
هـناك مـشاعر جـميلـة ومتنـاقضـة تمر بـحياتـنا جتعـلنا
بـكـاء. تـشتـت أفكـارنـا تـعانق شوق حـزن بحـالـة فـرح 
تـزيـد من تـسـارع دقـات قـلـوبـنـا  لـنـنـعم احـاسـيــسـنـا
بدفء ليالينا ونعيش مع احلب ونطمح للقاء.أنه شعور
يـعــطـيــنـا الــثـقـة غـريب يــدخل الــقـلب دون اســتـئــذان 
لؤها سعادة يفرش طريقـنا بالورود الراحة واألمان 
وكــثـيــر من الـوعــود  يـطــيـر بــنـا وسط فــضـاء واسع
يـحـمــلـنـا مـعه إلى ابـعـد حــدود.مـا فـائـدة الـقـلب إن لم
انه احلب بـكل حاالته يـنبض بـاحلب والشـوق لـلحـبيب
نـعيشه ونـكتـوي بناره . هـناك قلـبان تالقـا دون موعد
تــعــارفـــا دون إذن أو اســتـــئــذان تــواصـال رغم بــعــد
الـشوارع وزحـمة الـبنـيان دن  ـسافـات واختـالف ا ا
أرواحهم تالقت رغم كل شيء وفي كل مكان وزمان .
في زمـن انــــتـــــشـــــرت فـــــيه احلـــــروب وكـــــثــــرت فـــــيه
الـصـراعات…اصـبـحنـا جـمـيعـا بـحاجه الى احلب حب
األرض حب الـذات حب الطـبـيعـة وحب احليـاة… لنـجد
بـأن احملبـة هي فضـيلـة واعظم مـا في الوجـود نصنع
احلــيــاة من خاللــهـا وتــقــودنـا الـى جـنــة اخلــلـود هي
العطـاء والتضحـية ومن رونقهـا  نقدم للـبشرية وجنود
نصنع من خاللها البسمة وننشرها في كل الوجوه.
هــنـاك أنـانــيـة عـنــد بـعض الــبـشـريــة  قـد أضـاعت كل
صفات الـطهر وأسمى معـاني الرحمة لتـحول أهدافها
سلع تباع وتشترى إلى منافع خاصة  جتارة رائجة 
صالح لتفقد من خاللها سمة االنسانية التي حسب ا
تــردعــنــا عن اخلــطــأ وسط تــبــعث الــدفء بـــداخــلــنــا 
تـبـعـدنـا عن الـكـراهـيـة الـتي سـيـطـرت عـلى الـظـلـمـات 
نغـصات لتعمي األفكار الـسامية وأغـرقتها باحلـقد وا

البصر والبصيرة.
 حـسب رأي افالطـون  هـنـاك نـوعـان من احلب ( حب
اثل حـب اآللهـة  بـعـيد مـبـتـذل  وحب طـاهر)  حـب 
hتـــــتـــــمـــــثل بـــــعـالقـــــة االنـــــســــان عن الـــــشـــــهـــــوات 
ـزوجــة بـاحلـريـة احلـقــيـقـيـة الــتي تـوصـلـنـا وخـالـقه
ـان بــكل مــا هـو جــمــيل مـليء لـلــتـوحــد مع الــله  وا
شاعر زوج برقـة قلب وصدق في ا باخلير والـعطاء 
بـعـيدة عن عالقـة االشـخاص ومـحبـة النـاس لـبعـضهم

