
املــــــــرأة العــــراقية بني صــــــورتني..

محمد شفيق

يف كـثيــر من مــستـشـفيــاتنــا،
ثمة ممرضـات يقدمن كل ما
بـــوسـعهـن وأكـثـــر يف خـــدمـــة
مـرضــاهن. فـفي مـرة أصـيب
صــــديق مبغــص كلـــوي حـــاد،
ــــــى الـفــــــراش يف ردهــــــة ــــــوى عـل ظـل يــتـل
الـطـــوارئ، ولــم يكـن يف الـــردهـــة يف تـلك
الـساعـة طبيب. جـاءت املمـرضة بـأنبـولة
وزرقته، وجاءت بثـانية، حتـى هدأ، وشعر

بالراحة.
ـــــــى جـــــــاء الــــطـــبـــيـــب، وظـلـــت مـعـه، حـــت

فــشــرحـت له
املــــــــــــــــــــــوقـــف،
وأعطـاه بنـاء
علــى كالمهـا
ـــــــــــــعـــــــــــــــالج ال

املطلوب.
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
املـمرضـة هي
منـــــــــــــــــــــــــــــــوذج
لـكثيـرات من
هــــذا الـنــــوع،
يـــــــــــــــــــــؤديـــــــــن
الــــــــــــــــواجـــــــب
وأكـــثــــــــر. لـــم
تنتـه املسـألـة
ـــــــد هـــــــذا عـــن
احلـــد. وقـبل
أن يــغـــــــــــــــــادر
صــديقي مـد
يــــــــــــــــــــــــــــده يف
جــــــــــــيــــــــــــبــــــه،
وأخـرج عـدداً
مـــــــن األوراق
الـــنـقــــــديــــــــة،
وطلـب مـنهــا
أن تــأخــذهــا،

ابـتسـمت وهي تقـول: لم أقم إال بـواجبي
جتـاه أخ احتـاج إلى مـساعـدتي يف سـاعة

معينة. وهل هذا يحتاج إلى ثمن؟
شعر صديقي بحرج وشكرها.

وحـــدثـنـي أحـــد األصـــدقـــاء، وكـــان بـيـته
قريباً من أحد املستشفيات واصيبت أمه
بوعـكة صحـية، ومبـا إنها كـانت كبـيرة يف
الـسن لم تـستـطع االستـمرار يف الـذهاب
إلى املستشفى. وملا علمت بحالها إحدى
املمـرضـات، تطـوعت يف املـرور عليهـا قبل
أن يبــدأ دوامهــا يف املــستــشفــى، وتقــدمي
خـدمـاتهـا إليهـا، دون مقـابل وهي تقـول:

هذه مثل أمي وخدمتها واجب علي.
لـــــذلـك علـيـنـــــا ان نـــــدعـم مـــــوقف هـــــذه
الـشــريحـة الـوسـطيـة يف مــستــشفيــاتنـا،
ونـوفـر لهـا اجلــو املعنـوي الــذي يجعلهـا
تقـوم بـواجبـاتهـا علـى أمت وجه. وإن كـان
البعـض منــا ينـظــر إليهـا، نـظــرة دونيـة،
فهــذا نـــاجت من قـصــور يف الفهـم، وليـس
يف واجـب املـمــرضــة، الــذي يــدعـم واجـب
الـطـبـيـب أيـضــاً. وأن اجملـتـمع ال يـنهـض
بـــشــــريحـــة واحـــدة، وإمنـــا مـن خـالل كل
الـشــرائح، التـي تتحـد يف عـملهـا، وتـضع

لبنة يف صرح البلد.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
 إعداد : حازم الباوي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

املمــــــرضة..

1- جـمل  –أحــد الــوالــديـن  –مـن أقــســام
الكلمة

2- فــــاز  –شهــــادة املـتــــوســطــــة  –صــــاحـب
سمفونية الثلج

3- االسم احلقيقي لبليه
4- تعبير كيمياوي عن  – O2جنيع )م(

5- مــرض رئــوي  –مـتــشـــابهــان  –مـبعــوث
األمم املتحدة املقتول يف العراق )م(

6- خاصتك  –يعطى للفريق الفائز
7- ممثل ومالكم  –مغنية أمريكية

8- نحن بـاإلجنليزي  –كبيـرة السن )م( –
مادة قاتلة

9- مـتـــى )مـبعـثـــرة(  –نــصف راكـــد  –مـن
جميالت العرب )م(

10- مجنون ليلى
11- ممثل هندي صاحب فلم أم الهند

12- محـطـــة للــــرحالت الفـضـــائـيـــة )م( –
عاصمة الكونغو

13- دهن وزيت  –من األفعال )م( خدعة.

