
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ًِ أًتها ألاهثى ..  هخبُذ هزه اليلماث ل

 

 إبشاهُم الشمالن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 في كذًم الضمان ..

وان البذ مً الضواج والاكتران ختى ًدفظ الجيغ 

البششي , وظأخيي لىم كبل أن أبذأ مػىم سظالتي هُف 

 واهىا ًشون اإلاشأة وهُفُت الاكتران بها  ؟

واهىا _ والػُار باهلل _ ًشون أن اإلاشأة في الىخب الهىذًت 

مخلىكت مً بلاًا مىاد خلم منها الشحل , أي أنها مخلىكت 

اظخذاسة اللمش وخشطىم الفُل وجثجي وجلّىي الضواخف ومً 

 سكت الضهىس وغحر رلً مً الخضغبالث وألاوهام .

خ اللذًم مجشد غاس  واهِذ اإلاشأة خعبما رهشوا في الخاٍس

بعببها وان الفلش , بعببها الجىع  ًمص ي غلى الاسض ,

والىفش , بعببها هضلذ اللػىاث , بعببها جدّشهذ ألاغاصحر 

وأبادث الىثحر مً البشش , هىزا ًشونها في العابم , بل 

 
ٌّ
وان بػع الفالظفت ًشون أنها غباسة غً سحل لىىه شار



 

 

غً الطبُػت فأصبذ أهثى , ووس ي هؤالء ألاوغاد أنهم لم 

 ة إال بػذ أن خشحىا مً سخم أهثى ..ًيىهىا في الحُا

وفي الىخب اإلاعُدُت اللذًمت رهشوا أن اإلاشأة مصذس الػاس 

ت غلى جظلُل الشحل الحىُم  وهي كادسة بلّىتها ألاهثٍى

 وجخظػه لشهىجه وهضواجه .. 

جبّحن لي أن ظبب خىف الشحل مً اإلاشأة هى غذم كذسجه 

غلى مىاحهت اغشائها وأهىزتها , إلاا ُصسع فُه مً شهىة , 

وبعبب رلً الخىف غبر جلً العىحن صاس ًخّىف أبىاءه 

 بػذ حُل , وسزىاالزوىس منها ختى 
ً
وكذ  الخىف حُال

 رهشُث أظبابا أخشي لهزا الخىف في سواًتي الجذًذة ..

 إلاشأة مصذس خىف فىُف اخخاٌ الشحاٌ ؟أصبدِذ ا



 

 

أٌو خُلت فػلها الشحاٌ هى إششان اإلاشأة في أغماٌ الشحاٌ 

, فلط ألحل أن جفلذ أهىزتها وبزلً جصبذ والشحاٌ , 

جخدّمل اإلاعؤولُت الحُاجُت والشحاٌ , جيس ى أنها أهثى , 

ىحن أن  ِّ ً هخبا في رلً مب وألحل هزا ألف بػع اإلاػاصٍش

 خىشها الشحل ..اإلاشأة مشيلت اب

واهجشفِذ الىثحر مً اليعاء إلى هزا الاكتراح ختى اسجذث 

بػظهً لباظا ٌشبه لباط الشحاٌ , ولهزا وان ؤلاظالم  

ًدّشم الدشّبه ألهه ًخشج الزهش وألاهثى غً دوسه ألاظاس ي 

م هى مشخلت مً مشاخل  في الحُاة , فيان رلً الخدٍش

جىدبه اليعاء إلى خفظ الحلىق ألهلها , لىً في صماهىا لم 

 رلً , بل ظىذ بػظهً أن ؤلاظالم حشذد وحػلُذ ..

