
كان يعاين �سغريها من حالة الدوران امل�ستمر 
ومل جتد �سبيل اىل توقفه عن تلك احلركة التي 
كانت ت�سعرها باخلجل حينما تخرج من بيتها 
اأقربائها،  او  ذويها  بيت  اىل  معها  م�سحبته 
�سنه،  يف  الذين  ال�سغار  من  نفور  القى  حتى 
ذرعا  تذيق  كانت  باملجنون،  البع�ض  ونعته 
يوما  بعد  يوما  تتفاقم  بدت  التي  حالته  من 
التي  الطبية  املراكز  احد  اىل  جلاأت  حتى 
�سخ�ض لها ان �سغريها م�ساب بالتوحد، ومن 
التي �سدمت مبر�ض  اندلعت معاناة االم  هنا 
به  ت�سمع  ومل  املر�ض  هذا  جتهل  فهي  طفلها 
من قبل، اال انها قبلت باأن يرتاد طفلها املعهد 
وقد  تدريجيا،  ال�سحي  و�سعه  يتح�سن  حتى 
ان  كيف  وهو  له  در�ض  باول  معلمته  با�رشت 
كان  التي  الدوران  حالة  عن  يتوقف  جتعله 

ميقتها اجلميع.
وتبداأ  كتفيه  من  الطفل  املعلمة  مت�سك  كانت 
برباءة  �سحكاته  ير�سل  وهو  بيدها  بتدويره 

عالج  مبرحلة  انه  يعلم  ال  وهو  يلعب  وكاأنه 
ي�سعر  حتى  تلك  ال�سلبية  طاقته  لتفريغ 
احلركة  تلك  عن  تلقائيا  ويتوقف  بالدوران 
بعيون  املعلمة  تراقب  االم  كانت  نف�سه  من 
تبكي خ�سية  وتارة  باأ�سى  تبت�سم  تارة  دامعة 

اال ي�سفى من مر�سه.
مر�ض التوحد الذي ا�ست�رشى منذ عقود م�ست 
اال ان اغلب النا�ض مل يعرتفوا به حاله كحال 
ذلك  عالج  كان  القهري،  الو�سوا�ض  مر�ض 
حينما  طبيعي  او  بدائي  عالج  كاأنه  ال�سغري 
تقوم املعلمة بفعل نف�ض حركته التي يع�سقها 

اىل ان تتعبه فتجعله ينبذها بعد حني.
النا�ض  تهافت  وهو  موؤخرا  ح�سل  ما  ان  اال 
ل�رشاء لعبة جديدة اطلق عليها م�سمى "�سبيرن" 
االأخرية،  االآونة  يف  هائاًل  رواجًا  القت  حيث 
وقد مت بيعها ب�سكٍل خيايّل حول العامل حتى 
لعبة  وتاأتي  العراقية،  اال�سواق  اكت�سحت 
ويرتاوح  خمتلفٍة  واأحجاٍم  باأ�سكاٍل  "�سبيرن" 

ال�سوئي  للنوع  االف   5 بني  ما  الواحدة  �سعر 
وال�سنرب احلديد 9 االف دينار.

هذا  وراء  ان  االعالم  و�سائل  تناقلت  وكما 
لطفلتها  اللعبة  تلك  �سنعة  امراأة  االخرتاع 
مل  املراأة  تلك  اأن  اإاّل  التوحد  مبر�ض  امل�سابة 
اطلقت  حيث  اخرتاعها،  من  واحداً  فل�سًا  جتِن 
ب�رشقة  قامت  �رشكات  هناك  ان  ال�سائعات 

فكرة االخرتاع ون�سبته لنف�سها.
االآراء يف و�سائل  اللعبة ت�ساربت  وحول هذه 
او  فائدة  ذات  كانت  ان  االجتماعي  التوا�سل 

عالج للتوتر اأم م�سيعة للوقت.
فقال احد نا�سطي الفي�سبوك احمد علوان: نحن 
ممكن  وباالإ�سافة  لل�سغار  باأنها  نختلف  ال 
قلة  من  يعانون  الذين  الكبار  ي�ستخدمها  ان 
الرتكيز لكن ال�سغار يقل تركيزهم ب�سبب فرط 

احلركة والكبار من �سغوط خمتلفة.
لل�سغري  موجهة  اال�سواء  كانت  ان  م�سيفا، 
ل�سد انتباهه، فما فائدتها للكبار وهي عبارة 
عن حركة دائرية وا�ساءة م�سعة، هل لتهداأ من 