علينا ان ندعم
موقف هذه
الشريحة
الوسطية يف
مستشفياتنا،
ونوفر لها اجلو
املعنوي الذي
يجعلها تقوم
بواجباتها على
أمت وجه. وإن
كان البعض منا
ينظر إليها،
نظرة دونية،
فهذا ناجت من
قصور يف
الفهم، وليس
يف واجب
املمرضة
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احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

كـن متـيقـظـاً ملــا يجـري حــولك. مــشكلـة عـاطـفيـة عـابـرة
ـــــــــــــرتـــك.  ـــــــــــــرك و خـــــب ـتـــــــــــســـــتــــــــطـــــيــع حــلــهـــــــــــــا بــــــــصـــــب ـ ـ

ابتـسم وتعال عـن السيئـات، فاملـثل يقول )ال تكـرهوا شـيئا
لعله خير لكم( . والفلك يؤكد على ان اخلير ينتظرك يف
ــــــــــــى مـــــن الــــــــــشـهــــــــــــر احلــــــــــــالـــــي.            ــــــــــــام االول ـاالي ـ ـ ـ

 مهنـيا، تعـاندك الـظروف احـيانـا لكن من صـبر ظـفر فال
تتشـاءم واشحن نفسك باحلـماسة خلوض جـولة جديدة.
عـــاطفـيــــا، ال تفلــسف احلـب ايهـــا الفـيلــســـوف املـتحـــرر. 

حتـسن مـسـتمـر يف أمـورك املـاليـة. إنفـراجـات واسعـة علـى
صـعيــد العـمل تـعيــد إلـيك الـثقــة بــالـنفـس و تـبعــد عـنك
ـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس.                     ـ

أتـبع قلـبك وال تعــارضه. فحــدسك ميـلي علـيك مــا يجب
الـقيــام به. عــاطـفيـــاً هنــاك مــا يفـــرح القلـب فال تـــرتبـط
ــــــــــــازة.   ـبـــــتــــــــــســــــــــــرع. تـــــتـــــمـــــتـع بـحـــــــظ و فــــــــــــرص ممـــــت ـ ـ

فكر مـليا واعترف باخـطائك فاالعتراف بـاخلطأ فضيلة.
عــاطفيـا، حـاول ان تفـصل بني امـورك املهـنيـة والعــائليـة،
امـا يف مـا يـتعلق بــاحلبـيب فــانت مـدرك متـامـا اهـتمـامه
واســـــتـعــــــــــــداده لـلــــــــــــوقــــــــــــوف الــــــــــــى جــــــــــــانـــــبـــك.           

سيـغمــرك العجـب نتـيجـة املــسلك الــذي سيـتخـذه أحـد
زمالئك ، و عاطفياً ستنفذ قـراراً كان قد اتخذ منذ زمن
.عــاطفيــا انتـبه لألشخـاص الــذين يـهمك أمـرهـم ألنهم
ـــــــــــــك            ـــــــــــــــــــــي ـبـــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إل ـ ـ ـ

أعد تنظيـم أشغالك واستعمل املنـطق واالحترام للذات و
لآلخـــريـن يف تعـــاملـك معهـم ، تـنـتقـــد تـصـــرفـــات بعـض
األشخــاص يف العـمل و تـعيــد النـظــر يف أسلــوب تعــاملك
مع اآلخرين . االستقـرار سيكون لك يف اجملال العاطفي.

حتوالت تكون أسـاسية يف اختياراتك املـستقبلية ، فليس
علـيك إال أن تـتقــدم والقــدر يجعـل البــاقي ممـكنــاً ، أنت
دائمـاً مسـتعدً للـمواجهـة ، ألن التغيـيرات تفـرض عليك
ذلـك فــــاهـتـم لــنفـــسـك وأعـتـمــــد احلـكـمــــة بقــــراراتـك.  

