
 في الحب أقوال 
 

حب، لكن من األصعب أن تنجح في كراهية من أحببت، ألنك حين تحاول  
ُ
إن من الصعب أن تختار من ت

 كراهية الحبيب، تحاول في الوقت ذاته، ومن حيث ال تدري، كراهية نفسك التي أحبته وغدت جزءا منه.  

الحب تترك خلفها فراغا في قلب    إن من السهل أن يقع في الحب من خانته تجربة حب سابقة، الن خيانة

على  الصعب  من  لكن  ُيداويه.  ملن  ماسة  بحاجة  عميقا  وجرحا  بسرعة،  يملئه  ملن  بحاجة  يكون  حب 
ُ
امل

الجرح  يداوي  وأن  الفراغ  يمأل  أن  الجديد، مهما حاول،  الهجر  الحبيب  الخيانة  ، الن فراغ   ن يتحوال وجرح 

 .  الوصول إليه والتغلب عليهفرصة الجديد  يبحبحرم الي ، ماسمو فوق الواقعيبسرعة إلى خيال 

إنساني   الشعور أن   شعور  هو  للحب  عن   بالحاجة  بعيدا  بالدفء  إحساس  هو  الحب  ألن  وذلك  جميل، 

بعيدا عن شمس صيف حارقة.  النار الحب مع شمس شتاء  شمس شتاء تطل من شرفة  ، والعيش عمر 

الدفء   تبعث فيه  أ   وتخلق أجواءبيت زجاجي،  اإلنسان منها حتى يرى شمسه وقد  حاملة، وما  ن يستيقظ 

 . الكثيفة توارت خلف أسراب الضباب

إن فقدان القدرة على الحب، حب اآلخر وليس حب األشياء واألموال، هو ش يء مخيف.. إنه حدث يخفض 

منزلة اإلنسان ويختصر إنسانيته ليصبح أقرب إلى الحيوان الذي يتحرك بناء على غريزة، قد تكون مدمرة  

 انتقامية، وليس بناء على عواطف نابعة من القلب وجماليات يحلم بها العقل. أو

 إن الوداع هو أصعب ما في الحب، لكن األصعب هو فراق الحبيب دون وداع.

 إن من القبل ما أحيا، وإن من الحب ما قتل. 

اآلخر   مع  الجنس  بممارسة  يستمتع  أن  اإلنسان  بإمكان  ال دون  من  إن  يبادله  لأن  شبه  حب،  من  كن 

بالحب   اإلنسان  يستمتع  أن  الحبيبمن  املستحيل  مع  الجنس  ممارسة  يجعل  دون  الجنس  غياب  ألن   ،

 الحب ناقصا ويلغي الغريزة الجنسية ويحرمها من القيام بدورها في تالحم األرواح واألجساد. 

إن قبلة النهار أكثر عذوبة من قبلة الليل، لكنها أقل جرأة وأقصر عمرا.. إنها النشوة املسكونة بالخوف من 

 .في النهاية والتحدي الذي يعرف أن مصيره الهزيمة ،العقاب



 

دافئا وكان  الجسد  كان  اإلنسان جريئا  كان  كلما  أنه  يعني  بالجرأة والدفء. وهذا  الحقيقي  الحب  يتصف 

حقي أو الحب  مزيفا  الحب  وكان  باردا  الجسد  كان  جبانا  أو  مترددا  اإلنسان  كان  كلما  املقابل،  وفي  قيا. 

ضعيفا. وهذا بدوره يجعل حرارة الجسد بوابة للحياة والعشق، ويجعل البرودة بوابة لذبول الحياة وموت  

 الحب.

 الوجود.   املشاركة في الشعور هي روح الحب.. والحب هو روح الحياة.. والحياة هي روح

الوجود بال حب، هو وجود بال حياة.. هو نهاية لحياة بال بداية.. حياة بدأت مفرغة بال رعاية، وانتهت تائهة 

 بال غاية، وغدت سحابة عابثة ال تحمل غيثا، بل ظالال شاحبة اللون بال هواية.

 رواية تحكي حكاية النهاية قبل البداية. الحياة بال حب هي 

الضرور  من  أن   أن  ي إن  علينا  وإن  األرض..  على  لإلنسان  فرصة  وأعظم  أجمل  باعتبارها  بالحياة  نحتفل 

نقدس الحب باعتباره الوعاء الذي يحوي ويغني رحيق الحياة الذي ال حياة بدونه. ما بعد الحياة قد يكون  

والنه  املفاجأة  إنه  عنوان..  وال  زمان  وال  مضمون  وال  مكان  له  يعرف  أحد  ال  لكن  وعظيما  التي  جميال  اية 

ينتظرها الجميع، يهابها الشقي والتقي، وينساها الكبير والصغير في سبيل حب يجدد الحياة وينعش الروح  

 ويجعل للوجود معنى. 

العشق هو التعبد في محراب الحبيب، والحبيب هو الوثن املهيب الذي يذكرك دوما بالذنب والخوف من  

 .ءة العذاب السائر نحو النهايةأن تكون البداية هي طريق الشوق امللفوف بعبا

 

 بروفسور محمد ربيع 

www.yazour.com 