البعض  .
احلب احلـقيـقي بنـاء للـنفـوس وداعما «لهـا  له قوان
يـطـرح اخلـوف ـوت بـكـيـنـونـته  خـاصـة به  يـتـحـدى ا
فـكم نحـتاج خارجا  «فهـو اخلالص من كل الـشوائب 
يشعر مع اآلخر ويتألم بأيامنا احلاضرة لقلب واسع 
ويزرع يقدم اخليـر بدون مقابل ألالمه يفرح ألفـراحه 
االبـتسـامة الـتي تقـتل كل جاحـد. احملبـة ليـست مجرد
عــاطــفــة مــتــعــلــقــة بــالــوجــدان  بل بــالــعــقل واإلرداة
ان تـأثـيـر الـقـلب الـطـاهـرهـوجـزء من كـيـنـونـة ـان واال
االنــســان  لـذلـك جنــد كل األديــان تــدعــو لــلـتــســامح
والـصــبـر والـتـزكــيه ألنـهـا جـزء من مــحـبـة األخ ألخـيه
فلماذا ال نفرح باحلق بدال من ان خاصة وقت الشدة 
نــسـعـد بـالـبـاطل  ونـقـدم الـفــضـيـلـة الـتي هي مـعـرفـة
ودة واالحـسان مـلـيئـة بـا متـعـففـه بالـصـبر والـتـقوى 
ونـطـهّـر انــفـسـنــا بـعـيــدا عن الـطـمع والــريـاء …لـكي ال
نحـملهـا اثما «حتاسـب عليه وال يـسعـنا ان نـقول بـعيد
احلب  اال ان يــهـدي احلــكـام والــشـعــوب لـكل مــا هـو
لىء قلوبهم بالرحمة ويتزينوا برداء صالح للبالد  و
االنـــســـانـــيــة الـــتـي جتــمـع مـــا بــ
الـشعب والـقـيادة لـكي يـتسن لـنا
ان نــعـيـش حـيــاة فــضــلى كــبـاقي
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WO½U½_« ÂeNMð ÆÆV(« Ÿ—e½ U bMŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5963 Thursday 15/2/2018الزمان - السنة  العشرون العدد 5963 اخلميس 28 من جمادى االولى 1439 هـ  15 من شباط (فبراير) 2018م

عـرض االطـبـاء الـصـيـنـيـون افالما
عن الـتـخـدير في بـعض الـعمـلـيات
اجلــراحـــيــة .. وقــدمــو الــعــجب ..
يــغـرس الـطـبـيب ابـرة او اكـثـر في
مـكان مـع من اجلسم .. قـد يكون
فـي االذن مثال  ثم جتري الـعمـلية
اجلـراحـيـة بعـد عـشرين دقـيـقة في
ــريض وقــد يــكــون في الــعــضــو ا
ــبـيض مـثال ….. اســفل اجلـسم كـا
اي بـعـيـدا  عن االذن … وفـي اثـناء

الـعملية يحرك الطبيب االبرباليد 
ـطـلـوبـة او قد مـحـدثـا الـذبـذبات ا
يـستع عن التحريك باليد بجهاز
كـهربائي بسيط يعـمل بالبطاريات
الــتي تـبـلغ قــوة كل واحـدةً  مـنـهـا
واحـد فـولت . ومنـذ نـشوء الـص
الـــدولــة احلـــديــثـــة  اعــلـن رئــيس
الـــصــ ان اطــبــاء الـــتــخــــــــديــر
قـلـيـلـون بـالـرغم مـن شـدة احلـاجة
سـتــــــــشفـيات فـاشار الـيـهم في ا
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مـوســيـقـيــون شـوارع طــوكـيـو
امس في حـــ وزعت فــتـــيــات
الـورود على نـسـاء عـابرات في
مــــــحــــــاولــــــة حلـث الــــــرجـــــال
الـيـابـانـيـ عـلى الـتـعـبـيـر عن
مشاعرهم بالورود في يوم عيد
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احلب وهـــو ســــلـــوك نـــادر في
مـجـتــمع اعـتـادت فــيه الـنـسـاء
عـــلـى تـــقــــد الـــشــــوكـــوالتـــة
لـلـرجــال. ومـنـذ بــدء االحـتـفـال
بـعــيــد احلب في الـيــابــان قـبل
نـــحــو أربـــعــة عـــقــود يـــحــيي
ــنـاسـبــة بـشـكل الـيــابـانـيـون ا

مـــخـــتــلـف فــالـــنــســـاء هن من
يـشتـرين الهـدايا والـشوكـوالتة
ــا فـي ذلك رؤســاء لــلـــرجـــال 
الـــــعـــــمـل والـــــزمالء واألزواج.
وبـعـض الـرجــال يــرد الـهــدايـا
ـنـاسـبة مـا يـعرف بـعـد شـهر 
بـــاسم (الــيــوم األبــيض).وأراد

