
ب�سبب  و�سابات"  "�سيدات  الن�ساء  بع�ض  تلجاأ 
�سغط احلياة اليومية وافرازاتها على اجلوانب 
او قارئة  العرافة  الذهاب اىل  االجتماعية اىل 
اخلرية(  )ام  �سعبيا  عليها  مايطلق  او  الكف, 
اقدار  من  االيام  ت�سمره  وما  الطالع,  ملعرفة 
يكون لها تاأثري يف تغيري حياتهن �سواء نحو 
اإذا كانت هذه  اال�سواأ. وملعرفة ما  او  االف�سل 
رغبة يف �سرب اغوار النف�ض االن�سانية,  ت�سبعها 
لتبعث  العرافة,  بها  تتفوه  كلمات  طريق  عن 
للف�سول  ار�ساء  او  النفو�ض  يف  االطمئنان 
ولها  �سادقة  تكون   قد  رمبا  او  االتي,  نحو 
قلة  من  او  وتنقله,  الغيب  علم  على  اطالع 
لدى  الثقافة  وحمدودية  وقدره  باهلل  االميان 
الكثري منهن.. وهناك  قنوات ف�سائية عربية 
من  متابعوها  لها  ال�ساأن,  لهذا  خ�س�ست 
الورق  اجلن�سني  ومنها ما تبث برامج لقراءة 
االخر  والبع�ض  الن�سيب,  وا�ستطالع  للحظ, 
تروج لل�سحرة وجتري معهم املقابالت بحجة 
عالج االمرا�ض واكت�ساف العلل لتجعل الكثري 
حقيقة  معتربها  وراءها  ين�رصف  النا�ض  من 
ومقتنعا مبا يقال ويلهث منتظرا حتى يتحقق.
ال�سيدة ز.غ تاأخذ اخلرية منذ �سنني للكثري من 
الن�ساء, وعملها هذا  م�سدر رزق عائلتها فهي 

بيتها  دخلت  كالمها,  بح�سب  فردا   12 تعيل 
الب�سيط الذي هو يف احد اركان االحياء جنوب 
حذرة  ت�ساوؤالت  كرثة  بعد  القدمية  كركوك 
اللواتي  من  ل�ست  وانني  خا�سة  لال�ستدالل 
يعتقدن بحرف واحد مما تقوله قارئة الطالع, 
فاذا بها قد خ�س�ست غرفة خا�سة ال�ستقبال 
الزبائن, جدرانها  مليئة ب�سور دينية وايات 
ذهني  �سغلت  اللون,   خ�رصاء  و�ستائر  قراآنية 
ب�سوؤال جديل ما بني فكري ونف�سي, ما عالقة  

الدين بقراءة احلظ ومالحقة الغيب..
 وامراأة يف نهاية االربعينيات تتو�سط الغرفة 
كانت  االخريات  الن�ساء  من  بعدد  حماطة 
والتملق  التقرب  ب�سيغة  لها  تتحدث  احداهن 
العرافة   ان  احللم  او  الروؤيا  يف  راأتها  بانها 
ابي�ض  لونه  الطيور كان  واحد  تعطيها طيورا 

الخ..
قبل  اللب  ت�سلب  التي  املعنوية  العبارات  من   
حتقق  وما  املراأة  عظمة  على  لتدل  العقل 
ما  يفعل  اهلل  ان  متنا�سية  يديها  على  لها 
اعلمتني  يريد,  ملن  ال�سيطان  ويزين  يريد 
املقابلة  �سبيل  على  ولي�ض  ما  بطريقة  ز.غ 
زبوناتها خريجات  العديد من  بان  ال�سحفية 
مراكز  ذات  ون�ساء  جامعيات  وطالبات 

