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  األستاذة الفاضلة ميسون حيىي
  حتية طيبة وبعد

 . علمية اخلاصة مبوضوع الة وآمل أن حتوز على رضاكمفإنين أبعث إليكم املادة ال

  .مع متنيايت لكم بالتوفيق
 
وإىل أي حد ميكن أن , هل تؤيدين مناقشة األهل أبناءهم املراهقني يف موضوع اجلنس .1

 يكون النقاش مثمرا؟

, قنياملـراه الـنشء و ساسة واهلامة يف حياة اجلنسية من املواضيع احل تربيةألن ال, نعم أؤيد ذلك
من أجل حيـاة   واملهارات احلياتية الالزمة بالتربية اجلنسية تزويد املتعلم باملعلومات الصحيحةويقصد 

تعزيـز الضـبط   توفري الصحة النفسـية مث  عمل على يمناقشة هذا املوضوع اهلام إن  .جنسية سليمة
يئة األبنـاء والبنـات   وهو اجلانب الوقائي  حتتاج األسرة إىل أن تراعي. االجتماعي يف حميط األسرة

وهو اجلانب العالجي مع االهتمام بإلجياد احلصانة والعفة حقائق ومفاهيم التربية اجلنسية  للتعامل مع
م يف حل املشكالت املتعلقة بالطاقة اجلنسيةتعديل املفاهيم اخلاطئة عند األبناء ومساعد .  

مع األبنـاء  مثمرا اجلنسية  التربية حولهناك مجلة من اخلطوات ميكن إتباعها كي يكون النقاش 
  :منهاواملراهقني 

ألا تساعد على انتقاء العبارات املناسبة لعمر وعقل املرحلة العمرية للطفل خصائص معرفة  •
  .الطفل

ال بـد مـن   . عن بعض األمور اجلنسـية يسأل  اداقية وجتنب الكذب على الطفل عندماملص •
دون وموائم مع عمر الطفل وقدراته الذهنية  صريحمبسط وبشكل  اإلجابة عن أسئلة الطفل

وقد يكون الطفل شاهد بعـض املواقـف يف    .ل من طرح األسئلة اجلنسيةيهوتالتكلف أو ال
قبـل  – التأكدالتلفاز أو غريه كأن يرى ما حيدث يف غرفة الوالدة يف املستشفى لذلك علينا 

  .وملاذا يسأل اليت يتحدث عنها،من أين عرف املعلومات  -اإلجابة عن سؤاله
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م االستماع اإلجيايب للطفل وعدم مقاطعته بأن هذه املواضيع كبرية عليه ألنه قد حيتاج إىل فه •
دود السـؤال وعـدم   حبوضرورة االلتزام يف اإلجابات , معاين معينة أو حل مشكلة جنسية

  .تعقيد الطفل
ملراهقة وخاصـة  استخدام بعض الرسومات التوضيحية إذا كان الشاب أو الفتاة يف مرحلة ا •

 .ومنوهاري أعضاء اجلسم لوغ وتغالبوالطمث ب املواضيع املتعلقة

واحة الصـدق   معاجلة املشكالت اجلنسية اخلاصة عرب اجللسات الثنائية كي تكون املصارحة •
 .والتالحم والشعور باألمان

 مناقشة بعض القصص واألحداث اجلارية املتعلقة بالتحرش اجلنسي مما تنشـر يف اـالت   •
  .إذ تطلب األمر واجلرائد بغرض استنباط العرب والعظات

  
يف جمتمعاتنا احملافظة يرى الكثري من األهل أن اخلوض يف هذا املوضوع ضرب من العيب إىل .  2

معهـا   بناء ذا املوضوع بطريقة يتعاملأي مدى تصح هذه الرؤية؟ وهل من سبيل إىل تنوير األ
 اجلميع بإجيابية وانفتاح؟

خاص يهتم ذا دراسي وجد منهج ال يوالتربية اجلنسية يف جمتمعاتنا احملافظة مرتبة ثانوية  حتتل   
بل تتناثر مواضيع التربية اجلنسية يف بعض املناهج بصورة تفصيلية يف مؤسساتنا التعليمية املوضوع 

 بعـض املتراكم بعضه فـوق   هذا الكبت ولقد ولد. والعلوم منهج التربية اإلسالميةوخاصة يف 
إن املطلع على تعـاليم اإلسـالم   . وعدم اخلوض يف تلك املواضيع الكثري من االحنرافات اجلنسية