ـوسيقية أعضاء فرقـة (نيكد) ا
إعطاء الـرجال فكـرة عن شعور
رأة بالسعـادة الغامرة عندما ا
تـــــقــــدم لــــهــــا صــــحــــبــــة ورد.
ويــعــتــزمــون تــوزيع ألف وردة
.وقالت ساياكا على مدى يوم
كـانـزاكي مـنـظـمـة الـعرض (في
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ذكــر طــبــيب اخــصــائي  ان هــنـاك
ـكنك ان الـعـديـد من االمور الـتي 
تـقـوم بـهـا لـتـخـفف آالمك وحتـافظ
عـــلى نـــشــاطك . ولـــفت الـــدكــتــور
عـبدالـوهاب اجلبـوري رئيس قسم
الـعالج الطبيعي في جامعة الهاي
 الــدولـيــة في هـولــنـدا  الى ان من
ــســاعـدة ــهم الــقــيــام بــشـئ مــا  ا
نـفـسك  الن هـذا يـدل عـلـى طـريـقة
تـعـامـلك مع مـرضك ومـدى تـاثـيره
عــــلى حــــيـــاتـك .  بـــالــــرغم من ان
بـعض انـواع الرومـاتيـزم تتـحسن
مـع الوقـت من غـيـر مـعـاجلـة  فان
الـبـعض االخـر اليـتم له ذلك  . هذا
اليــعــني انه اليـوجــد طــرق فـعــالـة
لـــضــبط مـــرضك او انك ســوف لن
تــتــحــسن وقــد يــتـوجـب عـلــيك ان
تــقــبل مــرضك لــيــصـبـح جـزءا من
حـياتك . ان هذا الـكالم سهل ولكن
تـطبـيق ذلك صعـب  النك ستـتذكر
الـصحة التي كـنت بها قبل مرضك

بـتجربـة االبر كوســـــــيلة االحداث
الـتخـدير في الـعمـليـات اجلراحـية
مـادامت هـذه االبـر قد جنـحت مـنذ
االف الــسـنــ  في عالج االمـراض
وازالــة االالم من اجلـسـم   ومـانـو
ــثل الــرائع ومــازالًــو يــضــربــون ا
بـتجربة االبر عـلى انفسهم قبل ان
يــسـتـعـمـلــوهـا عـلى مـرضـاهم …..
مــــثل انــــســـاني رائـع في ســــبـــيل

البشرية ....

دول العالم السيما النامـية منها  لديها خطط وبرامج
ـواد األولــيـة لـدعم الــصـنــاعــات احملـلــيـة  ومــنـتــجي ا
الـقـابـلة لـلـتـصـدير ألنـهـا مـصـدر عمـلـة صـعـبة . دول
عـــديـــدة تــصـــدر اخلـــضــروات فـــقط وجتـــلب مـاليــ
الــدوالرات مــنـهــا  وحــ تــتــعــطل احلــدود وتــتــأخـر
واد الـزراعية الطازجة كما مع االردن شاحنات نقل ا
ولبـنان وسـوريـا  سابـقـا وتركـيا  جنـد االحـتجـاجات
تـقـوم وال تهـمد حـتى يجـدوا حالً لـلمـشكـلة أو تـتدخل
ـصـدرين ألنهـم رأسمـال تـلك الدول الـدول لـتعـويض ا
من خالل تلك العمليات التصديرية الصغيرة أحياناً 
والكـبـيـرة في مجـمـوعـها وأثـرهـا االقـتصـادي الـعام .
قبـل شـهور كـنـتُ في األردن  ابـتـاع فاكـهـة من مـحل
صــغـيـر  فــقـال الــبـائع لي هــذه فـواكه أردنــيـة وتـلك
مصـرية وجـنبهـا اللـبنـانيـة   وحتسّـر قائـالً : افتـقدنا

من سن الفواكه السورية بسبب احلرب .
 سألته : هل نسيت الفواكه العراقية ? .

 أجـابـني رأسـاً مـن دون تأخـيـر : ال يـأتي مـن الـعراق
فاكهة أو خضروات ولم نـسمع عن شيء منها ونحن

هنة منذ ثالث سنة . في ا
 وأردف بــالــقــول : حـتـى الـتــمــور التــأتي من الــعـراق

مطلقاً  لدينا في األردن انتاج نصدر منه .
قـلت  له لديـنا رمـان شهـربان وبـرتقـال ديالى و تـمور
الـبـصـرة  وعـنب وتـفـاح كـردسـتـان وسـامـراء والـرقي
ـاليـ في والـبــطــيخ ولــديــنـا الــبــاذجنــان الـذي آزر ا
سنوات احلصار األمريكي البشع ولدينا … قاطعني :
ولديكم احلروب واإلتكاء على سلعة واحدة هي النفط.
نظـر إلي  وهو يـرى االحباط في وجـهي : لو تـقومون
بـتـنـميـة الـثـروة احلـيـوانـية وتـصـدرونـهـا لـدول اجلوار
حـيـث الـنـقل رخـيص  جلــنـيـتم الـكـثــيـر  انـتم لـديـكم
حلوم خـراف في مناطق بـالعراق مـثل الشهـد كما في

وصل  . الفلوجة وا
تنـاولت من الـبائع كـيس الـفاكـهـة  مصـابـاً باحلـسرة
واالحــبــاط  وقــد تــراءت أمــامي صــور مــجــامــيع من
ــتــقــادحــة بـالــتــرهــات واجلــبـاه أصــحــاب األلــســنـة ا
ـتـكورة في احملروقـة بـالـباذجنـان والـعـبـاءات السـود ا
ـنـطـقـة ـان  اليـعـلم أنّ الـعـراق يـقع خـارج ا فـراغ بـر

اخلضراء .