كثريا  ان  مو�سحة  وغنى,  ومال  وظيفية, 
ال�رصكات  احدى  يف  مديرة  عليها  ترتدد  ما 
وخ�سارتها  �رصكتها  �سوؤون  على  لتقف 
قطار  مع  تت�سابق  موظفة  واالخرى  وربحها, 
حت�سل  ومل  العر�سان  عليها  يتوافد  العمر 
بدايته  دائما يف  فاملو�سوع  منهم,  احد  على 
"فرك�ض", واال�سباب قائمة, واالخرى جامعية 
منها  وطلبت  منه  الزواج  وتريد  �سابا  حتب 
للك�سف  اليها  ياأتون  انا�ض  امل�ساعدة. وهناك 
بدقة  وراقبتها  وهكذا  او خمطوف  �سارق  عن 
وهي تبتدئ "باخذ اخلرية" فاذا بها ت�ستخدم 
ورقة وقلما وت�ساأل عن ا�سم ام التي تريد قراءة 
تكتب  الجدها  اكرث  نظري  وامعنت  اخلرية 
مربعات  على  وتق�سمها  الورقة  على  حروفا 
عن  التحدث  تبداأ  ثم  خطوطا  حولها  تر�سم 
امل�سكلة املعنية وتغور يف التفا�سيل. وبينت 
وهل  امل�سكلة  معرقالت  ماهي  ترى  انها  يل 
ب�سيطا  ال�سبب  كان  فان  حلها,  باالمكان 
حتله بعمل ب�سيط, وان كان �سخما ار�سلتهن 
انها  اىل  ا�سافة  تعرفهم,  اخرين  انا�ض  اىل 
عمل  قد  باهلل   والعياذ  و�سحرا  اعماال  تبطل 
انه �سعارها  او نية �رص. م�سددة على  لتفريق 
وانها التخلق امل�ساكل والثارات فان ك�سفت 
حمدودة  معلومات  تعطي  فهي  �سارق  عن 
وتدلهم  ال�سارق  ال�سخ�ض  موا�سفات  عن 
, اكملت حديثي  على مكان امل�رصوقات فقط 
انتظر  انني  الأت�سنع  زبوناتها,  احدى  مع 
الذي  تعييني  عن  اخلرية  يل  لتاأخذ  دوري 
ان  لهثت وراءه �سنوات بدون جدوى, وقالت 
مل  اإذ  دائما,  ال�سيئ  حظها  هو  جميئها  �سبب 
تريد, فهي متزوجة  مثلما  االمور معها  تكن 
خارج  مبهر  ال�رص  يف  عليها  تزوج  وزوجها 
املحكمة وبعد ان رزق باول طفل من الزوجة 
الثانية اعرتف لها لت�سهد جمربة  يف املحكمة 

من اجل احل�سول على اوراق ر�سمية للطفلة.
وتغريت  فرا�سها,  وهجر  هجرها  وقد   
موؤكدة  اطفالها,  ومع  معها  فجاأة  ت�رصفاته 
انها مل تق�رص معه وتعتقد ان ذلك من افعال 
الزوجة الثانية وتريد ان ترى ما االمر, وماذا 
زوجها  تعيد  وكيف  االخرى,  الزوجة  فعلت 
الثانية؟.   اىل حالته االوىل حتى وان مل طلق 
انها  مو�سحة  الدموع,  تذرف  وهي  تكلمت 
تقريبا  �سنة  منذ  اخلرية"  "ام  على  ترددت 
بيتها  يف  امل�ساكل  وكرثت  تغري  زوجها  الن 
توجهت  الطالع  قراءة  وبعد  كالمها,  بح�سب 
جامعية  طالبة  .م  �ض  ال�سابات  احدى  اىل 
الناظر, ومظهرها يدل على  ذات جمال  ي�رص 
وبع�ض  الطالع  قارئات  تعاود  ذوقها,  رقي 
حتب  انها  منها  فعلمت  وال�سحرة  املنجمني 
�سابا معها يف اجلامعة, و�سع عائلته املادي 
امها  رف�ست  وقد  عائلتها,  و�سع  الي�سابه 
زيارة  تكراره  وبعد  منه  الزواج  واخوتها 
متعلقة  وهي  لرتكها,  اخوتها  من  هدد  اهلها 
به ومل جتد �سبيال �سوى انها تعمل لهم �سحرا 

وا�سارت  نحوه  قلوبهم  وتلني  موقفهم  لتغيري 
الفنجان  لها  تقراأ  املقربة  �سديقتها  ان  اىل 
يوميا وتذهب هي اىل "ام اخلرية" كل ا�سبوع 
لرتى التطورات.  موؤكدة يل ان كالم ام اخلرية 
متطابق مع احداث حياتها والتغريات اليومية 
�سواء مع اهلها او حبيبها, وال تاأبى مبا يطلنب 

