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عالم الحبعالم الحب
للكاتب

يوسف زوره الصبيحاوي

2020  الطبعة الولى 



بسم ا الرحمن الرحيم

المقدمة

ـــر لِي أَْمِري َواْحُلْل ُعـــْقَدًه ِمْن   {َرّبِ اْشَرْح لِي َصــْدِري َويَّسِ
) 28 – 25طه :  ( }َقـــولي لَِســـانِي يَْفَقٌهوا 

بسمه تعالى افتتح قولي... 
 ألى كل من يهمه أمر الكتاب أو محتواه,

 كل ما سيأتي لحقاً في هذا الكــتاب هو يمثل عقــليتي و فكـــري و
 حريتي,وأنا لست بعالم لكتشف, ولست بمرجع ُلففتي, وما العلم إل

 من ُعند ا العزيز الحكيم. 
 سيتنــــاول هذا الكتاب تجربتي الشخصية وتجربه حقيقيه لشـخاص

وحياة الحب.مفهوم الحب  اخرين عن 
المهم أن تعرف سيدي القارىء, 

تب هذا الكتاب لتنميه الفكر و تغيير المنظور في كل ما يخص الحب,  كف
 وتبقى هذه وجهه نظري فقط,

حــــسب به يتـــعامل الحـــب ف أنا أؤمن أن لكل شخص مفهوم عن 
 شخصيته و أخلقه و كرامته, ولكن هذا ل يمنع وجود أشياء أساسيه 

  فـــــــي يرغـــب يجب أن تترسخ في ذهن كل من (يدعي الحب) أو 
 تجربته. 

 اوفقنــاأتمنى لكم قراءه ممتعه وفكر يختلف بعد ختم هذا الكتاب  
 وأياكم لتقديم كل ما هو خير للمجتمع العربي.

         الكاتب         الكاتب                                                          
يي                                                        يوسف زوره الصبيحاو                                                        يوسف زوره الصبيحاو
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 أولً : الحــــــب
  
أ – تعريف الحب :أ – تعريف الحب :  
مشاعر صادقه نابعه من القلب تصصلل الى قلب الشخص الخر, فيملك   

 الحبيب عقلك و قلبك و يشغل ذهنك و يسيطر على سمعك و بصرك,
 فيبدوا لك أن كل من حولك أموات إل هو فصأصصبح يعتلي القلب و يشغل

 الذهن.

 ول يمكن إعطاء تعريف واحد للحب بل هو عالم خاص يصعب تعــريفه
 و هو عالم ثاني مليء بالمشاعر و الحاسيس الصادقه منها الفـــرح 
 و الحزن و البكاء و الشوق و البتســـامه و الغضب و اللوم و المـعاتبه

التضحيه. و المل و 

 ومن صفات الحب الحقيقي هو الترابط الذي ل يمكن أن يستطيع فيه
 طرف منهم الستغناء عن الخر.

 ومن ضمن الشــياء الجـــميله فيه الثقه و الشــعور بالمان مع هــذا
 الشخص فإن الحب الحقيقي الصادق ل يعرف المجاملت و ل الخيانه,
 و الحساس بالغيره و الحترام المتبادل و تصَقبفل عيوب بعضهم البعض.

 و الحب الحقيقي ل يفبنى على الشكل الخارجي بل يعتمد بالساس
 على مشاعر القلب, فصالحب ل يؤمن بالشكل الخارجي مهما كان بل

 يؤمن بُلفغة جمال القلب.

ــــيلبصاً ) و كصما قيل:  ـــيلْن عص ــــلبف قلـــباً ل تفبــــُصرف العص ـــــبص القص ( إذا أصحص
ــبصاً صــاُدقاً فل تستطيع أن تصجُد عــــيوب في  أي إذا أحببت شخصاً حف
ثص عنها غيرك. دص  شكله و مظهره الخارجي بل ل تكاد تفبُصرها مهما تصحص

 و هكذا نكون قد تحدثنا عن تعريف مختصر للحب و بما أننا عرفنا مــا 
 هو الحب علينا أن نعرف كيف ينشأ و يبدأ الحب ؟ و كيف نشعر به ؟

 و متى أعرف أنني أفحب فعلً ؟ 
نصتصطــــرق  سنتحدث عن هذا و أكثر خلل الصــفحات القـــادمه, و سص

 بالبدايه الى مراحل الحب الربعه...
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ب – مراحل الحب الربعه :ب – مراحل الحب الربعه : 

 للحب مراحل عديده و تدريجيه تأتي تُباعاً, فصُمنص المستحيل أن يبــدأ
اها, و أنا من الشخاص الذين ل يؤمنون بالحـب  الحب بين ليلةو و ضفحص
ث إل بالمسلسلت الهنديه,  من النظره الولى فهو مجرد كذبه ل تصحدف

هف أنه وقع بالحب من النظره الولى ولكــــــن   قد يوُهم الشخص نصفسص
 عليك أن تعرف سيدي القارئ أن هذا يسمى إعجاب فقط .

 
 قصسمتف مراحل الحب من وجهة نظري إلى أربـــــــعة مـــــراحـــــــل
 هــــــــــــي : { العـــــجاب \ التعـــــلق \ الحــــــب \ العشــــــق } 

 سنتحدث عنها بالتفصيل في ما يلي  

- العجــــــاب- العجــــــاب11 
 وهو أول مراحل الحب والذي يجب أن تمر به جميع العلقات, وهو من 
 المراحل التي تبقى معلقه في أذهان الطرفين, وعادًة ما يكون مليء

 بالمواقف سواء كانت مضحكه أو محزنه.
 

 العجاب بداية الحب ففي كل العلقات كان هناك إعجاب سواء مــــن
 كان من طرف واحد أو من كُل الطرفين,

خصو يراه لول مره و يصلُفتف إنتبــاهه وينــجذب   فقد يفعجب النسان بشص
جبص بشخصيته أو طـــريقه كـــلمه أو  إليه بأي طريقه كانت, سواء أفعف
 إسلوبه أو ُضحكصته أو أخلقه أو حتى نظرته, وفي كثير من العـــلقات

 بدأ العجاب بنظرات متبادله.

لماء النفس تستمر فتره العجاب بين الطرفين ما  و بحسب ما قال عف
 يفقارب ثلثة أشهر يزداد فيها العجاب يومــــاً بعـــد يـــوم وكلما إزداد

 العجاب إزدادت إحتمالية نشوء الحب بين الطرفين.
 

 وعموماً عليك أن تســـتغل هذه الفتـــره لتعــــرف كل ما يخص هــذا
 الشــــخص إذا رأيت فعلً أنه يجذبفك فعليك أن تعــــرف إهتمـــامـــاته

 وما يفسُعده وما يفحُزنصه وماذا يحب وماذا يكره.
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 ول تستهين بالعجاب فهو أساس كل شيء العجاب هو ما يدفـــعك 
 لمعرفه المزيد و المزيد عن الشخص المقابل و يجعلك تففكر في ما إذا 
 كان هذا الشخص هو الشـــخص الذي يفناُسبصك أو كـــنت تصحــلفم به أو
 تتمناه, كل هذا سوف تبحث عنه بتأني و بدون إستعجال لكـــي تقرر

 و تجد إجابات على أسإلتُك.

لفــــــــق22  لفــــــــق- التصعص - التصعص
هو ثاني مراحل الحب و أصعبها فــبعد أن قضيت ثلثة أشهر تقــــريباً   

 من العجاب و المتابعه, وكل يوم تكتشف شيء جديد يجعلك تفعـجب
 بهذا الشخص أكثر فأكثر, فيتحول العجاب ل إرادياً إلى تعلفق فتـشعر
 أن يومك أصبح ل يكتمل إل برؤية هذا الشخص أو سماع صـــــــوته أو 
 رؤية أي شيء يتعلق به, المهم أن تشعر بوجوده و أنه قريب ُمنك.