اع�سابه وت�سد انتباهه مثال؟
ان طفل  �ساخرا:  �سامي  بينما علق حممود 
التوحد يجب ان يبتعد عن هكذا ا�سياء واي 
�سيء يدور حتى املروحة يجب ان ال ينظر 
التي  الدوران  يتنا�سى حركة  لها طويال حتى 
ت�سيب بع�سهم، وما يقال عن هذه اللعبة كالم 
يف  العينني  وتتعب  �سداع  ت�سبب  فهي  زائف، 

الرتكيز لكن �سهرتها جعلت منها ذات فائدة.
ان  ا�ستطيع  ال  انا  النا�رش،  كوثر  قالت  بينما 
اجزم بان هذه اللعبة م�رشة ام ذات فائدة وما 
يقال عنها ويتناقل هو جمرد كالم يف الهباء 
كون مر�ض التوحد له العديد من احلاالت منها 
العدواين واالنعزايل وفرط احلركة فلهذا هناك 
حالة  لكل  جترى  التي  العالجات  من  العديد 
التي  ال�سيدة  هذه  عن  يقال  ما  فلرمبا  معينة 
�سببا  كان  قد  لطفلتها  هذا  باخرتاعها  ابدعت 
هناك  النا�رش  وا�سافت  �سفائها،  يف  رئي�سيا 
الطفل  ب�سحة  ت�رش  التي  االلعاب  من  العديد 
ال ميكننا اح�سائها، وانا اجهل ان كانت هذه 

اللعبة داء ام دواء.
مر�ض  عن  قراأت  ما  ح�سب  بالقول:  وتابعت 
التوحد فلرمبا تكون حقا مفيدة لهم وباالخ�ض 
الذين يفقدون الرتكيز الب�رشي، فحينما يركز 
يبدء  اال�ساءة  وحركة  الدوران  على  الطفل 
الدوران  حركة  على  بالرتكيز  نف�سه  بتعليم 

ال�رشيع معها.
وهناك تداعيات واقاويل بني موؤيد ومعار�ض 

بينما نقلت و�سائل االعالم عن
ال�رشكة الر�سمية التي اطلقت اللعبة بان اللعبة 
تفيد الرتكيز وتهداأ االع�ساب ومل تو�سح بانها 
اأثبتت  وقد  للكبار،  االغلب  هي  بل  لالأطفال، 

باالإ�سافة  االألعاب  تلك  اأن  الدرا�سات  بع�ض 
وقت  لق�ساء  وم�سلية  ممتعة  و�سيلة  لكونها 
الفراغ فهي باإمكانها تعزيز الذاكرة والرتكيز 
واالإبداع، وتنا�سب اللعبة اأولئك الذين يعانون 
ق�سور  اأو  التوحد،  اأو  القلق،  اأو  امللل،  من 
اللعبة  تلك  اأن  حيث  احلركة  وفرط  االنتباه 
ان هذه  اال  ال�سلبية  للطاقة  منفًذا  تعد  الدوارة 

الدرا�سات مل تثبت بعد علميًا.
معهد  مديرة  الزويني  زهراء  قالت  فيما 
يثبت  مل  االألعاب  هذه  ان  للتوحد:  احل�سني 
النف�سي، لكن ميكن  العالج  علميا جدواها يف 
ان كرثة  لليد، م�سيفة  للهو ومترين  تكون  ان 
م�ستخدميها  ت�سيب  ان  ممكن  بها  االن�سغال 
عالقتها  يخ�ض  فيما  مو�سحتا  بالهو�ض، 
لكنها  ب�سلة  له  متت  ال  فهي  التوحد  مبر�ض 
حمببة لدى االطفال، لكن هناك حاالت تعالج 
�سبيل  وعلى  بال�سيء،  تعلقهم  ح�سب  لالأطفال 
بهو�ض  م�ساب  التوحد  طفل  كان  اذا  املثال 

ورق  اعطائه  على  نعمد  فنحن  الورق  متزيق 
باجللو�ض  املخت�سة  املعلمة  وتبدا  كثري 
والتمزيق معه حد اال�سباع، هذه النظرية تفرغ 
حالة  على  يطبق  وهذا  ال�سلبية،  الطفل  طاقة 

الدوران التي ت�سيب بع�ض االطفال.
وا�سافت الزويني ان لعبة "�سبيرن" تدور حول 
اوالعالج  التدريب  ناحية  من  لكن  معني  منط 

