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مهني��ًا: توقعات��ك واملحاذي��ر الت��ي كنت تخ�شاه��ا، يبدو 
اأنه��ا �شتواجهك يف الأيام املقبلة لكّن��ك تتخطى املرحلة 
باأق��ّل �رضر ممك��ن عاطفيًا: تتغلب الي��وم على الكثري من 
ال�شغ��وط وتتخ��ذ القرار الأمثل بغي��ة التخل�ص مما يزعج 

ال�رضيك

مهني��ًا: تك��ون الطموحات كثرية لكن التخ��وف من عرقلة 
يبقى حا���رضاً، وخ�شو�شًا اأن مار���ص وال�شم�ص يعاك�شان 
القمر يف برجك عاطفيًا: اأنت مدعو اىل الهتمام بال�رضيك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى الق�شائية والأ�شفار

مهنيًا: يفر�ص عليك هذا اليوم بع�ص التاأين يف الكالم 
وال���رضح الوا�ش��ح واملقن��ع عاطفيًا: جت��د �شهولة يف 
التعام��ل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم املعنوي 

وغريه

مهنيًا: قد ترتاجع احلظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال 
من الأب��واب املفتوح��ة، وتخ�شع ل�شغط كب��ري وتواجه 
بع���ص العراقيل عاطفيًا: تك��ر امل�شاعي لتمتني اأوا�رض 
العالق��ة وامل�شاحل��ة، من خ��الل لق��اءات رومان�شية اأو 

جل�شات حميمة دافئة

مهني��ًا: يخّفف ه��ذا اليوم النم��ط ويجعلك مت��ّكاًل على 
الآخري��ن يف بع���ص الواجبات وامل�شوؤولي��ات عاطفيًا: 
ي�ش��كل هذا الي��وم حمطة مهم��ة يف حيات��ك العاطفية، 
وتتخل�ص من جدال حول ق�شة عاطفية اأو حتى مالية

مهنيًا: ت�شعر بالقّوة على مواجهة الظروف الطارئة 
توؤّهل��ك  عظيم��ة  حيوي��ة  قوّي��ة  ب��اإرادة  وتتمّت��ع 
للمناف�ش��ة والنج��اح والتف��ّوق عاطفي��ًا: بالإمكان 
حماية ا�شتقرار العالقة �رضط التعاطي مع الظروف 

وامل�شتجّدات بتعقل وروّية
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لحياة اسهل.. ضرورة فرض الحدود على األطفال

عندم��ا ترف�شني له طلب��ًا اأو ل تن�شاعني لرغباته يعرتيك 
�شعور بالذنب وباأنك قا�شية القلب وباأنك جترحني م�شاعره 
ع��ن ق�شد وباأنك �شتكونني املذنبة طيلة حياتك. األي�ص هذا 

ما ت�شعرين به؟ اأنت على خطاأ!
ل ب��د من فر���ص احلدود على طفلك حت��ى واإن �شعرت باأن 
ذل��ك �شيج��رح م�شاع��ره. كم م��ن م��رة ت�شمع��ني العبارات 
التالية: "هل اأ�شتطي��ع احل�شول على املزيد من ال�شكاكر؟" 
و"ه��ل باإمكاين م�شاهدة التلفاز خلم���ص دقائق اإ�شافية؟" 
و"هل باإم��كاين اأن اأعود اإىل املنزل بعد منت�شف الليل؟"...
وعندم��ا تلفظ��ني كلم��ة "كال" يكون ال��رد دائم��ًا: "اأنت ل 
تفهمينن��ي، اأن��ت ل حتبينن��ي" وهن��ا ت�شعري��ن برغبة يف 
الب��كاء وباحل��زن وبالذن��ب الذي يتاآكل��ك. ه��ذه الأ�شباب 
الت��ي تدف��ع بالكث��ري م��ن الآب��اء والأمه��ات اإىل التن��اوب 
عل��ى لعب دور ال�رضط��ي اجليد وال�رضطي ال�ش��يء. في�شبح 
اأحدهما العدو ليت�شنى للطرف الآخر اأن يبقى م�شدر احلب 

غري امل�رضوط. 
تذك��ري دائم��ًا اأن القواعد لي�ش��ت �شيئة واإي��اك اأن ت�شعري 
بالذنب عندما تطبقينها فمن خاللها تعلمني طفلك الدر�ص 
الأه��م يف احلي��اة: ترتت��ب عواقب معينة عل��ى كل اأعمالنا 

