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من المحرر
يف عام  ،1966غنت ديون وارويك« ،ما يحتاجه العامل
اآلن هو الحب ،الحب الجميل .إنه اليشء الوحيد الذي
يوجد منه القليل .ما يحتاجه العامل اآلن هو الحب ،الحب
الجميل .ال ،ليس فقط من أجل البعض ،بل من أجل
الجميع ».هذا هو حال العامل اليوم.
ينشغل العديد من الناس يف عيد القديس فالنتاين
يف تبادل رسائل الحب والبطاقات والهدايا مع أشخاص
يحبونهم ويهتمون بهم .سواء الحظتم هذه الظاهرة أم
ال ،فإن فكرة التعبري عن الحب بالكلمة والفعل ألولئك
األعزاء عليكم هو يش ٌء يستحق االحتفال به .لكن ملاذا
نتوقف عند هذا الحد؟
عب عن حبك للمقربني منك بكل الطرق ،ولكن دعونا
ّ
ال ننىس أن الحب له وجوه عديدة مختلفة عن الحب
الرومانيس .هذا العام ،لِ َم ال نخطو خطوة أخرى ونضع
مفهوم عيد القديس فالنتاين موضع التنفيذ بطريق ٍة
مختلفة ،وذلك عرب التواصل مع أشخاص خارج دائرة
معارفنا الذين نحبهم ونهتم بهم.
ملساعدتنا عىل البدء ،قمت بجمع عد ٍد من املقاالت
والقصص حول األشياء الرائعة التي ميكن أن ترتكها
أعامل الحب واللطف عند اآلخرين .بعد قراءة هذا
املوضوع من املشوقة ،أعتقد أنكم ستوافقون عىل أن
القليل من الحب ميكن أن يحدث فرقاً كبريا ً ،ويغري
العامل املؤمل من حولنا بطرق رائعة وإيجابية.
مع حبي
كريستينا لني
اىل املشوقة
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بطاقة بريدية من فيرونا

بقلم آنا بريليني
ولدت يف مسقط رأس روميو وجولييت .اعتدت
وأنا يف طريقي اليومي إىل املدرسة ،أن أميش امام
الرشفة الشهرية حيث وصف شكسبري الحبيبني
وهام يتبادالن الوعود العاطفية بعد إحدى
الحفالت .لقد ُع ّدت مؤخرا ً إىل فريونا ،الواقعة يف
شامل إيطاليا .مررت من هناك مرة أخرى  -لكن
الحشد الكثيف من السياح جعل من املستحيل
تقريباً االقرتاب من الرشفة الشهرية .الحظت أن
الجدران املحيطة كانت مغطاة بالتواقيع .يقوم
املسؤولون يف املدينة بإعادة طالءها بشكلٍ
دوري ،وذلك إلتاحة الفرصة للسياح بكتابة
أسامئهم عليها .كام يحتوي الشارع عىل عدد من
املتاجر التي تبيع الهدايا التذكارية املتعلقة بالحب.
ال أعرف ما كانت لتكون ردة فعل شكسبري لو
قُدر له أن يرى الطريقة التي تم إعادة تخيل قصته
وتكييفها ٍ
مرات ال تحىص .يش ٌء واح ٌد مؤكد ،أنها
مل تكن أبدا ً أكرث شهرة مام هي عليه اليوم .عندما
يسألني أح ٌد ما من أين أنا ،فإن جوايب عاد ًة ما
يجلب االبتسامات والتنهدات الحزينة :روميو
وجولييت.
عندما كنت يف سن املراهقة ،شعرت باالنجذاب
اىل قصة روميو وجولييت املأساوية ،ولعدة
 .1ف .ريفوريس

