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في سيكولوجية الحب
" عالمات ودالالت "
أ.د /عادل كمال خضر
وكيل كلية اآلداب ــ جامعة بنــھا
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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• الشـكوى :
 أحب أن أستشيرك في موضوع يخصني ومحتارةفيه وأتمنى أن أجد اإلجابة الشافية لديك ؟؟
 أنا أحب شخص وھو يحبني منذ أشھر عديدة لكني@@ا دكت@@ور عن@@دما أح@@س بأن@@ه متض@@ايق أح@@اول أن
أخف@@ف عن@@ه وأطل@@ب من@@ه أن يب@@وح ل@@ي بھم@@ه لكن@@ه
يرفض ويقول بأنه ال يريد مم@ن حول@ه أن يحمل@وا
ھمومه ؟؟؟ وال أع@رف الس@بب  ،ولكن@ه يق@ول ب@أن
ھذا طبعه...
 وإذا انشغلت عنه تكون ردت فعله عندما اتصل بهبأنه مشغول  ،رغم أنه غير مش@غول  ،ألنن@ي فق@ط
انش@@غلت عن@@ه ويع@@املني بجف@@اء لع@@دة أي@@ام  ،رغ@@م
أنني عند انشغالي أرسل له المسجات وأوض@ح ل@ه

-

األسباب وأشعره بمشاعري وحبي ل@ه  ...لك@ن
ال تش@@فع ل@@ي عن@@ده ب@@ل يظ@@ل عل@@ى حالت@@ه لدرج@@ة
أحيانا أري@د أن انفص@ل  ،ألن نفس@يتي تعب@ت من@ه ،
وال أستطيع أن أفھم ما الذي يريده ؟؟
وإذا ناقش@@ته بالموض@@وع وع@@ن س@@بب جفائ@@ه ي@@رد
بأن@@@ه غي@@@ر متض@@@ايق وال يوج@@@د ش@@@يء  ..وأحيان@@@ا
ونتيجة تصرفات يقوم بھا أحس بأنه ال يحبني .
وعن@@دما أترك@@ه ألي@@ام وأرج@@ع ل@@ه فإن@@ه ي@@زداد جف@@اء
ويلومني على تقصيري معه وتركي له .
وعندما يقوم بتصرف يغضبني يتضايق مني وبدل
أن يراضيني أجد نفسي أراضيه بكل ما أق@در رغ@م
أن@@ه ال يب@@ادلني نف@@س الطريق@@ة عن@@دما أتض@@ايق م@@ن
تصرفاته.
دكتور أي نوع من الرجال ھذا اإلنسان وما العقدة
الت@@ي لدي@@ه وكي@@ف ل@@ي أن أفس@@ر تص@@رفاته المب@@الغ
فيھ@@ا أحيان@@ا ؟؟ وكي@@ف أتعام@@ل مع@@ه ألن نفس@@يتي
يا دكتور تعبت منه وم@ن ص@بري وأخ@اف أن أتخ@ذ
قرار أندم عليه الحقًا …
انصحني يا دكتور ألني حاولت أن أقرأ م@ا يخ@ص
نفسيات الرج@ل وطبيعت@ه وحاول@ت أن أتعام@ل مع@ه
برق@@ة وحن@@ان لك@@ن ب@@ال فائ@@دة ال أرى أي تغي@@ر ف@@ي
تصرفاته معي … ما العمل ؟؟
• التوصــية :

 أود أن أوض@@@ح بداي@@@ة أن م@@@ا قمت@@@ي بعرض@@@ه ف@@@يرسالتك ھو من وجھة نظرك فق@ط  ،وھن@اك ط@رف
آخر ھو الحبيب الذي ربم@ا يك@ون ل@ه رؤي@ة أخ@رى