ولىػىد إلى مىطىغىا ألاظاس ي وهى الخطبت , أٌو مشاخل 

جلغ مػها وججلغ مػه  الضواج , أن ًشاها وجشاه ٍو



 

 

فُىدشف ول واخذ منهما آلاخش , فىُف جخصشف ألاهثى 

إرا سأث غُىبا في خاطبها , وهل هزه الػُىب ظدعبب 

 بػذ رلً ؟أصمت 

البذ أن جفهم ألاهثى أن أكبذ الصفاث في الشحل بػذ فعاد 

 أخالكه هي :

 .صفت البخل  -1

 .الغيرة الشديدة التي فيها شك   -2

 الحقد وألاهاهيت ..  -3

 سيغان العين وعدم كف البصز .. -4

 الكذب .. -5

هىان الىثحر مً الصفاث التي جظهش ظىء الاخخُاس , لىً 

ألاغلى هي أهمها , فبػذ أن هزه ألاشُاء التي رهشتها في 



 

 

ضي هثحرا في هزه ألاشُاء 
ّ
 خعىت سه

ً
جخأهذي أن له أخالكا

 الخمغ  وظأششخها بالخفصُل :

 ألاولى : صفت البخل ..

ً صفت  ال جلىلي في هفعً أهً ظخػخادًً أو ظخغّحًر

البخل في الشحل , وأهاه لِعذ مشيلت , بل ظخجذًً 

ً إلى الىثحر مً اإلاػاهاة مؼ هزا البخُل , ظ خظطٍش

 إلى 
ً
بِذ أهلً ,  العشكت مً حُبه أو أن جزهبي هثحرا

ظخفلذًً هشامخً مؼ هزا الشحل , جزهشي ان لً 

صذًلاث وأخىاث وأكاسب , لً حعخطُعي أن جلىمي 

بىاحب الظُافت , ال حغفلي هزا الجاهب , فئرا وحذِث أن 

الخاطب بخُل  فئًان أن جىافلي , كبل أن جخزهشي هزه 

ًمىىً أن جخخلي غً الىثحر مً الشغباث مػه  اليلماث ,

ً إرا صاسن أخذ أكشباءن أو  ً لىً هل ظخصبًر وكذ جصبًر



 

 

صذًلاجً فلم حعخطُعي اللُام بىاحب الظُافت  ألن 

 صوحً ظُمىػً أو ًخأفف أو ًدشحً أمامها ؟

 ختى لى صبرِث فئهً ظخػِشحن خُاة ملُئت بالحضن ..

 الصفت الثاهُت :

ظخلىلحن في هفعً أهً جدبحن غحرة الغحرة الشذًذة : 

الشحل , وهزا صحُذ فالغحرة حمُلت لىجي هخبُذ غً 

الغحرة التي جصل إلى مشاخل الشً , ظخػاهحن هثحرا , لً 

ًثم بً , غىذما جخيلمحن مؼ صذًلاجً أو أهلً غبر 

الهاجف ظُظً أهً جخىهِىه , هزا الجٌش ظِعبب لً 

ن جخشجي أبذا الػضلت غً الخاسج , ألهه لً ٌعمذ لً أ

لشذة غحرجه , وشىه .. فهى ال ًصلح للضواج ألهه ظِعبب 

 لً الىثحر مً الخىف وغذم الاطمئىان ..



 

 

الصفت الثالثت : الحلذ وألاهاهُت , الشحل الحلىد وألاهاوي 

ال ًمىً أن ًيس ى وبزلً هى صاخب كلب أظىد , 

ظِخدذر هثحرا غً أغذاءه , ظِشخمهم أمامً , ظُدّىٌ 

ترخاء إلى مػاسن , ألهه خلىد وأما ألاهاوي فهى حلعاث الاظ

سحل ظُطلب مىً دون أن ٌشػش بشغباجً أو غىاطفً , 

هزا الشحل معخػذ أن ًتزوج أو ًفػل ما ًدلى له دون 

 ظؤالً , ألهه ال ًىترر مطللا في مشاغشن وأخاظِعً ..

 الصفت الشابػت :

غان الػحن : إن الشحل الزي ال ًىف بصشه غً اليعاء  َص

ى سحل را شهىة ولً ًىخفي بضوحت واخذة  أو ختى أسبؼ , ه

ظُظطش دائما إلى الخغٌض باليعاء أمامً , وظِثحر الىثحر 

مً الاشمئزاص لً , هزا الشحل ال يهخم بالحب , بل 



 

 

باإلاظاهش دائما , باإلغشاء والشهىاث والجزواث , وسبما 

اث ..  ظُصل به ألامش إلى جلبُذ حمالً أمام حماٌ الاخٍش

 لصفت الخامعت :ا

الىزب : مىه ًيىن غذم الصذق وغذم الىفاء , لً 

جأخزي مىه خلا أو باطال , ظخيىهحن مػضولت في غاإلاه ألن 

اليارب ال ًمىً الىزىق به , سبما حعامدُه غلى بػع 

الىزب  لىىً في النهاًت ظخىشهُىه وظخػِشحن خُاة 

 ظىداء ..

