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ا أﻞ وﺧوا اﻟة ﻣ" ﺻﺎء وأﻣ"
دﺣﻼن :آﻣا أن ً

 10ﺳ14:46 - 2017 
ا أﻞ إذا ﺎم اﻟﻊ ﺎ
دﺎ اﻟﺎد اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن ،اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟورة أﺧ اﻟة ﻣ ﺔ ﺎﺷﻲ ة )ﺻﺎء وأﻣ (واﻟﺣ ﻣﻠﻬ واﻹﺎن ﺄن ً
ﻠﻬ.

وﻧ اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ،ﻣ ﻠﻞ ،ﻠﻰ ﺻﻪ اﻟﺔ ﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ،ك ،ﺔ "ﺻﺎء وأﻣ "ﻣﺔ ﺎرة" :ة رُ ﺣﻧﻬﺎ ﺗُّﻠﺎ أن ﻧﺎﺳ اﻟ وأن
ﻧﺎﺳ اﻷﻣﻞ ،ﺗﺣوا ﻣﻠﻬ وﺗﺎﺳا اﻹﺎن ﺄن اً أﻞ".
و اﻟﺎد اﻟﺎو  ،أﻣﺎﺗﻪ ﺎﻟﺎء اﻟﺎﺟﻞ ﻟﺎء ،وﻟﻠﺎب اﻟﺎع أﻣ.
ﺔ ﺻﺎء اﻟ از وأﻣ ﺑاش ،أﺛﺎرت ﺿﺔ إﻧﺎﻧﺔ ة  ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ،إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛت أن ﻻ ﺷﻲء ﻊ أن ﯾﻬم اﻟﺎة ﻲ ة ،وﻟ ﻣﻠن ﺣﺎر،
اﻟ ﯾﻰ أ ﺣاس اﻟﺎة ﻬﺎ.
وﻻ ﺷﻲء  اﻟ ﺑ وﻟ ﻣا ﻬﺎ اﻟﻬاء ،ﻲ ة
ّ
وﻟ ﻻ ف ﺻﺎء وأﻣ ،ﻠ أ ﻲ اﻟر اﻵﺗﺔ  ﺗوا اﻟض واﻷﻟ  ،أن ﺎﻧ ﺗ ﺻﺎء اﻟت ،أﺻ اﻟم ﻲ ﺣﺔ اﻟ اﻟﺎء ،ﺗ ﻼ أﺟﺔ
ﺎﻟاﺷﺎت ﺣل ﻧﺎر ﺣﻬﺎ ،ﻷﻣ ﺳﺄﺧﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﺎ اﻟﯾ.

ﺗﺎﯾ اﻵراء واﻟا ،ﻣ زواج ﺷﺎب ﺔ ﻠﻰ ،وﻟﺢ ة ﻬﺎ ﻠﻰ واﺣة ﻣ أﺟﻞ  اﻟ ،واﻟﺎء ر ﻞ اﻟﺎت ،ﻟ ﺻت اﻻﻧﺎن ﺑﺟدﻩ
اﻟ ،ﻠﻰ ﺻت اﻟﺳاس اﻟﺎس اﻟ ﻟﺔ اﻟ ،وﺗﺎﻬ ﻣﻊ اﻟﺎة ،ﻣﻬﺎ ﺎﻧ ﺎﺳﺔ.
ﺻﺎء ﻣﺔ "اﻟﻠﻰ" اﻟﻲ ﺗﻧﺢ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻠﻰ ﺳﻲ اﻟﻞ ﻲ ﻣﻰ اﻟﺎء ﯾﺔ ة ،ﻟﺎﺎت ،وﺎدت أﻧﺎﺳﻬﺎ ﺗﻠ  رﺋﻬﺎ ،و"أﻣ "ﺎﻣﻞ اﻟﺎﺔ اﻟ ﺛﺎر
ﻠﻰ ﻞ اﻟﺎﻟ وﺣﺎول اﻟب إﻟﻰ ﺻﺎء ،أﺻ ﺣﺎﯾﻬﺎ ﺔ ﺎﺷ ﺟﻬﺎ ﻣض اﻟﺎﺔ ،اﻟﻰ ش اﻟﺔ ،ﻟﺎ ﺎ  ﺧ ،ﻠﻰ ﺳﺔ اﻟواج.
ﺻﺎء ﻲ اﻟﺎت ﻣ ﺎ ،ﺎوﻣ ﻣﺎ" ﺎﻣﻞ اﻟﺎﺔ" أﻣ أﺑ اﻟﻼﺛ ﺎﻣﺎً ،وﻟﻬﺎ ﻟ ﺗ أﻣﺎم ﻣﺎﻩ اﻟﺔ ،ﺗﺎﻬﺎ ،وﻣ"  وات" ﻣرة ﻲ
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اﻟ ،اﺳﻠ ور راﯾﻬﺎ اﻟﺎء ،ﻟﺎﺋ ﻠﻰ ﻞ اﻟﺎﻟ ،واﻟ ،ﺔ اﻟﻠﻰ اﻟﻲ ﺎﻧ ﺗ أﺎﻣﺎً ﻟ ﺑ اﻟت ،أﺻ اﻟم ﻲ ﺣﺔ اﻟ
ﻣﺎدﯾ
ّ
اﻟﺎء ،ﺗ ﻼ أﺟﺔ ﺎﻟاﺷﺎت ﺣل ﻧﺎر ﺣﻬﺎ ،ﻷﻣ ﺳﺄﺧﺎ إﻟﻰ ﺷﻬﺎ اﻟﯾ ،ﺑاﺟﻊ  ﻟداوﺔ ﺎﻧ ﻣة ﻠﻰ ﺻﺎء اﻟﻠﺔ ،واﻟﺔ واﻟﺔ.

