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 :مقدمة
 :نفس مقدمة أمس 

تكتمل هذه األقوال، أو  –هذا األسبوع  –وهكذا 
ـَا منهم، حتى ولو  ـْن ـَم التى وصلت ـِك الرسائل، أو الح

عنهم، فأصبحنا مدينين لهم، ولكى نرد دينهم ال نملك  رغماً
 “إليه”إال أن نواصل معهم ما خلقنا له، 

 اكتملت األلف وواحد
 ولم يكن فى نيتى أن يكونوا بهذا القدر تحديدا

 لكننى توقفت عند هذا العدد فجأة
ـُق“ كيف”أرجو أن تعينونى عن  رأ بالهدوء إخراج هذا العمل فى طبعة ورقية، بحيث يمكن أن ي

والبطء، والمراجعة، والمسئولية، الالزمين الستيعاب ما تيسر منه بأيه درجة كافية نافعة، تبرر ظهوره 
 هكذا
”هفَعري اِلحُّل الصمالْعو بّالطَّي مالْكَل دعصي هِإلَي“ 

 
)988( 

 التعرفنى،   فأنت ترنى أنا، ألنك نظرت إلى شخصى بدونه،    أنت لم
  نيصاحب   فم   ن؟ م 

)989( 
 منى،   لك   ظَهر   ما   إال تَر منِّى    لم   كنت   إذا

ـُك،   فقد  ـْتَ فخدعتُ نفسى،  خدعت  فانخدع
 محاوالتك إال أن تكون أكثر قدرة على الحب منى،   من  –غالبا  –جدوى    وال  

 .ولن ينمو ما بيننا إال تحت مظلته
)990( 

 :تشملنا، فتجمعنا   أن فى    باألمل   االحتفاظ   مع ،  “حاله فى    هو   من ”  كل   يستمر   أن   هو   الحل   أن   يبدو
 ، كلينا وعى    دائرة   من   أكبر   دائرة وعىٍ 

 ، حدة على    كل 
 ، بعض على    بعضنا   أحكام   فلنؤجل 

 
  
  
  
  
 

  ما   إال تر منى    لم   كنت   إذا
 رمنى،   لك   ظَه 

ـُك،   فقد  ـْت   خدعت فانخدع
 فخدعت نفسى

 
  
  
  
  
  
  
 
 

  مارست حقك فى أن    إذا
  المذاهب  مختلف   من تنتقى  

  البحث   وطرق   والملل 
  ورطت   فقد ،  والنحل   واألفكار 

  هو:  جديد   على طريق   نفسك 
ـَّف   الناتج    ما   كل   من   المؤل

  لذلك   أهل   أنت   فهل  ،  انتقيت 
 ؟؟؟  اآلن 

  
  
 
  
  
  



 ، مناسبة   بال   نرتطم   ال حتى  
  . همود   بال   المحاولة   لتستمر و  

 .“فنحن معا جدا”
 .“إليه”
)991( 

  فقد ،  والنحل   واألفكار   البحث   وطرق   والملل   المذاهب  مختلف   من تنتقى    مارست حقك فى أن    إذا
ـَّف   الناتج   هو:  جديد   على طريق   نفسك   ورطت   ؟؟؟  اآلن   لذلك   أهل   أنت   فهل  ،  انتقيت   ما   كل   من   المؤل

  الصوت؟   خفض   مراعاة   مع    استسهالى انتقاء  عملية    أنها   أم   
 .واحدة واحدة من فضلك

)992( 
 ، ورضا األمهات العجائز، األطفال   فرحة   من   تتولد التى    الطاقة   إن
  ى لو صدأ،اآللى حت   العقل   هيكل فى    الحياة   تبعث   أن على    لقادرة 

  وهى هى الطاقة التى تهديك إليه

  
 
 

  من   تتولد التى    الطاقة   إن
، ورضا األمهات  األطفال   فرحة 

 العجائز،
  الحياة   تبعث   أن على    لقادرة 

اآللى حتى    العقل   هيكل ى ف 
  لو صدأ،

وهى هى الطاقة التى 
 تهديك إليه

 
 
  
  

: إرتباط كامل النص  
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  اصـــــــــدارات معجميـــــة

ـّالم"المعجـــم    النفسوطب وم علـــفي  "ــعوس
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"م المعجـــ
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
 

***    ***  
  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  

 
***    ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  

 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250318.pdf 
http://arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3