من مال مقابل الزواج ممن يهوى قلبها .
ال�سيخ علي خزعل رجل دين قال ان الدين يعد 
خداع  النه  حراما  وت�سديقه  العراف  زيارة 
ودجل وكذب على النا�ض مقابل املال, موؤكدا 
والت�سديق  العراف  اتيان  يحرم  ال�رصع   ان 
بكالمه والرتدد عليه ويحرم االموال املدفوعة 
يقول  قد  منهم  البع�ض  ان  مو�سحا  ذلك,  عن 
ويجعله  الزبون  حياة  يف  ملا  مطابقا  كالما 
اثناء  يكت�سبها  مهارة  وهذه  كالمه  ي�سدق 
املهنة بفهمه  �ساحب امل�سكلة او ي�سحب منه 
او  املتبقي  عن  له  ويتكلم  ما  بطريقة  كالما 
تكون عن طريق ال�سدفة, ف�سال عن ان البع�ض 
اعلم ي�سخرون اجلن لالطالع على  منهم واهلل 
اغلبهم  ان   اهلل,  عند  حمرم  وهذا  الغيب  عامل 
النا�ض  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  ي�ستغل 
عرب  الكثريين  ويجتذبوا  االموال  ليجمعوا 
الثقافة  نق�ض  م�ستغلني  �سعوذتهم  ا�ستخدام 

الدينية واالجتماعية لدى الكثريين  ليتمكنوا 
من ترويج جتارتهم, وبني ان كتاب اهلل وال�سنة 
النبوية واالئمة االطهار نهوا عن ذلك, وهناك 
املعنى  الوا�سحة   القرانية  االيات  من  الكثري 
ومعروف  االمر,  هذا  عن  تنهى  التي  والداللة 
ولو  املنجمون  "كذب  مقولة   االكرثية  لدى 
واالر�ساد  الن�سح  ان  اىل  م�سريا   �سدقوا", 
وال�سرب  بقدره  واالميان  اهلل  بحبل  والتم�سك 

على البلية اف�سل من اتباع طريق العرافات .
ال�سيدة زاهدة مردان باحثة اجتماعية ونف�سية 
االن�سان  ان  او�سحت   كركوك  حمكمة   من 
او  امراأة عند وقوعه يف م�سكلة  او  رجال كان 
نف�سي  �سعف  بحالة  مير  كرب  اىل  تعر�سه 
تكون  ومداركه  احا�سي�سه  فان  القوي  وحتى 
باحلادث  التفكري  كرثة  ب�سبب  قلق  حالة  يف 
او امل�سكلة, مما يوؤدي به اىل اتباع اي طريق 
يحل تلك امل�سكلة او يخل�سه من العبء الفكري 
الغرية  فحالة   , واالمه  حزنه  ويبدد  والنف�سي 
عند املراأة التي حت�ض انها بداأت تفقد زوجها 
وهناك امراأة اخرى يف حياته والتي متر بها 
�سلبي,  يت�رصفه  ت�رصف  كل  ان  تظن  جتعلها 
وانه بدافع من الزوجة االخرى او احلبيبة, وان 
هناك قوة خفية ت�سريه �سدها وتبداأ تبحث عن 

قوة تردع هذه القوة وترى ان ذلك جتده عند 
ملا  نف�سي  انعكا�ض  وهذا  وال�سحار  العرافة 
التي  والقلق  الت�ستت  ان حالة  وبينت  به,  متر 
االبوين  وابتعاد  ال�سابات  من  الكثري  تعي�سها 
التي جتعلهن يبحثن عمن  عن م�ساكلهن هي 
طبيعي  وهذا  م�ستقبلهن,  عن  االتي  يعلمهن 
وال�سبب  ودينها,  نف�سها  بحق  تقرتفه  خطاأ 
اداء  وعدم  الدين  عن  االبتعاد  هو  ذلك  وراء 
�سغريا,  ولو  املنكر  عن  تنهى  التي  ال�سالة 
اىل  ا�سافة  متعلمة,  كانت  وان  الثقافة  وقلة 
ان �سخ�سية من تبحث وراء ذلك هي �سخ�سية 
ال�سديدة  باالنانية  تت�سم  اي  وا�سعة,  انا  ذات 
البع�ض  وا�سافت,  النف�ض,  نظرعلم  من وجهة 
من الن�ساء  تهوى قراءة الفنجان وتذهب اىل 
قارئة الكف, ولكن ال تاأخذ االمورعلى حممل 
االغراءات  اىل  ا�سافة  ب�رصعة,  وتن�ساها  اجلد 
الف�سائيات  لبع�ض  الدعائية  والبهرجة 
للطالع  للرتويج  ال�سباب  عقول  ت�ستغل  التي 
امام  تقف  التي  العقبات  وت�سهيل  ومعرفته 
املو�سوع  هذا  ان  موؤكدة  ال�سابة,  ق�سمة 
يحتاج اىل ر�سانة يف �سخ�سية الفرد وثقافة 
لكي  وا�سع  واميان  متينة  ودينية  اجتماعية 

