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Marwa Rakha's Official Group جروب الفيس بوك جروب الفيس بوك

Uš— …Ëd  l❦
< نهال عزمى:

رغـم انى مـش من انــــصــــار زواج الــــصــــالــــونــــات لــــكن رأيى ان
ظهر قابلة....ا كن تكملى ا عـني انك  القبول اول حاجة 
ــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــعـــــــــــــــة كــــــــــــــــمـــــــــــــــان مــــــــــــــــهــم....تـــــــــــــــســــــــــــــــأل عــن طـــ
ـوضــوعـات شــغـلـه...اهـتــمـامــاته...هـوايــاته..آرائه فى بــعض ا
العامـة واألفضل ان ده يـتم ببـساطة وتـلقـائية..... تـاخد بـالها
من الــتــفــاصــيل: اســلــوب الــكـالم.. طــبــقــة الــصــوت.. اســلـوب
ـقـابـلـة الـهـزار.. يـعـنى الزم حتس انـهـا مـرتـاحـة ومش عـايـزة ا

تخلص والباقى فى مقابلة تانية لو حصل قبول.. 
< د. حسن ظهران:

ــسـأئل احلـيــاتـيـة أعـتــقـد اخـتــيـار الـزوج أو الــزوجـة من أهم ا
اللي الزم والبد نتخذ قرار صائب فيها

الــرســـول صــلى الـــله عــلـــيه وســلم قـــال وريــحــنـــا كــلــنــا أن زوج
ستقبل الزم يكون فيه الصفت دول ا

( من أتـــاكم من تــرضــون ديـــنه وأمــانــته فـــزوجــوه )..يــعــنى لــو
إنـــســـان مـــلـــتـــزم وااللـــتـــزام مـــوش الزم الـــذقن وكـــده وكـــويس
هـيــراعى ربـنــا فــيـكى ولــو أمـ بــكــده ولـدك هــيـكــون مـأمــنـوه
عـليـكى... بـالنـسـبة لـلـمقـابـلة األولـة من الـوهلـة األولـة هيـبقى
اإلنـسـان ده شفـاف وظـاهـر للـعـيان... وأرجـو أن يـكون اخـتـيار

البنت للزوج قائم على احلاجت دول
انه أى ـظهـر والثـقة بـالنـفس هتـظهـر فى إ حكـاية الـشغل وا
هـيــكـون عـنـده نــخـوة وحب لـلـه وأنه هـيـحــبك لـذاتك ال لـشيء

آخر 
أما بالنسبة لنا إحنا الراجل لينا عدة اختيارات أى:

الـهـا وجلـمالـهـا ولـنـسبـهـا ولـديـنهـا فـظـفر رأة ألربـع  ( تـنـكح ا
بالذات الدين تربت يداك )أعتقد هو ده األساس 

< كر يوسف:
انا بقترح قبل ما يـحصل اى رد فعل أو استنتاج مسبق انها -
وكــلـنــا مــعـاهــا-تـســأل نـفــســهـا شــويـة اســئـلــة: اوال...يــعـنى ايه
جــــواز? طــــبـــــعــــا اقــــصــــد وجــــهـــــة نــــظــــرهــــا فـى اقــــتــــران رجل
وامـراة....بـعـقـد فى نـظـام مـجـتمـعـى اسـمه جـواز.. فـهـمـها أو

عنى اصح عن الزواج مفهومها 
ـــفــروض يــبـــقى دورهــا... او دوره ايه هـــيــوضح لـــهــا.... هى ا

طلوب منها أو منه. وبالتالى ايه ا
نى عمران:  >

أعتـقد ان تـكوين رؤيـة عن شخص نـراه ألول مرة شىء صعب
ـسـألـة فى الـلـقـاء األول تـعـتـمـد عـلى الـقـبول أول جـدا لذا فـا

ـقـيـاس األول هـو الـشـكل األمـر وطــبـعـا ا
(لألسـف) لــكـن مــفـــيش غـــيــره فى األول
بـالنسبـة جلواز الصالونـات حنعمل ايه?!
قياس الثانى فهو االرتياح النفسى أما ا
ودى حــاجــة فى إيــد ربــنــا ومــالــهـاش أى

قاعدة..
ـــــقــــابـــــلــــة األولى ــــفـــــروض انــــهـــــا فى ا ا
مـاحتاولش تـسأله مـباشرة عن آرائه فى
رأة ألنه فـى األغلب احلـياة وفـى عمـل ا
حـيــحـاول يـجـاوب االجـابــات الـنـمـوذجـيـة
(يـــكــــدب يــــعــــنى) األحــــسن انــــهــــا تـــفــــتح
مـــواضـــيـع عـــامـــة وتـــراقـب ردود أفـــعـــاله

ومنها تقدر تكون رأى موضوعى.
< صالح محمود صالح:

اعـــتـــقـــد ان االنــطـــبـــاع االول بـــ الـــولــد
والـــفـــتــاة هـــو ســـبب اســـتـــمـــرار الــعـالقــة
بـينهمـا وعلى ذلك يترتب امـا استمرارية
أو انـفصال فلـو تراضى الطـرفان لبعض
سـتحـدث مقـابالت اسـتمـرارية ومن هـنا

