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  . مستقر   لَغير   بنا  تجرى
بيتسح   فى   الحياة  أزمانِ   بين   شقّا   الثُّعبان  لقاءات   الضجر .  

ـْر   يتجمع ـَط   ، السحابِ   أطراف     حول   ماَوشْ     بالضياء  المـندى   الق
  .   يحتضر

ـْمِل     الصد  قناةَ  فى    الرحيق  يسرى   ، والتمـل
  ه،  أبخر   اللحاء   يصاعد

  .   الشجر  ينْبِض   الَ
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ـُق   همسةُ     تقول ـُّ   ،   تكونت   بعدماَ     الوليد   التخلّـ

  ، جاهن   ال  : للنواة   تقوُل
  . النغم   للتضفرِ     عود   ال

نبض   يغوص   دزاج  فى   الورم   ـَـة   . العدم   صرخ
   ـمتالح    ،والزلزاُل  اإلعصار ،  خْم    فى   والطوفانالتالشى،     ز  

  . يقتحم  ،   البدء   عنف   بكُلِّ
    . ينحسر   الكسير     الموج   تمهل   

ر   لمنقُرِالعصفوة   يمورِ   قشروالَعفَن   الض  
 عابثٌ   موتٌ ينقض .!!  

  . ينتظر  تمطَّى،
 . الصدى   جوف  فى     اُلجفاف   يقَرقر
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   ، الهشّـه   الثلج   كرة  تتنامى
 )” المخاضِ   نبض    

  )“!!العدمِ؟   نذير   أم
 عنّى     أتفرق 

ـًا  الملْقَى  منّى   أنزع      ، يتحلل   لم   ميــت
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ـُـنى                                          أجمعــ
  ْ  القادم   األمس   ثنايا   بين   من   أتسرب

ـَـر ـْت  يتبخ
8/6/1986 

  
 – 1981( دواوين ثالثة ضمن وهو ” واللهب الظالم ضفائر  “األول الديوان من   القصيدة [1] – 

 ،“المرايا شظايا” :الثانى الديوان ،“واللهب الظالم ضفائر” :األول الديوان :وهم مجتمعة  )2008
 تطلب ،)2018( حاليا ورقية طبعة فى الطبع تحت وهما “ومقامات وشطحات دورات” :الثالث الديوان

 ،10 رعشا النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ وفى .القاهرة – المصرية األنجلو مكتبة من
 .والبحوث للتدريب الرخاوى مركز وفى
   

 
 
 
 
 
 

 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170918.pdf  

  ***   ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 

  " العطــاء مــن عامــا عشــرة خمســة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

  ســــالخام السنــــــوي الكتــــــاب

  الكتاب  تحميل

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

  

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
abpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3http://www.ar  

   

  

  "يـــنفسان"ي ـــاب العربـــالكت

  2018   صيف     الخمسونالثامن و اإلصــدار  

     العــالج النفســي القائــم علــى التقبــل ـ االلتــزام

  محمـد السعيـد عبـد الجـواد أبو حالوة.د.أ
 إرتبــــاط تحميل الكتــــاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3  
   الفهـــرس والمقدمـــة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=333&controller=product&id_lang=3       

 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170918.pdf 

