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 :مقدمة 
ـَم اليوم تتكلم عن مسئولية الرؤية، ـِك  ح

 وحتمية المسافة بين وجدان البشر،
 ليمضوا معاً 
 

)695( 
ـِى    إذا   فيها   ألتحرك لى    تركتَها   مساحة أية  ـَـن   هذا   كل   تحت ،  العمق   هذا   كل إلى  ،  األبعاد   هذه   بكل رأيت

 ؟؟؟ الضوء 
 .واحدة   واحدة أخى    يا   

 دعنى أحاول على قدرى، من موقعى، بإيقاعي، مع الشكر،
 لكن ال تتركنى،
 .إبقَ على مسافة

)696( 
ـِّزنى، بوهجهاأشعر ب   األعمق   رؤيتك   لنور احتياجى    بقدر  ، الباهر   أنها تعج

 ، حين إلى    ولو ،  عنك   بالبعد   إال   التناقض   هذا   لحل   سبيل   وال 
 ثم االقتراب منك أيضا إلى حين،

 ..وهكذا
)697( 

 ، نفسك   مواجهة   من :  اآلخر على    بالحكم   المبادر   ذكاؤك   حماك   إذا
ـِ  ك،فقد أضعتَ الفرصة على نفس

 .وعميتَ عن رؤية اآلخر، وعن رؤية نفسك
)698( 

 ،..منى    أبعد   رؤيتك   تمتد   ما   بقدر منى    أحسن   أنت
 عنى،   مسئوال   فجعلتك شملتنى    رؤيتك   ألن   يا ويحك   ولكن 

ـُنازلتك   سأواصل   ذلك   ومع  ـا   م  ا لصالحك،، هذ مزعومة   كانت   لو حتى    بالمساواة   محتجـ
 .أعنى لصالحنا معاً طول الوقت

)699( 
 : عنها   أنا   أعرف   مما   أبعد داخلى    طبقات   فجعلتك تقتحم ،  جانب   كل   من أحاطتنى    قد لى    رؤيتك   كانت   إذا

 ؟  بجوارك   أسير   أن منى    تنتظر   باهللا   فكيف 

  
  
  
 
  

  رؤيتك   لنور احتياجى    بقدر
ـِّزنى،    األعمق  أشعر بأنها تعج

 ، الباهر   بوهجها
  إال   التناقض   هذا   لحل   سبيل   وال 

 ، حين إلى    ولو ،  عنك   بالبعد 
ى ثم االقتراب منك أيضا إل

 حين،
 ..وهكذا

 
 
 
 
 

  قد لى    رؤيتك   كانت   إذا
،  جانب   كل   من أحاطتنى  

داخلى    طبقات   فجعلتك تقتحم 
 : عنها   أنا   أعرف   مما   أبعد 
  أن منى    تنتظر   باهللا   فكيف 

 ؟  بجوارك   أسير 
 
 
 
 



)700( 
ـَنى    قد   كنتَ   إذا ـْبرنى،   ولم   وصدقا   حقا رأيت  تُـخ

 فانتظرنى،  
،وال تشفق على 

 أخبرتنى،   ثم   وصدقا   حقا رأيتنى    قد   كنت   وإذا   
 فخذ بيدى،  

وال تحكم على 
)701( 

 . الخاسر   فأنت ،  مسئولية ما يترتب عليه   تحمل   من   خوفا   وعيك   عن باقى تنازلتَ    إذا
)702( 

 ، تتألم   ال   وأنت   الناس   ألم   عن   كلمتت   أن    إياك
  “اختشى   من   مات“   لقد 

 
 

ـَنِى    قد   كنت   إذا   حقا رأيت
ـْبرنى،   ولم   وصدقا   تـخ

 فانتظرنى،  
،وال تشفق على 

  حقا رأيتنى    قد   كنت   وإذا   
 أخبرتنى،   ثم   وصدقا 

 فخذ بيدى،  
وال تحكم على 

 
  

  
: إرتباط كامل النص  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD60118.pdf  

 ***  ***  ***  

  "  ـــاتنفســــانيــ"  العربيـــة المجلـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  المجلة العربية للعلوم النفسية/ مجلة شبكة العلوم النفسية العربية " سابقا 
  على المتجر االلكتروني

found.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsy 
  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  

 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  

 ***  ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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