
 البحث بعن زوج بعنده طرق كثيرة. اللي كان في السابق اللقاء المباشر أو الخطبة أو بعبر العائلة لبعبين دور
ةّصة بالتعارف وإن كانت قليلة. ةّالت اللي خلقت صفحات خا  الوسيط. حالاًيا ظهرت طرق أخرى بحال الجرائد أو المج

ةّصة غالاًبا    منما كاتختفي بعد فترة قصيرة من العمل .النترنت بدأ يظهر كوسيلة للتعارف ولكن هذه المواقع الخا
ةّالت اللي متواجدة بمدينة الرباط. ةّهنا لـ إحدى هذه المح ةّصة بالزواج. توج ناحية أخرى كاينين وكالت خا

نَع ن زوج   la búsqueda de parejaالنَبثحث 

tiene                                                  عند+ه

muchas vías                  ُط قُر ق كثي ة

lo que había antesاللي كان ف الساقِب ق  

رِشر       el encuentro directoالرِلاقاء امُلبا

بطَخلةبطبة o el  Compromiso                       بطَأو ا

نَرب العائلة          a través de la familiaنَع

نَويسيةبطة    نَدور ال رِعبي  ل
jugaban el papel de mediador

نَهرت ُط قُر ق ُأرخرى  han aparecido otros caminosبطَظ

actualmenteحالاًيا        

como                           بال 

نَجتاّلات بطَجلرارِئد أو ابطَمل  ا

los periódicos y las revistas

بطَاق ت  نَرخبطَل que crearonاللي 

ةّصة قِب�ـ نَصبطَفثحات رخا
páginas especiales de

Contactos النَتعا قُر ف       

وقِإن كانَن ت بطَقليلة
aun siendo escaso

بطَك�ـ نَدأ يظ قُهر  نَب
empezaraon a aparecer como

نَويسيلة رِل�ـ+النَتعا قُر ف
un medio para contactar

رِك ن   peroول

ةّصة بطَملوارِق ع اخلا هذه ا
estas webs especiales

a menudo, generalmenteغارِلاًبا ما    

desaparecenكانَتتخنَتفي           

نَعلمل رِم ن ال نَبعد بطَفتر ة بطَقيصي ة 
tras un corto período en funcionamiento

رِحية ُأرخرى      por otra parteرِم ن نا

hay pluralكايني                 

ةّصة قِب�ـالزواج قِوكالت رخا
Agencias especiales de matrimonio

هَّجهنا رِل�ـ         نَو Nos dirigimos a ت

تاّالت نَثح قِإحدى هذه ابطَمل
uno de esos establecimientos

قِجد ة قِب�ـ    que existen enاللي  قُمتوا

قِرباط      la ciudad de Rabatنَمدينة ال

  

الزواج... مع من ؟ www.arabevivo.com

هي واحدة من الطرق الناجحة اللي كاتسمح العدد من الشخاص بإيجاد 
. الشريك المناسب من نفس المستوى واللي بعندهم نفس التطةّلعات

ةّل ل ةّملو و ةّددو واش غادي يك .من بعد كايتالقو وهما كايح

إل تواؤمو بطبيعة الحال وكانت الشروط تاتحترم الشروط المطلوبة 10من  8لنسبة أةّنك تلتقي بشريك الحياة هي ا

رِم ن رِحد ة   es una de         ......هي وا

قِجثحة las v          الةبُط قُر ق النا as exitosasí

que/el,la,los,las cuales                                  اللي

نَلم ح  permite a...    …    ...... قِب�ـكاتس

رِم ن الشتخاص نَدد  نَع bastantes personas   ال

رِيس�ب نَشريك امُلنا إياد ال
encontrar a su compa ero adecuadoñ

del mismo nivel       رِم ن نَنفس امُلسنَتوى

y los que tienen        + قُه مواللي عند 

بطَةبطعُّلعات las mismas aspiraciones   نَنفس النَت

luego se encuentran    رِم ن نَبعد كايتالبطَقو

ودِّددو نَحي y ellos fijan/concretan     و قُهلما كا

تاّل ل ودِّلملو و بطَك واش غادي ي
si van a completar o no

القِنسبة أةّنك نَتلنَتاقي قِب�ـ
el porcentaje de que te encuentres con

بطَحليا ة el compa           نَشريك ا ero de la vidañ 

  es de 8 de 10                              10  م ن 8 هي

si se compenetran...             إل نَتواؤمو

بطَةبطبيعة احلال por supuesto                قِب

قِر�م وكانَن ت ال قُشروط تانَتثحنَت
y si las condiciones respetan

las condiciones requer   ال قُشروط ابطَملةبطلوبة
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هَّش ح كايي  نَر el candidato vieneامُل

