
من  كبرية  حزمة  عن  عبارة  الزوجية  احلياة   
هذه  مع  يتعامال  اأن  الطرفني  وعلى  املواقف، 
املواقف بطريقة �سحيحة ال ت�سيء لعالقتهما وال 
ت�رض بهما وباأوالدهما، فكثري من الن�ساء ي�ستكني 
وتتجاهلن  تعبه  تقّدرن  وال  اأزواجهن  اإهمال  من 
مدى  متاما  يعلمن  اأنهن  رغم  الراحة،  اإىل  حاجته 

التزام الزوج بتلبية احتياجات البيت.
االأ�رضية  يرى خرباء يف علم االجتماع والعالقات 
اأن الزوجة عليها اأن تدرك حجم امل�سوؤولية واحلياة 
تتخلى  اأن  بد  ال  ولذلك  عليها،  تقبل  التي  اجلديدة 
على  د  تتعَوّ واأن  لعائلتها،  املدللة  االبنة  دور  عن 
حتمل متاعب احلياة الزوجية، الأن فطرتها ودورها 

يف احلياة اأن تكون احلبيبة والزوجة وال�سديقة.
التنمية  خبري  ال�سيخ  رجب  الطرح،  هذا  ويوؤيد 
الب�رضية قائال: على الزوجة اأن تكون االأم والزوجة 
اإذا  تغ�سب  وال  بتعبه  وتهتم  زوجها،  ترَعى  التي 

يلعنب  الن�ساء  من  فكثري  النوم،  اإىل  ليخلد  تركها 
زوجها  حب  يف  ترغب  التي  املدللة  االبنة  دور 

وتدليله لها.
وطالب ال�سيخ الزوجة بتغيري طباعها، ففي اأوقات 
كثرية ال بد اأن تكون �سديقة ت�ستمع للزوج وتقّدر 
تعبه، واأحيانا تكون حبيبة تظلله ب�سعار املحبة، 
احلنان،  منبع  والأنها  له  االأخري  املالذ  كونها 
والدفء  الراحة  �سبل  جميع  له  توّفر  اأن  وعليها 
اأن  عليه  االآخر  هو  الزوج  اأن  ويوؤكد  العالقة،  يف 
يكون حري�سا على بيته وعلى زوجته، واأن يوازن 
عن  لالبتعاد  اأ�رضته،  وبني  العملية  حياته  بني 

امل�سكالت واخلالفات والبقاء يف �سعادة زوجية.
ومن جانبها، تو�سح مي�ساء زين العابدين خبرية 
العالقات االأ�رضية، اأن الزوجة يقع عليها عبء كبري 
يف منزلها، باعتبارها املربية واملعلمة واحلبيبة 
ل قليال يف �سبيل  والزوجة، وبالتايل ال بد اأن تتحَمّ

عمله  ظروف  كانت  اإذا  خا�سة  زوجها،  اإ�سعاد 
�سعبة وقا�سية، وتتطلب منه اأوقاتا طويلة خارج 

املنزل.
الفتاة ال بد اأن تكون مدركة حقيقة احلياة اجلديدة 
االبنة  دور  عن  تتخلى  واأن  عليها،  تقبل  التي 

املدللة لعائلتها
تفهم  اأن  احلالة عليها  الزوجة يف هذه  اأن  وترى، 
العمل  من  قادما  يكون  فقد  متاما،  زوجها  طباع 
تفا�سيل  يف  الدخول  على  قادر  وغري  ومرهقا 
�رضد  عن  تبتعد  واأن  للمنزل،  اليومية  احلياة 
اإىل  يخلد  وتدعه  )حماتها(،  والدته  مع  م�ساكلها 
النفور من  اإىل درجة  للراحة، حتى ال ي�سل  النوم 

املنزل.
“علم  خ�رض  �سامية  الدكتورة  ت�سري  بينما 
تكون  الزوجات  بع�ض  اأن  اإىل   ، االجتماع” 
حياتهن العملية مثل الزوج متاما، لكنهن يلتزمن 
بواجباتهن الزوجية والعائلية للحفاظ على بيتهن 
يعي�سون  الرجال  من  الكثري  جند  بينما  واأ�رضتهن، 
ُمتطلبات  توفري  مقولة  ب�سبب  ال�سحية  اأدوار  يف 
م�سغوال  يكون  قد  الزوج  اأن  واحلقيقة  املنزل، 
كرب،  على  ُمراهقة  فرتة  يعي�ض  اأو  اأخرى،  بامراأة 
بالن�ساء  مليء  جمتمع  يف  عمله  كان  اإذا  خا�سة 

