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الفكرة 1
إذا كانت شريكتك في سفر لبضعة أيام  ,أظهر لها اهتمامك بها و اشتياقك لها بأن
تخبرها بأنك قلق يشأنها طوال هاته األيام ألنها بعيدة عنك  ,لذلك فإن العديد من
األفكار تراودك مثل إرسال رجل من رجال الحماية األمنية “ بوديغارد “ لحمايتها ,,
ثم بعد ذلك أرسل لها دمية دب صغير يعانق قلبا مكتوبا عليه (  ( ) i miss youاشتقت
إليك ),

الفكرة 2
اشتري علبة من ملصقات حروف الهجاء المذهبة و المضيئة كالنجوم  ,ثم ألصق تلك
الحروف على سقف غرفة النوم فوق السرير مباشرة  ,مشكال بتلك الحروف رسالة
مثل ( أنا أحبك ) ( ,) i love you
و في الليل  ,و عندما تنطفئ األنوار  ,تكون رسالتك الرومانسية مضيئة الغرفة و
ظاهرة لحبيبتك,

الفكرة 3
في مناسبة خاصة  ,اشتري لشريكتك إحدى عشرة وردة حمراء طبيعية  ,و واحدة
حمراء غير طبيعية ( مصطنعة )  ,ضع الوردة المصطنعة وسط باقة الورد  ,ثم أرفق ذلك
ببطاقة تقول فيها:
(سأظل أحبك حتى تذبل الوردة التي في وسط الباقة )

الفكرة 4
أنشئ موقعا على األنترنيت باسم شريكتك  ,مثالhttp://www.tonyajohnston.com :
المهم أن تضع في هذا الموقع قصيدة رومانسية و صورة لوردة جميلة,
و عندما تالحظ أن شريكتك تتصفح مواقع األنترنيت  ,اسألها بطريقة عفوية فيما لو كان
هناك أحد لديه موقع محجوز بنفس اسمها  ,ثم دعها تكتشف ذلك بنفسها,

الفكرة 5
اشتري مرآة يدوية أنيقة ( مرآة على شكل قلب مثال ) ثم قدمها لشريكتك كهدية ,
مصحوبة ببطاقة داخل العلبة مكتوبا فيها ( :ستشاهدين في هاته المرآة صورة أجمل
امرأة في العالم )

الفكرة 6
خذ كتابا تقرأه شريكتك كل يوم  ,ثم خذ حبرا أحمرا و ضع سطرا على الحروف مشكال
بذلك رسالة حب سرية  ,على سبيل المثال :المقطع اآلتي من كتاب دمعة و ابتسامة
لجبران خليل جبران و به الحروف المسطرة إذا جمعتها شكلت لنا رسالة تقول ( :أنا
أحبك يا فرح ) ,
( لي قلب صغير أريد أن أخرجه من ظلمة صدري و أحمله على كفي متفحصا أعماقه و
مستحكيا أسراره  ,فال تترصده يا الئمي بنبال مذاهبك مسببا خوفه و اختفاءه ضمن
قفص الضلوع قبل أن يسكب دماء خفاياه و يقوم بفر ض عقدته اآللهة عندما ابتدعته من
الجمال و الحب )
إن الحروف المسطرة ستجعل شريكتك تتبعها و تهمسها في داخلها لتتعرف على
معناها  ,بل يمكن أن تكتبها في أسفل صفحة الكتاب,
هاته الفكرة يمكن أن تطبقها حتى مع الكتاب إذا كان بالفرنسية أو اإلنجليزية أو اية لغة
أخرى  ,و ذلك بكتابة رسالة مثل (  ) je t'aimeأو (  ) i love youو هكذا,,
حاول أن تأخذ وقتا أكثر لكتابة رسالة أطول مثل ( :عزيزتي ماجدة  ,سأظل أحبك حتى
و لو طال الزمان)1(,
– هناك فكرة جميلة راودتني أثناء ترجمتي لهاته الفكرة و هي في نفس سياق الفكرة
() 1
السابقة,الفكرة هي لرسائل الهاتف , smsفبدل أن تكتب لحبيبتك في رسالة نصية واحدة ( أنا
أحبك )  ,حاول أن تجعل تصريحك هذا أكثر رومانسية و تشويقا بأن تكتبه في سبع رسائل نصية
في كل رسالة حرفا واحدا من حروف كلمة ( أحبك ) السبعة ( أ ن ا أ ح ب ك ),
في الرسالة األولى أ و الثانية ن و هكذا,,إلى أن تكتب أنا أحبك  ,طبعا يمكنك أن تضيف اسمها لو
أحببت ذلك مثال ( :أنا أحبك يا ضحى ) ( أ ن ا أ ح ب ك ي ا ض ح ى ) (  (,) sms 12المترجم )

الفكرة 7
أرسل باقة ورود لشريكتك في مكان عملها  ,إن هذا لن يجعلها تبتهج بالورود فقط  ,بل
أيضا تعليقات زميالتها في العمل سيزيد من يهجتها ,

الفكرة 8
في يوم ما  ,و بينما أنت و حبيبتك متمشيان في جولة قصيرة  ,التقط حجرة صغيرة
من جانب الطريق وقل لها أنك تريد االحتفاظ بهاته الحجرة كتذكار لهاته اللحظة
السعيدة,
و فيما بعد  ,انقش على تلك الحجرة كلمات حب من اختيارك ( يمكنك أن تستعين في
عملية النقش ببائع المجوهرات ) مثل ( :أنا أحبك جدا يا مريم )  ,ثم قدمها لها كهدية!

الفكرة 9
اذهب أنت و شريكتك إلى القرية حيث الهدوء و السكون  ,ابحث عن مكان معشب و
مخضر ,تمدد أنت و شريكتك على العشب ثم انظرا إلى الغيوم,حاول أن تلعب معها
لعبة أطفال كلعبة اكتشاف أشكال و هيئات في الغيوم!

الفكرة 11
خذ ورقة رسم بيضاء و أحضر بعض الملونات  ,ثم ارسم صورة طفولية مضيئة  ,مثال:
ارسم شمسا مبتسمة ( مستعمال األلوان طبعا )  ,و ارسم فتى يمسك بيد حبيبته ,
ليس المهم أن تكون محترفا في الرسم  ,األهم هو أن تحس شريكتك بأنك أنت صاحب
الرسم ,
بعدما ترسم الفتاة و الفتى ممسكين باأليدي  ,اكتب اسمك فوق الفتى و اسم
حبيبتك فوق الفتاة  ,ثم ارسم قلبا بينهما و اكتب داخله ( أحبك ),
أرسل الرسم إلى مكان عمل شريكتك  ,أو صوره و أرسله لها على اإليميل أو
الهاتف,,فإنها بالتأكيد ستفاجئ بذلك!

