
 �رضب جيل الأم�س اأروع الأمثلة يف حفظ الود بني 
ال�شقيق  كالأخ غري  ال�شاحب  كان  فقد  الأ�شحاب، 
ل�شاحبه فهو م�شتودع اأ�رضاره ومالذه حني ت�شيق 
بعذوبتها  �شافية  الأخوة  تلك  وكانت  الدنيا،  به 
حيث كان الأ�شحاب يت�شاركون يف كل �شيء حتى 
ال�شحبة  هذه  مييز  ما  واأكرث  والآمال،  الهموم  يف 
العمر،  وتقادم  الأيام  طول  على  ا�شتمرارها  هو 
واختالف  للفتور  تعر�شت  ولو  �شائبة  ت�شوبها  فال 
�رضعان  فانه  اختالف  ح�شل  وان  النظر،  وجهات 
ت�شوده  لقاء م�شارحة  اأول  ويتال�شى يف  يزول  ما 
لأ�شدقاء  واملتاأمل  احلق،  اإىل  والرجوع  ال�شفافية 
الأم�س يجد اأن �شداقاتهم امتدت منذ ال�شغر وباتت 
وترابطًا،  قوة  الأيام  مع  وتزداد  كربوا  كلما  تكرب 
بعك�س �شداقات اليوم التي تبداأ منذ ال�شغر وتكرب 
اأن  تلبث  ما  ثم  والرجولة  ال�شباب  مرحلة  حتى 
تتغري وي�شودها الفتور ورمبا تنتهي مع اأو عا�شفة 
تعود،  ل  ورمبا  ال�شداقة  هذه  تذهب  وقد  خالف 
لوجدت  حولك  من  املحيط  املجتمع  تتبعت  ولو 
فكم  الكالم،  هذا  توؤيد  التي  الق�ش�س  من  العديد 
عرف من �شديقني متالزمني منذ الطفولة ومرحلة 
والهجران،  القطيعة  بينهم  �شاد  ثم  ومن  ال�شباب 
اإىل تغري نفو�س النا�س  ولعل ال�شبب يف ذلك يعود 

يف هذا الزمن الذي تغري فيه كل �شيء بل وفقدنا 
كالجتماع  اجلميلة  الأ�شياء  من  الكثري  طعم  فيه 
اأذى الآخرين واحللم  ورحابة ال�شدر وال�شرب على 
اإىل  الداعية  الأ�شباب  من  اأن  كما  الكثري،  وغريها 
بعد  البع�س  بع�شهم  عن  النا�س  ا�شتغناء  هو  ذلك 
وعا�شوا  والفقر  املعاناة  حياة  النا�س  وّدع  اأن 
املاديات  النا�س حتكمهم  فاأ�شبحت  حياة رغيدة، 
اأكرث  بني  الوفاء  ثقل  هذا  زماننا  ويف  وامل�شالح، 
عملة  واملخل�س  الويف  ال�شديق  واأ�شبح  النا�س، 
رخاء  اأ�شدقاء  الأ�شدقاء  اأغلب  واأ�شبح  نادرة، 
اأحدهم،  على  تقع  نازلة  اأول  عند  ويفقدون  فقط 
مما ي�شتلزم على اجلميع العودة اإىل ما م�شى من 
تقدير ال�شحبة وال�شداقة يف هذا الزمن واملحافظة 
على الأخوة ال�شافية بني الأ�شدقاء وذلك بتحمل 
ال�شديق والعفو عنه عند زلته وتذكر الأيام اجلميلة 

التي عا�شاها معًا يف جب ووئام.
كان خري ما ميلك الإن�شان قدميًا �شديق يركن اإليه 
الفرح  وعند  وماله،  بنف�شه  فيوا�شيه  ال�شدائد  عند 
يف  ال�شديق  ولأهمية  و�رضوره،  فرحته  لي�شاركه 
يف  يغر�شون  الآباء  كان  فقد  قدميًا  النا�س  حياة 
الويف  ال�شديق  على  احلفاظ  حب  اأبنائهم  نفو�س 
وذلك مبتابعتهم لأبنائهم ومعرفة مع من يجل�شون 

فان وجدوا من كان يجل�س معه �شديق ويف وجهوه 
اإىل مبادلته الوفاء وزادوا من تقاربهم، وان وجدوا 
يبعدوه عن هذا  اأن  الطرق  ب�شتى  ذلك حاولوا  غري 
يف  ذلك  اأهمية  وتكمن  ال�شوء،  وال�شديق  ال�شاحب 
املثل  يف  فيقولون  �شاحب  يعدونه  ال�شاحب  اأن 
اإما  ي�شاحبه  من  ي�شحب  اأي  �شاحب(  )ال�شاحب.. 