يدرك أنه ال حياء يف الدين وأن سلفنا الصاحل استعرض مسائل جنسية يف غاية الدقـة وشـرحوا   
ونفـرد لـه    عملية اجلماع بعبارات ال تنقصها الصراحة وهو األمر الذي ينبغي أن نسري عليـه 

عند ) التابو(إن اجلنس موضوع شبه مغيب وقد يصل إىل درجة املمنوع احملرم . راسات مستقلةد
  .االجتماعي  احمليطيف) فوبيا(وأصبح التعبري عن الغريزة اجلنسية  البعض

إن الناظر يف مواقع االستشارات التربوية يرى أن املشاكل واالحنرافات املتعلقة باجلنس هلـا  
وذلك ألن السؤال عرب االنترنت ال حيتاج إىل املواجهـة بـل    ستشاراتنصيب كبري يف تلك اال

ونلمح من ذلك أمهية اخلوض بالتربية . عن املستشار حتت أمساء مستعارة يتوارىلسائل أن ميكن ل
واالحنراف والتحـرش   اجلنسية يف حميط األسرة واملدرسة لكي جننب فلذات األكباد من األمراض

يت يف ميدان االستشارات فإنين أؤكد بأن األمية اجلنسية ظاهرة منتشرة من خالل خرب ...اجلنسي 
وأقصد باألمية اجلنسية اجلهل بأبسط مفاهيم اجلنس املتعلقـة باجلمـاع والطمـث والبكـارة     

. من االحنرافات اجلنسـية  الكثري أدت إىل بل الثقة العمياء باخلادمة أو السائق أو البائع واالستمناء
ممـا   تداول هذا املوضوع واخلوف من احلديث عنـه قلة  األمية اجلنسيةمثل  من أسباب انتشار
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ية وتفعيل القوانني اخلاصة برعاية الطفل رعاية كرميـة  ويتطلب تكثيف الدورات التدريبية والتوع
  .بعيدة عن اإليذاء واالستغالل اجلنسي

   : أسريا سيةوالبنات لتنمية ثقافتهم اجلنل تنوير األبناء وفيما يلي إشارة إىل سب
واإلجابة عن أسئلتهم احملرجة وإشعارهم بـأن الوالـدين    احلوار الفعال مع األبناءفتح باب  .1

 .واملعلمني هم املصدر األساسي حلل مشاكله اجلنسية

 .تزويدهم باملعلومات العلمية الصحيحة واحلذر من املعلومات املبنية على املبالغة .2

 .أسئلتهم احملريةاإلفصاح عن ري عن معانام اجلنسية وتوليد الثقة والدعم النفسي هلم للتعب .3

األفـالم   –االت اجلنسـية  (الضارة املعرفية تدريبهم على االمتناع عن استخدام املصادر  .4
 ).رفاق السوء -اهلابطة

 .تعويدهم على آداب االستئذان .5

ا بصـورة  عدم ضرب األطفال الصغار إذا قاموا بلمس أعضائهم التناسلية فهذا حيدث أحيان .6
 .عفوية الستكشاف اجلسد

  
إذا اعتربنا جازمني أن احلديث يف هذا املوضوع الزم وضروري فما هو سن األبناء  3

  املناسب الذي يستطيعون فيه استيعاب األمر بصورته الصحيحة؟
ولكـن جرعاـا    نعومة أظفارهممنذ مع األبناء موضوع الثقافة اجلنسية ميكن احلديث عن 

يدخل الطفل يف عامل اجلنس منذ السنة الثالثة تقريبا ويبدأ بالتعرف على  .ىل أخرىختتلف من مرحلة إ
 وقد تكثر أسئلة الطفل حول موضوع اجلنس وخاصة يف معرفة الفرق بني. فيتلمسهاأعضائه التناسلية 

وكلما كرب الطفل زادت أسـئلته  وكيف ولد؟ ومن أين جاء املولود اجلديد؟ , الذكر واألنثى أعضاء
من األمور اخلطرة أن الطفل يف مرحلة الروضة قد يقلد منـاظر   .نسية وأراد اإليضاح بشكل أكرباجل