قد يتوافق الطرفان ويتم الزواج
انـع من جواز الصـالونات.. وقـد اليتوافـقان وينـفصالن فـما ا

اخيرا هو فى بنات القية جواز
< شيرى الكردى:

هى احلــكـايــة مش حـكــايـة تــسـألــوا عـلى ايه عــشـان هــو أكـيـد
هيـرسم نفسه وهيرد علـى أسئلتها الردود الـلى تطلعه مثالى
فـهى تسألوا عـلى كل شىء شغله وأهله وارتـباطه السابق وكل
ــكن تــسـتــنـتج حـاجــة حــتى لـو هــايـفــة عــشـان وهــو بـيــحـكى 
حـاجــات كــتــيــر أوى هى حــتى نــســيت تــســأل عــلـيــهــا بس هى
ــاتــطــلق لـه الــعــنــان عــشــان يـتــكــلـم هــيــقـول الــلـى عــمــرهــا مـا
هتعرف تطلعه منه واللى حتى ماكانش مرتب عشان يقولوا.

< احمد على عيد:
وضوع ده الصدق من الطرف هو أهم حاجة فى ا

ـــقــابالت دى كــلـــهــا جتــمـــيل ومــجــامالت ألن غــالــبــا بـــتــبــقى ا
وضحكات ملكية مستفزة

نييجى بقى لألسئلة
أكيـد الزم تـسأل عن طـبـيعـة شغـله وإن كـان حيـسـيبـهـا تشـتغل

وال أل
وشايف الست دى إيه

ثـال يعنى كـن تسأل الـسؤال ده  ويـا ترى حيـعاملـها إزاى و
تقوله مشكلة مثال جتـيب له مشكلة أو خناقة وتسأله حيعمل

شكلة إيه فى ا
وأهم سؤال

إيه اللى خاله يتجوز بالطريقة دى
< ريهام حدوقة:

ــوضـــوع ده فى بــدايـــته يــتــحـس إنه صــعب بـس بــجــد هــو والــله ا
مـــوضــــوع نـــاجح جــــدا (ده عن رأيـى وخـــبـــرتـى) ألن أنـــا اجتـــوزت
ا أفـكر إنى مستحيل أجوز بالطريقة دى بالطريقة دي وكنت دا

ا بيجى خالص..... بس احلمد الله زى ما بيقولوا النصيب 
بس أهم حـاجـة إن يـكون فـى قبـول وارتـيـاح من الـطـرف وإن

مشمشة بتقول
مـشمشة بـنت  مصرية زى أى
بــــنت مـــصـــريـــة من عـــائـــلـــة
مــحــافــظـة ال خــبــرة لــهـا فى
عــــالم الــــرجـــال والــــعالقـــات
الـعاطفـية. تخرجت مـشمشة
وتـقدم لـها عريس فـبعتت لى

الرسالة دى:
هاى مروة

أنــا مــتــقــدم لى عــريس وهـو
بـــيــحـــبــنى من ٥ ســـنــ من
بــعـيـد وأنـا عـمـرى مـا شـفـته
قـبـل كـده. كنـت عـايـزة أعرف
ــا أقـابـله -إن شـاء الـله -إيه
األســـئــلـــة الــلـى أســألـــهــا له
عـــــــلـــــــشـــــــان أقـــــــدر أعــــــرف

شخصيته كويس?

أشكرك يا مشمشة على رسالتك واتمنى لك
الــتــوفــيق -إن شــاء الــله- بس عــلــشــان نــكـون
واقـعـيــ خـلــيـنى اقــول لك إن مـفــيش حـاجـة
اسـمـهـا "انـتــرفـيـو" لـلـعــريس لـكن فى حـاجـات
ـكن تـسـاعــدك فى اول مـقـابـلـة.. انـا كـتــيـر 
كـمـان عايـزة اقـول لك ان اول مـرة وتـانى مرة
ـكن كــمـان تـالت مــرة مش هـتــعـرفى كــتـيـر و
عن شـخصـية الـعريس.. الـكالم بيـكون اغـلبه
موجه لألهـل ولو اتـوجه لك كالم هـيكـون كله
ـــواضـــيع ســـطـــحـى وفى حـــدود الـــدردشـــة وا
العامة زى اجلامـعة ومواضيع الساعة. . أول
مـــرة دى هـــدفـــهـــا حتــــديـــد وجـــود قـــبـــول من

عدمه. 
الــقــبـول يــعــنى احــســاس عــام بــاالرتـيــاح مش
حب وال اعجاب.. القبـول هنا معناه انه ليس
لك اعـتـراض عــلى الـشـكل الــعـام أو الـسـلـوك

بدئى أو آداب احلوار والطعام. ا

يـبـقى مـادى... لــو مـركـز عـلى مـنــاطق مـعـيـنـة
فى جـســمك يــبــقى قـلــيل االدب... هل فــيــهـا
حـنــان وال حتـدى وال عـنف وال ايـه... الـعـيـون