�ش��واء اتب��ع الإن�شان هذه العواق��ب اأم مل يتبعها. من منا ل 
يخ��رق القواعد من وقت لآخر؟ وقد يكون ذلك �رضوريًا يف 
بع���ص الأحيان. ولكنك قادرة على حتمل م�شوؤولية اأفعالك 
كون��ك تدركني عواقبها. ويف املقاب��ل عندما متتنعني عن 
معاقبة طفلك تكونني قد �شلبته در�شًا مهمًا يف امل�شوؤولية. 
لي�ص عليك اأن تكوين قا�شية جداً واإياك واللجوء اإىل العنف. 
ول ت�شع��ري بالذنب فاأن��ت تطبقني القواع��د ولكن انتبهي 

فهناك قواعد معينة لتطبيق هذه القواعد.
بهدف ت�شهيل حيات��ك )لكن هذا ل يعني اأن ت�شبح حياتك 
يف منته��ى ال�شهول��ة( ل ب��د م��ن اأن تك��ون القواع��د الت��ي 
تفر�شينه��ا وا�شح��ة وعادلة و�رضيح��ة. ل تفاجئي طفلك 
بقاعدة جديدة كل يوم ول تعديل القواعد املفرو�شة م�شبقًا 
لئ��ال تخ�رضي �شلطتك. احر�شي على اأن تكون القواعد التي 
تفر�شينه��ا واقعي��ة. على �شبيل املثال، م��ن ال�رضوري اأن 
ينظ��ف طفل��ك غرفت��ه كل يوم ولك��ن لي�ص بال���رضورة اأن 
تك��ون لمع��ة نظيفة كم��ا اأن اخلل��ود اإىل النوم باك��راً اأمر 

�شحي ولكن هذا ل يعني اأن ينام يف ال�شاعة ال�شاد�شة!
ومبج��رد اأن ت�شبح��ي واثقة م��ن القواعد الت��ي تفر�شينها 
اأحر�ش��ي على تو�شيحه��ا لطفلك عندم��ا يقت�شي الأمر. ل 
بد من اأن يدرك طفلك مثاًل الأ�شباب التي جتعل اخللود اإىل 
الن��وم باكراً اأمر ���رضوري ولكن انتبه��ي اإىل اأن التو�شيح 

لطف��ل يف الرابعة من عمره اأو لطفل يف العا�رضة من عمره 
يختل��ف كل الخت��الف. كل م��ا علي��ك فعل��ه ه��و تو�شيح 
القواع��د: "علي��ك اأن تنه��ي واجباتك املنزلية قب��ل اأن تبداأ 
اللع��ب ليك��ون لديك وق��ت كاف لذلك"، نقطة عل��ى ال�شطر! 
وعندما حتددين القواعد عليك تو�شيحها مرة واحدة فقط، 
ل تكرري نف�شك واإياك اأن تربري نف�شك: "لي�ص ذلك خطاأي 

ولكنك تعرف اأن والدك يغ�شب عندما...". 
ل ب��د م��ن اأن يت�ش��ارك كال الوالدي��ن وجهة النظ��ر نف�شها 
عن��د اتخ��اذ اأي ق��رار ولع��ل اأكرب الأخط��اء ه��ي اأن ينحاز 
اأح��د الوالدي��ن اإىل �ش��ف الطفل فعنده��ا يبداأ ه��ذا الأخري 
با�شتغ��الل هذا النق�شام للح�شول عل��ى مراده. كما يوؤدي 

هذا النق�شام اإىل م�شاكل بني الزوجني.
ولننتق��ل الآن اإىل النقطة الأهم: عندم��ا يبداأ الأطفال جدًل 
ل ينته��ي حول القواعد، م��ا العمل؟ ما العمل عندما تنهال 
علي��ك العب��ارات التالي��ة: "ه��ذا لي�ص ع��دًل! ي�شم��ح والدّي 
�شديق��ي له بتناول ال�شوكول قبل الغ��داء كما ي�شمحان له 
بال�شه��ر حتى ال�شاع��ة العا�رضة" ال��خ... يب��دو اأن الأطفال 
خلق��وا حمام��ني! ومهمتهم اإيجاد ثغ��رات يف القواعد التي 
تفر�شينها وبالتايل ل بد من اأن تكوين على ثقة تامة بهذه 
القواع��د وباأنها واقعي��ة.  وكونك متنعني كل جدال حولها، 
ين�ش��اأ لدي��ك �شع��ور بالرغب��ة يف الرد لأن��ك ترغبني يف اأن 

