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 :مقدمة
 عن اإلصرار واالستمرار

 والجدل بين الرؤية والقدرة
 
 
 

)847( 
 :بالموت    عنه، وال   بالحيدة   حيلة   فال مرة،    الطريق   عرفت   إذا

،ْل واسترِحأكم 
ـْمل ـُك ـِت  .واسترح، ل

)848( 
 أصال،   بدأتَه   ما   الخيار   لك   كان   لو

 إعداد،   دون   لالمتحان   يستدرجك   أن   فيك   الخير   شاء   ولكن 
 عليه،   تقدر   تعد   لم   الرسوب وحتى  

 :أو.……فى التلكؤ،    تماديت   ما   التلكؤ   ثمن   فادفع 
 .فقْ وأكمل واتكِّْلأ

  
)849( 

 أنفسهم،   خداعهم فى    ليستمروا   جنونك على    أجمعوا   إن   منهم   ويحك   يا
 .الناس! عليهم، مادمت مستمرا على األرض بين الناس   وال ترد   اآلن   فمك   إقفل 

ـَهم،   مهما   يدك   لهم   تمد   ال  ـْتَ  احتج
ـِهم   ال تتكلم و  ةالمسير   عن   تتوقف   وال  السائدة،   بلغت

 ، حين   بعد   ولو   كلمتك   تقول   ولسوف 
 .وسوف تصل كلمتك إلى أصحابها ولو بعد حين وحين

 إجماعهم الصاخب   من قشور   إذن   يضيرك   ماذا
)850( 

تها، واستأذن انت إن كنت عن الحياة، دعها لخالقها، ولمن يحمل أمان  عجزك    لمجرد   العالم   نهاية   ال تعلن
 !!متعجال

)851( 

 
  
  
  
 

  أجمعوا   إن   منهم   ويحك   يا
فى    ليستمروا   جنونك على  

 أنفسهم،   خداعهم 
  وال ترد   اآلن   فمك   إقفل 

عليهم، مادمت مستمرا على  
 الناس! األرض بين الناس

 
 
  
  
  
  
 

  مهما   يدك   لهم   تمد   ال
ـَهم،  ـْت  احتج

ال  و  المسيرة   عن   تتوقف   وال
ـِه   تتكلم  السائدة،   مبلغت

  ولو   كلمتك   تقول   ولسوف 
 ، حين   بعد 

وسوف تصل كلمتك إلى 
 .أصحابها ولو بعد حين وحين

  من قشور   إذن   يضيرك   ماذا
 إجماعهم الصاخب 

 
 
  
  
  
  



ثم واصلت التقريب واإلبعاد حسب  ، ..الطريق   طول على    والقدرة   الرؤية   بين   الفرق   معايشة   احتملتَ   إذا
 : مقتضى الحال، تحققتْ غايتك مع أولى خطواتك

 فيصبح االستمرار طريقاً بال بديل،• 
 ال الوسيلة،وتصبح الغاية هى إتقان استعم• 

 .ويصبح التوقف نوعا آخر من السير• 
 .ويصبح الزمن هو ما تصنع منه وبه• 

 فما أجمل كل هذا،
 .وأصعبه

)852( 
مهما خيل لك أنك تتحرك، : ، فتتوقف يجهض المحاولة ،  والقدرة   الرؤية   بين   تعسفا   التقريب فى    التعجل

  حذار أن ينحرف بك المسار دون تالحظ

  
 
 

  تعسفا   التقريب فى    التعجل
يجهض  ،  والقدرة   الرؤية   بين 

مهما خيل : ، فتتوقف المحاولة
رك، حذار أن لك أنك تتح

ينحرف بك المسار دون 
 تالحظ

 
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110218.pdf  

 ***  ***  *** 

  "   أنفسكـم وفي  "  المكتبية  سلسلــةال
  انيةاصدارات مكتبية في الثقافة النفس

 
  على المتجر االلكتروني " انفسكم " سلسلة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 

  علوم النفس العربية شبكةعلى "  انفسكم " سلسلة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm   

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%85-Anfussikom-239524773101681/  

  

  )  فهارس و افتتاحيات( االصدارات السابقة  دليـــل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3   

    

  خيراالصدارات األ
  ) 2018 شتاء - عشر الخامس االصدار( 

   اإليجابيــــــة األوهـــــام
  ) النفسية بالصحة وعالقتها أنماطها، تعريفها،( 

  حالوة أبو السعيد محمد. د
abou_halawa2003@yahoo.com  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3 

والمقدمـــة الفهـــرس  
العلمي الموقع من رابط  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB15MS2018-Content.pdf.pdf  

االلكتروني المتجر من  رابط  
roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=317&controller=p 
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