
بيت  يف  وال�سكن  الزواج  على  ال�سباب  اعتاد 
واأخرى  مادية،  منها  عديدة  لأ�سباب  العائلة 
منزلهم،  من  اخلروج  عائلته  افراد  لرف�ض 
مدينته  خارج  العمل  الزوج  ل�سطرار  واأحيانا 
وغريها، ويف جميع احلالت ل بد اأن تكون هناك 
م�ساكل بني الزوجة اجلديدة والعائلة لرمبا تبداأ 
منذ الأ�سبوع الأول، ل �سيما من قبل والدة الزوج 
التي حتاول بث امل�ساكل التي يظن البع�ض بانها 
طبائع  على  التعود  ويتم  الأيام  مبرور  �ستنتهي 
كل منهما واكت�ساب اخلربة من الأجيال ال�سابقة، 

اإل اأنها كانت اأمنيات فقط.خماوف وم�ساكل
وبقوة  "اأرف�ض  فا�سل:  رنا  الع�رشينية  وتقول 
العي�ض مع اأهل الزوج لي�ض لأين فتاة ا�ستقاللية، 
به  �ساأرتبط  الذي  حياتي  �رشيك  اأجل  من  بل 
ويح�ض  حياته  منط  يغري  اأن  حقه  فمن  واأهله، 
املنزل  يف  حمور  اأهم  يكون  واأن  با�ستقالليته 

ولي�ض �سخ�سا ثانويا".
م�سيفة "بالن�سبة لعائلته فمهما �ستكون مكانتي 
حياتهم،  اقتحمت  غريبة  �ساأبقى  كبرية  بينهم 
فللبيوت  الإحراج،  ويل  لهم  ي�سبب  رمبا  وهذا 
باطالعي  يرغبون  ل  قد  وخ�سو�سيات  اأ�رشار 
عليها وبذلك تبداأ اخلالفات تظهر بني الطرفني".

اأحلم  جديدة  وعرو�ض  كاأنثى  اأنا  "اأما  وتتابع: 
بها  اأت�رشف  اخلا�سة  مملكتي  يل  تكون  باأن 
كيفما اأ�ساء، اأتفنن يف اإعداد الطعام واأعيد ترتيب 

لو كنت يف منزل  لذوقي، يف حني  وفقا  الأثاث 
الأوامر  عليه  متلى  فردا  ف�ساأكون  زوجي  اأهل 
ذلك  من  والأهم  القليل،  اإل  زوجي  ولي�ض يل يف 
�سنكون حتت �سيطرة ومرافقة اجلميع يف طريقة 
للتدخل  وعر�سة  ومالب�سنا  وخروجنا  طعامنا 
عن  ناهيك  خالفاتنا،  اأثناء  حتى  �سيء  كل  يف 

التدخل يف تربية الأطفال".
وتتفق معها �سديقتها ريهام علي التي تزوجت 
توفري  البداية  منذ  وا�سرتطت  تقريبا  عام  منذ 
واإن كان �سغريا جدا، فتبني  �سكن م�ستقل حتى 
القدمي  املفهوم  وتطورت عن  تغريت  "احلياة  اأن 
اأهل  مع  ت�سكن  اأن  املراأة  على  يفر�ض  الذي 
زوجها مثل قبل، فكل بنت حتب ال�سكن لوحدها 
تاأ�سي�سها  وحتب  جديدة  حياة  لأنها  زوجها  مع 

وتنظيمها كما حتب حفظ اخل�سو�سية".
فهناك  يعمم،  اأن  ميكن  ل  هذا  "لكن  م�ستدركة 
كاأن  اأ�سباب  لعدة  ظروفهم  لهم  ت�سمح  ل  �سباب 
لأ�سباب  والديه  ترك  ي�ستطيع  ل  اأو  مادية  تكون 
اأهل  اأو غري ذلك، فعليه يكون ال�سكن مع  �سحية 
لختالف  م�ساكل  بالتاأكيد  و�ستح�سل  الزوج، 

البيئات والطباع".
الثالثينية نور عادل حياتها باملاأ�ساة،  وت�سف 
اأعوام عن حب  �سبعة  "اأنا متزوجة منذ  فتو�سح 
�سعيدة،  ل�ست  ولكني  زوجي،  اأهل  مع  واأ�سكن 
والدته  ب�سبب  جحيم  اىل  حياتي  حتولت  فقد 