والــنــشـاطــات الـتـي لم تـعــد قـادرا
على القيام بها . 

انـك ســتـــصــاب  فـي بــدايـــةاالمــر
بــــصــــدمـــة يــــتــــبــــعــــا الـــغــــضب
ـاذا واالمــتــعــاض وقــد تــتــســاءل 

حدث هذا لي بالذات ? 
وشرح اجلبوري األمر بالقول :

 ثـم تــاتي االيــام الــصــعــبــة  ايـام
تـشعر فيها باالحباط وخيبة االمل

شـاعر . ويـجب ان تـعتـرف بهـذه ا
وال تـخـفـيـهـا النـهـا طـبـيـعـيـة .  ان
الـتـعـرف عـلى مـرضـك  والـتـحدث
ـــوضــــوع  كل هـــذه حــــول هـــذا ا
االمـور  قد تساعد على العبور الى
احملــطـة الــتــالـيــة وهي بـدء قــبـول
مــايــحـدث والــتــصـرف بــدء قــبـول
مـايحـدث والتصـرف بدءا  من هذه
الــنـقــطـة بــالــذات. ومن احملـتم انه
يـوجــد اوقـات سـتـشـعـر بـالـغـضب
واحلــزن او االحـبــاط لــكن الـتــعـلم
عـــــلى تـــــقــــبـل االمــــور كـــــمــــا هي
سـيـسـاعـدك عـلى االسـتـفـادة اكـثـر
كنك في حـياتك العملية  وهكذا 
ان تـكـون نـظرة مـسـتقـبـلـية فـتـجد
الـــطــرق الـــتي ســتـــســاعـــدك عــلى
الـــتـــعــامـل مع مـــرضك بــطـــريـــقــة
ايــجـــابــيــة الن هــذا جــزء مــهم من
الــعـمـلــيـة كـكل …. تــسـكـ االلم –
ــا يــصـبح من عــنـدمــا تــكـون مــتـا
الـصـعب ان تتـخذ مـوقـفا ايـجابـيا

من احلياة .   
وعـــــــنــــــد ســـــــؤال االخــــــصـــــــائي

عــبــدالـوهــاب اجلـبــوري اذا مـاذا
ـــــكــــنـك ان جتــــرب عـالوة عــــلى
االدويـة الـقـاتلـة لاللم او الـعقـاقـير
االخـرى الــتي وصـفـهـا لك طـبـيـبك

لتسهل امورك  ? 
أجــــاب قــــائالً : هــــنــــالك عــــدد من
االسـاليب اخملتلفـة التي استعملت

ساعدة الناس
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ـارس الـصيـنيـون الوخـز االبري
ارسه االن عدد مـنذالفي عام كما 
كــبـيـر من االطـبـاء الــغـربـيـ عـلى

ازالة االلم . 
ـــرض بـــالــــرغم من اصــــابـــتـــهم 
ـفـاصل  فان الـعـديد من الـتـهاب ا
الـناس يـقومون بـاعمـالهم بطـريقة
طـبيـعيـة ويتـحكـمون في امورهـــم
بــواسـطـة االدويــة الـقــاتـلــــة لاللم
وادويـة اخـرى تعـزز االبـر الدقـيـقة
ـا فـي نـقـاط مـحــددة في اجلـسم 
يــــــــــســـــــــبـب فـي اطـالق مـــــــــادة (
االنـــنـــدورفـــ ) الـــتـي تـــعـــتــرض
رسـلة الى الدماغ  . رسـائل االلم ا

ولـــذلك تـــتــبـــاين احـــتــيـــاجـــاتــهم
ومـتـطـلـبـاتهـم بالـنـسـبـة لـلـهواتف

