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عليك أن تقيس مودة أقرب 

بمدى : الناس إليك
ـَا لك أن تحب أبعد  ـِه ـْع دف
 .الناس عنك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل ما ينبغى    :الناس   علم   لو
 :أن يعلمه الناس عن الناس

ـّت    أغلب القوانين  الختل
 السائدة لتتخلق قوانين جديدة

 
 
 
 
 
 

 
 مقدمة

ـَم أغلب ـِك  بالمسافة الوعى حتمية على التأكيد تحاول اليوم ح
 بيننا فيما

 الوقت، طول لتقليصها لنسعى

 .الوقت طول وضرورتها بمرونتها االحتفاظ مع

)287( 
 رؤيتك   نار    الباردة سخريتك بولة تطفئ حين

ـَعمى سوف  .فعلك بذاءة عن ت
ـَّقت التى المسافة وعن  !غبى يا … منه سخرت من وبين بينك تخل

)288( 
ـَا بمدى :إليك الناس أقرب مودة تقيس أن عليك ـِه ـْع  .عنك الناس أبعد تحب أن لك دف

)289( 

 :الناس عن الناس يعلمه أن ينبغى ما كل   :الناس   علم   لو

ـّت     .جديدة قوانين لتتخلق السائدة القوانين أغلب الختل

)290( 

 .…، الفردية   الفروق   تضاءلت ، والناس   ذاتك   طبقات  فى   تعمقتَ   كلما

 :المكررة   المتماثلة   الوحدة  إلى   تصل أن إياك لكن

ـّا وبالنيابة نفسك عن باألصالة :“نحن” :“أنت” لتظل ، األعمى  تالشىال   واحذر   عن

)291( 

 : العالم   محطات   بين   المذياع   مفتاح   حركة

 وربما تكره، :أن أغراك الذى  التعصب هذا ، غبائك   خاليا  فى   المعشش   التعصب   تذيب   بأن   خليقة
 .لغته تفهم لم من تقتل،

 الكف؟ بحجم مذياع من تصلك أن يمكن التى اللغات عدد كم

 ، مكانه  إلى   منا   كل   يعود   ثم  الوجود،   أصل  فى   المشاركة   من   لنتأكد   ولكن  .. لنتالشى   نتماثل ال   نحن
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  ذاتك   طبقات فى    تعمقت   كلما
  الفروق   ، تضاءلت والناس 

 .…، الفردية 
إلى    لكن إياك أن تصل

 :المكررة   المتماثلة   الوحدة 
، لتظل  األعمى التالشى    واحذر 

باألصالة عن : “نحن”: “أنت”
ـّا  نفسك وبالنيابة عن

 
 
 
 
 
 

ـْنِى ال على كتفك وال : ال تحمل
 فوق ظهرك،

  .. وطبعا ليس فى بطنك
 :بيدى   خذْ

 إليك،• 
 إليه،• 
 •،إلى 
 إلينا،• 
  .إليه• 

 :يعود نفترق، أن دون

o  ذراعا،   أطول 

o  وعيا،   وأعمق 

o  أمانا   وأكثر..  

 جديد من منا كٌل ليبدأ

 إليه :إلينا تمرار،وباس

)292( 

ـُك   إذا ـُكْمَل   اآلن   امتلكْـتـ  أحبك، أننى بدعوى نقصى   لت

 :ترى يا ثم معى، ذلك مثل تفعل أن حقك فمن

 بعض، “فى” بعضنا نموت أم إليهم، معا ننطلق هل

 أبداً؟ “بنا” “منا” أى يتكامل فال 

)293( 

ـْنى ال  ظهرك، فوق وال كتفك على ال :تحمل

   ..بطنك فى ليس وطبعا

 :بيدى   خذْ

 إليك، •

 إليه، •

• ،إلى 

 إلينا، •

 .إليه •

)294( 

 ، لك صده   يعلـن   حين   بشقائك   ليتمتع  ، بغنجه   يغريك   من   الناس   من   إن

  )الخ … بالسلطة التلويح أو الجنس إغواء   ذلك  فى   يتساوى (
 

***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

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 
 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3

