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  الشعر   أعذب   كان   إذا
 أكذبه، 

  أكذب    :يكون أحيانا فإنه 
 ……أشعره   الواقع 

 
 
 
 
 
 

 أكذبه الشعر أجمل كان إذا

 آلمه الشعر أصدق فإن

 
 
 
 
 
 
 

  االهتمامات   تأملت   كلما
 ، الدائرية المغتربة 

  البادية   القشرية والسعادات 
 ، اهللا خلق أغلب وجوه  على 

 ….. أنى  على  ربى   حمدت 
 منهم،    لست  ،بعد 

 أجد حتى همتى وشحذت 
 .األوان فوات قبل البديل

 
 
 

 :مقدمة

 الفن تمدح الحكم مازالت

بديالً منه وتحذِّر 

  .شكراً

  

  

(154)  
 منهما، أى منهج غير آخر منهج له   والعلم   الفن   جدل

 .غالبا   المستقبل   لغة  يكون سوف الجديد المنهج هذا

ـُّمها فى نبدأ هيا  إبداعها، أو تعلـ

ـِه كنا لو حتى ـْت ـُتَه  .ن

(155) 
 :  يتضمن – عموما -   الفن

 .…… الرؤية،   عمق 

 اإلدراك،   وتفاصيل 

 الوعى،   وشمول  

 المستقبل،   ومؤشرات 

 :ذلك   ومع 

   مباشرة،   ، المشاكل   يحل   ال   هو 

    .جدا الواقع   يحترم   وال

 .وجميل الزم لكنه

  

  
(156) 

 اختياره مسئولية فيعرف بصيرته تشحذ حتى حرج،   المريض  على   ليس 

 :أيضا  و 

 نتسلم أن نحن وعلينا ،)اآلن( رؤيته تفعيل مسئولية عن عجز لو حتى حرج،   الفنان  على   ليس  
 .”العهدة”

(157) 
 أكذبه،   الشعر   أعذب   كان   إذا

 ……أشعره   الواقع   أكذب    :يكون أحيانا فإنه 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070817.pdf


 

(158) 

(159) 

  ال أو أنت،   تلحقها   ثم ، غائب   وأنت  حتى   أصحابها
..  

(160) 

 ، اهللا خلق أغلب وجوه  على   البادية   القشرية والسعادات

 بعد،  منهم،    لستُ  أنى

 .األوان فوات قبل البديل

(161) 
  األلفاظ فى   الشاعر   إحساس

 ، ..غمالن  فى

 ،..الثورة   فعل    الناس

 الشاعر، 

(162)  

ـِّـل   ،…المعنى وتحتوى االتصال   وتسه

 لإلحساس، سجناً –غالبا 

 .للمعنى وإخفاء  للسذَّج،

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة
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(158)
 أكذبه الشعر أجمل كان إذا

 آلمه الشعر أصدق فإن

(159)
أصحابها  إلى   وستصل منك،   بالرغم   فنك  فى   الحقيقة   تَخرج   قد

..تلحقها 
(160)

والسعادات  ، الدائرية المغتربة   االهتمامات   تأملتُ   كلما
أنى  على  ربى   حمدتُ ..… 

البديل أجد حتى همتى وشحذتُ 
(161)

ـِن   قد   الشعر إحساس   يسج
فى   يستهلكه   وقد  

الناس  فى   يثير   قد   ولكنه 
 استئذان دون

(162)
 االنفعال،   وتحمل   التعبير   لتخدم   األلفاظ   نشأت

ـُستعمل أصبحت  لكنّها  – ت
للسذَّج، وشركا  للصدق، وبديالً 

  
 

***   *** 
   

 شبكة العلوم النفسية العربية

نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس
  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة
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 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
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  التعبير   لتخدم   األلفاظ   نشأت
ـِّـل االنفعال،   وتحمل    وتسه

 ،…المعنى وتحتوى االتصال 

ـُستعمل أصبحت  لكنها  – ت
 لإلحساس، سجناً –غالبا

 وشركا   للصدق، وبديالً 
 .للمعنى وإخفاًء   للسذَّج،
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