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لعيد احلب، عاداته وطقو�صه اخلا�صة التي متار�س يف 

يوم 14 فرباير، هذا العيد الذي يعتقد اأنه بداأ االحتفال به 

منذ القرن الثالث امليالدي اأ�صبح اليوم تقليدا عامليا يتبادل 

خالله اال�صدقاء الهدايا والزهور وكلمات احلب والتقدير.

ورغم معار�صة الكثريين االحتفال بهذه املنا�صبة على 

اعتبار اأنها خا�صة باملجتمعات الغربية اال اأنها انت�صرت يف 

االآونة االأخرية يف املجتمعات العربية وال�صرقية واأ�صبح 

الكثريون يحتفلون بها وخا�صة من قبل ال�صباب بل �صمل 

اأي�صا جميع فئات ال�صن من االأ�صدقاء واأفراد االأ�صرة.

ويف�صر البع�س ذلك اىل طبيعة االن�صان التواق دائما 

اىل منا�صبات الفرح وال�صعادة، كما انها قد تكون فر�صة 

للتعبري عن رغبته يف التوا�صل االجتماعي وتعزيز 

ال�صداقات نتيجة واقع احلياة ال�صعب واالن�صغاالت 

اليومية املتزايدة التي تن�صينا التفاعل والتقارب 

والتجان�س مع االأخرين.

على �صفحات هذا امللحق ن�صتعر�س مظاهر هذا اليوم 

وكيفية االحتفال به يف خمتلف دول العامل والطقو�س 

والفعاليات امل�صاحبة له، وقد التقينا بعدد من املواطنني 

والوافدين ال�صتطالع اآرائهم ب�صاأن االحتفال وهل يتفق مع 

العادات والتقاليد التي متيز بها جمتمعنا.

االفتتاحية

11-10

ازواج وزوجات يتفنن
في االحتفال بيوم الحب 

39-38

زعماء وسياسيون..
حب أم مغامرات عشق وغرام؟
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فرصة لتجديد
 روتين الحياة اليومية

بالكلمات الناعمة 
والورد يحتفي

الشباب 
والشابات بعيد 

الحب

كتبت: رباب اأحمد

يف  انت�صر  اأنه  اال  غربي،  تقليع  احلب  عيد  كون  احلديث  عن  بعيداً 

ال�صرقية،  املجتمعات  املتحفظة يف  الفئات  بع�س  ترف�صه  قد  اأجمع،  العامل 

لكن ذلك مل مينع الكثريين وخا�صة من فئة ال�صباب من االحتفال بهذا اليوم. 

ال�صريكني  بني  احلب  لتجديد  فر�صة  باأنه  اليوم  بهذا  املحتفلون  ويرى 

واالأ�صدقاء بعيدا عن روتني احلياة اليومية، وقد يكون فر�صة لتمني الوقوع يف 

احلب لدى البع�س االآخر من الذي مل يحالفه احلظ باالرتباط!

أتنفس عشقًا

عمري  من  يوم  »كل  الت�صويق  جمال  يف  موظفة  عبا�س  فاطمة  تقول 

الع�صاق  عيد  عندي  يقت�صر  ال  يل،  بالن�صبة  عيد  هو  الع�صق  فيه  اأتنف�س 

على ليلة واحدة اأو تاريخ معني«. وحتتفل فاتن املطوع بعيد احلب مع 

من حتب من عائلتها واأ�صدقائها بطريقتها اخلا�صة. وت�صيف املطوع 

وحني يطرق بابي عا�صق مثلي �صاأحتفل معه بطقو�س خا�صة جدا.

وت�صري عبا�س اإىل اأنها يف الوقت الراهن تقوم بتبادل الر�صائل 

اجلميلة مع االأهل واال�صدقاء يف هذا اليوم، وتبعث االمنيات 

و«تخرج  وال�صوكوال،  الورد  من  �صيء  ورمبا  احللوة.. 

للمرح وك�صر الروتني اليومي ال اأكرث. وتو�صح فاطمة 

»يف كل عام من عيد احلب كنت اأجل�س على طاولتي 

غادة  كتب  يف  واقراأ  االأحمر  اأرتدي  املقهى  يف 

ال�صمان.. اأتنف�س الع�صق من كتاباتها وبعدها 

بها  اأعانق  ولعبة  وردة  لنف�صي  اأ�صرتي 

عام  كل  ب�صدق...  واأهم�س  نف�صي 

رمبا  فاطمة...  يا  احلب  وانِت 

ب�صخ�س  قلبي  يقرتن  حني 

من  طقو�س  يل  تكون  ما 

متيز  اأكرث  اآخر  نوع 

وجنونا«.
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قبلة الصباح
املقيم يف اخلليج فهو ال يفوت  ال�صوري  ال�صاب  اأما حممد احلمود 

هذا اليوم دون اإهداء الورد وال�صكواله لزوجته عائ�صة العلي، واالأخرية تقوم باملثل. 

ويبني زكي علي »احلب ال يرتبط بيوم حمدد ولكن من اجلميل اأن اأنتهز هذا اليوم يف التعبري 

عن حبي لزوجتي ولو بال�صيء الب�صيط فاحلب ال يقا�س باالأمور املادية، ورمبا هدية ب�صيطة اأو 

كلمة حب تكون معربة اأكرث من هدية باه�صة الثمن، املهم يف مغزاها ودورها يف اإي�صال احلب 

باأي �صكل كان«. 

وبالن�صبة ملحمد فاإن طقو�س عيد احلب تبداأ من ا�صتيقاظه �صباح العيد باكراً، الإعداد فطور 

مميز لزوجته، يتنا�صب مع هذا اليوم فمثال يعد �صندوي�صات على �صكل قلوب وقبلة على جبينها 

حني تفتح عينيها على اأنغام اأغاين احلب، ويف امل�صاء يتبادالن الهدايا. 

وبدورها تقول املذيعة االآء البناء لي�س للحب زمان ومكان فعلى احلبيب ان يوؤكد على 

حبه حلبيبته والعك�س يف جميع االوقات، ولكن احتفال العامل باأ�صره بهذا اليوم يحتم على 

الع�صاق واملحبني االحتفال كذلك بحبهم، الأن احلالة العامة يف ذلك اليوم ت�صج باحلب، 

وكذلك ان�صغاالت االزواج يف حياتهم العملية وم�صوؤوليات اال�صرة. 

وتو�صح البناء من املهم اقتنا�س مثل هذه الفر�س للتعبري عن احلب بني ال�صريكني، 

�صواء كان ذلك يف املنا�صبات كعيد احلب اأو غري ذلك. وت�صري البناء اإىل اأن هذا االقتنا�س 

له دور كبري يف توطيد العالقات بني الزوجني، وتاأكيد العالقة املبنية على احلب 

بينهما، ويجدد امل�صاعر بينهما، �صيما مع زحمة احلياة اليومية و�صرعة اإيقاعها. 

وتتابع البناء احتفل مع زوجي بعيد احلب ولكن دون مبالغة، فالبذخ يف 

ال�صرف على املنا�صبة لن يكون اأبداً هو الدليل على احلب، بل ال�صدق يف 

ال�صريك  البناء رمبا يقدم  الب�صيط. وت�صرح  التعبري عنه ولو بال�صيء 

باأهميتها  وت�صعر  اليوم،  هذا  املنزل يف  ل�صريكته وردة من حديقة 

بالن�صبة له واهتمامها به، املهم يف االأمر اأن ي�صعى الطرف االخر 

اإىل التعبري عن احلب كما يحب �صريكته ولي�س كما يحب هو، 

فيهن  وتوؤثر  الغزل،  ق�صائد  حتب  زوجات  هناك  فمثال 

كثرياً، وتعتربها �صكال من اأ�صكال التعبري عن احلب، 

فلماذا ال يعرب االأزواج بحبهن بهذه الطريقة التي 

لن تكلف �صيئا من اجلهد اأو املال، واإن كان 

االأدبية،  الكتابة  يف  بارعا  لي�س  الزوج 

عليه اأن ياأخذ ق�صيدة الأحد ال�صعراء 

ويتلوها عليها بطريقة ت�صعرها 

باحلب واحلنان.
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من هنا بدأ هذا اليوم.. فاالنتاين..

الفاالنتاين اأو عيد احلب الذي ي�صادف الرابع ع�صر من 

فرباير، منا�صبة حتتفل به املجتمعات الغربية منذ زمن بعيد، 

من  العديد  اىل  التقليد  هذا  انتقل  االأخرية  الفرتة  اأنه يف  اال 

واالإ�صالمية  العربية  ومنها جمتمعاتنا  ال�صرقية  املجتمعات 

االأخرى رغم اخلالف حول ذلك ومعار�صة البع�س له، حيث 

يقوم الع�صاق واالزواج يف هذا اليوم بتبادل الهدايا والتهاين 

وملاذا  العيد  هذا  ق�صة  فما  واحللويات،  احلمراء  والزهور 

يحتفل به.

الذي هو فرع من فروع  الع�صق  يق�صد باحلب هنا  وال 

اجل  من  بانها  تتلخ�س  )الفاالنتاين(  فكرة  لكن  احلب، 

ت�صجيع الزواج حيث تروي اال�صطورة الرومانية القدمية ان 

االإمرباطور كالوديو�س الثاين اأ�صدر قرارا مبنع الزواج على 

قواته، العتقاده اأنه ي�صعف عزميتهم ومينعهم من االنخراط 

يدعى  م�صيحي  راهب  فت�صدى  اجلي�س  يف 

باإبرام  وقام  القرار،  لهذا  بجراأة  فالنتاين 

�صرا،  والع�صاَق  املحبني  بني  الزواج  عقود 

اأمر االمرباطور فلما افت�صح  متحديا بذلك 

اأمُره ُحكم عليه باالإعدام. 

اأن  االإمرباطور عر�س عليه  اإن  ويقال 

يعفَو عنه �صرط تخليه عن امل�صيحية، 

املقربني  من  يجعله  وباأن 

اأنه  اإال  له،  �صهراً  ويجعله 

فقام  العر�س  هذا  رف�س 

فرباير   14 يوم  باعدامه 

ليلَة  ميالدي   270 عام 

عيدا  وكان  فرباير   15

عند الرومان، ومنذ ذلك 

اأطلق عليه لقب القدي�س فاالنتاين، وبعدما انت�صرت  احلني 

و�صمي  فرباير،   14 يوم  العيد  اأ�صبح  اأوربا  يف  امل�صيحية 

الع�صاق  فدى  الأنه  لذكراه،  اإحياًء  فالنتاين،  القدي�س  بعيد 

بروحه، وقام برعاية املحبني. 

اأر�صل  من  اأول  هو  فاالنتاين  فاإن  لال�صطورة  وطبقا 

ال�صجن  بنف�صه، فعندما كان يف  املعروفة  الفاالنتاين  حتية 

اأحب ابنة �صجانه، التي عاجلها و�صفاها من اأحد االأمرا�س، 

فاالنتني،  من  بتعبري  موقعة  اليها  ر�صالة  كتب  موته  وقبل 

يف  احلب  بطاقات  يف  اليوم  حتى  م�صتخدما  يزال  ما  الذي 

عيد الفاالنتاين ويذّيل بهذه الكلمات الب�صيطة املقت�صبة كل 

الع�صاق تواقيعهم يف البطاقات، واأ�صبح هذا القدي�س رمزا 

للحب والوفاء بني الع�صاق، وكثريا ما يقوم العا�صق بتقدمي 

وردة حمراء ملحبوبته يف هذا اليوم.

وا�صبح هذا اليوم تقليدا عامليا يجدد فيه الع�صاق حبهم 

لبع�صهم، ورمبا هو ر�صالة عاملية من ان احلب هو اف�صل 

العوملة  االأر�س، وبانت�صار  الكائنات على وجه  ما مييز 

الديني  واختالط االأجنا�س، فقد يوما فاالنتناين رمزه 

رمز  وهو  جديدا  رمزا  واخذ  امل�صيحي 

احلب الذي ي�صعر فيه االإن�صان باأن 

وجوده لذاته هو نف�صه وجوده 

لغريه.

زّوج الجنود سًرا فأعدمه اإلمبراطور علنا
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البعض يقدم الهدايا والورود
وآخر تذاكر السفر والهواتف 

ازواج وزوجات
يتفنن في االحتفال

بيوم الحب 
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التفنن في التقدير 
ويف هذا اجلانب تقول �صمرية علي 36 عاما موظفة ولديها ثالثة 

اأطفال » ان جتديد العالقات الزوجية ما بني الطرفني امر البد منه، 

الرومان�صي  اجلانب  اختفاء  يعني  ال  ارتباطهما  على  اأعوام  فمرور 

باأ�صلوبه  االآخر  الطرف  تقدير  يف  يتفنن  منهما  كل  وبالتايل  بينهما، 

ال  فر�صة  هي  التي  ال�صنوية  املنا�صبات  من  العديد  هناك  اخلا�س، 

تعو�س للزوجني لتو�صيح حبهما واأحتياجهما لالآخر من بينها عيد 

زواجهما واأعياد ميالدهما هذا باالإ�صافة اإىل الفالنتني » .