لي�ض لها فائدة.
التوتر  اإزالة  لعبة   ( �سبيرن  لعبة  اإكت�سبت  لقد 
رقم  و�سجلت  البالغني  بني  كبرية  �سعبية   )
و�سل  اأمازون  موقع  علي  عايل  مبيعات 
اخلا�سة  الدعاية  الأن  دوالر    مليون  اإيل6،4 
باللعبة ذكرت باأنها ت�ساعد يف احلد من التوتر 
هناك  ولكن   . امل�ستخدمني  تركيز  وزيادة 
ب�سبب  هذه  اإ�ستخدام  بوقف  ظهرت  مطالبات 
نق�ض  احلركة،  فرط  اإ�سطراب  اإيل  توؤدي  اأنها 
بان  يدعون  املعلمني  بع�ض   ولكن  االإنتباه  
يف  االإنتباه  ت�ستيت  اإيل  توؤدي  االدوات  هذه 

عليكم  نعر�ض  و�سوف   . الدرا�سية  الف�سول 
املخاطر الذي ذكرها اخلرباء حول �رشر لعبة 

�سبيرن .
لكي  �سبيرن  لعبة  اإ�ستخدام  نحو  االإجتاه  ظهر 
االإنتباه  نق�ض  اإ�سطراب  عالج  يف  ت�ساعد 
مت  ولكن  والتوحد  والقلق  الن�ساط  وفرط 
التحذير من اإ�ستخدامها يف الف�سول الدرا�سية 
من  اإ�ستخدامها  عند  اخلاطئة  الطريقة  ب�سبب 
الهدف  تفقد  اللعبة  جعل  مما  الطالب  قبل 
الرتكيز  زيادة  وهو  ت�سميمها  من  الرئي�سي 
وبالتايل   . بالتوحد  امُل�سابني  االأطفال  عند 
االأفراد  ي�ستهدف  �سبيرن  لعبة  الت�سويق  فاإن  
واإ�سطراب  والتوحد  القلق   من  يعانوا  الذين 
املطالبات  من  الكثري  وظهرت  احلركة  فرط 
تقدم  اأنها  اإعتبار  علي  اللعبة  باإ�ستخدام 
االأ�سخا�ض  هوؤالء  من  عدد  الأكرب  امل�ساعدة 
ولكن هذه  املطالب مبالغ فيها الأن البحوث 

اأثبتت عدم دقة النتائج .

حياته،  �رشيكة  عن  يبحث  احمد   عبا�ض  ظل   
حتى تعرف على فتاة على قدر كبري من اجلمال 
االأ�رشة،  به  ورحبت  خلطبتها،  فتقدَّم  واالأنوثة؛ 
خاللها  اأجنبا  �سعيدة  حياة  وعا�سا  الزواج،  ومت 
الزوج  اإال غرية  طفلني جميلني، مل يعكر �سفوها 
الزوج  عاد  يوم  وذات  زوجته.    على  ال�سديدة 
ترفيهية  رحلة  وهو  ا،  �سارًّ خرًبا  لزوجته  ليزف 
منذ  اخلارج  اإىل  �سافر  الذي  عمره،  �سديق  مع 
وا�ستعدَّت  الفور،  على  الزوجة  بِت  رحَّ �سنوات،   7
 ، طريقهما  يف  وكانا  اأيام  اإال  هي  وما  لل�سفر، 
وما اإن راأت الزوجة �سديق زوجها حتى ارتبكت 
ب�سدة، الحظ الزوج ارتباك زوجته و�سديقه مًعا، 
وعندما �ساأل زوجته عما اإذا كانت قد �سبق لها اأن 
كَّ داخل الزوج مل  تعرَّفت عليه؛ فاأنكرْت، لكنَّ ال�سَّ
يخمد؛ ف�ساأل �سديقه عن �سبب تغرّي وجهه عندما 
راأى زوجته؛ فقال: ال �سيء، لكني مل اأكن اأعلم اأن 
انف�سلْت  التي  ال�سابقة  اأخي  خطيبة  هي  زوجتك 
عنه قبل الزفاف باأيام.   جن جنون الزوج، وعاد 
تخربه  مل  فكيف  وجهها  يف  وانفجر  زوجته  اإىل 
عن خطوبتها ال�سابقة ، ويف حلظة غ�سبقال لها 
اإ�سماعيل  الدكتور  يرى  حني  يف     . طالق  انتي 
�سالم – اخ�سائي اجتماعي _ اأنه ال يحق للزوج 
معرفة ما�سي زوجته، حتى لو كان هذا املا�سي 
يحتوي على جتاُوزات اأخالقية، ما دامت قد تابت 
اأن  للزوجة  يحق  ال  وكذلك  ن�سوًحا،  توبة  عنها 
ت�ساأل زوجها عن ما�سيه، وعالقاته ال�سابقة، ما 
ُقِطَعت ومل يعد لها وجود، ويقول: هذه  دامت قد 