الفكرة 11
احفظ قصيدة رومانسية لكي تلقيها على حبيبتك  ,اقرأ بعض قصائد الرومانسيين الكبار
من أمثال جبران خليل جبران و إيليا أبو ماضي  ,أو اقرأ بعض دواوين شاعر المرأة و
الحب نزار قباني  ,ثم اختر قصيدة سهلة المعنى حلوة المغنى  ,,المهم أن تعبر هاته
القصيدة عن ما يخالجك اتجاه حبيبتك,
طبعا يمكنك أن تكتب قصيدة بنفسك ثم تحفظها  ,لكن هذا يتوقف على مدى تمرسك
في كتابة الشعر  ,فيمكن أن تسيئ التعبير إن أنت لم تكن متمرسا  ,أيضا هناك سحر
خاص لقصائد الرومانسيين الكبار المتمرسين,
المهم  ,,احفظ القصيدة الرومانسية  ,,و عندما تكون في مكان حميمي مع شريكتك
مثال في حديقة ما  ,و أنت تعانق شريكتك أخبرها بأسلوب و كأنك تمزح ( :أظن أنه
وقت جيد ألقول لك شعرا )  ,إنها بالطبع ستوافق على ذلك بكل سرور,
انظر إلى عينيها,ابتسم  ,ثم ألق عليها القصيدة و أنت في نفس الوقت تالمس بأناملك
خذيها و شعرها برقة و حنان,
حاول أن ال تكون القصيدة طويلة جدا ,,
نماذج من القصائد الرومانسية:
قصيدة إن يسألوك ( نزار قباني )
حبيبتي:ان يسألوك عـــني
يوما,فال تفكـــــري كثيرا
قولي لهم بكل كبرياء
“يحبني ..يحبني كثيرا”
صغيرتي:ان عاتبوك يوما
كيف قصصت شعرك الحريرا
وكيف حطمت انــــاء طيــب
من بعدما ربيته شهورا
وكان مثل الصيف في بالدي
يوزع الظالل والعبيرا
قولي لهم“ :أنا قصصت شعري
ألن من احبه يحبه قصيرا”..
اذا معا رقصنا
على الشموع لحننا األثيرا
وحوّل البيان في ثوان
وجودنا أشعة ونـــورا
وظنك الجميع في ذراعي
فراشة تهم أن تطــــــيرا
فواصلي رقصك في هدوء
واتخذي من أضلعي سريرا..
وتمتمي بكل كبرياء :

“يحبني ..يحبني كثيرا”
حبيبتي :ان أخبروك أني
ال أملك العبيد والقصورا
وليس في يدي عقد ماس
دكِ الصغيرا
به أحيط جي َ
قولي لهم بكل عنفوان
يا حبي األول واألخيرا
قولي لهـــم”:كفاني ..بأنه يحبني كثيرا”
حبيبتي ،يا ألفَ حبيبتي
حبي لعينيك أنا كبير
وسوف يبقى دائما كبيرا..

قصيدة سيدة النساء ( نزار قباني )
إنها إرادة السماء
أن احبك أنت دون كل  ..النساء...
فليس للمرء أن يتمني ما يشاء
و ليس للمرء أن يرفض
هدية السماء
رغم أنك جميلة
و أجمل األشياء
أال أنني فى حبك
أفقد أروع االشياء
عرفت فيك ما لم أعرفه بكل النساء
مسحت بك حزني
ألمي
قهري
إنها لنفسي أكره األشياء
إنها حقا
إرادة السماء ..
أن ألتقي بك فى عالم
ال يعرف إال  ..األسماء
و كيف فقط
تكتب األسماء
ال يعرف أين يكون الحب
أين يكون الغرام
أين يكون العشق
و في أي األنحاء
سيدة وهبتها لي السماء
لم أرفضها
لم ال أقبلها
و هى لي كنزا
ال يأخذه من يشاء
هى عندى عهداً
سيبقى بقلبي
إلي ان يعلن قدرى االنتهاء

هى بى فكراً
نبضاً
و ريداً
شعور ..
هى من كتبت على عمرى
حروفاً أضاءت لى نجوم ًا بالسماء
تاخذني إليها
كطفل أحب أمه من أول لقاء
يسبقني إليها
عشقاً جارفاً ال توقفه حدود
و ال يرفضه إال الجبناء
سيدتي
إنك حقاً إرادة هذه السماء
و كيف لى أنا
أن أرفضك يا سيدة النساء

قصيدة إلى حبيبتي أنا ( المترجم )
حبيبتي أنا عطشان..فمن رحيقك اسقيني
أحس بالخوف..ففي حضنك خبيني
ضميني كي أشعر باألمان بين ذراعيكِ
دعيني أُبحِر إلى أنهار عينيكِ
اتركيني أسافر كالنحلة إلى أزهار خديكِ
اسمحي لي أن أشرب من كوثر شفتيكِ
اعطني تأشيرة تسمح لي
أن أنسى أنني..
كنتُ قبلك غريبا
و أن أنسى أنني..
كنتُ وحيدا و كئيبا
حبيبتي..أنا حائر في جمال ِ
ك
فأنت مخلوقة بين المالئكة و البشر
بل أنتِ البذرة األولى لكل حقل و كل شجر
أنتِ أصل الحياة و منبع األنهار و ضوء كل الصور
أنتِ جنة بدخولها أعيش خالدا أبدا
و أنتِ حورية سرقتني إلى بحرها..
فازداد حبي لها و تعددا
حبيبتي..أنتِ من تعجز األقالم عن وصفها
أنتِ من جعلت النجوم قالدة في عنقها
و وضعت الشمس تاجا فوق رأسها
حبيبتي..أعرف أن الطريق إليك شبه محال
و أعرف أنني مهما قلتُ فيك شعرا..

كان في نظرك مجرد وهم و احتمال
لكنني يا حبيبتي عاشق..
و العاشق مثلي ال يعرف كلمة مستحيل
و سأصل إلى قلبك حتما إن قتيال أو عليل
نعم يا حبيبتي ..و هذا قلبي الصادق في حبه لك..
..أبلغ دليل

الفكرة 12
إذا كان لشريكتك عمل سيجعلها تتأخر بالليل  ,فخذ علبة وضع فيها بعض األنواع من
الحلويات أو الشوكوالتة  ,الحليب أو عصير معين  ,ثم ضع بجانب ذلك دمية صغيرة ,
اكتب في ورقة صغيرة الكلمات التالية ثم ضعها داخل العلبة ( :علبة ( اسمك ) الليلية
التي تقدم الحياة للروح و الجسد )

الفكرة 13
إذا كنت أنت و حبيبتك في ملعب أطفال  ,اذهب بها إلى مكان” األرجوحة” و اتركها
تركب,قم أنت بأرجحتها مع إبداء مالحظات رقيقة و ابتسامات عريضة أثناء ذلك! إن هذا
سيجعل شريكتك تسترجع ذكريات جميلة من طفولتها!

الفكرة 14
اترك وردة جميلة ذات جذع طويل في مكان يمكن لشريكتك إيجادها فيه  ,مع بطاقة
تقول فيها:
“ شكرا لدخولك إلى حياتي”

الفكرة 15
عندما تبدأ شريكتك في عمل جديد  ,هناك عدة طرق تعبر بها عن ثقتك بها  ,منها أن
تحصل على نسخة من أغنية تتحدث عن هاته الثقة أو تلمح بذلك ,فمثال :هناك أغنية
( بغير عليها ) للمغني الرومانسي تامر حسني  ,احصل على نسخة منها  ,ثم سجل
بصوتك عند نهاية األغنية الكلمات التالية ( :أنا أيضا أغار عليك كثيرا  ,لكنني مع ذلك
أثق فيك جدا  ,و أثق في حبك لي  ,و واثق من حبي لك يا ( اسمها )  ,أحبك جدا )

الفكرة 16
اشتري علبة أنيقة  ,ثم ضع فيها لوازم المساج كالزيوت المعروفة للمساج و العطور
الجميلة,
اكنب في بطاقة الكلمات التالية ثم ضعها داخل العلبة ( :إذا أردت أن تحضي بجلسة
مساج مريحة فاتصلي على الرقم التالي ( اكتب رقم هاتفك ) )

الفكرة 17
عندما تكون زوجتك متعبة في يوم ما من كثرة العمل  ,جهز لها حماما ,ضع بعض الزيوت
الزكية و العطرة في حوض االستحمام و بكل رقة و لطف قم أنت بتحميمها بنفسك
مستعمال تلك الزيوت من شعر رأسها إلى أصبع رجلها,
بعد ذلك  ,احملها مباشرة بيديك إلى غرفة النوم,
خذ منشفة و جفف شعرها و جسمها  ,ثم ضعها في سرير مريح  ,مع تقبيلها قبلة
على جبينها!