مـشكلـة االثـارة واالعجـاب ال تـزال شغلـك الشـاغل وكـأنك
ال تـثق بـنفــسك وتــريــد اثـبـــات سحـــرك كل يــوم. الـنجــاح
الـــذي تـتــطلـبه مـــاديـــاً يجـــد صعـــوبـــة بـــالـــوصـــول الـيك. 

   مهنيـا، سفر يلـوح يف االفق ويلون حـياتك املهنيـة املليئة
بــــاالرقــــام. عــــاطفـيــــا، انـت مـتـفلـت الــــى اقــصــــى احلــــدود
واجلمـيع مـتنـبه لهــذا الفـلتــان الــذي لـم يعهــدوه فـيك.  

راقب جيـدا ما يـدور حولك فقـد تكتشف حقـائق حيرتك
طويال هذه اآلونة. عاطفيا، يف احلب، الرجوع عن اخلطأ
مـجمــوعــة فـضـــائل واالنكـســـار انتـصـــار فمــاذا تـنتـظــر؟  

7- محافظة عراقية  –حربنا وسجالنا
8- دين سماوي  –اخلال على الوجه

9- قمر فضائي عربي  –جمع أمة
– NAME- )10- تدمر )مبعثرة

11-الــبـــــارحـــــة  –أصفـــــر بــــــاإلجنلــيـــــزي –
خسفت به األرض )م(

12- شتم  –من حاالت البحر  –نعوم
13- والدة  –بدون نقص  –من الفواكه

1- عاصمة سلوفاكيا  –أعلى اجلسد
2- أول رئيس عراقي

3- يجيد  –جمع تاج
4- برنامج كمبيوتري  –جمع سُنّه

5- رأس الــــرمح  –أداة للـتـمـنـي  –حـيــــوان
ضخم )م(

6- سلك كهربائي بالعراقية الدارجة )م( –
نصف دجاج  –جنري

يف معــرض أقـيم مــؤخــراً للـفنــان
أمري سليم لفتت انتباهي إحدى
الـصـــور وهي بــاألســـود واألبيـض.
نــســــوة الكـــاظـمـيـــة وقـــد خـــرجـن
للتـظاهر احتجاجـاً على احملاولة
الفـــاشلــة الغـتـيــال عـبـــد الكــرمي
قـاسم، زمن الصـورة عام 1959، ما
يـثيــر االستغـراب يف هــذه الصـورة
بغـض النـظــر عن حـريـة املـرأة يف
ذلك الــوقت وتعـبيـرهــا عن رأيهـا،
أن الــنــــســـــوة كـــن مبجــمـلهــن مــن
السـافرات، سـؤال يطـرح اآلن ترى
لــو خــرجـت نـســـاء الكــاظـمـيــة يف
هــــــذا الــــــوقــت.. فـكـــيف ســتـكــــــون
الــصـــورة اآلن؟ ولــــو وضعـت كلـتـــا
الـصـــورتـني علـــى شـــرط أن تكـــون
الـثـــانـيـــة بـــاألســـود واألبـيــض، يف
مكـان واحـد بـدون تـاريخ.. فـكيف

سترتب األحداث؟
أخــذتنــا هــذه الـصــورة لتـســاؤالت
كـثـيـــرة، مــن حقــيقــــة وضع املـــرأة
اليـوم وكيف يلخـص زيها حقـيقة
ظـرف مـجتـمعهــا وثقـافـته.. قـبل

إلــيـهـــــــا وســـــــاد
لـبس احلجـاب
وظــــهــــــــــــــــــــــــــــرت
الــعـــــــبــــــــــــــــــاءات

اإلسالمية.
كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا
تـنــــاولـنــــاه هــــو
مـــــلـــــخـــــــــــــــــــــص
بـــــــســـيـــــط، وال
يـفـــــــــوتـــنـــــــــا أن
نـقـــــــــــول أن زي
املــــرأة بــصــــورة
خـاصة يجـسد
صورة التفـكير
االجــتــمــــــاعـــــي

وهــو نتــاج مــا يــدور
عـلــــــــى األرض مـــن
ارتبــاك أو تصـالح
مـن دون أن يكــون
مـعيــاراً حـقيـقيــاً
ملـستـوى التـدين