 و هذه المرحله تجعلك تهتم بكل شيء يخص ذلك الشخص و تبـــــدأ
 تشعر أنك أنت جزء من حياته ومن الطـبيعي أن يــــلحظ الشـــــخص 
 المقابل من كلمك و إهتمامك و تصرفاتك أنك معجب به و تهتم لمره.

 
 ومن الطبيعي أن تفعل أشياء مجنـــونه أو غير متـــوقعه فـــي هـــذه
 المرحله مثل أن تدافع عن ذلك الشخص أو تنجز له مهمه ولم يــــكن
 مطلوب منك ذلك, ولهذا قلت لكم أنه سيلحظ إهتمامك و إعجـــــابك 
 و تصرفاتك, قد يتفاعل الشخص المقــــابل مع ما تفعلــــه فـــي هذه
 المرحله فيبدأ يبادلك الشعور ولكن قد يحتاج الموضوع الى كـــثير من
 الوقت فل تستعجل, وقد ل يفبدي لك أي إهتمـــام وهـــذا طبيعـــــي

 يجب عليك الستمرار بالهتمام أكثر وتتحدى هذا الرفض,
 لكن قبل أن تفعل ذلك تـــــذكر الســـــؤال الذي طرحته على نفسك

 هل يستحق هذا الشخص أن أٌكمل حياتي معه ؟ 
 نعــــــم فإذا كانت إجابتك

 فل تستسلم لشيء وقاتل من أجل فتح قلبه و و كسب عواطفه.

رهقه وقد تكون حاسمه, ولكن هي الساس  التعلق مرحله صعبه و مف
 الذي ســتبني عليه علقـــــتك, وهي التي تحدد النظره الولــــــــيه 
 و الرؤيه المستقبليه, فعليك إستغللها بشكــــل صحيح و صــــــاُدق.
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بعد أن اصبحت العلقه متطوره نسبياً و بات الطرفان يتبادلن شـــعور 
 العجاب و التعلق يوماً بعد يوم و بدأ احدهم يتقرب من الخر أكـــــــثر
 فأكثر و باتت قلوبهم تشعر أن هذا هو الشخص المثالــــي لفكمــــــل

 حياتي معه و نبني أسرتنا سوياً.

 و في هذه اللحظات تكون القـــلوب قد نبضـــت و العقــــول إختــــارت
 و النففس إقتنعت,

هيأ ليذهــــب المســار الى المرحله الثالثـــه ويصُحطف  وبات كل شيءو مف
ُرحاله في أجمل المراحل...  

- الحـــــــب- الحـــــــب33  
أجمل و أروع المراحل,  

 في هذه المرحله تخضع القلــــوب لبعضهــــا رفغماً عن كفل الموانــــع
ملف المحبين فتكون المشاعر متبادلــه مليئـــه  و المصاعب ويتآلف شص

 بالحنان و الهتمام و العنايه.

 تبدء هذه المرحله بالعتراف و يكون فيها نـــوع من التوتر و الخـــــوف 
 من الرفض ولكن عندما يأتــــي القبــــول يصعمف الفــــرح في قلوبهــــم 
 وتبدأ علقه الحب التدريجي فل تتوقع أن الحب في البدايه سيستمر  

 كما هو بل سيزداد يوماً بعد يوم.

فما أجمل أن تقول {أفحبك} لشخص تحبــه من قلبك وما أجمــــل أن  
. تسمعها منه بمشاعر صادقه كفل يوم

 العلقه ستتطور كل يوم أكثر و سيزداد الحديث و يكون أكثر تفصيـــلً
باً.  و أكثر حف

 و يبدأ الخجل يتلشى بينكم تدريجياً ويكون الحديث اكثر راحــــــــه و 
 إستقرار بمرور اليام, و بالتالي يفصبح يومــــك ل يكمــــل إل بوجــــود 
 محبوبك وقربه إليك و إلى قلبك, وتٌصبح تدريجياً ل تفبالي لحد غيـــره
, فتشعـــر أن  أو لشخص ُسواه كأنما الكل ميت في عينيك و هو حصيل
ـــك  الحياة توقفت لو غاب عنك ليومو واحد وكأنه أصبح مأكلك و مشربـص

 سمعك و بصرك و كأنه إدمان في جسدك تتوقف حياتفك عليه.
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طاك ثابته لتفكُمل حياتك مع  و بمرور اليام ستصبح قناعتك كامله و خف
 هذا الشخص الى البد ول تسمحون لي شيء أن يفرقكما ُسوى

 الموت.
 أجمل شعور لدى النسان في هو في هذه اللحظات عندما يشعر
 أنه وجد الشخص المثالي و المناسب له و توأم روحه لذلك عليك

 أن تبحث كثيراً عن هذا الشخص لتشعر بـُلصذة ما حصصدلت.

 الكلمات قليله لكن هذا الشعور ل تصصفه الكلمات,
ل إل بعد التجربه.  و الحساس ل يصلُ

 
 -العشـــــق -العشـــــق44  
أبلصغف المراحل تطوراً و نفضجاً وأكثرها جنوناً بُنصفسُ الوقت... 

 العشق هو آخر مراحل الحب و أعظمها,
 ل يفعاتصبف فيه النسان على  افعاله و أقواله بسبب زيادة الحب عن 
 الحد المعقول ويمكن أن يصل هذا الحب الى حد الجنون كما حدث 

 مع قيس بن الملوح و الملقب بمجنون ليلى.
 سنتطرق الى هذه القصة لمجنون ليلى (في ملحق الكتاب).

 هذا العشق عذري نابع من القلب يسيطر عليه القلب كلياً وكأن 
 العقل لم يعد يفكر أو يخشى أي مخاطر أو مصائب يقع فيها

 بحيث يصل فيها الى مرحله ل يريد سوى أن يكون بقرب معشوقته
 وكأنه صار يحيى من أجلها فقط يحيى لقربها و سعادتها.

 قلنا أن الحب جميل, لكن العشق كارثي يا سيدي
تيماً بشخص آخر.  فــ ا المستعان عندما يعشق النسان و يصبح مف

العشق خارج عن إرادة الشخص, ولكن سيطر على حبك و ابقُه في  
 الحد المعقول كي ل يتحول أجمل شعور في هذا الكون الى كارثه

 حقيقيه يستحيل التخلص منها.
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وبعد أن عرفنا مراحل الحب الربعه أصبحت تعرف ما هو الحب وكيف  
 يبدأ وكيف يتصاعد تدريجياً.

 تذكر دائماً أن تكون واثقاً بما تفعل حاملً للمسؤوليه واعياً لما
 سيحدث وأهمف شيءو أن تعرف ما هي خطوتك القادمه فمن يسير

 بل خطوات يقع.
ع عقلك, وأحَب بصدقو و إخلص, بعطاءو و ثناء...  ُ  افتح قلبك, وسل

  

لوحة سيستا*لوحة سيستا*
*وهي من أومل اللوحات العالمية عن الحب للفنال الهولندي ب ينسنا  ال ووند* 

وتعذف أيضام هذه اللوحة باسم باستذاحة من العملد 
وتظهذ  ي هذه اللوحة الجميلة المليئة بالحب والإهتمام الحبيبة وقد أستندت على صدر حبيبها لتستذيح

من العمل  ي إحدى الحقول، وقام الفنال ب ال ووند بذسم لوحة استذاحة من 
، وتعد هذه اللوحة من اللوحات الذومانسية الذائعة،1890العمل  ي عام 

 مليول دولار أمذيكي 150 ويقدر سعذها بأكثذ من 

*يعد الفنال ب ينسنا  يليم  ال ووند الفنال الهولندي من أشهذ  ناني التيويذ التمكيلي وهو ميند
كأحد  ناني الإنطباعية، وقد حيدت لوحاته على المهذة والمعبية الكبيذة بين العالم كله 
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*لوحة*لوحة
القبلةالقبلة
الخيرةالخيرة
لروميولروميو
وجوليتوجوليت

*هذه اللوحة تم
رسمها على
أنامل الفنان

النجليزى نفرانك
برنارد ديسكيك

.1884في عام 
وهذه اللوحة تعد
من أجمل وأرقى
اللوحات العالمية
عن الحب
والرومانسية,
فهي لوحة زيتية
قد نالت شعبية
فائقة وأختيرت
أكثر من مرة
لتكون أفضل
عمل فني

رومانسي في
بريطانيا.