بعد عالقة  بزوجها  ارتبطت  قد  فانها  لها  وبالن�صبة   « وت�صيف 

و�صعرا  الكلية  ذات  طالبني يف  كانا  �صنوات، حيث  ثالث  دامت  حب 

اوا�صر  بينهما  ن�صاأت  ثم  ومن  البع�س  لبع�صهما  مييالن  انهما 

وعالقات انتهت بالزواج وتكوين االأ�صرة، وقبل االرتباط كانا �صنويا 

ان  فرغم  الورود،  وباقات  الهدايا  فيتبادالن  احلب،  بعيد  يحتفالن 

حبهما ال يحدد بزمن وتاريخ معني اال انه يكون تاريخ مميز يجمع 

اآالف الع�صاق يف بقاع خمتلفة من العامل، كما انه يف هذا اليوم تتفنن 

جم�صمات  من  بطرحها  تقوم  التي  الب�صائع  يف  الهدايا  بيع  حمالت 

تذكارية وباقات ورود حمراء مغلفة بطريقة رائعة هذا باال�صافة اىل 

علب ال�صوكوالته التي على �صكل قلوب » .

رغم  موجودة  العادات  هذه  الزالت  ارتباطهما  وبعد   « وتكمل 

يد  �صاعة  لزوجها  ا�صرتت  املا�صي  العام  ففي  ال�صنوات،  مرور 

وغلفتها يف احدى املحالت بطريقة رائعة، اأما زوجها فقد فاجاأها 

زواجهما  وتاريخ  �صورتها  يحمل  حلوى  بقالب 

اال  الهدايا  وباقة ورود حمراء، ورغم ب�صاطة 

انها قد ابهجتهما وفرحا بها » ، الفتة اال ان 

عيد احلب ال يجب ان يقت�صر على العالقات 

ن�صيب يف  للمتزوجني  ان  بل  الزواج،  قبل  ما 

ذلك، وباملثل االأ�صدقاء واالأهل، ويف هذا العام تتمنى 

ان حت�صل على طقم حلي .

يوم مميز
وباملثل اأحمد يون�س 39 عاما متزوج ولديه اأربعة اطفال 

ان  بل  الع�صاق،  على  يقت�صر  ال  بالفلنتاين  االحتفال  ان  يوؤكد 

غالبية االأزواج والزوجات حري�صني على االحتفاء بهذه املنا�صبة 

البع�س  لبع�صهم  حبهم  عن  للتعبري  يوم مميز  واعتبارها 

مل  وال�صغوطات  بامل�صئوليات  املليئة  الزواج  �صنوات  وان 

احل�صنة  واملعاملة  والعطف  احلنان  قوة  على  بتاتا  توؤثر 

بينهما .

اخلم�س  قرابة  زواجه  على  مر  قد  انه  ويذكر 

�صنوات يف  ثالث  دامت  ق�صة حب  بعد  وذلك  �صنوات 

موقع العمل الذي كان له الف�صل االول يف جمعه مع زوجته، 

ومل يكن يحتفل معها يف عيد احلب، ولكن فاجاأته يف احدى 

�صفر  تذاكر  عن  عبارة  اليوم  هذا  يف  بهدية  املا�صية  ال�صنوات 

ومن  كثريا،  بذلك  فرح  وقد  ال�صياحية  الدول  الحدى  لكالهما 

ثم ا�صبح يبادلها املثل ويقدم لها الهدايا يف عيد 

احلب.

وي�صيف » اأما يف هذا العام فانه مقبل على 

االنتقال ملنزل جديد ، ولديه الكثري من االلتزامات 

جزء  ي�صتقطع  �صوف  انه  اإال  والقرو�س،  املادية 

يف من قر�صه ال�صتبدال �صيارة زوجته ، وهو على يقني انها 

الوقت احلا�صر تخطط ملفاجئته »، متمنيا من جميع االزواج التجديد 

يف عالقاتهم الزوجية �صواء عن طريق اخلروج مع بع�صهما البع�س، 

تبادل الر�صائل الغرامية، هذا باال�صافة اىل الهدايا، ورغم ب�صاطة كل 

هذا فانه �صيوؤثر وبال �صك على توطيد العالقات الزوجية بينهما .

شموع وباقات ورد
اأما عالية يو�صف 27 �صنة متزوجة ولديها 

طفلني فتذكر انها �صنويا تقدم لزوجها الهدايا 

يف يوم الفلنتاين منذ حلظة تعارفهما اىل ما 

بعد ارتباطهما، ويف كل عام حتر�س ان تفاجاأه 

با�صتئجار  قامت  ال�صابق  العام  ففي  مميز،  بامر 

ال�صموع  املنتجعات، وزينته وو�صعت  احد  �صاليه يف 

وباقات الورد، واخربته يومها انها لن ت�صتطيع قبول 

دعوته باعتبارها مرتبطة بزيارة �صديقتها وانها ترغب 

بالنزول،  عليه  ا�صرت  و�صال  وعندما  يو�صلها،  بان 

وعندما دخل ذهل بروعة املكان .

وت�صتغرب من بع�س الزوجات الالتي ي�صتاوؤون من عدم 

تقدير الزوج لهن يف هذا اليوم ويجربنه على ذلك اأ�صوة باأزواج 

اىل  الفتة  واملفاجئات،  الهدايا  باأجمل  يحظني  الالتي  �صديقاتهن 

ان يكونوا على  ال�صرط  الع�صاق لي�س من  ان من يحتفلون بعيد 

عالقة قوية ام انهما مغرمان ببع�صهما، بل هي ا�صبحت ظاهرة 

للتباهي امام االآخرين، وكل منهم يناف�س االآخر يف التعبري 

عن حبه الذي قد يكون غري حقيقي .

كتبت : زينب طالب

يف �لر�بع ع�شر من فرب�ير من كل عام يحتفل �لأحباب يف �لدول �لغربية مبا ي�شمى بعيد �حلب �أو عيد �لع�شاق �أو 

»يوم �لقدي�س فالنتني » ، ولكن مع مرور �لوقت ��شبح ظاهرة تعم �أو�شاط �لدول �لعربية ذ�ت �ملجتمعات �ملحافظة، 

فما �ن يقرتب موعده حتى يتهافت �لحباب وبالخ�س �ل�شبان و�ل�شابات على حمالت بيع �حللوى و�لهد�يا �لتذكارية 

وباقات �لورود لختيار كل ما هو مميز بهدف تقدميه كهدية معربة للطرف �لآخر يف هذ� �ليوم .

ومن بني فئات �ملجتمع �للتي حتتفل بهذه �ملنا�شبة هم �لأزو�ج، فرغم مرور �شنو�ت على عالقتهما �لعائلية و�جنابهما 

لالأبناء، �ل �نهما لز�لو� يحتفالن بهذ� �لعيد يف كل عام جتديد� لعالقة �حلب �لتي قد جمعت بينهما يف يوم من �لأيام 

و�لتي عقبها �رتباط د�ئم .
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- جمموعة الهدايا التقليدية للمراأة:

الورود، احللوى واملجوهرات من الهدايا الكال�صيكية التي تقدم للمراأة.

الورود:
عندما تقدم الورود ملن حتب فاإنك تعني التايل:

1- اإن كنت يف عالقة جديدة فانها تعني باأنك �صعيد يف عالقتك معها.

2- اإن كنت يف عالقة طويلة فانك تقول لها »مازلت اأقدر وجودك يف حياتي«

احللوى:

متى تقدم ملن حتب احللوى:

1- ان كنت تعرف باأنها فتاة حتب الهدايا التقليدية.

2- ان اأخربتك اأنها من عا�صقات ال�صوكوالته.

ابتعد عن احللوى عندما:

1- تدرك اأنها لي�صت من عا�صقات تناول احللوى

2- اإنها تتبع حمية غذائية.

املجوهرات:

متى تقدم املجوهرات؟

1- عندما تكون هناك منا�صبة اأخرى يف نف�س ال�صهر كعيد زواجكما اأو عيد ميالدها.

أفكار لهدايا تناسب جميع الميزانيات

اأ�صياء يجب اأن ناأخذها باالعتبار:

قد نقع يف بع�س االأحيان باأخطاء غري مق�صودة عند انتقاء الهدية، هذه جمموعة من املحاذير التى يجب اأن ناأخذها بعني االعتبار:

- عند اختيار الهدية ال تعتمد فقط على ذوقك اخلا�س ولكن يجب اأن ن�صاأل اأنف�صنا دائماً هل هذه الهدية منا�صبة و�صتعجب من نحب؟ فان 

كنت تع�صق القراءة وقدمت لل�صريك جمموعة من الكتب تاأكد من اأنها لن حتظى باهتمامه.

-ال تقدم مالب�س اأو معدات منزلية لزوجتك ان كنت ل�صت متاأكدا اأنها بحاجة اليها.

- الهدايا العملية ال توحي بالرومان�صية وخا�صة بالن�صبة اىل الن�صاء فان قمت ب�صراء جهاز ريا�صي لها قد ال ي�صعرها هذا النوع من الهدايا 

باأية رومان�صية من جهتك.

-ال تبالغ وال تكن م�صرفا يف انتقاء هديتك حاول اأن تختار دائما هدية ب�صيطة وتنا�صب ذوقها.

هدايا عيد الحب..

قيمتها في مكانتها المعنوية وليس في ثمنها 

كتبت: رباب �أحمد 

ل يخف على �أحد �لدور �لذي تلعبه �لهد�يا يف �لتقريب بني �لب�شر، فكيف بني �ل�شريكني. ولي�شت قيمة �لهدية يف ثمنها بل 

قيمتها ومكانتها �ملعنوية، فقد يهدي عا�شق ع�شيقته وردة قطفها يف ب�شتان حديقة �ملنزل وتدخل �ل�شرور يف قلبها يف عيد 

�حلب �أكرث من هدية باه�شة �لثمن �أهد�ها �شخ�س ل�شريكته من باب �ملظاهر فح�شب. 

�لتي تتعلق  �لن�شائح  �ل�شريكني. وهنا نقدم لكم بع�س  للتقارب و�ملحبه و�ملودة بني  �لهدية و�شيلة  �أن تكون هذه  �ملهم 

باختيار هد�يا عيد �حلب ح�شب ما يحب �لطرف �لآخر:
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الهدية المناسبة للرجل:

اختيار الهدية ملنا�صبة للرجل قد ت�صكل �صعوبة على املراأة، فماذا تختارين له؟

الورود واحللوى:

ميكنك تقدمي هذا النوع من الهدايا ملن حتبني وفقا لل�صروط التالية:

اأن تقدم له فتاة  1- ان كان �صخ�صا واثقا من نف�صه وال ي�صعر باالإحراج من 

ورود كهدية.

2- ان كان ذا طبيعة مرحة.

3- ان كان بب�صاطه يحب الورود واحللوى.

ال تقدمي له هذا النوع من الهدايا ان كان �صخ�س �صديد االعتزاز برجولته وال 

يحب الهدايا التي تقدم عادة للجن�س اللطيف.

أفكار أخرى لهدايا تناسب الرجل:
- ربطة عنق اأنيقة.

- �صاعة.

- عطره املف�صل.

هدايا غير تقليدية للرجل:
براأيهم  فهي  تقليدية،  غري  الفالنتاين  هدية  تكون  اأن  البع�س  يف�صل 

االأفكار  اليوم، هذه جمموعة من  اأنه مميز يف هذا  ال�صريك  اأن ت�صعر  يجب 

�صت�صاعدك على اختيار هدية غري تقليدية:

- لل�صخ�س الريا�صي: فان �صراء زوج من االأحذية الريا�صية، اأو �صراء 

�صرتة ريا�صية اأنيقة �صتكون فكرة مثالية ليوم الفالنتاين.

- ان كان �صخ�صا مثقفا حمبا للقراءة ميكنك اأن تهديه ق�صيمة 

ت�صوق ملحل الكتب املف�صل لديه ل�صراء الكتب التي يريدها.

- ان كان �صخ�صا حمبا للطعام فان اعداد وجبته املف�صلة 

يف اأجواء رومان�صية �صتكون اأف�صل خيار.