أو األخالق.
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احلجـاب مـدى آخـر، فـانـتشـر بني
طالبـات اجلامعة واملـوظفات وهم
الـــشـــــريحــــة الـتــي تعــطـي صــــورة
ملـــوضـــة الــشـــارع.. أغـلقـت فـتحـــة
الـتنــورة وبقي طــولهـا وكـانـت هي
الــــســـــائـــــدة يف األســـــواق واحملـــــال

التجارية.
ومع نهـاية الـتسعـينيـات سيـطرت
هـذه املوجـة حتـى امتـدت لتـشمل

صغيرات السن واملراهقات.
بعــــد احلــــرب األخـيــــرة مـبــــاشــــرة
شهــد الشـارع العـراقي سلـسلـة لم
تــنــته حــتـــــى الــيـــــوم مــن أعــمـــــال
الـعــــنـف واإلرهــــــــــاب وانــــتــــــــشــــــــــار
العـصــابــات املــسلحــة، ممــا أصــاب
الكثـير مـن النسـاء بالـرعب حـتى
أن الـــشــــارع حـتــــى لـم يـكـن آمـنــــاً
باملـرة خاصة عقب السقوط، ومع
اضطرار املـرأة للخروج أما للعمل
أو الــــــدراســــــة، كــــــانــت الــــــوســـيلــــــة
الـــوحـيـــدة لــــديهـــا هـي أن تـخفـي
اإلعالن عـن نفـسهــا وتــؤثــر لبـس
املالبــس الـتـي ال جتــذب االنـتـبــاه

من كتلـوك خاص يصل إليها من
اخلارج.

مع نهـــايـــة الــسـتـيـنـيـــات وبـــدايـــة
الــسـبعـيـنـيـــات، دخل الــتلفـــزيـــون
إلـى أغلب البيـوت العراقيـة، وكان
له أثــره يف انتـشـار املـوضـة بـآخـر
صــــــرعـــــــاتهــــــا بــني الـــطــــــالــبــــــات
واملــوظفـــات وحتــى ربــات الـبيــوت
ابــــتــــــــــــداءً مــــن املــــيــــنــــي جــــــــــــوب
واملـيكــروجــوب وانـتهــاء بــاجلـينــز
)اجلالس( وما بينهما من بوليره

وبدي وقمصان قصيرة.
بعــد ذلك ويف فتـرة الـثمــانيـنيـات
كـان إن سـادت املالبـس التـي متيل
إلـــــــى العـقالنــيــــــة فــــــازداد طــــــول
الـتنـورة إلــى حتت الــركبـة واتـسع
القـميـص قلـيالً، ومع نهـايـة هـذا
العقـد وبـدايــة التـسـعيـنيـات بـدأ
ظهـــور احلجـــاب، ســبقه زيـــادة يف
طـول الـتنـورة مـرة أخــرى لتـظهـر
يف مـــــــوديل )املـكـــــســـي( بفـــتحـــته

الطويلة.
بعـــد حـــرب اخللـيج األولـــى أخـــذ

ذلك سـنرسـم صورة مـختصـرة ملا
كانـت عليه املرأة قـبل اليوم بـأكثر

من خمسني عاماً..
كـــــــانـــت الـعـــبـــــــاءة هـــي زي املـــــــرأة
السـائـد يف األحيـاء الشـعبيـة من
بغــداد، وبــالــرغـم من وجــودهــا يف
األحيـاء املتـوسطـة والراقـية فـقد
غلـب الـــسفــــور علــــى بـنــــات هــــذه
املـنــــاطـق، ومع الــــوقـت تـــســــربـت
مــــوجــــة الــــسفــــور إلــــى األحـيــــاء
الــــــشـعـــبـــيــــــــة وأول مـــن بــــــــدأهــــــــا
الــطــــالـبــــات واملــــوظفــــات، املـثـيــــر
لـالســـتـغــــــــراب انـــتــــــشــــــــار وجــــــــود
اخليـاطــات احملتـرفـات قـبل ذلك
بــزمـن ليـس بــالقــصيــر وأغـلبـهن
تــــــركــيـــــــات أو يهــــــوديـــــــات األصل،

ويطلق عليهن )األستة(.
إلـى جـانـب اخليـاطــة والتفـصيل
كــــــانــت األســتــــــة تـعلــم بــنـــــــاتهــــــا
)العـــــامالت لـــــديهــــا( الـتــطــــريــــز
واحليـاكــة. ليـتخـرجـن بعــد ذلك
خيـاطـات مـاهـرات، أمـا املـوديالت
والتصاميم فكـانت حتصل عليها