والفتيات.
االأطفال  تربية  يف  واجلهد  الوحدة  اأن  وترى 
عاتق  على  يقع  ثقيل  حمل  املنزل  اأمور  وتنظيم 
ُعر�سة  يجعلها  مما  العاملة،  وغري  العاملة  املراأة 
يراعي  ال  زوج  مع  خا�سة  ب�رضعة  لالنفعال 

�سعورها واإح�سا�سها.
وت�ساءلت: ملاذا ال يفكر الزوج يف وحدة الزوجة؟ 
وعندما ت�سكو يعتقد اأنها ال تراعي م�سقته وال تهتم 

براحته؟
عن  الزوجة  تخرج  اأن  ميكن  ال  قائلة:  وجتيب 
االهتمام  عدم  مثل  ُمزعج  بفعل  اإال  �سعورها 
بكالمها، وهدم ما فعلته طوال اليوم، اأو نومه دون 
ت�سعر  الزوجة  جتعل  االأمور  وهذه  معها،  احلديث 
باإهمالها وعدم ُمراعاتها، فالزواج مودة ورحمة، 
فعلى  العملية،  احلياة  على  ذلك  تطبيق  ويجب 
ما  وُمراعاة  زوجته  يف  بالتفكري  االهتمام  الزوج 

حتتاجه من رعاية وحب حتى ت�ستطيع العطاء.
وعلى  بيته  على  حري�سا  يكون  اأن  عليه  الزوج 
وبني  العملية  حياته  بني  يوازن  واأن  زوجته، 

اأ�رضته، لالبتعاد عن اخلالفات
اأن  الزوجية:  العالقات  نبيل خبري  اأحمد  راأي  ويف 
الفتاة ال بد اأن تكون ُمدركة حقيقة احلياة اجلديدة 
التي تقبل عليها، واأن تتخلى عن دور االبنة املدللة 
يف  زوجته  تعي�ض  اأن  يقبل  لن  فالزوج  لعائلتها، 

التي  االأم  دور  ياأتي  هنا  وتابع:  عائلتها.  جلباب 
تقع عليها م�سوؤولية تنمية وعي ابنتها، باأن تكون 
ت�سَعى  واأن  زوجها،  عمل  لطبيعة  ُمتفهمة  زوجة 
ال�ستكمال  ال�ُسبل،  بكل  وراحته  ُمتطلباته  لتوفيـر 

م�سوار حياتهما بهدوء وراحـة بـال.
اأ�ستاذ علم  ويف �سياق ُمت�سل، يرى الدكتور حممد 
النف�ض، اأن تعّدد �سكاوى الزوجات من اأزواجهن اإىل 
اأن  اإىل �سوء الرتبية، فاالأم ال بد  اأ�رضتهن قد يعود 
الزوجية،  احلياة  حتّمل  كيفية  على  بناتها  تربي 
جتعلها  واأال  املنزل،  يف  نف�سها  على  تعتمد  واأن 
�سغرية  كل  يف  عائلتها  اإىل  زوجها  دوما  ت�ستكي 

وكبرية.
الزوجة  اأهل  تلزم  اأ�سول و�رضورات  وتابع: هناك 
�رضبها،  اأو  اإهانتها  مثل  ابنتهم  حلماية  بالتدّخل 
وغريها من االأمور التي ت�ستدعي التدّخل ال�ستمرار 

احلياة الزوجية.