سنوات كنت يف الرس أتوق شوقاً ليك يأيت روميو
ويلبي جميع رغبات قلبي ،ولكن الحياة و 38عاماً
من الزواج الذي شهد صعودا ً وهبوطاً  -علمتني
الكثري من الدروس.
قرأت مؤخرا ً اقتباساً رائعاً« :هناك فرق كبري
ٍ
شخص ما ،وأن تحب شخصاً
بني الوقوع يف حب
ما .الوقوع يف الحب يحدث ببساطة .ولكن من
أجل أن تحب شخصاً ما يتوجب عليك أن تتعب
وتعاين وتضحك ،وتبقى متيقظاً ومتنحه جزءا ً
منك .الحب الحقيقي ال يحدث فقط .الحب
الحقيقي هو يش ٌء تصنعه أنت».
بقدر ما أُق َِدر القصص الرومانسية الرائعة
إال أنني تعلمت أن الحب الحقيقي هو يشء
مختلف متاماً .فهو ميثل اختبار الزمن ،انه
متعلق بالعطاء وليس األخذ ،وهو يف املقام
األول التزام .عودة إىل ما قاله شكسبري« :إن
مسار الحب الحقيقي ال يجري بسالسة أبدا ً».
إنه ٍ
تحد كبري ،إال انه يشء ميكننا جميعاً العمل
من أجله.
آنا بريليني هي إحدى مؤسيس «بري هون
موندو ميغليور» وهي منظمة إنسانية ناشطة يف
البلقان منذ عام .1995

 .2حلم ليلة صيف http://www.perunmondomigliore.org .3
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 14طريقة إلظهار الحب في عيد
يوم آخر
القديس فالنتاين  -أو في أي
ٍ

بقلم جو سيمونز ،بترصف

فيام ييل أربع عرشة طريقة سهلة ليك تظهر
للناس الحب يف عيد القديس فالنتاين  -أو يف
يوم آخر.
أي ٍ
 .1قم باالتصال بأرملة (أرمل) .قد تكون أمك
 ...جارتك  ...جدك .ممن فقدوا رفقاءهم ،األعياد
تثري ذكريات حلوة ومرة .دعهم يعرفون أنك
تحبهم.
صديق قديم  ...أو صديق كبري
 .2قم بزيارة
ٍ
يف السن .لقد كانوا شبّاناً يوماً ،رمبا تكون
لديهم بعض الحكمة التي يريدون أن ينقلوها
إليك .سوف تجلب لهم زيارتك السعادة.

4

 .3تخلص من الضغينة التي تتشبث بها،
عىل األقل لهذا اليوم .سوف يجعلك ذلك أنت
والشخص اآلخر تشعران بتحسن كبري.
 .4قم بإفراغ غسالة األطباق  ...قبل أن تطلب
منك أمك أو زوجتك أو زميلك يف الغرفة ذلك.
 .5قم مبعانقة أحد أفراد عائلتك أو قم
مبكاملته ،بدون سبب.
 .6كن مجامالً .ميكن للكلامت أن تؤذي ...
ولكن ميكنها أيضاً أن ترتاكم .قم مبفاجأة
ٍ
شخص ما  -زميلك يف العمل ،طالب ،طفل -
مبجاملة حقيقية.
املشوقة املجلد  8اإلصدار ٩

خي .قم بإزالة الثلج عن الرصيف،
 .7قم بعملٍ ّ
أو قم بجز العشب يف حديقة جارك  ...ال تجعله
ٍ
لشخص
يراك تفعل ذلك .اميض وقم بعمل الخري
ال يستطيع سدادك.
 .8تواصل مع صديق متزوج يف محنة .إن
الزواج يش ٌء يستحق االلتزام ،فهو ليس حلوا ً
دامئاً بعد شهر العسل .أصغي قم بالتشجيع.
ولكن أصغي بشكل رئييس.
ٍ
شخص يزعجك .زميل فضويل،
 .9أعد النظر يف
شقيق غري لطيف ،مدرس غريب األطوار .هل هم
حقاً يحاولون إزعاج الناس ،أم أنهم فقط يبحثون
عن املحبة؟ [لحل هذه املشكلة ،أُنظر الرقم]6
 .10أحبب بحامسة ...ال بغرية .قد يعني حب
ٍ
شخص ما أن تقربه إليك .وأحيانًا قد يعني منحهم
الوقت واملساحة ليك يزدهروا من تلقاء أنفسهم.
وهنا تكمن الصعوبة.