-

-

-
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للموض@@@وع  ،وم@@@ن ث@@@م فھن@@@اك احتم@@@ال ألن تك@@@ون
وجھ@@ة نظ@@رك مش@@بعة بالذاتي@@ة وال تعك@@س الواق@@ع
الفعلي … ومع ذلك وحتى ف@ي حال@ة افتراض@نا أن
ما قمتي بذكره في رسالتك ال يعكس الواقع الفعلي
فإنه يعبر عن واقع نفسي ال يقل أھمية عن الواقع
الفعل@@ي ب@@ل يزي@@د  ،فھ@@و الموج@@ه للس@@لوك والمعب@@ر
عن الشخص@ية والمحق@ق لمفھوم@ك ع@ن ذات@ك …
وم@@ن ث@@م ف@@إن تحليل@@ي لحال@@ة الح@@ب الت@@ي تعيش@@ينھا
يكون على الوجه التالي :
أن حب@@ك م@@ن ط@@رف واح@@د  ..من@@ك أن@@ت إلي@@ه ھ@@و ..
ول@@يس العك@@س  ..أو ھ@@و ل@@م يص@@ل بع@@د إل@@ى مق@@دار
حبك له .
حتى لو كان طبعه أنه ال يب@وح بم@ا ف@ي داخل@ه ألي
أح@@@د  ..فأن@@@ت ل@@@يس أي أح@@@د  ..وم@@@ن الطبيع@@@ي أن
يش@@@ركك ف@@@ي بع@@@ض أم@@@وره عل@@@ى األق@@@ل  ..ولك@@@ن
الرفض التام يعني أنه يعتبرك ش@يئًا غريبً@ا عن@ه ..
فمازلت في الخارج  ..ولست بداخل@ه ) ل@م يعتب@رك
بعد حبيبته ( …
ھ@@ذا الش@@خص أن@@اني ف@@ي حب@@ه  ،م@@تعطش لألخ@@ذ ..
فقير في عطائه  ..يريد أن يأخذ الحب وال يعطيه ،
وھو يلعب بحب@ك لص@الحه حت@ى يحص@ل من@ك عل@ى
أكثر قدر من الحب  ..إنه كالمتس@ول يح@رص عل@ى
الحصول على المال  .ولكنه ال ينفقه  .بل يكتنزه.
واضح أنك لعب@ت دو ًرا كبي@ ًرا ـ دون قص@د ـ ف@ي أن
ي@@@زداد أناني@@@ة  ..بتنازل@@@ك ع@@@ن كرامت@@@ك وكبريائ@@@ك
الس@@تمرار الح@@ب ال@@ذي تحتاجين@@ه وتحرص@@ي علي@@ه
حتى تس@تمري ف@ي حال@ة ح@ب  ..وھ@و يس@تغل ذل@ك
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لص@@الحه  ..ول@@ذا فھ@@و دائ ًم@ا يعتب@@رك المقص@@رة ف@@ي
حق@@ه  ..وھ@@و وإن ك@@ان مكتن @ ًزا للح@@ب  ..فإن@@ك أن@@ت
باحثة عن الحب  ..وترغبين دائ ًما ف@ي أن تعيش@ين
في حالة حب …
أما عن العقدة التي يع@اني منھ@ا حبيب@ك  ..فھ@ذا م@ا
ال نس@@@تطيع معرفت@@@ه إال م@@@ن خالل@@@ه ھ@@@و وفحص@@@ه
نفسيًا  ..وتحليل شخصيته ھو  ..وليس من خاللك
أنت وحديثك عنه  ..ولكن مع ذلك ووفقًا لكالم@ك ،
فإنه ربما أن المحرك لسلوك حبيبك ھو أن بداخله
طفل كبير يحتاج إلى الحب  ..وكما نعلم فإن الطفل
دائ ًم @ا م@@ا يرغ@@ب ف@@ي تلق@@ي الح@@ب م@@ن اآلخ@@رين ،
وخاص@@ة األم  ..ون@@ادراً م@@ا يعطي@@ه للغي@@ر ) وربم@@ا
اعتبرك بديل لألم ( .
ال تتن@@ازلي ع@@ن كرامت@@ك وكبريائ@@ك وكينونت@@ك م@@ن
أجل استمرار الحب  ،ألن ذلك في النھاي@ة س@يكون
معول ھدم لھذا الحب …
ال تترك@@ي لعواطف@@ك الجم @اح ب@@ذاتك  ،واجعل@@ي م@@ن
عقل@@@@@ك لجا ًم@@@@@ا لمش@@@@@اعرك  ،واقمع@@@@@ي عواطف@@@@@ك
المنس@@@ابة تج@@@اه حبيب@@@ك  ،حت@@@ى يتض@@@ح ل@@@ك أم@@@ره
وموقف@@ه الغي@@ر واض@ح من@@ك  ،وربم@@ا يك@@ون م@@ازال
مت@@رد ًدا ف@@ي عالقت@@ه مع@@ك  ،لكون@@ه يفك@@ر بعقل@@ه ف@@ي
االستمرار في حبك من عدمه  ..فھو ليس منس@اقًا
تجاھ@@ك بمش@@اعره  ..وم@@ن ث@@م ربم@@ا يك@@ون م@@ا زال
مت@@رد ًدا ھ@@ل يقابل@@ك حبً @ا بح@@ب أم أن@@ك لس@@ت فتات@@ه
التي يبحث عنھا  ،وأنك أنثى متاحة له إلى حين.
واجھ@@ي نفس@@ك بص@@راحة  ،وأجيب@@ي ع@@ن تس@@اؤالت
تھربين منھا لعل أھمھا :

