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  آلخر   تسمح   أن     استطعت   إذا
دون أن    بجوارك   يعيش   أن 

 : لذلك   احتياجك   برغم –يتبعك 
فسوف تكون مكافأتك هى 
 أن تكون أنت به، وهو بك

 
  
  
  
 
 
 

إنسانا   اآلخر    عاملت إذا
 : منفصال 

o  الحيوى،   تاريخه   عن 
o  وعن مستقبله الكونى  

 الممتد، 
  ال   غريبا   جسما   تعامل   فأنت

 تعرفه 
 
 
  
  

 

 مقدمة

ـِكـم اليوم  أكثر مركزة لكنها قليلة  ح

 التدفق هذا من مرحلة تنهى أنها يبدو

 )399( رقم من بدء ينتظرنا فيما أنظر لن

 .يدرى من

(393) 

 : لذلك   احتياجك   برغم – يتبعك أن دون   بجوارك   يعيش   أن   آلخر   تسمح   أن     استطعت   إذا

 .بك وهو به، أنتَ تكون أن هى مكافأتك تكون فسوف

(394) 

  آلخر،   حاجتك   مقدار   تعرف   أن

 بامتالكه، أذاه   عن   تكف   الوقت   نفس  وفى 

 لك،   حبه   احتكار  على   تصر   وال

 األنضج،  الوعى   قمة  من اقتربتَ فقد 

 ، الوحدة فى حقك عن تتنازل أن دون بصحبته   خليقٌ   وأنت  

(395) 

 : منفصال  إنسانا  اآلخر    عاملت إذا

o الحيوى،   تاريخه   عن 

o الممتد،   الكونى مستقبله وعن 

 .تعرفه   ال   غريبا   جسما   تعامل   فأنت

 (396) 
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هذا التجدد الدائم تكريم 

 ،“أحسن تقويم”للبشر فى 
أال يحق لنا أن نتصور أن 
 المالئكة قد تحِسدنا،

على هذه الحيوية البشرية 
 .“معا”

 
 
 
  

 :البعض  ببعضهم   تصطدم   الناس

  .معا   تشملهم  التى   الدائرة   عن   انفصلوا   إذا   

(397) 

 :السخيفة المزاعم هذه   فما  اآلخر،  على   أحدنا   االعتماد   علينا   تحتم   كبشر   طبيعتنا   كانت   إذا

o   باالستقالل 

o   واالستكفاء 

  o  والقوة 

oوالتفرد؟ 

 .بعده ما إلى طورا تكون أن إالّ

(398) 

 ،”تقويم أحسن” فى للبشر تكريم الدائم التجدد هذا

 تحسدنا، قد المالئكة أن نتصور أن لنا يحق أال

 .”معا” البشرية الحيوية هذه على

  
  

 
***   ***   *** 

 فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  علمـــاء النفـــس العـــرباعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز االطبـــاء و 
  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  
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