استراحة املدى

كيف تعيدين الرومانسية إىل بيتك ؟
بغداد /املدى

مـن املالحـظ أن الـرومـانــسيـة أصـبحـت معـدومـة اآلن
بني األزواج،وأصـبحت املــشكالت طــاغيــة علـي حيــاتنـا
الـيومـية،والـصخب مـن حولـنا فـى كل مكـان وانعـدمت

ل ــديـن ــا مــش ــاع ــر احلـب واملــش ــارك ــة وب ــالـت ــالـي انع ــدام
الرومانسية يؤدي إلى شعور اإلنسان بالفتور وامللل .
نق ــدم لك اآلن بعــض التـصــرف ــات البــسيـطــة الـتي ال

تستهلك أي وقت للعبير عن حبك لزوجك:
_ عنـد خــروج زوجك إلـى العـمل عبــري له عن مـدى
إعجابك مبظهره وأناقته.
_ حـاولي أن تعبري له عن حبـك كلما انفردت به ولو
للـحظات وذكـريه دائما بـأنك ما زلت حتـبينه كمـا كان
األمر يف بداية عالقتكما.
_ حاولي دائما أن تشعريـه بأنك مهتمة مبظهره عن
طريق إعطاءه نظرة فاحصة قبل مغادرة املنزل .
_ أشعريه بتقديرك ملدى اجتهاده يف العمل من اجل
توفير حياة جيدة لألسرة.
 قومي بطبخ وجبته املفضلة من حني آلخر._ مـن وقت آلخــر قــومـي بنــزع خــامت الــزواج واطلـبي
منه أن يلبسك إياه مرة أخرى.
_ قومي مبـدحه أمام أصدقـائه موضحة مـزاياه التي
جذبتك إليه.
_ حـ ـ ــاولـ ــي إظهـ ـ ــار م ـ ـ ــدى سعـ ـ ــادتـك عــنـ ـ ــد قــي ـ ـ ــامه
مبساعدتك يف األعمال املنزلية .
_ دائـم ـ ــا أشع ـ ــريه مب ـ ــدى سعـ ــادتـك ب ـ ــأنه جـ ــزء مـن
حياتك وانك ال تستطيعني تخيل حياتك من دونه.
_ كمــا ينـصحـك علمــاء النفـس بـقضـاء وقـت حمـيم
مع ال ــشـ ــريـك النه جـ ــزء مهـم و أسـ ــاسـي يف الـعالقـ ــة
الـزوجية،بل انه الـعنصر الـذي مينح العالقة الـزوجية
عمقها ومعناها احلقيقي.

بني قوسني

()...

حــــــرب ســـرية ضـــــــــد نيكــــول
القاهرة/وكاالت
فجأة ودون سابق إنذار وجدت
املـط ــرب ــة واملـمـثلـ ــة اللـبـن ــانـي ــة
نـيـكـ ــول سـ ــاب ـ ــا نفـ ــسهـ ــا وســط
دوامة من املشكالت التي تسبب
فـيه ــا الـبعـض كـ ــرد فعل ف ــوري
وس ــريـع عل ــى انـتـ ـش ــار نــيك ــول
املـلحـ ــوظ وارتفـ ــاع أسهــمه ــا يف
سـوق الغناء رغـم عدم انتمـائها
لـ ـشـ ــركـ ــة انـت ـ ــاج بع ـ ــد اخلالف
الق ـض ــائـي بـيــنه ــا وبـني املـنــتج
املعـروف محسن جـابر ،لتتـناثر
أخـبـ ــار هـنـ ــا وهـنـ ــاك عـن مــنع
نق ــاب ــة امل ــوسـيقـيـني املـص ــريـني
نـيـكـ ــول مــن الغـنـ ــاء يف م ـصـ ــر
تــطبـيقـ ـاً للقــانــون الــذي ميـنع

الـفـ ـنـ ـ ـ ــان م ــن الـ ـتـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــد مـع
شركتـني يف وقت واحد  ،يحدث
هـذا رغـم أننــا لم نعـلم بعـد أن
نـيـك ـ ــول تع ـ ــاق ـ ــدت مع ش ـ ــرك ـ ــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى بـعـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــال ــم الـف ــن،
والغـريب أن القـرار الصـادر عن
الــنقـ ــابـ ــة لـم يـ ــذكـ ــر الـ ـشـ ــركـ ــة
األخـ ـ ــرى م ــثل ـمـ ـ ــا حـ ـ ــدث ق ــبل
شه ــور مع س ــام ــو زيـن وجـن ــات
املغــربيــة اللـذيـن مت ايقـافـهمـا
لــنف ــس الـ ـسـبـب لـكــن مع ذكـ ــر
أسـمي الـشــركتـني ،وطبع ـاً بعـد
قليل مت تعـطيل قـرار املنع فـور
تسـوية املـطربـني ألمورهـما مع
الـشـركـة الـشــاكيـة الـتي تعـتبـر