اإىل دروب اخلري اأو اإىل دروب ال�رض.
فانه ل  الإن�شان  ال�شداقة يف حياة  لأهمية  ونظراً 
اأوتي  الدنيا مهما  اأن يعي�س يف هذه  اأحد ي�شتطيع 
من قوة وجاه ومال بدون �شديق، فال�شديق مطلب 
الأن�س مبن  فطري فالإن�شان بطبع جبل على حب 
حوله، ولكن لي�س من ال�شهل اختيار ال�شديق، فقد 
يبداأ الإن�شان يف تكوين عالقات عديدة مبن حوله 
اأقرانه ولكنه عند ن�شوجه يبداأ يف اختيار من  من 
توافق  ومن  والجتاهات  امليول  نف�س  فيه  بجد 
طباعه طباعه، لذا ل غرابة يف اأن يكون لدى الطفل 
اأكرث من �شديق و�شاحب ولكن كلما ن�شج اقت�رض 
على عدد قليل منهم وقد يعدون على الأ�شابع ويف 
اأحيان كثرية قد ل يخرج املرء يف نهاية املطاف 
ال�شداقة  وت�شتمر  اثنني،  اأو  واحد  ب�شديق  اإل 
العمر  اأيام  طيلة  والحرتام  الود  على  املبنية 

ويجني ال�شديقني ثمارها يف الدنيا والآخرة.
ومن ق�ش�س الوفاء وال�شداقة ال�شافية امل�شوبة 
بالكرم ما حدث ل�شاب ثري ثراء عظيما كان والده 
يعمل بتجارة اجلواهر والياقوت وما �شابه، وكان 
ال�شاب يغدق على اأ�شدقائه اأميا اإغداق وهم بدورهم 
ومات  دورتها  الأيام  ودارت  ويحرتمونه،  يجلونه 
الوالد وافتقرت العائلة افتقارا �شديدا، فقلب ال�شاب 
اأيام رخائه ليبحث عن اأ�شدقاء املا�شي، فعلم اأن 
اعز �شديق الذي كان يكرمه ويغدق عليه، واأكرثهم 
مودة وقربا منه قد اثري ثراء ل يو�شف، واأ�شبح 
من اأ�شحاب الق�شور والأمالك وال�شياع والأموال، 
�شبيال  اأو  عمال  عنده  يجد  ان  ع�شى  اإليه  فتوجه 
ا�شتقبله  الق�رض  باب  و�شل  فلما  احلال،  لإ�شالح 
اخلدم واحل�شم، فذكر لهم �شلته ب�شاحب الدار وما 
كان بينهما من مودة قدمية، فذهب اخلدم فاخربوا 
�شديقه بذلك، فنظر اإليه ذلك الرجل من خلف �شتار 
فلم  الفقر،  اآثار  عليه  الثياب  رث  �شخ�شا  لريى 
�شاحب  اإن  يقولوا  بان  اخلدم  واخرب  لقاءه  ير�س 
الدار ل ميكنه ا�شتقبال احد، فخرج الرجل والده�شة 
تاأخذ منه ماأخذها، وهو يتاأمل على ال�شداقة كيف 
بعيدا  ب�شاحبها  تذهب  كيف  القيم  وعلى  ماتت، 
اأن  ميكن  كيف  ال�شمري  عن  وت�شاءل  الوفاء،  عن 
ميوت وكيف للمروءة اأن ل جتد �شبيلها يف نفو�س 
خائبا،  عاد  فقد  اأمر  من  يكن  ومهما  البع�س، 
عليهم  الرجال  من  ثالثة  لقي  دياره  من  وقريبا 
لهم  فقال  �شيء،  عن  يبحثون  وكاأنهم  احلرية  اأثر 
ما اأمر القوم؟ قالوا له نبحث عن رجل يدعى فالن 
ابن فالن وذكروا ا�شم والده، فقال لهم انه اأبي وقد 
وذكروا  وتاأ�شفوا  الرجال  فحوقل  زمن،  منذ  مات 
يتاجر  كان  اأباك  اإن  له  وقالوا  خري،  بكل  اأباه 
املرجان  من  نفي�شة  قطع  عندنا  وله  باجلواهر، 
اأمانة، فاخرجوا كي�شا كبريا  كان قد تركها عندنا 
قد ملئ مرجانا فدفعوه اإليه ورحلوا والده�شة تعلو 