تعامل��ي طفلك على ق��دم امل�شاواة؛ غ��ري اأن ردك �شيقودك 
اإىل ج��دال ل ينته��ي يف حماولة منه جلعل��ك تغريين راأيك 
عل��ى الرغ��م من اأن��ك على ثق��ة اأن��ك عادلة. جم��رد قبولك 
بخو���ص ه��ذا اجل��دال م��ع اأطفالك يعن��ي اأنك ق��د تغريين 
راأيك مم��ا �شيدفعه��م اإىل التمادي اأكر فاأك��ر في�شبحون 
اأ�شب��ه مبندوب��ي املبيع��ات وه��م عل��ى و�شك اإب��رام �شفقة 
عندم��ا يلم�شون ه��ذا الرتاجع م��ن قبلك. اإن اإنه��اء اجلدال 
بع��د التو�شيح والتف�شري حق لك وواج��ب عليك ب�شفتك اأم. 
لطامل��ا كان والدي يقول لنا: "هذا اأمر غري قابل للنقا�ص". 
ق��د يحول اأطفالك هذا املوقف اإىل ماأ�شاة جتنبي اأن تكوين 
جزءاً منها وتذكري دائمًا اأن ال�شلطة لك اأنت! جتدر الإ�شارة 
اإىل اأن بع�ص القواعد تتغري مع الوقت كميعاد النوم وموعد 
الع��ودة اإىل املنزل لياًل. كوين واقعية فيما متار�شني دورك 
ك��ويل اأم��ر. يعجبن��ي قول: "ه��ذا من��زيل واأنا م��ن اأفر�ص 
القواع��د". القواع��د املرتبط��ة باح��رتام الآخري��ن ل تتغري 
اأب��داً كونها در���ص مهم يلي درو�ص تعل��م امل�شوؤولية!  تعّلم 
اح��رتام الآخري��ن بغ���ص النظر ع��ن عمره��م اأو ثروتهم اأو 
اأهميته��م عن���رض اأ�شا�ش��ي لي�شبح الف��رد اإن�شان��ًا حمرتمًا 
وتذك��ري ذل��ك يف كل م��رة ت�شعري��ن بالرغب��ة يف اختيار 
طري��ق ال�شت�ش��الم كون��ه الأ�شهل! فر���ص القواع��د �شعب 

ومقرف اأحيانًا غري اأن ذلك يحدث عاملًا من الفرق.

متابعة –الجورنال  

طريقة عمل البان كيك 

طريقة تفتيح البشرة بالليمون وزيت الزيتون

كيف تختارين الحجاب المناسب لوجهك؟.. إليك 5 طرق

 املكون��ات ك��وب من الطح��ني. ملعقة كبرية م��ن ال�شكر. 
ملعقت��ان �شغريت��ان م��ن البيكن��ج ب��اودر. ر�ش��ة مل��ح. 
بي�ش��ة. كوب من احللي��ب. ملعقتان كبريت��ان من الزيت 
النبات��ي. موزت��ان نا�شجتان. طريق��ة التح�شري اخلطي 
جمي��ع املكون��ات اجلافة م��ع بع���ص، الطح��ني وال�شكر 
والباكن��ج باودر ور�شة امللح. اخلط��ي املكونات الرطبة 
م��ع بع���ص وه��ي البي���ص، واحللي��ب، والزي��ت النباتي، 

واملوز بع��د هر�شه جيداً. اأ�شيف��ي املكونات اجلافة على 
الرطبة بالتدريج واخلطي جيداً. �شخني مقالة غري قابلة 
لاللت�ش��اق و�شعيه��ا على ن��ار متو�شطة. �شب��ي اخلليط 
عل��ى املق��الة مبق��دار رب��ع ك��وب اأو احلجم ال��ذي ترينة 
منا�شب��ًا. اقلي��ه حتى ي�شب��ح ذهبي اللون م��ن اجلهتني. 
قدم��ي الفطائر مع الع�شل اأو �رضاب البانكيك املتوافر يف 

املحالت، اأو النوتيال، اأو املربى املف�شل لديك.

