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فى الـدنـيــا أل.. طـبـعــا عـشـان الـلـى يـسـمح لــنـفـسه انه يــدخل فى عالقـة مع
ست متزوجة وعندهم أطفال عمره ما يكون محترم.

اتقربى لربنا أوى وادعيه واستفريه وربنا إن شاء الله هيصلح احلال.
< هند الصماد

اوال دى تـبـعـد تــمـامـا عن الـشـات والـنت النــهـا مش قـادرة تـفـصل مـابـ
تكـوين صداقـات جادة عن طـريق االنتـرنت وعن تكـوين عالقـات خاصة
ــة فى حق نــفــســهـا أوالً وهى اجتــهت لــلــنـوع ده وده طــبــعــا يــعــتـبــر جــر
وزوجـهـا واوالدهـا ثـانـيـاً. هى نـسـيت كـونـهـا ام وزوجـة وافـتـكـرت نـفـسـها
فـتـاة مـراهـقــة . اول حـاجـة تـعـمـلـهـا تـبـعــد تـمـامـا عن الـشـات والـنت هى
بـــتــــقـــول ان عــــنــــدهـــا اوالد واالوالد دول احــــلى ذكــــرى من زوجــــهـــا ومن
زواجــهــا والزم حتــافظ عــلـيــهم وتــصــنـهم وحتــمــيــهم الن احــيـانــا احلــيـاة
ظـروفـهـا بتـبـقى صعـبـة وبـتغـيـر كتـيـر فى االنـسان زى مـثال ظـروف عمل
زوجـها كـدة وحتاول تـفهـمه ويحـاولوا يـقربوا وجـهات الـنظـر واعتـقد هو
دلــوقـتى يــعـمــامـلــهـا مـعــامـلــة كـويــسـة وده هــايل جـدا لــكن الـلى مــخـلــيـهـا
رافـضـة زوجـهـا تـمـامـا هو ان عـقـلـهـا مـشـغول بـانـسـان تـانى غـيـر زوجـها

كن يكون انسان وهمى .
< أميرة ايوب

انا رأيى انك تـنفصـلي عن جوزك بالـتاكيـد النك اكيد مش مـحتاجـة نصايح
من بـتاعت ايـام زمان و كالم من نـوع " الست مـلهـاش غيـر بيـتهـا و جوزها و

كدة"
النك اكيـد قبل ما حتـتاري احليرة دي كـلها اكـيد حاولـتي تصلـحي حياتك و

مش مستنيانا نقول كدة.
انـا فــاهـمـة انك خالص نــفـسـيـتك اتــقـفـلت من جــوزك بس ارجـوكي حـاولي

تطلعي موضوع الراجل بتاع النت ده من دماغك حاليا لكذا سبب
اوال : انه فــــعال مـش حـــلــــو فـي حـــقـك انك تــــبــــدأى حــــاجـــة زي دي و انــــتي
مـتـجـوزة النك مش مـضـطرة تـغـلـطي .. حـتي لـو حـاجـة صـغـيـرة زي الـشات

(عشان نفسك مش عشان حد.
ثـانيا : عادة مـواضيع النت و الشـات في االخر بتطـلع بايظة و مش حـقيقية

حتي لو انتي شايفة غير كدة
ثـالثـا : انتي مش في حـالة نـفسيـة مسـتقـرة عشان تـاخدي قـرارات سلـيمة 
ـشكـلة االولي من غـيـر تاثـير خـارجي و بعـدين ابـقي اعمـلي الي انتي حـلي ا

عايزاه بعد كدة
ــسك عـلـيـكي اي حـاجـة .. انت رابـعـا : خـلـيـكي نــاصـحـة و مـتـخـلـيش حـد 
نــفـسك عـمــرك مـا هـتــنـدمي بـعــد كـدة لـو اتـصــرفـتي صح زي مــا ضـمـيـرك