الفكرة 18
ستحتاج في هاته الفكرة إلى هاتف محمول أو  mp3 playerأو , ipod
إذا كان لديك أنت و شريكتك أغنية مفضلة تحبانها معا  ,فقم بتحميل تلك األغنية على
هاتفك أو اإليبود و ذلك عندما تكونان قد قررتما الذهاب إلى رحلة معينة,
و عندما تجد مكانا رومانسيا  ,اسأل شريكتك عن رأيها في الرقص معا ,ثم ضع
السماعة األولى على أذنها و السماعة الثانية على أذنك ثم قم بتشغيل أغنيتكما
المفضلة و استمتعا بالرقص معا,
هاته الفكرة لها تأثير كبير خصوصا عندما تختار مكانا ليس من المعتاد أن يرقص الناس
فيه  ,على سبيل المثال :أن ترقص معها على قمة جبل ما عند غروب الشمس!

الفكرة 19
إذا كان لشريكتك حيوان أليف تحبه  ,قطة مثال  ,و في مناسبة من المناسبات  ,و بدل
أن تشتري لشريكتك هدية  ,اشتري هدية صغيرة لتلك القطة التي تحبها شريكتك ,
هذا العمل له أثر أكبر على نفسية شريكتك!

الفكرة 21
تمشى أنت و حبيبتك على الشاطئ  ,ثم ارسم على الرمل شكل قلب عريض ,,,
اجلس أنت و شريكتك داخل ذلك القلب ثم عانقها بينما تشاهدان معا منظر غروب
الشمس!

الفكرة 21
قم بدعوة شريكتك للذهاب لنزهة معا ,خذ معك حقيبة بحيث تضع فيها سرا األشياء
التالية:فراش النزهة  ,مختارات من الفواكه في وعاء صغير  ,فراولة  ,عنب  ,بطيخ أحمر
و كيوي  ,القليل من الجبن  ,ساندويتش  ,علبة كافيار صغيرة (  , )caviarنصف قنينة
شامبانيا و كأسان بالستيكيان,
إذا سألتك شريكتك عن ما تحتويه الحقيبة فأخبرها أنه يوجد بداخلها فقط قميص و
القليل من الغذاء,
و عندما تجد مكانا رومانسيا  ,اسألها فيما لو كانت تحب التوقف قليال لألكل,
افتح الحقيبة و أخرج األشياء واحدا واحدا  ,و آخر ما يجب أن تخرجه هما الكأسان و
الشامبانيا,

الفكرة 22
إذا كنت تجيد العزف على آلة موسيقية معينة  ,الجيتار على سبيل المثال  ,فاخلق
جوا رومانسيا بحيث تعزف أغنية جميلة لحبيبتك,أول شئ يجب عليك التأكد منه هو
الوقت المحدد الذي تخرج فيه شريكتك من غرفتها إلى الشرفة,أو إذا استطعت ذلك ,
حاول أن تخطط لهذا مع أحد أفراد عائلتها بحيث يضطرها للذهاب إلى الشرفة في
الوقت الذي تحدده أنت له بالضبط,
بعد ذلك  ,اذهب إلى هناك قبل الوقت  ,اذهب و قف أسفل شرفة منزل شريكتك
مباشرة ثم بعدما تراها ابدأ بعزف لحن رومانسي هادئ,

الفكرة 23
هاته الفكرة يمكنك استعمالها في حالة كانت شريكتك ذاهبة إلى العمل و أنت ماكث
في المنزل لسبب معين ( ربما مرض أو عمل يتطلب تواجد منزلي ) ,
قل لها وداعا عند الباب  ,و في نفس الوقت أرسل لها رسالة إلكترونية (  ) e-mailإلى
عنوان عملها اإللكتروني,يجب أن أن تقول فيها ببساطة ( :اشتقت إليك قبل أن تقرإي
هذا اإليميل  ,بل اشتقت إليك بعد انغالق باب المنزل مباشرة ) ( أشتاق إليك في كل
األوقات يا حبيبتي ( اسمها ) ),

و عندما ستصل إلى عملها ستجد رسالتك في انتظارها,

الفكرة 24
إذا كان لشريكتك شعر طويل  ,فخذ وقتا لمالمسته لها بحركات بطيئة و طويلة  ,إن
هاته العملية لها فعالية و تأثير كبير خصوصا بعد أن تستحم شريكتك أو عندما تكون
مستعدة للنوم,

الفكرة 25
في مناسبة خاصة كعيد ميالدها مثال  ,خطط ل “ بحث عن كنز “ مشوق لشريكتك,
الفكرة تبدأ عندما تقترح التمشي معها على الشاطئ,
عندما تذهب إلى الشاطئ  ,احمل معك حقيبة صغيرة,الحقيبة يجب أن تحتوي على
قنينة كنت قد حضرتها من قبل,
في داخل القنينة توجد خريطة الكنز  ,و لكي تجعل الخريطة تبدو حقيقية  ,أشعل النار
في جوانب الخريطة بعود ثقاب,
في الوقت الذي تكونان فيه متمشيان على الشاطئ  ,أخرج القنينة من الحقيبة ثم
أسقطها على الرمل بقرب ماء البحر  ,و لكي ال تنتبه شريكتك لذلك  ,يمكنك أن تقوم
بشئ مثل إيقافها و تقبيلها,
بعد ذلك تمشيا قليال ثم عودا من حيث جئتما لكي تكتشفا معا القنينة اآلتية من
البحر,
في الخريطة يجب أن تكون هناك خطوط منقطة تؤدي من البحر إلى مقهى قريب,
في المقهى  ,شريكتك لن تعرف ما الذي يجب البحث عنه  ,فاقترح عليها شرب كأس
من القهوة,
عندما يأتي النادل بالقهوة  ,يجب أن يخبر شريكتك أنه يمكن أن تجد ما تبحث عنه
تحب غطاء الطاولة ,عندما تبحث شريكتك تحت الغطاء ستجد مفتاحا,
طبعا  ,يجب أن تخطط لهذا مع النادل مسبقا و أن تحجز الطاولة مسبقا,إن أغلب
النادلين سيكونون جد مسرورين لمساعدة شخص رومانسي مثلك,
في الخريطة  ,ستقرأ شريكتك أنه بعد العثور على المفتاح يجب العثور على صندوق
الكنز  ,و الذي سيكون في طاولة معينة في القهوة,
بعدما تكتشف شريكتك الصندوق ستفتحه لتجد هدية عيد ميالدها!