قـرار الـنقـابــة مبثـابـة " قـرصـة
ودن" كـ ـم ـ ـ ــا يـق ـ ـ ــال يف م ـ ـص ـ ـ ــر،
نـيـك ـ ــول مل ـ ــا تـ ــسلـم اي ـضـ ـ ـاً مـن
اتهامات متعهد حفالت لبناني
ق ـ ـ ــال أنهـ ـ ــا اتـفق ــت معـه علـ ـ ــى
اح ـي ـ ــاء حـفل رأس ال ـ ـس ـن ـ ــة يف
بيـروت لكنهـا أخلت بـاالتفـاق ،
والغـريـب أن املطـربـة الـلبنـانيـة
صـرحت قبل موعـد رأس السنة
بـف ـت ـ ـ ــرة أنـه ـ ـ ــا س ـتـح ـيــي تـلـك
احلفـالت يف الق ـ ــاه ـ ــرة لـلع ـ ــام
الثـاني علـى التـوالي ولـن تكون
حفالت عــادي ــة ألنه ــا يف نفــس
امل ـكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـغـ ـن ــي فـ ـيـه
ال ـ ـ ـن ـجـ ـ ــم ع ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

زيارة خاصة
بشرى الهاللي

لم يـسمحـوا لي بـاملـرور يف طـريق
ع ــودتـي ال ــى الـبـيـت .كـ ــان الف ــرع
املؤدي الـى بيتنا مغلقـا بسيارتني
من سيــارات الشـرطـة وقـد اعتلـى
كل سيـارة عدد مـن افراد الشـرطة
بـكـ ـ ــامل اسـلح ــته ــم ومعـ ـ ــداتهــم.
وتـوقفت سيارة ثـالثة علـى مبعدة
مـنهمــا داخل الفـرع ،امـا الـرابعـة
فقـ ــد اغلقـت الف ــرع مـن نه ــايـته،
سـ ــالـ ــونـي عــن وجهـتـي وعـنـ ــدمـ ــا
اخبــرتـهم انـني يف طــريق ع ــودتي
الـ ــى الـبـيـت ســمحـ ــوا لـ ـسـيـ ــارتـي
ـامل ـ ـ ــرور .ازداد قـلـق ــي وانـ ـ ـ ــا ارى
ـب ـ ـ ـ ـ
احـ ــدى سـيـ ــارات الـ ـشـ ــرطـ ــة تـقف
ببــاب اجليـران وخــشيـت ان يكـون
اص ـ ـ ــابهــم مـكـ ـ ــروه او تـ ـ ــورط
قـ ـ ــد ـ
احدهم يف مـشكلة ما .لم امتالك
نفــسي وانــا اشــاهــد زوجــة جــارنــا
امـام بـاب دارهــا تتحـدث بــارتبـاك
اح ـ ـ ــد افـ ـ ـ ــراد ال ـ ــش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة،
ـال ـ ـ ــى ـ
انـضـمـمـت الـيهــا علـنـي اسـتـطـيع
تقـدمي املساعدة .وقـطعت سلسلة
االفك ــار والـت ــوقع ــات الـتـي ت ــركـت
ـوع ـ ـ ــا م ــن اخلـ ـ ـ ــوف يف داخـل ــي
ـن ـ ـ ـ ـ
ابتـسامة شـرطي وهو يقـدم هدية
لـزوجـة جـارنـا مــرسلـة الـيهــا من
احد الـقادة يف مديريـة الشرطة..
انتـظـمت دقــات قـلبـي املتـســارعــة
الـتي كــانت تـشــارك نبـضـات قـلب
زوجة جارنـا املسكينـة التي اصفر
وجهه ــا وتلعـثـم ل ـس ــانهــا ولــو لـم
يـســارع الـشــرطـي بــاخـبــارهــا عـن
هـ ــدف هـ ــذه الـ ــزي ـ ــارة املفـ ــاجـئـ ــة
لكانـت املسكـينة قـد فقدت وعـيها
هلعـا ..وبـالـرغم مـن ان الشـرطي
اعاد عليها االمر اكثر من مرة اال
انهـ ــا لـم ت ـصـ ــدق فـ ــورا ان هـ ــدف
الــزيــارة املف ــاجئــة هــذه هــو فقـط
تقـدمي هـديـة لهـا والطفـالهـا من
الــسيــد املـســؤول كعــربــون مـحبــة
ل ــزوجه ــا ال ــذي س ــاف ــر قـبل سـن ــة
وال ـ ــذي ك ـ ــان صـ ـ ــديق ـ ــا ح ـم ـي ـم ـ ــا
لصاحب الهدية.
ـرط ـ ـ ــة وس ــيـ ـ ـ ــاراتـه ــم
ـش ـ ـ ـ ـ
رحـل الـ ـ ـ ـ
بصفـاراتها الـتي دوت يف كل اركان
احمللـ ـ ــة بع ـ ــد حلـ ـظ ـ ــات وان ــته ـ ــى
املـوضوع عـند هـذا احلد بـالنسـبة
ملن قـدموا الـهديـة ولكنه لـم ينته
بـالنـسبـة للـسيـدة املـسكـينـة الـتي
وجـدت نفسهـا وعائلـتها يف الـيوم