يبتعد عن ذلك.

االأزواج,  من  العديد  يرددها  الطالق(  )علي 
وكلمة ا�ستقرت على األ�سنتهم واأ�سبحت دارجة 
يف  ي�ستقر  منهم  الواحد  يكاد  ال  كالمهم,  يف 
جمل�ض اإال ويتلفظ بها )علي الطالق الأفعل كذا(, 
الطالق  )علي  عندنا(,  لتتغدى  الطالق  )علي 
فالن(..  اأبو  نف�سي  ا�سمي  ال  كذا  يحدث  مل  اأن 
بهذه  وكاأنه  م�ستعر�سا  بها  يتفوه  من  وهناك 
بعر�ض  �ساربا  الرجولة,  ثياب  لب�ض  الكلمة 
احلائط م�ساعر الزوجة واحرتامها, وغري مدرك 
وتاأثري  الزوجية  احلياة  اإنهاء  يف  خلطورتها 

ذلك على اأفراد االأ�رصة.
الزوج �سالح رجب وهو اأب لثالثة اأبناء, يقول 
اأقل  وعلى  جدا  ع�سبي  اأنني  عليكم  اأخفي  “ال 
اأن ينطق بحلف  اأغ�سب و�سهل على ل�ساين  اأمر 
دخل  لزوجتي  يكن  مل  لو  وحتى  الطالق  ميني 
“اأ�سعر  رجب  يو�سح  ذلك,  �سبب  وعن  فيه”. 
اأنه  اأحد  اأي  على  الطالق  ميني  اأحلف  حينما 
ميني  اأن  يعلم  كونه  لطلبي  ي�ستجيب  ب�سهولة 
ومعظم  تعبريه,  حد  على  لعبة”,  م�ض  الطالق 
اأطلق  اأن  “لن ير�سوا  اأحلف عليهم الطالق  من 

زوجتي”.
االخت�سا�سي النف�سي د. خليل العبيدي , يقول 
االأزواج  بع�ض  وعند  الذكوري,  جمتمعنا  “يف 
يكون التهديد بالطالق ممار�سة يومية عند كل 
االأ�سلوب  لهذا  يلجاأون  “قد  متابعا  �سغرية”, 
يف اأي حلظة انفعال حتى ولو كان غري مربر, 
غري  االأزواج  هوؤالء  عند  االنفعاالت  واأكرث 
مربرة”, وفق العبيدي , الذي يرى اأنها “و�سيلة 
زوجته  على  ق�رصيًا  اأوامره  لفر�ض  �سغط 
يفر�ض  اأو  يرغبه,  ال  �سيء  فعل  من  ليمنعها 

عليها اأمرا ال ترغبه هي”.
يكون  بالطالق  التهديد  اأن  “الغريب  وي�سيف 
ب�سيطة  وم�ساكل  لهفوات  االأحيان  اأغلب  يف 
بني  وترديدها  الكلمة  تلك  نطق  ت�ستدعي  ال 
موؤملة  نف�سية  اآثار  من  لها  ملا  واالآخر  احلني 
ال�سلوك يعرب عن  اأن هذا  الزوجة”. ويبني  عند 
واإن كانت  الزوج حتى  “�سعف” يف �سخ�سية 
يتم�سك  فهو  ل�سانه,  على  �سارية  عادة  جمرد 
من  التجاوب  يجد  كي  �سيء  باأبغ�ض  ويهدد 
ومتعددة  كثرية  طرقا  هناك  اأن  مع  زوجته, 
متنع وقوعهما يف فجوة عاطفية كبرية ب�سبب 

هذا التهديد.