الفكرة 26
ادعو شريكتك لموعد معها بأن ترسل لها ظرفا يحتوي ببساطة على أسطوانة  ,في
األسطوانة قم بتسجيل موسيقى “ المهمة المستحيلة “ ”  , Mission Impossibleثم
سجل بعدها رسالتك التي تقول:
( مهمتك إذا وافقت هي موعد في قهوة فينولي  121 ,أمام لين بارك مع الساعة : 13

 11اليوم  ,هناك ستلتقين برجل جذاب ستتعرفين عليه من خالل رابطة عنقه الحمراء,
إن مستقبل حرية العالم بين يديك  ,هاته األسطوانة ستتحطم من تلقاء نفسها خالل
خمس ثواني ),
ثم بعد ذلك سجل عشر رنات  beepsمن كرونو ساعة اليد  ,ثم بعدذلك سجل نفسك
تقول ساخرا ( :هل تصدقين قد مرت عشرة ثواني  ),,,إنه شئ مبتذل لكنه عادة ما
يجعل الطرف اآلخر يضحك!

الفكرة 27
اتصل بعائلة شريكتك و اسألهم فيما لو كان هناك شئ كانت تريده شريكتك دائما و
تلح عليه عندما كانت طفلة صغيرة,
على سبيل المثال  ,إذا أخبروك أنها كانت تريد دائما دمية بلباس العرس  ,فاشتري لها
واحدة بمناسبة عيد ميالدها,
إنك لن تقوم بذلك لكي تستحسن حبيبتك الهدية فقط  ,بل أيضا هذا سيجعلك
تكتشف الكثير من األشياء التي طالما أحبتها شريكتك,فتستزيد في فهم سر
شخصيتها!

الفكرة 28
ابحث عن شخص محترف في فن التصوير أو الرسم و ذلك لكي تحصل على لوحة
رائعة لك أنت و شريكتك معا,
قم بوضع الصورة داخل إطار جميل ثم بعد ذلك ضعها في مكان بارز,
تذكر أن تبدي الكثير من المالحظات لشريكتك و ذلك لكي تجهز نفسها لذلك و تستعد
جيدا,

الفكرة 29
اكتب في بطاقة هاته الكلمات ( :إنني اليوم مبتسم و سعيد  ,ال لشئ سوى ألنني
أفكر فيك طوال الوقت ),
اترك البطاقة في مكان تكون فيه متأكدا من ان شريكتك ستجدها فيه,

الفكرة 31
بمناسبة عيد الحب ( الفالتنين )  ,اشتري لشريكتك سوارا (  ) Braceletsيتكون على
األقل من  11حلية,
أزل كل الحليات الموجودة في السوار  ,و اترك شريكتك تكتشف في كل يوم حلية
واحدة  ,مبتدءا في القيام بذلك من أول يوم من األيام األربعة عشر األولى لفبراير ( أي

أول فبراير ) ,
و في يوم الحب  ,قدم لشريكتك السوار مع الحليات المتبقية,

الفكرة 31
عندما تكون أنت و شريكتك في مكان التسوق أو في المطار  ,توقف عند واحد من تلك
الحجيرات أو المخادع التي تمكنك من أخذ صور فورية و طبعها كملصقات,
اختر خلفية رومانسية ثم قم بتقبيل شريكتك في الوقت الذي ينطلق فيه ضوء الصورة ,

الفكرة 32
إذا كان لشريكتك بريد صوتي (  ) Voice-mailفي مكان عملها  ,أو العلبة الصوتية في
هاتفها المحمول  ,اترك لها رسالة صوتية تقول فيها ( :أريدك فقط أن تعلمي أنني أفكر
فيك )
إنها ستسحسن سماع هذا و ستقدره في أي وقت  ,لكن خصوصا عندما تكون في
فترة عمل صعبة,,فحاول استغالل مثل هاته اللحظات!

الفكرة 33
رتب لرحلة سرية مع شريكتك بحيث ال تعلم هي مكان السفر  ,هناك مراكز للرحالت
تقدم “ عروضا مفاجئة “ بحيث أنه ال يتم اإلعالن عن وجهة الرحلة و مكانها إال بعدما
يكون الجميع في الطائرة  ,أو بعد الوصول إلى عين المكان,

الفكرة 34
اشتري بعض الورود ثم ضعها خلف الحامي من الشمس الذي يتواجد أمام الراكب
على المقعد اآلخر من السيارة,
خذ ورقة و اكتب فيها ( :أحبك ) ثم ألصقها بجانب الورود وراء الحامي من الشمس و
الذي يحتوي على مرآة صغيرة طبعا,
و أنت تقود السيارة لمكان رومانسي معين هادئ  ,انظر إلى شريكتك و أخبرها أن
شيئا ما على خذها,في ذلك الوقت ستفكر شريكتك باستعمال مرآة حامي الشمس
الصغيرة ,و ستفاجئ بالورود و برسالتك الرومانسية!

الفكرة 35
إذا كانت شريكتك ذاهبة لرحلة ما  ,ضع بشكل سري هدية صغيرة في حقيبتها ,
بحيث تجدها عندما تكون بعيدة عنك  ,,فتحس بقربك منها حتى و أنت بعيد عنها!

الفكرة 36
في يوم زواجك بشريكتك مثال  ,اشتر كأسين جميلين من كؤوس العصير  ,ثم انقش
اسميكما مع تاريخ زواجكما عليهما  ,مثال:

7 May 2003
اذهب إلى مطعم اعتدت الذهاب إليه  ,بحيث تطلب من النادل أن يقدم لكما العصير
على الكأسين اللذين نقشت فيهما اسمك و اسم شريكتك و تاريخ الزواج,
إنها يتكون مفاجأة عظيمة لها  ,و سيكون يوما لكما معا لن ينسى أبدا,

الفكرة 37
بمناسبة عيد ميالد شريكتك  ,اشتري  21وردة حمراء  ,ثم حدد معها موعدا أمام محل
تجاري معروف على سبيل المثال بحيث يكون مركز تواجد أكبر عدد من الناس,
حاول أن تذهب إلى ذلك المكان قبل الموعد بقليل  ,و اختر مكانا مميزا بحيث تراها
أنت من بعيد و هي في انتظارك  ,,و هي ال تراك,
اطلب من أول شخص يظهر لك أن يقدم لك خدمة,اعطه وردة و قل له أن يقدمها
لشريكتك و يقول لها ( عيد ميالد سعيد ( اسمها)),
قم بهذا مع أحد عشر شخصا آخرين  ,اختر أشخاصا مختلفين من حيث المظهر و
السن  ,المهم أن تكون الوردة الثانية عشرة مهداة إليها من طرف طفل صغير  ,حتى
ولو كان مع أبويه!
بعد ذلك  ,و عندما ترى حبيبتك حاملة اثنى عشر وردة  ,اذهب و قدم لها اإلثنى عشر
وردة المتبقية لديك!