الت ــالي مــادة لالشــاعــات واقــاويل
اجلـيــران الــذيـن شــاه ــدوا بعـضــا
مم ــا حــصل ام ــام اب ــواب ال ــدور او
مـن علــى سـطــوح دورهـم ولم متــر
سـاعــات حتــى صنف زوج الـسيـدة
على انه من االرهابيني املطلوبني
لل ـتـحق ــيق ب ـي ـن ـم ـ ــا راح ال ــبع ــض
البع ــد مــن ذلك عـن ــدم ــا اتهـم ــوه
ـب ـ ـ ــانه سـ ـ ــافـ ـ ــر هـ ـ ــاربـ ـ ــا مــن حـكــم
الـعدالـة ومن سـرقات وجـرائم و..
و حـاولت املـرأة ان تـشـرح للـبعض
وحتـمل الـبعــض عل ــى م ـش ــاه ــدة
ـدي ـ ـ ــة ،وبـعـ ـ ـ ــد ان تـع ـبــت مــن
ال ــه ـ ـ ـ ـ
آث ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـســك ـ ـ ـ ـ ــوت
احمل ـ ـ ـ ـ ــاوالت ـ
ـ
محـتفـظــة بــاحلقـيقــة لـنفـسهــا..
وب ــدالً مـن ان تغـم ــره ــا الف ــرح ــة
بــالهــديــة القـيمــة والــوفــاء الــذي
ص ـ ـ ـ ــديـق زوجـهـ ـ ـ ـ ــا ظـلـ ــت
ـاب ـ ـ ـ ــداه ـ
تـت ـس ــاءل هل ي ـســتحق االم ــر كل
ه ـ ــذا؟ هل ك ـ ــان ي ــصعـب ح ـض ـ ــور
الـشــرطـي يف سيــارة خــاصــة مـثال
ومبالب ــس مـ ــدنـيـ ــة دون اثـ ــارة كل
تلك اجلـلبــة ولكـنه ــا حمــدت اهلل
انهم لـم يبـادروا الــى استـدعـائهـا
الـى املديـرية ملفـاجأتهـا بالهـدية.
قد يـكون العذر لكل مـا حصل هو
الوضع االمني املتـدهور ،وسيكون
العـ ـ ــذر مق ـب ـ ــوال ل ـ ــو ك ـ ــان االم ـ ــر
ي ـ ـســتحـق وبعـ ـ ــد شه ـ ــر مــن ه ـ ــذه
احلـ ــادثـ ــة تـكـ ــرر املـ ــشهـ ــد الـيـ ــوم،
فـبيـنمــا كنـت اوصل اطفــالي الـى
املـ ــدرسـ ــة صـبـ ــاح ـ ــا اغلـق الفـ ــرع
املـ ــؤدي الـ ــى املـ ــدرسـ ــة بـ ـســبع مـن
سيـارات الـشـرطـة وبعـد ان دققـوا
الـنظـر يف الـسيـارة ومن بـداخلهـا
م ــن االطف ـ ــال ال ـ ــذيــن اصـ ـ ــابهــم
الــرعـب مـن املــشهــد ،سـمحــوا لـي
ب ــاملـ ــرور ،وال اعلـم كـيـف انق ـض ــى
نهـاري الـذي نـدمـت فيه علـى اني
لم اعـد اطفـالـي معي الـى البـيت
فـرمبـا يكـونـون قـد ضـبطـوا عبـوة
ن ــاسف ــة يف امل ــدرس ــة او ق ــد يك ــون
هـنـ ــالـك اخـبـ ــار مـ ــا عـن عــملـيـ ــة
اره ــابيــة ،مــرت الـســاعــات ثقـيلــة
بــانـتـظــار عــودة االطفــال بــسالم،
واخيــرا رحلـت سيــارات الـشــرطــة
واجنلـ ــى االمـ ــر وات ــضح ان سـبـب
تلك الـدوريـة الـصبــاحيـة مـا هـو
اال قـيــام احــد امل ـســؤولـني بــزيــارة
احد اقاربه يف املنطقة!!