الزوجة اأم ماهر )42 عاما(, قالت بعد تنهيدة 
بي  االإطالق  على  مهتم  غري  “زوجي  طويلة 
الفا�سي  على  الطالق  ميني  حلف  ناحية  من 
اأراد  �سيف  جاءنا  “اإن  متابعة  واملليان”, 
تتغدى  غري  الطالق  علي  له  يقول  يكرمه  اأن 
حلف  املرات  اإحدى  “يف  وت�سيف  عندي”. 
ال�سيف  فرف�ض  بذلك,  ال�سيوف  اأحد  على 
الدعوة ب�سبب ميني الطالق, وعاتبه على ذلك, 
الطالق  علي  قال  اأن  اإال  زوجي  من  كان  وما 
الزوجة  حال  وكذلك  اليوم”.  بعد  اأكرمه  لن 
فدوى البدري, التي تقول “اإن احلياة الزوجية 
هذه  ينتهك  حينما  والزوج  مقد�سة,  حياة  هي 
الرايحة  على  الطالق  ميني  بحلفه  القد�سية 
وزوجته  اهلل  حق  ينتهك  بذلك  فاإنه  واجلاية, 
بزوج  اأكرمها  اهلل  اأن  وتابعت,  واأ�رصته”. 
باحللفان  يزل  اأحيانا  ل�سانه  لكن  خُلق,  على 

اأ�سعر  حينها  اأنه  اأخفيكم  “ال  وتقول  بالطالق, 
التي  والثقة  يفقدين �سوابي  يكاد  ب�سيق كبري 
اأجل  من  البيت  يف  ل�ست  فاأنا  وبينه,  بيني 
اخلدمة واملزاج فقط, اإمنا اأنا اأم وربة بيت يجب 
وكذلك  �سعورها”.  ويراعى  وتقدر  حترتم  اأن 
“زوجي ال  تقول  التي  اأم �رصمد,  ال�سيدة   حال 
يحلف اإال بالطالق ولكنه يفعل عك�ض ما حلف 
مكان  اإىل  الذهاب  منه  اأطلب  مثال  اأجله,  من 
من  ما  �سيء  �رصاء  منه  اأطلب  اأو  فريف�ض,  ما 
األح عليه بالطلب يثور  ال�سوق فيمتنع وعندما 
ويغ�سب ويحلف بالطالق اأنه لن يفعل, وعندما 
تهداأ ثورة ع�سبيته يندم على غ�سبه ويرتاجع 
يل  وي�سرتي  بالذهاب  يل  وي�سمح  كالمه  عن 
يذكر  جهته,  من  منه”.  طلبتها  التي  احلاجة 
�رصحان,  مفيد  االأ�رصي  االجتماع  ا�ست�ساري 
�سبحانه  اهلل  �رصعه  االأ�سل  يف  الطالق  اأن 

التي  امل�سكالت  لبع�ض  اأخري”  “كحل  وتعاىل 
الزوجية  احلياة  بانتهاء  اإال  حلها  ي�ستع�سي 
االأخرى  احللول  ا�ستنفاد  وبعد  نهائي  ب�سكل 
الزوجية  احلياة  الأهمية  نظرا  وذلك  كافة, 
عليها  احلفاظ  و�رصورة  االأ�رصة  واأهمية 
اإىل  �رصحان  وينوه  وجناحها.   وا�ستمراريتها 
اأن من التفوه بالطالق با�ستمرار ومن ي�ست�سهل 
هذا اللفظ فنجده يكرره اأكرث من مرة يف اليوم 
االألفاظ  اأ�سهل  باعتباره  االأ�سباب  والأتفه 
يتنا�سى  “م�ستهرت  �سخ�ض  هو  ل�سانه,  على 
الناحيتني  من  وخطورته  االأمر  هذا  عظم 
ال�رصعية واالجتماعية”, متابعا “من الناحية 
ال�رصعية قد يقع هذا الطالق بدون علم الزوجة 
اأنه م�ستمر يف  وت�سبح حمرمة عليه يف حني 