 .11اعتذر عند اللزوم .قم بذلك وستحس
بشعو ٍر أفضل عىل الفور ،وستكون بداية
فصلٍ جديد.
 .12اشكر الله .اذهب إىل مكانٍ مقدس  -أو
مكانٍ هادئ  -واشكر الله عىل الناس الذين
يحبونك دون مقابل .اكتب بضعة كلامت رقيقة
ٍ
لواحد منهم.
 .13أعط .تذكر أن األعامل الطيبة ال تذهب
هبا ًء  .ترب ٌع لجمعية خريية .دعو ُة غداء ملتدرب
طالب يف
يف مكتبك 15 .دقيقة إضافية مع
ٍ
حاجتك .هذه هي األفعال الصغرية التي
تعلم الجيل القادم ما يعنيه الحب والعيش
املعطاء.
 .14توقف عن التواصل مع الناس عرب
الفيس بوك وتفاعل معهم وجهاً لوجه .ولكن
بعد مشاركة هذا املقال عىل الفيس بوك.

درس في االنسانية
مقتبس من قصة نجاح يف الحياة ،بقلم بات وليامز و فلمنغ ريفيل

قبل سنوات ،دخل صبي يف العارشة
من عمره إىل متج ٍر لبيع اآليس كريم،
وجلس عىل املقعد.
“كم مثن اآليس كريم الكبري؟” سأل
النادلة.
“خمسني سنتاً” أجابت.
أدخل الصبي يده يف أعامق جيوبه
وأخرج مجموعة متنوعة من الفكة وقام
بعدها بعناية مع نفاذ صرب النادلة .كان
لديها عمالء “أكرب” ينتظرون.
سألها الصبي“ :حسناً ،كم مثن اآليس
كريم العادي؟”
www.motivatedmagazine.com

ردت النادلة بنربة حادة “خمسة وثالثني
سنتاً”.
مرة أخرى ،عد الصبي ببطء نقوده “هل
أستطيع الحصول عىل بعض اآليس كريم
العادي يف طبق من فضلك؟” أعطاها املبلغ
الصحيح ،وأحرضت له اآليس كريم.
عادت النادلة فيام بعد ألخذ طبق الصبي
وعندما رفعته شعرت بغصة يف حلقها .لقد
ترك الصبي  15سنتا عىل الطبق .أدركت أنه
كان لديه ما يكفي من املال لرشاء آيس كريم
كبري ،لكنه ضحى بذلك ليك يتمكن من أن
يرتك لها إكرامية.
5

الحب يحب غير المحبوبين
الكاتب مجهول

رجل ثري جدا ً يف الريف مع زوجته
ٌ
عاش
وماليينه .مل ينجب ذلك الرجل أطفاالً ،مام جعله
مستعدا ً للتخيل عن كل يشء مقابل الحصول
عىل ابن واحد فقط يحبه ويرتك له مرياثه.
وعندما تجاوزت زوجته الثالثني من عمرها
ودخلت يف
األربعينات بدأ
يفقد األمل .إال
يوم من
أنها يف ٍ
األيام أصبحت
حامالً.
صعوبات
الوالدة كلفت
زوجته
حياتها .أنجبت
طفالً مصاباً
مبتالزمة
داون .كان األب يحب الطفل كام هو .كرس حياته
لذلك الصبي .ياه كم كان يحبه!
يف سن الثانية عرشة تويف الصبي ،تحطم
قلب األب ورسعان ما لحق بالشخصني اللذان
أحبهام.
مع عدم وجود أي شخص يرث ثروة األب،
نصت الوصية عىل إجراء مزاد كبري .يبيع فيه
املنازل واألرض واملاشية ملن يدفع أعىل سعر .قطع
العديد من األثرياء مئات األميال لحضور املزاد.
بدأ املزاد ببيع صورة للصبي املصاب مبتالزمة
دوان داخل إطار قياسها  .14 × 11قال الدالل
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“ما هو الرقم الذي سأسمعه مثناً ألول قطعة
يف املزاد؟” .مل يدفع أحد قرشاً .كان الجمهور
صامتاً .كانوا ينتظرون أشياء مثينة.
“هل هناك مزايد؟ هل هناك أحد يريد املزايدة؟”
ويف آخر دقيقة قالت امرأة من بني الحضور:
“سأدفع خمسة
دوالرات لهذه
الصورة ،هذا كل
ما لدي” .كانت
تلك هي الخادمة
التي كانت ترعى
الصبي خالل
اثنتي عرشة سنة
من حياته“ .هل
أسمع عرشة ...
هل سيقوم أي
شخص بدفع
عرشة دوالرات؟ حسنا مرة واحدة ،مرتان ...
بيعت إىل السيدة مببلغ خمسة دوالرات”.
ومن ثم أخرج الدالل رسالة من الجزء الخلفي
من الصورة عندما سلمها إىل التي فازت باملزاودة.
كانت الرسالة مكتوبة بخط يد األب قبل وفاته.
وكانت موقعه وموثقه.
“إىل الشخص الذي يفكر مبا يكفي يف ابني
لرشاء هذه الصورة ،أعطيه العقارات بالكامل”.
رضب الدالل مطرقة السندان وأعلن قائالً،
“انتهى املزاد!” الصمت الذي سقط عىل الحضور
استمر لفرتة طويلة.
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كأس الحب

