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  الحيوانات   يحب   من   إحذر
 فقط، والطبيعة   واألطفال 

ربما هو ال يتحمل االختالف مع 
 آخر بشرى يافع جدا

 
 
  
  
  
  
 
 

 العدم،   أحب   أن   أستطيع   ال   أنا
ـُك   فإذا  موجود،   فأنت   أحببت

تظهر معالمك لهم    لم   لو حتى  
 مستقلة

 
 
  
  
  
 

 مقدمة

 المسئولة العميقة الحقيقية العالقات صعوبة تعرية تزداد اليوم

ـّى الوقت نفس فى لكن  جمالها يتجل

 الصعوبة، من يخفف وال

 ذلك الوقت نفس فى الجمال ويزيد

 معا :“إليه” “له” “به” تكون أن إال

)313( 
 :الحذر يغلبنى حين

 .بي لطفا أو على، خوفا عنى تحجبه ما مسام من تفوح وهى بى   واستهانتك  لى   احتقارك   رائحة   أشم 
 :الثقة تغلبنى وحين

 كتمتَ وما صرحتَ، ما عن لمسئوليتك أطمئن
 نفسى،   بعض  عنى   كتمت   ألنك   أشكرك و

 .  لى ترجوه ما  على   الوقت طول أقدر   ال غالبا   فأنا 
)314( 

 فقط،  والطبيعة  واألطفال   الحيوانات   يحب   من   إحذر
 .جدا يافع بشرى آخر مع االختالف يتحمل ال هو ربما

)315( 
 موجود،   ألنك  حضنى  فى   أنت

  .ذراعى بين أحتويك  ألنى ال 
)316( 

 
 العدم،   أحب   أن   يعأستط   ال   أنا

ـُك   فإذا  موجود،   فأنت   أحببت
 .مستقلة لهم معالمك تظهر   لم   لو  حتى 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180917.pdf


 

 
317( 
 
 برضاه،   إال   تستعمله   فال

 وصدقا، عالنية التبادل،   هذا   يكون  أن على
 .“إليه” والمرونة االستمرار

 
318( 
 تجارى،   بعقد   إال   تحب

   .. عمامة   يلبس   العقود
  .بأسمائها   األشياء  

 
319( 
 :وأقوى  أغلى   باليد   المصافحة

ـْـدى،  المستج
  .المحتوِى   الحضن
ـِـم الحضن  .الملتهِ

320( 
 فقط، جدا لشخصك

 فعال، جدا، اآلخرين   عن
 .الهوامش وبعض التالقى
 .وأضمن وأجمل أبقى األعظم

321( 
 تطورى،   أساس  على  
يعنى إنه خطير، عبء أن: 

 أكبر  عنهم   ومسئوليتك
 أرحب لهم 
  .ذلك من أى
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)317

 
فال   شخصا   أحببتَ   إذا

على برضاك، يستعملك   أن  بالتالى   وستقبل 
االستمرار على راألقد   الصحبة  فهى

 
)318

تحب   ال   من   تستعمل   ال
العقود   مسجل   كان   وإن  حتى 

  تسمية   بك  وأولى
 

)319
المصافحة   تكون   أحيانا

o  ى،   الحضن   منـْـد المستج
o  الحضن   أو
o الحضن أو

)320
لشخصك   أحبك   من   احذر

ـِّزك   ما   فيك   فليس  عن   يمي
التالقى فرصة إال ..
األعظم المشترك العامل

)321
 البشرى   التميز   مع   أنا
عبء هو كم تذكّر لكن
o ومسئوليتك أشمل، لهم رؤيتك

o وقبولك 
أى إعالن دون

 

  
  
 

  باليد   المصافحة   تكون   أحيانا
 :وأقوى أغلى  

o  ى،   الحضن   منـْـد  المستج
o  المحتوِى   الحضن   أو.  
o ـِـم  أو الحضن الملتهِ

 
  
  
 
  
 
 

لشخصك جدا    أحبك   من   احذر
 فقط،

ـِّزك   ما   فيك   فليس    عن   يمي
 اآلخرين جدا، فعال، 

إال فرصة التالقى وبعض .. 
 .الهوامش

العامل المشترك األعظم أبقى 
 وأجمل وأضمن

 
 
  

 