الفكرة 38
استمع جيدا و دائما لشريكتك عندما تكون تتحدث عن أشياء معينة بشكل متكرر,على
سبيل المثال :ربما تكون تتحدث دائما عن ( آيس كريم ) معين كانت تأخذه من محل
معين في صغرها  ,و كان يعجبها كثيرا,

و في مناسبة خاصة  ,خذ قائمة األشياء التي تتحدث عنها شريكتك كثيرا  ,و حاول أن
تلبي لها بعضها,
على سبيل المثال :اذهب إلى ذلك المحل التجاري الذي كانت تعتاد أن تأخذ منه
اآليس كريم  ,و اشتري لها واحدا,
تأكد من أن اسم المحل موجودا على ورقة الحساب,

الفكرة 39
قم بعمل مونطاج رومانسي و ذلك بتجميع صور لكما معا مع بعض التذاكر لألماكن التي
قمتها بزيارتها و أي شئ صغير له معنى كبير بالنسبة لكما معا,
اجمع هاته األشياء و قدمها إلى محترف صور بحيث يقوم بضمها باستخدام تقنية ثالثية
األبعاد  ,أو يمكنك أن تقوم بذلك بنفسك باستخدام برنامج موفي مايكر بكل بساطة,

الفكرة 41
اشتري علبة خشبية صغيرة مزينة حمراء,ابحث عن مفتاح أثري قديم و ضعه داخل
العلبة,
بعد ذلك  ,انقش على صفيحة معدنية مذهبة الكلمات التالية:

مفتاح قلبي
ثم ثبت الصفيحة المعدنية في داخل أعلى العلبة بحيث يمكن قرائتها حينما تفتح
العلبة!

الفكرة 41
اشتري شجرة صغيرة ثم قم بغرسها في مكان مناسب ,و في كل يوم من ذكرى
زواجكما عند كل سنة  ,خذ كأسين من عصير البرتقال ثم اذهبا معا إلى مكان الشجرة
و تكلم لها عن مدى نمو حبكما و نمو الشجرة معا,

الفكرة 42
في الصباح الباكر  ,إذا كنت أنت من يستحم أوال  ,حاول أن تجعل بخار الحمام كثيفا ثم
اكتب رسالة مثل ( :سعيد يحب خديجة ) على المرآة و ذلك لكي تقرأها حبيبتك
عندما تستعمل الحمام هي أيضا,
هاته الفكرة تعمل أيضا على زجاج السيارة عندما يكون الجو باردا,

الفكرة 43
كهدية فريدة  ,سمي نجما على اسم شريكتك  ,العديد من الوكاالت الفلكية تسمح
لألفراد بأن يسموا النجوم تحت أسمائهم بل و يحددون لهم النجم المسمى و موقعه
بأن يرسلوا لهم وثائق و ملفات فلكية,
للمزيد من المعلومات قم بزيارة الرابط التاليhttp://www.theromantic.com/gifts.htm :

الفكرة 44
حاول أن تجد سلسلة هزلية أو شئ مضحك يرتبط بشئ تتقاسمه أنت و شريكتك ,
على سبيل المثال  ,ربما أنتما معا تعمالن في نفس المؤسسة وتجدان صورا
كاريكاتورية حول بعض السياسيين داخل المؤسسة,
اختر صورة ثم قم بتكبيرها مستعمال برنامجا للصور على الكمبيوتر  ,ثم قم بإزالة النص
المكتوب على الصورة الكاريكاتورية و اكتب نصا يرتبط فقط بك و بشريكتك ثم اطبع
الصورة بحيث تظهر و كأنها الصورة و الكتابة األصلية  ,ثم قدمها لشريكتك!

الفكرة 45
أثناء قضائكما معا و قتا مريحا و ممتعا بعيدا  ,حاول أن تخطط لكي توقظ شريكتك يوما
ما في الصباح الباكر و ذلك لكي تذهبا لمكان معين لرؤية منظر شروق الشمس,
نعم هذا شئ صعب حقا لكنه بالريب شئ يستحق بذل المجهود ولو لمرة واحدة على
األقل,
مشاهدة والدة يوم جديد هو شئ مميز حقا و يستحق أن يتشاركه حبيبان,

الفكرة 46
إذا كنت أنت و شريكتك في منتجع للمياه المعدنية ( , )1فاخلق جوا رومانسيا و ذلك
بأن تضع بعض الشموع حول حوض المياه و بعض الزهور وهي تطفو على وجه المياه ,,
و ذلك في الوقت الذي تستمتع فيه شريكتك بالسباحة ,
بعد ذلك  ,ناول شريكتك كأس عصير و القليل من الشوكوالتة و ذلك قبل أن تلتحق بها
هناك على المياه,
()1

– منتجع يرتاده الناس رغبة في مياهه العتقادهم على قدرتها في إزالة األمراض

( المترجم )

الفكرة 47
أنشئ بعض قسيمات شراء رومانسية تمكن شريكتك من استبدالها و تصريفها بأعمال
و خدمات رومانسية,
على سبيل المثال  ,يمكنك أن تصنع قسيمة حب مثل:
( هاته القسيمة تخول لصاحبها أن :يحظى بجلسة مساج رائعة ,هذا العرض ممتد إلى
غاية )2302/31/30
اكتب تاريخا بسنوات عديدة في المستقبل إذا أردت أن تجعل شريكتك تفهم بأنكما
ستعيشان معا دائما و أبدا,
ملحوظة :ستجد في هاته الصفحة أفكار ل  23أجمل قسيمة حب رومانسية:
http://www.theromantic.com/lovecoupons.htm

الفكرة 48
في ليلة صيف دافئة  ,قرر التنزه قليال مع شريكتك في حديقة المنزل,انشر فراشا على
العشب و تمتعا بأكل وجبة خفيفة معا,,
بعد ذلك  ,تمدد أنت و شريكتك فوق الفراش و تمعنا في النجوم معا,

الفكرة 49
في المرة القادمة عندما يكون الجو ممطرا كثيرا  ,تمش أنت و شريكتك ,انس المظلة و
المعطف,أمسك بيد شريكتك ثم انطلقا بالجري معا في الشارع  ,اقفزا إن كانت هناك
برك صغيرة و أوحال و تبلال معا ,,
احمل شريكتك و قم بتدويرها حولك ثم قبلها عندما يتوقف المطر  ,تذوق الماء على
وجهها ثم عانقها,
و عندما تعودان إلى المنزل معا  ,استحما بماء ساخن ثم تشاركا معا مشروبا دافئا
أمام المدفئة!

الفكرة 51
نظم رحلة بالمنطاد الجوي لكما معا و ذلك كماجأة سارة ,أغلب الرحالت الجوية تبدأ
بكأس من الشامبانيا قبل الطيران فوق األرياف أنت و شريكتك,

الفكرة 51
عندما يكون شريكك  /شريكتك جالسا على مقعد أو على سرير  ,احضنه من الخلف

ثم قم بعمل مساج بسيط له و ذلك بتدليك ظهره و كتفيه و عنقه  ,,أنهي ذلك بقبلة
رقيقة على الخذ,

الفكرة 52
اكتب في بطاقة كلمات مثل الكلمات التالية بحيث تبدو مثل أوراق اإلعالنات:
عزيزتي إحسان
معك في كل مكان
أشعر باألمان
و كل يوم معك
أحس و كأنه سان فالنتاين
فتحياتي  ,,لدخولك لحياتي
:ابراهيم

الفكرة 53
اشتري كتابا تهتمان به أنتما معا  ,وفي كل ليلة  ,كل واحد منكما يأخذ دوره في قراءة
فصل منه بصوت مرتفع,
إن هذا شئ جد ممتع و افضل من مشاهدة التلفاز معا,