احملمولة او الهواتف الذكية.
يـذكــر أن هـنـاك هـواتف مـصـمـمـة 
خـصـيصـاً لـكبـار السـن لكن هـناك
خـيــار تـعـديل األجـهـزة الـقـيـاسـيـة
الـعادية لـتلبيـة احتياجـات الكبار.
ــــكن أن يــــواجه كــــبــــار الـــسن و
صـعـوبـة في الـلـمـس أو الـرؤية أو
الــســمع إلى جــانب صـعــوبــة فـهم

كـيـفـيـة عـمل الـعـديـد من الـهـواتف
ثال. الذكية على سبيل ا

ــاني إنه من ويـــقــول اخلــبــيـــر األ
األفـــــضـل شــــراء الـــــهـــــواتف ذات
األزرار الــكـبــيـرة أو ذات الــشـاشـة
األكــبــر لـكــبـار الــسن كــمـا يــوجـد
أيــضــا هـاتف ذو 5 أزرار وهــو مـا
يــلــبـي احــتــيــاجــات كــبــار الــسن
مــضــيـفــاً أنه كــلـمــا كـان تــصــمـيم
الـهـاتف بـسـيطـاً ودون الـكـثـير من

اإلضافات كان أفضل لكبار السن.
وقـال دريك لورنتس «خـبير تـقييم
الـسلع االسـتهـالكيـة والذي اخـتبر
الــــكــــثــــيــــر مـن الــــهــــواتف الــــتي
ـفـاتيح تـسـتـهدف كـبـار السن إن ا
الــكـبـيــرة الـتي يـســهل اإلحـسـاس
جـيدة بالـنسبة لألجـهزة البـسيطة
وكـذلك بـالنـسـبة لـلـهواتـف الذكـية

. سن التي تستهدف ا
ويـضيف لورنتس أن هناك فرصة 

لـتـحـس الـهـواتف عـندمـا يـتـعلق
األمـــــر بـــــقـــــائـــــمــــة الـــــتـــــصـــــفح

واالستخدام.
 وبــالــنـــــــــســبـة لــلــكــثــيـريـن فـإن
ـــات الــطــوار من وظـــيــفــة مـــكــا
الـتفـاصيل األكـثر أهـميـة بالـنسـبة

. للمسن
 وهــنــاك بــشــكل عــام زر مــنـفــصل
ـات ويــكـفي الــضـغط ــكـا لــهـذه ا

. على الزر ليظهر رقم الطوار

اني ÊU   قـال خـبيـر أ e? « ≠5 d?Ð
إن اخــــتــــيــــار هــــاتـف ذكي ســــهل
االسـتخدام لكبار السن ليس مهمة
سـهــلـة عـكس احلـال عـنـد الـبـحث
عـن الـهــاتـف الــذي يـحــتــوي عــلى
أفــضل كـامـيـرا أو عــلى الـبـطـاريـة
األطـول عمراً. وقـال اخلبيـر نيكوال
رويــهـرشت من »احتــاد مـنــظـمـات
ـاني إن مجموعات كبار السن «األ
كـبـار السـن غيـر مـتجـانـسة تـمـاماً
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ـوذجاً مصـغراً من اجلـروح التي تـندمل ذاتيـاً وذلك لدراسـة آليـات النزيف تـحدة  ا
والـتـجـلط داخل جـسم اإلنـســان أو مـنـصـةً عـلـمـيـة في مــجـاالت الـتـشـخـيص الـطـبي

واختبار األدوية اجلديدة. 
ـوري والباحث واالس وقال رئـيس فريق البـحث ويلـبر الم من كـلية الـطب بجـامعة إ
عهد جـورجيا للتكـنولوجيا إن جتلط الدم كولتر من قسم الـهندسة الطبيـة احليوية 
لـوقف نـزيف اجلـروح عـملـيـة تـتعـلق بـاألوعـيـة الدمـويـة الـتالـفـة والـصفـائح الـدمـوية
والبـروتينـات اخلاصة بـالتجـلط والتي تشـكل سوياً نـوعاً من الشـبكة لـلحيـلولة دون

استمرار النزيف. 