ودِّد�م نَنفسه        بطَاق se presentaكاي

نَف رِمبطَل كانديرو له 
le hacemos un expediente

كاناقومو قِب�ـ+رِلاقاء
realizamos una entrevista

ةّص يساعة أو يساعة ون
una hora o una hora y media

نَعلى    هَّرفو  نَع  para conocerنَب ش نَننَت

sus inclinacionesميولت + ه    

 كيفاش كايشو ف احليا ة
como ve la vida

y seguro, por supuestoوأكيد     

بطَثاقافة+ه ونَتعلي م+ه
su cultura y su educación

رِمل ارِملبطَلف كايكون  قُمنَتكا
Al estar el expediente completo

ودِّجدو ل�ـ+ه   نَو le buscamosكان

رِيس�ب نَشتخص امُلنا ال
la persona adecuada

ُّرخر ف    hay un retrasoكاي ن نَتخأ

نَزواج ةّ ن ال رِيس
la edad del matrimonio

رِح.ظ...       se observa queامُلال

قِريب  نَرجل ابطَملِرغ el hombre marroquíال

رِم ن           ودِّوج  نَي se casa conكا

normalmenteعاد ً ة               

ةّ ن صِرغي رِيس بطَفنَتيات قِب�ـ+
chicas de corta edad, jóvenes

por consiguienteقِبالتال            

نَريس ت نَد بطَفتا ة اللي كاتكون  ال
la chica que ha estudiado

Estudios Superioresرِدرايسات  قُعليا  

نَصبطَل ت ل�ـ          ha llegado aو

قِوز ةّ ن تايا نِس واحد ال
una edad que pasa

encuentra dificultadكانَتلاقى  قُصعوبة  

ف إياد شريك احليا ة
para encontrar al compa ero de su vidañ

ماشي زبون حاقياقي ل�ـ 
no es un cliente verdadero

la agencia de matrimonioقِوكالة الزواج

ودِّضل بطَأةّنه               بطَف prefiereكاي

نَعلى نَنفس+ه  رِلمد  نَيعنَت
apoyarse en él mismo

ةّدم خدمة الوساطة في الزواج بشكل مجاني.  من بعد مشينا لـ مدينة طنجة اللي كاتواجد بها جمعية كاتق
ةّل باحث بعن الزواج وكاتحاول تقةّر ب ما بين الشخاص الباحثين بعن نصفهم الخر. ةّف لك كاتفتح مل

 despuésرِم ن نَبعد           

بطَطنجة مشينا ل�ـ مدينة 
fuimos a la ciudad de Tánger

اللي كاتواجد قِب�ـ+ها
en la que existe

una asociaciónنَجلمعية         

ودِّد�م            بطَاق que ofreceكات

رخدمة الويساطة ف الزواج
el servicio de mediación para 

casarse

نَمجان      نَشكل  gratuitamenteقِب

ةّف   رِمبطَل abre un expedienteكانَتفنَت ح 

نَزواج نَع ن ال رِحث  تاّل با رِل�ـ+ُك
a cada persona que busca casarse

ودِّرم ب ما بي بطَاق قِول ت كاتا
intenta acercar a

نَع ن رِحثي  الشتخاص البا
las personas que buscan 

su media naranjaقِنيصف+ قُه م الرخر
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ةّص  ةّف وكانقومو بلقاء سابعة أو سابعة ون ةّدم نفسه، كانديرو له مل ةّشح كايجي، كايق المر
بش نتعةّرفو بعلى ميولته، كيفاش كاشوف الحياة وأكيد ثقافته وتعليمه. 

ةّجدو له الشخص المناسب ةّف كايكون متكامل وكانو المل

ةّن صغيرة  اًة من فتيات  بس ةّن الزواج. المالحظ الرجل المغربي كايجةّوج بعاد ةّخر في س كاين تأ
ةّن تايجاوز   سنة، 35وبالتالي الفتاة اللي كاتكون درست دراسات بعليا ووصلت لـ واحد الس

اًة كاتلقى صعوبة في إيجاد شريك الحياة .بعاد
ةّضل أةّنه يعتمد بعلى نفسه اًة كايف الرجل المغربي ماشي زبون حقيقي لوكابة الزواج. بعاد
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هَّرخل       نَد se inmiscuye, intercedeكانَتت

بطَجللمعية          esta asociaciónهذه ا

con el fin deرِم ن بطَأجل               

قِويساطة ل�ـ+الزواج نَتثحاقي ق ال
realizar la mediación

entre los jóvenes  بي الشبام ب      

de manera que قِبثحيث بطَأ َّن           

تاّفات ديال+ قُه م رِملبطَل تاّةبطو ا نَحي كا
ponen sus expedientes

بطَةبطبطَل�ب بالزواج ديال ال
de solicitud de matrimonio

بطَجللمعية        en la asociaciónف ا

tanto...comoنَيسوى... أو...     

