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  ألنها   األغلبية رأى    تقبل   قد
 ظاهرية،   حقيقة 

،  الكذب وحتى لو اتفقوا على   
 ، فعامل رأيهم بجدية

صدقٍ  إلى    إشارة   باعتباره
 محتمل،

  أكثر   ال 
 
 
 
 
 
 

وفى  ،  الموت تتمنى    كيف
  من   الماليين   آالف   األرض 

 ، األشقياء   البشر 
يحتاجون بقاءك معهم، لك،  

 ولهم،
كُف عن األنانية فأنت الخاسر 
 يا غبى

 
 
 

 مقدمة
ـَم ـِك  ،“األذن شد” من خليط اليوم ح
 والتحوصل التميز لغباء رفضا المختلف، استيعاب إلى والدعوة

ـّا  هي
 شكرا

)267( 
 أضاعاك   والديك   أن   بحجة   الضياع   تشكو   كنت   إذا

 :بين   فرق ال   أنه   فاعلم  …  
  .تماما   تخالفهما   أن   أو  ،..تماما   تتبعهما   أن   

)268( 
 : األشياء  على   الحكم  فى   يفيدك   قد

ـُكمك،   نفس  على  ) أغلبهم   يتفق   أو (  اآلخرون   يجمع   أن   ح
 الوقت، طول صحيحة قاعدة أنها   تتصور   أن  حذار   ولكن  
 ،.…،.…ذاته  فى   الحق   صالبة   من   أصدق  ليست  العدد   كثرة  إن

  .الحالج   اهللا   ورحم
)269( 

 ظاهرية،   حقيقة   ألنها   األغلبية  رأى   تقبل   قد
 ، بجدية يهمرأ فعامل ، الكذب  على اتفقوا لو وحتى  

 محتمل، صدق  إلى   إشارة   باعتباره
  أكثر   ال 

. 
)270( 

 الشمال،   صقيع   من   المستوردة   الخشبية   البلياردو   كرات   عالقات   رفضتَ   قد   كنتَ   إذا
ـُلها   االقتداء  على   تصر   فلماذا  ـُث  الخشبية حقيقتها   وراءها  تخفى  التى   الالمعة   األسماء   ذات   العليا   بم

 :أيضا المتصادمة
  .وعالنية سرا
)271( 

 ، األشقياء   البشر   من   الماليين   آالف   األرض  وفى  ، الموت  تتمنى   كيف
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ـُتـب على العارفين،    ك
 :الواقفين، العلماء

  ما عرفوا   لتوصيل   التحايل 
 للناس، 

  ذلك فى    يدفعون   ما   وكثيرا 
 غاليا،   غاليا   ثمناً 

لكنهم يكسبون أنفسهم  
 ويثرون ناسهم،
 حتى رغما عنهم

 
 
 
 

 :ال تعرفها   لغة   خطوط   تأمل
  بال   إنسانية   آفاق   عليك   تنفتح

 حدود 
 
 

  

 ولهم، لك، معهم، بقاءك يحتاجون 
 .غبى يا الخاسر فأنت األنانية عن كُفّ

)272( 
ـُتـب  :العلماء الواقفين، العارفين، على   ك

 للناس،   عرفوا ما   لتوصيل   التحايل 
 غاليا،   غاليا   ثمناً   ذلك  فى   يدفعون   ما   وكثيرا 

 ناسهم، ويثرون أنفسهم يكسبون لكنهم 
 .عنهم رغما حتى

)273( 
   غبى،   تعصب   لكل   دواء  تكون أن يمكن الصناعى،   بالقمر   المذاعة   العالم   كأس   مباريات

 الخاصة،   الجنّات   احتكار   مرض   من تشفى هىف
 خشبات،   الثالث   بعد   ما   يفهم   أن   أراد   لمن   ذلك 

 : خشبات   األربع   فوق ماذا ثم 
 ).المعرى –  محموُل   حدباء   آلة  على   يوماً (..

)274( 
 :تعرفها ال   لغة   خطوط   تأمل

 .حدود   بال   إنسانية   آفاقٌ   عليك   تنفتح
)275( 

 الشمالى،   القطب  فى   اإلسكيمو   عن   اختالفك   معايشتك
 هوليود،  فى  الحلوى   عرائس   وعن 
 وعيك،   آفاق   ويفتح   إنسانيتك   يؤكد   إنما 

   الهرب؟ أين فإلى
 

***   ***   *** 

 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  

 