الفكرة 54
عندما تكون شريكتك تستحم في المنزل  ,خذ المنشفة و قم بوضعها على أداة
تسخين الحمام و ذلك لكي تجعلها دافئة,
بعد ذلك  ,دثر شريكتك و لف المنشفة عليها بعد أن تنتهي من االستحمام,

الفكرة 55
اطبع يدك و أرسل نسخة منها على الفاكس أو على هاتف حبيبتك مع رسالة تقول( :
هل تودين اإلمساك بيدي لنتصافح? )

الفكرة 56
في المرة القادمة عندما تطلب قطعة بيتزا  ,اطلب منه أن يقطعها على شكل قلب و
ذلك قبل أن يرسلها لك إلى المنزل,

الفكرة 57
اشتري علبة شوكوالتة و افتح بكل دقة و عناية جزءا من الغالف البالستيكي بحيث
يمكنك إغالقه بسهولة,افتح العلبة و ضع بداخلها بطاقة حب صغيرة,
ثم بعد ذلك أغلق العلبة بإحكام و قدمها لشريكتك,

الفكرة 58
استأجر دراجة ترادفية ( التندم ) ( )1و تمتع بجولة رائعة مع شريكتك ,وفي نهاية
الجولة تمشيا قليال داخل حديقة معينة,
– التندم (  :) Tandemدراجة ذات مقعدين أحدهما خلف اآلخر و ذات دواستين قدميتين اثنتين بحيث يسوقها
()1
شخصين ( ,المترجم )

الفكرة 59
إذا كنت في مهمة في العمل بعيدا عن المنزل  ,حاول أن توثق يوما من حياتك
لشريكتك  ,على سبيل المثال:
يوم من حياة المهدي
 6 : 33صباحا :استيقظت للتو و أفكر فيك متمنيا لو كنت نائمة بجانبي  ,حسنا  ,أنا
مستعد للعمل,
 0 : 33صباحا :أنا في القطار اآلن  ,المكان مكتظ بالناس  ,كل واحد هنا يفكر في يومه,
أنا مشتاق إليك كثيرا,
 1 : 13صباحا :أنا اآلن في لقاء ممل في العمل,أنا أحاول التركيز اآلن في مبيعات هذا
الشهر لكنني مع ذلك أظل أفكر في عيونك الجميلة,
,,,,,
,,,,
 11 : 13مساء :الحمد هلل انتهى هذا اليوم  ,أنا أعد األيام و أحسبها حتى نكون أنا و
أنت معا مرة أخرى,
أرسل رسالتك لشريكتك  ,,هاته أفضل طريقة لتري شريكتك كم تفكر بها طوال اليوم و
أيضا لكي تشاركها حياتك بطريقة مميزة,

الفكرة 61
تحدث مع عائلة شريكتك و اكتشف منهم اسم كتابها المفضل في صغرها,
اشتر نسخة منه و اقرأه لها في الليل قبل أن تنام,

الفكرة 61
اكتب قصة حبكما لشريكتك و أرسلها لها على شكل رسالة عادية أو رسالة إلكترونية ,
مبتدءا هكذا:
( هاته قصة فؤاد و سمية اللذان التقيا في حفلة لصديق في ليلة جميلة في الصيف )
هاته القصة يمكن أن يضاف إليها أحداث واقعية أو يمكن أن تجمع ما بين الواقع و الخيال
حتى تبدو رومانسية مائة بالمائة,
أنهي الرسالة بقولك  ( :و اآلن جاء دورك في كتابة الفصل الثاني )

الفكرة 62
اشتري طائرة ورقية  ,و في يوم كثير الرياح  ,اذهب إلى المنتزه و أرسل الطائرة في
الجو أنت و شريكتك,
يفضل أن تختار الطائرة التي توفر التحكم لشخصين  ,إن هذا سيكون حقا ممتعا لكما
معا,

الفكرة 63
إذا قررت أنت و شريكتك أن تقوما بأكل العشاء خارج المنزل  ,فاقترح عليها أن يكون “
عشاء مغامراتي “  ,,إليك كيف ذلك :
شغل العداد الذي في ساعتك اليدوية لحساب  23دقيقة  ,بعد ذلك اطلب من شريكتك
أن تختار رقما بين  1و  , 2لنقل أنها اختارت ,1
اعطها نقدا  ,ثم أخبرها أنه عند كل ثالث مفترق طرق يجب أن ترمي هذا النقد في
اله واء فإن سقط على الجهة األمامية فهذا يعني أنكما ستذهبان ألقرب محل مأكوالت
على اليمين ,و إن سقط النقد على الجهة الخلفية فهذا معناه أنكما ستذهبان ألقرب
محل مأكوالت على اليسار,
و عندما تتجاوزان ال  23دقيقة المطلوبة ,ابدآ في البحث عن أقرب محل مأكوالت في
الجهة التي حصلتما عليها,
إنها حقا طريقة مسلية و مفيدة الكتشاف أماكن جديدة لألكل معا,

الفكرة 64
عندما تكونان مصممان على الخروج معا ,خذ آلة تصوير و انتظر شريكتك ريثما خرجت
من المنزل,
عندما تظهر  ,ابدأ بالتمثيل و كأنك مصور محترف يعمل في مجلة معينة  ,ابدأ بأخذ صور
لها من كل الجوانب  ,و في نفس الوقت ابدأ بطرح العديد من األسئلة عليها و كأنها
ممثلة مشهورة و أنت تحاول أن تأخذ سبقا صحفيا للمجلة التي تعمل لها,

الفكرة 65
إذا كانت شريكتك مريضة في المنزل  ,فخذ يوم راحة من العمل و ذلك لالعتناء بها,
استأجر بعض األفالم  ,حضر لها حساء  ,غطها بغطاء  ,ثم فقط كن بجانبها بكل بساطة,

الفكرة 66
و أنتما جالسان حول مائدة العشاء في ليلة ما  ,اسأل شريكتك عن األشياء التي
طالما حلمت بها,
الحقا  ,اكتب تلك األشياء حتى ال تنساها,
ثم بعد ذلك حاول أن تحققها لها إن أمكن ذلك  ,على سبيل المثال :ربما تكون قد قالت
أنها تحلم بشئ واحد وهو السباحة في حوض بصحبة الدالفين الصغيرة,
ابحث عن المكان الذي يمكنها القيام بذلك ثم خطط لذلك كماجأة سارة لها,

الفكرة 67
احصل على نسخة من فيلم “  “ Romeo and julietلليوناردو دي كابريو أو فيلم “ walk
 « to remmenberأو “  « An affair to remmenberاختر واحدا من هاته األفالم
الرومانسية ثم أحضر كأسين من العصير و تمتع بفرجة ممتعة مع شريكتك في الليل,

الفكرة 68
قررر أن تذهب أنت و شريكتك إلى ذلك المكان الذي يمكنك من مشاهدة فلم بدون أن
تترك سيارتك (  , ) Drive-inالمهم بدل أن تظال في السيارة صع فراسا على األرض ,
أشعل شمعة ثم اشتري علبة فشار  ,عانق حبيبتك و تمتعا بمشاهدة الفيلم,

الفكرة 69
اعمل غالف مجلة مخصص لشريكتك ,و لكي تقوم بذلك ابحث عن صورة جميلة لها و
عن نسخة من مجلة مشهورة,
بعد ذلك قم بطبع الصورة على غالف تلك المجلة و ذلك بواسطة برنامج صور أو
بمساعدة دار طباعة  ,المهم اطبع الصورة ثم اكتب في العنوان “ أجمل  13امرأة لسنة
,« 2311
و بعد أن تقوم بذلك  ,اطلب من بائع المجالت القريب منكم أن يضع مجلتك في مكان