خالٌ وهُف جىدشفحن هزبه , مً خالٌ خذًثه ومً 

ذ مً الاغزاس الىاهُت ,  اخالفه بمىغذه واظهاس اإلاٍض

واليارب ال ًمىً أن ًخخبئ بل ظُظهش هزبه ألن الىزب 

ال ...  ال ًذوم طٍى



 

 

في أٌو مشاخل الخطىبت ًجب غلًُ أن جىدبهي هثحرا إلى 

خشواجه وإلى ولماجه , وال أغجي أن جذكلي في ول ش يء لىنها 

اإلاشاخل ألاولى في الضواج , لِغ هىان سحل وامل بل هىان 

ًِ في  غُىب ليل واخذ مىا , لىً الػُىب التي رهشتها ل

ٌ فلً ألاغلى ال ًمىً أن وغفشها , وأما الاهخمام والاهما

ًظهش في اًام الخطىبت ألن الخاطب ظُيىن شذًذ الحب 

إلاخطىبخه لىىً حعخطُػحن أن حػشفي مذي اهخمامه مً 

خالٌ اهخمامه بىفعه أو غائلخه أو أصذكائه , ألن الزي ال 

ً , والزي ال ًلذم الحب  يهخم بىفعه لً يهخم باآلخٍش

لت صحُدت ,لهزا ًيبغي أن  لىفعه لً ًدب غحره بطٍش

ل اهخمامً غلى لغت الجعذ لذًه , وغىذما جظعي و

ججذًً سحال جلُا خائفا فال جظجي أهه ظُجػل خُاجً 

ظِئت مػلذة ألن الشحل الزي ًخاف سبه لً ًظلم مخلىكا 

وخاصت صوحخه , وليي حػشفي أهه سحل ملتزم خلا فػلًُ 



 

 

أن جشي صالجه , هل ًصلي في ول وكذ أم ال , وأن جشي 

لحالٌ والحشام أم ال , ول هزه مصذس سصكه هل ًمحز بحن ا

الخصشفاث ظخظهش لً الىثحر مً الخاطب , فال جلىلي 

ظيهذًه هللا أو جلىلي سبما ًخغحر ألن هزا مً الغُب ولً 

وامل الحم في سفظه إرا لم ًىً صالحا , جزهشي أن 

اإلاشأة جبلى دون صواج خحٌر لها مً الضواج بشحل ًفعذ 

فعذ زلتها بىفعها , فىم مً امشأة صالحت  خُاتها ٍو

 فعذث غىذ صوحها ألنها كالذ : سبما ظيهذًه هللا ..

 مشكلت الزجل وألاهثى والطبائع :

 إال هى وما غامع الشحل أن اليعاء مً الىثحر جظً

 ...ظً

 ال أنها أي,  أهثى أهه غلى الشحل جفّعش أنها فيها اإلاشيلت إن

نها التي ألاشُاء,  هشحل جفعشه  في سبما هأهثى حُذة جٍش



 

 

 ألاشُاء هزه غلى جدىمي فال,  ظِئت الشحل ًشاها الغالب

 .. ألاهثىي  بدىمً

 : هزا لً ظأوضح

ٌ  اليعاء ٌ  وأها,  غشبي وسحل ششقي سحل جلى  أن لً أكى

لت هفغ لهم) طبائػهم في الشحاٌ  الشحاٌ فيل(  الطٍش

 لىً واخذ سحل صلب ومً واخذة أهثى جشائب مً خشحىا

لت واليشأة اإلايان هى ًخغحر الزي  فيلهم,  التربُت في والطٍش

 خحن أفظل الغشبي الشحل ججذًً سبما..  الفطشة غلى ًىلذ

ػتهم فهزه واخذة امشأة إال ًتزوج ال  الىثحر لىً..  شَش

 ال أًظا والششقي,  امشأة مً أهثر مؼ صوحخه ًخىن  منهم

 سبه مً خائفا جلُا وان مً إال اليعاء إلى الىظش مً ٌشبؼ

 حعخطُعي لً لهزا الػلاب ججلب الىظش إدامت بأن غاإلاا

..  دائما مػه جيىوي لً وببعاطت ألهً رلً مً جمىػُه أن



 