قومي  املو�صيقى  ع�صاق  من  كان  ان   -

على  حتتوي  ا�صطوانة  بت�صجيل 

املف�صلة  اأغانيه  من  جمموعة 

من  جمموعة  �صراء  اأو 

اأو  ملطربه  اال�صطوانات 

فرقته املف�صلة.
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دعها تشعر بالتميز مع مجوهرات الزين الخاصة بعيد الحب

تصاميم معاصرة تعكس الرومانسية 
وفلسفة العطاء من القلب الى القلب
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احتفل بكل مرحلة من مراحل حياتك باحلب، فرحلة احلياة تبداأ 

الزين  جموهرات  جمموعة  مع  احلب  عيد  �صعار  عانق  احلب،  مع 

اذن،  اقراط  قالدات،  تت�صمن:  التي  الرائعة  احلب  لعيد  املخ�ص�صة 

من  م�صنعة  مذهلة  قلوب  �صكل  على  ت�صميمها  مت  واأ�صاور  خوامت 

الياقوت يحيطها االملا�س املتالألئ لتقدميها يف عيد احلب.

يعترب الياقوت االحمر مرادفاً للحب على مر االجيال، فلونه الذي 

ال ميكن الي  التي  احلب  لنريان  الداخلي  اللهب  من  قادم  انه  يعتقد 

للحب  �صعاراً  لي�صكل  وخالد  جميل  ب�صكل  اقرتن  اطفاوؤها،  �صخ�س 

يعك�س الرومان�صية وااللتزام من املحب.

للحب  الكال�صيكية  ال�صعارات  هذه  اخذت  الزين  جموهرات 

و�صممت ت�صاميم جميلة معا�صرة ب�صكل رائع على ايدي م�صمميها 

البارعني الذين يعملون ب�صغف وانتباه عال على ادق التفا�صيل، مت 

�صبها على كل قطعة من املجوهرات لتج�صد فل�صفة جموهرات الزين 

يف العطاء من القلب للقلب.
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فرصة ذهبية لتنشيط تجارة الهدايا والورود

14 فبراير..
موعد احتفال العشاق والتجار أيضًا!
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يا ورد مين يشتريك
ولعل اأول ما يتبادر للذهن عن هدايا عيد احلب الورد االأحمر، 

اليوم  لهذا  مدة  منذ  ت�صتعد  الورد  بيع  حمالت  جتد  فاأنك  لذا 

االأحمر. تقول البائعة هدى والتي تعمل يف حمل �صهري لبيع الورد 

وال�صكواله نحن ن�صتعد لهذا اليوم قبل اأ�صبوعني اأو اأكرث يف كل 

عام، فن�صاعف طلبيات الورد االأحمر حتديدا، والتي يقبل عليها 

الزبائن من اجلن�صني �صيما الن�صاء ويزاد االإقبال عليها من ال�صباب 

وال�صابات البحرينيني، اأما االأجانب فهم ياأتون من خمتلف الفئات 

العمرية �صغرياً وكبرياً. ولكن من النادر اأن ياأتي بحرينيون يف 

عمر كبري ل�صراء الورد يف عيد احلب. 

تتابع هدى وفيما يكتفي بع�س الزبائن بتقدمي الورد كهدية 

لعيد احلب، يدمج اآخرون ال�صكواله معها اأي�صاً، واآخرون يجلبون 

اأحيانا مع  اأو  االأحمر  الورد  لتن�صيقها مع  املحل  هدايا من خارج 

ال�صكواله اأي�صاً. 

تغليف مميز
ي�صعى  اأنه  على  الهدايا  لبيع  حمل  �صاحب  حممد  ويوؤكد 

ليكون املحل الفتاً لالأنظار خالل هذه املنا�صبة والتي تعترب اأكرث 

املنا�صبات مبيعاً خالل العام، كما يقول. وي�صيف حممد الثالثيني 

فن�صع اأنوار باللون االأحمر على واجهة املحل، ون�صعى لتغليف 

الهدايا ب�صورة مميزة، ونوفر كميات كافية وكبرية منها.

اأنواع من الهدايا  اأو الزبونة  يبني حممد نقرتح على الزبون 

الكثري من اخليارات،  اإليه، فلدينا  القرار يعود  النهاية  ولكن يف 

حمراء،  دببه  من  املحل  هدايا  من  ينا�صبه  ما  يختار  زبون  وكل 

حتف،  �صور،  اإطارات  قلوب،  حمراء،  �صموع  حمراء،  منا�صف 

االأحمر.  باللون  هدايا وجميعها  علب  بالونات،  معايدة،  بطاقات 

ومنذ اأعوام ونحن نقدم اأي�صاً خدمة طباعة �صورة احلبيب على 

والهيام  الع�صق  عبارات  طباعة  اأو  �صريت«  »تي  على  اأو  الكوب 

باملحبوب. 

قوالب القلوب
وال يتوقف االأمر هنا، فالفنادق واملطاعم واملخابز ترتقب هذا 

العرو�س  الع�صاق عرب  وتقتن�س  العدة  له  وتعد  ب�صغف،  اليوم 

القلوب،  اأ�صكال  والكعك على  قوالب احللويات  بعمل  الرتويجية 

وباأ�صعار خا�صة، وعلى اأنغام املو�صيقى الرومان�صية. اأما الفنادق 

احلياة  �صخب  عن  بعيداً  رومان�صية  ليلة  بق�صاء  الع�صاق  فتعد 

اليومية، لتجديد رباط احلب يف اأجواء بعيدة عن العامل اخلارجي 

وتقدمي خدمات ت�صمن لهم ليلة �صعيدة. 

الدنيا حمراء
املالب�س  بيع  فمحالت  ال،  بالطبع  هنا؟!  االأمر  توقف  هل 

واالأحذية وكذلك احلقائب ال تفوت عليها فر�صة و�صع ب�صائعها 

من  عدد ممكن  اأكرب  واجهة حمالتها، جلذب  على  االأحمر  باللون 

الع�صاق املراهقني واملتزوجني اجلدد والراغبني يف جتديد حياتهم 

الزوجية، وبعرو�س ترويجية اأحيانا. 

الو�صع  تن�صيط  يف  احلب  عيد  ا�صتغالل  �صل�صلة  تنتهي  وال 

اأن  على  ال�صيئ،  باالأمر  هذا  لي�س  ح�صناً،  العامل،  االقت�صادي يف 

ال يتحول عيد احلب اإىل فر�صة اقت�صادية واأمور مادية فح�صب.

كتبت: رباب �أحمد

لذ�  للفر�س،  �قتنا�س  فالتجارة  تتعجبو�  �أي�شاً! ح�شناً، ل  و�لتجار  �لع�شاق،  �حتفال  �أنه موعد  14 من فرب�ير.. 

فان عيد �حلب يتحول �إىل فر�شة ذهبية بالن�شبة للتجار، و�لذين ي�شعون ل�شتغالل هذه �ملنا�شبة لتن�شيط جتارتهم، 

حتى �أنك جتد �لب�شائع �حلمر�ء �للون متلئ و�جهات �ملحالت. وت�شري �لإح�شائيات �لتي قامت بها �لر�بطة �لتجارية 

لنا�شري بطاقات �ملعايدة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إىل �أن عدد بطاقات عيد �حلب �لتي يتم تد�ولها يف كل �أنحاء 

�لعامل يف كل عام يبلغ مليار بطاقة تقريبًا، وهو ما يجعل يوم عيد �حلب ياأتي يف �ملرتبة �لثانية من حيث كرثة عدد 

بطاقات �ملعايدة �لتي يتم �إر�شالها فيه بعد عيد �مليالد. 

كما تو�شح �لإح�شائيات �لتي �شدرت عن هذه �لر�بطة �أن �لرجال ينفقون يف �ملتو�شط �شعف ما تنفقه �لن�شاء 

على هذه �لبطاقات يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

ولي�شت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية من ي�شري فيها �أمر �زدهار �لن�شاط �لتجاري يف عيد �حلب مع �نت�شار �لأخري 

كثقافة عاملية مل تعرف �حلدود. ولي�شت جتارة �لبطاقات وحدها من تن�شط يف هذ� �لعيد �لذي ت�شتعد له حمالت �لورد 

ب�شدة، بالإ�شافة ملحالت بيع �ل�شكوله و�لهد�يا، وكذلك �لعطور وم�شتح�شر�ت �لتجميل، وكل �ملحالت �لتي تبيع ما 

ميكن �أن يتوجه �لعا�شق �أو �لعا�شقة ل�شر�ءه لالآخر يف هذ� �لعيد. 
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هداياهم رمزية لكنها معبرة

فنانو البحرين.. 
نشارك األهل 

واألصدقاء الفرحة 
بهذا اليوم
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كتب: ح�صني املرزوق

نتيجة  جمتمعنا  على  دخلت  التي  املنا�صبات  من  الع�صاق  عيد  او  احلب  عيد 

يوما  عام  كل  من  فرباير   14 تاريخ  وي�صكل  االأخرى  الثقافات  على  االنفتاح  و  العوملة 

يحتفل فيه الع�صاق حول العامل اال اأنه يف الفرتة االأخرية مل يظل مقت�صراً على الع�صاق بل امتد 

لي�صمل خمتلف فئات املجتمع فاالبناء يحتفلون فيه باآبائهم واالآباء يحتفلون فيه بابنائهم واال�صدقاء 

يحتفلون فيه ب�صداقتهم واالزواج كذلك، ولكل منا طريقته اخلا�صة لالحتفال بهذا اليوم. 

يف هذا اال�صتطالع ن�صت�صيف عددا من ابرز جنوم البحرين لنتعرف منهم عن كيفية احتفالهم بعيد احلب، 

فهم لطاملا ج�صدوا يف اأعمالهم الفنية والدرامية ادواراً تتحدث عن احلب لنهيم معهم يف هذا العامل الوردي اجلميل 

او ي�صحرونا باأعذب الكلمات واالأحلان من خالل اغانيهم التي ن�صتذكرها ونتغنى بها يف هذه املنا�صبة مع من نحب.

تقول الفنانة هيفاء ح�صني: » يوم احلب او الفالنتاين بالن�صبة يل يوم عادي مثل كل يوم فانا ال ا�صعى ابدا لالحتفال 

فيه، الن احلب يف راأيي ال يحتاج ليوم خم�ص�س حتى نعرب عنه ملن نحب، لكن هذا ال مينع من انني احب م�صاركة املقربني 

مني الفرحة بهذا اليوم فاغلب النا�س يلب�صون مالب�س حمراء وتكت�صي اال�صواق باللون االحمر لذا احب م�صاركة النا�س يف 

الفرح كونه �صيئا واردا وم�صتحبا، واالحتفال فيه لي�س مقت�صراً على الع�صاق او االزواج فقط بل هو لكل من نحب ويهمنا 

امره، اما عن الهدايا التي اقدمها يف هذا اليوم فهي ب�صراحة رمزية فاأنا يف كل عام اقدم لزوجي زهرة حمراء واحدة فقط 

الأنها اجمل من الباقة التي تبدو كبرية جداً«.

اما املطرب حمد بوقي�س يقول: » عيد احلب ال يقت�صر على الع�صاق فقط بل ي�صمل كل من نحب من اهل وا�صدقاء، وانا 

�صخ�صياً مل احتفل بهذا اليوم يف ال�صابق لكن هذا العام �صاأحتفل فيه مع زوجتي ان �صاء اهلل للمرة االوىل، و�صاأقوم ب�صراء 

هدية لزوجتي حتى اقدمها لها يف هذا اليوم اال انني احتفظ على نوعية الهدية حتى ال تعرف ماهي قبل ان اقدمها.

من جانبها قالت الفنانة فاطمة عبدالرحيم عن عيد احلب: »انا احتفل مع اهلي يف هذا اليوم اجلميل املخ�ص�س للحب، 

فعند خروجي لالأ�صواق االحظ انها تكت�صي باللون االحمر لذا احر�س على �صراء الورود وال�صوكوالتة الأمي والأطفايل 

حتى ي�صعرون بالفرح، وا�صافت: حدث يل موقف طريف يف احد االعوام ال�صابقة خرجت مع �صديقة يل يف عيد احلب 

وق�صدنا احد املقاهي وتفاجاأنا بالنادل يقدم لنا الورود كوننا فتيات لوحدنا، وتابعت اغلب من يحتفل بهذا اليوم 

هم الع�صاق لذا اذا وقعت يف احلب �صاأحتفل فيه مع من �صاأحب م�صتقبالً«.

