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

لــديـنــا مــشــاعــر احلـب واملــشــاركــة وبــالـتــالـي انعــدام
الرومانسية يؤدي إلى شعور اإلنسان بالفتور وامللل .

نقــدم لك اآلن بعــض التـصــرفــات البــسيـطــة الـتي ال
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كيف تعيدين الرومانسية إىل بيتك ؟ 

استراحة املدى

بني قوسني
)...(

زيارة خاصة
بشرى الهاللي

لم يـسمحـوا لي بـاملـرور يف طـريق
عـــودتـي الـــى الـبـيـت. كــــان الفـــرع
املؤدي الـى بيتنا مغلقـا بسيارتني
من سيــارات الشـرطـة وقـد اعتلـى
كل سيـارة عدد مـن افراد الشـرطة
بـكــــــامل اسـلحـــتهـــم ومعــــــداتهــم.
وتـوقفت سيارة ثـالثة علـى مبعدة
مـنهمــا داخل الفـرع، امـا الـرابعـة
فقــــد اغلقـت الفـــرع مـن نهـــايـته،
ســــالــــونـي عــن وجهـتـي وعـنــــدمــــا
اخبــرتـهم انـني يف طــريق عـــودتي
الــــى الـبـيـت ســمحــــوا لـــسـيــــارتـي
ـــــــا ارى ـــــــرور. ازداد قـلـقـــي وان ـــــــامل ب
احــــدى سـيــــارات الـــشــــرطــــة تـقف
ببــاب اجليـران وخــشيـت ان يكـون
قــــــد اصــــــابهــم مـكــــــروه او تــــــورط
احدهم يف مـشكلة ما. لم امتالك
نفــسي وانــا اشــاهــد زوجــة جــارنــا
امـام بـاب دارهــا تتحـدث بــارتبـاك
ــــــى احــــــد  افــــــراد الـــــشــــــرطــــــة، ال
انـضـمـمـت الـيهــا علـنـي اسـتـطـيع
تقـدمي املساعدة. وقـطعت سلسلة
االفكـــار والـتـــوقعـــات الـتـي تـــركـت
ـــــــوعـــــــا مـــن اخلـــــــوف يف داخـلـــي ن
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
وجههـــا وتلعـثـم لــســـانهــا ولــو لـم
يـســارع الـشــرطـي بــاخـبــارهــا عـن
هــــدف هــــذه الــــزيـــــارة املفــــاجـئــــة
لكانـت املسكـينة قـد فقدت وعـيها
هلعـا.. وبـالـرغم مـن ان الشـرطي
اعاد عليها االمر اكثر من مرة اال
انهــــا لـم تــصــــدق فــــورا ان هــــدف
الــزيــارة املفـــاجئــة هــذه هــو فقـط
تقـدمي هـديـة لهـا والطفـالهـا من
الــسيــد املـســؤول كعــربــون مـحبــة
لـــزوجهـــا الـــذي ســـافـــر قـبل سـنـــة
والـــــذي كـــــان صــــــديقـــــا حــمــيــمـــــا

لصاحب الهدية.
ـــــــاراتـهـــم رحـل الــــــشـــــــرطـــــــة وســـي
بصفـاراتها الـتي دوت يف كل اركان
احمللــــــة بعـــــد حلـــظـــــات وانـــتهـــــى
املـوضوع عـند هـذا احلد بـالنسـبة
ملن قـدموا الـهديـة ولكنه لـم ينته
بـالنـسبـة للـسيـدة املـسكـينـة الـتي
وجـدت نفسهـا وعائلـتها يف الـيوم
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التـــالي مــادة لالشــاعــات واقــاويل
اجلـيــران الــذيـن شــاهـــدوا بعـضــا
ممـــا حــصل امـــام ابـــواب الـــدور او
مـن علــى سـطــوح دورهـم ولم متــر
سـاعــات حتــى صنف زوج الـسيـدة
على انه من االرهابيني املطلوبني
للــتـحقـــيق بــيــنــمـــــا راح الـــبعـــض
البعـــد مــن ذلك عـنـــدمـــا اتهـمـــوه
ــــــانه ســــــافــــــر هــــــاربــــــا مــن حـكــم ب
الـعدالـة ومن سـرقات وجـرائم و..
و حـاولت املـرأة ان تـشـرح للـبعض
وحتـمل الـبعــض علـــى مــشـــاهـــدة
ــــــة، وبـعــــــد ان تـعــبــت مــن الـهــــــدي
ـــــــســكــــــــــوت احملــــــــــاوالت آثــــــــــرت ال
محـتفـظــة بــاحلقـيقــة لـنفـسهــا..
وبـــدالً مـن ان تغـمـــرهـــا الفـــرحـــة
بــالهــديــة القـيمــة والــوفــاء الــذي
ـــــــــداه صـــــــــديـق زوجـهـــــــــا ظـلــــت اب
تـتــســـاءل هل يــســتحق االمـــر كل
هـــــذا؟ هل كـــــان يـــصعـب حــضـــــور
الـشــرطـي يف سيــارة خــاصــة مـثال
ومبالبـــس مــــدنـيــــة دون اثــــارة كل
تلك اجلـلبــة ولكـنهـــا حمــدت اهلل
انهم لـم يبـادروا الــى استـدعـائهـا
الـى املديـرية ملفـاجأتهـا بالهـدية.
قد يـكون العذر لكل مـا حصل هو
الوضع االمني املتـدهور، وسيكون
العــــــذر مقــبـــــوال لـــــو كـــــان االمـــــر
يــــســتحـق وبعــــــد شهـــــر مــن هـــــذه
احلــــادثــــة تـكــــرر املــــشهــــد الـيــــوم،
فـبيـنمــا كنـت اوصل اطفــالي الـى
املــــدرســــة صـبــــاحـــــا اغلـق الفــــرع
املــــؤدي الــــى املــــدرســــة بـــســبع مـن
سيـارات الـشـرطـة وبعـد ان دققـوا
الـنظـر يف الـسيـارة ومن بـداخلهـا
مـــن االطفـــــال الـــــذيــن اصــــــابهــم
الــرعـب مـن املــشهــد، سـمحــوا لـي
بـــاملــــرور، وال اعلـم كـيـف انقــضـــى
نهـاري الـذي نـدمـت فيه علـى اني
لم اعـد اطفـالـي معي الـى البـيت
فـرمبـا يكـونـون قـد ضـبطـوا عبـوة
نـــاسفـــة يف املـــدرســـة او قـــد يكـــون
هـنــــالـك اخـبــــار مــــا عـن عــملـيــــة
ارهـــابيــة، مــرت الـســاعــات ثقـيلــة
بــانـتـظــار عــودة االطفــال بــسالم،
واخيــرا رحلـت سيــارات الـشــرطــة
واجنلــــى االمــــر واتـــضح ان سـبـب
تلك الـدوريـة الـصبــاحيـة مـا هـو
اال قـيــام احــد املــســؤولـني بــزيــارة