على  ُمتفتحة  تكون  اأن  بد  ال  الزوجة  اأن  ويو�سح 
يختلفن  اليوم  وفتيات  فن�ساء  املعا�رض،  املجتمع 
كثريا عن اأمهاتهن، ولذلك على الطرفني اأن يراعيا 
توؤدي  ال  حتى  االآخر،  بها  ي�سعر  التي  املتاعب 

امل�ساكل اإىل الطالق.
ويقول د. حممد مهدي : ال يفوتنا اأن نوؤكد على اأن 
ي�سعر  االآخر  الطرف  كان  اإذا  اإال  يحدث  ال  التدليل 
اأ�سا�ًسا بقيمة �رضيكه "امُلدلِِّل"، فهذه العالقة فيها 
رعاية وت�سحية وعطاء بال مقابل وبدرجة عالية، 
َل" هذا  "املدلَّ الطرف  اأن ي�ستقبل  ا  اأي�سً ومن املهمِّ 
ال  النا�ض  فبع�ض  وقبول،  وانب�ساط  بفرح  التدليل 
الذي  االآخر  للطرف  �سدمة  ي�سكل  مما  بذلك؛  يقوم 
قام بعملية التدليل ومل يلق ا�ستجابة، فالتدليل ال 
يجب اأن يتمَّ ح�ْسُن ا�سِتقباله فح�سب، بل يتم تباُدله 
ا، وال يبقى طرف على طول اخلط مدلاًل لالآخر  اأي�سً
والزوجات  االأزواج  ع  ن�سجِّ لذلك  فقط؛  متلقٍّ  وهو 

وتباُدلها؛  اجلميلة  العالقة  بهذه  االهتمام  على 
واإمنا  البع�ض؛  يت�سور  كما  ترًفا  لي�ست  الأنها 

ا. احتياج اإن�ساين مهم جدًّ
نف�سي(:  طب  )ا�ست�ساري  �سلتوت  طاهر  د.  يقول 
الزواج  ومهارات  مبتطلبات  وعي  وجود  عدم  اإن 
�سلوك  الإهمال  الزوجني  َيدفع  الذي  هو  الناجح 
اعتبارات  هناك  اأن  كما  بينهما،  ق  والرتقُّ التدليل 
ودلع،  بَدالل  يتعاَمال  اأن  اإمكانية  تعوق  اأخرى 
فيها  ي�سطر  الزيجات  من  كثرًيا  اأن  ا  خ�سو�سً
الزوجية  حياتهما  بداية  يف  َيعي�سا  اأن  الزوجان 
مع االأهل؛ مما َيخُلق نوًعا من احلرج ال�سديد لدى 
الأنهما  ب�رضاحة؛  عواطفهما  اإظهار  يف  الزوجني 
قد يتعر�سان للوم والتقريع من قبل احلماة مثاًل، 
وقد تبداأ اأطراف اأخرى يف اتهام الزوج الذي يدلِّل 
زوجته باأنه �سعيف ال�سخ�سية؛ مما يدفع بالزوج 
تعاطيه  يف  ال�سديدة  واجلدية  ال�سدة  اإىل  املخدوع 

وقد تكون الغرية اأحد اأ�سباب العنف يف االأ�رضة مما 
اإىل  االأمر  يوؤدي  وقد  وال�سجار،  ال�رضاع  اإىل  يدفع 
ماأ�ساة، لذلك يجب اأن يكون االأب عاداًل يف عالقته 
واهتمامه  حبه  عن  التعبري  يف  وحكيمًا  باأبنائه، 
بني  امل�ساواة  تراعي  اأن  االأم  على  وكذلك  بهم، 

االأبناء يف كل �سيء.
بني  :”الغرية  اأن  “موظفة”،  اأحمد  عالية  توؤكد 
االإخوة واالأخوات اأ�سبحت ظاهرة �سائدة يف الكثري 
يف  دور  االأمهات  اأو  لالآباء  يكون  وقد  االأ�رض،  من 
اأن  مثاًل  فرنى  اأوالدهم،  بني  الغرية  نار  اإ�سعال 
ل ابنتها عن االآخرين، اأو االأب يخ�ض اأحد  االأم تف�سّ
االآخرين  ويهمل  وحبه،  وهداياه  باهتمامه  اأوالده 
يف  الغرية  اأ�سواك  يزرع  بذلك  اأنه  يدري  اأن  دون 
انتظار،  بعد طول  ولداً  االأم  تنجب  القلوب.واأحيانًا 
البنات،  اأخواته  وتهمل  واهتمامها  حبها  فتمنحه 
ولكنها  اأن حترمهم من مميزات كثرية،  بل وميكن 
ما  وهذا  حكمة،  دون  �سيء  كل  الولد  هذا  تعطي 