اأين  ولكن  وي�شمع،  يرى  ما  ي�شدق  ل  وهو  وجهه، 
اليوم من ي�شرتي املرجان فان عملية بيعه حتتاج 
اأثرياء، والنا�س يف بلدته لي�س فيهم من ميلك  اإىل 
برهة  وبعد  طريقه  يف  فم�شى  واحدة،  قطعة  ثمن 
اآثار  عليها  ال�شن،  يف  كبرية  امراأة  لقي  الوقت  من 
النعمة واخلري فقالت له يا بني اأين اأجد جموهرات 
للبيع يف بلدتكم؟ فت�شمر الرجل مكانه لي�شاألها عن 
اأحجار  اإي  اإي نوع من املجوهرات تبحث؟ فقالت 
ف�شاألها  ثمنها  كان  ومهما  ال�شكل  رائعة  كرمية 
املطلب  نعم  له:  فقالت  املرجان  يعجبها  كان  اإن 
املراأة  فانده�شت  الكي�س،  من  قطع  ب�شع  فاخرج 
تعود  باأن  ووعدته  قطعا  منه  فابتاعت  راأت،  ملا 
لت�شرتي منه املزيد، وهكذا عادت حال الرجل اإىل 
ي�رض بعد ع�رض، وعادت جتارته تن�شط ب�شكل كبري، 
فتذكر بعد حني من الزمن ذلك ال�شديق الذي مل يوؤد 
ال�شديق �شاحبه دون  اأكرم  . وهكذا  ال�شداقة  حق 
اأن يتجمل عليه اأو ي�شعره مبن اأو اأذى بل وا�شتعان 
اأن يقدم  بوالدته لينطلق �شديقه بتجارته واجتهد 
عالقتهما،  ح�شاب  على  وكرامته  �شاحبه  م�شاعر 

اإىل اأن يقف �شاحبه على رجليه.
يف  املحبة  على  تبنى  م�شى  فيما  ال�شداقة  كانت 
هذا  زمننا  يف  ولكن  والحرتام  املودة  وعلى  اهلل 

باتت  فقد  وامل�شالح  املاديات  عليه  طغت  والذي 
فاأفرز  امل�شلحة  على  مبني  اأكرثها  ال�شداقات 
املجتمع اأنا�س قد جعلوا من م�شاحلهم ال�شخ�شية 
ج�رضاً للعبور من اأجل الو�شول اإىل مبتغاهم فتجد 
املرء الذي لديه م�شلحة عند اأحد من النا�س يتقرب 
اأف�شل  باأنه  ويح�ش�شه  خدمته  يف  ويتفاين  منه 
ما  على  الو�شع  وي�شتمر  الإطالق  على  له  �شديق 
هو عليه حتى يتم له ما اأراد من م�شالح �شخ�شية 
العالقة  تلك  تبداأ تفرت  واأغرا�س دنيوية وبعد ذلك 
القطيعة  حملها  وحتل  الأ�شباب  لأتفه  وتنتهي  بل 
على  الأدلة  اأقرب  ومن  الأبد،  اإىل  تكون  قد  التي 
من�شبًا  النا�س  من  البع�س  يت�شلم  حينما  ذلك 
مهمًا وي�شري من اأ�شحاب اجلاه والنفوذ فتجد اأن 
اأ�شدقاوؤه املتزلفني قد زادوا بالع�رضات اإن مل يكن 
ومن�شبه  مكتبه  يغادر  اأن  وبعد  ذلك،  باأ�شعاف 
يجد نف�شه وحيداً بل منبوذاً من اأ�شدقاء امل�شلحة 
احلقيقيني  الأ�شدقاء  من  بقي  من  اإل  والتزلف 
يكون  ورمبا  الزمن  مع  معدنهم  يتغري  مل  الذين 
اأقل من ذلك،  اأو  الواحدة  اليد  اأ�شابع  عددهم بعدد 
وكم راأينا باأعيننا الكثري الق�ش�س الدالة على ذلك 
ومنها اأن اأحد من كان يعمل عند م�شوؤول كبري كان 
منزله من كرثة  ي�شرتيح يف  ل  بلده  اإىل  اذا و�شل 

