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  والتوحش   الخوف   زاد   كلما

  الناس،    بين   المسافة   زادت 

 ، الحياة   موارد   ونضبت

 

  

  

 

  الناس   بين “  المتغيرة ”  المسافة

  ومن   الوحدة   من   أمان هى  

 معا،  التالشى 

  الطواف ”  عمق فى    فانظر 

 المهروِلْ السعى “و ، “ الملتحم 

 

  

  

  

 

بين  المسافات    تباعدت

وحدات البشر خوفا وحذرا، 

حتى تعاملت تلك الوحدات 

فيما بينها كأنها ال تنتمى إلى 

 نفس النوع من األحياء

  

  

 

 
 :مقدمة
 :ملف تفتح اليوم حكمة

 الناس بين المسافة وحركية ضرورة
 أين؟ وإلى كيف

 )بخير وأنتم عام وكل(
 

(239) 

   الناس،   بين   المسافة   زادت   والتوحش   الخوف   زاد   كلما

 ، الحياة   موارد   ونضبت

(240) 

   الناس،   بين   المسافة   تزايد اضطراد

 .األعمى العدوان   قسوة   من   يزيد 

(241) 

 ، المسئولية  وتختفى   المعالم   فيه   تضيع   والخروج الدخول حركية دون الناس   بين   المسافة   اختفاء

 .الرخوة الجماعية الكتلة   فراغ  فى المفردة، الهالمية   الذات وتذوب

(242) 

 معا،  التالشى   ومن   الوحدة   من   أمان  هى   الناس   بين  “ المتغيرة ”  المسافة

 .” المهروِْل  السعى“و  ،“ الملتحم   الطواف ”  عمق  فى   فانظر 

(243) 

 :جماعةً   والعجز،  العمى  زاد إذا

 السوداء،   المغارة   فى الزائف الدفء من بالرغم   التام   الشلل  حتى   عشوائيا الناس   يتقارب قد

  . الظالم فى هروبا البعض ببعضها ترتطم خفافيش يتباعدون قد أو

(244) 

 تنتمى ال كأنها بينها فيما الوحدات تلك تعاملت حتى وحذرا، خوفا البشر وحدات بين  المسافات   تباعدت
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فى    نفسه   من   يهرب   من   هناك

 الناس، 

  الناس   من   يهرب   من   وهناك 

 نفسه، فى  

 إليه، -مع ذلك فال سبيل إليهم  

إال بهذه الرحلة المتصلة بين 

 الصفا والمروة

 

 

 

 

  يجد   من   هو   المتكامل   المصلح   

  الخير   ويجد الخير،  فى    نفسه 

فى    الناس   ويجد الناس،  فى  

 نفسه 

 

  

 األحياء، من النوع نفس إلى

 وبقاء التطور نقالت حساب على المتناثر، الرصاص أنقاض بين التصادم إلى البقاء صراع فانقلب
 .النوع

ـَّا؟ ينقذنا من  مـنـ

(245) 

 الناس،  فى   نفسه   من   يهرب   من   هناك

 نفسه،  فى   الناس   من   يهرب   من   وهناك 

 إليه، -إليهم سبيل فال ذلك مع  

 .والمروة الصفا بين المتصلة الرحلة بهذه إال

(246) 

 :الناس   أمام   بصورته   اهتمامه  فى   يبالغ  الذى   الثائر

 معهم، صورته يراجع وحين ،..ذاته ليؤكد ثورته عن يتنازل قد

 !ناس وال ثورة بال رسما، نفسه على يتعرف قد

(247) 

 أتباعا، له يتخذ الذى للمصلح االفتراضى العمر

 .إليه أعوانه وينتمى أعوانه، إلى ينتمى الذى المصلح عمر من بكثير أقل

(248) 

  .نفسه  فى   الناس   ويجد  الناس،  فى   الخير   ويجد  الخير،  فى   نفسه   يجد   من   هو   المتكامل   المصلح   

 
***   ***   *** 

 فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  اعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرب
  المتجر االلكترونيعلى "  النفسانـــــي" المعجــم 

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

 

 ) تحميل حر ( " النفسانـــــي " المعجــم دليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى " النفسانـــــي " المعجــم 
  ) تحميل  حر (العربي  "الموســـع "مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Ar.pdf 
 

  ) تحميل  حر (االنكليزي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Eng.pdf 

 

  ) تحميل  حر (الفرنسي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Fr.pdf 

  على الفايس بوك" النفسانـــــي " المعجــم 
204277553287741/-Encyclopedias-https://www.facebook.com/Dictionaries  
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