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ٍ
إﻟ اﻟﻞ"ﺳﺗﻲ" ﻠﻲ "ب"  اً ﻣﺎذا أﻞ؟

 15ﺳ00:34 - 2019 
ﺗﺎر اﻟ ﻣ اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻊ أﺑﺎﺋﻬ أﺛﺎء ﺗﻬ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎن اﻟﻞ اﻷول ،إذ ﻻ ﻠ ﻣﻠﻣﺎت أو ﺧة ﺎﺔ ﺣل ﺗﺔ أﺑﺎﺋﻬ ﻞ ﺳﻠ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺷﺎو
اﻷﻣﻬﺎت اﻟة ﺣل أﺎﻟﻬ اﻟﯾ ﺄﺧون اﻟب ﻠك ﻟﻬ ﻲ اﻟﺎﻣﻞ.
ذت  اﻷﻣﻬﺎت أن أﺎﻟﻬ أﺛﺎء اﻟ ﻣﺎ ﺎﻧا ﺑن  ن أﻧﻬ ﻣﺎ ون ﺳﻟن اﻟ ،وﻟ ﺎك أﺎل ﻲ ﺳ اﻟﺎﻣﺔ ون ﻲ إﻼق
"ﺳﺗﻲ وﻠ "ض ﺗﻠ اﻟﻠﺔ وﺣﻠﻬﺎ ﻣﻊ زﺔ اﻟﺎﺳ اﻷﺧﺎﺋﺔ اﻟﺔ وأﺧﺎﺋﺔ اﻟﺎ ﻲ ﻣ
اﻟب ،وﻻ ﯾم ﺳﻠﻬ ﺣﻰ ﻠ ﻣﻬ أﻠﻬ ،ﻟا اِّ 
"زن وزﺔ" ﻟﻸﺎل ،ﺣ ﺎﻟ :ﺗﺎﻧﻲ اﻟ ﻣ اﻷﺳ ﻣ ب أﺑﺎﺋﻬﺎ ،وﺗ أﻣﺎم اﻷﻣﻬﺎت واﻵﺎء اﻷﺳﺎب واﻟﻠل اﻟﻲ  أن ﺗ ﻬ ﻣﻞ ا اﻟﻠك اﻟ
ﻣب ﻪ  ،أﺳﺎب ب اﻷﺎل ﺧﺔ ﺧﺎل اﻟﻞ واﺧﻼﻪ ﺎﻟاﻊ ،أو ﺗ اﻟﺔ إذا  ﺗﺎﻪ ﻠﻰ ﻞ ﺻة وة ،و ب ﻟ ﺻرﺗﻪ 
اﻵﺧ ،أو ﻟﻠﺎ ﻠﻰ ﻣﺎ ،أو ﻟﻠل ﻠﻰ ﺷﻲء ﯾ ﻪ ،أو ﻟﻼﺳاذ ﻠﻰ إﺎب أاﻧﻪ ،وﻣﺎً  اﻷﺎل ﺑن ﻷﺳﺎب ﻬﺎ ﻣﻬم ،وﻬﺎ
 ﻣﻬم ،ﺈذا ﺗل اﻟب إﻟﻰ ﺎدة ﺎ ﺗو اﻟﻠﺔ أﻛ ﺧرة؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗُ اﻟﻞ اﻟ ب اﻷﻟﺔ وﺛﺔ اﻵﺧ.
ﻲ ﺧات :ﺣﻠل اﻟﻠﺔ وﺔ ﺟﻞ اﻟﻞ ﺻﺎدﺎً

ِ
ﻠ اﻟام اﻟﻬوء ،إذ ﻻ  أن ﻧﻩ اﻷﺎل ﻠﻰ ل اﻟﺔ؛ ﻷن ذﻟ  اﻟﻞ ﻠﻰ اﻟب ﻣة أﺧ ﻟ ﻣ اﻟ.
.1
 .2واﺟﻬﻲ اﻟﻞ ﺔ إﺎﺑﺔ ،ﻰ ﻻ ﺗﻠﻲ ﻟ" أﻧ ﺎذب" أو ﺗ اﻟﻞ؛ ﻷن ا اﻷﺳﻠب ﯾﻊ اﻟﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺎم وﻠﻞ ﻣ اﻟﯾ ،وﻻً ﻣ ذﻟ ﻟﻲ ﻞ
وء :أﻧﺎ أف أن اﻟ ﺗﻟﻪ  ﺻﺢ ،واﻟب  ﻣ ،ودﺎ ﻧ ﻲ اﻟﺿع.

 .3اﺳﻣﻲ أﺳﻠب اﻟﺄدﯾ اﻟﺎﺳ ،إذ ﯾﻲ أن ف اﻟﻞ ﺷ ﻣﻬ ،وﺎ:
ِ
وﻠ أن ﺗ اﻟﺔ وﻻ ﺗاﺟﻲ ﻬﺎ؛ ﻷن ﺗاﺟ  اﻟﺎب ﺳد إﻟﻰ اﻧﺎس اﻟ،
أﻧﺎ ﻧ ﻪ إذا أﺧﻧﺎ اﻟق ،وأن اﻟب ﯾﺗ ﻠﻪ ﻣﺎﺔ اﻟﺔ،
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واﺟﻠﻲ ﺎ ﻣﺎﺳﺎً ﻟﻩ ﺄن ﺗﻣﻪ ﻣ اﻟﻩ أو ﻣ أﻛ ﻟﺔ ﻬﺎ.
 .4ﻧﻲ وة ﻟﻪ ،ﻰ أن ﻼﺣ اﻟﻞ اﻟق ﻲ ﺗﺎﻣﻞ اﻟﺔ اﻷﺳﺔ واﻻﺟﺎﺔ ﻣﻪ ،ﻼ ﺗﺎﻣﻠﻲ ﻣﻪ ب ﺄن ﺗﻟﻲ :إذا اﻧﻬ ﻣ ﺎﻣ ﺳﺄ ﺣﻠ،
وﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻷﻣ ﻻ ﺗﻪ ﺷﺎً ،ﺈذا وﺗﻪ ﻲء ﻻﺑ ﻣ ﺗﻩ.

 .5ﺎﻪ  ﺻﻪ ،وذﻟ   ﺷاء ﻣﺎ  ،وأﺧﻪ ﺄن ﻩ اﻟﻠﺔ أو اﻟﻠ ﻣﺎﺄة ﻟﻪ  ﺻﻪ.
اﻠﻲ ﺄن اﻟﻞ ذﻲ ،ﻟا ﻧﻲ ﺻرة وﻻ ﺗ اﻷﻣﻞ ﻣ اﻟات اﻷوﻟﻰ  ،ل اﻟ  اﻟة اﻟﺎﺷة ﻣ ﺗﺟﻬ ،وﻟ ﺻﻲ أن ﻲ أول ﻣة ﺳل ﻬﺎ اﻟ
وِ 
ﻟ ﺳﻬﻲ ﻣﻠﺔ ﻪ ﻠﻰ اﻹﻼق .
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