التي تتدخل يف كل �سغرية وكبرية يف حياتي، 
واهية  حلجج  معاداتي  ابنها  على  وتفر�ض 
املنزل،  على  �سيطرتها  لتثبت  فقط  بها  تتهمني 
وها اأنا عدت اىل منزل عائلتي منذ �سبعة اأ�سهر 

لأن احلياة اأ�سبحت ل تطاق".
واأطفالنا  اأنا  عودتنا  يود  "زوجي  وت�سيف 
الثالثة، ولكن يبقى الأمر على ما هو عليه فهو ل 
ميتلك املال لنخرج يف بيت م�ستقل ول ي�ستطيع 
مواجهة والدته، وهذه لي�ست م�سكلتي وحدي مع 
الأمرين  تعاين  زوجي  اأخي  فزوجة  املراأة  هذه 
معهم،  �سنوات  الثالث  تكمل  مل  وهي  معها 
نوعية  حتى  لي�سمل  املاألوف  عن  زاد  فالتدخل 
و�ساعات  اأزواجنا  مع  واحلديث  الطعام  وكمية 
نومنا، واأنا حاليا اأفكر يف الطالق كحل نهائي 
وراحة  اأعمارنا  ق�سفت  التي  امل�سكلة  لهذه 

بالنا".
اأما احلاجة اأم ق�سي فرتى اأن "اأ�سابع التهام 
)اجلنة(  ان  حني  يف  )العمة(،  اىل  توجه  دوما 
اأخذ  كيفية  يف  تفكر  املنزل  اىل  تدخل  عندما 
الولد من عائلته ويكون تابعا لها فقط متنا�سية 
ليكون  الليايل  و�سهرت  وتعبت  ربت  التي  الأم 
عن  بعيدا  لتاأخذه  احلجج  خلق  فتحاول  رجال، 
لديها  الأيام  هذه  يف  "البنت  متابعة  اأهله"، 
)وقاحة(، فتطلب بعد اأول خالف ال�سكن يف بيت 
م�ستقل رغم معرفتها باأنه ل ميتلك من املال ما 
يكفي ملثل هذا امل�رشوع وبعدها تنزل مب�ستوى 
مبا  العائلة  منزل  خارطة  يف  لتغري  طلباتها 
)لتعزل  وال�سالمل  الأبواب  وت�سع  لها  يحلو 
والقبول  الر�سوخ  الأهل  وعلى  عنهم(،  حياتها 

بالأمر الواقع، فباأي عرف يتم هذا؟".
زوجة  مع  بحياتها  املثل  ق�سي  اأم  وت�رشب 
منها  كلمة  اأو  ن�سيحة  اأي  تواجه  التي  ابنها 
"ابني تارة يجاريها  بال�رشاخ والرف�ض، قائلة: 
العناد يف كل  وتارة يختلف معها، وهي تتعمد 

كلمة نقولها".
من  اأكرث  قبل  تزوج  الذي  اهلل  عبد  اأمري  ويعتقد 
بني  الأمر  ترك  اخلطاأ  "من  اأنه  �سنوات  اأربع 
بل  البن،  من  تدخل  دون  من  والزوجة  الوالدة 
يف تدخله وح�سم الأمر دور فعال وحقيقي ويوفر 
من  اأكرث  امل�ساكل  تاأخذ  ل  كي  والعناء  الوقت 

مداها وتت�سبب بكره وبغ�ض وقطيعة".
م�ساكل  بعد  النظرية  هذه  اىل  اهلل  عبد  وو�سل 
اخلا�سة  حياته  من  اكت�سبها  وخربة  عديدة 
م�سريا  ذاتها،  املعاناة  يعانون  له  اأ�سدقاء  ومن 
امل�سكلة  هذه  اأن  ال�سابق  يف  اأظن  كنت  "اأين  اىل 
لي�ض من ال�رشورة ن تكون يف كل عائلة، لكني 
�سدمت عندما عرفت اأنها موجودة يف كل عائلة 
وتقدم  والتطور  الثقافة  م�ستوى  كان  مهما 
من  ي�ستحي  األ  الزوج  "على  م�ستدركا  الزمن"، 
يعلم  واأن  ت�رشفاتها،  عن  والدته  وي�ساأل  احلق 
حق  اأي�سا  وللزوجة  الطاعة  حق  عليه  لأمه  اأن 
مي�سها  واأل  حقوقها  وحفظ  والحرتام  احلماية 
عليه  حممد  نبينا  قول  على  اعتمادا  ب�سوء،  اأحد 
الرجال  �سقائق  )الن�ساء  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل 
لئيم(،  اإل  اأهانهن  وما  كرمي  اإل  اأكرمهن  ما 
اإيذاء م�ساعر  واملهم التعامل بجدية وحزم دون 