 

 كلبه ودخلذ بامشأة أعجب إرا فئهه له فػلذ فمهما

لت هىان,  رلً جشض ي لم لى ختى ظُتزوحها  واخذة طٍش

..  غحرن إلى ًىظش أن دون  صوحً خب هعب في لخىجحي

 وجبدث صوحها جشض ي التي اإلاشأة,  اإلاثالُت الشخصُت هي

 لم إرا لىً بدبه ظخدظى الحم في ًشطُه ش يء ول غً

 بدبه جدظى لً غالبا فئنها الحلُلُت شخصُتها لذيها ًىً

 .. ظىاها ظُدب وسبما ظُدبها ألهه..  الىخُذ

 .. شخصيتها املزأة تكتسب كيف

 وليل..  وألاخالم ألاماوي مً الىثحر لهً الضواج كبل اليعاء

 بػذ ألاخىاٌ جخغحر ما ظشغان لىً شخصُتها منهً واخذة

ٌ  في جخغحر التي ألاشُاء مً الىثحر إن..  صواحها  شهىس  أو

 ول..  غحرتها ول..  خبها ول جلذم اإلاشأة أن إر..  الضواج

 حعخطُؼ لً بأنها الخفىحر غلى الشحل فخجبر..  اهخمامها



 

 

 مما بىثحر أصغش حجمها ظحري  أهه أي..  بذوهه الػِش

 إلاارا أحػلمحن..  خب مً ألاهثى هزه له كذمذ مهما..  جىكؼ

 ؟.

ت هزه جثبذ خىلً اللصص مً الىثحر هىان ..  الىظٍش

.  دالال اصداد واهخمامً خبً ول إلوعان جلذم أن مجشد

 ختى..  اهخمام أي ًلذس ال الزي الُىم ًأحي ختى..  وجىبر

 واظخمشث شخصُتها جثبذ لم إرا..  لىلذها ألام خب في

 هىشاها مىه ظتري (  جذلُله)  ًلاٌ وهما له الحب ول ببزٌ

 .. لها

 ؟ السبب فما هو

 غلى.. هبحر خطأ للبشش الحب حمُؼ جلذًم أن العبب

 خب فهزا..  وسظىله هلل الحب ول جلذًم مً الػىغ

 غً أما وسظىله هلل وله ًيىن  أن ووحب غظُم ظامي



 

 

..  متزن  بشيل لىً الحب هلذم أن فػلُىا للىاط الحب

 العماء أن جفهمي أن ًجب..  شخصِخً جمحى ال وأن

 فشصت وجترن ألاسض جفُع ال ختى وجخىكف جمطش

 أن ًجب..  أخشي  غُىما لخيخج اإلااء جبخش وي للشمغ

 وبػع وكذ في الجذًت بػص وحػطُه وكذ في خبا حػطُه

ه وكذ في الاهخمام  خالٌ مً..  وكذ في اظخغىاءن وجٍش

 امشأة أهً ٌػشف ختى..  باهلل حػللً وشذة غبادجً اظهاس

 .. شخصِخً ولذًً اجضان صاخبت

 : الثاهُت وهصُدتي

 صوحً ًدبه ما حمُؼ لضواحً ألاولى ألاًام مً جخػلمي أن

 .. ًىشهه وما

 



 

 