ويظهر في هذه اللوحة العاشقان نروميو وجوليتك وهما يختلسان قبلتهما الخيرة من
الحياة, فهي تعبر عن العواطف الرومانسية والخلص بين العاشقين في الحب, وقد قال
الناقد الفني البريطاني نغودفراي باركرك  أن لوحة القبلة الخيرة تعطي النطباع بأن
الموت يقترب, ولكن الحَب ل يموت أبًدا, وبأن الرومانسية هي الحلم الذي ليزال يعيش

في قلوب المليين حتى يومنا هذا.
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ثانياً : الغيــــره
 
أ – تعريف الغيره :أ – تعريف الغيره : 
قلق دائم ومخاوف وافكار يصاب بها كل من يحب,  

 وهو رفض تامل لن يشاركك أي شخص في محبوبك,
 وتحدث الغيره لسباب كثيره منها :

 من ازدياد تقرب الشخص المقابل إليهالخوف•
 من تطور علقتهماالخوف•
من خساره محبوبكالخوف •
من أن الشخص المقابل يريد سرقته منكالخوف •
 من الخيانهالخوف•

 وكما لحظتم في بدايه النقاط السابقه كلها كانت تبدء بــ(الخوف),
 لن الغيره هي مجرد مخاوف و أفكار تصيب النسان تجعله يرفض أي

 شخص يريد التقرب من محبوبه.

 وكل ما يفكر به الشخص الغيور ليس بالضرورة أن يكون موجود على أرض
 الواقع ويبقى مجرد أفكار و مخاوف.

 يعتبر البعض (أن الغيره هي: عدم الثقه) هل هذا صحيح ؟
فالغيره ليس لها علقه بالثقه أبداً,ل,  بالتأكيد 

 مهما كانت ثقة الشخص في محبوبه ولو بلغت السماء فإنه سوف يغار
 ُحفاظاً على محبوبه من أي شيء, فهو يعتبره أحد أملكه الثمينه ول يريد

 من أحد التقرب منه.

 لُذا من حصقل كل عاشقو أن يغار و هذا أمر طبيعي جداً ول تستغرب من 
 شخص يغار من أشياء أنت تعتبرها ليست ذات قيمه,

 ولكن صصدلق أنها تؤثر كثيراً على الشخص المقابل, لذا عليك النتباه لكل
 شيء يغار منهف شريكك و عليك البتعاد عنه,

لن الغيره تؤلم القلب يا سيدي
فـ راعوا غيرةص من تحبون
وتأكد أن من يغارف عليك

قصك. فهو يعشص
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 وفي رواية إختلف البعض على ُصحتها:
(عليها السلم) على زوجته فاطمه الزهراء عليه السلم)( دخل المام علي بن أبي طالب 

(صلى ا عليه وآله وسلم)بنت خير البشر محمد بن عبد ا   

فرآها تستاك بسواك من أراك فقال لها في بيلتين جميلين:  

 حظيت يا عود الراُك بثغرها *** أما خفت يا عود الراُك أراكص
لو كنت من أهل القتال قتلتك *** ما فاز مني يا ُسواكف ُسواكص

 وهذان البيتان يوضحان 
(عليهما السلم) غيرة أمير المؤمنين على سيدة نساء العالمين 

 وهذا دليل أن كل من يحب يغار.
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 الغيره : الغيره :أنواعأنواع –  – بب

الغيــره المكتومةالغيــره المكتومة- - 11
وهي الغيره المخبأة التي ل تظهر للشخص المقابل بأي شكل من الشكال
وهي غيره بشعه جداً لنها موت بطيء ل يشعر به أي شخص ُسوا من يغار.

إذا كنت تغار بدون أن يشعر الشخص المقابل فأنت تستحق التهنئة لن هذا
المر صعب للغايه و مؤذي بشكل ل يفصدصق بل يكاد أن يكون قاتل.

والغيره المكتومه ل فائده منها ولن تستطيع تغيير أي شيء وسوف تحصل
منها الذى و اللم فقط...

الظاُهرةالظاُهرةالغيــره الغيــره - - 22
الغيره نفسها ول تتغير إل في طريقتها فــالغيره الظاهره هي التي
تظهر للحبيب بقصد أو من دون قصد أو يشعر بها من دون أن تتكلم

المهم هو أن يعرف بوجود الغيره 
لماذا....؟

لن البشر في طبيعة تكوينه يحب الشخص الذي يغار عليه
لذلك أظهر غيرتك من دون خوف أو تردد إجعل من تحب يشعر بغيرتك
وبحجمها لنه سيزداد لك حباً وستحقق شيء إيجابي من غيرتك بدلً

من اللم فقط.

أنت بنفسك ســتحب الشخص الذي يغار عليك وتشعر بأنه يريدك له
فقط ويعتبرك من أشيائه الثمينه التي ل يريد أن يشاركه فها أحد.

ومن درجه حبك لغيره الشخص عليك ســتتعمد أن تجعله يغار في بعض
الحيان لتزداد به عشقاً.

المهم أن تتعلم مما سبق أن تظهر غيرتك ول تكتمها 
و أن تزيل الفكار الخاطئة التي تعتقد بها أنك تزعج المقابل وتضايقه بغيرتك

بل على العكس,
 

تفنن في غيرتك وإمنع الشخص الذي تحبه من أي شيء يجعلك تغار فهو
سيحب ذلك و يزيده حباً لك.
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ثالثاً : الهتمام

 الحب وأحد أعمدته المهمه والذي تبنى عليهالهتمام هو من أساسيات
الكثير من العلقات, 

ويستمر الحب بإستمرار الهتمام,
فإذا غاب الهتمام لم يعد للحب أي قيمه تذكر,

الحب ل يبنى على الكلم الجميل المعسول ولكن يبنى بالهتمام الذي
يترجم الى أفعال كثيره تثبت حب الشخص.

وكثير من نراهم يتكلمون بإسم الحب ويقولون... أحبك  
لكن السؤال هو أين الهتمام ؟
ما فائده الحب إذا لم تهتم؟

ما فائده الحب إذا لم تنتبه لصغر تفاصيل الشخص الذي تحبه 
وتهتم لصغر تغيير يطرأ عليه, وللمناسبات والذكريات التي يحبها و تعني له

الكثير.

يا سيدي ويا سيدتي...
ل تتكلموا بإسم الحب إذا لم تتقنوا الهتمام
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إذاً قد تتسائل كيف أفتقن الهتمام؟
الجواب بسيط   إهتم كثيراً وبشغف وبنيه طيبه غير خبيثه,

سوف تجذب وتسحر من تهتم به حتى لو كان ل يحبك.

الرجل والمرأة ينجذبون للهتمام ولكن تكون المرأة أكثر إنجذاباً وتأثراً لدرجه
كبيرة.