اإحداهن".
حممد  الدكتور  الجتماعية  ال�سوؤون  يف  الباحث 
ي�سم  والأخرى  الفينة  "بني  يقول:  احل�سن  عبد 
البيت عن�رشا اأنثويا جديدا اإىل كيانه عرب تزويج 
املركبة،  اأو  املمتدة  العائلة  لي�سمى  اأبنائه  اأحد 
ل  التي  احلظ  �سعيدة  تلك  جتد  اأن  النادر  ومن 
ي�ساركها يف البيت غري زوجها واأولدها، وتكون 
اآمر غري  اأو  عليها و�سي  ولي�ض  البيت  �سيدة  هي 

زوجها".
العراقي  للمجتمع  الذاكرة اجلمعية  "ان  وي�سيف 
بالأمثال  امل�ستمر  ال�رشاع  حالة  لنا  وثقت  قد 
حلالة  تو�سيف  ففي  النكات،  وحتى  واحلكايات 
الأمثال تقول  والعمة جند  الكنة  العالقة ما بني 
)لو اأن العمة حتب الكنة كان ابلي�ض دخل اجلنة(".
مبينا ان "ق�سية الزواج داخل بيت الأ�رشة يحتم 
من  وحالة  والتفاعالت،  العالقات  من  منطا 
ميتلكونه  ملا  بعينهم  لأفراد  احلاكمية  حالت 
من مكانة تتيح لهم نوعا من اأنواع ال�سلطة على 
ثم  ومن  واأبوه،  الزوج  اأم  وهما  الأ�رشية،  احلياة 
وت�سل�سله  ترتيبه  ح�سب  كل  الأ�رشة  اأفراد  بقية 
الزوجة  تكون  قد  القول  وخال�سة  الأ�رشة،  يف 
والقوة  الأهمية  �سل�سلة  يف  الأ�سعف  احللقة  هي 
البيت، فهي تعد عن�رشا م�سكوكا يف ولئها  يف 
لالأ�رشة ويتم التحفظ منها لأنها تعد غريبة، واأن 

الكنة هي عن�رش خراب كحالة متفق عليها".

وي�ستطرد: "ان والد الزوج يريد من هذه البنت اأن 
تخدمه، لأنه والد زوجها وكاأن الزوجة عليها اأن 
تدفع �رشيبة تربية البن، الذي اأ�سبح زوجًا لها، 
واأم الزوج تنظر اإىل هذه الزوجة على اأنها �سعيدة 
وح�سلت على ما مل حت�سل هي عليه يف ال�سابق 
والطاعة  املعاملة،  �سوء  للكناية عن  من عمتها، 
متابعا  كنة"،  كانت  عندما  قبلها  من  العمياء 
كان  الذي  ابنها  اإىل  تنظر  الأم  اآخر  جانب  "من 
لها وحدها اأ�سبح فيه �رشيك قوي له كلمة ت�سمع 
وموقف يوؤخذ به، ووجهة نظر قد تكون مطاعة، 
ولذلك جتد الأم تكرر املثل ال�سعبي )يا من تعب 
لكة(، وتتبعهم  يا من على احلا�رش  �سكة  يا من 
بقية العائلة من اخوان واأخوات يف فر�ض �سلطته 

على العن�رش اجلديد يف العائلة".
ويرى عبد احل�سن "اأن البيت حتول اإىل حالة من 
التكيف  حالت  جمموع  بني  ما  واجلذب  ال�سد 
املمانعة  وحالت  واملطاوعة،  والن�سياع 
وعدم الن�سياع، وهذا كله يجعل هذه املوؤ�س�سة 
واجباتها  اأداء  عن  ق�سور  حالة  يف  الجتماعية 
والأخالقية"،  والإن�سانية  والرتبوية  الجتماعية 
من  عددا  يولد  امل�سرتك  "ال�سكن  اأن  موؤكدا 
والدي  قبل  من  امل�ستمر  التدخل  منها  ال�سلبيات 
والدي  لتدخل  وا�سعًا  املجال  يتيح  الزوج، 
الزوجة، ما يوؤدي اإىل ت�سخيم وتهويل اأي م�سكلة 
اجتماعية واإن كانت �سغرية اأو تافهة، والتدخل 