وجتنب اللقطـات   األمور النافعة فلهذا جيب تعويده على مشاهدةجنسية شاهدها أمامه أو يف التلفاز 
ـ . اهلابطة اءتين أم طلبـا  إن متابعة األبناء تعين القرب من واقعهم وهذه قضية يف غاية األمهية ولقد ج

للمشورة وكانت مشكلتها أا اكتشفت من ولدها أن اخلادمة يف املدرسة تقوم باللعب يف أعضـائه  
  .كبريةالتناسلية وألن األم اكتشفت األمر مبكرا فإن األضرار النفسية مل تكن 

م من املؤسف حقا أن نصرف كل انتباهنا ملتابعة التحصيل الدراسي ألبنائنا مث نغفل عن حيا
إننا نسأل الطفل عن درجاتـه وواجباتـه   . الشخصية ومنوهم اجلسدي وأحواهلم اخلاصة مع زمالئهم

  . املدرسية فور رجوعه منها وقد ال نسأل عن يومه وأنشطته االجتماعية
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يف ظل الفضاء املفتوح وغزو املعلومات واملواقع اجلنسية بيوتنا من خـالل شـبكة    4
ت ا موضوع اجلنس سيكون غري ضروري أم أنه باالنترنت هل جتدين أن احلديث يف

 أكثر إحلاحا من ذي قبل؟

اجلنسية ضروري يف كل األزمنة فال يوجد زمن إال وله مشـكالته   أعتقد أن موضوع التربية   
كـل بيـت    قد أصبحت الثورة التكنولوجية تـدخل ل .اجلنسية وقد ختتلف من عصر إىل آخر

كوسـيلة جديـدة إلنشـاء     إىل االنترنتتلجأ  فتياتالشباب والمن  غري قليلةشرحية  وظهرت
اإلباحيـة ونشـرها يف   واألفالم أو رؤية بعض الصور , مع اجلنس اآلخر غري مشروعةعالقات 

فمن األمهية مبكان االهتمام بتوعية الشاب والفتاة بقواعـد  . عرب البلوتوث أجهزة اهلاتف النقال
  .األمور النافعةالترفيه املباح ويف اهلواتف النقالة ووالقنوات الفضائية , االنترنت استخدام شبكات

  

 بالتربيـة  كونك مستشارة يف املركز شبه اإلقليمي للطفولة واألمومة هل تأتيك أسئلة خاصة -5
  اجلنسية يف حميط األسرة؟

مـن هـذا   تكون األسئلة  غالبااجلنسية يف خمتلف األعمار ولكن  ديدة ختص التربيةنعم هناك أسئلة ع
وأعتقد أن احلرص على اخلصوصيات جتعـل معظـم    رسائل اإلمييلعن طريق عرب اهلاتف أو الصنف 

عرب اإلمييـل السـؤال    أجبت عنهاومن األسئلة اليت .  الرسائل واملكاملات حتت أمساء ومهية أو رمزية
  :التايل

أرسل لك هذه الرسالة ولقد كرهت زوجـي  ... الدكتورة الفاضلة لطيفة الكندري : سؤال
حيث كانت معاملته يل جيدة عندما تزوجنا مث بدأ يعاملين معاملـة خمتلفـة   جتاهي تغري سلوكه  الذي

مع ابين اجلميـل فمـاذا   أنا سعيدة ... جدا حىت كرهت ممارسة احلياة اجلنسية اليت يريدها باستمرار 
  جعل حيايت اجلنسية ناجحة؟أفعل وكيف أ

  .من قلب زوجكابنيت العزيزة زادك اهللا حبا يف ولدك، وقربا   
مشكلتك هي مشكلة شائعة وشائكة فاصربي واحتسيب وأصلحي فاحلياة إصرار على اإلصـالح وإال  

  .طعم للحياة كلها فال
ها أنت تكتبني إيل للمرة الثانية وقليب معك ، ودعائي لك، وإليك بعض اإلرشادات إضـافة    

  .يف الرسالة السابقة ملا سبق أن قلت لك
قـد  : أساس املشكلة وأنا أقـول  -فقط –تني وجعلت الزوج شرحت موضوعك يف رسال  

احليـاة  إن . من دون قصد منك مع احترامي الشديد لشخصك الكـرمي تكون احلقيقة عندك ناقصة 
الزوجية اندماج اجتماعي قوي، ونسيج نفسي واسع ال يضعف إال بفتور الطرفني يف الغالب وهـو  