من جانب اآخر قال الفنان ابراهيم بحر يف عيد احلب: »انا ال احتفل بهذه املنا�صبة فهو بالن�صبة يل 

يوم  ا�صا�صاً  بعيد احلب وهو  ي�صمى  يوم  هناك  ان  اعرف  لكنني  بها،  احتفل  ال  وانا  ي�صكل ظاهرة 

للع�صاق منذ اأيام الرومانيني يف الع�صور القدمية، اال انه حتول موؤخراً لالحتفال فيه بكل من 

نحب، واعترب عيد احلب انه مبثابة تاأكيد للعالقة بني الطرفني وجتديدها«.
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أجانب مقيمون في البحرين:

نحتفل بعيد الحب
بتبادل الهدايا والزهور 

كتب - ح�شني �ملرزوق:

هناك بع�س �ملنا�شبات تكاد تكون مت�شابهة يف طرق �حيائها و�لحتفال بها يف خمتلف دول �لعامل كالحتفال 

بال�شنة �جلديدة وميالد �مل�شيح �و كما ي�شمى بالـ«كري�شما�س« بال�شافة �ىل �لحتفال باعياد �مليالد لالفر�د، 

و�لأطفال خا�شة وتختلف طرق �لحتفال بهذه �ملنا�شبات من دولة لخرى، من خالل هذ� �ل�شتطالع �لذي قمنا 

باإجر�ئه مع عدد من �لجانب �ملقيمني يف �لبحرين نتعرف على كيفية �حتفالهم بعيد �حلب وعن ما �ذ� كانت 

تختلف �لطقو�س �لتي يحتفلون بها يف بالدهم مع طرق �لحتفال بهذ� �ليوم يف مملكة �لبحرين.
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بريطاين  وهو  »ت�صاريل«  يقول  ال�صدد  هذا  ويف 

احتفلت  �صنوات،   5 منذ  البحرين  يف  مقيم  اجلن�صية 

احتفلت  انني  اال  مرة  ذات  البحرين  يف  احلب  بعيد 

فيه مرات اكرث عندما كنت يف بريطانيا، ومن الطبيعي 

البحرين وبريطانيا،  تواجد اختالف بطريقة االحتفال يف 

فالبحرين بلد ا�صالمي وانا كمقيم يجب علي احرتام عادات 

وتقاليد البلد، وعن احتفايل عندما 

كنت يف بريطانيا كنت ا�صرتي 

االزهار وال�صوكوالتة واقوم 

االآخر يف  للطرف  بتقدميها 

عيد احلب«.

ويف ذات ال�صياق قالت 

»فابيوال« برازيلية اجلن�صية 

 3 منذ  البحرين  يف  تقيم 

اعاوم: »تختلف طريقة احياء عيد 

الدول، ففي  الربازيل عن باقي  احلب يف 

وبطرق  خمتلف  بتاريخ  فيه  نحتفل  الربازيل 

خمتلفة بع�س ال�صيء، فعيد احلب يف الربازيل 

عك�س  على  يونيو  �صهر  من   12 تاريخ  ي�صادف 

باقي الدول التي حتتفل فيه بتاريخ 14 من فرباير، 

لالحتفال  اليوم  هذا  نخ�ص�س  الربازيل  يف  ونحن 

فيه بالع�صاق واالزواج فقط ولي�س كما هو متداول 

او  بال�صداقات  فيه  كاالحتفال  الدول،  باقي  يف 

ر�صائل  بار�صال  الطرفان  ويقوم  اال�صرية،  العالقات 

وبطاقات تزينها القلوب احلمراء، ويتبادالن االزهار 

واحللويات باال�صافة لتوافد الع�صاق او االزواج على 

املطاعم والفنادق لق�صاء اجواء اكرث رومان�صية وقد 

هذا  يف  االأماكن  هذه  يف  حجز  على  العثور  ي�صعب 

اليوم.

وعن اذا ما احتفلت »فابيوال« بعيد 

ي�صبق يل  قالت مل  البحرين  احلب يف 

االحتفال بعيد احلب يف البحرين كوين 

يوماً  فيه  احتفل  ان  امتنى  لكن  عزباء، 

يف  العيد  بهذا  االحتفال  يكون  ان  واتوقع 

البحرين رائعا فالبحرين بلد جميل«.

يف  مقيم  افريقيا  جنوب  من  وهو  هارت  �صتيف  اما 

ين  لبحر دائما ا »احتفل  ال�صدد:  هذا  يف  يقول  �صنوات   4 حوايل  منذ 

بعيد احلب مع زوجتي عرب ا�صطحابي لها الحد املطاعم لتناول وجبة الع�صاء 

وتبادل الهدايا التي تكون يف الغالب عبارة عن ازهار و�صوكوالتة باال�صافة 

يوجد  ال  هارت  يقول  االحتفال  طريقة  وعن  عام،  كل  يف  تختلف  هدايا  اىل 

بلد  فالبحرين  افريقيا،  وجنوب  البحرين  بني  االحتفال  طريقة  يف  اختالف 

ا�صالمي متحرر يكفل للجميع ممار�صة حرياته ومعتقداته بكل حرية.

البحرين »كري�صتينا �صت�صولر«: مل  املقيمة يف  االملانية  قالت  من جانبها 

ي�صبق يل االحتفال بعيد احلب يف البحرين فاأنا مقيمة فيها منذ مايقارب العام، 

اال انني احتفلت يف املانيا بعيد احلب عدة مرات، وعن طريقة االحتفال قالت 

كري�صتينا: »نحتفل بعيد احلب ب�صكل ب�صيط ويكاد يكون اقل من باقي الدول 

ب�صبب كرثة االن�صغاالت و�صعوبة التالقي بني املحبني او االزواج ب�صبب بعد 

بطبخ  ونقوم  بع�س  مع  ممكن  وقت  اطول  بق�صاء  نقوم  وا�صافت  امل�صافة، 

عن:  عبارة  تكون  ما  غالباً  التي  الهدايا  تقا�صم  ونت�صارك يف  معينة  وجبات 

عطور، جموهرات خفيفة او يف بع�س االوقات ن�صافر معاً لق�صاء اوقات اكرث 

رومان�صية معاً«.

february 2014

23



february 2014

24

»عيد الحب«
بين مؤيد ومعارض 

كتبت: فاطمة �شلمان 

رغم �حتفال �لكثريين يف �لدول �لعربية و�خلليجية �شنويا بـ »عيد �حلب« �ل �ن هذه 

�ل�شباب فهناك من يعتربها منا�شبة غربية  �و�شاط  لها جدل و��شعا بني  �ملنا�شبة يظل 

دخيلة على جمتمعاتنا �لعربية �ملحافظة ول يقبل �لحتفال بها بينما على �لنقي�س هناك 

فئة ترحب بهذ� �حلدث �ل�شنوي وت�شر على �ن حتتفل به وتقيم طقو�شه بالكامل باعتباره 

يوما يعرب عن �حلب و�لرومان�شية حيث يتم فيه تبادل �لهد�يا و�لورود و�حللويات..

ومن هذ� �ملنطلق كان لبد لنا من ��شتطالع �آر�ء �ل�شباب بني �لرف�س و�لقبول لهذ� 

بـ  �لحتفال  وتعار�س  توؤيد  �لتي  �جلوهرية  �ل�شباب  عند  للوقوف  �ل�شنوي  �حلدث 

))�لفالنتاين((..

البعض يعتبره تقليدًا غربيًا وآخرون يرحبون به 
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تقليد غربي 

اأمرية علي - 25 عاما - اعتربت هذا اليوم هو عيد 

عيدا و�صلنا  وتقليد غربي وكونه  م�صتورد من اخلارج 

العربية  جمتمعاتنا  على  الدخيلة  الغربية  الثقافة  من 

الفطر واال�صحى وهذا  �صوى عيد  فنحن ال نعرف عيدا 

العيد اجلديد هو تقليد اعمى واتباع للثقافة الغربية التي 

حتاول ان تغزو عقول ال�صباب بكافة الو�صائل والطرق 

ومنها حتت م�صمى ))احلب((..

م�صتورد من اخلارج، واكدت انه من يدعم وين�صر ما 

ت�صفه بهذه التفاهات يت�صم بالتخلف الفكري واحل�صاري 

نقوم  فقط  واحد  يوم  ان نح�صر احلب يف  فكيف ميكن 

باالحتفال به وتقدمي الهدايا ملن نحب بينما احلب موجود 

بيننا ب�صكل يومي وال يرتبط مبنا�صبة معينة لنعرب عن 

م�صاعرنا ال�صامية وميكننا االحتفال به متى �صئنا وهذا 

االعياد  من  وغريها  االم((  ))عيد  يف  كذلك  يحدث  ما 

امل�صتوردة من اخلارج..

معاني إنسانية 

الراأي  بينما منى احمد - 22 عاما - ال توافقها يف 

بتاتا وتعتربه عيدا مقد�صا ملا يحمله من معان ان�صانية 

بالعادات  عالقة  له  ولي�س  كبرية  ورومان�صية  �صامية 

ال  �صخ�س  هو  يقبله  ال  او  به  يحتفل  ال  ومن  والتقاليد 

يعرف معنى احلب احلقيقي وهذا ال يعني وجود حبيبني 

و  اجلار  او  االخت  او  لالأم  يكون احلب  ان  فيمكن  معا، 

ال�صديق، للزوج او الزوجة..

بالرباءة  يت�صم  ملا  االعياد  اجمل  من  انه  وت�صيف 

من  انطالقا  به  االحتفال  من  �صري  وال  العميق  واحلب 

كونه يوم عيد ملن ال يجد يوما يتذكر به حبيبه نتيجة 

ب�صرورة  يذكره  اليوم  وهذا  وتعقيداتها  احلياة  متاعب 

االحتفال بحبه جتاه من يحبه ومن الرائع روؤية املحالت 

اجلميلة  والقلوب  احلمراء  بالورود  تتزين  والطرقات 

التي تبعث على ال�صرور وتن�صر احلب بني مرتاديها..

اأما حممد �صبت - 30 عاما - يرى ان هذا اليوم هو 

عيد غربي ال ميت للدين اال�صالمي باأي �صلة تذكر وهو 

جمرد )بدعة( اوجدها الغرب وت�صللت اىل الدول العربية 

لتغري �صباب اليوم ويدعوهم لالن�صغال باأمور تبعدهم 

عن دينهم كونه بعيدا عن العادات اال�صالمية التي يدعو 

بها ديننا احلنيف..

ويبدي ا�صتغرابه من بع�س ال�صباب واالزواج خا�صة 

ممن ينفقون املبالغ الطائلة ويتفننون يف اختيار الهدايا 

حجم  عن  التعبري  بحجة  يحبون  ملن  تقدميها  اجل  من 

احلب يف هذا اليوم متغافلني ان احلب احلقيقي يكون من 

خالل االحرتام والت�صحية والتفاهم بني االزواج واحلب 

يكون على مدار العام ولي�س خالل يوما واحدا فقط..

تعزيًزا للحب 

بينما ا�صر ح�صني عبدالكرمي - 27 عاما - انه من 

من  �صنويا  به  االحتفال  على  وي�صر  العيد  هذا  موؤيدي 

وهو  يحب  ملن  ال�صكوالتة  وعلب  الورود  تقدمي  خالل 

مبثابة جتديد ووالء ملن نحب وتعبري ب�صيط عما نحمل 

داخلنا من م�صاعر ورومن�صية نرتجمها خالل هذا اليوم 

ال�صنوي..

العيد  هذا  يرف�صون  ممن  ال�صديد  امتعا�صه  وابدى 

حتت ذريعة اال�صالم او اخلروج عن العادات والتقاليد 

الت�صامح  ن�صر  اىل  يدعو  اال�صالم  ان  منوها  االجتماعية 

واحلب وعاداتنا ال تتعار�س مع يوم ندعو فيه لتبادل 

ب�صكل  والرتابط  والتاآخي  احلب  عن  والتعبري  الهدايا 

بني  احلب  روح  ويبث  االجتمـاعية  العالقات  يعزز 

افراده..
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نوتيكا
اإلسم الرائد في

عالم األزياء والموضة واألثاث
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منذ ما يقارب الثالثني عاماً بداأت جمموعة نوتيكا دخول عامل االزياء واملو�صة لت�صبح رائدة يف جمالها الذي يقدم ارقى االزياء 

واالك�ص�صوارات للرجال والن�صاء واالأطفال باال�صافة ملجموعة متكاملة من اثاث املنزل، وعلى مدى اأكرث من ثالثة عقود عملت نوتيكا

لت�صبح واحدة من اهم العالمات التجارية املعرتف بها يف جميع انحاء العامل.

ا�ص�صها ديفيد ت�صو لتبحر يف عامل االزياء  لها �صدت �صراعها يف عام 1983 عندما  ال�صفن �صعاراً  نوتيكا والتي تتخذ من �صراع 

واملو�صة مقدمة �صتة ت�صكيالت خمتلفة من احدث االزياء العملية اجلذابة من املالب�س اخلارجية، و�صميت على ا�صم ال�صفينة »النوتيكا« 

لي�صبح �صعارها عبارة عن �صراع تاركاً ب�صمة خالدة يف عامل االزياء واملو�صة.

ويف نهاية املطاف ا�صبح �صعارها ك�صعار القوارب من الفئة »J« الذي يجذب االنظار اليه اليوم، عامل نوتيكا يقدم كل ماهو هو 

جديد يف عامل االزياء التي يحر�س االمريكيون دائما على ارتدائها، وي�صكل العام 2014 الذكرى الواحدة والثالثني على تاأ�صي�س نوتيكا.