بيقولك
انــا راي شـــيــلي مـن دمــاغك الـــراجل الـــتــاني ده دلـــوقــتـي هــو كـــدة كــدة مش
هـيـطـيـر .. لـو عـايـزك حـقــيـقي حـتي عـلـشـان مـنـظـرك قـدامه يـكـون مـصـان
ـكن يكـون بـعده عـنك ده حركـات و خالص .. علـشان تـمـاما و مـتعـرفيش 

انتي جتري وراه
اعملي صالة استخارة و الي ربنا عايزه هيحصل
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www.marwarakha.com وقع اإللكترونى وقع اإللكترونى ا ا

Marwa Rakha's Official Group جروب الفيس بوك جروب الفيس بوك
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مشمشة بنت  مصرية زى أى بنت مصرية من عائلة
محافظة ال خبرة لها فى عالم الرجال و العالقات
العاطفية. تخرجت مشمشة واشتغلت فى شركة

استثمارية كبيرة
وفضلت برضه فى حالها جتاهلت لنظرات كل إلى

حوليها  حلد ما فى يوم
 تقدم لها عريس فبعتت لى الرسالة دى:

هاى مروة
أنا متقدم لى عريس وهو بيحبنى من ٥ سن من
بعيد وأنا عمرى  ماخت بالى منه قبل كده. كنت

ا أقابله ان شاء الله ايه األسئلة اللى عايزة أعرف 
أسألها له علشان أقدر أعرف شخصيته كويس?

وفى طريقه تسهل عليا معرفه مفاتيح شخصيته ?
وهل ياترى جواز الصالونات ده بينجح وال اختراع

فاشل?
ردو علينا وقوللنا تنصحوها بايه
مست تواصلكم معانا على

elblagh@gmail.com

فاكس: ٢٧٩٢٧٠٣٨/ ٢٠٢  ☎

مشمشة بتقول
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رد مروة

بالذنب جتاه األوالد ومـن نظرة اجملتمع ومن حتكم
األهل االخــتـيــار الـثــانى هــو احملـاولــة بس أنـا هــنـا
باتـكلم عن احملـاولـة اجلديـة من الـطرفـ وعلـشان
احملــاولــة دى تــنــجح الزم الــطــرفــ يــكــون عــنــدهم

نفس الرغبة فى استمرار الزواج.
فـيه مثل إجنليـزى بيقول إن الـناحية األخرى من
أى جــدار دائــمــا تــبــدو أكــثــر خــضــارا والــنــاحــيـة
الـتانـية من اجلـدار الـلى إنت واقفـة عنـده صورة
أقـرب لــلــســراب مـنــهــا لــلــواقع. وال الــكـتــابــة لــهـا
ســحــرهــا وتــبـادل احلــديث عــلى الــشــات بــيــحـرر
اإلنـســان من اخلـوف واخلـجـل واألشـيـاء األخـرى
ــــكن بـــتــــخـــلـــيـه مـــتـــردد فـى الـــواقع إنت الـــلى 
حـــــبــــيــــتـى فــــارس أحـالمك مش راجـل حــــقـــــيــــقى
بـيـتـكـلم مـعاكـى.. اخليـال أجـمل من الـواقع وإنت
بنـيتى قـلـعة من الـرمال عـلى الـبحـر فى عالقتك
بــحــبـيب اإلنــتــرنت. إنت اتــخـيــلــتى حـيــاتك مــعـاه
والــكالم الــلى هــيـقــوله وحــنــيــته وحــبه واحــتـوائه
واهـتمـامه.. اتخـيـلتى حـياة فـيهـا كل مـا ينـقصك
فـى حــــيـــــاتك مـع زوجك لـــــكن اخلـــــيــــال والـــــواقع
ـشـاعر الـبـكـر الفـيـاضة عـمـرهم مـابيـتـطـابقـوا. ا
ـــفــروض تــكـــون من نـــصــيب زوجك الــلـى كــانت ا
أول مـا جتــوز طـلــعت لـراجـل من نـسج خــيـالك
ـــواصـــفــات ألنــهـــا لـم جتـــد مــخـــرجـــا مـع راجل 
كن تسميهـا مراهقة ماعشتيهاش أو زوجك.. 
ـكن تــسـمـيـهـا أزمـة مـنــتـصف الـعـمــر لـكن مش 
حب حـقـيـقى ألن الـطـرف اآلخـر مش راجل حلم