 ترغ��ب الكثري من ال�شيدات يف احل�ش��ول على ب�رضٍة بي�شاء 
نا�شعة وم�رضقة، حيث يلجاأ البع�ص منهن لو�شع الكرميات 
وامل�شتح�رضات التجميلية املكلفة وغالية الثمن بينما يلجاأ 
البع���ص الآخر لعمل و�شفات طبيعي��ة يف املنزل حيث اأنها 
ل حتت��اج لدفع الكثري من امل��ال وتعطي نتائج مبهرة دون 
اأ���رضار اأو اآثار جانبية، ويعترب زيت الزيتون من اأكر اأنواع 
الزي��وت الطبيعي��ة ا�شتخدامًا حلل م�ش��اكل الب�رضة املختلفة 
حيث يعمل على تبيي���ص الب�رضة، وي�شاهم يف التخل�ص من 
البقع الداكنة وحب ال�شباب، كما اأنه يقي من ظهور التجاعيد 
يف الب���رضة، ويعترب مرطبًا طبيعيًا لها، اأما الليمون في�شاعد 
ب�شكٍل كبري على تطهري الب�رضة وي�شاهم يف منحها الإ�رضاق 
والن�شارة، و�شنتعرف على طريق��ة تفتيح الب�رضة بالليمون 

وزيت الزيتون خالل هذا املقال.
حمتويات

1 طريقة تفتيح الب�رضة بالليمون وزيت الزيتون
2 و�شفات الليمون لتفتيح الب�رضة

3 و�شفات زيت الزيتون لتفتيح الب�رضة
4 خلطات زيت الزيتون حلل م�شاكل الب�رضة
طريقة تفتيح الب�رضة بالليمون وزيت الزيتون

 و�شف��ة لتفتي��ح الب���رضة بالليم��ون وزي��ت الزيتون:نخل��ط 
ملعقتان كبيريتان من زيت الزيتون وع�شري ليمونة واحدة 
جي��داً، ثم ن��وزع اخلليط على الوج��ه بوا�شط��ة قطنة نظيفة 

ونرتكه قلياًل، بعد ذلك نغ�شله باملاء الدافئ.
و�شف��ات الليم��ون لتفتي��ح الب�رضة:احللي��ب والليمون:ن�شع 
�رضيح��ة من الليم��ون يف ن�شف كوب م��ن احلليب ونرتكها 
مل��دة دقيقة ثم ن��وزع احلليب على الوج��ه بالكامل ونرتكه 

ليلة كاملة بعد ذلك نغ�شله باملاء.
الع�ش��ل والليم��ون: نخلط ملعق��ة كبرية من ع�ش��ري الليمون 
وملعقة كبرية م��ن الع�شل خلطًا جيداً، ثم ن�شع اخللطة على 
الب�رضة مع التدليك ونرتكها ملدة ربع �شاعة بعد ذلك نغ�شله 
بامل��اء الفاتر، حي��ث تعمل هذه اخللطة عل��ى تفتيح الب�رضة 

ب�رضعة.
الزيت��ون  الب�رضة:زي��ت  لتفتي��ح  الزيت��ون  زي��ت  و�شف��ات 
والبي�ص:نخلط �شفار بي�شة واحدة وملعقة كبرية من ع�شري 
الليم��ون وملعقة كبرية من زيت الزيتون جيداً حتى نح�شل 
على خلطٍة متجان�شة، ثم ن�شعها على الب�رضة ونرتكها ملدة 

ربع �شاعة بعد ذلك نقوم ب�شطفها باملاء الفاتر.
القهوة وزيت الزيتون:نخلط كمية منا�شبة من زيت الزيتون 

والقه��وة املطحون��ة خلط��ًا جيداً ث��م ن�شيف ن�ش��ف ملعقة 
�شغ��رية من ال�شك��ر ونخلط املكون��ات لنح�شل عل��ى خليٍط 
متجان���ص، نف��رك الوجه باخلليط الناجت جي��داً ونرتكه ملدة 