معا�رصتها”.
فاإن  االجتماعية,  الناحية  “ومن  وي�سيف 

باحلياة  و”ا�ستخفافا”  “ا�ستهانة”  ذلك  يف 
الزوجية ذات القدا�سة واالحرتام و”تقليال” من 
�ساأن الزوجة, التي كرمها اهلل �سبحانه وتعاىل, 
)غليظا( كما  ميثاقا  الزواج  ميثاق  وجعل من 
و�سفه اهلل تعاىل, وعلى مثل هوؤالء االأ�سخا�ض 
لفظ  ا�ستخدام  عن  والتوقف  اأنف�سهم  مراجعة 
الطالق وعدم اللجوء اإليه وتعويد اأنف�سهم على 
ترتتب  قد  التي  الكبرية  للخطورة  نظرا  ذلك 
وي�ستت  االأ�رصة  مدمر  فهو  الطالق,  وقوع  على 
اأفرادها, واالأكرث خطورة اأن يقع الطالق بدون 
علم الزوجة وت�ساهل الزوج, واالأكرث من ذلك اأن 
بع�ض ال�سباب وهم غري متزوجني يكررون هذا 
اللفظ با�ستمرار؛ حيث تعودوا على �سماعه من 
اآبائهم اأو املقربني اإليهم, مما يفقد هذه االألفاظ 

املعنى املراد منها”.
ومن جهته, يو�سح ال�سيد  احمد عبد الرحمن “ 
الزواج ميثاق غليظ يجب  :”اأن   ,“ امام جامع 
تعري�سه  وعدم  واالحرتام  بالعناية  اإحاطته 
ومن  عبثية,  الأمور  تعري�سه  اأو  مزاح  اأو  لهزل 
الأنه  تامة  �سيانة  الزواج  �سيانة  يجب  هنا 
تتعلق فيه حقوق زوجة واأبناء, وال يتوقف على 
اأمر �سخ�سي للزوج, فالطالق ُجعل حتى يكون 

حال الإنهاء حالة غري توافقية بني الزوجني”.
بالذات  الطالق  اأن  اإىل   : الرحمن  عبد  ويلفت 
اإذا عرب عنه الزوج بنية, فاإنه “يقع �سواء كان 
الأن  تكراره؛  يجوز  ال  ولذلك  اأو جادا”,  مازحا 
عليه  ويرتتب  وجادة  حقيقية  �ستكون  النتائج 
اإنهاء رابطة مقد�سة, والفرق بني ميني الطالق 
ميني  كاأنه  الطالق  “اتخذ  االأول  اأن  والطالق 
الطالق,  يقع  ال  �رصعا  فهنا  طرف,  اأي  الإلزام 
واإمنا ال بد من تكفري اليمني اإذا وقع مثال )علي 
الطالق ال تروحي لل�سوق( ويرتاجع عنه بذهاب 

الزوجة, ف�رصعا يطالب بكفارة اليمني”.
بنية  الطالق  يوقع  الزوج  كان  “اإذا  ويتابع 
ويكرر ذلك له طلقتان, واإن تكرر عليه مراجعة 
عليه  حمرمة  تكون  فقد  ال�رصعي,  القا�سي 
فال  املفتي  اأو  القا�سي  حكم  ويجب  الزوجة, 

يجوز الت�ساهل بتكرار الطالق”.
وي�سيف “حتى لو كان الطالق على �سكل ميني, 
الزوجة  وت�سعر  الزوجية  العالقة  ي�سعف  فاإنه 
تاأثريه  وكذلك  للزوج”,  �سيئا  تعني  ال  باأنها 
بـ”انزعاج  في�سعرون  االأوالد,  على  النف�سي 
لالأبناء  ال�سيئ  االأمر  هذا  ينتقل  وقد  وتهديد, 

ويتخذونه يف امل�ستقبل وهذه م�سكلة كبرية”.

قراءة الطالع أو "الخيرة"... تكهنات أم حقيقة ؟
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لتدخل  بالثالث  الطالق  "علي 
وت�شرب القهوة عندنا"، مل يجد 

الزوج اأبو حممد �شوى هذه 
الكلمات ليلح على جاره اأبو 

اإيهاب عند روؤيته اأمام منزله، 
ومل يكن من هذا اجلار �شوى 
االعتذار حتى ال يفوته موعد 

مراجعته للطبيب، ليم�شي 
يف �شبيله. تقول زوجته “منذ 

تزوجت زوجي قبل اأكرث من 
ع�شر �شنوات وكلمة )علي 

الطالق( ال تفارق ل�شانه على اأي 
اأمر، وهو ال يتفوه بها اأمامي 

فقط بل مع كل من يتعامل 
ويتوا�شل معهم”.
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