ــتـخــصص في األبــحـاث الــعــلـمــيـة عن ــوقع اإللــكـتــروني (فــيـز دوت أورغ) ا ونـقل ا
عمول بـها حاليـاً لدراسة جتلط الدمـاء تتطلب فصل الباحثـ قولهما إن (األسـاليب ا
ا يحدث نعنـا من رؤية الصورة الكـاملة  كل عنصر من هـذه العناصر على حـدة ما 

ريض). داخل منظومة التجلط بجسم ا
ويتكـون االبتكار اجلـديد من طبقـة من اخلاليا الغشـائية البـشرية التي تـغلف األوعية

الدموية داخل جسم االنسان وتثبت فوق صمام هوائي.
ويـحـدث اجلـرح اإللـكتـروني عـنــــــــد فـتح الـصـمـام الهـوائي فـتــــــــــتـدفق كـمـيات من
ـعــدل يـصل إلى 130 الـدمــاء الـبـشــــــــريـة الــتي  الـتــبـرع بــهـا عــبـر هـذا اجلــرح 

ميكرومتراً.
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الرئيس األميركي السابق باراك
أوبـاما تـعلـيـقات سـاخرة بـشأن
أذنــيه وشــعــره الـرمــادي أثــنـاء
إزاحـــة الــســـتــار عـن لــوحـــتــ
زيـتــيــتـ فـي مـعــرض الــصـور
الــوطـني الـذي تـديــره مـؤسـسـة
سـميـثسـونـيان. واخـتار أوبـاما
وزوجته الفنان كـيهيند وايلي
ي شيـرالد لـرسم اللـوحت وإ
اللتـ ستضـافان إلى مجـموعة
لـــــــــوحـــــــــات الـــــــــرؤســـــــــاء في
ــعــرض.  ووايــلي وشــيــرالـد ا
أول فـــنــانـــ من األمـــيــركـــيــ
األفــارقـة يـتم تـكـلــيـفـهـمـا بـرسم

لوحة لرئيس أو لسيدة أولى.
 وجـــرى تــصـــويـــر أوبــامـــا في
الــلــوحـة الــتـي رســمـهــا وايــلي
جالسا على مقعد بني اللون مع
خــــلـــفـــيـــة مـن أوراق الـــشـــجـــر
اخلـــضـــراء الــــنـــضـــرة وزهـــور
مـــلـــونـــة.  ولـــوحـــة مـــيـــشـــيل

تـصـورهـا جـالـسـة وقـد وضـعت
يدا أسـفل ذقنـها وأحـاطت يدها
األخـرى بــكـمــبــيـوتــر مـحــمـول
بـيــنـمــا كـانت تــرتـدي فــسـتــانـا
طويال فضـفاضا مـزينا بـأشكال
هـندسـيـة.  وأثنى أوبـامـا على
الـلـوحة الـتي رسـمـتهـا شـيـرالد
لزوجـته ميـشيل وقـال (أريد أن
أشــكــرك عــلـى هــذا الــتــصــويــر
ـــذهل جلــمــال وذكــاء وســحــر ا
ـــــــــــــــــــــرأة الــــــــــــــــــــتــي ودفء ا
أحــبــبـتــهــا).  وقـال مــازحـا إن
وايــلـي الــذي رسم لــوحــته كــان
أقل حـــظـــا ألن مــوضـــوعـه كــان

(أقل جاذبية).
 وأضاف (حاولت الـتفاوض مع
كــيـهـيـنـد عــلى أن يـظـهـر شـعـرا
رمــــاديــــا أقـل في رأسـي لــــكــــنه
نزاهـته الفـنية مـا كانت لـتسمح
له بفـعل مـا طلـبته مـنه…حاولت
الــتـفــاوض عــلـى أذنــ أصــغـر

لكني فشلت في ذلك أيضا).
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ثـقـافــة الـيـابـان.. يــشـعـر أغـلب
الـــرجــال بـــاحلـــرج من تـــقــد
ن يعتـزون بهم لكننا الزهور 
نريد إرسـاء عادة جديـدة تمكن
الـــــرجل مـن تـــــقـــــد الـــــورود
خـــاصـــة فـي يـــوم مـــثـل عـــيـــد
احلب).وقالت يوكو كينوجاسا

التي كانت تتـسوق في الشارع
(بـالـنــسـبـة لـلــنـسـاء خـاصـة...
تــــلـــــقي الــــورود يـــــشــــعــــرهن
بـالــسـعــادة).وقـالت مــتـســوقـة
أخرى تدعى ايـكا أكوهوري إن
أحــدا لم يــقــدم لــهــا الــورد في
حياتها. وبالنسبة لها فإن عيد

احلب يعني أن تـخبز وتـستعد
ـــوعــــد غـــرامي مع وتـــخــــطط 
زوجـها.وقـالت (من الـصعب أن
كن تـقـول لـرجل يـاباني :هـل 
أن تــأتـيـني بــالـورود? لـكن إذا
وجـد رجل يفـعل ذلك فـسأرحب

بشدة).