ع�رض دقائق بعد ذلك نغ�شله باملاء.
خلطات زيت الزيتون حلل م�شاكل الب�رضة

املل��ح وزيت الزيتون:نخل��ط ثالثة مالعق م��ن امللح واأربع 
مالعق من زيت الزيتون جيداً ثم ن�شع اخللطة على الب�رضة، 
وتعمل هذه اخللطة على عالج حب ال�شباب والبثور املزعجة. 
الع�شل وزيت الزيتون:نخل��ط ربع كوب من ال�شكر وملعقتان 
كبريت��ان  من زيت الزيتون وملعقة كب��رية من الع�شل جيداً 
لنح�ش��ل على خليٍط متجان�ص ث��م ن�شعه على الب�رضة، حيث 

ت�شاعد هذه اخللطة على تق�شري الب�رضة وجتديد خالياها.
مل��ح البحر وزيت الزيتون:نخل��ط ملعقة من احلليب ون�شف 
ملعق��ة �شغرية من زيت الزيت��ون بالإ�شافة اإىل ربع ملعقة 
م��ن ملح البحر وحبة من البي�ص، نخل��ط املزيج ب�شكٍل جيد 
حت��ى ي�شب��ح متجان�ص القوام، ث��م ن�شعه عل��ى الب�رضة مع 
التدلي��ك وُيف�شل اأن نرتكه مل��دة ع�رضين دقيقة بعدها نقوم 
بغ�شله باملاء جيداً، وت�شاعد هذه الو�شفة على التخل�ص من 

التجاعيد كما اأنها حتد من ظهور اخلطوط الرفيعة.

 تواج��ه املحجب��ات م�شكل��ة دائمة يف اختي��ار املالب�ص 
الت��ي جتعله��ن اأكر تاألق��ا، ولك��ن دائما يغفل��ن طريقة 
اختي��ار احلج��اب املنا�شبة ل�ش��كل الوج��ه، والتي تلعب 
دورا هام��ا يف اإظهار واإكم��ال املظهر اخلارجي، فمهما 
كان��ت لف��ة الطرح��ة مبهرة ق��د ل تكون منا�شب��ة ل�شكل 

الوجه، وهو ما يف�شد املظهر اخلارجي.
وهناك 5 اأ�شكال من الوجوه.. اأي �شكل ينا�شبك؟

1 -الوجه البي�شاوي
ه��و من اأف�شل الوجوه الت��ي تنا�شبها خمتلف الربطات، 
مبا فيها اللف��ات اخلليجي والرتكي، كم��ا ميكنك ارتداء 
البطان��ة القطنية للحجاب بال خ��وف، ولكن احذري من 
رب��ط الطرح��ة عل��ى الطريق��ة الإ�شباني��ة لأنه��ا �شتظهر 

عيوب وجهك خا�شة اإذا كان ج�شمك ممتلئ.
2 -الوجه امل�شتدير

ل ت�شع��ي فيها الكث��ري من الدبابي�ص، وم��ن الأف�شل اأن 
جتعليها ف�شفا�شة بع�ص ال�شيء، فال تقومي باإحكامها 
على وجهك، ول ترتدي بطان��ة حتت الطرحة، واعتمدي 

على الُطرح املمزوجة بالعديد من الألوان.
الوجة امل�شتدير

3 -الوجه املربع
ل تعمل��ي عل��ى ت�شيي��ق لفة الطرح��ة حت��ت الذقن، ول 
تقومي بتغطية عظام اخلدين، وغطي اجلانب حتت الفك، 
وا�شنعي لفة تعطي وجهك ال�شتدارة �شيئا ما، وانتبهي 

فاللفة الرتكية ل تنا�شب �شكل وجهك متاما.
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 4 -الوجه امل�شتطيل
ارت��دي البطان��ة دون خ��وف، فه��ي �شتعمل عل��ى تقليل 
امل�شاحة الأمامية، واظهري عظمتي اخلد قدر امل�شتطاع 

مما يعطي عر�ص للوجه.
وكذلك ميكنك اختيار احلجاب مع الك�رضات لكي ي�شيف 

تفا�شيل على جانبي الراأ�ص وخلق عر�ص وهمي.
امل�شتطيل

5 -املثلث املقلوب
 اختاري الربطة الف�شفا�شة، ول ترتدي احلجاب املثبث 

باإح��كام، لأنه ي�شل��ط ال�شوء على جبين��ك العري�ص، 
وغطي جبينك ليبدو ذقنك الرفيع اأعر�ص.