الق�سية ال يجب اأن تكون مو�سع جدل ونقا�ض. 
 وبالن�سبة للفتاة املخطوبة فاإنه يجب اأواًل ال�سرت 
ت�رّشها  قد  التي  اأ�رشارها،  اإظهار  وعدم  عليها، 
ال  قد  م�ستوًرا  تك�سف  اأو  امل�ستقبلية،  حياتها  يف 
باأ�رشارها  الفتاِة  واعرتاف  �ساحلها.   يف  يكون 
له نوعان: اإذا كانْت قِد اْرَتَكَبْت بع�ض التجاوزات 
خدعها  كاأن  منها،  ٍد  َق�سْ دوَن  اخلطاأ  �سبيل  على 
�سخ�ٌض وغرَّر بها وهي فتاة من اأ�سل طيب ومن 
فال  الكرمي؛  واخللق  ال�سرت  عنها  معروف  اأ�رشة 
غ�ّض  يكون هناك  وال  امل�ستور،  هذا  لك�سف  داعَي 
بع�ض  يف  الكذب  اأباح  االإ�سالم  الأن  وتدلي�ض، 
االأحيان اإذا كان يف هذا رفٌع ل�رشر ج�سيم يرتتب 
عليه �رش مل�ستقبلها، الأننا ن�سمن يف هذه احلال 
هذه  دامت  ما  ُيعَرف،  ولن  ينك�سف،  لن  ال�رش  اأن 
احلالة  هذه  ويف  هذا،  مثل  فيها  يعهد  مل  الفتاة 
اأما  �رشًعا.   اآثمة  تكون  وال  واجًبا،  ال�سرت  يكون 

ل�سان  على  يزال  ال  والكالم   - الفتاة  كانت  اإذا 
�سيئ،  مناخ  يف  ن�ساأت  قد   - اإ�سماعيل  الدكتور 
وي�ساع عنها وعن بع�ض اأفراد اأ�رشتها هذا اللون 
لها؛  حدث  ا  عمَّ ح  ُتف�سِ اأن  فيجب  االنحراف؛  من 
الأنها اإذا مل تكن �رشيحة ومل ُتظِهر ما حدث لها 
�سيعرف  لها  املتقدم  فاإنَّ هذا  �سابقة،  اأ�سياء  من 
اأن  املمكن  ومن  اآخرين،  واأ�سخا�ض  اأطراف  من 
بال�رشر،  املعلومات  لهذه  اإخفاوؤها  عليها  يعود 
اإذا مل  اآثمة �رشًعا  الفتاة  ويف  هذه احلالة تكون 
اإ�سماعيل  الدكتور  تك�سف عما تخفيه.   وي�سيف 
اإذا  اإال  العقد؛  قبل  ال�سرت  اإىل  امليل  ل  اأف�سِّ اأنا    ،
بعد  اأما  اخلرب،  ت�رّشب  من  تخ�سى  الفتاة  كانت 
العقد فيجب عليها اأال تف�سي اأ�رشارها واأال تندفع 
الزوج  ا�ستحلفها  واإذا  االأ�رشار  تلك  عن  كالم  يف 
الكذب  يجوز  الأنه  اآثمة،  تكون  وال  كاذبًة  حتِلُف 
وا�ستقرار  الزوجية  ع�ض  لبقاء  احلالة  هذه  يف 
منها  يطلب  اأال  الزوج  وعلى  االأ�رشية،  حياتهما 
ك�سف اأ�رشارها. اما �سعد القا�سم ، يوؤكد اأنه لي�ض 
انتهى،  للزوج حق يف ما�سي زوجته، مادام قد 