وعن تجربه شخصيه سأحدثكم
أفعجبت بفتاةو ذات يوم وبدأ العجاب يزداد يوماً بعد يوم

الى أن تحول هذا العجاب الى حب فجاء الوقت للعتراف,
قلت لها إني أفُحبفها 

ولكن جاءت الجابة صادمه...!
قالت : نحن لسنا لبعضنا ومن المستحيل أن نكمل سوياً

تأثرت كثيراً بعد هذا الكلم ولكن لم أتراجع يوماً
بدأ إهتمامي يزيد لها يوماً بعد يوم وبدون أن أفسيطر على أفعالي

وبدأت أهتم بأصغر التفاصيل وأكثرها دقه
وقمت بعمل مفاجئه لعيد ميلُدها والكثير من المور التي لم تتوقع أن أهم

لها,

وبعد مرور أشهر على هذا الحال...

بدأت أفعالها تتغير وبدأ الكلم يتدرج نحو الفضل
الى أن قالت في أحد اليام : أفحبك  !   لم يسبق أن إهتم بي أحد الى هذا

الحد و حتى أهلي,

فُرحت كثيراً بهذا الكلم الذي لم أتوقع أن أسمعه في أحد اليام ول حتى
بالحلم,

فهذا الهتمام قد نحت قصة عاشقين وطرزها بأبسط الشياء.
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ومن هذا المنطلق تستطيع أن تعرف قيمه الهتمام, 
وتأثيره الكبير على الشخاص وعلى القرارات,

فل تستصغر الهتمام, 
و اعطي إهتمامك لبسط الشياء فيكون أثرها كبيراً.

حتى أنت تريد الهتمام وتبحث عنه أليس كذلك..؟
نعم... فهذه طبيعة النسان يحب الهتمام ويبحث عنه.

*   *   *
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*لوحة رقص في ملهى مولن دو لغاليت

 رسمها الفنان الفرنسي 1876لوحة فنية تعود لعام 
نبيير أوغست رينوارك.

وهي معروضة في متحف أورسيه في باريس, وهي من أجمل اللوحات
العالمية عن الحب التي تعبر عن فرحة الطبقة المتوسطة بالحب
والمرح ويرقص بها العاشقين ويتناولون الحاديث الرومانسية الجميلة

وتظهر البهجة على وجوههم.
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رابعاً : الِخلفات

الخلفات شيء ل يمكن إنكاره لنه موجود في جميع العلقات ُسواء كان في
الحب أو الصداقة أو الزواج ...الخ,

سنتحدث عن الخلفات بالحب بشكل خاص سواء كان بين العشاق أو الزواج,
إن الخلفات تحدث بشكل طبيعي دورياً وفي فترات متباينه,

السؤال هو, هل يؤثر هذا على العلقه؟
الجواب هو .. على العكس تماماً

إن الخلفات تزيد الترابط بين الطرفين إذا كان التعامل معها ومع جميع
المشاكل بذكاء..كيف؟

بحيث تبين بعد كل ما حدث أن الشخص الذي تحبه أهم وأعلى من أي
مشكله قد تحدث بينكما,

وتبين له أنك ل تستطيع التخلي عنه في أي ظروف كانت,

هنا سيطمئن الطرف المقابل وسيظهر له المعدن الحقيقي للشخص الذي
يحبه,

نعم, الخلفات تبين المعدن الحقيقي للبشر.

لذلك ل تجعل أي خلف يؤثر على الحب الذي يجمعكم,
بل إجعله شيء إيجابي يزيد الحب بينكما و يقوي الترابط والتفاهم.

ستكتشف الكثير من الشياء في اللحظات الصعبه.

لل الضعف. إجعل من المصاعب والمشاكل نقطة قوه بدص

تحلى بالهدوء والصبر في جميع المشاكل
وتعاون مع الطرف الخر في حلها.

إنتبه لكلماتك في اللحظات الصعبه
فــ اللسان قاتل يا عزيزي.
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خامساً : نصائح في تكوين الِعلقات

ل تشتبه بين الحب والعجاب,
فــ العجاب كثير و الحب نادر.

*   *   *

الختيار مهم ُجداً فل تستعجل في إختيارك.

*   *   *

ل تجعل من الحب وسيله لتحقيق أي غايه فأنت لست وحدك.

*   *   *
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فكر بالطرف الخر قبل نفسك, وإجعل نفسك مكانه.

*   *   *

أنت شيء عظيم فل تستصغر نفسك أمام أي شخص.

*   *   *

ل ترابط بين التنازلت و الستصغار.

*   *   *
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التنازلت مهمه لستمرار العلقه ولكن ل تتنازل دائماً.

*   *   *

ل تحب أحداً أكثر من نفسك, نفسك أولى بالحب.

*   *   *

إعمل على تجربه الشخص وإختباره قبل أن تعلق روحك به.

*   *   *
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إجعل ثقتك بشريكك ل يفوقها شيء
لنك أنت من إخترته, ويجب أن تكون جدير بثقة الخرين.

*   *   *

ل تصدق ما يقال لك عن الشخص الخر.

*   *   *

ل تجعل نفسك ضحيه لُعلقه غبيه أو إختيار خاطئ.

*   *   *
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الهتمام شيء أساسي في الحب,
إهتم كثيراً بمن تحب.

*   *   *

ل تستغني عن من تحب مهما حدث,
حاربوا الجميع واستمروا معاً.

*   *   *

حادثهف يومياً ول تترك يومه يخلو منك.

*   *   *
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ل تطيلوا الزعل.

*   *   *

تجنب محاولت تغيير الخر,
إن أحببت شخصاً فعليك تقبله بكل إيجابياته وسلبياته.

*   *   *

الصراحه ثم الصراحه,
كن صريحاً مع من تحب.

*   *   *
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ل تخطط للزمن البعيد,
وُعش لحظاتك الحاليه بأجمل صورها.

ولكن هذا ل يمنع أن تفكر في تطوير العلقه 
والتفكير بالزواج ولكن بشكل مدروس غير مندفع.

*   *   *

تعلم قول كلمه "ل"
الشخص تحبه؟ هذا ل يعني أن توافقه على أشياء خاطئه.

*   *   *

يجب أن تكون مستمع جيد أثناء محادثه من تحب,
"طور مهاره الستماع"

*   *   *
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تخصيص الوقت مهم ُجداً في العلقات,
فهو يشعر الحبيب بأهميته و يعزز العلقه بين الشريكين.

*   *   *

العتراف بالذنب عند الوقوع في خطأ,
حفاظاً على قوه العلقه.

*   *   *

مواجهه المشكلت سوياً,
وحلها بالتعاون وبطريقه صحيحه.

*   *   *
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*لوحة القبلة

هذه اللوحة تعد من أشهر و أجمل اللوحات الرومانسية اليطالية التي تعبر
عن احساس الحب والدفء بشكل رائع, فهذه اللوحة الرائعة للرسام اليطالي

, وتم عرضها في1859الشهير فرانشيسكو هايز, وتم تصميمها منذ عام 
معرض باريس العالمي ونالت شهرة عالمية في إيطاليا باعتبارها اللوحة
المثالية للرومانسية والحب في العصور الوسطى, فهي مثال للعاطفة دون

تدخل العقل والذي يعد من أهم مبادىء الرومانسية.
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"أجمل ما قيل في الحب"

.. الحب الحقيقي ل يموت
.الحب الحقيقي يبقى حتى النهاية

*   *   *

إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ  
.وإذا كان صادقاً في حبه فأنت أكثر الناس حظاً

*   *   *

الحب الحقيقي ل يمكن أن تجده, 
. لنه يبنى
*   *   *

الحياة ل تعطينا كل ما نحب,  
.ولكن من نحبهم يعطونا كل الحياة

*   *   *

ل شكل في أنك أغبى الناس  
.إذا كنت تبحث عن الحب في قلب يكرهك

*   *   *

. والحياة بدون حب نعيم ل يطفاق.. الحب جحيم يفطاق 
كامل الشناوي""

*   *   *

 الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدراً 
. والكسوف هو نهايته عندما يلقي غدراً