شباك يطل على روح االنسان.
انا مش عايـزاكى ال تتسرعى فى الرفض وال
تــــتــــســـرعى فـى الـــقــــبــــول.. خـــدى وقــــتك فى
الـــتــــعــــارف عــــلـــيـه وفى حتــــديــــد احـــســــاسك
جتــــاهه.. وانـــــا مش عــــايـــــزاكى تــــقـــــلــــقى وال
تتوترى... زى مـا هو جاى يشوفك انت كمان
بـتـشـوفـيه ولـو انت قـلـقـانـة قـيـراط هـو قـلـقان
٢٤ قـــيـــراط. ونـــصـــيـــحــــة كـــمـــان... جـــمـــالك
احلـقــيـقى مـش فى لـبــسك وال مـكــيـاجك وال
مــظــهــرك. خــلــيــكـى بــســيــطــة وانــيــقــة وغــيــر
متكلفة ال شكال وال موضوعا جمالك هيبان
فى عيـنيكى وروحـك وابتسـامتك وسـماحتك
وعــــــايــــــزة افـــــكــــــرك ان مــــــوقــــــفك اقــــــوى من
مــــــوقــــــفـه... هــــــو شـــــــافك وعـــــــارفك وجــــــاى
شـارى... كل الــلى مــطـلــوب مـنك انك تــكـونى

نفسك.
عــرضت الــرسـالــة فـى اجلـروب بــتــاعى عــلى
ـكن تساعد الـفيس بوك ودى نـصائح زيادة 

مشمشة فى مهمتها

فى مــقــابـالت كــتــيــر بـتــفــشـل جملــرد ان نــبـرة
صـوت الـعريس مش مـريـحة الـعـروسة أو ألن
نظـراته كـانت مقـتحـمـة أو على الـعـكس كانت
خــجــولـة أو ألن مــواضــيــعه كــانت جـد اوى أو
تــافـــهــة زيـــادة عن الـــلـــزوم... يــعـــنى مـــوضــوع
الـقــبـول ده مـوضـوع نـفـسى بـحت وتـوفـيق من
ربـنـا. لكـن طبـعـا فى مـؤشـرات بـتوضـح بعض
يعاد وال أل? مـعالم الشخـصية زى جـاى فى ا
جــــايـب مــــعـــــاه ايه? ورد? طـــــيب ذوقـه حــــلــــو?
شــــيـــــكــــوالتـــــة? طــــيب مـن مــــكـــــان كــــويس وال
اســتـرخـص? جـاتــوه?.. كــده يـعــنى. غــيــر كـده
لـــــبــــسـه مــــهـــــنــــدم وال أل? ريـــــحــــتـه حــــلــــوة وال
مكمكمة? غير ده وده بيبص لك إزاى? بيقول
ايـه الهــلك? والــدتـه قــالت لك ايـه وقــالت ايه

لوالدتك? 
مهم برضه تعرفى هل هو شخص طموح وال
خـايـب وده هـيـبــان من كالمه عن شــغـله وعن
ـســتــقـبــلـيــة. هــتـشــوفى فى عــيــنـيه خــطـطـه ا
شـغف بـالـنـمـو والـتـغـيـيـر والـتـقدم أو هـتالقـيه
مـطــفى وتـايـه ومش عـارف راسه من رجــلـيه.
ركـزى عــلى عـيــنه... لـو زايــغـة يــبـقى بــيـكـدب
وبيخبى... لـو دايرة على كل حاجة فى البيت
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قبل العدد ا
أنـا موضـوعى باخـتصـار شديـد جدا حـاليا
إنى متزوج من ثالثة مـنهم اثنان مع إيقاف

التنفيذ
احلــكــايــة بــدأت مــنــذ اكــتــر من ١٣ ســنـة
انى كنت اعـرف مـجـمـوعة شـبـاب وبـنات
وكــــنت انــــا خــــاطـب بــــنت وكــــان فى بــــنت
مــرتــبــطــة بــصــديق لــيــنــا وانــفــصــلــوا عن
بــعض وبـــقــيــنـــا انــا وهــيه اصـــحــاب جــدا
وفى مـوقـف مـا انــفــصـلت عـن خـطــيــبـتى
وقـررت اجتوز الصـديقة الـعزيزة وحصل
فعال من ١٢ سـنة وعـندنـا حالـيا ٣ اوالد
ولـــكن مـــنـــذ الــيـــوم االول والـــثـــقـــة مـــنـــهــا
مـنـعـدمـة تـمامـا فى وذلـك ألنى لـو كلـمت
اى واحــدة يــبــقـى انــا عــايــز اقــيم عالقــة
ـوضـوع مـعـاهـا كـبـير جـدا مش مـعـاهـا وا
حـنـكــر ان جـزء كــبـيــر مـنه هــوه انـا ولـكن
النى مـعـرفـتش احتـويـهـا من اول اجلواز
ومـن حــــوالى ســــنــــة وشــــويــــة اخــــتــــلــــفــــنــــا

االولى ام االوالد وسـت كــــــويــــــســــــة وربــــــنــــــا
يـهـديـهـا بس فى كل مـرة بــنـتـقـابل خـنـاقـتـنـا
رحلة محدش بيقدر يسكتها ألنها وصلت 
ال تـطـاق عـلمـا بـأنى قـلـتلـهـا فى خـنـاقة من

خناقتنا انى اجتوزت عليها
ـكن ان يتصور رجل والـثانية شـخصية ال 
فى الــدنـــيــا وجــود مـــثل هــذه الـــشــخـــصــيــة
واعــشـقــهــا بــجــنـون ولــكن ظــروف حــيــاتــهـا