ودم و مواقف.
أنــا عـــمــرى مـــا هـــحــكم عـــلــيـــكى وال هـــلــومـك عــلى
عالقـــة اإلنــتـــرنت بس أنـــا خــايـــفــة عـــلــيـــكى جــدا..
عالقـــات الـــنت دى حـــاجــة بـــشـــعـــة لــو خـــرجت عن
ســــيـــطــــرة الــــعــــقل. ســــيــــدتى أبــــسط شـىء حـــبــــيب
كن يطلع كداب كن يسـتغل ضعفك  اإلنترنت 
ـكن يطـلع مـريض ألنه لـو كان فى كل الـلى قـاله 
ســـــوى كـــــان راح دور عـــــلى زوجـــــة فـى الـــــواقع مش
عالقـة على اإلنـترنت تـنسـيه واقع معـ هو هـربان

منه.
ـــكن يــــعـــايـــرك بـــعـــد كــــده إنك كـــنت  الــــراجل ده 
ـكـن بـعــد مـا مــتـجــوزة وســيـبــتى بــيـتـك عـلــشــانه و
تتطلقى يخال بيكى.. أنا مش متطمنة.. أنا فاهمة
أن جـــوزك جـــرحك بس مش الـــرد هـــو اخلـــيـــانــة..
قــرار الــطالق حـــقك لــكن فــكـــرى كــويس أمــا قــرار

قاييس. حبيب اإلنترنت فهو غلطة بكل ا

أنـــا ســــيـــدة مــــتــــزوجـــة «٣٧ ســــنـــة» وأم لــــبـــنـت وولـــدين
ومتـجوزة مـن ١٠ سنـ .. جوازى تـقـليـدى مـاكنش عن
حب بس ارحتت لـه واجتــوزنـا بـس طــول فــتــرة جـوازى
وأنــا فى مــشــاكل كـتــيــر ألنه مش عــايــز يــتـفــاهم مــعــايـا
ا حـاسة إن بـيـنه وبيـنى عـداء مش عـارفة لـيه كان ودا
أول جــوازنـا بــيــخـاصــمـنى بــالــشـهــر وكـان الزم أنــا الـلى
وضـوع وأنا الـلى أروح وأصالح أروح أصاحله ويـتكـرر ا
واتــعــود عــلى كــده ولألسف هــو مــافـيـش عـنــده قــنــاعـة
ــا يــقــول إنى مش ست إنى شــخــصــيــة بـى كــزوجــة دا
مش زوجــة ويــهــيــنــنى وأنــا بــاســتــحــمل عــلــشـان األوالد
ــوضـوع أن هـو عــنـده إحـســاس إنى أحـسن وخالصـة ا
منه بالتـالى بيعاملـنى معاملـة سيئة باإلهـانات والشتائم