*   *   *

26



الحب كالزهرة الجميلة والوفاء هي قطرات الندى عليها 
. والخيانة هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الوردة فيسحقها

*   *   *

واحد من أعظم اللم هو أن 
. تحب شخصاً ل يمكن أن يكون لك

*   *   *

.. الحب مشاعر جميلة وأحاسيس راقية
. الحب هو حياة القلوب الميتة

*   *   *

إذا لم تكن أهلً لقول كلمة أحبك 
.فل تقلها لن الحب تضحية وصبر وتعب

*   *   *

إذاً .. يقول القلب الصادق أنا أحبك 
. أنا مستعد لفعل أي شيء من أجلك

*   *   *

لو كان في قلبك ذرة واحدة من الحب 
. فتأكد بأن آخر ما كنت ستفكر فيه هو البتعاد عني

*   *   *

. إذا كان في وسعك أن تحب ففي وسعك أن تفعل أي شئ
اقوال تشيكوف""

*   *   *
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. الحب يكون أقوى عندما يعطي الشخص أكثر مما يأخد
"جوته"
*   *   *

قد تنمو الصداقة لتصبح حباً, 
.ولكن الحب ل يتراجع ليصبح صداقة

بيرون""
*   *   *

.  عندما تنام كل العيون تظل عين الحب وحدها ساهرة
جوته""

*   *   *

 الحب كالحرب من السهل أن تشعلها 
. ومن الصعب أن تخمدها

*   *   *

.. الحب.. الحب هو الحل المثل لمشاكل النسان على الرض
. يزلزل الروح والكيان ويفجر ثورة البركان

*   *   *

: قال رسول ا صللى ا عليه وسللم
الموالة في ا والمعاداة في ا, والحب في ا:  أوثق عرى اليمان(

,)والبغض في ا عزل وجلل
). 2539صحيح الجامع( 

*   *   *

. الذي يحب يصلدق كل شيء أو ل يصلدق أي شيء
*   *   *
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فصْرٌق كبير بين أن تحبها لنها جميلة, 
. وأن تكون جميلة لنك تحبها

أنيس منصور""
*   *   *

بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص, 
. لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم كله

حكم براندي سايندر" "
*   *   *

. الحب استمرارية ونقاء, والكراهية موت وشقاء
جون كيتس" "

*   *   *

. الحب أشد أنواع السحر فاعلية
ستاندال""

*   *   *

.  حب بل إخلص بناء بل أساس
آرثر شوبنهاور""

*   *   *

.  من يحب الشجرة يحب الغصان
موليير" "

*   *   *

. يبدأ الحب الحقيقي عندما ل نتوقع شيئاً في المقابل
أنطوان دي سانت اكسوبيري""

*   *   *
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.  الرجل يعشق بعينيه والمرأة بأذنيها
جميل أديب إسحق""

*   *   *

.  يمكننا عمل الكثير بالحق, لكن بالحب أكثر
حكم شكسبير""

*   *   *

.  أوفى حب لدى البشر هو حب الطعام
حكم جورج برنارد شو""

*   *   *

 اذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة ا 
. فانظر محبة القرآن من قلبك

ابن القيم""
*   *   *

 بما أنني رميت سيفي فإن كأس الحب 
. هو كل ما استطيع أن أهديه لمن يتعرض لي

غاندي""
*   *   *

.  قلق في الحب, مطمئن في الزواج
تشوسر""

*   *   *

 ليس الزواج مقبرة الحب, 
. فكم من حب جاء ثمرة للزواج

*   *   *
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عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة 
.سيشهد العالم السلم

"مي زياده"
*   *   *

.الحياة بدون حب وتفاؤل ل تعتبر حياة 
ندى رزق""

*   *   *

 الحب الخالص والشك ل يجتمعان, 
. فالباب الذي يدخل منه الشك يخرج منه الحب

ألكسندر دوماس""
*   *   *

.  كل ما نحبه بعمق يصبح جزءا منا
هيلين كيلر""

*   *   *

. الويل لمن تحترم الحب في عصر ل يكن للحب احتراماً
*   *   *

إنك إذا استعملت الحب يوماً كمبتدأ في جملة مفيدة  
.فستنسى حتماً الخبر إلى البد

*   *   *

تبادل الحب في جو من الصراحة الصحية  
.خير من البكي والتقلب بين أذرع البغايا

*   *   *
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طالما تمتعنا بحب من نحب  
. ولكن ل يخلد من الحب إل الخيبة

*   *   *

كانت حياته في الواقع خالية من الحب 
.مثل كهف رطب ل تزوره الشمس

*   *   *

لن النسان إذ يفقد جوهرة الحب اللمعة  
.ل يتصور أنه سيسعد بالعثور عليها مرة أخرى

*   *   *

ليس الحب لديه إل تلك الشهوة العمياء أو هذه الشهوة المبصرة  
. وهي أسمى ما عرف من ألوانه

*   *   *

. موضع الحب في نفوسنا هو مهبط الخلق والبداع والتجديد
*   *   *

نال ما يشتهى من الحب وفق ما يشتهى 
.ولكنه خسر الحترام إلى البد

*   *   *

.نشوة الحب ل تدوم ونشوة الجنس أقصر من أن يكون لها اثر 
*   *   *

هذا البلد عجيب يندفع في السياسة وراء العاطفة  
ويتبع في الحب دقة المحاسبين.
""نجيب محفوظ   السكرية

*   *   *
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إن الحب هو المغامرة الوحيدة الحقيقية في حياتنا  
.ولهذا السبب نحن نحب

*   *   *

غير أننا نقترضه من صناديق الوهم الربوية.. الحب لذيٌذ جداً 
. ونسدلده ألماً مضاعفاً بعد حين

*   *   *

.. كلماتنا في الحب تقتل حبنا 
.إن الحروف تموت حين تقالف

*   *   *

.. ما زال الصبر دواءنا جميعاً 
.وسيبقى الحب والمل عكازنا

*   *   *

الحب والحنان وحدهما  
. سيبقيان دوماً ترياق الخوف والحيرة

*   *   *

.. الحب لوعته أكبر.. الحب يؤلم أكثر
. الحب سكين نصصلها دوماً أكثر شراسة وإيلًما

*   *   *

.. الحياة ل شيء سوى الحب
.اغفر وأنس.. والحب ل يولد إل من الصفح والغفران

*   *   *
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. أقوى من الضعف.. الدم الذي يسري في العروق أقوى من الحب
. الضعفاء والفاشلون ل يمنحون الحب ول يستطيعون العطاء

*   *   *

الليل ليس ظلماً إل على من سكنت الوحدة قلوبهم, .. الليل ليس ظلمة
.بعد خلوها من الحب والرفقة

*   *   *

..تكتب له ألف قصيدة. ن الكره نعمة كبيره الحب وحده هو العذاب الكبيرإ
.لكن وكلمة واحدة صريحة.. وألف كلمة حب

*   *   *

.. حب السماء خطأ.. حب الشخاص خطأ
.حب الرمز وحده هو الصواب

*   *   *

.في الحب والسعادة ل مناطق وسطى إما نبقى أو ننسحب
*   *   *

.. كيف نغير قناعات إنسان ونعيد ترتيب أولوياته
. كيف نفرض عليه الحب إن كان ل يراه يستحق التضحية

*   *   *

. ل شيء يأخذك من اللم سوى الحب والعمل
*   *   *

.من ل يبتسم في وجه الزهر والحب
*   *   *

34



هناك قلوب قدرها أن تمنح الحب,  
. ول تأخذ سوى الظلم والنفي

*   *   *

.وهل ينسيك الحب إل الحب
*   *   *

.تتأكد فرضيتي أن الحب هو الذي يدمر النسان
*   *   *

. الشعراء ناجحون في الحب, فاشلون في العلقة
*   *   *

إذا كان الحب يستولي على المفحب تماماً في الحياة العاديلة, 
.فما الحال مع من ليس له متعة سواه

