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  المتشكِّكة   الحذرة   الوحدة
  اإلنسان   وحدة هى  :  المرتعشة 

ـِه   سجن فى   ـْن  جب
 
 
 
 

  الصارخة   الثرثارة   الوحدة
  وحدة هى  … :المدعية 
 زيفه   سخف فى    اإلنسان 

 
 
 
الوحدة الكامنة اليقظة 
الساعية الراضية الجاهزة 

هى ليست وحدة أصال : النابضة
 مهما كنت وحدك

 
 
 

  وسأذهب   طريقك فى    إذهب
 طريقي، فى  

  فسوف   صواب على    كنا   فإن 

 

 مقدمة
ـِكـم ـِكـم تكمل اليوم  ح ـَّزتأكثر أمسوإن ح  تحديد على رك
 “الوحدة” تشكيالت

 .معا نحتملها أن اهللا أدعو
)385( 

o رة   الوحدةـِه   سجن  فى   اإلنسان   وحدة  هى  : المرتعشة   المتشكِّكة   الحذ ـْن  . جب
o ـِه   رحم  فى   اإلنسان   وحدة  هى :العاجزة   المشلولة   المستسهِلة   والوحدة ـْم  .عق
o ـِمة   والوحدة ـْل ـْرِهه   ألم  فى   اإلنسان   وحدة  هى  : الدامية   الصامتة  المـظ  .ـج

o زيفه   سخف  فى   اإلنسان   وحدة  هى  …:المدعية   الصارخة   الثرثارة   والوحدة . 
o وحدك كنتَ مهما أصال وحدة ليست هى :النابضة الجاهزة الراضية الساعية اليقظة الكامنة والوحدة. 

)386( 
  :كيف   تعرفُ   سوف   النهاية  فى
  وحدك،   وأنت   وحيدا   تكون ال 
 فردا   تكون   وكيفاأللف   وسط   م ، 

 وأكثر، منهم، آالف بضعة تكون وكيف 
 ذاتك تفقد أن دون

)387( 
 :فرصتك   فهذه …السبل،   الختالف   ربما   منك   يئستُ   إذا

  : عليك
 طاقاتك،   بتفجير  يأسى   وتخترق  تتحدانى   أن

   انطالقك،   بقوة  مرحلتى  تتحدى   ثم 
 ، بك   للحاق   ألهث   وسوف

 .طريقنا طريقى، أنه أكتشف وقد
 )388( 

 طريقي،  فى   وسأذهب   طريقك  فى   إذهب
 لنلتقى،   نفترق   فسوف   صواب  على   كنا   فإن 

 . وعماه   عناده   ثمن   منا  األعمى   يدفع   فسوف   وإال 
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 لنلتقى،   نفترق 
  منا األعمى    يدفع   فسوف   وإال 

 وعماه   عناده   ثمن 
 
 
 
 

  أجل   من   بالتفكير   أطالبك   أنا
 فكرى،   إثراء 

  معك   الخالف   أحتمل   لم   فإذا  
 توافقنى،   وال تتركنى    فال 

 .“معا ”  التواجد   روعة   هذه هى
 

  

)389( 
 بعد،   فيما  تحتاجنى   فسوف  ياغبى،   اآلن  تقتلنى ال

  .يوما  تقتلنى   أن   أمل  على   لتعيش   ولو 
)390( 

ـِر اإلقدام بين شتان ولكن مسئول، محب عدوانٍ طاقة إلى آخَر   مع  الحقيقى   التواصل   يحتاج   قد  المغام
 .خالف أو مختلف أى من للتخلص النار إلشعال الكاسح اإلقدام وبين بالمحيط، وهو أنت لتحيط

)139( 
 فكرى،   إثراء   أجل   من   بالتفكير   أطالبك   أنا

 توافقنى،   وال  تتركنى   فال   معك   الخالف   أحتمل   لم   فإذا  
 .“معا ”  التواجد   روعة   هى هذه

)392( 
 :هى   آلخر   مساعدتك   تكون   أحيانا

 ، العاجزة   الطيبة   نواياك   به   تسمح   مما   أكثر   استعمالك   يحسن  فقد  الوقت،   بعض   بصدق   له   نفسك   تترك   أن 
  إليه معا لكما األدوار تتبادالن قد ثم

***  ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
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http://arabpsynet.com/ 
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 الدوريات واالصدارات و المعاجم
*************************************  

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال
    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

***     ***  

 ـــة العربيـــةللعلـــوم النفسي" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
***     ***  

  "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/