تكون فيه بارزة و ذلك في الوقت الذي تزور فيه شريكتك ذلك المحل,
بعد ذلك التق بشريكتك هناك  ,ثم قل لها أنك تريد أن تبحث عن مجلة معينة ثم دعها
تكتشف تلك المفاجأة بنفسها,

الفكرة 71
امأل صندوق سيارتك الخلفي بالبالونات المنفوخة  ,ثم اذهب أنت و شريكتك إلى مكان
رومانسي للتمشي معا ,المكان المثالي هو المكان العالي بمنظر جميل و واضح
لمحيط الريف,
اخرج من السيارة و قم بالتمثيل عليها و كأنك مستعد البدء في التمشي ,تأكد من أن
شريكتك أقرب من السيارة منك ثم ارمي لها المفاتيح و اسألها فيما لو كانت تستطيع
أن تجلب لك قميصك من صندوق السيارة في حين أنك تقوم بشد رباط حذائك,
و حينما تفتح الصندوق ستتحرر البالونات في الهواء,
بمكنك أيضا أن تضع بطاقة مكتوب عليها (أحبك ) بداخل صندوق السيارة بحيث تبدو
بارزة للعيان حينما تطير البالونات في الهواء,

الفكرة 71
في مناسبة خاصة  ,اصنع هدية فريدة لشريكتك بشرائك لقميصين (  ) T-shirtsأبيضين
و بعض أدوات الرسم و التلوين,
ارسم نصف قلب و الحرفين (  ) LOعلى القميص األول  ,و نصف قلب و الحرفين ( VE
) على القميص الثاني,
عندما تكونان معا مشتبكي األيدي تتمشيان في الشارع  ,يكون القلب كامال و تكون
رسالة الحب واضحة,
انظر هذا المثال في األسفل:

الفكرة 72
في يوم صيفي حار  ,اشتري مسدسي ماء اثنين و احملهما معك عندما تكون أنت و
شريكتك في طريقكما إلى البحر ,

و انتما تسبحان  ,ارمي لشريكتك مسدسا و استمتعا بحرب ماء ممتعة بينكما,

الفكرة 73
شارك طعامك مع شريكتك  ,عندما تكونان معا على مائدة الغذاء  ,ناولها بيديك قطعة
إلى فمها قائال ( :يجب أن تجربي هاته,,إنها لذيذة )
مشاركة الطعام  ,بل و حتى تطعيم بعضكما البعض هو شئ عظيم و طريقة جميلة
للتقريب بين الشريكين من بعضهما البعض,

الفكرة 74
امدح شريكتك أمام الجميع  ,إذا كنت مثال تتحدث إلى مجموعة من الناس أو إذا كنتما
مع العائلة حول مائدة الطعام قل شيئا مثل « ( :لطيفة” دائما تصنع لي أحلى طعام ),
اضغط على يدها بحنان عندما تكون تتحدث عنها,
و ستالحظ بعد ذلك انعكاس هاته الفكرة الجميلة في تعاملها معك,

الفكرة 75
نظم يوما مميزا لكما معا خارج العمل ,ابدآ بوجبة فطور  ,اذهبا في نزهة إلى الحديقة
العامة  ,اذهبا للتسوق  ,اشربا قهوة في مقهى دافئة و مريحة ثم انهيا اليوم بوجبة
طعام رومانسية,

الفكرة 76
اشتري كهدية بطاقة دعوة للحصول على تدليك للوجه في مصحة جميلة ,ثم ضع
البطاقة في مكان تجدها فيه شريكتك مع رسالة تقول ( :دعوة مميزة  ,,لشخص مميز
)

الفكرة 77
حتى ولو كنت فقط ذاهبا لشراء الحليب  ,قم بتمثيل دور و كأنك عائد من مغامرة ال
تصدق,
قل شيئا مثل  ( :لقد جئت من طريق حيث كانت الثلوج تتساقط و الذئاب تمنعني و
تصدني عن الطريق  ,لكنني بالرغم من الصعاب تغلبت على ذلك و جئت إليك ( حامال
الحليب ) )

ثم بعد ذلك قم بمعانقة شريكتك عناق ذئب دافئ !

الفكرة 78
أرسل بطاقة شكر إلى شريكتك تقول فيها:
عزيزتي فاطمة الزهراء
شكرا لمساعدتك لي في المنزل
شكرا لدخولك إلى حياتي
شكرا ألنك جعلت مني إنسانا مختلفا
أنا حقا أقدر مساعدتك و حبك الخالص
 :سمير

الفكرة 79
إذا كان لديك أبناء  ,فقم بالعمل على أن يظلوا عند جدهم في نهاية األسبوع,
في الجمعة مساء  ,أعلن لشريكتك أن نهاية األسبوع هو لكما معا ثم ابدأ بالتخطيط
كيف ستقضيان وقتكما الممتع معا,

الفكرة 81
اهدي لشريكتك علبة سحرية  ,و خالل كل شهر  ,ضع هدية صغيرة جديدة داخل
العلبة لتكتشفها شريكتك,

الفكرة 81
ابحث عن هوايات شريكتك ثم حاول أن تشتري لشريكتك هدية تطابق هوايتها و مفيدة
لها ,كلما كانت الهدية تطابق هواية شريكتك و ما تريده كلما كان لها وقعا خاصا عليها,
تحدث إلى أصدقائها و عائلتها أو قم باستعمال األنترنيت للحصول على المعلومات التي
تريد,

الفكرة 82
اذهب إلى حفلة تنكرية راقصة ,ثم قم بدعوة شريكتك في مكان مخصص – حديقة مثال
– ليال,
ارتدي قناعك و عندما تلتقي بها  ,ال تقل لها شيئا ,بل ضع يدك على يدها و قم

بالرقص معها,

الفكرة 83
في الخميس  ,قل لشريكتك أن تجهز حقيبة لنهاية األسبوع  ,قل لها أنها ستحتاج إلى
مالبس مريحة و إلى أحذية المشي لكن ال تخبرها بم خططت,
الجمعة مساء  ,احملها على سيارتك بعد خروجها من العمل ثم اذهبا معا إلى فندق
جميل و تمتعا بعطلة نهاية أسبوع رومانسية مريحة و ممتعة!