بغداد/مها عادل العزي

ــــام مهــــور الـنـــســــاء ازدادت هــــذه األي
بـــشـكل يـثـيــــر االنـتـبــــاه، ويف مــــرات
وصـلت هــذه املهــور إلــى حـــدود غيــر
معقــولــة. انـطالقــاً مـن هــذا، قـمـنــا
بـــإجـــراء هـــذا الــتحقـيق، وطـــرحـنـــا
ــــى أكــثــــر مــن واحــــد، املــــوضـــــوع عل

ملناقشته..
الـتقـينــا بــالـشــاب )احمــد عـلي/ 28
ـــــذي قــــــال: أهل ـــــاجـــــر( ال ـــــة/ ت ســن
زوجـتـي اشـتــــرطــــوا علـي دفـع مهــــر
مـرتفع جـداً هـو 5 كليـوغـرامـات من
الــذهـب واملــؤخــر وزن زوجـتـي ذهـبــاً
ــــأجــيل زواجــي ــــى ت فــــاضـــطــــررت إل
سـنـتـني ألمتـكـن مـن دفـع املهــــر، ثـم
قــالت زوجــة أحمـد: لـم يكـن القـرار
ــــم ــــي هــــم أعـل ــــيــــــــــــدي لـــكــــن أهـل ب
مبــصلحـتـي ولــو كـــان القــرار بـيــدي
ــــــــــأي شــــيء ألنــــي أحــــب لـقــــبـلــــت ب
)أحمـد(.أما آزاد )24 سنـة / كاسب(
فقال: إن االتفـاق احلالي علـى مهر
ــــوغــــرام مــن خـــطــيــبــتــي هــــو 1 كـــيل
الـــذهـب واملـــؤخـــر 3 كـيلـــو غـــرامـــات
وهـــذا املهـــر أنـــا الـــذي حــــددته، أهل
خطيبـتي لم يطلبـوا أي شيء لكني
كـنـت مــصــــراً علــــى حتــــديــــد املهــــر
املـناسـب لها، ويف نفـس السيـاق قال
)مصطفـى عمر/ 20 سنـة/ طالب(:
إن أهل زوجـتـي لـم يــطلـبــــوا شـيـئــــاً
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ملاذا ازدادت مهور النســــــــاء  ؟!
بغداد/ايناس الشريفي

33 سنـة( فـأجـأنـا بقـصتـه عن املهـر
الــذي دفعه فقـال أنـا حــاليـاً مـطلق
وعنـدمـا خطـبت فتـاة للمـرة األولـى
كــــان مهــــرهــــا كـتــــاب اهلل )القــــرآن(
واملؤخـر حج البيت احلـرام جاء هذا
الطلـب حسب رغبة والـدها احملامي
لـكن األمــر لـم يكـن بهــذه الـسهــولــة
ألنه طلـب منـي بعـد اخلـطبــة سعـر
قـرآن كـبيـر يعــادل وزنه ذهبــاً، وعنـد
طالقـي طلب تكـاليف احلج كـاملـة!
وأخيــراً التقـينــا يف محـكمـة الـبيـاع
بالقاضي أمـير البياتـي وحدثنا عن
هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة قــــــائالً: إن هـــــذه
الظـاهـرة ليـست حـديثـة فـالقـضيـة
أخـــذت حـيـــزاً كـبـيـــراً يف الــصحـــافـــة
العراقـية والعـربيـة ويف اجملتمع وأن
أغلـب العــوائل يــركــزون اهـتمــامـهم
علــــى )املــــؤجل( لـكــــونه اسـتـحقــــاق
الـزوجة وضـمانـاً لهـا وحق املـطالـبة
به يخـتلف بــاخـتالف املــذهـب لكـن
مــن وجهـــة نــظـــري هـي املــصـــاحلـــة
واالتـفـــــــاق بـحـــيـــث أن الـعـــــــروســـني

يتفقان على سعر املؤخر واملقدم.
وأضــاف: إن آخــر مـــرة عقــدت فـيهــا
القـران كـان املـؤخـر 50 مليـون دينـار
فحــــاولـت أن أنــبه الــــزوج والــــزوجــــة
لكـن والـــدة الـــزوجـــة كـــانـت مــصـــرة