*   *   *

إن ا سيعاقب أولئك الذين لم يجربوا الحب 
.ولو مرة واحدة في حياتهم

*   *   *

لرسطو حكمة تقول إن وطن النسان حيث يرتاح,  
. وأنا أقول إن وطن النسان حيث يوجد الحب

*   *   *

كما أن لكل ضوء ظلً يدلل عليه, . ما ل نرى وجوده ل ينفي وجوده
. كما هو الحب تدلل إلية فرص ل تنتهي

*   *   *
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من القصص ما ل يفؤخذ على محمل الجد 
. والحب وقصتي معك كانت من إحداهن

*   *   *

ميلة أيضاً . الحب فعٌل ساممن السمو ومن السف
*   *   *

ربما كان رهافة كلما حاولنا القبض عليها .. ل أدري.. الحب
. تفتت كالفراشة المحروقة

*   *   *

.الحب الكبير تقتله السئلة الكثيرة
*   *   *

. الحب كذبة جميلة وأنصاف الحلول تحوله إلى ألم
*   *   *

. الحب هو المعصية الوحيدة التي يغض ا عنها الطرف
*   *   *

.. أن يفحس أيضاً.. الحب يحتاج إلي أن يفري
. فهل كنت باردة إلي هذا الحد وعمياء

*   *   *

. الحل الوسط في الحب ل يوجد إل عند الرواح التعبة والمهزومة
*   *   *

36



الخوف من العكس هو الخطير, 
.أن يولد الحب كبيراً وينتهي صغيراً كذيل سمكة

*   *   *

السعادة أحياناً, وربما دائماً, ل تتطلب الكثير, 
.سوى بعض الحب والسخاء, وقليل من الحريلة

*   *   *

.القلب الذي وسع الحب الكبير يسع الغفران الكبير
*   *   *
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ملحق الكتاب
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قصه مجنون ليلىقصه مجنون ليلى

عاش قيس وليلى في ديار بني عامر القريبة من جبل التوباد يرعيان لهلهما
الغنم, وقد كان ذلك في خلفة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان,
واشتدت العلقة بين هذين الصغيرين وكبرت حتى عشق كل منهما الخر
وفي تلك الحياة الرومانسية الخاصة احتفظت ذاكرتهما بمواقف باسمة شهد

عليها المكان والتاريخ ,

قال قيس: تعلقت ليلى وهي غّر صغيرة 
ولم يبدف للتراب من ثديها حجم 

صغيران نرعى البهم 
ياليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم.

وكان قيس ينعزل بليلى في غار في جبل التوباد, والذي كانا يجدا فيه ملذاً
آمناً, وذات فترة من الزمن خرج قيس من الغار وهجره لمدة وجيزة لغرض
أنجزه ثم عاد إليه وقدم إلى جبل التوباد وصف قيس هذا اللقاء بقوله:

وأجهشت للتوباد حين رأيته 
وكبر للرحمن حين رآني

 وأذرفت دمع العين لما عرفته
 ونادى بأعلى صوته فـ دعاني.

 أراد قيس أن ينهي صراع غرامه لليلى فتقدم لعمه في مراده لكنه رفض,
وقد كان السبب الرئيسي في الرفض ما كان سائداً من عادات عربية تنبذ
العشق, حيث كانوا يعاقبون العشاق بالحرمان من بعضهما كأبسط عقاب
يلحق بهما, أعلن والد ليلى رسمياً أنه سيحرم قيساً منها, وأخذها راحلً بها
إلى (تيماء) ليبتعد عن كلم الناس, مما أدى إلى اشعال نيران الغرام
والشوق بين العاشقين إلى أن صار اسمهما نجماً لمعاً في سماء الغزل

والغرام.
 

وقد قال قيس في ذلك:
 أل أيها القلبف اللجوجف المعذلف

 أفقء على طلب البيض إن كنت تعقلف
 أفقء قد أفاق الوامقون وإنما
 تماديك في ليلى ضلل مضلل
 سل كل ذي ود عن الحب وارعوى
 وأنت بـ ليلى مستهام موكل.
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تعزل بصبر واستعن بجلدةو:   إلى أن قال
 فصبرك عمن ل يواتيك أجمل
 فحبي لها حب مقيم مخلدف
 بأحشاء قلبي والفؤاد معلل.

 أما ليلى فقد انفطر قلبها ألماً من ذلك الفراق, 

: ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء
خرج رجل إلى الشام فصار بتيماء, فمر بخيمة عظيمة وقد أصابها المطر

فتنحنح فإذا بامرأة تكلمه 
انزل, فنزلت وراحت إبلهم وغنمهم : قائلًة

فقالت يا عبد ا, ما وطئت من بلد نجد؟ 
كلها ,: فقلت

فقالت بمن نزلت ؟
ببني عامر فتنفست ليلى الصعداء : فقلت

هل سمعت بذكر فتى يقال له قيس يلقب بالمجنون؟ : وقالت
فقلت أي وا نزلت بأبيه ونظرت إليه , 

فسألت ليلى عن حاله ,
ل يعقل ول يفهم إل أن تذكر له ليلى فيبكي وينشد أشعاراً ,: قلت

فبكت ليلى وانتحبت حتى ظننت وا أن قلبها قد انصدع 
فقلت أيتها المرأة أما تتقين ا 

فمكثت طويلً على تلك الحال من البكاء 

ثم قالت ليلى:
 أل ليت شعري والخطوب كثيرة 
متى رحل قيس مستقل فراجعف 
بنفسي من ل يستقل برحله 
ومن هو إن لم يحفظ ا ضائعف

 ثم بكت حتى غشي عليها فلما أفاقت 
قلت ومن أنت يا أمة ا ؟ 

. قالت أنا ليلى المشؤومة عليه غير المواسية له فما رأيت مثل حزنها عليه
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رحلت ليلى عن الحياة دون أن تودع قيساً وتعبر له عما يدور في خاطرها
تجاهه كما أنه لم يلق إليها النظرة الخيرة وقد وجد في الديوان المنسوب

إلى أبي بكر الوالبي نص قاطع بوفاتها قبله.

وذلك أنه مر به فارسان فنعيا إليه ليلى وقال له مضت لسبيلها 
أيا ناعيي ليلى بجانب هضبة:  فقال

 أما كان ينعاها إلي سواكما 
ويا ناعيي ليلى بجانب هضبة 
فمن بعد ليلى ل أمرت قواكما 
ويا ناعيي ليلى لقد هجتما لنا
 تباريح نوح في الديار كلكما 
فل عشتما إل حليفي مصيبة 
ول متما حتى يطول بلكما.

ثم مضى إلى أن دخل ديار ليلى واهلها فقدم عليهم وعزاهم وسألهم أن
يدلوه على قبرها 

:  فلما عرفه رمى بنفسه عليه وأنشد
أيا قبر ليلى لو شهدناك أعولت
 عليك نساءف من فصيح ومن عجم
 ويا قبر ليلى أكرمن محلها
 يكن لك ما عشنا بها نعم
 ويا قبر ليلى ما تضمنت قبلها
 شبيها لليلى ذا عفاف وذا كرم.

 ولم يطل الزمان بقيس حيث لحق بمعشوقته.
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(سعد الرفاعي)(سعد الرفاعي)" حارب قلبك "" حارب قلبك "

*أنت متعلق

إذا شعرت باللم في حال غياب الطرف الخر ولو مؤقتاً فأنت ل تحب,
أنت متعلق.

