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 المستقبل في الحب

 سوزان تلحوق 

فً خضُ ِا ٔىرثٗ أٚ ِا ٔرّٕى أْ ٔعشفٗ عٓ اٌّسرمثً، ً٘ 

خطش فً تإٌا ًٌِٛا أْ ٔرساءي وٍف سٍىْٛ اٌذة اٌّسرمثًٍ؟ 

أٌٍٚس اٌذة اٌشغً اٌشاغً ٌذاضشٔا ٍُِٚٙ أدتٕا؟ أٌٍٚس 

واْ  ِذّشن ئتذاعاذٕا ِٚذٛس إٌّٔا ٚسعادذٕا فً آْ ٚادذ؟ ٚئرا

َُ ٕٔصشف عٕٗ تاٌرفىٍش تّشاغً ذجعً  اٌذة دمًا وزٌه، فٍ

ِٕٗ دًٍّا تعٍذ إٌّاي؟ ٘زٖ اٌرساؤالخ ٚغٍش٘ا، ذجٍة عٕٙا 

ٌٍّٕٙذسح ٍ٘فاء اٌعشب، « ...اِشأج ِٓ اٌّسرمثً»سٚاٌح 

، عٓ «عٍَٛ اإلٌضٚذٍشٌه»اٌصادسج ضّٓ سٍسٍح 

مَٛ عٍُ ٌٚ. «ٛساخ أصذلاء اٌّعشفح اٌثٍضاءِٕش»

شٌه عٍى ِعشفح اٌزاخ عثش اٌرطثٍك اٌعًٍّ، ٌٚٙذف اإلٌضٚذٍ

ّّك فً تاطٓ اإلٔساْ، ٚاالٔطالق ٔذٛ اٌرطٌٛش  ئٌى اٌرع

ذضعٕا اٌىاذثح ٚجًٙا ٌٛجٗ أِاَ أتعاد اٌذة اٌّسرمثًٍ، . اٌزاذً

ٚأِاَ دٚس اٌّشأج اِساسً فً ذفعًٍ ٘زا اٌذة ئٌى جأة 

ساؤالخ جٍّح ذ« ...اِشأج ِٓ اٌّسرمثً»ذطشح سٚاٌح . اٌشجً

ّّا ئرا وأد  ٌّىٓ اٌذة أْ ٌذَٚ »، ٚئْ واْ «...اِدٚاس ذخرٍف فً اٌذة تٍٓ وال اٌجٕسٍٓ»ع

 .«عٍى ِٓ ذمع ِسإٌٍٚح ئٔجاح اٌذة، عٍٍٙا أَ عٍٍٗ؟»، ثُ «غشاًِا ِرأّججًا ِع اٌرمّذَ فً اٌعّش؟

ا ٌششدٗ عٍُ ، وّ«اٌذة اٌٛاعً»ٚأخٍشًا ذجٍة اٌىاذثح عٓ ٘زٖ اٌرساؤالخ أطاللًا ِٓ ِفَٙٛ 

ِادٌح تٍٓ  -دٍٍّّح ٚدٍاذٍح -ِعٌٕٛح، جسذٌح اٌذة داي ششاوح ٔفسٍح، »اإلٌضٚذٍشٌه، ِٛضذح أْ 

ّٛالذٙا . لطثً اٌٛجٛد ٚوّا ذرمٍّة داي إٌفس اٌثششٌح فً اٌذٍاج اٌٍٍِٛح، جشاء صشاعاذٙا ٚذذ

ا اٌٛالع ٌثمى اٌثاتد ئسادج اٌّشاسوح ٚئسادج فً ظً ٘ز. اٌذاخٍٍح، ذرمٍّة داي اٌششاوح تٍٓ اٌذثٍثٍٓ

اٌذة اٌرً ذرعّضص ِع ذٕاًِ صذق إٌٍاخ ٚذفعًٍ إٌماء اٌذاخًٍ، سٍٛوًا ئٌجاتًٍا فً اٌرعاًِ اًٌٍِٛ 

سجً ٌعأً ِٓ ٚدذذٗ سغُ اِرالوٗ وً ِا ٌشغة فً « ...اِشأج ِٓ اٌّسرمثً»تطال . «ِع اَخش

... عاطفً ـرمش ئٌٍٗ ٘زا اٌشجً ِٓ اسرمشاس ٔفسً ٚذٛاصْ فىشي ٚاِشأج ٍِّّضج ذّرٍه ِا ٌف ...اٌذٍاج

٘ٛ، طثٍة ٔسائً تاسع فً اخرصاصٗ، ٌسعى ئٌى . فارا تّٙا ٌمفاْ عٍى طشف ِٕالض ٌُخش

ً٘، اِشأج ِرمّذِح عٍى دسب ٚعً اٌذٍاج، ذىافخ فً سثًٍ ذذمٍك اٌذة تعذِا ٚعد . عاللاخ عاتشج

 .أٍّ٘رٗ فً ذذمٍك اٌرٛاصْ إٌفسً

ذٕطٍك ِٓ ِعأاج إٌفس اٌثششٌح فً اٌضِٓ اٌشا٘ٓ، فرٍمً اٌضٛء عٍى « ...اِشأج ِٓ اٌّسرمثً»

« خشٌطح اٌطشٌك»اٌرثاعذ اٌذاصً تٍٓ اٌجٕسٍٓ فً شإْٚ اٌذٍاج اٌخاصح ٚاٌعاِح، وً ذشسُ 

ٓ فٙزا اٌذة ٚدذٖ اٌمادس عٍى االسذفاع تإٌفس ٌرخطً عزاتاذٙا، أطاللًا ِ. ٌّسرمثً اٌذة إٌّشٛد

 .دمٍمح أْ صِٓ اٌذة اِصًٍ ٘ٛ اٌّسرمثً اَذً