مقتبسة من كتاب عناق وقبلة وركلة يف الرساويل ،بقلم كاي كوزما

بيوم
كانت الرا البالغة من العمر سبع سنوات متر ٍ
يسء .قامت بهز ودفع أختها الصغرية ليزا ،ثم
أخذت دميتها املفضلة.
أخريا ً ،مل تعد األم قادرة عىل التحمل أكرث
من ذلك“ ،الرا ،ما الذي أصابك؟ من األفضل أن
تكوين مهذبة وأن تكوين لطيفة مع أختك ،وإال
سوف تعاقبني! “
مل تبدي الرا أي اهتامم بالتحذير واستمرت يف
قول أشياء سيئة عن ليزا.
يف موعد النوم ،أخربت األم
الرا أن ترصفها الحاد جعلها
متضايقة منها .إال أن ذلك جعل
الرا أكرث غضباً “أنت تحبني ليزا
أكرث مني” ،ردت الرا ومن ثم
خلدت للنوم وهي حزينة.
يف صباح اليوم التايل
ج
استيقظت الرا وهي يف مزا ٍ
يسء .اشتكت بشكلٍ مزعج عندما
حاولت األم متشيط شعرها املتشابك .كانت األم
تفكر .ما مشكلة الرا؟ هل ميكن أن تعاين الرا من
عدم االهتامم اإليجايب؟
قالت األم“ ،الرا ،أعتقد أنني أعرف ما هي
مشكلتك”.
“حقاً؟” قالت الرا وهي تنظر يف حرية.
نعم ”،قالت والدتها“ ،إن كوب الحب الخاص
بك فارغ! تعايل ايل ودعيني امأله ”.اجلست األم
الرا يف حضنها ،عانقتها وقبلتها ،وأخربتها كم
هي مميزة .فوجئت الرا ،إال أنه كان من الواضح
بأنها استمتعت باالهتامم .كانت تظن أنها
تستحق العكس.
بعد دقيقة سألت األم الرا إذا كان كوب
الحب الخاص بها ممتلئاً .قالت الرا وهي تشري
إىل صدرها“ :ال ولكنه لغاية هنا” .قامت األم
www.motivatedmagazine.com

مبعانقتها مرة أخرى .ثم سألت“ :هل هو
ممتلئ اآلن؟” “ال ”،قالت الرا“ ،إال أنه وصل
إىل ذقني”.
“جيد “ ،قالت األم وهي تعانقها عناقاً كبريا ً
“دعينا نرى ما إذا كان مبقدورنا أن نجعل هذا
الكأس ممتلئًا للغاية بحيث يفيض ”.أخريا ً ،ومع
ابتسامة كبرية عىل وجهها قالت الرا إنه ممتلئ
وفائض.
حسناً ،قالت األم “ إذا
كنت قد حصلت عىل هذا
القدر الكبري من الحب
ملاذا ال تعطي بعضاً منه
ألختك؟”
“ال ،ال” ،قالت
الرا“ ،ليزا ستدفعني
بعيد ا ً” .شعرت األم
أن ذلك سيكون صعباً
جراء الطريقة البغيضة
التي عاملت فيها الرا شقيقتها ليزا ،لكنها
شجعت الرا عىل املحاولة .ترددت الرا قبل
أن تتوجه إىل ليزا وتقول “ليزا ،أنا أحبك”،
وقامت مبعانقتها .ردت ليزا مبعانقة
شقيقتها بقوة .ثم توجهت كالهام يد ا ً بيد
إىل مائدة اإلفطار.
هذه ليست نهاية القصة .بعد بضعة أسابيع،
بيوم مريع .كانت تتذمر وتتحدث
كانت األم متر ٍ
بقسوة مع الفتاتني .بعد برهة ،قالت الرا“ :أمي،
أعتقد أنني أعرف ما هي مشكلتك .إن كوب الحب
الخاص بك فارغ!”
ثم ألقت ذراعيها حول عنق أمها وأعطتها قبلة
كبرية .هل تعرفون ما الذي حدث لكوب الحب
الخاص باألم ،لقد امتأل وكان يفيض ،وعادت األم
لتصبح سعيدة مرة أخرى.
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 5طرق لكي تحب شخص ًا من
الصعب أن تحبه
بقلم آنا كولنز ،بترصف