صعبة جدا
والثالـثة مسـكينـة بقت مرات واحـد مجنون
واجتـوز اتـنـ قـبـلـهـا وهـيه عـارفـة وراضـية
ومــسـتــحـمــلــة ومـبــتـكــلـمـش حـتى لــو عـديت

عليها مرة كل شهر 
كل الـــلى بــقـــولـــوا ده وانــا عـــنــدى ٣٨ ســـنــة
والزوجـة االولى ٣٥ سنـة والثـانيـة ٣٣ سنة

والثالثة ٣٠ سنة وكلنا تعليمنا عالى.
إيه رأيك 

مستنى منك رد

اخــتالفــات كــبــيـرة ادت إلـى ان كل واحـد
منفصل فى غـرفة واتعرفت فى التوقيت
ده عـلى بنت مش مصريـة مطلقـة وقربنا
جــدا من بــعض ولــقــيـنــا حل انــنـا نــتــجـوز
بس عـرفـى ولـيس رسـمى وذلك لـظـروف
طالقـهـا وعـنـدهـا ابن جـوزهـا حـيـحـرمـها
من رؤيته لو اجتـوزت وانا علشان مراتى
مـــتــعـــمـــلش مـــشـــاكل وبـــعـــد ٦ شـــهـــور انــا
ــرحــلـــة انى مش قــادر اســتــغــنى وصــلت 
عـنـها وقـررت احـول اجلـواز لـرسمى بس
هــــيه رفــــضت وبــــدون طالق انــــفــــصـــلــــنـــا
ولـــكـــنـــنــــا مـــازلـــنــــا عـــلى اتـــصــــال يـــومـــيـــا
واجتوزت واحـدة ثالثـة وبعـتبر دى غـلطة
او نزوة او مصيبـة فى حياتى الشخصية
لــيس لـهــا اى ذنب غــيـر انــهـا ظــهـرت فى
حـيــاتى فى الـتـوقـيت الـلى انـا بـهـرب فـيه

شكلت اللى فيهم. من ا
الوضع حاليا انى متجوز ٣ ستات

ـتــألــقــة بــصــراحـة صــبـاح الــفل والــيــاســمــ عــلى االســتــاذة ا
ــوضــوع ده له طــرق كــثــيــرة وكـل واحــد حــسب طــريــقــته فى ا
تـــنــظـــيم حـــيـــاته وطـــريــقـــته فـى احلــيـــاة والـــله كـــان فى واحــد
صـديقى اول مـا اتـعرف عـلى مـراته كان عـامل عـلـيهـا جتارب

على طول وجتارب لذيذة
مــرة يـــخــرج مـــعــهـــا ويــقـــولــهــا مـــفــيـش مــعى فـــلــوس الـــنــهــاردة

ويقضوها مشى 
ـرة الـثـانــيـة يـشـرب حـاجــة سـاقـعـة عـلـى الـرصـيف بـدل مـا وا

يقعد فى حتة هادية
ومرة يدخل بيها مكان كويس 

وهـكـذا.... عـلى الـعـمـوم يـا اسـتـاذة انـا بـقـول بـالـنـسـبـة لـلبـنت
كمـان فى عدة اختبارات بالـنسبة لها من طريـقة حديثه معها
ـكن تــتـكــلم مـثال فى مــثال وكـمــان الـلـبـس انـا مـتــفق وكـمــان 
الـسيـاسة وتـشوف رد فـعـله ايه هل يكـون سـلبى أو عـنده فـكر
متفتح واحلقيقة البنت الذكية اللى تقدر تعرف طبع العريس

من كالمه أو حديثه معها وكل واحدة حسب ذكائها
وربنا يوفق إن شاءالله حتياتى.. 

< حنان الشريف:
هـو انا بـالرغـم من عدم اقـتنـاعى بـجواز الـصـالونـات اال اننى

كن اقترح عليها االسئلة اآلتية :
ـثـل هـذه الــطـريــقـة بــالـرغم مـن انه مـتــعـلم لـيه جلــأ لـلــزواج 
ــكن يــكـــون مــعــاه فى شــغــلـه زمــيالت وتــعــجــبه وبــيــشـــتــغل و
شـخـصـيـة إحـداهن هل كان لـيه عالقـات سـابـقـة? ويـاترى ايه
الـــســـبب الـــلى خالهـم يـــبـــعــدوا عـن بـــعض من خالل اجـــابـــته

هتعرف شخصيته وطريقة نظرته للمرأة ككل 
يس سامى:  >

هاى يا مروة إزيك?أنا بأقترح تسأله:
ــــرأة(لــــو هى بــــتـــشــــتــــغل ومــــتـــمــــســــكـــة ١-ايـه رأيه ف عــــمل ا

بشغلها)?
٢- هل هــو عــايـز مــراته تــبــقى البـســة زى مــعـ لــو نــقـاب أو

خمار أو اسدال يبقى انسان منغلق واظن بالش منه
ـفــضـلـة? لــو قـنـاة الــنـاس وأمــثـالـهــا يـبـقى ٣-ايه هى قـنــواته ا
متـشدد أما لـو مزيكـا وميلـودى يبقى تـافه وف الغالب هـيبقى