ليانة. ومسح الشخصية والتحكم فى الفاضية وا
وكل مـا حد بـيعرف أنه بـيهـ فى كرامـتى وبيـتعامل
مـعـايــا بـصـوت عـالـى وخـنـاق أمــام األوالد بـيـقـول إن
عــنــده عـقــدة نــقص من نــاحـيــتى مش عــارفــة أعـمل
فـــيــهــا إيـه عــلى فـــكــرة أنــا خـــريــجــة كـــلــيــة مـــرمــوقــة
واحلـمـد لـله من عـائـلـة مـحـتـرمـة ومـيـسـورة وبـاعـمل
سـكــرتـيـرة تــنـفـيــذيـة مـحــتـرمـة ومــحـجـبــة فى شـركـة
خــــاصـــــة وهــــو خــــريج جتــــارة وبــــيــــعـــــمل فى إحــــدى
الـوزارات يـعـنى مـوظف حـكـومـى وعـلى فـكـرة عـمرى
مـا حسـسـته إنى بـاتعـالى عـلـيه أو أن مش مبـسـوطة
بـالـعيـشـة معـاه بـالعـكس كل مـرتـبى بيـروح فى الـبيت
وعــــلى الــــوالد دا غــــيـــر مــــســــاعــــدات اخــــواتى وأمى
ـركب كــانت مــاشـيــة بس دلـوقــتى هـو واحلــمـد لــله ا
زادت مـعاه قوى نـقط اإلهانة فى وإذاللى ومـعاملتى
معامـلة سـيئـة دا غير مـشاكـلنـا فى العالقـة اخلاصة
ـوضـوع دا دون مــراعـاة لـلـوقت أو هـو دائــمـا عـايــز ا
الــظـروف أو األوالد وأنــا لألسـف مش كل مــرة كـنت
بـاقدر ألبـى طلبه سـواء كنت تـعبـانة أو مـاليش نفس
ــوضــوع دا بـــيــعـــامــلــنى وطــول مــا فى مـــشــاكل فـى ا
مـعاملـة زى الزفت وأول ما أروح له وألـبى طلبه «مع
الـــعــــلم إنى الزم كـل مـــرة يــــكـــون عـــنــــدى نـــفس إزاى
مـــعـــرفش» يـــكـــون زى الـــفـل ولألسف إحـــســـاسى أن
الـعالقة دى هى مـقيـاس السـعادة فى الـبيت كـرهنى
ـــودة فـــيـه وفى الـــعـالقـــة وفى احلــــيـــاة طـــيـب فـــ ا
والـرحــمـة واإلنــسـانــيـة -الــروح مش اجلـســد- وبـنـاء
عـلـيه كـرهته وكـرهت الـعـيـشـة مـعـاه ووصـلت لـطريق
مـسدود وقررت االنفـصال عنه ورحت عنـد ماما أنا

والوالد قعد أكتر من ١٥ يوما ما سألش علينا.
ــهـم بــقى إنى فى الــفــتــرة األخــيــرة بــدأت أدخل الــنت ا
وأدخـل الــشـــات وبـــدأت اتـــكـــلم مـع راجل تـــانى كـــله من

الـــــــصح مـن الـــــــغـــــــلـط واحلالل مـن احلـــــــرام ومش
نـبر مـستـنيـانى أنا أجى أوعظ فـيكى وأقف عـلى ا
زى نــاس كــتـيــر واســمــعك خــطــبـة عـن حـدود الــله.
قـبل ما أرد عـلـيكى أنـا عـايزة أسـألك شـويـة أسئـلة

هتساعدك تعرفى إنت عايزة إيه.
نرجـع بـقى جلـوزك.. فى فـعال نـوع من الـرجـالة
بــــيــــغــــيــــر من جنــــاح مــــراته وبــــيــــحس إن أحــــسن
طـريقـة للـتحـكم فيـهـا إنه يشـعرهـا إنهـا أقل منه
وأن جنـاحــهـا وشــغـلــهــا وتـعــلـيــمــهـا وفــلـوســهـا وال
حـاجة وأن هـو برضه الـراجل وإنهـا مهـما كـبرت
بــره الـــبـــيت فـــهـى فى اآلخـــر مـــوجــودة خلـــدمـــته
ـعـامـلـة زوجك ومـتـعـته فـأنـا مـتـفـهـمـة كـراهـيـتك 