  . ناتج من اإلخالل بوظيفة أساسية أو أكثر
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قد يعاين زوجك من غلظة يف املزاج، وجفوة يف الطباع ألنه يفكر بنفسه فقط ولكن احلل ال 
كل املتزوجني ميرون مبرحلة الفتور بل اجلفوة خاصة يف السنوات األوىل من . تكرهينهيكون أبدا بأن 

  . الزواج وخيتل امليزان يف بعض األحيان
ولكنه مل يوفق ويتناغم مع الغريزة الطبيعية ا معمشكلتك أن زوجك حيب أمرا أحله اهللا لكما   

إىل املوازنة فلماذا تنظرين لألمر كله مبنظار قامت ومل ال تستعينني باحلب مبعنـاه الرحـب يف ـذيب    
  .أفكاره، وعباراته، وأسلوب تعامله معك

ويعـاين مـن   ... إن جتارب احلياة علمتين أن من الناس من يسرف يف األكل أو اجلماع أو   
ورغم أن الناس . زمنا طويال مث يدرك أنه ال بد من ترويض النفس على االعتدال يف التمتع بالنعمذلك 

يدركون خماطر اإلسراف ومهالك التمادي يف األكل والشرب واجلماع إال أن نسبة كبرية ال تـدي  
  . إىل االعتدال يف كل حال يب من طبع زوجك وجاهدي يف إرشادهفال تستغر. لطريق التوسط

ابنيت العزيزة إن املرأة العاقلة تستطيع أن تغري الزوج عندما تغري من نفسـها، وتشـاركه يف   
 إسعاد األسرة فال تتنازيل أبدا عن هذه الفكرة وكلما اشتدت احملن من حولك ازدادي قناعة ذا املبدأ

بني الزوجني  ةاهيالكرال شك أن إصالح النفس والناس و فاملسلم ال يستسلم لليأس أبدا بل يسعى يف
  .احنسارنذير بداية خسارة و

يف قلبك ال يف يـد أب أو أم أو زوج أو جـاه أو    -حبمد اهللا ورمحته-إن السعادة يا ابنيت 
يد العـون لكـل مـن     ال بد من مد. شهادة فاغتنمي كل حلظة للتمتع ا فإن التحديات ال تتوقف

رهت منه شيئا فستعجبك منه أشـياء  وزوجك إن ك. حولك لتوسعي نطاق السعادة يف أرجاء دارك
  .موضوعيةو فكوين بصرية عادلة

وإنين أقترح عليك أن تمي مبطالـب زوجـك   . األمل يف اإلصالح خري زاد ملشوار الزواج
اجلنسية مبا يتوافق مع رغبتكما معا فمن املمكن أن زوجك يبالغ يف اجلنس فيجـب املوازنـة وقـد    

انب فعليك باملوازنة ولعل األمر حباجة إىل جلسات مصـارحة  تكونني أنت مقصرة يف تنمية هذا اجل
  . لتحديد االحتياجات

أود أن أقدم لكما خالصة خطوات وآليات قد تنظم حياتكما اجلنسية فاقتبسي بعض األفكار 
  :اليت رمبا تناسبكما

 تضعف عالقاتنا وممكن ممارسـتها كمتعـة  مملة ميكن ممارسة اجلنس كعادة  -1
اية الزواج حلوة ألن احلياة اجلنسية مل تصبح عادة رتيبة للطرفني وبد متجددة

واملطلوب احلذر من حتويل حياتنا إىل عادات روتينية جامدة . أو وظيفة الزمة
ال بد من حتصيل أكرب قـدر مـن اللـذة    . اجلسدال تنعش ال تسعد الفؤاد و

هامة  وهذا حيتاج للتجديد دائما واالعتقاد بأن احلياة اجلنسيةجنسيا للطرفني 
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يف سعادتنا الزوجية مع التذكري بأن هناك لذة دائمة للحب، وللكلمة اجلميلة، 
  .املداعبة اللطيفة فاجلنس ال يقتصر على اجلسد فقطاللمسة احلانية وو

اخلجل مطلوب واحلياء سعادة ولكن هذا ال يعين أن الزوجة ال تبني للـزوج   -2
 . رسة اجلنسيف مما تزيد من سعادا وتضاعف لذاالطرق اليت 