قنوات الرياضة زى معظم الرجالة.
? اد ايه عــشــان تـــعــرف هل هــو ٤-عــنـــده اصــدقــاء صــدوقـــ

منعزل وال اجتماعى زيادة عن اللزوم!
ـكن يـوصل له? ٥-تــسـأله ايه هــو هـدفه ف احلـيــاة? وازاى 
والــلى نــفــسه يــحــقــقه? ألن أهـم حـاجــة ف الــراجل انـه يــكـون

طموح وعارف هيوصل لطموحه إزاى
٦-تـسـألـه لـيه هـو مــا دورش عـلى عــروسـة من دايــرة مـعـارفه
يـعنى واحدة يـكون شـافهـا مرت ٣ قـبل كده? لـو قال مثال ان
انــا مش عــجــبــانى تــصـرفــات زمــيالتى ف الــشــغل والــدراسـة
واجلـارات يبـقى ده انـسـان غيـور وشـكـاك ولو قـال أصل مـاما

قالت انك كويسة يبقى ابن ماما.
< امانى خليل:

تساله عن مـستواه الـتعلـيمى وتـتأكدمـنه ما تكـتفيش بـاالجابة
النه فيه نصاب

ادية وتتأكد منها - تسأله عن ظروفه ا
تــسـألـه هل هـا تــعــيش مـســتــقـلــة وال حـد مـن اهـله هــا يــعـيش

معاها وتأكد على النقطة دى..
- لو هى طالبة تشوف موقفه من إكمال تعليمها

ولو عاوزة تشتغل نفس الشىء
- لو مـحجـبة تتـأكد انـه مش ضد احلـجاب ولـو مش محـجبة
تـتـأكد انه مـش ها يـرغـمهـا عـلـيه يعـنى اسـاسـيات مـا يـنـفعش

تتغاضى عنها

☎
فاكس:

 ٢٧٩٢٧٠٣٨/ ٢٠٢

elblagh@gm
ail.com

☞

❦

❦رد مروة
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< هند الصماد:
هـاااااااااااااااى ازيك يا مـيـرو وحشـانى... بـالنـسـبة لـلـعريس
الـلى اول مـرة يـتقـدم ده مـعنـاه جـواز صالـونـات انا اعـتـقد انه
صـعب جدا ان من اول مرة تشـوفى حد تقدرى حتـكمى عليه
وعــلى شــخــصــيــته يــعــنـى انــا مــتــهــيئ لى ان اول مــرة بــتــبــقى
مـســألـة ارتــيـاح أو الــقـبــول زى مــابـيــقـولــوا بـعــد كــده بـقى فى
الــزيـارات االخـرى واثــنـاء احلـديـث بـيـنــهم هـتـقــدر تـعـرف هل
طـبـاعه مـنـاسـبـة لــيـهـا أو ال وبـيـحب ايه وبـيـكـره ايه ومن هـنـا
بـتقدر تاخد فكـرة عن شخصيته لـكن مثال فى اساسيات زى
االخالق والدين والـقـيم وفكـره إزاى?كـده بتـبقـى دى تفـاصيل
مـهـمــة وهى بـتـبــان من خالل احلـديث وانــا رأيى احلـكم مش

بيكون من اول مرة.  
< شيماء رضا:

أرى أن الـلقاء األول ب الفـتاة وعريسها هـو أهم لقاء تترتب
رة األولى عليه بـاقى العالقة وكـونها فـاشلة أو نـاجحة فى ا
ــكــنك اسـتــنـبــاطــهـا بــسـهــولـة تـظــهـر صــفــات واضـحــة جـدا ً
بالـرغم من قلـة خبـرتك فى عـالم الرجـال فإذا جـاء متـأخراً
ــوعــد احملــدد فــهــو غــيـــر مــنــظم ومــســتــهــتــر فى جــداً عن ا
إال إذا حـدث مـوقف طـار جـداً خـارج عن إرادته حـيـاته
 وأما إذا كان يـرتدى ثيابـاً غير مـتناسقـة أو متالئمة
ــكــان مــتــســخـة أو بــهــا ثــقــوب فال تــلــومى إال مع ا
نــفـــسك وال تــشـــتــكـى من قـــذارته وقــلـــة أنــاقـــته فى
نزل بعد الزواج ضـعف الشخصية من الصفات ا

ـامـا األول " ـا أقـول  الـتى مـا تـلـبـث أن تـظـهـر: "
"بابـا رأيـه مش كـده" "بس أخـتى مش عـاجـبـها
"مـامــا قـالت مش الزم شــهـر عـسل" فـســتـانك"
"مـعـرفـتش آخـد أجـازة مـا رضـيـوش" عـبارات
لـو سمـعـتيـهـا كثـيـراً البد أن حتـذرى وتـراقبى

وقف بحكمة. ا
أمــا عـن األســئـــلــة الـــتى يـــجب أن تــســـألــيـــهــا
رة األولى فيجب ان تكون عن للمتقدم فى ا
طـبــيـعـة مـهـنـته هل سـبق له االرتـبـاط أم ال?
أين يــســكن ووضــعه االجـتــمــاعى وكــيف كـانت
تــربــيـــته? هل يـــنــوى الــســـفــر خــارج مـــصــر فى
ــاذا الـــوقت احلـــالى أوال?مـــا هى اهـــتـــمـــامــاتـه?
تـقـدم لــلـزواج بك? واى اســتـفــسـارات من شــأنـهـا
ــــــبـــــدئـى فى مـــــســــــاعــــــدتك فـى حتــــــديـــــد رأيـك ا