عندما نسمع كلمة “حب” ،يفكر الكثري منا يف
زوجاتنا أو أطفالنا أو عائالتنا أو أصدقاؤنا .إننا
نفكر يف األشخاص الذين يسهل حبهم ،ألنهم
يحبوننا يف املقابل .اال األشخاص الذين يصعب
حبهم يحتاجون إىل الحب أيضاً .ولكن كيف؟
بدالً من وضع ابتسامة مزيفة او إجراء محادثة
ٍ
شخص غري محبوب ،ملا
سطحية لتنهي موقف مع
ال تجرب ما ييل:
 .1قم بالصالة يف كثري من األحيان .أطلب من
الله أن يساعدك عىل رؤية الناس بإيجابية .عندما
نبدأ يف رؤية الناس بهذه الطريقة فإننا سنعاملهم
بشكل أفضل .إذا كنت تناضل حقاً لتحب شخص
معني عىل وجه الخصوص ،عليك أن تلتزم بالدعاء
له أو لها كل يوم .يكاد يكون من املستحيل أن نكره
شخصاً ما إذا كنا نطلب باستمرار من الله أن يبارك
حياة هذا الشخص.
 .2كن متواضعاً .ال أحد مثايل .قد يكون من
الصعب أن يحبنا أحد أيضاً .فكر يف الطريقة التي
تريد أن يعاملك الناس فيها يف هذه الحالة ،وعامل
ذلك الشخص بنفس الطريقة.
8

 .3تعرف عىل قصصهم .ماذا لو كان السبب
الذي يجعل زميلك يف العمل يهاجمك يف كل مرة
تتحدث معه فيها هو أنه غاضب من يش ٍء ما؟ غالباً
ما نترسع يف إصدار األحكام بدالً من فهم خلفيات
اآلخرين وكيفية تأثري املايض عليهم اليوم.
 .4اغفر كثرياً .من الصعب أن نغفر للناس الذين
يؤذوننا ،ولكن إن مل نغفر سيجعلنا ذلك نشعر
باملرارة والغضب .ال ميكننا أن نقدم ألحد يشء أهم
من املغفرة .اجعلها خيارك ،واخترب الحرية والسالم
اللذان يأتيان مع الغفران.
ٍ
شخص ما
 .5قم بوضع حدود صحية .إن حب
ال يعني أن عليك أن تكون أفضل صديقٍ له .ميكننا
أن نحب أكرث الناس صعوبة عن طريق تلبية
احتياجاتهم وإظهار االحرتام لهم.
قد تجعلنا محبة أُ ٍ
ناس ال يحبوننا نشعر بنكران الجميل
من قبلهم .اننا ما نحن عليه اليوم بسبب األصدقاء
الذين مل يتخلوا عنا .وإذا كنا ملتزمني مبحبة اآلخرين،
سيتمكن األشخاص الذين يصعب حبهم يف حياتنا
من النظر إىل الوراء وقول اليشء نفسه يوماً ما.
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الحب في رسالة
بقلم بيرت فان غوردر ،معدلة