امل�ستمر من قبل اأفراد عائلة الزوج، يجعل احلياة 
من  تعاين  اأو  الريح،  مهب  يف  النا�سئة  الزوجية 
نهاية  اإىل  �سلبياتها  ت�ستمر  قد  وم�ساكل  اأزمات 
اأن يتفرغ كل واحد منهم لفهم  العمر، فبدل من 
الآخر والتفاعل معه وفق قاعدة الأخذ والعطاء، 
جمموعة  اإر�ساء  عملية  اإىل  الق�سية  تتحول 
تاأميم  املحامية  وتقول  الأفراد".  من  كبرية 
اإح�سائيات  اأو  ثابتة  ن�سبة  توجد  "ل  العزاوي: 
امل�سكالت  عن  الناجمة  الطالق  حالت  عن 
العائلية، ولكن ميكن القول اإنها تنتج عن ال�سلطة 
العك�ض  التي مل تتغري بل على  الأبوية املتوارثة 
الأم  العائلة  ان  كون  بفعل  قوة  وتزداد  تتجذر 
النواة ل�سعف احلالة القت�سادية،  العائلة  ت�سم 
عائلته  بيت  عن  النف�سال  ي�ستطيع  ل  فال�ساب 
لعدم وجود الإمكانية الكافية"، لفتة النظر اىل 
"نعاين من عنف املراأة �سد املراأة فتحاول  اأننا 
)العمة( اأن متار�ض دور عمتها والأذى الذي لقته 
معها لت�سقطه على زوجة ابنها يف امل�ستقبل، ومل 
الكتفاء  ميكن  ول  لتغريه  �سيا�سات  عليه  جتر 
نحتاج  لذلك  املدين،  املجتمع  منظمات  بجهود 
ال�سكن  وحدات  بتوفري  تبداأ  عري�سة  �سيا�سة  اىل 
على  الزواج  عمر  وحتديد  حديثا،  للمتزوجني 
للزواج  والت�رشيع  بالت�سجيع  يجري  مما  العك�ض 
املبكر، فخلفية الزوجني �سعيفة لعدم و�سولهما 

اىل امل�ستوى الدرا�سي املطلوب".

خلروجنا  نخطط  كنا  كيف  اأتذكر  اأزال  وما 
منا  كل  �ستقنع  وكيف  الأخريات،  ل�سديقاتنا 
والدتها بذلك، كنا نتقا�سم الفرح واحلزن معا”.

اإحدى  ب�سيارة  خرجنا  “حينما  وت�سيف 
حلادث  تعر�سنا  لل�سوق  طريقنا  يف  ال�سديقات 
املوت،  من  نحن  وننجو  مها،  �سديقتي  لتموت 
اأ�ستطع  ومل  دونها،  من  وحيدة  احلياة  لأعي�ض 
اأجتاوز حزين  اأن  �سنوات م�ست  �سبع  بعد  حتى 
لفراقها”.  وتتابع “ما تزال ذكرى �سداقتنا يف 
حياتي واأجنبت طفلة واأ�سميتها )مها(”، منوهة 
اإىل اأنها ت�ستاق لها وحتن لالأيام التي جمعتهما 

واأنها تغ�ض يف الذكرى يف كثري من الأحيان.
اأو  ملوت  حياتنا،  يف  اأ�سدقاء  وخ�سارة  فقدان 
يرتك  ال�سداقة،  وجه  يف  يقف  ظرف  اأو  �سفر 
اأثرا كبريا يف دواخلنا ويغري كثريا يف تفا�سيل 
حياتنا، البع�ض يتجاوز املحنة، وي�ستعيد نف�سه 
واآخرون  ال�سديق،  خ�سارة  اأو  الفراق  اأمل  بعد 
تتوقف حياتهم، ل يقوون على جتاوز العالقات 
الإن�سانية. ويف هذا ال�سياق، يقول الخت�سا�سي 
النف�سي د. خليل العبيدي “تعتمد الطريقة التي 
يوؤثر بها احلزن يف ال�سخ�ض على اأ�سياء كثرية، 
التي  التن�سئة  اأو  والرتبية  اخل�سارة  طبيعة  مثل 
العمر،  املعتقدات،  مثل  املرء،  عليها  درج 
العالقات، واحلالة ال�سحية والبدنية والعقلية”.
ال�سخ�ض مع احلدث بعدد من  اأن يتفاعل  ميكن 
الطرق جتاه اخل�سارة اأو الفقدان، وفق العبيدي، 
من  املطاف  نهاية  يف  يتكون  احلزن  لكن 
القلق  ياأتي  عدة،  رئي�سية  انفعالت  اأو  عواطف 
والياأ�ض اأول يف غالب الأحيان، كما اأن الغ�سب 
�سائع اأي�سا، مبا يف ذلك ال�سعور بالغ�سب جتاه 
اأو خ�رشته يف احلياة جراء  اأي �سخ�ض قد مات 