املتعة اجلنسية ال تكون يف الفراش فقط بل نستطيع بعيدا عن أنظـار األبنـاء    -3
والبنات أن نداعب أزواجنا باللمسة والقبلة والكلمات الذكية فيتغري مفهـوم  

 .اجلنس املرتبط باجلماع فقط فتتوسع وتتنوع احلياة بأطياف من األطايب

واإلطـالع علـى    تحقيق االعتدالاالنفتاح على التجارب اجلنسية الناجحة ل -4
  . ية والبصرية يف هذا البابعاإلصدارات السم

قَالَ ابن عباسٍ رضـي  . َاالعتناء بامللبس والتفنن يف التزين يف الفراش واملنزل -5
َألنَّ اللَّه  إني ُألحب أَنْ أَتزين للْمرأَة ، كَما أُحب أَنْ تتزين لي ،: اللَّه عنهما 
: وقَـالَ أَبـو يوسـف   . }ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف{: تعالَى يقُولُ

  .يعجِبنِي أَنْ تتزين لي امرأَتي ، كَما يعجِبها أَنْ أَتزين لَها

فاجئة قد ترقق الـذوق  الرسائل القصرية املؤدبة عرب اهلاتف النقال أو اهلدايا امل -6
 .ومها يف خضم أعباء الروتني اليومي وتعطي راحة نفسية واشتياق للزوجني

األفكار اإلبداعية ال ميكن حصرها فاالستمتاع بالورد، أو العطر اجلميـل ،   -7
وأكل بعض الفاكهة والتفنن يف تذوق العصائر يف املساء بقـرب السـرير ،   

، وتغيري ديكورات غرفـة  الرومانسية ىوقراءة الشعر الالهب، ومساع املوسيق
 .  ميكن أن تصاحب حياتنا اجلنسية وتثريها بطريقة أو بأخرى... النوم

راجعي ذكرياتك الزوجية السابقة وادرسيها بأمانة وغـريي مـن نفسـك     -8
واطلعي على التجارب الزوجية يف االت املعنية ذا اال فالثقافـة قـوة،   

 .واملعرفة غذاء

ج يشارك أكثر يف متابعة وتربية ابنك فالفراغ ، وغياب األهداف اجعلي الزو -9
من أسباب ضعف عطاء اإلنسان فيوجه طاقاته حنو اجلنس حىت يستويل على 

 .حسه وكيانه ووقته

يا ابنيت احلبيبة حويل تعاسة احلياة اجلنسية إىل سعادة أسبوعية واستبشـري خـريا   
واهللا ال  محاية أسرتك الصـغرية  ؤل، والتصميم علىواستعيين بالدعاء، والكلمة الطيبة، والتفا

يضيع أجر العاملني فكوين من الساعني يف إرساء وبناء معاين احلب مبعناه الواسع املتـدفق يف  
  .أسرتك وكوين واثقة بقدراتك
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  ؟يف العامل العريب ما أهم إشكاليات غشاء البكارة يوم الزفاف -6 
لزوجها فال ميسها أحد وتصون فرجها وحتصـن نفسـها   املرأة املسلمة بأا قرة عني تتميز 

إن توعيـة  . مطالب بتحقيـق العفـة   الزوجية وكذلك الرجل ممارسااومتعتها اجلنسية قاصرة على 
بشـدة  يف حاالت قليلة إذ قد تنزف املرأة جدا ليلة الزفاف مهمة  قبلالزوجني جنسيا خاصة وتأهيل 

وهنا أود أن أشـري  . إذا كان الغشاء مطاطياغشاء البكارة  نزول دمبعد اجلماع مباشرة أو قد يتأخر 
إىل معلومة هامة ذات صلة مباشرة بعاداتنا يف العامل العريب وقد تقع مظامل جسيمة يف حال اجلهـل يف  
التعامل معها وأود أن اقتبس باختصار النص التايل من موقع إسالم أون الين الذي يقدم استشـارات  

   .تربوية ونفسية وصحية
إن غشاء البكارة غشاء رقيق جدا تغذيه بعض الشعريات الدمويـة الدقيقـة،   "ورد يف املوقع 

ويؤدي متزقه إىل نزول بعض قطرات دم قليلة، ولكن إذا راعينا أن ذلك يكـون يف إطـار العمليـة    
فـرازات  اجلنسية الكاملة مبراحلها املختلفة من يئة وإثارة مما يؤدي إىل إفراز كمية كـبرية مـن اإل  