ميكنك الت�صوق يف حمالت نوتيكا احل�صرية املتواجدة يف البحرين يف احد جممعات: بحرين �صيتي �صنرت، جممع ال�صيف وجممع 

الرملي.
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اإلظهار العلني لمشاعر
الحب بين الزوجين يسعد األبناء 

اأظهرت درا�صة جديدة اأن االإظهار العلني مل�صاعر احلب بني الزوجني، ي�صعد االأبناء، 

ويجعلهما اأكرث ا�صتقرارا.

وك�صفت الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية »برو�صيدينغ اأوف ذا رويال �صو�صايتي بي« 

عن اأنه حني ت�صع بع�س احليوانات، التي تقوم بزواج اأحادي مثل الطيور، طاقتها يف اإظهار 

عواطفها بعد التزاوج، ت�صتثمر املزيد من الطاقة يف العناية ب�صغارها. 

وبتطبيق الدرا�صة على الب�صر، قالت اإنهم قد يتعانقون اأو يتبادلون القبل اأو يرتدون 

املالب�س الزاهية الأن من �صاأن ذلك اأن يزيد من مدى ا�صتثمارهم يف ذريتهم، ما يزيد من 

احتماالت بقاء اأوالدهم الأن ذلك ي�صعرهم بال�صعادة ويطمئنهم على م�صتقبلهم مع اآبائهم. 

وتوقعت الدرا�صة اأن تنتقل هذه امل�صاعر النبيلة اإىل االأبناء ليطبقوها.

متتاز الكثري من العالقات الزوجية بالرتابط املتني ما بني الطرفني، ويعترب البع�س ذلك التزاماً اأخالقياً عليهما التقيد به، قد يبدو االأمر كذلك 

يف نظر الكثريين، ولكن لي�س بال�صرورة اأن يعود ال�صبب لالأخالق فقط، حيث اكت�صف باحثون من جامعة بون االأملانية اىل اأن هرمون التقارب 

اأو ما ي�صمى طبيا »اأوك�صيتو�صني«، م�صوؤول عن اإخال�س الرجال ل�صريكة احلياة وعدم الوقوع حتت تاأثري ن�صاء اأخريات.

وتو�صل الباحثون اإىل حقيقة اأن بقاء االأزواج اأو الع�صاق �صويا لي�س فقط التزام اأخالقي، لكنه اأي�صا ب�صبب هذا الهرمون الذي يفرزه اجل�صم، 

لدى  هاما  دورا  يلعب  اأنه  الرجال يف بقائهم خمل�صني ل�صريكة احلياة، حيث تبني لهم انه ال تكمن اأهمية هذا ووجدوا 

دوره  يف  فقط  الكبري يف عالقة االأم بطفلها والعالقة احلميمية بني الرجل واملراأة فهذا الهرمون الهرمون 

الب�صر  يف اإقامة عالقات اجتماعية واكت�صاب ثقة �صريكة احلياة.ي�صاعد 

والتي  املتخ�ص�صة  )برو�صيدجن�س(  جملة  نقلت  اأخرى،  جهة  من 

اأن اجنذاب الرجل  ت�صدر عن االأكادميية االأمريكية للعلوم عن اخلرباء 

)اأوك�صيتو�صني(  اإفراز هرمون  زيادة  ل�صريكة حياته يحدث عن طريق 

لدى الرجل عند روؤيته ل�صريكة حياته اأكرث من اأية امراأة اأخرى.

من   40 على  جتارب  باإجراء  الباحثني  جمموعة  قامت  وقد 

مرتبطون  جميعا  اأنهم  �صفة  جتمعهم  والذين  البالغني  الرجال 

بعالقات، وقاموا باإعطائهم جرعة زائدة من الهرمون على �صكل �صرباي 

النتائج  بتدوين  قاموا  ثم  من باالأنف  وا�صتنتجوا 

بتحفيز  يقوم  الهرمون  اأن  التجربة  خالل 

مركز اال�صتثارة باملخ عند النظر اإىل �صريكات احلياة 

ويجعل الرجال اأكرث اهتماما وولعا بهن.

باحثون من جامعة بون األلمانية:

هرمون »أوكسيتوسين«
مسؤول عن إخالص الرجل لزوجته
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رغم مرور اأكرث من 4 اأعوام على اإنتاج هذا الفيلم الرومان�صي الكوميدي اإال اأنه مازال 

يجذب الكثري من

امل�صاهدين خا�صة يف منا�صبة عيد احلب الذي ي�صادف يوم 14 فرباير، رمبا

الرتباطه بذكرياتهم اجلميلة بهذا اليوم حيث يتجدد اهتمام الع�صاق واملحبون به الأنه 

يدور حول اأحداث قد حتدث لهم اأو ت�صادفهم يف حياتهم اليومية. 

وي�صارك يف الفيلم نخبة من جنوم ال�صف االأول يف هوليوود، مثل »جنيفر غاردنر، 

األبا، اآ�صتون كوت�صر، جوليا روبرت�س، جيمي فوك�س، اآن هاثواي، براديل كوبر،  جي�صكا 

جاري  ويخرجه  واآخرون،  روبرت�س«  اإميا  ماكلني،  �صرييل 

»يوم  الفالنتني  يوم  يف  الفيلم  اأحداث  تدور  مار�صال. 

اأ�صخا�س  ع�صرة  وحكايات  ق�ص�س  حول  احلب« 

يعي�صون ده�صة واإحباطات ليلة الفالنتني. 

جوليا روبرت�س »كيت« مغادرة بغداد اإىل لو�س 

»براديل كوبر«، وهو  تقابل هولدن  اأجنلي�س عندما 

العبة  ب�صديقته  عالقة  من  يعاين  »مثلي«  �صخ�س 

»اآ�صتون كوت�صر« وهو  دين. وريد  اإريك  القدم  كرة 

اأن يفاجئ �صديقته  �صاحب حمل لبيع الزهور قرر 

ويخرب  لها،  باإعالن خطوبته  األبا«  »جي�صكا  موريل 

من  تعاين  التي  غاردنر«  »جنيفر  جوليا  �صديقته 

�صدمة ارتباط �صديقها هاري�صون »باتريك دمي�صي« 

بفتاة اأخرى. 

عالقات مت�صابكة تنفجر فجاأة يف يوم الفالنتني 

لت�صكل م�صرحاً اإن�صانياً موؤثراً، وقد جنح ال�صيناريو 

يف ال�صري بني هذه املنحدرات متوازناً مرة ومتالحماً 

اأخرى ومنف�صالً يف حاالت كثرية عن البناء الدرامي 

ما،  نقطة  تلتقي يف  قد  ق�ص�س  مع  نعي�س  فنحن   ،

ولكنها ال ت�صري حتى نهاية املطاف.

رغم مرور 4 أعوام على إنتاجه

Valentine’s Day فيلم
ال يزال يجذب اهتمام العشاق
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فساتين وحقائب و«األحمر« سيد الحفل 

موضة الفاالنتاين..
تصاميم مبتكرة إلرضاء جميع األذواق

كتبت - فاطمة �شلمان: 

يعكف م�شممو �لزياء على مد�ر �لعام لطرح ما هو جديد ومميز وح�شري مبنا�شبة عيد �حلب حيث يتناف�شون 

يف خلق و�بتكار كل ما هو جميل وفاخر لإر�شاء �أذو�ق زبائنهم �ملختلفة يف هذ� �ليوم، فهناك من �بتكرت عدد� 

من ف�شاتني �ل�شهرة �لتي تالئم هذ� �حلدث باللون �لحمر �لذي �عتربته �شيد �حلفل بينما �آخرون وجدو� �حلقائب 

�حلمر�ء �ملختلفة �لحجام تالئم �ملنا�شبة بقوة وتعرب عن ثقة و�نوثة �ملر�أة بنف�شها خالل �م�شية رومن�شية تق�شيها 

مع �ل�شريك �لآخر يف هذ� �ليوم �ملميز..

بينما �آخرون ��شتغنو� عن �للون �لحمر �لتقليدي و�جتهو� لالألو�ن �لفاحتة �لخرى كالوردي و�لبي�س تعبري� 

عن �لرقة و�لنعومة �لتي ميكن �ن ت�شيفها هذه �للو�ن على �لفتاة �و �ملر�أة �لع�شرية يف يومنا هذ�..
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رمي بوقي�س
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خيارات متعددة
لكي تكوين جذابة ومثرية ليلة عيد احلب فقد ابتكرت لك م�صممة االزياء بدور ال�صعبان عددا من اأجمل ف�صاتني ال�صهرة باللون 

االحمر ودرجاته وكان »املخمل« �صيد املوقف كونه القما�س الدارج لهذا املو�صم يف عامل املو�صة، حاليا اإ�صافة اىل قما�س الدانتيل 

وال�صيفون كذلك لتاأتي الف�صاتني ق�صرية وطويلة باأكمام ومن دونها ح�صب رغبة الزبونة..

وتوؤكد ال�صعبان انها ت�صعى الإر�صاء كافة اذواق زبائنها، لذلك ابتكرت هذا العدد من ف�صاتني ال�صهرة التي تتالءم واالجواء 

الرومن�صية لهذا اليوم، حيث تعد اختيارا منا�صبا لالحتفال بعيد الع�صاق بهدوء واال�صتمتاع جنبا اإىل جنب على طاولة الع�صاء 

و�صط اأجواء رومن�صية على اأ�صواء ال�صموع احلمراء والهدايا والورود التي تاأتي غالبيتها بهذا اللون امل�صع.

األلوان الفاتحة 
بينما امل�صممة رمي بوقي�س لها وجهة نظر خمتلفة لهذا اليوم حيث تغلب ت�صاميمها التي ابتكرتها لتالئم هذه املنا�صبة بالوان 

فاحتة بعيدا عن اللون االحمر، ووجدت يف اللون الزهري واالبي�س وااللوان الفاحتة خري دليل على الرومن�صية والنعومة الفائقة 

التي ميكن ان ت�صفي للمراأة او الفتاة مزيدا من احلب والرومن�صية يف هذا اليوم..

وتوا�صل، البد للمظهر اأن ياأتي من�صجما ومتكامال مع هذه االأجواء، فقد ارتاأيت الب�صاطة يف الت�صميم حيث التنانري الق�صرية 

والطويلة والثوب املميز بقما�س احلرير والدانتيل املطعم باالإك�ص�صوار الب�صيط والناعم كالعقود واحللق واحلقيبة ال�صغرية التي 

تزيد من جاذبيتهن وتاألقهن خالل تلك الليلة.

حقائب حمراء 
وللن�صاء اللواتي يف�صلن الطلة االأكرث ع�صرية، واإثارة، فاخليار وا�صع اأمامهن من جمموعة حقائب امل�صممة �صوفيا الع�صفور 

التي طرحت مبنا�صبة عيد احلب عدد 3 حقائب تاأتي باللون االحمر وباأحجام خمتلفة وتعد حقائب منا�صبة للنهار وكذلك ملنا�صبة 

م�صائية �صاحرة حيث تر�صي هذه احلقائب ع�صاق املو�صة الأنها م�صغولة بعناية فائقة..

وتعترب �صوفيا حقائبها املطروحة لعيد احلب تعك�س الثقة واالأنوثة باللون االحمر الذي يثري اإعجاب اجلميع والذي يعرب 

عن هذه املنا�صبة ب�صكل جريء ومميز جدا، وتالئمها طبعا الف�صاتني احلمراء وال�صنادل او الكعب العايل باللون االحمر املختلف 

الدرجات ب�صكل متنا�صق ومتالئم جدا ويعرب عن مدى روعة ورومن�صية هذا اليوم..

ومن جانبها، ابدت املاكرية البحرينية �صابرين كمال راأيها ال�صخ�صي 

الب�صيط  املكياج  وجدت  فقد  احلب،  لعيد  املالئم  املكياج  ب�صاأن 

والناعم هو املالئم لهذا احلدث، ا�صافة اىل لون الروج املالئم هو 

مع   ) ال�صلفر   ( باللون  وال�صدو  الفرن�صية  والكحلة  االحمر  اللون 

ان تربز جمال عيون  التي من �صاأنها  الرمو�س اال�صطناعية  و�صع 

املراأة..

المكياج البسيط الهادئ
عن  واالبتعاد  اليوم  هذا  يف  مبكياجهن  االهتمام  الفتيات  وحتث 

�صاأنها  من  التي  الهادئة  االلوان  واعتماد  البارزة  او  ال�صارخة  االألوان 

بالب�صاطة  يت�صم  مكياج  واعتماد  املطلوب  بال�صكل  مالحمهن  تربز  ان 

واجلمال والكمال من اجل لفت انتباه ال�صريك االآخر لها..