يجعل الغرية ت�رضي يف قلوب اإخوته”.
جامعي،”  “طالب  حميد  القادر  عبد  ويتحّدث 
اأحيانًا  فيقول:  زوجها  مع  وابنتيها  اأخته  ماأ�ساة 
اأختي  االإخوة، فقد تزوجت  ال�سوك بني  االأب  يزرع 
بني  العدل  عن  �سيئًا  يعرف  ال  رجل  من  الكربى 
يحمد  ومل  االإناث،  على  الذكور  ل  يف�سّ الأنه  اأبنائه 

اهلل الذي رزقه بفتاتني جميلتني، وكان يتمنى اأن 
ينجب ابنًا وهو ما اأنعم اهلل به عليه، ورغم اأن هذا 
اأ�سبح  لكنه  �سنوات،  بخم�ض  اأختيه  ي�سغر  االبن 
ال�سيد املطاع واملتحكم يف م�سريهما، وكان هذا 
االأب يخت�سه بكل �سيء ويغدق عليه الهدايا، حتى 
الظلم،  هذا  من  وال�سيق  بالغرية  الفتاتان  �سعرت 
هذا  يف  مرة  من  اأكرث  تفاحته  اأن  اأمهما  وحاولت 
اإليها، كما حاولت  ي�ستمع  لكنه مل  الظامل،  الو�سع 
من جانبها اأن تعّو�ض ابنتيها ب�رضاء بع�ض الهدايا 
الفتاتني  لكن  اأبيهما،  من  اأنها  وتوهمهما  لهما 
كانتا تدركان جيداً، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك 

اأن اأ�سبحت االأختان اأكرث عدوانية جتاه اأخيهما.
    اإذا �سعر اأحد االإخوة بغرية اأخيه اأو اأخته جتاهه 
فاإنه ي�ستدعي كل طاقاته التي يح�سدها وكاأنه يف 

معركة حربية
ويقول رحيم عبد الكرمي  اأحد االآباء وهو مدير عام: 
وطبقاتهم  اأعمارهم  باختالف  الب�رض  “الغرية بني 
خلق  اأن  منذ  ومعروف  طبيعي،  �سيء  واأجنا�سهم 
فنجدها  بيوتنا  تهاجمنا يف  النا�ض، و�سارت  اهلل 
ومع  واالأخوات،  واالإخوة  والزوجات  االأزواج  بني 
ذلك فاإنني اأتفق مع كثريين اأن الغرية بني االإخوة 
اأحيانًا يكون االآباء م�سوؤولني عنها، اإذا مل ي�ستطيعوا 
لوا الذكور على االإناث،  اأن يعدلوا بينهم كاأن يف�سّ
وحتى يف مثل هذه احلالة فاإن العادات والتقاليد 
التي ال يحكمها دين هي املتهم االأول، كما اأن االأب 

بني  العالقات  يعري  ال  اأحيانًا،  العربية  االأ�رضة  يف 
اأبنائه اهتمامه فقد اأ�سبح م�سغواًل عنهم، واالإخوة 
واالأخوات لكل منهم م�ساحله التي اإذا تعار�ست مع 
ولو  اإليها  الو�سول  يف  حرجًا  يجد  ال  فاإنه  قرينه، 

على ح�ساب الباقني”.
ويروي الدكتور اأحمد علي “طب نف�سي”، تفا�سيل 
عملي  خالل  من  بقوله:  اأختني  بني  للغرية  منوذج 
ح�رضت عندي اإحدى االأمهات واأخربتني اأن ابنتها 
الكربى التي تتمتع بجمال اإىل حد ما، ت�سعر بغرية 
واأنوثة،  جمااًل  االأكرث  ال�سغرى  اأختها  من  �سديدة 
ويت�سابق نحوها �سباب كثريون للزواج منها، لكننا 
الكربى  اأختها  زواج  قبل  تزويجها  على  نوافق  مل 
مراعاة مل�ساعرها، ومبرور االأيام الحظت اأن ابنتها 
الكربى اأ�سبحت تتعامل مع اأختها بجفاء، وتت�سّيد 
ابنتي  على  زوجي  انقلب  حتى  االأخطاء،  لها 
ومل  الأختها،  املكائد  تدبري  وا�ستمرت يف  ال�سغرى 
تكتف االأخت الكربى بذلك، لكنها ا�ستقطبت بع�ض 
�سديقاتها لت�سويه �سورة اأختها عند َمن يتقدمون 
بامل�سادفة  اكت�سفته  ما  وهو  ليتزوجوها،  اإليها 

