ�ض��ي�ض ��رضة م�ض��تقرة وممار�ض��ة 
حق��وق �رضعية، وال �أت�ض��ور �ن �لعوق يحول دون 
ذل��ك �لله��م �إال �إذ� كان �لع��وق ي�ض��ل �ىل درج��ة 
كب��رة بحي��ث مينع �ض��احبه م��ن ممار�ض��ة حق 
�لفت��اة �ل�رضع��ي �و �ن��ه يعيقه ع��ن �لعمل وتوفر 

م�ضتلزمات �لعي�ض.
م�ض��ر� �ىل �ن �ض��ور �حلي��اة حافل��ة بكث��ر م��ن 
�لتجارب �لتي �ثبت فيها �الإن�ض��ان �ملعاق جد�رة 
كبرة يف �العتماد على �لنف�ض وبناء �ل�ضخ�ض��ية 
�لقوية و�لو�عية �لتي ت�ض��تطيع �لتعامل مع جميع 
�جلو�ن��ب �لعلمي��ة يف �ملجتم��ع حتى �أف�ض��ل من 

�أقر�نهم �الأ�ضحاء يف بع�ض �الأحيان.
وهنا توقف ر�ض��ن ليت�ض��اءل فما فائ��دة �أن يكون 
�لرجل قوي �لبنية �ض��حيح �جل�ضم وال يقّدر �ملر�أة 
ومينحها حقها كم��ا ينبغي، �أو �نه ال يقدر �حلياة 
�أطفال��ه  �لزوجي��ة وال يحرتمه��ا ويهم��ل تربي��ة 
ويجعلهم عر�ض��ة لانح��ر�ف وال يعر �أي �هتمام 
الأ�رضته وم�ض��تقبل عائلت��ه وال ي�ض��تطيع �إن يوفر 
له��م �ب�ض��ط �ملتطلب��ات �ل�رضوري��ة يف حياته��م 

�ليومية.
معت��ر� �ن معيار �لزوج �حلقيق��ي يف �نتقاء ذ�ت 
�الإن�ض��ان وجوه��ره �لكام��ن يف �أخاق��ه وخلق��ه 

و�أ�ض��لوبه يف �حلي��اة ومدى قدرت��ه على خلق جو 
�الألف��ة و�حل��ب �لكر�م��ة الأ�رضت��ه دون �لنظ��ر �إىل 
�جلو�نب �الأخرى يف ج�ضمه ما د�م قادر� على �أد�ء 

و�جباته �ل�رضعية و�الإن�ضانية.
�أم��ا �خلريجة زهر�ء ح�ض��ني 24 عاما فاأنها ترر 
رف�ض��ها �لزو�ج من �ملع��اق، بقولها مل تعد �لفتاة 
هذ� �ليوم على ما كنت عليه قبل ب�ض��عة عقود من 
�لزم��ن، فوعيه��ا وطموحها وظروفه��ا قد تغرت 

متاما، فلي�ضت فتاة �ليوم فتاة �الأم�ض.
و�أو�ض��حت ، �ن قب��ل ب�ض��عة عق��ود م��ن �لزم��ن 
كان��ت �لفت��اة ال تع��رف معنى �لتعلي��م و�جلامعة 

ث��م �لتخ��رج و�لوظيف��ة �ض��اأنها �ض��اأن �لرجل، ومل 
تكن �لو�ض��ائل �لرتفيهية كم��دن �الألعاب وحد�ئق 
�حليو�ن و�ملتنزهات و�ل�ضفر خارج �لعر�ق متاحا.
وتابعت بالقول ولذلك كان دور� �ملر�أة يتج�ضد يف 
�لزو�ج ث��م تويل مهام �ملن��زل بالطبخ و�لتنظيف 
ومنح �لزوج حقه و�الإجناب و�لرتبية ورمبا �لعمل 
يف �ملزرعة �ذ� تزوجت من فاح �و رعي �الغنام، 
فه��ي مل تت�ض��ور �ن تعي���ض �كرث من ه��ذه �حلياة 
ولذل��ك رمبا كانت �لكثر من �لن�ض��وة بالزو�ج من 
�ملعاق. الفتة �ىل �نه ب�ض��فتي فتاة و��ض��تطيع �ن 
�ق��ول فت��اة ع�رضية، ف��اين مل �خل��ق الأن �كر ثم 
�أت��زوج و�أعي���ض بقية عمري �خدم زوجي وح�ض��ب 

