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 يثرينا،   فاختالفـنا   معا   مادمنا
  فاختالفـنا   افترقنا   فإذا 

 مسئوليتنا، 
وسوف نلتقى، إلى ما بعدنا ،  

 :..فيما يعدنا وإنْ طال الزمن
 
 
 
 
 
 

فى    فانظر   صادقا   كنت   إن
  يستأهل   ما   كل   ألن نفسك،  

 فيك،   موجود   هو .. فى    المديح 
ـِّره   انهض    فهو .. ، لك ..  وفج

فجره  معا،    ومسئوليتك   شرفك 
 فيك يتفَّجر لنا
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  تتخلى ال حتى  على،  ا اعتماد  مديحى   عن        فكف تستطيع،
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 رأيك عن اءبن أحدا يستبعد ال 
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وتتحدث الحقيقة، تحمل

نحوك،  مسارهم   فيتحول
كل   برغم..…

(263)
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استبعاد   خياالت  قبح مدى  على   يدل 
 فهو العليم، الحق للعدل الجنة دع

  

 
 

 
  من   يتم الناس،    بين   التواصل

  بين   التفاهم   محاولة   خالل 
  من   المتباعدة   المناطق 

 المتداخلة،   دوائرهم 
إذا كنت تريد التواصل من 
: خالل االختالف العادل فعال

ـُك فاحذر أن تشمل    دائرت
 محاوالتهم   دوائر   كلَّ 

 
 
  