وعشرته.
 إنت رجعت علشان الـوالد وعلشان أهلك وعلشان
ـستقبل الـناس وكالم الناس وعـلشان اخلوف من ا
واجملهـول.. رجعت ألنك مش عـارفة هـتبـتدى تانى
إزاى ومن الـنـاحـية الـتـانيـة جـوزك وعدك بـالـتغـيـير
واحملـاولـة ووفى بوعـده وبـيحـاول بس إنت حـتى لو
مــانــفــصــلــتــيش عــنه بــالــفــعل فــانت انــفــصــلت عــنه

نفسيا وعاطفيا وجسديا.
فى احلــــاالت دى بــــيــــكـــون فــــيـه اخـــتــــيــــارين: األول
الــطالق الــفــعــلـى ووقــتــهــا هــتــعــانى من اإلحــســاس

خالل الـنت بس وأنا عـارفة رأيك فى كـده ألنى سمعت
حلـقة اخلـيانـة بس عـارفة إن أنـا فى حالـة وحشـة قوى
وعـلى فـكـرة أنــا ست مـحـتـرمـة جــدا عـمـرى مـا عـرفت
حـــد أو صــاحـب حــد حـــتـى قــبـل مــا اجتـــوز ومـــتـــديـــنــة
ومتربية بس مش عارفـة ليه أنا باعمل كده وعلى فكرة
أنــا كــنت أخـــدت الــقــرار إنى أطــلـق ألن جــوزى مــفــيش
فــايـدة فى إصالحه مـن نـاحـيــتى والـعـائــلـة عـنــدى كـلـهـا
مـؤيــدة لـهـذا الـقـرار ألنـهم عــارفـيـنه من األول وعـارفـ

شاكل بتاعته. ا
طــبـعـا مش قــادرة اتـكــلم مع حـد فى الــكالم دا وحـاسـة
إنى هاجت من التفكـير وحاسة أنى باخونه طبعا بس
مش قــادرة أمــنـع نــفــسى وفى نــفـس الــوقت لــو فــكــرت
أطلب الطالق ألنى حاسـة أنى كده باظلم جوزى بافكر

فى الوالد وتفكيرى بيتشل أرجوكى ردى عليا.

إنـتى بـنـيـتى عالقـة من اخلـيـال عـلـشـان تـهـربى من
الـواقع. أنا مش هـلـومك وال هأنـبك أنـا بس هفـكر
مــعــاكـى بــصــوت عـــالى.. أنــا مـــتــأكــدة إنـك عــارفــة

سن وفجأة اكتشفت إن ده غلط.
عموما أنا رأيى إنها لو استمـرت مع الزوج ده احلياة حتبقى جحيم بالنسبة
للجـميع وبالنـسبة لهـا هى بالذات إال لـو كان فيه إيجـابيات أو ضغـوط تانية

هى ما اتكلمتش عنها وبتدفعها لالستمرار معاه مش عارف.
< حسن عبدالله

من وجهـة نظـرى وبعـد عـودتهـا إلى بيـتهـا.. تفـتح صفـحة جـديدة مع زوجـها
ـشكـلة وحسـب ما ذكـرت انهـا جتد منـه تغـير وحتاول الـذى كرهـته وتقـابل ا
ان تـتعـلم فـنون الـعاطـفـة وال تهـمل حقـهـا أبدا و لـكل إهانـة «تـوقف وتذكـير»
وال تــنـسى ان األطــفـال عـادة هـم الـضـحــيـة.. ولــيـكن الـطـالق.. آخـر الـعالج
ولــتـتــأكـد انــهـا لـم تـكن تــسـتــاهل مـا حــدث لـهــا ولـكــنـهــا هى أهـانـت نـفــسـهـا
بــســكــوتــهــا يــجب ان تــكــون حــازمــة فى بــعض الــتــصــرفــات ومـا دامـت نــيـة

الطالق موجودة فال خوف ان اعتدل وإال فالعالج األخير.
هـمـسـة: من تـعـرفـتى عـلـيـه فى الـنت الشك هـو انـتـشـلك من وحـدتك وغـذا
جفـافك العـاطفى ولـكن حيـاتك وبيتـك هم األحق وصبـرتى ١٠ سنوات فال