 الثرزشة ًدب ال الشحل

 مشهلا مخػبا ًيىن  غىذما الىالم ًدب ال الشحل

 اإلاضاح مثل صوحخه مؼ الثلُل وخاصت اإلاضاح ًدب الشحل

ذ غحرتها ًثحر الزي ٍش  باجضان غحرتها ًشي  أن اإلالابل في ٍو

ادة دون   .. ٍص

 الن اخش سحال جمخذح صوحخه ٌعمؼ أن ًدب ال الشحل

 غحرجه ًثحر رلً

 باليعبت ظِئت اإلاخزمشة اإلاشأة,  الخزمش ًدب ال الشحل

 وهزا هزا فػلذ إلاارا ألاظئلت مً جىثر أن ٌػجي,  للشحل

 حػذ لم اهً اغخلذ أغصابي جثحر سحل أهذ جأخشث وإلاارا

 هزا جفػل إلاارا هاجفها بشكم جدخفظ إلاارا,  والعابم جدبجي

,  رلً غً جبخػذي ان والبذ الخزمش مً وله هزا,  وهزا



 

 

لا ًفخذ الخزمش الن  ول,  الضوحُت الػالكت فشل هدى طٍش

 أن هى جلىلحن هما الششقي الشحل مؼ فػله غلًُ ما

 ...ًىشه وما ًدب ما حػشفي ان ٌػجي,  شخصِخه جفهمي

 ول حػطُه وال مػحن بلذس الحب مً حػطُه أن غلًُ

 ظدشخػل الىاس في وله الحطب وطػذ إرا ألهً,  الحب

 ألهً جىطفئ النهاًت وفي خخما ظخخمذ لىنها هثحرا

 ...الحطب حمُؼ اظتهلىِذ 

 ول في,   بالخمىد لها حعمحي وال,  سوٍذا سوٍذا الىاس اشػلي

 .. وخبه أخاظِعه ًثحر حذًذا شِئا ابخىشي  ًىم

 

 

 



 

 

 تفسير الزجل

إن مشيلت اإلاشأة في الحُاة أنها جفعش ظلىن الشحل بىحهت 

ت , جشي مً خاللها أن الشحل غامع ال ًمىً  هظش أهثٍى

ىه هشحل وهزلً الشحل غىذما  جفعحره , إلاارا ال جفعٍش

ًجهل الخػامل مؼ اإلاشأة ًلٌى أن ألف سحل ًجخمػىن 

رلً ألهه أساد جفعحر  لُفهمىا امشأة فال ٌعخطُػىن , ول

 ظلىهها هشحل ولم ًفىش في جفعحره هأهثى .. 

 
ً
ال ألامش بعُط لخفعحر بػع الشحاٌ , ًأخزون وكخا طٍى

في إزاسة اعجاب اإلاشأة فترة ال جخلى مً ألاوارًب وهزلً ال 

فت . .   جخلى مً الخضحُاث اإلاٍض



 

 

اإلاشأة لِعذ ظارحت لىً هزا الىىع مً الشحاٌ ٌعخمش في  

 ختى ٌعخذسحها وبذوسها إغىاء 
ً
ألاهثى شِئا فشِئا

ظخصذكه مؼ مشوس الضمً بل ختى لى غشفذ أهه ًىزب لً 

 ..
ً
 جترهه , بػذ أن جخػلم به إال إرا سأث مىه طشسا

ألامش بعُط لخفعحر الشحل أًتها ألاهثى إن الشحاٌ كذ 

ًجخمػىن في ميان واخذ وال ًخدذزىن وهزا ال ٌػجي أن 

 نهم ٌػشلىن الهذوء ..بُنهم ظىء جفاهم بل أل

ألامش بعُط لخفعحر الشحل أًتها ألاهثى هم ال يهخمىن 

بالصغائش إال كلُال , كذ ًتروىن مالبعهم في أي ميان  أو 

لت  ًشجذون أي ش يء في بُىتهم أو ًجلعىن لعاغاث طٍى

 دون هالم . .



 

 

أي أن الصغائش في هظشهم كذ جيىن هبحرة باليعبت لألهثى 

ذ جفع حر أفػاله هأهثى فهىا ظخجذ الىثحر مً فئرا واهذ جٍش

 الغمىض في رلً . . 

ألامش بعُط لخفعشي الشحل أهه ال ًدب الثرزشة وال ًدب 

أن ٌعمؼ أخادًث اليعاء إال مً يهمه أمشها , ولىنهم 

ًدبىن اإلاذًذ , إهه ٌشبه اإلاشأة في هزا فأهتن أًظا 

 حػشلً اإلاذًذ وهُل ؤلاعجاب .. 