موقف ما، وهذا جزء طبيعي من عملية احلزن.
امل�ساعر  معرفة  اأهمية  اأن  اإىل  العبيدي  ويلفت 
اأن  ميكن  �سيوعها،  واإدراك  الأوقات،  هذه  يف 
ي�ساعدا على التكيف معها، ولكن من املهم جدا 
ذلك  ومع  وتنق�سي،  متر  �سوف  اأنها  نعرف  اأن 
غريهم  من  اأطول  وقتا  النا�ض  بع�ض  ي�ستغرق 
من  امل�ساعدة  اإىل  بع�سهم  ويحتاج  للتعايف، 
الفقدان  اأو نا�سح )خ�سو�سا يف حالت  طبيب 
باملوت(، ولكن يف نهاية الأمر يتكيف املرء مع 

اخل�سارة، وتخف �سدة امل�ساعر اجليا�سة عادة.
“جمعتني  تقول  عاما(،   25( �سادق  اإميان 
منا  واحدة  تكن  مل  كثرية،  اأ�سياء  ب�سديقتي 
�سيء،  كل  يف  �رشيكتني  كنا  الأخرى،  تفارق 
12 عاما حلوة ومرة جمعتني بها، كنت اأحبها 
امل�ساعر  ربطت  وقد  ل،  كيف  نف�سي،  من  اأكرث 
حتى  الإعدادية  املرحلة  من  بيننا  الأخوية 
كل  يف  جتدين  فكانت  العملية،  احلياة  دخلنا 
وباأمل  اأ�رشارها”.  وكامتة  واأحزانها  اأفراحها 
ل�سبب  �سديقتي  “خ�رشت  اإميان  ت�سيف  �سديد 
باإخبار  قمت  عندما  وعاديا،  ب�سيطا  اعتقدته 

تقدم  �سخ�سا  هناك  باأن  الأخريات  �سديقاتنا 
خلطبتها ومتت املوافقة عليه، ولالأ�سف مل تتقبل 
�سديقتي فرحتي بها والإف�ساح عن حدث �سعيد 

يخ�سها، وقررت مقاطعتي”.
على  عامني  من  اأكرث  م�سي  “رغم  تتابع 
عن  اأتوقف  مل  اأنني  اإل  يل،  �سديقتي  قطيعة 
�سوؤال نف�سي، هل يعقل اأن تنتهي �سداقتنا لهذا 
ال�سبب، اأم اأنني كنت اأعي�ض وهم �سداقة مع من 
ل ت�ستحق، ولكن اأدركت موؤخرا اأن الإن�سان من 
ال�سعب اأن يحتفظ ب�سداقة مدى العمر”. ويوؤكد 
ال�سديق احلقيقي  اأن فقدان  �سليم ن�سار،  ال�سيد 

�سديق  مع  حكايته  وا�سفا  تعوي�سه،  ميكن  ل 
عمره اأبو اأ�رشف الذي حظي بفر�سة عمل خارج 
اأو�ساعه املالية.  اأقدم عليها لتح�سني  اململكة، 
عندما  حزين  اإخفاء  “حاولت  ن�سار  يقول 
ولحظ  كثريا،  وتاأثرت  �سفره،  مبو�سوع  علمت 
انعكا�ض هذا على حالتي  بي  املحيطني  جميع 
ال�سديق،  اأوفى من هذا  اأجد يوما  النف�سية، فلم 
له  ال�سدة، وجلوئي  اأوقات  ووقوفه بجانبي يف 
حق  اأوفيه  ل  حتدثت  فمهما  عدة،  اأوقات  يف 
ال�سديق”. وي�سيف “ما نزال على توا�سل عرب 
جميئه  واأترقب  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