-

-
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ھل أنت حقًا تحبيه لذاته ؟ أم أنه يحق@ق ل@ك حاج@ة
نفس@@@@@@ية تس@@@@@@عين إليھ@@@@@@ا وھ@@@@@@ي أن@@@@@@ك تك@@@@@@ونين
دو ًما في حالة ح@ب ؟ أو محبوب@ة م@ن ش@خص م@ن
الجنس اآلخر … أي مرغوبة !!
ھل ھو يحتاج إليك كما تحتاجين إليه ؟
ھل ھو ً
فعال الرجل الذي يعتمد عليه كزوج ؟
إذا كان ھناك تباعد قبل الزواج فما ھو حالكما م ًعا
بعد الزواج ؟
لماذا عالقتكما م ًعا مستمرة حتى اآلن ؟
ھل استمرار العالقة يحقق مكاسب لك أم له ؟
وھل االنفصال سيعود عليك بالشقاء أم ال ؟
ھ@@@ل أنت ًم@@@ا م ًع@@@ا تفك@@@ران بجدي@@@ة ف@@@ي ال@@@زواج م@@@ن
بعضكما ؟
خ@@@ذي وقت@@@ك ف@@@ي التفكي@@@ر واطرح@@@ي عل@@@ى نفس@@@ك
تساؤالت أخرى لم أتطرق إليھا ..
كوني ش@جاعة ف@ي مواجھ@ة ذات@ك  ..وال تض@حكين
على نفسك  ..وال تتسرعي في اتخاذ قراراتك ..
ال تنتظري من يقرر لك م@اذا تفعل@ين لتتھرب@ي م@ن
تحمل المسئولية  ،ولتجدي ش@ماعة لفش@لك س@واء
باالنفص@@@ال عن@@@ه أو الس@@@تمرار ف@@@ي عالق@@@ة ح@@@ب
فاشلة .
وھل أنت في انتظار من يتحمل قرار انفصالك عن
الم@@دعو حبيب@@ك  ..الق@@رار ق@@رارك فك@@وني ش@@جاعة
أمام نفسك على األقل !!
لماذا لم تسألي نفسك عن تأخره في خطبتك  .وم@ا
الھ@@@دف م@@@ن ش@@@ھور الح@@@ب إن ل@@@م تم@@@م بالخطب@@@ة
والزواج !!!
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-
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أن@@ت تري@@دين حبً @ا أو أن تش@@عري ب@@أن ھن@@اك ش@@اب
يحبك  ،وھذه نقطة ضعفك  ،وتدل على ع@دم ثقت@ك
ف@ي نفس@ك  ،وض@عفك يتمث@ل ف@ي ش@عورك بأن@ك ل@@و
تركتيه ربما ال تجدين من تحبيه  ،أو يتقدم لك!!!
يا عزيزتي الثق@ة ب@النفس واالعت@زاز بھ@ا ھ@ي أھ@م
ما يملكه الش@خص  ،وھ@ي م@ا يس@عى إلي@ه الط@رف
اآلخر …
إذا ك@@ان ھ@@ذا الش@@@اب يحب@@ك فع@ ً@@ال فعلي@@ه أن يتق@@@دم
رسميًا لخطبت@ك  ،فل@يس م@ن معن@ى أن يظ@ل الح@ب
ف@@ي إط@@ار الح@@ب  ،فھ@@ذا ال يص@@لح م@@ع مجتمعاتن@@ا
العربية ..
وأن@@ا أرى أال تق@@ومين باالتص@@ال بھ@@ذا الش@@اب م@@رة
أخرى  ،وإذا ما اتصل ب@ك ك@وني حازم@ة مع@ه ب@أن
ھ@@@ذه العالق@@@ة بينكم@@@ا ال يمك@@@ن أن تس@@@تمر دون أن
تكون في إط@ار رس@مي  ،وبموافق@ة أھل@ك وأھل@ه ،
وأن@@@ه علي@@@ه أن يح@@@زم أم@@@ره ويتخ@@@ذ ق@@@راره  ،إم@@@ا
االنفص@@ال أو أن يتق@@@دم رس@@@ميًا لخطبت@@@ك  ..عندئ@@@ذ
يتضح إذا م@ا ك@ان يحب@ك ويرغ@ب حقً@ا ف@ي ال@زواج
بك  ،أم فقط يقضي وقتًا ممت ًعا معك ..
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