أنا مدرس ،وقد قمت بتدريس مختلف الفئات العمرية لعدة سنوات .إنها مهمة صعبة ولكنها مجزية.
إحدى املردودات الكبرية هي عندما يكرب طالبك ويظهرون تقديرهم لك ،إما شخصياً أو عن طريق رسائل
يعربون بها عن محبتهم لك .ميكن أن تأيت تلك الرسائل من مصادر غري متوقعة عىل اإلطالق – مثل
الطالب املشاغبني ،أو من كانت لديهم رغبة قليلة يف التعلم .كالرسالة التي تلقيتها يف عيد ميالدي.
عزيزي األستاذ،
أحب فكرة أن يكون لدينا إميا ٌن عظيم يف يش ٍء
معجب
ما ،خصوصاً األشياء الجديدة واملختلفة .أنا
ٌ
مبوقفك وحامسك ورغبتك يف تجربة أشياء جديدة
– ذلك يتطلب الشجاعة!
أنت معلم جيد ،ولكن أكرث ما يعجبني فيك هو
كنت أتعلم أشياء
أنك عىل استعدا ٍد دائم للتدريسُ .
جديدة أينام ذهبت معك .ال أذكر أنك قلت يوماً،
“هذه مجرد نزهة  ...إنه ليس وقت التعلم” .أنا
سعيد جدا ً بكل ما تعلمته منك!
لقد علمتني الكثري عن الرسم ،وعىل الرغم من أنك
مل تتمكن من رؤية ذلك إال أنني قطعت شوطاً طويالً!
ُنت إيجابياً دامئاً .أتذكر عندما كنت يف
ك َ
السادسة من عمري ،كنت تعلمني أن أرسم سام ًء
مليئة بالنجوم .أفسدت األمر متاماً يومها! أتذكر
أين كنت مستا ًء جدا ً ألنني مل أتقن ذلك .ليس ألنني
مل أحاول بل ألن ما رسمته مل يكن مثل ما رسمته
أنت .رغم أنني متنيت أن ألغي تلك اللوحة القبيحة
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من ذاكريت إال أنني لن أنىس أبدا ً ما قلته يل“ ،ال
تقلق عزيزي! إنها لوحة فنٍ حديث مميزة حقاً!”
كانت هناك ابتسامة كبرية عىل وجهك عندما قلت
ذلك .كنت أعلم أنك كنت صادقاً للغاية ،وشعرت
بالتشجيع .كان صربك وإيجابيتك هام ما جعالين
أريد املحاولة مرة أخرى! لقد رسمت الكثري منذ أن
علمتني آخر مرة ،ويرسين أن أقول إن عميل الفني
أصبح أفضل  -أفضل بكثري!
لقد تغريت بطرق عديدة ،والعديد من هذه
التغيريات حدثت ألنك كنت تثق يب كثريا ً .أعلم
أنني جعلت حياتك صعبة يف بعض األحيان .أشعر
كنت عنيدا ً ،ما زلت كذلك ،لكني
بالذنب جراء ذلكُ .
تعلمت الكثري منذ آخر مرة رأيتني فيها .ال أعتقد
أنك ستعرفني.
لقد استفدنا جميعاً من األشياء التي علمتنا
إياها! شكرا ً لك ألنك تحملتنا ،وألنك علمتني
الكثري من األشياء التي ما زلت أتذكر العديد منها!
عيد ميالد سعيد
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 10أنشطة
عملية لتعليم
األطفال الحب