ال�سرب،  بفارغ  ال�سيفية  العطلة  اإجازة  لق�ساء 
من  العديد  غريت  الغربة  اأن  اإل  توا�سلنا  ورغم 

طباعه بل واأفقدتني اأعز اأ�سدقائي”.
الأ�رشي  الجتماع  ا�ست�ساري  ي�سري  جانبه،  من 
ماأخوذة  ال�سداقة  اأن  اإىل  �رشحان،  مفيد 
ال�سداقة  اأهمية  على  دليل  وهذا  ال�سدق  من 
كل  يريد  �سخ�سني  بني  عالقة  وهي  ومعناها، 
الرتياح  منهما  كل  ويجد  لالآخر،  اخلري  منهما 
حاجة  وال�سداقة  امل�ساعر،  ويتبادلن  لالآخر، 
�رشورية لالإن�سان، والإن�سان ل ي�ستطيع العي�ض 
عطاء  اإىل  حتتاج  وال�سداقة  اأ�سدقاء،  بدون 
متبادل، ولذلك يجب اأن يح�سن الإن�سان اختيار 

اأ�سدقائه، واأن يحافظ على ال�سداقة.
تتم  اأن  يجب  ال�سداقة  اأن  اإىل  �رشحان  وينوه 
باختيار واأن ل ترتك اإىل ال�سدفة، حتى ل يندم 
ولل�سداقة  الأوان،  فوات  بعد  عليها،  الإن�سان 
الإيثار،  حقوقها  ومن  وواجبات  حقوق 
عن  والعفو  �رشه،  وكتمان  الآخر،  وم�ساعدة 
له، والتخفيف  الن�سيحة والعون  زلته، وتقدمي 

عنه عند م�سابه، والدفاع عنه يف غيابه.
الوفاة،  بعد  تكون  ال�سديق  وفاء  �سور  واأعظم 
اأ�سدقائه  مع  والتوا�سل  له  بالدعاء  وذلك 
املوت،  بعد  حتى  اأ�رشاره  وحفظ  وحمبيه، 
وال�سداقة لها فوائد كثرية، منها تبادل اخلربات 
وم�ساندة  وامل�ساعدة  العون  وتقدمي  واملعارف 
الآخر وت�سجيعه، وفق �رشحان. ويلفت، من املهم 
اأ�سدقاء  على  التعرف  يف  دور  لالآباء  يكون  اأن 
لالأبناء،  منا�سبون  اأنهم  من  بالتاأكد  اأبنائهم 
اإىل  اأ�سدقائهم  بدعوة  لالأبناء  ال�سماح  واأي�سا 

املنزل والتعرف اإىل اأ�رشهم.
دورا  الطالع  �سوء  يلعب  قد  اأخرى،  ناحية  من 
الجتاه  اإىل  مقدراتنا  دفة  حتويل  يف  مهما 
اخلطاأ الذي يودي بانتهاء دورة حياتنا ب�سورة 
الطالع  �سوء  ويت�سبب  اأي�سا،  ومفاجئة  مبكرة 
هذا يف اإ�سابتنا ببع�ض الأمرا�ض اخلطرية على 
الرغم من مداراتنا ل�سحتنا والتزامنا باملعايري 
حيث  عموما،  حياتنا  اأ�سلوب  يف  ال�سليمة 
الإ�سابة مبر�ض  اأن  اإىل  درا�سة حديثة  تو�سلت 
ال�رشطان قد تكون نتيجة �سوء الطالع، ب�رشف 
�سحيا  حياة  اأ�سلوب  الأفراد  اتباع  عن  النظر 
اإىل  اإ�سافة  �سليمة،  غذائية  مبعايري  والتزامهم 

خلو تاريخهم العائلي من حالت م�سابهة.
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ما تزال ال�سيدة ليلى 
تعاين اأزمة نف�سية ب�سبب 

فقدانها اأعز �سديقاتها 
التي توفيت جراء حادث 

�سري.
وت�سف ليلى �سديقتها، 
قائلة “مل تكن �سديقتي 

)مها( كاأي اإن�سان اآخر 
يف حياتي، فنحن 

بذات العمر، ع�سنا معا 
كالتواأمني، كنا نتناول 

طعامنا معا، ونذهب 
جلامعتنا معا، ونتبادل 

الثياب، 
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