بأس بسنة اضافية وياريت يتخللها رحلة عائلية إلى شرم الشيخ.
< عبير مدحت

.. ـشكلة احلقـيقية تكـمن فى العقل.. أى مشـكلة ب أى اتنـ ليها وجه ا
شـكلـة فيـها هى وده كـان ألكتر من مش عـارفة لـيه حسـيت من كالمهـا ان ا
سـبب.. هـى قالـت ان عنـده عـقـدة نـقص وعـشـان كـده بـيـعـامـلهـا وحش وفى
نــفس الـــوقت قــالت انـه بــيــعـــامــلــهــا وحـش بس فى وقت مـــشــكــلـــة الــعالقــة

اخلاصة اللى بينهم يعنى مش عقدة نقص وال حاجة!!
ـشـكـلة أو الـلى بايـن انهـا هى الـلى شـايـفـاه أقل منـهـا ولـكن هـو مـاعنـدوش ا
ـعنى أدق لـو عـنـده مـشكـلـة يـبقـى من اإلحسـاس الـلى اسـتـشعـره مـنـها دى
قـالت أكـتـر من مـرة انـها مـش بتـحـسـسه انه أقل مـنـها فى حـاجـة وده مـعـناه

انها على طول مدياله اإلحساس ده.
أمـا بـالنـسـبة لـلـعالقة اخلـاصـة فطـبـيعـى ان أى طرف يـطـلب فى وقت عدم
ـهم طـريـقــة الـرفض والـتـأجـيل عـشـان تـفـضل رغــبـة الـطـرف اآلخـر ولـكن ا

العالقة ما ب االتن زى ما هى.
شكـلة اللى جواها هى األول.. فكرة انها تسيبه رأيى الشخصى انها حتل ا
ـشـكـلة مـش وجـود األوالد الن اضـطراب الـعـالقة أوال مـش هـو ده احلل.. ا
اللى بيـنهم حتأثر علـى األوالد أكتر من انفصالهـم لكن هو قرار وحتديد ما

أريد وما أصبو ألصل إليه.
< منى حلمى

بــيـقــولـوا الـصــبـر جــمـيل وانــتى صـبـرتـى كـتـيــر أوى وبـتــقـولى انه أخــيـرا بـدأ
ـــوضــوع الــنت ده فـــأنــا انـــصــحك انك تـــقــرأى قــرآن يــتـــحــسن وبـــالــنــســـبــة 
وتــسـتــغـفــرى ربـنــا ومـتــصـدقــيش ان ده حب وال ان الــشـخص ده مش عــايـز
يـدمر حيـاتنا وحـاولى متفـكريش فيه أبـدا فكرى فى والدك وجوزك وادعى
ربـنــا انه يــصـلح حــاله مــعـاكى لــكن أوعى أبــدا أبــدا انك تـســمـحـى لـنــفـسك
تـدخــلى فى عالقـة كـده.. أكــيـد الـلى قــابـلـتـيه عــلى الـنت ده رسـمــلك الـدنـيـا
الــورديـة وأحالم وكالم من ده واتــهـيـألك ان هــو ده احلب وانه أحـسن راجل

< محمد أبوضيف
أنـا رأيى مـخـتلـف عن أى حد شـويـة أنـا عارف أن الـكالم مع حـد عـلى النت
ده خـيانة بس بـردو هو الـلى وصلـها لكـده هى غلـطانـة بس هى ملـقيتش أى
حل قصدهـا غير كـده بس ارجع وأقولهـا مهمـا كان هو مـحترم وبـيحبك هو
إزاى هـيثق فـيـكى لـو اطلـقتـى واجتوزتـيه مـثال وكمـان أنـا شايف إنـهـا خايـفة
على الـبيت واألوالد فالزم تعرفى إنتى عـايزة إيه بالضبط عـلشان إنتى كده
ــكن مـتــكــسـبــيش أى حـاجــة هـتــبــقى وحـيــدة أكـتــر ولـو هـدمــرى حـيــاتك و
كن يكون أحسن لـيكى وألوالدك فا فكرى شوية وهو احلمد الله اطلقتى 
بقى كـويس مـعاكى دلـوقـتى شوفى هـو هـيبـقى عـامل معـاكى إيه الـفتـرة اللى