األبوة واألمومة
من القلب

بقلم تشيليس يل سميث

الحب سمة شخصية رائعة عىل األطفال تعلمها.
فهم يسمعون “أنا أحبك” طوال الوقت ،ميكن أن
يبدأوا يف فهم الشعور واألفعال التي تتامىش مع
تلك السمة بسهولة تامة.
فيام ييل  10أنشطة سهلة لتعليم األطفال الحب:
 .1شارك الطرق التي تحب أن تشعر فيها بالحب.
حاول معرفة الطريقة التي يشعر بها طفلك
بأنه محبوب ،وذلك من خالل طرح السؤال“ :كيف
تعرف أن شخصاً ما يحبك؟” تبادل األدوار مع
طفلك ملعرفة كيف يحب كل منكام أن يكون محبوبًا.
رمبا يكون ذلك عن طريق العناق أو الحصول عىل
مساعدة أحد األشخاص أو االستمتاع بلعب ٍة ما م ًعا.
قد ترغب يف إنشاء قامئة لكل فر ٍد من أفراد العائلة،
لتتعرف عىل الطرق التي تشعره بأنه محبوب.
 .2أظهر حبك لألرض.
اجمع القاممة من الشارع ،اجمع العنارص القابلة
إلعادة التدوير يف منزلك ،أو قم ببعض البستنة يف
الخارج .ارشح كيف يجب أن تتوافق ترصفاتنا مع
تعابرينا اللفظية عن الحب .من خالل إظهار املحبة
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بالفعل ال مبجرد قول “أنا أحبك” فإننا عندها نضع
الحب موقع التطبيق .ميكننا إظهار الحب للجميع
ولكل يشء من حولنا من خالل النظر إىل ما
يحتاجه اآلخرون ليكونوا سعداء.
 .3ضع قامئة باألشخاص الذين نحبهم
واألشخاص الذين يحبونك.
أكتب قامئة أو أنشئ ألبوم صور ألفراد العائلة
واألصدقاء .استخدم هذه القامئة (أو األلبوم)
لتذكري طفلك بأن هناك الكثري من األشخاص
الذين يهتمون به .ناقش فكرة الحب غري املرشوط،
فبغض النظر عن عدد األشخاص الذين نحبهم،
هناك دامئاً الكثري من الحب يف قلوبنا .ال يوجد
نهاية لتلقي الحب ،وال نهاية ملنحه.
 .4اجعل القلب املحب كبرياً.
ارشح لطفلك ملاذا يعترب القلب ممثالً للحب.
ارشح له بأن القلب ميد الناس بالطاقة ،وميد
الجسم بالدم .هذا الدم (الحب) يسمح لنا بالعيش
بسعادة .استخدم رشيط الصق أو حجارة أو
قطعة كبرية من القامش العادي أو عدة أوراق
كبرية لوضع الخطوط العريضة ملهام القلب.
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اجعل طفلك يفكر بطرق الستخدامه ،مثل جعله
مسارا ً للسباق ،أو منطقة تجميع للحيوانات
املحشوة أو األشياء املفضلة األخرى التي يحبونها،
أو مكانًا للجلوس أثناء غناء األغاين.
 .5قم بإنشاء رقصة الحب.
الحب شعور جميل ،فنحن كثريا ً ما نبتسم
ونضحك ونغني ونرقص عندما نكون مع من
نحبهم .اخرت أغنية يحبها طفلك وقم بتصميم
حركات رقص ميكنكم القيام بها معاً .استمتع
ٍ
شخص تحبه .الفرح
باللحظات التي تقضيها مع
يساعدنا عىل إظهار وقبول الحب.
 .6تحدث عن األشخاص الذين قابلتهم
والصفات املحببة التي أظهروها.
ٍ
بشخص جديد
اطلب من طفلك أن يتذكر لقاءه
ورأيه بهذا الشخص .تحدث عن شعوره وكيف
أصبحوا أصدقاء .قد تود أن تتبادل األدوار ومتثل
ٍ
شخص جديد يلتقي به طفلك ،أو أن تلعب
دور
دورا ً متثل فيه كيفية إظهار الحب ألصدقائك الجدد.
ارشح له كيف أنه من املمكن أن يبدو شخصاً ما
مختلفاً عنا  -مثل كونه من فئة عمرية مختلفة ،أو
يتحدث بلغة مختلفة أو يعاين من إعاقة  -ومع ذلك
ميكننا تقدير الشخص اآلخر لخصائصه املميزة.
 .7تحدث عن الحب غري املرشوط.
عندما نشعر بالحب الحقيقي فإننا نحب بعضنا
بغض النظر عن أي يش ٍء آخر  -سواء يف األوقات
الجيدة أو يف األوقات الصعبة .اطلب من طفلك
التفكري يف بعض املواقف الصعبة التي واجهها،