املساعدة لدخول العضو واختلطت هذه اإلفرازات بقطرات الدم القليلة ـ كانت النتيجة بقعة مـن   
...  اإلفرازات وقد تلونت بلون وردي باهت وليست بقعة دم كبرية أو حىت صغرية كما يتوقع البعض

بيعيـات ال  من الفتيـات الط % 15فهناك " ."نزول الدم ليس حامسا لوجود غشاء البكارة من عدمه
أي إن نزول الدم ليس هو العالمة الوحيدة لعفة الفتاة خاصة يف هـذا  , ينزل منهن دم عند املمارسة

  ".العصر
ومن الكتب البحثية اهلامة الـيت حتـدثت عـن اجلـنس يف العـامل اإلسـالمي كتـاب          

)Encyclopedia of Women & Islamic Cultures(    الذي أشار إىل نقـص الدراسـات
يف كثري من اجلوانب اجلنسية عند املسلمني املعاصرين وذلك ألن الثقافة يف عمومها مازالـت  العلمية 

ولقد أشارت املوسـوعة املـذكورة إىل أن   ). 373ص ( التطرق إىل هذا املوضوع تضيق حماوالت
بكر سينزل منـها  فتاة حلقيقة بيولوجية هامة وهي ليس كل كبرية اتمعات اإلسالمية ال تعطي قيمة 

على أا عاهرة وقـد  ] الشريفة[اجلماع مما يسبب مشاكل كثرية منها النظر إىل الفتاة عملية الدم بعد 
  .وبذلك تفوت ومتوت فرص السعادة الزوجية )468ص (يعيدها الزوج يف ليلة الزفاف إىل أهلها 

يف ليلة هل ميكن أن يتأكد الزوج بنفسه من عذرية عروسه " خصائية االستشارات هبة قطبأوسئلت 
ال يستطيع الزوج التأكد بنفسه من عذرية عروسه يف ليلة الزفاف، وال بد لـذلك  " فقالت الزفاف؟

نه ال يستطيع، فأي مهانة هذه ميكـن  أواحلمد هللا . من طبيب أو طبيبة متخصصني للكشف عن ذلك
حليـاة،  قبال على اإليها العروس املقبلة على زوجها بكل نفس منشرحة وحب جارف وإأن تتعرض 

تلك املهانة اليت يفترض . ليها ممن يفترض فيه أن يكون سندها لعمرها القادم كلهإتلك املهانة املوجهة 
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الثقافـة  " (فيها سوء السلوك وتطعنها يف أقدس ما تزدان به الفتاة وهو شرفها وعفتـها وعذريتـها  
    .)26ارس، ص م 16م، جريدة الراي، 2007، طريق السعادة الزوجية... الصحيحة» اجلنسية

من غشـاء  املنحدرة الدم القليلة  قطراتإن ليلة الدخلة تشهد مصائب عظيمة مبجرد غياب   
وظـن   ،تصور خـاطئ سبب إىل األبد وغالبا بونار الريبة البكارة فيعيش الزوجان يف جحيم الشك 

ارة ليس غشاء البك. وتسرعنا فنخرب بيوتنا بأيدينا وجهلنا، وحكم مستعجل سيئ، واجتهاد باطل 
والطعن يف األخالق شيمة كريهة وإنين أقول وأكرر أن الفتاة جيب أن تصون نفسـها  ...نوعا واحدا 

والغريب أن الرجل الشرقي قد ال يرحم املسلمة إذ مل يشاهد دم غشاء البكارة وهو جاهل بأنواعهـا  
مـن صـور   و!!! نةاملسـكي  فاجرا مث يقيم الدنيا على رأس املرأةقد كان أو بعده وهو قبل زواجه 

حيب إن اهللا !! وبكارا) شرفها(ال يسأل عن قد الشرقي عندما يتزوج األجنبية أن الرجل  االزدواجية
ومن جهة أخرى كم من ...  الستر وكم من عفيفة ظلمت جبهالة وطعنت بأعز ما متلك زورا وتانا
مت من بيتني بيت تربت فيـه  فتاة صغرية عاجزة عانت الويل من زىن احملارم أو التحرش اجلنسي فظل

  !!!فإذا تكلمت عرضت نفسها للخطر وإن صمتت أقرت املنكر منهوآخر تزوجت 