احتمالية رؤيته مرة أخرى.
وفى الـنهـايـة تـيـقنى تـمـامـاً أن الـزواج مسـألـة تـوفيق
ـــيــــزاتك ال تــــتــــوتـــرى كــــونى أنـت بـــكـل  ونـــصــــيب
وعـيـوبك بـدالً من أن تـتـجـملى وتـتـظـاهـرى بـعكس

ما فيك! ونقول مبروك?
ان هاشم: < إ
بصى يا ستى

من اذكى والـــطف االشـــيـــاء انـــهـــا تـــبــتـــدى الـــكالم
بابداء االهتمام بيه

ده هــــايـــدى له مــــســـاحـــة مـن الـــراحــــة الـــنـــفــــســـيـــة
هــاتـخـلــيه اريح فى الـكالم عـن نـفـسه وده هــايـسـهل

ـهـنة.. عـلـيهـا انـهـا تعـرفه.. ازاى? هى طـبعـا عـارفة ا
كن تبتـدى ب (بس دى حاجة صعبة اوى) أو ( يااه!
ــكـن يــعــنـى ايه? لــو مش مـــعــقـــولــة) ومن هـــنــا تــســـأله 

فاهمة طبيعة عمله
ــا عــادة الــراجل الـــنــاجح الــنـــاضج الــواثق مـن نــفــسه..
بــيـــتــكـــلم عن شـــغــله بـــتالقــيـه ركــز كـــده واتــزن وكالمه
احــــــلـــــو. كــــــمــــــان هـــــايــــــبــــــان بـــــقـى طــــــمـــــوح..نــــــاجح..

ذكى..مثقف..واعى..مغرور..دلوع.. كسول
و طبـعا مـفـترض انه هـايسـأل عن شىء مـتبـادل لو
هـــو مــحـــتــرم الـــبــنـت دى يــعـــنى هــايـــرد بــعـــد كــده

بسؤال عن شغلها وال برغبته فى عدم شغلها!
< رانيا على:

مـسـاء اخلـيـر يا مـروة وبـحـييـكى عـلى الـفـكرة
دى.. بــجــد حـــلــوة. عــلى مـــا اعــتــقــد ان اول
ـكن تـكــون احملك الـرئــيـسى لــلـحـكم مــرة 
عـلى شخـصـيـة معـيـنـة أو قد ال تـكـفى مرة
واحـــدة لــلــتــعــارف وده يــتــرتب عــلى مــدى
وضــــوح أو غــــمــــوض الـــشــــخــــصـــيــــة بس
عــمــومــا افـــتــكــر ان اهم االولــويــات فى
ـــســـتـــوى الـــتـــعـــارف هـى: الـــعـــمـــر وا
الـتــعـلــيـمى واذا كــان فى مــسـتــقـبل
مــنـــتــظـــر من مـــهــنـــته مـــثال ولــو
العروسة بـتشتغل هيكون رأيه
ايه فـى عــمــلــهــا بــعــد الـزواج?
ـــــــكن وبـــــــقـــــــدر االمـــــــكــــــــان 
تـالحـظ طــــــــــريــــــــــقــــــــــة كـالمه
ومــظـهــره ومــدى ثــقــافـته وده
هـــيــــبــــان من اخــــتــــيــــاراته فى

الـــكالم وايه اكـــتـــر الـــصـــفــات الـــلى

بيـنتقدها فى البـنات وافتكر ان االهم انهـا تسمع منه اكتر ما
تتـكـلم عن نـفـسـها اال اذا حـبت انـهـا تـوصل له مـعـلومـة مـعـيـنة

عن شخصيتها
< اميرة طاهر:

ـوضوع بأكمله حـماقة ومغامـرة وتمثيلـية مرسومة أعتقد ان ا
ـفـاجأة فـيـهـا عـالـيـة جـدا وانـا انـصـحـهـا ان تـنـتـظر ان نـسـبـة ا

تلتقى بشخص يعجب بها ثم يتقدم لها لألسباب:
اوال: من اخملـــجـل انه فى الــــقـــرن الـــواحــــد والـــعـــشــــرين بـــعـــد
ماتعلـمت الفتاة كل هـذا التعلـيم ان تتزوج بأسـلوب ست أمينة
والـرجل الــذى يـتـقـدم لــفـتـاة بـهــذا األسـلـوب الـعــتـيق ال بـد من

الشك فيه انه يحمل فى أعماقه جذور "سى السيد"..
ثــانـــيــا: من اخملـــجل ان جتــلس الـــفــتــاة فـى صــالــون بـــيــتــهــا أو
صـالـون الـوسـيط أو النـادى كـالـعـروسـة البـاربى أو كـالـبـضـاعة
شترى ليتفـرج عليها هو وامه ويتـفحصانها جيدا التى يـأتى ا
ـيـزان الكـلـمة واحلـرف لـيعـرفا هى وشـكلـهـا ويزنـون كالمـها 
اذا كانت البضاعة معيـبة أم صاحلة للشراء ثم يوقعان العقد
هـر-ويـحمـلهـا العـريس هو _عـقد الـبـيع -ويدفـعان الـعربـون-ا
ـوضـوع وأمه إلى اخملـزن -الـبـيت- ألن أمه طـرف فـاعل فى ا