�شوفيا �لع�شفور



february 2014

32

»Pip Studio« من         »Love Birds« مجموعة
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تتوفر في محالت »Moods« في مجمع إنماء
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على  ال�صغرية  وبالطيور  والرائعة،  املتنا�صقة  باألوانها 

جميع القطع، تعد جمموعة »Love Birds« من اأحدث منتجات 

»Pip Studio« الهولندية.

وال�صاي،  للقهوة  اأكواب  �صحون،  من  املجموعة  تتكون 

كاملناديل.  اأخرى  اأدوات  اإىل  باالإ�صافة  جموفة،  و�صحون 

وتتوفر املجموعة باألوان متعددة كاالأزرق، والوردي، واالأحمر، 

واالأبي�س، اأو األوان متعددة.

التي  ال�صغرية  ال�صاي  وتعترباملجموعةمنا�صبةحلفالت 

جتمع ال�صديقات يف جل�صة ممتعة وحميمية. ت�صفي املجموعة 

طابعاً �صخ�صياً فريداُ للمنزل وتبعث ال�صعادة والفرح كجميع 

�صعارها:  مع  يتطابق  والذي   ،»Pip Studio« منتجات 

»منتجات �صعيدة الأ�صخا�س �صعداء«.

والتي  كاثرين،  من   »Pip Studio« منتجات  واإ�صتلهمت 

قرية  يف   »Pip« عا�صت   .»Pip« بـ  عائلتها  اأفراد  يناديها 

اأبرز ما مييزها باأنها �صادقة وحتب  �صغرية قرب البحر. من 

باحلياة  ت�صتمع   »Pip« مرتفعة.  باأخالقيات  وتتمتع  العدل 

ت�صميم  عند  جبارة  جمهودات  تبذل  ولكنها  وت�صرتخي، 

منتجاتها، لتحقيق اأف�صل نتيجة ممكنة. وبعد اأن تنتهي، تبذل 

تريد، رغم  يتعلق مبا  فيما  روؤيتها وا�صحة  املزيد من اجلهد. 

اأنها ت�صتمع لن�صائح االآخرين كما ت�صتمع ملا ميليه عليها قلبها. 

وتنعك�س �صفات »Pip« يف منتجاتها.

�صهدت »Pip Studio« رواجاً كبرياً يف اأوروبا منذ طرح 

منتجاتها يف ال�صوق، ومن ثم امتد لي�صمل مناطق اأخرى عديدة 

بتجربة   »Moods« زوار  ي�صتمتع  البحرين،  ويف  العامل.  يف 

منتجات »Pip Studio« وجمموعة »Love Birds«املعرو�صة 

يف فرعهم مبجمع اإمناء يف الرفاع.

»Pip Studio« من         »Love Birds« مجموعة
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نصائح لتحقيق
حياة زوجية سليمة

من  بد  ال  امل�صرتكة،  احلياة  م�صاكل  ولتجنب  الزوجية..  احلياة  ملعادلة  واملراأة طرفان  الرجل 

املبادئ  من  اأن  العالقة، حيث  هذه  عليها  تقوم  اأ�ص�ٌس �صحيحة  اتباع  الزوجني 

التي ت�صاهم يف دميومة العالقة الزوجية هي التخلي عن »االأنا«  االأ�صا�صية 

بل فكري  اأنانية وال حتبني �صوى نف�صك..  االآخر، فال تكوين �صيدتي  وحب 

يف زوجك الذي يبذل ق�صارى جهده يف العمل لتاأمني احتياجاتك ومتطلبات 

االأبناء واملنزل.

فيما يلي بع�س الن�صائح التي ميكن للزوجة اال�صتعانة بها لتحقيق حياة 

زوجية �صليمة وخالية من التوتر وامل�صاكل:

[ يجب االهتمام بالزوج وخا�صة يف االأوقات التي ي�صعر فيها باالرهاق والتعب نتيجة 

ظروف العمل وعليك باإظهار حبك واحرتامك له وتقدير راأيه وتفكريه فال �صيء ير�صي الرجل 

وي�صعده اأكرث من ذلك.

االهتمام  اأو  املنزل  اأعمال  يف  مب�صاعدتك  يقوم  عندما  له  وتقديرك  �صكرك  عن  اعربي   ]

باالطفال، مما يجعله �صعيدا ويرغب يف القيام باملزيد الإر�صائك.

[ احر�صي على اإعداد طعامه املف�صل بعد عودته من العمل، حيث �صيقدرك 

كثريا ويقدر الوقت واملجهود الذي بذلتيه الإر�صائه.

[ ميكنك ترتيب اجازة لق�صاء عطلة رومان�صية مع زوجك 

اأو �صراء هدية مف�صلة اإليه، كما ميكنك القيام بعمل تدليك خفيف 

الراحة  من  مبزيد  زوجك  لي�صعر  العمل،  من  مرهق  يوم  بعد 

واال�صرتخاء.

[ ال ت�صمحي للروتني اأن يعكر �صفو حياتكما، فالروتني مرادف للملل وعندما يت�صلل امللل اىل 

حياتكما يوؤدي ذلك اىل االحباط، يجب حتدي ذلك با�صتمرار وعدم اال�صت�صالم له بفعل اأ�صياء جديدة 

كاخلروج للع�صاء اأو ال�صفر اأو زيارة االأماكن التي يحبها.



february 2014

35

عزيزي الرجل:
الكذب األبيض

قد يدمر حياتك الزوجية
يظن الرجل اأن الكذب على زوجته يف بع�س 

املواقف الب�صيطة لن ي�صره، واإمنا �صيجعل احلياة 

اأن هذا الكذب »االأبي�س«  اأب�صط واأ�صهل، ظناً منه 

مقبول، وال ميكن اأبداً اأن يت�صبب يف اإف�صاد الزواج، 

وت�صويه عالقته بزوجته. 

فيما تقوله  واإذا مل تكن عزيزي الرجل حذراً 

تهدف  الذي  االأبي�س  الكذب  فاإن بع�س  لزوجتك، 

من خالله ملنع م�صاجرة �صغرية، قد يحول حياتك 

اأن  اأكرث درجات ال�صواد قتامة، ذلك  اإىل  الزوجية 

اأحد  وتعتربه  اأبداً،  الكذب  يف  ت�صامح  ال  الزوجة 

اأنواع اخليانة.

�صتتحول  الزواج،  من  �صنوات  مرور  بعد 

اللم�صات الرومان�صية من جانبها اإىل اأمر اعتيادي 

بالن�صبة اإليك، فاإذا كنت ت�صعر بامللل، فال حتاول 

اأن تخربها العك�س، وال تكذب عليها متظاهراً باأنك 

ت�صرفاتها  من  وال�صعادة  باالإثارة  ت�صعر  مازلت 

جتاهك.

احلقيقية  مب�صاعرك  اعرتافك  يكون  لن 

ت�صعر  �صيجعلها  اأو  لها  جارحاً  ت�صرفاتها  نحو 

االإعجاب  كالم  اأن  ت�صعر هي  اأن  بقدر  بالتق�صري، 

عن  يعرب  وال  املجاملة  من  نوعاً  بات  جانبك  من 

م�صاعرك احلقيقية جتاهها.

غياب  يف  حقيقية  م�صكلة  هناك  كان  اإذا 

تت�صارحا  اأن  فعليكما  البيت،  عن  الرومان�صية 

بذلك وتبحثا عن حل �صوياً من اأجل اخلروج من 

هذه امل�صكلة.
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عديد من 
 به �ل

قليد� عامليا حتتفل
�أ�شبح عيد �حلب ت

�شالة عاملية
�ل�شعوب و�لدول حول �لعامل رمبا لأنه ر

من �أن �حلب هو �أف�شل ما مييز �لن�شان على وجه 

�لب�شيطة ويجب �ل�شمو به وت�شجيعه خا�شة يف ظل 

خمتلفة 
ي بد�أت جتتاح مناطق 

ب �لت
�لزمات و�حلرو

ني �لنا�س ، يف 
�شاء ب

وتبث روح �لكر�هية و�لبغ

ربية 
 �لبلد�ن �لغ

عديد من
ر �لتايل نطوف حول �ل

�لتقري

ية للتعرف على �لعاد�ت و�لطقو�س �مل�شاحبة
و�ل�شرق

هذ� �ليوم .
ل

عيد الحب حول العالم ..

عادات وتقاليد وطقوس مختلفة وهدايا ورسائل متشابهة
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في فرنسا

يقوم الع�صاق يف فرن�صا يف هذا اليوم بتبادل ال�صموع والزهور والهدايا وكلمات احلب وتتزين حمالت الهدايا باللون االحمر 

فيما تعر�س حمالت الزهور اأجمل الورود لي�صعها املحبوب يف ف�صاتني احلبيبات وكذلك تبيع حمالت احللوي اأنواع خمتلفة 

منها علي �صكل قلوب ويكتب عليها ا�صم احلبيب واحلبيبة و تقوم بع�س املحالت قبل بدء اأيام قليلة من العيد بعمل م�صابقات 

حيث يتناف�س ال�صباب لت�صجيل ا�صمائهم واأ�صماء حبيباتهم لتدخل �صحبا يفوز املحظوظون خالله بهدايا قيمة وق�صاء يوم عيد 

احلب يف اأي مكان يختارونه مع �صهرة ا�صطورية .

في ألمانيا

يتبادل االأملان يف هذا اليوم التهاين وال�صيكوالته املخ�ص�صة لهذا اليوم و يف�صل الع�صاق التجمعات الكبرية 

بالهدايا وينتهز  واملطعمة  ادوار  املكونة من عدة  التورتة  بالرق�س ويتناولون  قاعات ويقومون  يف 

الع�صاق العيد لدعوة بع�صهم البع�س لتناول ع�صاء رومان�صي على اأ�صواء ال�صموع وعلى اأنغام 

املو�صيقى .

في اسكتلندا

هذا  اال�صكتلنديون  يق�صي 

اأو  لقاءات �صغرية  بعقد  اليوم 

على  رومان�صي  ع�صاء  تناول 

�صوء ال�صموع ،ويتبادلون الهدايا 

والبطاقات مع ذويهم واأ�صدقائهم .

االألعاب  بع�س  ميار�صون  كما 

اجتماع  خالل  من  املنا�صبة  بهذه  اخلا�صة 

يقوموا  والن�صاء  الرجال  من  مت�صاوي  عدد 

�صغرية  ورقة  قطعة  على  اأ�صمائهم  بكتابة 

خم�ص�صه  احداها  قبعة  داخل  وو�صعها 

كل  تقوم  للن�صاء،  واالخرى  للرجال 

الذى  واال�صم  ا�صم  ب�صحب  �صيدة 

حفل  يف  يرافقها  تختاره 

الفالنتاين . 

في استراليا

االحتفال  يختلف  ال 

فع�صاق  االأخرى،  البلدان  عن 

احلب  بعيد  يحتفلون  اأ�صرتاليا 

بتبادل البطاقات والزهور والهدايا 

و�صيلة  الورقية  البطاقات  وتعترب 

كما   ، احلب  عن  للتعبري  �صائعة 

الر�صائل  النا�س  من  الكثري  ي�صتخدم 

الق�صرية والربيد االإليكرتوين للتعبري 

عن حبهم.

february 2014

37



february 2014

38

في كندا

واأحبائهم  لزوجاتهم  احلب  عن  النا�س  يعرب  حيث  اليوم  لهذا  املخ�ص�صة  واالأن�صطة  احلفالت  الكنديون  ينظم 

ويق�صون وقتا ممتعا معهم �صواء يف املنازل اأو اخلروج للتنزه وتناول وجبة الغداء اأو الع�صاء يف املطاعم التي تقدم 

اأطعمة حت�صر خ�صي�صا لهذا اليوم .

و يقوم االأطفال بتبادل الهدايا مع اأ�صدقائهم ويتم تنظيم حفالت يف الف�صول الدرا�صية ، ويتم ت�صجيع االأطفال على 

اإعداد هدايا عيد احلب ً. ويجري اأي�صا تنظيم احلفالت املو�صيقية يف املدار�س.

في الدنمارك

الدامناركيون يحتفلون بطريقة تقليدية جداً. وتعترب الورود البي�صاء هي االأكرث �صيوعاً للتعبري عن م�صاعر احلب 

و يتم ار�صالها اإىل االأ�صدقاء و االأقارب و املحبني.

و احدى التقاليد املتبعة لالحتفال بالدامنارك معروفة با�صم »Gaekkebrev« حيث يبعث العا�صق ر�صالة ق�صرية 

اأو ق�صيدة حب حلبيبته بطريقة طريفة و ال يكتب ا�صمه اأو توقيعه على البطاقة، وعلى الفتاة ان حتزر ا�صم املر�صل 

فاإن تعرفت عليه يتم ار�صال بي�صة لها يف عيد الف�صح.