الزوجة  ويقول:  له،  زوجة  ارت�ساها  قد  دام  وما 
لي�ست ملزمة بالك�سف عن ما�سيها لزوجها، فِمن 
على  امُلحاَفَظِة  عِن  م�سوؤوٌل  ُجَل  الرَّ اأنَّ  به  امل�سلَّم 
�ُسْمَعِته، و�ُسْمَعة االأُ�رشة كّلها، و�سمعة زوجته التي 
اختارها �رشيكة حلياته، واحلديث ال�رشيف يقول: 
"والرجل راع يف اأهله وم�سوؤول عن رعيته"، ومن 
�سلوك  يراقب  كما  �سلوكها  يراقب  اأن  الرعاية 
اأوالده.   لكن هذه املراقبة لها حدود حتى ال تنتج 
ح�سانة  عندها  تكن  مل  اإن  فاملراأة  �سلبية،  اأثاًرا 
هذه  من  تتفلت  اأن  ميكنها  واخللق؛  الدين  من 
اإن    ، وي�سيف  فيها.  تتفنَّ  قد  بو�سائَل  املراقبة 
يف  التهاون  من  حذَّر  قد  ال�سحيح  احلديث  كان 
�سلوكها، ومن ترك احلبل لها على الغارب، وذلك 
ف�سيقول  �سبة   املراأة  على  جتلب  الغرية  �سدَّة  اأنَّ 
ا�ستد عليها  ما  كذًبا -:  واإْن  اإْن �سدًقا   - النا�ض 
زوُجها اإال لعلمه باأنها غري �رشيفة اأو فيها ريبة، 
�سلوكيات  عن  بالتحري  الزوج  ين�سغل  وعندما 
يفعل  فاإنه  بها؛  االرتباط  قبل  زوجته  وما�سي 
ال�سديدة على زوجته، وهذا قد  الغرية  ذلك بدافع 

قد  ه  اأنَّ كما  الزوج،  من  ونفًرا  �سيًقا  لها  ي�سبب 
ُي�سيُء اإليها اإ�ساءًة بالغًة بني كل من يعرف ذلك 
من النا�ض.  فيما  ترى ماجدة احمد ،  اأنه ال يجب 
العالقات  بهذه  زوجها  ُت�سارح  اأن  الزوجة  على 
طاملا اأنها كانت بعيدة عن املحرمات، الأنَّ هناك 
العديد من االأزواج لديهم و�سوا�ض قهري، فاإذا ما 
�سارحته بهذه العالقات فقد يرتبَّ�ض بها عند كل 
املنزل،  من  خروج  كل  عند  اأو  تليفونية،  مكاملة 
�سبًبا  تكون  قد  التي  امل�سارحة  لهذه  داعَي  فال 
لي�ست  االأزواج  غالبية  الأنَّ  االأ�رشة،  انهيار  يف 
وال  االأمر،  زوج  يتقبل  فقد  واحدة..  طبائعهم 
للزوجة  بالن�سبة  كذلك  واالأمر  اآخر،  زوج  يتقبل 
اإزاء زوجها.  وت�سيف،  القاعدة االأ�سا�سية ِعنَدنا 
ُه من تاب تاب اهلل عليه، واأن االإن�سان اإن اأقلع  اأنَّ
عن املع�سية وندم عليها وا�ستقام على الف�سيلة 
وحاَوَل اأَْن يجاهد نف�سه يف �سبيل اهلل، َفِمَن اخَلرْيِ 
َلُته باهلل غرَي مف�سوحٍة للنا�ض، ومن  اأن تكون �سِ
معا�سيه  يف  يخو�ض  اأن  الأحد  ينبغي  فال  هنا 

ال�سابقة ويك�سفها لالآخرين مهما كانت. 

احلياة  خالل  االنحرافات  ا�ستمرت  اإذا  اأما   
الزوجية فهذه نقطة اأخرى البد اأن نتعامل معها 
بحزم، فال ير�سى عن احلياة مع زوجة منحرفة 
ملعون  الرجال  من  النوع  وهذا  ديوث  رجل  اإال 
اأن  �ساحلة  زوجة  تر�سى  وال  وجل،  عز  اهلل  من 
تعي�ض مع زوج منحرف، ميار�ض الرذيلة ويرتكب 