ﺻﺎء اﻟﻲ ﺗ ﻣ ﻠ أﻣ ﺧﺞ اﻟﺎﺣﺔ واﻟﺎدق ،واﻟ أﺟ ﻠﻰ أن ﻞ ﻲ ﻣﺎل ﻟ ﻣﺎﻟﻪ ،ﺎﻟ ،ﻧ أﺎً ﻲ إﺎع أﻞ ﺣﻬﺎ ﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗ
اﻟﺎة ﻣﻪ ،اا ﻠﻰ زواﺟﻬﺎ دون أن ا أﺑاب اﻟﯾات اﻟﺔ ،واﻻﺣﺎﻻت اﻟداوﺔ ،اﺣ أﺎم ﺻﺎء وأﻣ ﺗل دون ﻠﺔ وﻻ ﺗﻞ ،اﻟﻰ ﺣﺎة ﺟﺔ.
وﺎء ،وﻣ  إﺻ ارﻩ اﺟ ﺻﺎً ﺔ ﻣ أﺟﻞ أن ﯾع ﻠﻪ ﻟﻪ ﺻﺎء ،ورع ﺟء ﻣﻪ ﻲ ﺟﺎ،
أﻣ اﻟ ﺧ ﺻﺎء وﻲ ﻣﺔ ﺎﻟﻠﻰ ،دﻊ ﻣﻬﺎ ً
ﻲ ﺣﺎل ﺗﺎ اﻻﻧﺔ ،وﺗا اﻹﻣﺎﻧﺎت ،وﻻ ﻰ ﯾ ﻟﻬﺎ  ﻠﻰ ﺗﺎﺑ وﺗا ﻣﻊ ﺟﺎ ،وﻬ ﻠﻰ راﺣﻬﺎ ،ﻟﻞ ﻩ ﻣﻬﺎ ،ﻣﺎ اﺳﺎع اﻟﻰ ذاﻟ
ﺳﻼ.
ﺣ اﻧ ،ﺑﻞ ﺑأت ﻣﻊ رﺔ اﻟﺔ ﻲ ﺗ ﻣﺿﻬﺎ ،وﺻارﺎ ﻠﻰ اﻟﺎء ،ﻻ ﻣ أﺟﻠﻬﺎ ﻲ  ،وﻟ ﻣ أﺟﻞ ﺣﻬﺎ اﻟ أﺻﺢ ﺧﻬﺎ
واﻟﺎﺔ ﻟ ﺗﻪ ّ 
وﺳن ﯾﻣﺎً زوﺟﻬﺎ ،وﻟ ﻬﺎ رﻧﺔ اﻟﺎر ،وﻣﻠﺎت اﻟ ﻟ اﻟﻼج ،وﺗ اﻟﺎر  رف اﺗﻬﺎ اﻻﻧﺎر ،ﻠﻰ أﻧ ﻻ ﻊ اﻟﺎﻣﻊ وﺟﺎً،
رﺎ ﺻﺎء وأﻣ ﺎ ﺑاﺔ ﺧﻠﺔ ﻟﻠﺎة ،ﺎول ﻞ ﻣ ﺎول إﻼﻬﺎ  ﺎع ة ،ورﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﻣﺔ أﺧ ﻲ اﻟﺎﺔ ،ﺻرﺎ ﺷﺎب ﺧﺞ ﺑ ﻟ  ﻟﻪ أن
ﻞ وﺔ ﺗﺎﺳﻪ ،ﻟﺎﻧ اﻟﺎة أﺟﻞ ،ور ذﻟ ﻟ ﻪ اﻟﺔ وﺔ اﻟﺎش ﻟﺢ ﺎر اﻷﺟﻬة اﻟﺔ ،وﺗ ﺷاﺷ اﻟﺿﻰ.
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