الفكرة 84
عندما تكونان في راحة في المنزل بالليل معا  ,خذ قطعتين من الورق األبيض و قلم ,
في كل قطعة ارسم شكل كرة جميلة موضوعة قرب شجرة,
قل لشريكتك أن تنظر إلى كرتها الجميلة و أن ترسم ماذا ترى حول عالقتكما خالل
الخمس سنوات المستقبلية  ,قم بنفس الشئ ثم بعد ذلك تشاركا و تناقشا حول
رسوماتكما,

الفكرة 85
فكر في لقب لشريكتك تناديه بها  ,يمكن أن يكون هذا اللقب هو نفسه الذي كانت
عائلتها تناديها به عندما كانت صغيرة  ,أو يمكن أن يكون شيئا آخر,
المهم أن يكون لقبا خاصا و بينكما أنتما االثنين فقط,

الفكرة 86
إذا كنت تميل إلى الموسيقى  ,أو موهوبا في الغناء  ,فاكتب أغنية حب رومانسية
لحبيبتك  ,أطلق عليها اسم ( أغنية “ اسم شريكتك “ ) ,
اكتب كلمات األغنية  ,اطبعها بشكل منسق جميل  ,و اطبع بجانبها صورة شريكتك ثم
انسخ الكل في أسطوانة و قم بصنع غالف األسطوانة بواسطة الفوتوشوب  ,أو استعن
بشخص خبير في هذا المجال,
ضع الكل في علبة ثم قدم لشريكتك أسطوانتها كهدية مميزة,

الفكرة 87
خذ شريكتك إلى وجهة رومانسية على سيارتك بعد أن تكون قد أغمضت لها عينيها

جيدا ,
حاول أن تكون الوجهة شيئا غير متوقع بتاتا مثل أن تكون طاولة طعام موضوعة على
قمة منحدر صخري شاهق على الشاطئ أو وجبة عشاء على مركب أو سفينة
تنتمي إلى العصر القديم  ,المهم أن تكون الوجهة شيئا له وقع على شريكتك حينما
تفتح عينيها!

الفكرة 88
خذ وسادتين ممتلئتين بالريش ثم قدم لشريكتك واحدة  ,و ليبدأ كل واحد منكما بشن
الحرب على الطرف اآلخر  ,,فلتكن حرب أوسدة عظيمة بينكما  ,قم بوضع ثقب على
الوسادتين كي يبدأ الريش بالطيران عند بداية شن أول هجمة!

الفكرة89
اذهب مع شريكتك خارجا للتمشي قليال  ,و بعد يوم من السير على القدمين  ,أشعل
نارا بواسطة أغصان يابسة جمعتماها معا اثناء سيركما ,اجلسا ثم راقبا صعود دخان
النار في ليلة هادئة ,

الفكرة 91
إذا كانت شريكتك تستعمل الحاسوب  ,خذ صورة لكما معا و قم بوضعها كصورة حائط
مكتب الحاسوب مع تزيينها بالفوتوشوب,

الفكرة 91
إذا كانت لديك ميول فنية  ,فقم بأخذ دروس أو دورات حول الرسم  ,قم بذلك إلى أن
تشعر بالثقة بنفسك و بنضوج موهبتك  ,بعد ذلك اطلب من شريكتك أن تقف لكي
ترسمها في لوحة جميلة!

الفكرة 92
دائما قم بمصاحبة شريكتك إلى االحتفاالت أو المهراجانات  ,مثل:
–
–

مهراجانات األكل
مهراجانات رقص الجاز

–

مهراجانات الموسيقى الهادئة أو الصامتة

الفكرة 93
صور فيديو قصير لكما معا  ,ابدأ ذلك و أنتما جالسين معا على مضجع السرير أو فوق
األريكة و كتقديم للفيديو  ,قل شيئا مثل (:إنه اآلن اليوم األول من مايو  , 2311لقد
قررنا أنا و حبيبة عمري أن نصنع هذا الفيديو بحيث يمكننا مشاهدته خالل عيد زواجنا
الخامس و العشرين ) ,
بعد ذلك  ,اترك جزءا من الفيديو تتحدث فيه أمام الكاميرا عن إحساسك اآلن و عن ما
تشعر به اتجاه شريكتك و لماذا تحبها  ,ثم اتركها تقول نفس الشئ ,
عندما تقومان بذلك  ,قم بوضع الفيديو في مكان آمن  ,و عند عيد زواجكما ال 22
ستكونان قادران على استرجاع أوقاتكما الحلوة و االستغراق في ذكرياتكما حول كل
شئ قد شاركتماه معا,

الفكرة 94
إذا كنتما في مكان منعزل عن الناس بقرب شاطئ البحر أو بحيرة صغيرة معينة و الجو
حار  ,فاذهبا و اغطسا معا ,,حتى ولو نسيتما مالبسكما الداخلية !

الفكرة 95
هاته الفكرة هي عظيمة للعالقات البعيدة  ,سيأخذ هذا بعض التنظيم و لكن إن قمت
بذلك  ,تأكد من أن ذلك سيكون بمثابة مفاجأة سارة لشريكتك لن تنساها أبدا ,
تعود أن تتحدث معها عبر األنترنيت أحيانا مستخدما غرفة دردشة معينة أو ميسانجر
فوري  ,المهم بعد ذلك رتب خطة سرية للقائها دون أن تقول لها ذلك,
في الوقت المعتاد الذي تتحدث فيه إل ى شريكتك عبر األنترنيت  ,اطلب من صديق لك
أن يدخل باسمك المستعار و برقمك السري في الوقت الذي تكون فيه أنت خلف باب
منزل شريكتك  ,اتصل بصديقك و قل له أن يكتب لها الكلمات التالية ( :أنا حقا مشتاق
إليك كثيرا عزيزتي  ,أتمنى لو كنت هناك و أطرق على بابك ألكون بجانبك! )
بعد أن يرسل صديقك الرسالة  ,اطرق على الباب!

الفكرة 96
اشتري لشريكتك سمكة ذهبية اللون في حوض صغير ثم قدمه لها مع بطاقة تقول
فيها ( :من بين كل سمك البحر  ,,اخترتك أنت يا سمكتي المفضلة )

الفكرة 97
انهض باكرا أنت و شريكتك مع أول إشراقة للشمس ثم قوما بجولة معا على السيارة
إلى أقرب مكان طبيعي  ,خذ أسطوانة أغاني أصوات الطبيعة و العصافير ثم قم
بتشغيلها بينما تمسك يد شريكتك و أنت تسوق,

الفكرة 98
قبل يوم عيد ميالد شريكتك  ,اشتري ورودا حمراء و بالونات ملونة و قصاصات ملونة ثم
ضع كل ذلك في مكان سري,
و في الليل  ,عندما تنام شريكتك قم بتلصيق ذلك في البيت و تزيينه على السقف و
اجعل البالونات محيطة بسرير النوم ,
و عندما تستيقظ شريكتك  ,ستستيقظ على يوم ميالد مفاجئ حقا!

الفكرة 99
اقض ظهيرة مريحة مع شريكتك داخل خزانة الكتب العامة الموجودة في منطقتكم  ,خذ
و قتك في البحث عن كتابك المفضل و اترك شريكتك تبحث هي أيضا عن ما تريد
قرائته ,ثم اجلسا معا و تشاركا قهوة و تمتعا بقراءة جيدة معا,

الفكرة 111
إذا كنت تستطيع ذلك  ,فاستأجر سيارة رياضية مفتوحة ( , ) Décapotable
و في نهاية األسبوع  ,خذ معك شريكتك لنزهة و قدم لها وشاحا أبيضا لتلبسه مع
النظارات الشمسية ,ثم تمتعا بجولة جميلة معا على طول طريق ساحل البحر,

الفكرة 111
حاول أن تقدم مائدة اإلفطار لشريكتك  ,بحيث تحتوي المائدة على شئ مثل:
 -1بيض مسلوق على شكل قلب  ,يمكنك أن تحصل على أداة شكل القلب في
محالت أجهزة المطبخ,
 -2خبز محمص ( فرنسي ) بالقرفة و السيراب ( ,) Syrup

,, ) قطنبيات ( الذرة و األرز-1
 عصير الفواكه- 1
 باقة ورود-2
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