املثلث املقلوب
ن�شائح عامة عند ارتدائك احلجاب:

1 - ا�شتخدم��ي البطان��ة القطني��ة، لأنها تعمل على 
تثبي��ت الطرح��ة ب�ش��كل اأك��ر فعالي��ة، وكذل��ك حتم��ي 

�شعرك.
2 - ح�ش��ن تن�شي��ق الألوان من الأمور الهامة جدا، فال 

تغفليها، واختاري الألوان املنا�شبة للون ب�رضتك.
3 - احر�ش��ي عل��ى وج��ود تنا�شق بني ل��ون الطرحة 
املالب���ص، ول ترتدي��ن طرح��ة م�شج��رة عل��ى قمي���ص 

م�شجر.
4 - خامة وقما�ص الطرحة يجب اأن يكونا متنا�شقني 

مع خامة وقما�ص مالب�شك.
5 - ابتع��دي ع��ن الط��رح والأقم�ش��ة اخل�شن��ة، ودائما 
والقط��ن  احلري��ر  مث��ل  الناعم��ة  الأقم�ش��ة  اخت��اري 

وال�شيفون وم�شتقاتهم.

مهني��ًا: له��ذا الي��وم التاأث��ري الإيجاب��ي يف اأو�شاع��ك 
املالي��ة اأو يتحدث عن تغي��ريات حت�شل يف هذا الإطار 
ولوعل��ى املدى البعيد عاطفيًا: حت��اول اأن جتد احللول 
للم�شكالت من دون ت�شّنج، املهم اأن تنفتح على املحيط 

واأن تعرّب عن رغباتك وطريقة تفكريك بال حتفظ

مهني��ًا: تتوا�شل ب�ش��كل األيف م��ع الآخرين وتنّفذ 
رغباتك، اأو تتلقى ما ي�شعدك من معلومات واأخبار
كالم��ه  كل  عل��ى  احلبي��ب  حتا�ش��ب  ل  عاطفي��ًا: 

فت�رضفاتك معه مل تكن اأف�شل يف املدة الأخرية

مهنيًا: ي�شري هذا اليوم اإىل فرتة مليئة باحلركة وال�شفر 
واللقاءات، وقد ت�شطر اإىل الهتمام ب�شوؤون ت�شغلك عن 
امل�شاريع اجلدي��دة عاطفيًا: الأج��واء ل ت�شاعدك اليوم 
عل��ى التعاط��ي مع ال�رضي��ك كما ه��ي الع��ادة ما يثري 

ا�شتغرابه نوعًا ما

مهنيًا: تتلق��ى الأجوبة التي طامل��ا انتظرتها وحت�شل 
عل��ى فر�ش��ة ثمينة لظه��ار كف��اءة وج��دارة عاطفيًا: 
بع���ص النفع��الت واملواق��ف ال�شلبّي��ة تف�ش��د الأجواء 

اجلميلة وتثري احل�شا�شيات بينك وبني ال�رضيك

من منكن ال تع�شق طفلها؟ 
من منكن ال ترغب يف 
�إظهار ذلك له؟ ولرمبا 

�لعقاب �الأكرب �لذي قد 
يفر�ض عليه هو �ل�شعور 

باأن و�لديه ال يحبانه. �أنت 
حتبينه وغريزتك ت�شدك 
بعيدً� عن كل ما قد يظهر 

له عك�ض هذ� �ل�شعور 
وبالتايل ي�شعب عليك 

�أن تفر�شي عليه �حلدود 
و�لقو�عد و�أن تطبقيها. 

مهني��ًا: يوّف��ر لك ه��ذا الي��وم �شداق��ات حل��وة ولقاءات 
وتغي��رياً يط��راأ ويدع��وك اإىل املجازفة فتق��دم بال خوف 
عاطفي��ًا: عالقت��ك العاطفي��ة تك��ون ممي��زة، ال�شف��ر مع 

ال�رضيك م�رضوعكما املف�شل لتجديد �شهر الع�شل

مهني��ًا: ي�شّه��ل لك ه��ذا الي��وم الت�ش��الت ويجعلك اأكر 
ق��درة عل��ى الإقن��اع وك�ش��ب التاأيي��د عاطفي��ًا: خجل��ك 
وت��رّددك الدائ��م يح��ولن دون اأن تتق��ّرب م��ن احلبي��ب 

وتتعّرف اإليه اأكر وتكت�شف نف�شيته