إذا كان هناك تنازل من طرفك عن حقوقك واحتياجاتك ورغباتك من أجل إرضاء
الطرف الخر فأنت ل تحب, أنت متعلق, لن الحب ل يدعوك أبداً لن تتنازل

عن شيء من حقوقك.

إذا كنت ل ترى نفسك جميلً إل إذا قال لك الطرف الخر ذلك وفي حال لم
يقل لك أنك جميل ستشعر بالنقص وتفقد الثقه بنفسك فأنت بالتأكيد ل

تحب, أنت متعلق.

هل هناك أنانيه مفرطه و رغبه شديده بأن تتملك من تحب, الحب ل يدعوا
لتقييد الحريات, هذا ليس حب, هذا تعلق.

أحياناً ترى نفسك تخفي جانب من شخصيتك وتلقائيتك وعفويتك في وجود
الطرف الخر..فقط..لتفوز بإعجابه بك, هذا ليس حب, هذا تعلق.

أن تكون محترماً أمامه اذا كان موجوداً وإذا غاب عنك تتغير تصرفاتك
وشخصيتك, أنت متعلق.

ولو حصل وإفترقتما وأراد الطرف الخر أن يرتبط مره أخرى بشخص آخر, 
إذا منعته من ذلك فأنت لم تكن تحبه, أنت متعلق به, لن المحب سيتمنى

الخير لمن أحب.

ُصراً على البقاء مع نفس بإختصار, إذا كنت تتألم من هذه العلقه وما زلت مف
الشخص الذي يسبب لك اللم, فأنت وُا ل تحب, أنت متعلق, متعلق

رل. بشده...! وأنت حف
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*كيف تستعيد قلبك؟

بعد الفراق سوف تستعيد ذاتك ولكن تحتاج الى الوقت والى عامل مساعد,
ما هو العامل المساعد؟ 

إما أنك تعود للشياء التي تحبها وتنشغل بأي شيء أو الخلوه مع النفس
فهي مهمه وجيده لستعادة الذات وتفريغ الطاقة السلبية.

آخر شيء تفكر فيه بأنك ترتبط في خلل هذه المرحله ولكن أغلبنا للسف
يفعلها,

 يخرج من علقة حب فاشله و يذهب للبحث عن بديل إما للنتقام أو محاولة
النسيان وهذا سيدخلك في مرحله اسوأ وأخطر من علقة الحب الفاشله,
إنك تدخل في علقه لمجرد النتقام أو محاولة النسيان في هذه الحاله

ستتحول من مظلوم الى ظالم, تظلم نفسك, وتظلم من تدخله في حياتك.

بسبب الصدمات و النكسارات التي يمر بها النسان سيجد راحتهف تلقائياً
عندما يكون وحيداً بعيداً عن تكوين العلقات مع الناس وما دامت الوحده

تشعرك بالراحه فأنت ما زلت في مرحلة التشافي,
 إبتعد عن تكوين العلقات ومع الوقت وحين تبدأ الوحده تشعرك بالضيق فأنت

هنا قد استعدت قلبك ومستعد لبدء حياة جديدة أجمل,
 ولكن لتكن هذه المرة بوعي أكبر واستعداد أفضل واختيار مناسب.
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*عندما يغار الرجل

الرجل الذي في حياتك الذي يأخذ بنفسه ويقوم مبتعداً ويفضل النسحاب
مؤقتاً بصمت عند كل خلف معك ُ, ربما ستقولين عنه بأنه أناني, كثير الزعل,

يضايقُك, سلبي, مفرط بالنانيه, فقط لنه قام بصمت..!
وستأولين كل شيء بعقلك وهو في الحقيقه أكثر الشخاص إيجابيه وأكثرهم

مرونه في العلقات,
الذي حين يرى فعٌل يغضبه منُك, ل يدخل في نقاش معك ويمنع تطور الخلف
لنه يحبك فيقوم مبتعداً حتى يعطي مجالً بعد ذلك للنقاش وتصحيح المسار

بينكما.

خاصًة لو كنتي إمرأه منطلقه, كثيرة العناد, ول تعترفين بالخطأ حتى إنك إذا
لم تدرُك حقيقة تصرفه, ربما ستتهمينه هو بالخطأ.

الرجل عندما يحبُك, يعطيُك الحريه في التصرفات ولكن عليك أن تحترمي
على القل وجوده, لنه لن يرضى على نفسه وكرامته أن يقف أو يستمر

بالجلوس في نفس المكان وهو يرى شيئاً خاطئاً من المرأه التي يحبها فيقوم
مبتعداً وليس لك الحق في تأويل تصرفاته.

الرجل النبيل عندما يغار, ل يؤذي من يحبها, ل يفهينها أمام أحد ول يجرح
قلبها, يقوم مبتعداً.

فمثل هذا عليُك أن تفهميه قبل أن تخسريه, لنه بعد فوات الوان إن خسرتيه
لن يمل مكانه أحد.
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*إكتفي بنفسك

يوجد أشخاص كثيرين ل يملكون الذكاء العاطفي الذي يجعلهم يكتفون
بأنفسهم بدلً من البكاء على أشخاص ل يستحقونهم, 

أو إنتظارهم والتعلق فيهم لدرجة أنهم ل يقدرون على إكمال حياتهم من
دونهم.

دائماً أكثر السئلة والستشارات تأتي من أشخاص يقولون:
 ل أقدر أن أعيش من دون فلن, كيف أنساه؟ كيف أكمل حياتي؟

يا أخي..! ضع نفسك مكانه,
هل يفكر الطرف الخر مثلك؟ الطرف الثاني الذي وقفت حياتك لجله ول تقدر
على إكمالها وتعلقت فيه لدرجه أنك ل تستطيع فعل أي شيء من دونه,

هل يفكر مثلك..؟
بالعكس.. الطرف الثاني تراه سعيد ومرتاح ويعيش حياته كما يبغى ول يدري

عنك..!

يا أخي فكر بنفسك
على فكره..! نت الذي دائماً تفكر في غيرك وتحمل هصمل العلقه و موافي لها و

موافي للحب, أنت قوي جداً,
مل ل أقول لك كلم منمق, فعلً أنت قوي لن من يفكر في غيره ويحمل هص
غيره و يفُحس في غيره, قوي, لنه من السهل عليه جداً أن يهتم بنفسه

لكنه ل يريد, ويتجاهل نفسه, ليش..؟ لنه يوجد شخص ثاني ل يدري عنك
وأنت تضعه في قلبك..!

ك و إبدأ التفكير في نفسك. يا أخي أخرجه من قلبك إذا لم يفريدف

ْم إُلصى الَتْهلفكصُة{ا سبحانه وتعالى يقول:  وا بُأصْيُديكف )195(البقرة:  }وصلص تفْلقف

ليس معناها أنك تذهب وترمي بنفسك بالنار, ل, الذى النفسي, قلبك الذي
في داخلك, قلبك الذي تملكه له الحق عليك, ل يجوز أنك تؤذيه بالتفكير في

أشخاص يهملونك وهم السبب في ألم قلبك.

ل تعتمد على وجود شخص في حياتك بحيث ل تستطيع فعل أي شيء من
دونه كفن ناضجاً, واعياً, قادراً على إكمال حياتك بإختيارك أنت,

 سواًء معه,
 أو من دونه...
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*عندما تفقد شيء

عندما تفقد شيئاً أحببته كثيراً أو عندما يرحل عنك إنسان كنت تحب وجوده
بجانبك ولم تتخيل الحياة أبداً من دونه, ستحزن, وستتلشى أسباب الفرح

في حياتك ستتعب وستفكر كثيراً,
 كيف يرحل عني وقد كنت معه سعيداً ؟ 

وليس بيديك أن تفعل أي شيء, ففي النهاية ل يمكنك أن تجبر إنسان ل
يريدك على البقاء معك.