بعدما حتّولت حياة ابنتها ال�سغرى اإىل جحيم”.
النف�ض،  علم  اأ�ستاذ  �سعيد  ح�سن  الدكتور  ويف�رض 
داخل  القيم  بع�ض  “انحدار  قائاًل:  الظاهرة  هذه 
وانت�سار  للمال  ال�سديد  احلب  وتف�سي  جمتمعاتنا، 
�ساأن  من  التهوين  يف  الف�سائية  القنوات  �سموم 
االإخوة  لدى  واالإن�سانية، خلقت  االأ�رضية  العالقات 

اال�ستعداد  من  وقدراً  نف�سية  ميواًل  واالأخوات 
حد  يف  والغرية  العالقات”.  هذه  على  للخروج 
م�سالح  بني  التعار�ض  يخلقه  �سلبي  �سلوك  ذاتها 
ورغبات االإخوة، الذين يت�سابقون من اأجل ذواتهم 
يف الوقت الذي �سعف فيه الرادع النف�سي داخلهم، 
ب�سبب ا�سمحالل دور االأب واالأم، كما اأن تعار�ض 
ردود  اإىل  يوؤدي  واالإن�سانية  النف�سية  احلاجات 
اأفعال عك�سية، حتى لو كان ذلك بني هوؤالء االإخوة 
واالأخوات املنتمني الأ�رضة واحدة، فاأ�سبحت الغرية 
بينهم مر�سًا نف�سيًا منت�رضاً كالوباء. واأكدت نتائج 
بحوث نف�سية اأن الغرية تنت�رض اأكرث بني بني اجلن�ض 
الواحد، اأي بني االإخوة الذكور اأو االأخوات االإناث، 
لكن  خمتلفني  جن�سني  بني  انت�سارها  من  اأكرث 
مزمنًا،  مر�سًا  اأ�سبحت  الغرية  اأن  نعرف  اأن  يجب 
اأحد  �سعر  فاإذا  فعل،  رد  فعل  لكل  فاإن  وبالطبع 
االإخوة بغرية اأخيه اأو اأخته جتاهه، فاإنه ي�ستدعي 
كل طاقاته النف�سية واجل�سدية التي يح�سدها وكاأنه 
اأحيانًا  اأنها  ذلك  على  والدليل  حربية،  معركة  يف 

ت�سل اإىل جرائم ورمبا حوادث قتل اأو �رضوع فيه.
“علوم  الدكتور عبد املنعم �سبيح  يف حني يوؤكد  
واجلنائية  االجتماعية  البحوث  “اإن   :“ اجتماع 
العنف  جرائم  من  باملئة   15 من  اأكرث  اأن  اأثبتت 
االإخوة  بني  تكون  التي  الغرية  �سببها  االأ�رضي 
هذه  من  باملئة   10 من  اأكرث  واأن  واالأخوات، 
وال  فيه،  ال�رضوع  اأو  قتل  اإىل  تتطور  اجلرائم 

اأن بع�ض علماء  بفئات عمرية معينة، رغم  ترتبط 
االإخوة،  بني  بالغرية  ال�سعور  اأن  يرون  االجتماع 
يتوّلد يف مرحلتي الطفولة واملراهقة التي تت�سف 
بامليول العدوانية اأكرث من غريها من مراحل النمو 
التي  االجتماعية  ات  التغريُّ ت�سببت  االإن�ساين”.كما 
متر بها جمتمعاتنا العربية يف ازدياد هذا ال�سعور 
ظاهرة  اأ�سبح  حتى   ، �سبيح  وانت�سارهبح�سب 
يف  توؤثر  الأنها  عنها،  ال�سكوت  ميكن  ال  اجتماعية 
اأ�سوياء  غري  اأفراداً  وتخلق  االأ�رضية  املعامالت 
ي�رضون اأنف�سهم وجمتمعهم. وبعد اأن كانت الغرية 
اأ�سبحت لالأ�سف ال�سديد  جمرد �سعور نف�سي كامن، 
�سلوكا خارجيا يظهر يف �سورة جفاء يف العالقات 
مرحلة  منذ  وم�ساحنات  احتكاكات  اأو  االأخوية 
الطفولة، ولذلك اأعتقد اأن االآباء م�سوؤولون عن ذلك.