جدا على عكس ما البنت متخيلة
ثـالـثـا: يـجب عـلـيـهـا فى هـذه احلـالـة حـالـة الـصـالون ان تـلـبس
مالبس انـيـقـة وتــروح تـعـمل شـعـرهـا عـنـد الـكـوافـيـر أو تـلف
الطرحـة لفة حـلوة اذا كانت محـجبة وتـتمكيج..
يــعـــنى بـــاخــتـــصــار تـــلف الـــبــضـــاعــة فى ورق
ـشترى- سيـلوفان المع انـيق حتى تـعجب ا

العريس..
< أسامة الشريف:

باختصار
الــلــقـاء األول بــيـبــقي فــيـهــا تـكــة كـده
... بعد كده كل وهيه القـبول. لو 

شىء سهل
تامر هتلر:

انـــا شـــايـف انـــهـــا تـــســــأله يـــحب
ـــــشى يـــــشـــــرب ايـه عــــلـــــشـــــان 
بــســرعـة ألن الــطـريــقـة دى فى
اجلـــواز كـــويـــســة اوى.....لـــكن

امتها
< ماجد مختار:

صــبـاح اخلـيـر انـا اســمى مـاجـد واحب اقـول
كــلــمــتــ لـعــروســتــنــا فى احلــالــة دى اول مـرة
تـسـيب نــفـسـهـا الحـسـاسـهـا هـتـحس بـيه وال ال
هــتـرتـاح وفـيه قـبـول وبـنـســبـة كـبـيـرة ومـعـقـولـة
تــخـلـيـنـا يـبـقى فـيه لــقـاء تـانى ونـقـعـد ونـتـكـلم
وعــمــومــا مش حتــيــرى نـفــسـك وابـعــدى عن
ذهــــــنـك خــــــالص انـه عــــــريـس واتــــــكــــــلــــــمى
واحتـــاورى ومن كالمـــكم هـــتـــفــهـــمى عـــنه
حـاجـات كــتـيـر زى مــا هـو كـمــان هـيـقـدر
ناسبة يـفهمك ويشـوف انتى االنسانـة ا
له زى مــا انـــتى عـــاوزة تــعـــرفى اذا كــان
ـنــاسب لـيــكى وربــنـا يــوفـقك االنـســان ا

وخلى احساسك يتكلم
< مى الطويل:

صـباح اخليـر انا حـبيت أقول رأيى ألن
ـــاً احلـــاجـــة الـــلى الـــلى هــــقـــوله هـــو دا
شاغالنى فى جواز الصالونات بالذات
ا بسمع ان واحدة من ـاً  للرجل ودا
صــديــقــاتى هــتــقـــابل عــريس بــقــولــهــا
تـسـأله " لــيه جلـأ لـلــجـواز بـالــطـريـقـة
دى يــــعــــنى لــــيه مــــاخـــتــــرش هــــو حـــد
لــــنـــفــــسـه.. لــــيه مــــعــــنــــدوش جتـــارب
وصـلت للجـواز ( طبعـا ده بعيداً عن
االعـتبـارات الديـنـية يـعنى انه يـكون
مــتـديـن قـوى مــثال الخ ) انـا بــسـأل
الـسـؤال ده ألن خطـيـبى أنا قـابـلته
فى الـشـغل كنـا بـنشـتـغل مع بعض
وفى مـرة لــقـيـته بــيـقـول انه مش
حيـتـجـوز حـد يـعـرفه وان مـامته
هـى الـــــــــلـى هـــــــــتــــــــخـــــــــتـــــــــارله..
اســـتـــغــربـت جــدا واتـــضـــايــقت
رغـم ان احــــنـــــا مــــاكـــــانش فى
حــاجــة بـيــنــا لــسه بس يــعـنى
ايـه الــــــســـــــبـب وهـــــــو شــــــاب
عـادى زى كل الــشـبــاب لـيه
بـــيــفــكـــر كــده? وعــرفت أن
الـسـبب انه مش بـيـثق فى
الـــبـــنــات عـــشـــان كل الـــلى
عــــــــرفـــــــهـم مــــــــا كـــــــانـــــــوش

كويس 
عــــشـــــان كــــده انـــــا اعــــتـــــقــــد ان
معـرفـة سبب جلـوء شـخص جلواز

الصالونات مهم. 
< اشرف سليم:

تـكون حـد من الـطـرفـ لـبق ومـتحـدث ولـو هـمـا االثـن مش
كـده يـبـقـى الزم أى حـد فـيـهم يـفــتح احلـوار بـأسـئــلـة بـسـيـطـة
يـعــنى عن الـشــغل إنت عـامــله إيه فى الـشــغل ومـبــسـوطـة فى
الــشــغـل أو عن الــكــلـــيــة (لــو كـــان الــبــنت غـــالــبــا فى الـــكــلــيــة)
وبـتــروحى الــنـادى الــفالنى كــده يــعـنى يــبــدأ يـبــقى فــيه حـوار