في ايطاليا

يحتفل االيطاليون بهذا اليوم من خالل اخلروج لتناول الع�صاء، وتبادل الهدايا كالورود وال�صوكوالته والعطور. 

ومن اأكرث الهدايا �صعبية هي ال Baci Perugina وهي عبارة عن �صوكوال �صغرية حتتوى على البندق ومغلفة بورقه 

مكتوب عليها كلمات للحب بعدة لغات .

في اليابان

الهدايا  الن�صاء  تقدم  حيث  اليوم،  بهذا  لالهتمام  مثرية  بطريقة  اليابانيون  يحتفل 

للرجال، ويعرف هذا اليوم عندهم با�صم اليوم االأبي�س وتت�صمن هذه الهدايا ربطات 

العنق والعطور ا�صافة اىل ال�صوكوال التي تتكون من نوعني النوع االأول يقدم 

واالأزواج  االأحباء  اىل  يقدم  الثاين  النوع  اأما  العمل.  وزمالء  لالأ�صدقاء 

وتقوم الفتيات باعداد ال�صوكوالته باأنف�صهن.

في كوريا الجنوبية

 14 يوم  يف  للرجال  ال�صوكوال  الن�صاء  تعطي 

فرباير بينما الرجال يردون الهدية من احللويات غري 

ال�صوكوال يف يوم 14 مار�س وي�صمى باليوم االأبي�س. 

مل  للذين  االأ�صود  اليوم  اأبريل   14 ي�صمى  بينما 

يتلقوا اأي �صيء يف 14 فرباير اأو 14 مار�س، حيث 

�صوداء  معكرونة  وياأكلون  املطاعم  اأحد  اإىل  يذهبون 

ويندبون حياة العزوبية .
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يوؤرخ »تاج حمل« الذي يزوره اأكرث من 3 ماليني �صخ�س �صنويا لق�صة حب اأ�صطورية خالدة عرب الزمن، اإنها حياة امراأة �صربت 

اأروع االأمثلة على الوفاء واالإخال�س فتفتحت لها اأبواب التاريخ الوا�صعة واأ�صبحت �صريتها ترتدد على االأل�صنة، و�صار �صريحها اإحدى 

عجائب الدنيا ال�صبع، هي املراأة الهندية امل�صلمة التي رفعت من �صاأن ن�صاء العامل يف ذلك الوقت وجنحت يف اإثبات اأن العقل والعاطفة 

والعمل خطوطاً مت�صاوية ال تناق�س فيها على االإطالق.

ومن روعة وتفرد هذا املكان تغنى به العديد من ال�صعراء مثل طاغور فيما و�صف ال�صاعر االإجنليزي ال�صري ادوين ارنولد تاج حمل 

بقوله ال�صهري: هي لي�صت قطعة معمارية كغريها من االأبنية ولكنها رغبات اإمرباطور تعك�س حب اإمرباطور كتبت باأحجار حية.

وتعني كلمة تاج حمل »ق�صر التاج« بينما ال تعرف حتى االآن اأ�صل ت�صمية الق�صر بتاج حمل، وذلك الأن املوؤرخني يف عهد ال�صاه 

كانوا يطلقون عليه »روزا« ممتاز حمل، اأي �صريح ممتاز حمل، وبعدها �صاع ا�صم تاج حمل ويرتجم على اأنه ق�صر التاج اأو تاج الق�صر.

وتعود جذور ق�صة بنائه اإىل زواج �صاه جيهان، من تاج حمل وا�صمها احلقيقي هو ارجمند نانو بيجام، ورغم اأن هذا الزواج كان 

الثاين لل�صاه اإال اإنه كان نابعاً من ق�صة حب حقيقية وجتربة عاطفية �صامية، وكانت ممتاز رفيقة دائمة لزوجها ال ترتكه يف كل رحالته 

و�صفرياته وجوالته وزياراته ومهماته الع�صكرية بل وم�صت�صارته و�صديقته وكانت الدافع القوي لقيامه بالكثري من اأعمال اخلري والرب 

وخا�صة مع ال�صعفاء والفقراء واملحتاجني.

وقد اأجنبت ممتاز من �صاه اأربعة ع�صر ولداً وماتت على فرا�س الوالدة يف العام 1630 بعد ثالث �صنوات من خلعه من العر�س عندما 

كانت ترافقه يف حملة ع�صكرية وعندما عاد اإىل ال�صلطة اعتزم �صاه اأن يخلد ذكرى زوجته، فاأبدع تاج حمل، وكان للظروف احلزينة التي 

اأعقبت موت االإمرباطورة اأعمق الوقع واأبلغ االأثر يف اإلهام االإمرباطور لت�صييد هذا الق�صر الكبري الذي اأقامه يف اجرا عا�صمة حكم املغول. 

اأ�صياء طلبتها ممتاز من زوجها بعد موتها وتعك�س جميعها مدى احلب  اأربعة  بتنفيذ  وكان بناء هذه التحفة املعمارية م�صروطاً 

وعمق ال�صعور التي كانت تكنه له، وهي اأن يبني تاج حمل، واأن يتزوج بعدها، واأن يح�صن معاملة اأبنائه، واأن يقوم بزيارة ال�صريح 

يف الذكرى ال�صنوية لوفاتها.

ولكن ولالأ�صف مل ي�صتطع الوفاء اإال بالوعدين االأول والثاين، وعندما اعتقل ملدة ثماين �صنوات تويف يف اآخرها يف القلعة احلمراء 

الكبرية التي تقع اأمام تاج حمل كان ينظر يومياً اإىل هذا ال�صرح اخلالد ال يبكى على زوال عر�صه وخلعه من احلكم بقدر بكائه على وفاة 

زوجته الغالية التي مل ت�صتطع امراأة �صواها اأن متنحه احلب الذي منحته اإياه ومل ي�صتطع اأي �صيء يف العامل اأن يعو�صه احلنان الذي 

افتقده بعد وفاتها وهي ت�صع له ابنه الرابع ع�صر.

»تاج محل«..
الحب عندما يكون إحدى عجائب الدنيا السبع
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مصنع من مواد طبيعية ومستخلصات الرمان

انجلوت
تقدم قلمها الجديد لتحديد الحواجب

تقدم اجنلوت قلمها اجلديد لتحديد احلواجب بت�صميم عايل اجلودة، فقلم احلواجب طويل االأمد ياأتي ب�صماكة اكرث لتحديد حواجبك 

باأكرث دقة، مت ت�صميمه خ�صي�صا لر�صم احلاجب بدال من تلوينه ب�صورة مبالغة .

وقد مت عر�صه بثالثة م�صتويات خمتلفة، كما انه ي�صمن حلاجبيك املظهر الطبيعي بعد التحديد فهو م�صنع من مواد طبيعية كزبدة 

االأفوكادو وفيتامني E وهيدرات تغذي اجللد، باال�صافة مل�صتخل�صات الرمان مع م�صادات االأك�صدة القوية واخل�صائ�س امل�صادة للبكترييا .

ياأتي قلم اجنلوت لتحديد احلواجب مع مرباة مريحة �صهلة احلمل ال�صتخدام القلم يف اخلارج ويف كل االوقات.
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بعضها تحول إلى أفالم

روايات عشق بكل لغات العالم..

رو�يات �حلب و�لرومان�شية هي �لأكرث �نت�شار�ً على مر �لع�شور، بل �إن �ل�شينما �لعاملية عندما تريد �إنتاج �أفالم 

�لأدبية  �لن�شو�س  �أفالم تعتمد على  �مل�شمون، وهو عمل  للطريق  �لغالب  تلجاأ يف  فاإنها  رومان�شية مميزة وناجحة، 

�لرومان�شية �لتي لقت �إقبالً كبري�ً من �لقر�ء وحققت �أعلى �ملبيعات.

ومن �أ�شهر و�أجمل �لرو�يات �لرومان�شية يف �لأدب �لعاملي، و�لتي حتول معظمها لأفالم �شينمائية خالدة، بل و�أعيد 

�إنتاج بع�شها �أكرث من مرة، وباأكرث من لغة:
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»Pride and Prejudice« كبرياء وتحامل
األفتها  التي  الكال�صيكية   Pride and Prejudice قد تكون رواية 

وقد متت  االإطالق،  على  الرومان�صية  الروايات  اأ�صهر  هي  اأو�صنت«  »جني 

ال�صينما  يف  مرة  من  اأكرث  اإنتاجها  اأعيد  كما  العامل،  لغات  جلميع  ترجمتها 

بنجاح �صاحق.

املتحفظ  مع  ال�صعبة  وعالقتها  بينيت«  »اإليزابيث  ق�صة  الرواية  حتكي 

اأن يربط  اأن احلب ال يلبث  بارد العواطف رغم ذكائه »م�صرت دار�صي«. ورغم 

اأمامهما التغلب على الكربياء وعلى بع�س �صماتهما  اأنه يبقى  اإال  بني قلبيهما، 

ال�صخ�صية قبل اأن يبداآ يف اال�صتمتاع بروعة احلب.

»Anna Karenina« آنا كارنينا
»اآنا كارنينا« هي رائعة االأديب الرو�صي ال�صهري ليو تول�صتوي، وقد اأعيدت طباعتها مئات املرات، وترجمت لعدة لغات حول العامل، 

وحتكي الرواية عن »اآنا« الزوجة ال�صابة التي يدفعها القدر دفعاً اإىل عالقة عاطفية قوية ت�صطرها لالنف�صال عن ابنها الوحيد... وب�صبب 

تلك العالقة ُيلقى بها على هام�س جمتمع حكم عليها باالزدراء واملهانة. و�صر روعة رواية »اآنا كارنينا« لي�س يف طبيعة احلكاية، فهناك 

املئات من هذه الق�ص�س، ولكن عظمتها تكمن اأوالً يف براعة املوؤلف الذي جنح يف التداخل مع االأحداث والتحرك بينها يف �صال�صة و�صط 

طبقة من النبالء الرو�س الذين ودعوا نظام االإقطاع القدمي وانتقلوا اإىل اأر�صتقراطية جديدة.

»Jane Eyre« جين إير
ينطبق على هذه الرواية الكال�صيكية لت�صارلوت برونت نف�س ما ذكر عن الروايتني ال�صابقتني من حيث النجاح الذي �صمن لها اخللود. 

البطلة هنا هي الفتاة ال�صابة »جني اإير« التي تربت يف اأحد املالجئ، وعندما تغادره جتد نف�صها يف موقف ال حت�صد عليه، حيث عليها 

االختيار بني البقاء بجوار الرجل الذي تع�صقه، وبني االأخالق واملبادئ التي ت�صكل جوهر �صخ�صيتها.

»Outlander«
هذه الق�صة الرومان�صية املوؤثرة واخليالية من تاأليف ديانا جيبلدون، بطلتها فتاة من الع�صر احلديث جتد نف�صها فجاأة وقد عادت 

اإىل املا�صي وحتديداً اإىل القرن التا�صع ع�صر يف �صكوتالندا حيث تقع يف غرام رجل ا�صكوتالندي، وت�صبح م�صكلتهما االأ�صا�صية هي كيفية 

البقاء معاً رغم اأن كل منهما ينتمي لزمن يختلف عن االآخر.

»Love Story« قصة حب
تنتمي هذه الرواية الرومان�صية ال�صهرية اإىل ال�صبعينيات من القرن الع�صرين، لكن تفا�صيلها ت�صلح لكل زمان ومكان، حيث تتحدث 

عن �صاب وفتاة يقعان يف حب بع�صهما البع�س، ويتزوجان رغم معار�صة عائلتيهما. ومعاً يكافحان ويحاوالن جتاوز كل امل�صاعب 

والعقبات واملاآ�صي حتى يظال معاً اإىل النهاية. الرواية من تاأليف اإيري�س �صيجال.

»The Notebook« الدفتر
اإذا انتقلنا لل�صنوات الع�صرين االأخرية، �صنجد اأن من اأجمل الق�ص�س الرومان�صية التي حققت النجاح وال�صهرة الوا�صعة ملوؤلفها ق�صة 

الدفرت »The Notebook«، والتي بداأ بها الكاتب االأمريكي نيكوال�س �صبارك�س م�صواره االأدبي. الق�صة تقوم على اأحداث حقيقية اأبطالها 

هم اأجداد زوجة املوؤلف، وتدور معظمها خالل �صنوات احلرب العاملية الثانية، يف �صياق مليء باحلنني والرقة وتر�صل للقارئ ر�صالة 

مفادها اأن احلب احلقيقي ال ينتهي اأبداً مهما مرت �صنوات اأو واجهت العالقة ظروفاً قا�صية.