en cuanto aبالقِنسبة رِل�ـ...      

los varonesالُذكور             

oبطَأو                          

نِإلناث               las mujeresا

رِحد البام ب بطَفتثحو وا احنا كان
nosotros abrimos una puerta

al diálogo, discusiónرِل�ـ + القِناقاش 

نَ ع... نَم نَ ع... بطَأو  نَم نَيسوى 
tanto con... como con

هَّوج نَز القِبن ت اللي بِرغات نَتت
la chica que quiere casarse

ةّم ب                  el jovenالشا

رِ ت...؟ ¿por qué quieresنَعالش بِرغي

este tipoهذا النوع             

نَصفات esas característicasذاك امُلوا

نَحيا ة+ه م نَدرخلو ش ف  ما كان
no entramos en sus vidas

رِك ن                     peroول

نَدور ديالنا هو بطَأهَّننا... ال
nuestro papel es que nosotros

ودِّجهو+ه نَو كان
lo abordamos,afrontamos

اًصا           especialmente قُرخيصو

ةّم ب عند+ه رِمني كايكون الشا
cuando el joven tiene

نَعودِّي ن        ةّ ن  قُم una edad concretaرِيس

viene a pedirكايي كايةبطُل�ب    

ةّمة نَحظة عا هذه  قُمال
ésta es una observación general

بطَأ َّن الفتا ة تكون صِرغي ة
que la chica sea joven

ةّخل  هذه الجمعية من أجل تحقيق الوساطة للزواج بين الشبا ب بحيث أن الشبا ب كاتتد
ةّفات ديالهم ديال الطلب بالزواج في الجمعية سوى بالنسبة للذكور  ةّطو المل كايح

أو بالنسبة للناث

ةّ ب، بعالش بغيت هذا النوع،  احنا كانفتحو واحد البا ب للنقاش سوى مع البنت اللي بغات تتزةّوج أو مع الشا
ةّجهوه بعالش بغيت ذاك المواصفات... ما كاندخلوش في حياتهم، ل، ولكن الدور ديالنا هو أةّننا ةّجهوه، كانو  كانو

ةّن الفتاة تكون صغيرة ةّمة، أ ةّن معةّين وكايجي كايطلب، وهذه مالحظة بعا ةّ ب بعنده س اًصا منين كايكون الشا خصو

ةّن بةّزاف ديال الناس كايجيو كايطلبو  ةّل سنة كانالحظو أ كاين القبال وهو في تزايد. ك
سوى بحال اللي قلت، بعبر الجمعية مباشاًرا وبالهاتف أو باليمايل

... هما اللي كايكونو الشبا ب اللي شكون الشبا ب اللي كايجيو يطلبو مثل هذه الخدمات؟
وَقوش الطريقة كيفاش يعرفو بنت الحالل. يكونو رأسهم قرأو وداز واحد الفترة وبغاو يتزةّوجو... ما ل
 إذن كايجيو لـ الجمعية، هي اللي بعادي تقدر تسابعدهم، بطبيعة الحال، لختيار هذه الشريكة

نِإلقبال      hay aceptaciónكاي ن ا

y está en aumentoوهو ف نَتزا قُيد  

نَيسنة               تاّل  cada añoُك

رِحظو بطَأ َّن    observamos queكانال

ةّزا ف ديال الناس   mucha genteقِب

vienen a solicitarكاييو كايةبطُلبو 

como he dicho بال اللي ُقل ت   

بطَجللمعية    نَرب ا a través de la asociaciónنَع

اًرا                  نَش directamente قُمبا

por tfno o  emailقِبالارِتف أو قِباإلميايل 

نَشبام ب اللي...؟ شكون ال
Quienes son los jóvenes que¿

vienen a solicitarكاييو يةبطُلبو       

بطَخلدمات  este tipo de serviviosرِمثل هذه ا

نَشبام ب    قُهلما اللي كايكونو ال
Son los que son jóvenes

نَرأيس قُه م بطَقرأو اللي يكونو 
Los que han estudiado

بطَفتر ة رِحد ال داز وا
ha pasado un tiempo

هَّوجو    نَز han querido casarse نَبِرغاو نَيت

بطَاقو ش الةبطرياقة ما ل
...No han encontrado la manera 

قِرفو      de cómo conocerكيفاش نَيع

بطَحلالل     a una chica decenteقِبن ت ا

بطَذن               entonces, así puesقِإ

بطَجللمعية كاييو رِل�ـ ا
Vienen a la asociaicón

ella es la queهي اللي           

رِعد+ قُه م نَدر تسا غادي نَتاق
Podrá ayudarles

بطَةبطبيعة احلال        por supuestoقِب

نَشريكة رِل�ـ + رِارختيار هذه ال
Para elegir a esa compañera
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