احد اقاربه يف املنطقة!!

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بغداد/ املدى

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.

_ حـــــاولــي إظهـــــار مــــــدى سعـــــادتـك عــنـــــد قــيــــــامه
مبساعدتك يف األعمال املنزلية .

ــــأنه جـــزء مـن _ دائـمــــا أشعــــريه مبــــدى سعـــادتـك ب
حياتك وانك ال تستطيعني تخيل حياتك من دونه.

_ كمــا ينـصحـك علمــاء النفـس بـقضـاء وقـت حمـيم
مع الــشـــريـك النه جـــزء مهـم و أســـاسـي يف الـعالقـــة
الـزوجية،بل انه الـعنصر الـذي مينح العالقة الـزوجية

عمقها ومعناها احلقيقي.
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  فجأة ودون سابق إنذار وجدت
املـطـــربـــة واملـمـثلــــة اللـبـنـــانـيـــة
نـيـكــــول ســــابـــــا نفــــسهــــا وســط
دوامة من املشكالت التي تسبب
فـيهـــا الـبعـض كــــرد فعل فـــوري
وســـريـع علـــى انـتـــشـــار نــيكـــول
املـلحــــوظ وارتفــــاع أسهــمهـــا يف
سـوق الغناء رغـم عدم انتمـائها
لـــشــــركــــة انـتـــــاج بعـــــد اخلالف
القــضـــائـي بـيــنهـــا وبـني املـنــتج
املعـروف محسن جـابر، لتتـناثر
أخـبــــار هـنــــا وهـنــــاك عـن مــنع
نقـــابـــة املـــوسـيقـيـني املـصـــريـني
نـيـكــــول مــن الغـنــــاء يف مــصــــر
تــطبـيقـــاً للقــانــون الــذي ميـنع

حــــــرب ســـرية ضـــــــــد نيكــــول 
  القاهرة/وكاالت

قـرار الـنقـابــة مبثـابـة " قـرصـة
ودن" كـــمـــــــا يـقـــــــال يف مــــصـــــــر،
نـيـكـــــول ملـــــا تــــسلـم ايــضـــــاً مـن
اتهامات متعهد حفالت لبناني
قـــــــال أنهــــــا اتـفقـــت معـه علــــــى
احــيـــــاء حـفل رأس الــــســنـــــة يف
بيـروت لكنهـا أخلت بـاالتفـاق ،
والغـريـب أن املطـربـة الـلبنـانيـة
صـرحت قبل موعـد رأس السنة
بـفــتـــــــرة أنـهـــــــا ســتـحــيــي تـلـك
احلفـالت يف القـــــاهـــــرة لـلعـــــام
الثـاني علـى التـوالي ولـن تكون
حفالت عــاديـــة ألنهـــا يف نفــس
املــكــــــــان الــــــــذي ســـيـغـــنـــي فـــيـه
الــــــنــجــــــم عــــــمــــــــــــــــرو ديــــــــــــــــاب 

الـفـــنــــــــان مـــن الـــتـعــــــــاقــــــــد مـع
شركتـني يف وقت واحد ، يحدث
هـذا رغـم أننــا لم نعـلم بعـد أن
نـيـكـــــول تعـــــاقـــــدت مع شـــــركـــــة
أخــــــــــرى بـعــــــــــد عــــــــــالـــم الـفـــن،
والغـريب أن القـرار الصـادر عن
الــنقــــابــــة لـم يــــذكــــر الـــشــــركــــة
األخــــــرى مـــثلــمــــــا حــــــدث قـــبل
شهـــور مع ســـامـــو زيـن وجـنـــات
املغــربيــة اللـذيـن مت ايقـافـهمـا
لــنفـــس الـــسـبـب لـكــن مع ذكــــر
أسـمي الـشــركتـني، وطبعــاً بعـد
قليل مت تعـطيل قـرار املنع فـور
تسـوية املـطربـني ألمورهـما مع
الـشـركـة الـشــاكيـة الـتي تعـتبـر