»Twilight« الشفق
عندما يتحول احلديث املرعب عن م�صا�صي الدماء الذين يحرمون االآخرين من حياتهم اإىل رواية غاية يف الروعة والرومان�صية، 

واإىل نوع جديد من م�صا�صي الدماء مل نعرفه من قبل.. نوع يعرف احلب والرحمة واالإخال�س، ويرف�س انتزاع اأرواح الب�صر، فيتغذى 

على دماء احليوانات... عندما يحدث ذلك، �صنتذكر على الفور اإدوارد كولن واأ�صرته، وق�صة غرامه الكبري لبيلال �صوان الب�صرية زميلته 

يف املدر�صة.

ورغم اأن هذه الرواية اأثارت الكثري والكثري من اجلدل، اإال اأنها حققت جناحاً ال ينكره اأحد، واأ�صبحت جزءاً ال يتجزاأ من تاريخ االأدب 

العاملي احلديث، خا�صة بعد حتويلها اإىل �صل�صلة اأفالم ح�صدت اأعلى االإيرادات، وو�صعت اأبطالها ال�صباب على طريق ال�صهرة والنجاح.
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هل تغريات احلياة اجلديدة لل�صيا�صي الذي ي�صبح زعيما ت�صمل م�صاعره وجتذبه للدخول يف مغامرات ع�صق وغرام اأم اأنه 

كان كذلك طوال حياته لكن اأ�صواء املن�صب اجلديد ك�صفت تفا�صيل حياته واأخرجتها للعلن وجعلتها متلئ الدنيا وت�صغل النا�س؟

موؤخرا ان�صم الرئي�س الفرن�صي اال�صرتاكي »فران�صوا اأوالند« اإىل ما ميكن ت�صميته »نادي الزعماء الع�صاق« واأ�صحاب العالقات 

الغرامية ال�صرية، والذي ي�صم �صلفيه نيكوال �صاركوزي وفران�صوا ميرتان، وبيل كلينتون وجون كيندي وغريهم.

الفرن�صي يرتدي خوذة ويركب دراجة نارية  الق�صية، بعد ن�صرها �صورا للرئي�س  الفرن�صية فجرت  وكانت جملة »كلوزر« 

ويخرج �صرا من ق�صر االإليزية مقر احلكم يف فرن�صا ملقابلة ع�صيقته ال�صرية املمثلة الفرن�صية »جوليت جايات«، دون علم �صريكته 

»فالريي ترايرويلر«.

وعلى الرغم من اأنه مل يتزوج فالريي بعد اإال انها تعامل معاملة �صيدة فرن�صا االأوىل، ويعتربها اجلميع �صيدة الق�صر وزوجة 

اأوالند، لهذا فقد اأ�صيبت بحالة اكتئاب �صديدة نقلت على اإثرها اإىل م�صت�صفى يف باري�س لتلقي العالج بعد اأنباء الف�صيحة املدوية.

وتفاقمت امل�صكالت بني هوالند و�صريكته فالريي ترايرويلر، ومل يكن اأوالند اأول رئي�س فرن�صي يتورط يف الع�صق املمنوع، فقد 

�صبقه الرئي�س ال�صابق »نيكوال �صاركوزي« الذي ارتبط بعالقة غرامية �صرية مع ابنة الرئي�س الذي �صبقه جاك �صرياك عندما كان 

�صاركوزي وزير داخلية، وبعد توليه احلكم خلفا ل�صرياك اأقام �صاركوزي عالقة غرامية مع املغنية االإيطالية كارال بروين، التي 

زعماء وسياسيون..
حب أم مغامرات عشق وغرام؟
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هتلر و�إيفا بر�ون
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تزوجها واأجنب منها اأي�صا.

اإال بعد وفاته، حيث مت  اأحد خيانته  الفرن�صي ال�صهري فران�صوا ميرتان، الذي مل يكت�صف  وقبلهم جميعا كان هناك الرئي�س 

الك�صف عن ع�صيقة منذ عام 1981 تدعى اآن بنجيو، واأجنب منها اأي�صا فتاة يف الع�صرينيات من عمرها تدعى مازارين بنجيو.

واإىل جنوب فرن�صا يرتع واحد من اأكرث الع�صاق املعا�صرين جمونا، وهو رئي�س الوزراء االإيطايل �صيلفيو برل�صكوين، ويعتمد 

برل�صكوين على امرباطوريته االإعالمية يف الدفاع عن نف�صه وحت�صني �صورته اأمام جمهوره، لكن جاءت فتاة تدعى »روبي« لتهدد 

عر�س برل�صكوين وتقدمه للمحاكمة ا�صتعدادا لدخوله ال�صجن، حيث ادعت اأنها كانت قا�صرا يف اإحدى احلفالت التي دعاها اإليها 

برل�صكوين.

على الطرف االخر من االأطل�صي ويف الواليات املتحدة حتديدا متتد ق�ص�س »الع�صق املمنوع« اإىل بداية القرن الع�صرين عندما 

الرئي�س  ال�صتينيات كان  االأبي�س لو�صي مري�صر، ويف  البيت  تيودور روزفلت مل�صاعدة زوجته يف  الرئي�س  تفجرت ق�صة ع�صق 

الو�صيم جون كينيدي بطل العديد من العالقات الغرامية اأبرزها عالقته باملمثلة ال�صهرية وجنمة االإغراء العاملية »مارلني مورنو«، 

والتي تك�صفت اثناء وبعد اغتياله.

ويف اأملانيا عا�س الزعيم النازي اأدولف هتلر ق�صة ع�صق ال تزال بع�س معاملها غري وا�صحة حتى االآن مع اإيفا براون، وتزجها 

ملدة مل تتجاوز 40 �صاعة يف 29 اأبريل اأي قبل يوم واحد من انتحارهما.

ر هتلر  وكانت اإيفا التقت بهتلر الأول مرة عام 1929 يف مدينة ميونيخ حينما كانت تعمل م�صاعدة لَهينزيخ هوفمان، م�صِوّ

ال�صخ�صي، ويحكى عنها اأنها د�صت ر�صالة غرامية يف جيب هتلر فقام على اأثر هذه الر�صالة بدعوتها ملنتجعه اجلبلي واأ�صبحت 

بعدها ع�صيقته، والكثري من ال�صور واالأفالم امللونة لهتلر قد مت ت�صويرها من قبل اإيفا براون.

وعندما �صيق اجلي�س االأحمر اخلناق على العا�صمة برلني، رف�س الع�صيقان هتلر واإيفا مغادرة مركز القيادة االأملانية ويف 29 

اأبريل 1945 م، تزوج اأدولف هتلر واإيفا براون ب�صورة ر�صمية يف مرا�صم زفاف م�صغرة كان عمرها 33 بينما هتلر 56، وبعد 

اقل من 40 �صاعة قاما باالنتحار �صوية يف غرفة اجللو�س داخل امللجاأ الذي كانا فيه عن طريق اخذ حبوب ال�صيانيد وهي مادة 

�صامة، فيما مل تكن عامة ال�صعب االأملاين تعلم بعالقة اإيفا براون بهتلر اال بعد موتهما.
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كنيدي ومارلني مونرو

�شاركوزي وكارل بروين
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كتبت: رباب اأحمد

اأجمل  عن  املعربة  الثقافات،  لكل  العابرة  الكلمة  تلك  احلب 

العالقات االإن�صانية... حرفني حاء وباء... لهما تلوع الع�صاق وعذبهم 

نار ال�صوق وكتب ال�صعراء والكتاب منذ فجر اخلليقة وحتى يومنا 

هذا، فال حياة دون حب. 

قلنا اإن احلب عابر للثقافات اأي اأنه موجود لدى كافة الثقافات 

الب�صرية على تنوعها وتعددها كما اأنه ال يجعل من اختالف الثقافات 

حاجزا يحول بني الع�صاق. والثقافة العربية مليئة بق�ص�س الع�صق 

الثقافة  يف  للع�صق  اأيقونة  وليلى«  »قي�س  اأ�صطورة  وتعد  والغرام 

يعرف  ال  احلب  اأن  الع�صاق  خاللها  برهن  والتي  ال�صالفة  العربية 

منها  تعاين  كانت  التي  الطبقية  قادر على حمو  اأنه  كما  امل�صتحيل، 

ال�صعوب العربية اآنذاك. 

حاالت ا�صتناء

اعتدنا  خا�صة،  العربية  والدول  كافة  العامل  ويف  دوماً  ولكننا 

على اأن يقوم الرجل باإعالن احلب على املراأة مع اختالف الديانات 

واالأعراف والطبقات االجتماعية واالقت�صادية وغريها. فالرجل دوماً 

متعارف  كاأمر  االأزل  منذ  عليه  ويرتبع  املقد�س  الدور  بهذا  يحتفظ 

عليه، واخلروج عليه يبقى جمرد حاالت ا�صتثناء عن ما هو متعارف 

عليه. 

ويختلف النا�س يف ت�صنيف اعرتاف املراأة للرجل بحبها له يف 

كونه اإقالال من �صاأنها وحطا من كرامتها، فيما يراه اآخرون على اأنه 

حق وحرية �صخ�صية واإن تطور الزمن يجعل من االأمور التي تعدها 

االأعراف عيباً �صيئا غري قابل على م�صايرة الع�صر. فيما هناك من هو 

بني بني، ومل يحدد موقفاً وا�صحاً من االأمر، فهو من جهة ال يجد فيه 

اأي يجب االبتعاد عنه حني يكون  اأمرا حمبذا  لكنه لي�س  اأمرا �صيئاً 

هناك جمال لذلك.

عموماً فاإن النا�س دوماً لهم وجهات نظر يف كافة اأمور احلياة، 

وما يهمنا هنا اأن نقدم لِك عزيزتي بع�س من االإر�صادات التي �صتفيدك 

يف القيام بهذا الدور: 

له،  وحبِك  م�صاعرِك  حقيقة  من  التاأكد  عليِك  �صيء  كل  قبل   -

اإعجاب  اأم جمرد  اأنت عليه حب  تاأكدي بجل�صة �صفاء ذهني هل ما 

واجنذاب ل�صخ�صيته؟

- بعد التاأكد، حاويل التعرف ب�صورة اأقرب، يعني اأن تتعريف 

على طباعه وما يحب وما يكره واهتماماته، وحاويل الدخول معه 

يف حوارات عامة ت�صتك�صفني من خاللها مدى التوافق الفكري بينكما 

وت�صت�صفني من خاللها معلومات �صخ�صية عنه. 

باأن اإف�صاحِك بحبِك لرجل،  - عليِك يا عزيزتي اأن تعلمي جيداً 

بنف�صك  تلقي  اأن  يعني  ال  هذا  اأي�صاً  ولكن  كرامتك،  اإهدار  يعني  ال 

عليه وتفر�صي نف�صك عليه، فالرجال عادة يرون يف هذا النوع من 

الن�صاء، باأنهن ن�صاء �صهالت، بل على العك�س فالرجل يتعلق باملراأة 

التي حتمل يف دواخلها احلياء، نقول احلياء ولي�س اخلجل بطبيعة 

احلال.

احلب  كان  اأن  له،  حبِك  بنظراتك  مرحلة الحقه  له يف  ملحي   -

النظرات دورها ولكن  اأن توؤدي  متبادال بني الطرفني فمن املفرت�س 

اأحياناً قد يكون احلب موجودا بني الطرفني ولكن مل يلتفت اأو ل�صبب 

ما مثل اخلجل واخلوف من ردة الفعل مل يقم بالت�صريح لِك بحبه.

-اإ ذا مل توؤد النظرات بنتيجة حاويل اأن متدحيه �صيما مع وجود 

االآخرين، ونعني اأن متتدحيه اأن تطري على �صفاته املحمودة مثل 

ال�صدق واالإخال�س يف العمل، الروح املرحه، اأناقة الهندام وغريها. 

-اإذا مل تفد معه كل هذه التلميحات ال تياأ�صي بل تابعي باإ�صرار 

وعزمية، رمبا عليِك الت�صريح ل�صخ�س مقرب منه وتثقني فيه بحبِك، 

وهو يقوم بدوره بج�س نب�صه حول وجهة نظره حولك، ولفت نظره 

اإليك كاأن يخربه مثال باأنه يرى نظرات حب بينكما فهل يوجد اأمر ما 

بينكما، ولكن ال جتعلي هذا ال�صخ�س املقرب اأن ي�صرح له ب�صريح 

العبارة حني يكون عدم الت�صريح وحده يكفي.

نظر  تلفت  باأن  كفيله  االإجراءات  هذه  اأن  كله  هذا  بعد  ثقي   -

املتخوف واملرتدد يف  باأن جتعل  امراأة، وهي كفيلة  اأي رجل جتاه 

االإعالن عن حبه بالقيام بذلك، واأن احلب املتكافئ الطرفني يتطلب 

التبادليه، واالأخرية ال ميكن اأن تاأتي باالإكراه.

عاشقة ومترددة في 
اإلفصاح عن حبِك...

ال عليِك نحن نرشدِك
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