 جطشأ غلى ظلىهُاجه 
ً
ألامش بعُط لخػشفي أن هىان أمىسا

 لم ًفػله مً كبل واهخمامه بالثُاب 
ً
غىذما ًفػل شِئا

 بهزا أو اهخمامه بلصت شػشه أو وطؼ 
ً
بػذ أن وان مهمال

ًِ , هىان ما  الػطىس بىثافت , وغذم اهخمامه الىبحر ب

ٌشغل باله , لِغ مً الظشوسي أن جيىن امشأة لىً في 



 

 

ظخيىن هي , ألن أخاظِغ الشحاٌ ال جخدشن إال  الغالب

 لليعاء .. 

وألامش بعُط لخفعشي الشحل في معائل الحب , فمً 

الغباء أن جلىلي أن الحب ًخغلب غلى ول ش يء , هزه 

اللاغذة صحُدت إن وان الحب مً الطشفحن أما إن وان 

ًِ وخذِن فلِعذ مفُذة هزه اللاغذة فال جخػللي بها ..   مى

ُط لخفعشي الشحل أًتها ألاهثى فالشحاٌ يهخمىن ألامش بع

 ما ججذي مً 
ً
ىظشون إليهً بشهىة وهادسا  ٍو

ً
ا ٍض باليعاء غٍش

 ًفىش بالحب دون رلً . .

لهزا أهشف ظش اإلاشأة لىم أيها الشحاٌ , إن اإلاشأة حػشم  

الشحل را الػاطفت الثابخت البػُذة غً الشهىة أحػلمىن 

 إلاارا ! ؟ ؟



 

 

ماٌ ال ًذوم وأن الشباب ًشخل وأن آزاس ألنها حػلم أن الج

العجض جظهش وأن الشحل الزي اكترن بها ألحل الجماٌ 

والجزوة ظُخخاس غحرها خحن ًدخاج إلى رلً , بِىما جبدث 

هي غً صاخب الػاطفت وؤلاخعاط اإلاشهف ألهه ال ًخغحر 

 وال ًىلص خبه إن هبرث أو ظهشث غالماث العجض غليها .. 

هزا الشحل فهى خحن ولذ كالىا له أهذ ألامش بعُط لخفعحر 

) رهش ( حعخطُؼ فػل ما ًدلى لً , ًمىىً أن جظشب 

مىىً ان حػطف غليها ألهً أًظا  ألاهثى ألهً كىي , ٍو

كىي , أن رهش مهما فػلذ وعخطُؼ أن وغفش لً خطأن , 

أما ألاهثى فهي أهثى ال ًجب أن وعمذ لها بالخطأ , أهذ 

ة وكعىة , ًجب أن رهش ًجب أن حػامل صوحخً بلى 

تهملها ختى ال حػخاد غلًُ , ًجب أن جدب غحرها خحن 

 جدخاج إلى رلً , ًجب أن جفػل ما حشاء فلط ألهً رهش . 



 

 

خالصت رلً أًتها ألاهثى , لِعذ اإلاشيلت في الشحل بل في 

اإلاجخمؼ الزي ًضسع هزا في غلله , ولخىدشفي هزا 

 حم
ً
 سائػا

ً
 لطُفا

ً
ُؼ الصفاِث بىفعً , إرا سأًِذ سحال

 غاكلت 
ً
الجُذة فُه فابدثي خلفه , ظخجذًً أن له أّما

 ٌػامله بلعىة إرا ما أخطأ في خم أخىاجه 
ً
 سّبخه بػىاًت وأبا

 .. الخخام وفي

 ًدب أهه هما الخبرة غذًمت اإلاشأة ًدب الشحل أن لخػلمي

ؼ بشيل جفهم التي اإلاشأة  فُه جىاكظا هىان أن أي..  ظَش

 ..  وران رلً بحن جيىوي أن ًجب لهزا

 الشهر ستطبع التي الجديدة روايتي في اهلل شاء وإن
 ... واألنثى الرجل طبائع تفاصيل اهلل شاء إن المقبل
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