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دﺔ واﺣة ﻲ اﻟم ﺳﻞ ﺣﺎﺗ اﻟوﺟﺔ أﻞ
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 اﻟ ﻟﻸﻣ ا ،ﺎك  60ﺛﺎﻧﺔ ﻲ ﯾﻣ  أن ﺗم ﺑور ﻣر ﻣ ﺣ ﺔ ﺗاﺻﻠ ﻣﻊ ﺷ ﺣﺎﺗ ﻠﻰ ﻣار اﻟﻬﺎر واﻟﻠﻞ ﺄﻛﻠﻪ.
ﺗث اﻟن ﺛﺎﻧﺔ ﻲ ﺗ :اﻟة اﻷوﻟﻰ ﺗ اﻟﻼﺛ ﺛﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﺗل ﻬﺎ أﻧ وﺷ" :إﻟﻰ اﻟﻠﺎء" ﻲ اﻟﺎح ﻣﺎ ﯾﻬ ﻞ ﻣﺎ أو أﺣﺎ ﺎﻟﺎدرة إﻟﻰ ﻠﻪ
اﻟﻣﻲ.
اﻟة اﻟﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﻼﺛن ﺛﺎﻧﺔ اﻷﺧ اﻟﻲ ﺗث ﻣﺎ ﺗﺎدل أﻧ وﺷ اﻟﺣ ﻲ اﻟﺎء  دﺗﺎ أو أﺣﺎ إﻟﻰ اﻟل  اﻧﻬﺎء ﯾم اﻟﻞ
ﺗﻰ ﻧة اﻟت اﻟﺎﺻﺔ ﺑدﻊ أﺣﺎ اﻵﺧ ﻲ اﻟﺎح أو اﻟﺣ ﺑﺎ اﻟ  ﯾم ﻞ ﻞ وﺷﺎق ﺎﻟﺄﺛ اﻷﻛ واﻷ ﻲ  ﺗان ﻲ ﺎ
اﻟ وﺗﺎﻼن ﻣﺎً.
ﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﺎل ،ﺎﻟوﺟﺔ اﻟﻲ ﺗدع زوﺟﻬﺎ اﻟا ﻟﻠﻞ ﻲ اﻟﺎح ﻣﻊ ﺗٍ 
ﺔ ﻠﻰ ﻪ وﺗﻩ ﺄن ﻰ ﺑم ﺳ وﺗﻰ ﻟﻪ ﺣﺎً ﻣﺎً ،ﺳﻰ ﺑوج ﺗك ﻣﻟﻪ
ﺻﺎﺣﺎً ﺎﺑﺎﻣﺔ ﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﺷر ﺎﻣ ﺎﻟ ﻲ ﻠﻪ.
واﻟوج اﻟ ﯾﺣ ﺑوﺟﻪ  ﯾم ﻞ ﺎﺳﺎﻟﻬﺎ ﻠﻰ ﺎب اﻟل ﺎﺑﺎﻣﺔ وُﻠﺔ ،وم ﺎﺗﻬﺎ ﻞ ﺣﺎﺋﻬﺎ وﻣﻠﺎﺗﻬﺎ ﻲ ﻻ ﺗﻊ ،و أن ﺄﻟﻬﺎ  ﺳﺎرت
اﻷﻣر ﻲ اﻟﻞ أو اﻟ ﻣﻊ  اﻷﺳﺎن ﺳﻰ ﺑوﺟﺔ ﺗﺧﻞ اﻟل وﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﺑﺎﻣﺔ وﺷر ﺎﻟ ﻲ ﻠﻬﺎ.
وَ ز ا اﻟر أﺎً إذا ﻣﺎ ﺷﻊ اﻟوﺟﺎن أﺎﻟﻬﺎ ﻠﻰ و ﻣﺎ ﻠﻧﻪ واﻟﺣ ﺎﻷم أو اﻷب ﻠﻰ ﺎب اﻟل.
ُ
ﻟ اﻟاﻊ  ذﻟ
ﯾﻬ اﻟوﺟﺎن ﺎﻟﺎدرة ﻣ دون ﺗﻠ ﺎء ﺗدﻊ ﻬﺎ ﺎً.
ﻣﺎ ث  ﻧ ذﻟ ﺗﺎﻣﺎً ﻲ  ﻣ اﻟتّ ،
ﺄﺗﻲ اﻟوج أو اﻟوﺟﺔ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ ﯾم ﻞ ﻣ وﻞ دون أن ﺎﺑﻠﻪ أﺣ ﻠﻰ ﺎب اﻟل أو ﻼﺣ ﻣﻪ وﻬ ﻪ.
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اﻷﻣ ﺑﺎﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺗﯾ ﻣﺎدل .ﺎﻟﻊ ﻣل ﺄﻣر أﺧ ﯾوﻧﻬﺎ أﻛ أﺔ ،ﻣﻞ ﻣاﺟﺔ ﺣﺎﺎت ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ أو ﺗ اﻟاء أو ﻟ أﻟﺎب
اﻟﯾ أو ﺗﺎدل اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﺔ.
أ ﻣل وﺷ ﺗﻞ اﻟدة ﻟﻠل ﻣ أﺟﻠﻬ؟
اﻟن ﺛﺎﻧﺔ ،ﺗﻠ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ و ﻬﺎ أن ﺗد ﻞ ﯾﻣﻲ إذا ﻣﺎ  أﻧ وﺷ ﺗﻼن ﺗﺎﻩ ﺎ ﺎً ﻣﺎ ﻣﺔ وﺎﺑﺔ وﺳﺎدة ،أو إذا 
ﺗﻠ أﺎ اًر ﺳﻠﺔ ﺗﺎﻩ ﺷ وﻼﻛﺎ ﻻ ﯾﺎﻟﻲ ﺎﻵﺧ.
ﻩ اﻟﺔ ﻣ اﻟ ﻬﺎ ﺗﯾ إذا ﻣﺎ  أﻧ وﺷ ﺗﻠﺎن ﻟؤﺔ ﺎ اﻟ ال اﻟم ،أو ﻣﺎ إذا ﺎﻧ اﻟﺔ ﺗﻠ ﺣﺎل ﺗك ﻲ اﻟﺎب إﻟﻰ اﻟل.
 ﻟﻬﻩ اﻟﺔ ﺗﯾ إذا  ﺳﻲ أﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﺎﻟ واﻟﺔ اﻟة أم ﻲ ﻣ ارة وﻻ ﻣﺎﻻة .ﻬﺎ أﺎً ﺗﯾ ﺟدة ﺗﺎﻠ وﺔ ﺗاﺻﻠ ﻣﻊ أﺎﻟ وﻣﻊ
ﺷ.
ﻣ ،دﻪ ﻠ أﻧ
ﻟا ر ﺟاً ﻲ ﻞ ﻟﺎت اﻟداع واﻟﺣ اﻟﻬﺔ ﺗﻠّ ،
ودع ﺷ ﺔ ﻬﺎ اﻟ ،وأﺧﻩ ﺄﻧ ﺳﻩ ،ورﺣ ﻪ ﺣﺎل دﺗﻪ ﻟﻠل ﻠّ 
ﺗ ال اﻟم  ﻟؤﻪ.
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