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�سامر وليلى 
حديث  يف  م��ك��ان،  ي��ا  ك��ان 
ال��زم��ان، ك��ان ه��ن��اك طفل 
مل  لوالديه  وحيد  �سامر  ا�سمه 
كان  اأخ��ت،  وال  اأٌخ  ال  له  يكن 
�سامر يحلم منذ اأن كان طفال 
كرة  العب  ي�سبح  اأن  �سغريًا 

قدم م�سهور.
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�سامر  �سمع  االأي����ام،  م��ن  ي��وم  يف 
حم��ادث��ة ب��ن وال���ده وج���ده، اجل��د: 
ملاذا ال تزوج �سامر، ال تريد اأن ترى 
اأحفادك !!، االأب: لكن �سامر عمره 
�سيتزوج  كيف  فقط!!  ع��ام   17
وزوجة  عائلة  م�سوؤولية  ويحمل 
�سغريًا،  لي�س  �سامر  اجل��د:  واأوالد، 
اأن  اأري���د  الوحيد  حفيدي  وه��و 
عليك  اأموت،  اأن  قبل  فيه  اأفرح 

اأن تطيع اأمري وتزوجه.



اأن�سدم �سامر من احلديث الذي �سمعه ومل يعد 
غرفته  يف  مهمومًا  وجل�س  يفعل،  ما  يعرف 
يف  حلمه  �سي�سيع  وت��زوج  واف��ق  ان  يفكر، 
يوافق  مل  وان  ق��دم،  ك��رة  الع��ب  ي�سبح  ان 
وقرر   !!! يفعل  فماذا  اجل��د،  عليه  �سيغ�سب 
املو�سوع  يف  والديه  مع  يتناق�س  ان  �سامر 

عندما يتم طرحه عليه.

يف اليوم التايل اأخرب اأبا �سامر زوجته وقال لها: 
اقرب  يف  �سامر  ن��زوج  اأن  اأب��ي  قرر  �سامر،  اأم 
هناك  يكن  مل  ولكن  بينهما  حوار  ودار  وقت، 

جمال للرتاجع فهذا قرار كبري العائلة.



اأعلمت  اأ�سبوع،  وبعد 
وقالت  �سامر  ابنها  االأم 
وجدنا  لقد  �سامر  ل��ه: 
جميلة،  ع��رو���س  ل��ك 
و����س���ن���ذه���ب غ�����دًا 

لنخطبها لك.

�سامر: ولكن يا اأمي ...

اأم �سامر: بدون لكن او 
اأمر  هذا  اآخ��ر،  كالم  اي 
اجلد وعلينا ان نطيع.

���س��ام��ر من  اأن�������س���دم 
تقبل  عدم  ومن  ذلك 
ومل  للنقا�س،  وال��دي��ه 
ي���ع���رف م����ا ي���ق���ول، 
اأح���الم  وق���د دخ���ل يف 
بتخيل  وبداأ  اليقظة، 

ما �سيحدث له.

ويف اليوم التايل، ذهبت عائلة �سامر اإىل بيت 
الفتاة )ليلى(، وقدموا ليلى اإىل �سامر، وكانت 
�سدمة اأخرى، فكانت ليلى عمرها فقط 16 عام، 

فهي االأخرى �سغرية، وتبدو حزينة مثله.

وب���داأو  االأه���ل،  رغ��ب��ة  ح�سب  �سويًا  جل�سوا 
التزويج  برف�س  االث��ن��ن  ت�سارك  باحلديث، 
املفرو�س عليهم، وقالوا باأنهم جمبورين عليه، 



قال �سامر لليلى: انا اأحلم اأن اأ�سبح العب كرة 
يف  اجلامعية  درا�ستي  اأكمل  واأن  م�سهور  قدم 
اىل  يو�سلني  لن  وال���زواج  الريا�سة  تخ�س�س 
ذلك، وقالت ليلى: اأنا اأريد اأن اأ�سبح حمامية 
رحل  واذهب  العب  ان  اريد  تعليمي،  واأكمل 
يف  مهاراتي  اأمن��ي  اأن  اري��د  �سديقاتي،  مع 

عزف البيانو، والزواج لن ي�ساعدين يف ذلك.

واتفق االأثنن باأن يحاولوا اقناع اأهاليهم مرة 
وطلبوا  املدر�سة  مر�سدة  اىل  وذهبوا  اخ��رى، 
االه��ل،  اىل  املر�سدة  توجهت  م�ساعدتها، 
وحاولت مناق�ستهم يف االأمر، بداأ االأهل بالرف�س 
ولكن مع حماوالت املر�سدة واحلاح �سامر وليلى، 

تفهم االأهل لالأمر.

وقالت املر�سدة: ال بد اأن كل من �سامر وليلى 
كرة  العب  ي�سبح  اأن  يريد  فهو  اأحالم  لديهم 
حمامية،  ت�سبح  اأن  تريد  وهي  م�سهور،  قدم 

ف�ساعدوهم، وال تقفوا بطريق جناحهم.

تراجع االهل عن فكرة التزويج املبكر البنائهم 
لتحقيق  فر�سة  اأبنائهم  يعطوا  ان  وق��رروا 

اأهدافهم.



من حقنا اأن نلعب واأن نعرب عن راأينا

من حقنا اأن نتعلم ونحلم ونقرر م�سرينا

من حقنا اأن نح�سل على  احلماية

من حقنا احل�سول على الرعاية ال�سحية(

)اأ�سبح �سامر وليلى �سديقان، والتقيا مع 
اأ�سدقاء لهم يف امللعب وهتفوا �سويا