على قرارها.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

كالسيارات يف ارتفاع مستمر، وسبب
عــــزويف عـن الــــزواج هــــو انــــشغــــالـي
ـــــزواج بــتـكـــــويــن مــبـلغ يــكفــيــنـــي لل
ورعــايــة أهـلي ألنـي املعـيل الـــوحيــد
لهم، لكن قبل فـترة قصيـرة تقدمت
خلـطـوبــة بنـت اجليــران وقلـت إنهم
جــيــــران )وعــــشــــرت عــمــــر( وأكــيــــد
سيتفـهمون ظـرويف املالـية، املفـاجأة
إن أم الفـتــــاة طلـبـت بـيـتــــاً وسـيــــارة
مهـراً البـنتهـا، فـأصـبت بخـيبـة أمل
شـديـدة، وقــالت )مليـاء فـؤاد 28 سنـة
مــــوظفــــة( رأيـي يف ظــــاهــــرة ارتفــــاع
أسعار املهـور هو أمـر طبيعي ألن كل
شـيء يف ارتفـــاع والــتجهـيـــز للـــزواج
يـكلـف الكـثـيــر مـن املــال ومـن خالل
جتـربـتي الـشخـصيـة فـأنــا متـزوجـة
حديثاً وتأخري عن الزواج ناجت عن
شــروط والـــدي اخليـــاليــة وقــد كــان
ــــارتفــــاع يقــــول أن قـيـمــــة الفـتــــاة ب
مهــرهــا ألن تعـب الــرجل يف تــوفـيــر
سعـر املهــر سيعـزز قـيمـة املـرأة لـديه
واحلصول على شـريكة حياته ولكن
لم يـتقــدم لي أحــد ويقـبل بـشـروط
والـــدي وأضـــافـت عـنـــدمـــا مـــرت بـي
الـسـنني وتـويف والـدي تــزوجت وكـان
املهر بسيطاً وكذلك املؤخر ألننا أنا
ــــا علــــى ذلـك. وعـنــــد وزوجـي اتـفقـن
لقائنا بـ سالم )أحمـد طبيب اسنان
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قـــبـل الـعـقــــــــد وأن عـالقــــــــات األهـل
ــــاملــــال ولـكــن ـــــة ال تقــــاس ب الـــطــيــب
تفـــاجـــأنـــا حـني وصلـنـــا للـمـحكـمـــة
وأمــــام القــــاضــي طلـبـت أم زوجـتـي
مهــراً مـــرتفعــاً هـــو 7 ماليـني ديـنــار
ومــــؤخــــراً قــــدره 10 ماليـني ديـنــــار،
وقالت إن الزواج لن يتم ما لم انفذ
ـــــالـــصـــــراخ يف ـــــدأت ب شــــــروطهـــــا وب
احملـكمــة ووضعـتنــا أنــا وأهـلي أمــام
األمـــر الـــواقع واضـطـــررنـــا للقـبـــول
بـشــروطهـا جتـنبــاً للفـضـائـح وألني
أحـسب خـطيـبتي زوجــة املسـتقبل و
ــــــى أمـهــــــا(، ـــــســــــاعــــــدنـــي عـل )اهلل ي
واســتكـمـــاالً للـمـــوضـــوع الـتقـيـنـــا بـ
)رسل قـتـيـبـــة 30 سـنـــة / ربـــة بـيـت(
قــالـت: إن سبـب بقــائـي بال زواج هــو
ــــــى أهـلــي ألنـهــم يــــشــتــــــرطــــــون عـل
املتقــدمني خلـطبـتي مهـراً مــرتفعـاً
ومؤخـراً خيالياً وكـأني سلعة للبيع،
لكن األمر ليس بيدي ألن التقاليد
تـفرض عليـنا االلتـزام بأوامـر أهلنا
ـــــر، فهــم ــــد املـــصــي حــتــــى يف حتــــدي
حـــرمـــونـي مـن شـــاب كـنـت أحـبه لـم
يـستـطع تـنفيـذ شـروط والـدي ألنه

ذو إمكانية محدودة.
وحتــدث عـن نفـس املــوضـــوع )جبــار
ـــــة صـــــاحــب مـحل( حــــســني 40 ســن
قــــائـالً: إن أسعـــــار املهــــور أصـــبحــت
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