حتى  و  جمتمعنا  يف  االآباء  معظم  يعترب  كما 
اأنثى عبء كبري و م�سدر  اأن والدة  املثقفني منهم 
قلق على امل�ستقبل منذ اأول اأيام والدتها ، فمازال 
مبفهوم  االأنثى  اإجناب  يرتبط  املناطق  بع�ض  يف 
نظرة  دائما  ترافقها  و  ال�رضف يف جمتمع ذكوري 
الدور  الن  االأ�رضة،  داخل  فائدتها  بانعدام  دونية 
الرئي�سي هو للذكور فقط فهم يحملون ا�سم العائلة 
تظل  الفتاة  اأن  حني  يف  يعملون  و  يدر�سون  و 
لهم  الراحة  توفري  و  خلدمتهم  ت�سعى  البيت  يف 
بيت  تغادر  و  فيه  تتزوج  الذي  اليوم  ياأتي  حتى 
اأي�سا  فهي  املوظفة  الن�سيطة  الفتاة  اأما   . االأ�رضة 
راتبها  كل  ت�رضف  الأنها  الفائدة  بانعدام  متهمة 
و  مبظهرها  لالعتناء  يكفيها  ال  قد  و  نف�سها  على 

مالب�سها.
املتح�رضة  فاملجتمعات  ذلك  من  النقي�ض  على  و 
بل  االأنثى  و  الذكر  بني  فرق  ال  اأن  جتد  املتحررة 
على  تتفوق  اأن  الفتاة  ا�ستطاعت  اأحيان كثرية  يف 
امل�ستوى  على  و  خارجه  و  البيت  داخل  الذكور 
و  ال�سفوف  يف  الفتيات  فنجد   ، العلمي  و  العملي 
الذكور  من  اأقرانهم  على  متفوقات  االأوىل  املراتب 
اإيجاد  اأ�سبح  العملي  املجال  يف  و   ، املدار�ض  يف 
عمل اأمرا �سهال بالن�سبة للفتاة عك�ض الرجل ، فنجد 
ال�رضكات تت�سابق لت�سغيل الن�ساء ملا لهن من دور 
فعال يف اإجناح و اإتقان العمل و اجلدية و التفاين و 
قبول اأي راتب عك�ض الذكور الذين ي�سعون �رضوطا 
مكافاآت  و  عالية  باأجور  يطالبون  و  للعمل  كثرية 
اأما يف اجلانب االأ�رضي فاإن للفتاة   ، و تعوي�سات 
و  بالوالدين  االعتناء  االأ�رضة يف  داخل  دورا كبريا 
تتحول  قد  و  كبارا  اأو  �سغارا  كانوا  �سواء  االإخوة 
اأحيانا اإىل املعيل الوحيد و املنفق على كافة اأفراد 
اجليل  هذا  اأبناء  الن   ، الذكور  فيهم  مبن  االأ�رضة 
ينامون   .. ال�سفة  �سوى  الذكورة  من  يحملون  ال 
فاأ�سبحوا بذلك عبئا على  الليل  ي�سهرون  و  النهار 
االأ�رضة و على الوالدين و على االأخوات . فاأ�سبحت 
بتحملها  الرجل  من  اأكرث  تتعب  اليوم  املراأة  بذلك 

للم�سوؤولية داخل البيت و خارجه .

تذمر الزوجة.. بين الدالل والنرجسية الزائدة

بتفضيل الذكر على االنثى...  آباء يزرعون الشوك بين األبناء

بغداد_ متابعة

بغداد_ متابعة

عين الجورنال Thu. 26 Oct. 2017 issue no 447
الخميس 26 تشرين االول 2017 العدد 447

ُتعترب الغرية من 
اأجل النجاح وحتقيق 
الذات ظاهرة طبيعية، 

قد ت�ساعد الفرد على 
اأن يجتهد ليحقق ما 

ل اإليه زمالوؤه اأو  تو�سّ
اأقاربه. اأما الغرية يف 

حميط الأ�سرة حني 
يغار الأخ من اأخيه اأو 
من اأخته، فقد ي�سبح 

الأمر مر�سًا يحتاج اإىل 
عالج وم�سكلة اجتماعية 
نف�سية تبحث عن حلول.
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