 لكن لو نظرت الى المر من جانب إيجابي وإيمان تام بال لوجدت أن هذا
البعد هو الصحيح, لوجدت أن هذا البعد هو الخير لك, ستفكر, وستقول في

نفسك وأنت تبتسم, لماذا كنت أحزن عليه.
لو علمت أن ا لطيف لما يشاء الذي كتب تدبير حياتك حتى قبل أن تولد,
رل بهذه المواقف وأنت قبلها قد سمعت أو قلت حتى قبل أن تخلق, فعندما تمف

أو قرأت أو كتبت مقولت كنت تبتسم حين تقرأها, 
أنه لو كان فعلً السعادة لحياتنا لما رحل, أو أنه لو كان خيراً لبقى.

عندما تمر بهذه المواقف تذكر أنك كنت تسمعها أو تقرأها أو تكتبها أو مرت بك
فل تناقضها أبداً ,

وأنه هو أضحك و أبكى, تذكر أن القائل هو ا, وأنه كما أحزنك اليوم قادر
على إسعادك مدى العمر وتعويضك بأجمل من ما فقدت,

فل توقف حياتك على من رحل, على من ل يستحق قلبك ول يستحق دمعه
من عينيك علوًة على حزنك,

فما دامت نفسك معك فأنت لم تخسر أبداً, 
وتذكر و ليكون إيمانك بال قوياً 

فـ لن ا يحبك ... يبعد عنك من ل يحبك.
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*الشخص الحزين

الشخص الحزين, ل تستطيع أن تقول له.. ل تحزن
الذي فقد عزيز, ل تستطيع أن تقول له .. ل بأس, تحمل

يا أخي أطلق للنسان حرية في التعبير عن أحزانه, ولكن قل له بأن هذا
الحزن سيذهب, وأن كل شيء في هذه الدنيا ينتهي, بما في ذلك الحزن

وكذلك الحساس بالفقد.

أشخاص كثيرين يرون بأنهم ل يستطيعون العيش بدون فلن أو ل يستطيعون
نسيانه, وهذه كذبه, كذبه كبيره, ولكن هذا الشعور موجود في بدايه

النفصال,
شخص رحل عنك ل يحبك, ستشعر بفراغ كبير وتظن بأنك لن تنساه, رغم
أنك ستنساه, رغم أنك أيضاً ستضحك على نفسك أنك كنت ملهوفاً عليه

وتشعر بأنك ل تستطيع العيش من دونه.

هناك من فقد عزيزاً بالموت وأخذ العزاء فيه ثم مع اليام مارس حياته بشكل
طبيعي رغم أنه ل يريد أن ينساه, رغم أنه آخر ما يفكر به أن ينساه, 

لنه يحبه, فيقول ل أنساه ما هبت ريح الصبى.
رغم ذلك يأتي شخص ويخرج من حياتك لنك تحبه, من دون ذنب منك,

ثم تقول بأنك ل تستطيع العيش من دونه.. ؟ ول أن تنساه.. ؟
أو أضعف اليمان تقول: كيف أنساه؟

ستنساه رغماً عنك
فالذي ينسى حبيب ل يريد نسيانه, سينسى من ل يحبه.

إرتباطنا بالشخاص مرتبط بوجودهم,
 فشخص رحل, طالما إنتفى إرتباطه بك في حياتك فــ مع الوقت, ستنساه

مع الوقت, لن تشعر بوجوده ولن تشعر بأنك تشتاق له,
فقط وقت ...
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*كيف أنساه؟

إذا قلنا أن كل شيء في الحياة يتغير, فهناك تغير يفرق عن تغير.
تغير الجساد مثلً ليس مهم لن كل أجسادنا تتغير, 

ولكن المشكلة في تغير القلوب, فإذا تغير قلب أحد عليك, كيف تتصرف؟
ستعتبره راحل حتى و إن كان معك,

ستحزن لم يمنعك أحد, ستستضيق, وستسأل السؤال المعتاد,
كيف أنساه؟

في الوقع ربما تنساه وربما ستبقى تتذكره ولكن بطريقه أفخرى, غير البكاء,
غير الحزن, ربما ستتذكره وتبتسم.

وفي الحقيقه بالصمت والصبر على من رحل عنك أو تغير عليك,
ستفوز بواحد من أمرين,

إما أن تنساه,
و إما أن يعرف قدرك ويعود إليك.
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تي لك" "رسالت

تى لو اب واحد وحت كتت فمي  كامله  مه ب صوره  عب ينر عن تت مى عنمها ول ينمكن ال ت
تي ل عم اة الت ات الحتن ذا ومن أساستن ا هش فمي عالمتم اء  تن الحب من أروع السي

كامل, صل الى الحب ب صوره  طتنع أن بت ستت لن تت تتب العالم فم ك تنع  م معت ج  ج 
ذا العالم  رب ه هش ج  ت

فمي ت لوا  دحم تت أن تت تل وانم كم انم ابنه, وعلتن ل واسع للعم متن اص وعالم ج  ل واسع ,ولكن الحب عالم حم كب ينر و عقت حذر  لوه ت  إدحم
ت أنم ا عزينزي فم عود لك تن وه , ولكن الست ب الرئلينسي بن شي يت ر و ئت ين عم تت ك للحب نت رتت ظم علت من بم له ج  اسي ارب فم ح  تت كون مررت ن  د تت ك فت عي أتم تن من الطب 
ول فمي الدخم كر  قم دما بت كرر الخمطأ وعتم علم منمها ول تت تت رف, ولكن علتنك أن نت له وأعيت اسي ارب فم ح  تت ا مررت ن  تى أتم حت

م
خمص الخمطأ , ل ت أس ف رت الشي يت من إخم

. اً ها ساب قت عت ب  تي وقت طاتلك الت تنع أجم م صحح ج 
ك وبت تت ا صرفم ك وبت تت رارا ارك وقت تن بت فمي إخم ر حذرًا  كون اكيي ه, ستت ب علقت

هومك للحب وصححت لك ورك و مفم ظم رت من متم ين ها عم مى أبم مت تي أيت ذه الرحلة الي ستنطة الت ذا العالم وفمي هش فمي هش ع  تت تنت وقتت مم ضم ك قت مى أتم مت أيت
يء ت ستنط, ه ولو ت سي اطنل ات حم رتن ظم بم

اعرك, لت ك وحركت مشي مى أن أكون لمست فت مت أيت
رحلوا الى رت كم, ل أن يت ت 

ا قت مل صورهش أج  كم ت  تت ا وا لخطم اً وعينشي كم ب عصم وا ب عصم أحب 
ينما ب عد, دمون علننه قم تم بت رار ئت اذ قت حم ت

فمي إت لوا  عح 
ستت لموا أحدًا ول تت طم ل بت

ب ون, ح
ت

ز أمام من ت عج 
ف وبت بتوقت ولكم نت خ علوا عقت ت

لوت كم ولكن ل ت وا ب قت لص و عطاء , أحب  و ت إحم ف , أحب  عم و ب صدق و سي أحب 
اء. صم ت عم دًة عن الكره وال ه ت الحب ب عتن نل ده ملتن اًة سعتن مى لكم حتن مت أيت

رى , فمي رحله أحم ددًا  ي مح  قت
تت ل ذا الوقتت معك, عسى أن تم اء هش صم دًا ب قت عت ح  تمتت د إسي لقت

ذا العالم . فمي هش ود  ي موخ  لى من أي شي شكم أعم فم أبم دًا فم تن شكم ح  فم ن هوا لبم بت و الى ذلك الوقتت .. ائم

نتهت ه.. د أنم ا فت تم كون رحلبت ا  تت تم والى هش

كل رحلة , هابنة  ذه بم هش
هابنة له ه ل بم أما الحب فم

ب                                                                                                                                    الكانت
حاوي تن ينوسف زوره الضب 
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