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تزداد فرصتى أن : هكذا
 ..!أتعلَّم منى

يا إبنى أن “ جمال”شكرا يا 
 أتحتها لى هكذا

 اجتمعا عليه

 وافترقا عليه

 

 
 

 

  فإذا. …نجاحك،    عن   ال تتنازل
 فعلت.. ،  

  .تستأهله   ال   فأنت
 الفشل   من   أكبر   امتحان   النجاح

 

 

 

 

 :لو نجحت أن تواصل السعى
، وبين  الغموض صحارى    وسط

 ، العجز الملساء   صخور
 ، الرؤية   زاوية   ومع ضيق  

  ومع مثابرة الصبر على مواصلة
 :القاصر   الفعل 

  يتزايد فسوف تعرف كيف 
 اإلنسان،   تواضع 

إلى ما : رغما عنهفيعلو، حتى     
 يستأهله

 

 

 
 مقدمة

  !!ياه
 !..منِّى أتعلَّم أن فرصتى تزداد :هكذا
 هكذا لى أتَحتَها أن إبنى يا “جمال” يا شكرا

 عليه اجتمعا
 عليه وافترقا

 طيب هذا
(69) 

   ،..فعلتَ   فإذا .… نجاحك،   عن   تتنازل ال
  .تستأهله   ال   فأنت

  .الفشل   من   أكبر   امتحان   النجاح
(70) 

 ، قادم   لنجاحٍ   يحفز   الفشل
 واحذر فاحذر .…القادم، الفشل احتمال عن يلهيك قد   النجاح   ولكن  

(71) 
 :السعى تواصل أن نجحت لو

 ، الملساء العجز   صخور وبين ، الغموض  صحارى   وسط
 ، الرؤية   زاوية   ضيق ومع  

 :القاصر   الفعل   مواصلة على الصبر مثابرة ومع
 اإلنسان،   تواضع   يتزايد  كيف تعرف فسوف

 .يستأهله ما إلى :عنه رغما حتى فيعلو،    
(72) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170717.pdf


 

 بنْك، له ليس
 مقابل؟ له وتطلب األمان 
(73) 
 تحب، من استئذان 

 معرفته،
 يحبك،

 يستعملك،
 تستعمله،
 تخبره،

 .ونفسك وغيره، غيره، تحب
(74) 
 ، بذلك   يقول   من   كل  فى   أشك   أصبحتُ  ، التيار

 .” رؤية  أولى   سنة” فى
(75) 

 :على التدريب واصِل حركتك
 من، وإلى أين من تنسى
 .تتوقفْ أن دون

 المصدر، نفس من مقابل
 .قولك تقدس أن

تسارع بالترجمة إلى منظومتك

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة
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ليس الحب دام ما
 عدم مخزن فى تحبسه فلماذا

(73)
 دون :تحب أن تستطيع

معرفته، ودون
يحبك، أن ودون
يستعملك، أن ودون
تستعمله، أن ودون
تخبره، أن ودون

تحب أن ذلك يحوَل أن ودون
(74)

التيار   ضد   وحيدا  المشى   أعباء  قسوة شدة   من
فى   مازال   كان   إن   خصوصا

(75)
حركتك نبض على تحافظ حتى
تنسى أن   دون   :تمتلكَ   أن 

دون :تعرفَ وأن  
مقابل انتظار دون :تحب وأن

أن دون :تقوَل وأن
ـُنصتَ: دون أن تسارع  .وأن ت

 

***   ***   ***   
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دون : تستطيع أن تحب
 استئذان من تحب،

 ودون معرفته،

 ودون أن يحبك،

 ودون أن يستعملك،

 ودون أن تستعمله،

 ودون أن تخبره،

ودون أن يحولَ ذلك أن تحب 
 غيره، وغيره، ونفسك
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