ويتشال اخلجل من االتن
< إيناس سامى:

حسب اهتماماتها فى االنسان اللى هيشاركها حياتها
وكمان اول لقاء مينفعش يبقى حتقيق بس فى حاجات بتب
الـشخـصية  زى طـريقـة كالمه عن نفـسه واسرتـه واخواته لو

باحترام ..بحب .. بيحاول مايجبش سيرتهم!!
فى اسـئـلـة تـبان سـطـحـيـة لـكن بـتظـهـر جـانب من الـشـخـصـية
بـــشـــكل مـــايــبـــانش فـــيه فـــكــرة الـــتـــحــقـــيق: فـــمش هـــايــحـــتــاج
يـخبى:بـيـحب يـسـمع ايه وم عـشـان اخـتـياراته هـاتـبـ اللى

شاغل فكره واجتاهاته الدينية هتطلع 
?.. أو مابيقراش وبرضه بيشوف افالم ايه?..بيقرا 

طـموحه ايه لـقـدام?.. بـيفـكـر يـسافـر وال بـيعـشق تـراب مـصر
وطينها??

يــعــنى وحتــاول تــســمــعه كــويس وتــديــله الــفــرصــة يــحــكى عن
نفسه مش كله اسئلة.

< بسمة محمد:
قـابـلـة الزم تكـون طـبـيعـيـة يعـنى مـا يـكونش أنـا فى رأيى إن ا
فى حتــضــيـــر ألســئــلــة مــخــصـــوصــة ألن إذا حــدث قــبــول من
قابلـة األولى الزم يكون االثـن على طبـيعتهم الطرفـ فى ا
ــواضـيع ودا والــكالم مـا بــيــنـهم هــيـكــون أمـا مــفـتــوح فى كل ا
معناه إن فى ارتياح ما ب الـطرف واألسئلة بتجيب بعضها

والشخصية بتوضح أكثر وأكثر قدامها 
أو يـحـصل الــشىء الـثــانى وهـو أن لــوحـصل صـمـت ومـافـيش
كالم يــتـقـال أو يــحـصل تــفـكـيــر فى أى أسـئــلـة لـلــكالم عـشـان
يـبـقى فى أى حـوار أويـحـصل مـلل مـا بـيـنـهم فى دا من أولـهـا

ما ينفعش.
< وحيد السيد:

مسـاء اخلـيـر..على فـكـرة زواج الصـالـونـات هو الـلى بـيسـتـمر
الــيـومــ دول امــا زواج الـلى بــتـعــجب الــشـبــاب الـيــومـ دول
زواج ٩٠%  مــــــنـه فــــــاشـل ألن بـه شيء مـن الـــــــتــــــهـــــــور وعــــــدم
ـامـا واالهل ــسـئـولـيــة امـا الـزواج الــتـقـلـيــدى الـلى الـوالــد وا ا

بيباركوا هو الناجح النه بيجمع ب القلب والعقل

< محمود محمد طلعت:
سؤال هام للعريس

رأة والرجل فى جميع احملاالت ساواة ا هل يؤمن 
اذا كان اجلواب ال فهو قطعا عريس غير مناسب 

محمد االخضر:
وبايل اللى داخل بيه االول تشوف نوع ا

وبعدين ماركة البدلة 
وبعدين والمؤاخذة اجلزمة

وتسأله عن حسابه فى البنك
وتـشوف نوع السجـاير لو محلى تـنفض له وتسأله عن قدوته

فى احلياة
لو قال أحمد عز يبقى عريس لقطه ماتضيعوش

ولو غير كده يبقى نفّض يا معلم
< محمود مصطفى كمال

بصـراحة يا مـروة انا رأيى إنـها تـتكل عـلى اللـه وتتجـوزه على
طــول.. واحـدة مــكــسـلــة تـتــعـرف عــلى نــاس وتـخــوض جتـارب
عـشـان حـتى تعـرف هى عـايـزة إيه فى شريك حـيـاتـها فـتـقدر
تعـرفه اما تشوفه.. لسـة بقى هتقعد تـسأل وتوجع دماغها??
ولـيه اجملـهـود ده كـله.. خـير الـبـر عـاجـله وفى اآلخـر يـعنى ده

جواز وحياة يعنى كالم فارغ
< ليلى حمدى:

والـله يا مروة األول الزم تبقى على طـبيعتهـا كأنها شافته مع
صاحبتها مثالً وعاجبها 

وتتصـرف عادى يعـنى ماحتطش فى دمـاغها جـواز صالونات
أو غيـره اجلواز جـواز حتى لـو اختـلفت الـطريـقة بس طـريقة
عـنى أنـهـا لو قـابـلت واحـد فى مـكان تـعارفـهم تـبـقى واحـدة 
وحصـل بيـنهم قـبول مش هـيفـضلـوا يسـألوا بـعض أسئـلة ألن
الـــرد عــــلى أى ســــؤال ســـهل قــــوى كـــأنـك فى مـــقــــابـــلــــة عـــمل
"أنترفـيو" أو مسـابقة بس الـتصرفـات واالحاسيس صعب أى

حد يتحكم فيها.