و�شوله،  وقت  عليه  تتهافت  التي  الدعوات  تلبية 
باجناز  دعوه  ممن  الكثري  وعد  وقد  اإل  يغادر  ول 
فيه  وجدوا  فقد  لديه،  يعمل  من  عند  اأعمالهم 
�شالتهم فا�شتعانوا به كـ)وا�شطة( لينجز اأعمالهم، 
وبعد اأن كرب يف ال�شن وبلغ ال�شن التقاعدي وغادر 
يجد  ول  بلدته  اإىل  ياأتي  بات  املرموقة،  الوظيفة 
بالولئم  ي�شتقبلونه  كانوا  من  بالأم�س  كان  من 
وكان عددهم بالع�رضات، بل حتى مل يعد اأحد ياأتي 
لي�شلم عليه اأو ي�شاأل عنه، مما جعله ي�شاب بحالة 
اأدت اإىل دوام اكتئابه لي�س حزنًا على فقد  نف�شية 
هوؤلء ال�شحبة بل حزنًا على هذا الزمن الذي اأفرز 
والو�شولية  امل�شلحة  جعلوا  الذين  هوؤلء  مثل 
وال�شحبة،  ال�شداقة  �شفو  تعكر  والنتهازية 
بل  احلا�رض،  زماننا  يف  هوؤلء  اأ�شباه  اأكرث  وما 
الأم�س  كاأ�شدقاء  يعودوا  مل  اليوم  اأ�شدقاء  اإن 
ال�شداقة ويقد�شونها بل باتت هذه  الذين يقدرون 
لأتفه  والنكران  القطيعة  اإىل  تتعر�س  ال�شداقات 
نظر  وجهة  يف  اختالف  يف  كانت  ولو  الأ�شباب، 
اأو تف�شري ت�رضف مفاجئ اأو زلة ب�شيطة فيتنا�شى 
طيلة  وحمبة  ود  من  بينهما  كان  ما  الطرفان 
تلك  الأيام  وتن�شيهما  فيتباعدان  الزمن  من  عقود 

ال�شداقة العذبة احللوة.

وحريتها  عاداتها  متار�س  اأن  ترغب  اأنها  كما 
وظيفتها  على  والرتكيز  ب�شديقاتها  وعالقاتها 
بجميع  يلزمها  رجل  حياتها  اإىل  يدخل  اأن  دون 
ثالثة  "يكفي  قائلًة:  اليوم،  طوال  م�شوؤولياته 
اأيام يف الأ�شبوع لأكون زوجة"!، فهل يعني ذلك 
الزواج لدى بع�س  اإىل  النظرة  اأن هناك تغري يف 
اللتزام  عدم  يف�شلن  اأ�شبحن  والالتي  الفتيات 
وب�شكل  العديدة  امل�شوؤوليات  طابع  تاأخذ  بحياة 
م�شتمر؟، اأم اإن تغري طبيعة احلياة اأ�شبحت متيل 
لال�شتمتاع  املراأة  والنفتاح وحب  الع�رضية  اإىل 

بوقتها جعل من فكرة ؟.
اإن  معدد-:  لرجل  -زوجة  �شعد  �شمية  وقالت 
لأنه  نظراً  يومني  الأ�شبوع  يف  يزورها  زوجها 
معه  تعي�س  حيث  زوجات،  ثالث  من  متزوج 
ب�شالم مع الكثري من احلذر من زوجاته، م�شيفًة 
ما  وهذا  الكرمية،  احلياة  لها  يوفر  زوجها  اأن 
اأن  عليها  املراأة  اأن  مبينًة  اإليه،  تطمح  كانت 
ال�شيدات  اأي  من  تكت�شف  واأن  ذاتها  على  تتعرف 
النوع الذي يقبل امل�شاركة مع  هي، هل هي من 
التي  املراأة  نوع  من  اأو  المتيازات،  من  الكثري 
ترف�س امل�شاركة حتى اإن كلفها ذلك حياة مليئة 
مادية  اأو�شاع  ورمبا  وامل�شوؤولية  بالن�شغالت 
غري م�شتقلة، موؤكدًة على اأن املراأة اليوم ت�شتطيع 
يف  املنزل  خارج  الن�شاطات  من  بالكثري  القيام 
التي تقدم لها  اأن تختار امل�شاحة  عملها، فيجب 
املراأة  اأن  القدمية  النظرة  عن  بعيداً  الوقت  �شعة 