الفواح�ض؛ الأنه بذلك يكون قدوة �سيئة الأبنائه.
 اما حيدر واثق ، فيعرت�ض ب�سدة على كتم الفتاة 
اإخفاء  ويقول:  خلطبتها  يتقدم  ملن  الأ�رشارها 
املا�سي غ�ض بنّي، وخداع من طرف الفتاة، التي 
خلطيبها؛  الزواج  قبل  االأمور  ُكلَّ  تك�سف  اأن  البد 
ج  الأن ما بني على باطل فهو باطل، فكيف يتزوَّ
تكون  بها  واإذا  بكر  اأنها  على  فتاٍة  من  الرَُّجل 
فاقدة لعذريتها؟! بل تخدعه وتوهمه باأنه الرجل 
يكون  اأن  يجب  لذا  وي�سيف:  حياتها.   يف  االأول 
الزوج على بينة مبا�سي زوجته حتى ال ت�ستفحل 
ثامر  فائقة  الدكتورة  ت�سّدد  جانبها  من  االأمور.  
- اأ�ستاذة علم االجتماع على الفتاة املقبلة على 
الزواج اأال ت�سارح املتقدم خلطبتها يف البداية ثم 
تركها  الذي  الرجل  هذا  فاإن  اخلطبة،  هذه  تف�سخ 
ماذا  اأحٌد  يعلم  وال  باأ�رشارها  علم  على  �سيكون 
ًة اإذا َف�سخ خطبته وهو  �سيفعل بهذه االأ�رشار، خا�سَّ
كاره لهذه الفتاة اأو الأ�رشتها. وت�سيف: اإذا كانت 
هذه العالقات ال�سابقة للزوجة اأو للزوج عالقات 
ر�سمية - مثل عقد زواج اأو خطبة - ثم ُف�ِسَخت؛ 
خطيبها  اأو  زوجها  ُت�سارح  اأن  الزوجة  فعلى 
فاإذا  بها،  يعلمون  النا�ض  الأن جميع  بها،  اجلديد 
مل ُتعِلم الفتاُة زوَجها بذلك فرمبا يعلم من اأنا�ض 
داخل  م�ساكل  اإىل وجود  ذلك  يوؤدي  وقد  اآخرين، 
نطاق االأ�رشة ال يعلم مداها اإال اهلل تعاىل. وت�سّدُد 
الدكتورة فائقة  على اأهمية امل�سارحة - ب�سفة 
منذ  واجبة  اإنها  وتقول  الزوجني،  بني   - عامة 
ب�سيء  الزوجية  العالقة  ر  تتاأثَّ ال  حتى  البداية؛ 
احلاقدين،  من  تاأتي  قد  التي  الو�سايات،  من 
على  مق�سورة  تكون  اأن  يجب  امل�سارحة  لكن 
العالقات الر�سمية التي يعرفها النا�ض.   وتن�سح 
فائقة ، االأزواج بعدم االكرتاث مبا�سي الزوجة اأو 
االهتمام به، وتقول: حا�سب زوجتك منذ عرفتها 
للزوجة،  بالن�سبة  االأمر  وكذلك  بها،  وارتبطت 
فرتة  الأن  ما�سيه  عن  زوجها  حتا�سب  اأال  عليها 
تكون  عالقات  من  الغالب  يف  تخلو  ال  املراهقة 
يف معظمها وهمية. وتتعجب الدكتورة فائقة من 
املا�سي،  يف  ينب�سون  الذين  والزوجات  االأزواج 
�سفو  وتعكري  املتاعب  عن  يبحثون  وكاأنهم 

احلياة الزوجية.

 هل هي عالج للتوتر أم »مضيعة« للوقت؟ 
حمى الـ "سبينر"  تصل إلى العراق 

طلقها ألنها لم تخبره بخطوبتها السابقة .. ماضي الزوجة ملكها أم ملك زوجها ؟
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 لكل �ضخ�ص ما�ضي يف 
حياته �ضواء ذكر او انثى 
وعند االقبال على الزواج 

تبدء �ضكوك الطرفني 
والتفكري مبا�ضي كالهما 
البع�ص , وخا�ضة الرجل 

منذ بداية اخلطوبة 
ي�ضاور ه ال�ضك عن ما�ضي 
زوجة امل�ضتقبل , ومبجرد 

الزواج مهما - ق�ضرت 
املدة اأو طالت - تنه�ص 

ال�ضكوك والهواج�ص يف 
عقله عن ما�ضيها املجهول 

بالن�ضبة له , من عرفت؟ 
ومن �ضاحبت؟ وما مدى 
عالقتها بهم؟  خا�ضة يف 
هذا الوقت الذي ت�ضبب 

مثل هذا االمر بكثري من 
امل�ضاكل الزوجية التي 

و�ضلت للطالق.
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