وعلّي قبول كل ظروفها رغما على �نفي.
و�أردفت ح�ضني من حقي �ن �رتبط باالإن�ضان �لذي 
ميثل طموحي وقناعات��ي و�حامي، من حقي �ن 
�خرج معه ن�ض��ر معا يف �لنزهات وق�ضاء �وقات 
�لر�ح��ة، من حقي �ن �عي�ض مع �لرجل �لذي ��ض��عر 
باأن��ه �رتبط بي ليعتني بي يغمرين بعنايته وحبه 
وعطف��ه ورعايته، ال �ن �رتب��ط برجل معاق �كون 
ملزم��ة بعنايت��ه ورعايته، ب��ل �ن عوقه يحرمني 
عن �لكثر من �لو�ض��ائل �لرتفيهية و�الأ�ض��ياء �لتي 
�أمتناه��ا. من جانب��ه، نفى رجل �لدي��ن �بو حممد 
�لطائ��ي �أن يكون "�لعوق" عاما ينقل �لزو�ج من 
�حللية �ىل �حلرمة، وقال يرتكز �لزو�ج على �أ�ض���ض 
متينة مبنية على جو�نب �إن�ضانية كثرة ومتعددة 
منه��ا �مل��ودة و�لرحم��ة ب��ني �لزوج��ني وه��ذ� ما 
�أورده تع��اىل يف قول��ه )ه��و �ل��ذي خل��ق لكم من 
�أنف�ضكم �أزو�جا لت�ض��كنو� �إليها وجعل بينكم مودة 

ورحمة(".
حاف��ل  �الإ�ض��امي  �لتاري��خ  �ن  �لطائ��ي  ونق��ل 
بق�ض���ض فيه��ا �لكثر م��ن �لعر بخ�ض��و�ض هذ� 
�لنوع من �لزيج��ات، ومنها زو�ج �مر�ة فائقة يف 
�جلم��ال من رجل قبيح، �و زو�ج �مر�أة معافاة من 

رجل ب�ضر.
مو�ض��حا ، �ن فح��وى �لرو�ي��ات �لت��ي نقلت هذه 
�لق�ض���ض، توؤك��د �ن �جلن��ة كان��ت م��ن ن�ض��يب 
�لزوجني. مرر� �ن تف�ض��ر �لنبي )�ض( لدخولهما 
�جلنة، الأين �لزوجة �جلميلة �ضرت على قبح وجه 
زوجه��ا، بينما هو حمد �هلل و�ض��كره عل��ى �لنعمة 
�لت��ي �نع��م �هلل بها علي��ه بزو�جه من ه��ذه �ملر�أة 
�حل�ض��ناء، وكما ه��و معروف �ن جز�ء �ل�ض��ابرين 

و�ل�ضاكرين هو �جلنة.
و�أردف �لطائ��ي �إن من هذه �لرو�يات و�لق�ض���ض 
و�لعر، ن�ض��تنتج �نه ال فقط هناك �إباحة لتزوجي 
�لفت��اة م��ن �ملع��اق ب��ل هن��اك ترجيح �إ�ض��امي 

جلانب �إن�ضاين ود�فع �الأجر و�لثو�ب.
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ولد )حممد. م. ن( يف 
عائلة يعاين فيها والداه 

من االختالف يف عنا�صر 
الدم، لكنهما بالرغم ذلك 

مل يجرا الفحو�صات 
الطبية الالزمة قبل 
الزواج، فكانت اإن 

النتيجة اإن يولد )حممد 
م .ن( وهو معاق يعاين 

من العوق الذهني 
والبدين.

تقول والدته بعد اإن 
امتالأت عيناها بالدموع 
اإن ولدها )حممد م .ن( 

لي�س جمنونا او م�صلوال، 
لكنها يعاين من بع�س 

اال�صطرابات العقلية 
والبدنية التي جتعله 

اأحيانا طريح الفرا�س.
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