تبقى خلدمة الرجل فقط.
جامعية-  -طالبة  اأ�شامة  اأنفال  رف�شت  بينما 
مبداأ �شمية، حيث ترى اأن الزواج ل يجب اأن يدخل 
حاجة  هناك  يكون  حينما  اإّل  التعدد  اإطار  يف 
يقبلن  الالتي  الن�شاء  حول  تفهمها  مبديًة  لذلك، 
يف  تاأخرن  لأنهن  ثانيات  زوجات  ي�شبحن  اأن 
الزواج، اإّل اأنها ل تربر للفتاة التي ترغب اأن تكون 
والرتباط،  امل�شوؤولية  من  هروبًا  ثانية  زوجة 
يف  الفتيات  تفكري  يف  نق�س  يوجد  اأنه  م�شيفًة 
الوقت احلايل لالأ�شف، حيث مل يعد الزواج له وزن 
تعي�س  اليوم  فالفتاة  ال�شابق،  الزواج  ومفهوم 
حياة ف�شفا�شة عن ال�شابق، فت�شتطيع اأن تخرج 
وتقابل �شديقاتها وتتحدث عرب مواقع التوا�شل 

كانت  ال�شابق  يف  حني  يف  بحرية،  الجتماعي 
الفتاة ترغب يف الزواج لأنه يوفر لها ال�شتقاللية 
اأن  ذاكرًة  الوحيد،  والعامل  اخلا�س  واملنزل 
ت�شاهل الأ�رضة ورمبا احلرية املقدمة للفتاة جعل 
منها فتاة تهرب من امل�شوؤولية وتكره الواجبات 
من  الزواج  منطلق  من  كثرية  بهموم  تثقل  واأن 
رجل غري معدد. واأو�شحت نرمني عطية -موظفة 
ال�شخ�شية  احلرية  �شمن  تدخل  هذه  اأن  بنك- 
من  الزواج  قبول  يف  اأ�شبابها  للمراأة  يكون  وقد 
رجل متعدد، اإّل اأن امل�شكلة حينما ي�شتغل الرجل 
كما  معها  ويتعامل  املراأة  قبل  من  القبول  ذلك 

حلظة  اأي  يف  تتغري  وقد  طارئة  حالة  كانت  لو 
اأوىل م�شتقرة  اإذا مل يتفق معها؛ لأنه ميلك حياة 
موجودة وحقيقية، م�شددًة على �رضورة اأن يكون 
معنى  يفهم  واأن  الثاين،  الزواج  بحجم  الرجل 
ينظر  واأن  التعداد،  جتربة  خو�س  قبل  العدالة 
حياته،  يف  الأوىل  الزوجة  كما  الثانية  للزوجة 
حقها  من  ينق�س  حينما  امل�شكلة  اأن  اإىل  لفتًة 
فمهرها اأقل وبيت الزوجية اأقل والوقت معها اأقل 
بحجة الأبناء من الزوجة الأوىل، اأو يحدث العك�س 
حينما يجور على الزوجة الأوىل من اأجل الثانية، 
اأن  يجب  وهنا  وتعاطي،  فكر  م�شكلة  فامل�شكلة 

احلياة.  يف  خياراتها  حتدد  كيف  الفتاة  تعرف 
 - اجتماعية  -اأخ�شائية  عبود  منال  وحتدثت 
مقبول  الفتيات  لدى  الزوجات  تعداد  اإن  قائلًة: 
التن�شئة  طريقة  اأهمها  اأ�شباب  لعدة  ذلك  ويعود 
الجتماعية، وكذلك عدم التفهم احلقيقي ملاهية 
الأ�رضة والزواج، فاأحيانًا يكون هناك �شغوطات 
اأن  الفتاة  الأ�رضة، فكل ما هو مرغوب من  داخل 
رغبة  اإليها  بالن�شبة  الزواج  يتحول  حتى  تتزوج 
زواج  هناك  فيكون  به،  الأ�رضة  تلح  ما  لتنفيذ 
الأ�شباب  اأن من  بامل�شوؤولية، م�شيفًة  دون وعي 
من  فهناك  الرجل  لدى  القت�شادي  امل�شتوى 