جاية وربنا يهديه ويهديكى.
< أحمد صبرى

لو لـيا واحد صحبى وجه يـوم وضربنى على قفايـة وأنا سكت وفى يوم تانى
جه وضــربـنـى بـاأللم وأنــا ســكت والــيـوم الــتــالت جه وادانى بــالــشـلــوط فــأنـا
زعـلت وضـيـقـت هـيـقـولى زعـلت لـيه مـنــا كل يـوم بـضـربك اشـمـعـنى دى بس

اللى وجعتك.
انتى عاملة بالضبط زى احلكـاية دى جاية بعد ١٠ سن تشتكى وطبعا فى

والد ودى مشكلة.
موضوع النت والراجل ده أكبر  غـلط ألنك مجروحة أوى محستيش باحلب
وال احلـنان وطبعـا واكيد عندك مـشاعر مخزونـة النك بتقول مـحبتيش قبل

كده فسهل كدا إن مشاعرك تنجرف ألى شخص وحتسى إنك بتحبيه.
< عبير سامى

أنـا رأيى إن مشـكـلة مـعـظم الـناس هى رن مـحـدش اتعـود يـواجه شـريكه فى
ـشكـلتـهـا وهو واجـهه بحـقيـقة احلـيـاة بأحـاسيـسه واعتـقد انـهـا لو واجـهته 
مـشـاعره نـاحـيتـهـا أكـيد هـيالقـوا حـاجات جـمـيـلة مـشـتـركة وكل واحـد يـقول
لـلـتــانى إيه الـلى مـحـتــاجه وإيه الـلى مـضــايـقه وبـكـده يـحـصـل تـواصل بـيـنـهم

ويتغلبوا على سلبياتهم.
ـوضـوع الشـات ده كـان نـتيـجـة أرف زهق أريـفة أو حـب تغـيـير أو بـالـنـسبـة 
هرب أو حتدى تـثبت بى لنـفسهـا إنها لـسة مرغـوبة كل دى أحاسـيس وقتية
هـتنساهـا أول ما العالقة بـينها وب جـوزها تتحـسن أهم حاجة زى ما قلت
الـتـواصل بــالـكالم بـدون أى حـرج حــتى فى مـوضـوع الــعالقـة اخلـاصـة ودى

أحسن طريقة نواجه بيها مشاكلنا.
< ميادة حس

ـــــشــــاكل مـــــوجــــودة من يـــــوم زواجــــكم حـــــسب كـالمك وانت ــــفــــروض ان ا ا
ـشاكل ـدة ١٠ سـنوات عـلـشان األوالد.. والـلى خالكى تـتـحمـلى ا حتـمـليـتـها 
ــدة دى كـلــهــا يـخــلـيــكى تــسـتــمــرى والـواقع إنـه كـان عــلــيـكى تــركه من عــنـد ا

إحساسك بكل تلك اإلهانات وقبل وجود األوالد.
< آسر مطر

ـشكـلة أنـا شايف إنـها ضـحيـة من البـداية لـلنـهايـة كانت بـالنـسـبة لـصاحـبة ا
ـسـتـوى مـحـتــاجـة تـتــجـوز واحـد يـفــهـمـهــا ويـبـقى صــديق لـيـهــا وعـلى نـفـس ا
الـثــقـافى واالجــتــمـاعى وأنــا شـخــصـيــا مش فــاهم إزاى عـاشت مــعـاه عــشـر


