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 :مقدمة

 نقلة إلى جدل الوالدين واألبناء والبنات
 
 
 
 
 

 :مقدمة

 ما زلنا فى تشكيالت ومناورات وجدل ما بين األجيال

)945( 

ـِسك دون أن تدرى أحذر أن تنتهى ـْب ـَل  :ثورتك عليه بأن ي

 ، حين إلى  

 ، األبد إلى    أو

  )946( 

ـِّز   أن   األم   هم   كل   يكون   أن أقسى    ما ـَه ـُج  ، الفرح   فستان   ، البنتها ت

 .“إليه…“بالفرح، وبنفسها، وبالناس  .. الفرحة   لها   تجهز   أن   بدال من

)947( 

 :يقول   األهل   كتبه   تحذيرا   األوالد   جباه على  أقرأ    أكاد

  .“ الظاهر   من   إال   يستعمل   ال ”

)948( 

 ،.“ مالكى “:تقول   الفته .. األزواج   وبعض   السادة   أوالد   جباه على  أقرأ    وأكاد

 .“  أجرة ”:  الالفته   تقول … :الزوجات، وعمال البناء   وبعض   الشغاالت،   جباه وعلى  

  )949( 

ـَه   الفرصة   له   أتحتَ   ما   بعد   الفساد   أو   الفشل على   ابنك   أصر   إذا فال تجعله سببا فى  :  الرسالة   وأبلغت
 إعاقتك

ـُلك   واركب       .“إليه”: الف

 لن يعصمه من الغرق فى عماه  الجبل الذى على    اتركه و

)950( 

 إن كنت قد اجتهدت حتى عرفت بداية الطريق، طريقك،    يكملون   من   هم   أبناؤك

  .مخاوفك   بقدر   إال .. حسابا   للدم   تحسب   وال

 
 

  هم   كل   يكون   أن أقسى    ما
ـِّز   أن   األم  ـَه ـُج   ، البنتها ت

 ، الفرح   فستان 
  لها   تجهز   أن   بدال من

بالفرح، وبنفسها،  .. الفرحة 
 .“إليه…“وبالناس 

 
 
 
 

  أو   الفشل على   ابنك   صرأ   إذا
  له   أتحت   ما   بعد   الفساد 

ـَه   الفرصة  فال  :  الرسالة   وأبلغت
 تجعله سببا فى إعاقتك

ـُلك   واركب       .“إليه”: الف
لن   الجبل الذى على    اتركه و

 يعصمه من الغرق فى عماه
 
 
 
 

  يكملون   من   هم   أبناؤك
إن كنت قد  طريقك،  

هدت حتى عرفت بداية اجت
 الطريق،

  إال .. حسابا   للدم   تحسب   وال
 مخاوفك   بقدر 

 
 
 
 



)951( 

 الصغار،   إنجاب   بمجرد   مبدعا   أو   خالقا   لستَ

  .المضمار   هذا فى    يسبقوننا   الحيوان بنى    من   عمنا   وأوالد   فأجدادنا 

)952( 

 يوان يرعى ذريته بعد الوالدة،الح

 وتكتفى الذرية بذلك لتقوم به بدورها للجيل التالى،

 .عندهم“ إعادة الوالدة”وليس فى علمى ما يشبه 

 .أما اإلنسان فتتاح له فرص تكرار الوالدة، حتى يقضى

 .فيا لثقل األمانة، ويا للمسئولية

)953( 

  فيك،    الطفل   ال تقتل

  .. عليه   لتتعرف   إال   له   متستسل   ال   ولكن

 . وبهم بك،  معك،    ذلك   بعد   لينم   ثم

 .إليه

  

 
 
 
 

  فيك،    الطفل   ال تقتل
  لتتعرف   إال   له   تستسلم   ال   ولكن

  .. عليه 
بك،  معك،    ذلك   بعد   لينم   ثم

 . وبهم 
 إليه

 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110318.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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