مثل فقدان صديق أو عدم الحصول عىل يش ٍء
يريده .ميكننا أن نحاول أن نحب أنفسنا وبعضنا
البعض سواء كنا سعداء أو حزينني ،ونكون
صبورين ومتسامحني حتى عندما يرتكب أحدهم
خطأ ما .هذا ما يسمى بالحب غري املرشوط ،ألننا
نحب بعضنا البعض يف جميع الظروف .ميكنك
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التأكيد عىل هذه الفكرة عرب رسم صور لظروف
مختلفة كثرية يف الحياة .بالنسبة لألطفال األصغر
سناً ،قد يعني ذلك بيئات مختلفة أو أحوال جوية
مثل املطر أو الثلج أو الصحاري أو املحيطات.
 .8تعلم االشارة التي تعني “أحبك”.
إن اشارة “أحبك” يف لغة اإلشارة األمريكية هي
إصبع الخنرص ،السبابة ،واإلبهام مدببة بشكل
مستقيم (مع األصبعني األوسطني ممسكني إىل
االسفل نحو راحة اليد) .علّم طفلك هذه االشارة
أو قم بعمل اشارة أصلية تستخدمها مع عائلتك
للتعبري عن مدى حبكم لبعضكم البعض.
 .9العب “أفعال محبة”.
تناوب عىل ابتكار طرق مميزة إلظهار الحب
(مثل تحية شخص ما ،أو فتح الباب لشخص
ما ،أو تقبيل إصبع شخص ما يؤمله ،أو تقديم
مرشوب) ،والتي ميكنك القيام بها كطريقة محبة
صامتة ،أو ـفعل املحبة الذي نقوم به دون كلامت
حتى يتمكن اآلخرون من تخمني ما تفعله .قد
ترغب يف استخدام الصور الفوتوغرافية إللهام
األفكار وإلظهار الحب ألشخاص مختلفني ،مثل
األجداد واألصدقاء واملدرسني والغرباء .نحن
نظهر الحب بطرقٍ مختلفة لآلخرين ،علينا فقط
معرفة الطريقة املناسبة لكل شخص.
ٍ
لشخص تحبه.
 .10اصنع بطاقة
اسال طفلك عن الشخص الذي يرغب يف
عمل بطاق ٍة له ،وتحدث عن سبب اختياره لهذا
لطيف معه؟ هل
الشخص .هل هذا الشخص
ٌ
يحب قضاء الوقت مع ذلك الشخص؟ ما الذي
يشعر به عندما يتعامل مع ذلك الشخص؟ وكيف
ميكننا محاولة تحديد بعض الصفات لآلخرين
من حولنا .قم بإعداد بطاقة لذلك الشخص
واعمل الرتتيبات ليك يتسلمها بالربيد أو عن
طريق تسليمها له شخصياً.
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فعال
الحب ّ
ٍ
لشخص ما ،فإن ذلك
يف كل مرة تبتسم فيها
هو فعل الحب ،هدية لهذا الشخص ،يشء
جميل - .األم ترييزا
الحب هو الصداقة التي اشتعلت فيها النريان.
إنه فهم هادئ وثقة متبادلة ومشاركة وغفران.
إنه الوالء من خالل األوقات الجيدة والسيئة .انه
القبول مبا هو أقل من الكامل ،ويسمح برؤية
الضعف البرشي - .آن الندرز
الحب هو عندما تكون سعادة الشخص اآلخر أكرث
أهمية من سعادتك - .جاكسون براون ،االبن.
ٍ
شخص يحبك بصدق مينحك القوة ،يف
وجود
ٍ
لشخص آخر مينحك الشجاعة.
حني أن حبك
 الو تزوالحب هو القوة الوحيدة القادرة عىل تحويل
العدو إىل صديق – .مارتن لوثر كنغ
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أقوال
مأثورة

Notable
Quotes

أفضل يشء تتمسك فيه يف الحياة هو بعضكام
البعض - .أودري هيبورن
حافظ عىل الحب يف قلبك .الحياة بدونه تشبه
حديقة بال شمس زهورها ميتة - .أوسكار وايلد
األصدقاء يظهرون حبهم يف األوقات الصعبة
وليس يف أوقات السعادة - .يوريبايدس
ٍ
شاف هو الصداقة والحب - .هريبرت
ج
أعظم عال ٍ
همفري
انرش الحب أينام ذهبت .ال تدع أحدا ً يأيت إليك
بدون أن يغادر وهو أكرث سعادة  -األم ترييزا
أعظم هدية ميكن أن تعطيها لآلخرين هي هبة
الحب والقبول غري املرشوطني - .بريان ترايس
عندما تتغلب قوة الحب عىل حب القوة ،سيعرف
العامل السالم - .جيمي هندريكس
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