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 :مقدمة

 نقلة إلى جدل الوالدين واألبناء والبنات
 
 
 
 
 

)938( 

  . موتهم   يعلن   أن   من   خوفا   أبواه   قتله   طفال أرى    حين   يتقطع قلبى 

)939( 

ـِم   الخضر   يا سيدنا ترى    يا ـَلتَ   ل ـَت   ؟  الغالم   ق

 اهللا؟   وعن   أنفسهم   عن   بديال   فيه   يستغرقا   بأن   والديه   سيكفِّر   كان   هل 

 بمعنى أنه كان سيضلُّهما بأن يتوقفا عنده بدال من أن يكملوا الطريق معا؟

بكل مستويات “ إليه”بداخلنا الذى إذا انشق وحده ونكص فحرمنا من الكدح أم أنك قتلتَ الطفل 
 الوعى لنالقيه؟

)940( 

ـّح   اإلحساس   وقهر   باالمتالك   األبناء   اآلباء   يقتل   كما  .لحساب االبتسام المسط

 : بقتلهم   األبناء   يثأر منهم

    الحرص   وإثارة باالعتماد،  

  ، .. وتحريك الطمع

 . األمان   ومضاعفة عدم

)941( 

  :بديال   يكون   حين .. لنا   عدوا )  والزوج (  الولد   يصبح   إنما

    أنفسنا   عن 

 …الناس   وعن

 ..اهللا   وعن 

 فالحذر واجب،

 أما كيف؟

 !فأنت وشطارتك

)942( 

 
 
 
 
 
 
 
 

  طفال أرى    حين   يتقطع قلبى 
  يعلن   أن   من   خوفا   أبواه   قتله 

 موتهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األبناء   اآلباء   يقتل   كما
  اإلحساس   وقهر   باالمتالك 
ـّح   .لحساب االبتسام المسط

 : بقتلهم   األبناء   يثأر منهم
    الحرص   وإثارة باالعتماد،  

  ، .. حريك الطمعوت
 األمان   ومضاعفة عدم

 
 
 
 
 
 



  التحريض   تهمة   الوالدان   يحيل   سوفف مشاعرهم،    قتل   بتهمة   الوالدين   عند محاكمة   األبناء   توقف   إذا
 المجتمع، إلى  

 ويخسر الجميع قضية الوجود،“  األتعاب ”  األحفاد   يدفع جيال بعد جيل حتى   القضية   وتطول 

 ،“ اآلن ”  بنفسك   ابدأ

 .فاستعد للخسارة  أو 

)943( 

 :عمرك   بقية   ومجتمعك   والديك على    اللوم تلقى    أن   من   بدال

 ُأرفض،

 اآلن،   به   بديل مما تبقى، وابدأ   عن   وابحث 

 ينصلح الحال لهم ولذريتهم 

 .مرورا بك

)944( 

،  الجارى فعال   حبالتصال   انتهت   قد )  الجاللة   صاحب   أو   السلطة   صاحب(  معه   معركتك   تكن   لم   إذا
ـِسك   أن   فاحذر  ـْب ـَل     شخصيا   منه   تخلصتَ   أنك   فيها   تتصور التى    اللحظة   نفس فى    عفريته   يـ

 :التى تتيح ذلك  الحرجة   اللحظات   هذه   أهم   من

 ..موته   لحظة 

  .معاً   لكما    إنهاك   من   حدث   ما   بعد   هزيمته   إعالن   لحظة   أو
  

 
 
 
 

على    اللوم تلقى    أن   من   بدال
  بقية   ومجتمعك   والديك 

 :عمرك 
 أُرفض،

بديل مما تبقى،    عن   وابحث 
 اآلن،   به   وابدأ

 ينصلح الحال لهم ولذريتهم 
 مرورا بك

 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100318.pdf  

*** *** *** ***  

  شبكة العلوم النفسية العربية
  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

 الرابــــــع ـــــويالسنـ الكتــــــاب
  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ ونيااللكتر المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

  
*** *** *** ***  
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