اأكرث  م�شوؤولية  يتحمل  اأن  ي�شتطيع  ثروة  ميتلك 
احلياة  مغريات  كافة  توفري  وكذلك  منزل،  من 
مبينًة  الفتيات،  من  البع�س  يغري  فهذا  للمراأة، 
الفتيات  من  الكثري  على  لي�س  القبول  هذا  اأن 
ولكنه موجود، فبع�س الفتيات لي�س لديها الوعي 
من  تخفف  اأن  فتف�شل  الزواج  مبفهوم  الكامل 

واجباتها الزوجية بكونها زوجة ثانية.
اأن  اأن هناك من الزوجات من ترف�س  واأو�شحت 
تدخل دائرة التعداد، بل اإن هناك من تكون زوجة 
ثالثة،  زوجة  زوجها  يتزوج  اأن  وترف�س  ثانية 
فالأمر ن�شبي، اإّل اأن هناك تغري يف نظرة الأ�رضة 
من  الفتاة  زواج  يعد  فلم  لبنتهم،  الزواج  لتعداد 
متعدد حدثًا �شاذاً كما كان يف ال�شابق، فهناك من 
ويختلف  ا�شتنكار،  دون  احلال  هذا  مع  يتعاي�س 
ذلك من منطقة لأخرى، مبينًة اأن نظرة املجتمع 
ملن تتزوج رجل لديه زوجة تختلف بح�شب البيئة، 
التي تقبل  اأو�شاط اجتماعية تنتقد املراأة  فهناك 
املعدد، وتعتربها ت�شببت يف خراب منزل زوجة 
اأخرى، يف حني يوجد هناك من يلتم�س لها عذر، 
ويف النهاية القدر يلعب دوراً كبرياً يف اختيارات 
بداخل  املقربات  من  يكرث  النتقاد  اأن  اإّل  الفتاة 
ال�شيدات  من  هناك  اأن  منال  وذكرت  الأ�رضة. 
ثانية هروبًا من كلمة  اأن تكون زوجة  تقبل  من 
خا�شًة  ال�شيدات،  بع�س  وتعليقات  "عان�س" 
بالزواج  لها  يدعني  الالتي  الكبريات  الن�شاء  من 
الظهور  منها  طلنب  ورمبا  ي�شاهدنها،  حينما 
�شغوطات  هذه  فجميع  لتخطب،  املنا�شبات  يف 
الدخول  لقبول  ال�شيدات  بع�س  تدفع  اجتماعية 
الرجال  من  هناك  اأن  م�شيفًة  املعدد،  دائرة  يف 
من لديه هو�س يف التعدد، فيتزوج ويطلق، ورمبا 
مفتوحًا  الرابع  الرقم  ويرتك  زوجات  ثالث  لديه 
للتجربة وتكرار التعدد من عدة جن�شيات، ويعود 
املادية  الإمكانات  ثم  اأوًل  الثقافة  اإىل  ذلك 
الزواج  يف  للدين  نظرته  اأن  مبينًة  املوجودة، 
تختلف، فهو يرى العدل ماديًا فقط، موؤكدًة على 
اأن هناك من ال�شيدات من ترف�س الزواج من رجل 
على  يدل  وهذا  عان�س،  بقيت  واإن  حتى  متزوج 
املعرفة احلقيقة بالذات، فتدرك هذه املراأة باأنها 
ترف�س امل�شاركة، فتف�شل اأن تبقى دون زواج من 
معدد، ُم�شددًة على اأهمية احرتام رغبة مثل هذه 

املراأة؛ لأن الإن�شان ب�شري على نف�شه.
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�أ�سيبت �أ�سرة دالل 
بال�سدمة حينما وجدو� 
�أن �بنتهم تقبل �لزو�ج 

من خاطب تقدم �إليها 
ولكنه يطلب �أن تكون 
�لزوجة �لثانية، على 

�لرغم من كون دالل فتاة 
يف �لع�سرين ويف مقتبل 

حياتها ويف بد�ية طريقها 
�لوظيفي وعلى قدر من 
�جلمال، فلي�س هناك ما 

يدفعها �إىل �أن تقبل بزوج 
معدد، �إاّل �أن لدالل ر�أي 

�سدم و�لديها فهي تف�سل 
�أن تتزوج من رجل لديه 

زوجة حتى ال تتحمل 
م�سوؤولية هذ� �لرجل 

طو�ل �الأ�سبوع، 
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