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الحرية هى أن تضيق المسافة 
 وتتسع،

ـَرِب  بقدر ما تتيح لك أن تقت
ـِد،  وتبتع
ـّرا  .مختاراً أو مسي

بل مختارا، حتى لو لم تعلم أنك 
تختار!!! 

 
 
 
 

تقسم جرعات الحرية  حين
لتتناسب مع مساحات الرؤية 
 :أوال بأول

تتنقل بين زهور االختيار 
ترشف رحيقها مختلفا متجددا 
 فى كل مرة

 
 
 
 
ال تتركنى أعدو فى ملعب 
حريتى وحدي حتى ال أنتهى 
 بأن أالعب نفسى خارج الملعب

 
 
 

 مقدمة
ـَـم اليوم هى أيضا عن الحرية ـِـك  .الح

 !!جديدة ، وجميلة،  ومفيدة  –وأنا كاتبها  –وصلتنى لكنها 
 وصعبة جداً أيضا… و

 !!يا للتحدى
)476( 

 الحرية هى أن تضيق المسافة وتتسع،
ـِد، ـَرِب وتبتع  بقدر ما تتيح لك أن تقت

ـّرا  .مختاراً أو مسي
بل مختارا، حتى لو لم تعلم أنك تختار!!! 

ـْتَ ـِـق ـُلـ ـُزودا بقوانين وبرامج حركية الحياة فقد خ  م
 .“إليه”وعليك اتباعها والحفاظ عليها ، ونحن معك 

)477( 
 ،“الحرية نسبية”: ال تردد هذا القول الماسخ المعاد

 مع أنها نسبية فعال على المدى الطويل،
 .“مطلقة”أما فى لحظة ممارستها فهى 

)478( 
 !!لوقتلماذا اإللحاح على أوهام الحرية طول ا

ـِّـرة مختارة كريمة؟  وأنت أحوج ما تكون إلى عبودية واعية متغي
)479( 

 :حين تقسم جرعات الحرية لتتناسب مع مساحات الرؤية أوال بأول
 .تتنقل بين زهور االختيار ترشف رحيقها مختلفا متجددا فى كل مرة

)480( 
 .وحدي حتى ال أنتهى بأن أالعب نفسى خارج الملعب ال تتركنى أعدو فى ملعب حريتى

)481( 
ـُـوُل دون رخاوة لدونة هالمية حرية بال معالم ـَـح  .قليل من القهر المسئول ي

)482( 
 .“حدس اللحظة”الزمن هو العمود المحورى الذى تدور حوله وتنطلق منه حرية 
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الزمن هو العمود المحورى 
الذى تدور حوله وتنطلق منه 

 دس اللحظةح”حرية 
 
 
 
أثناء فترة الكمون بين 
الحصول على المعلومات، 
 :واتخاذ القرار
 .تنضج حريتك على نار هادئة

 
 
 
 
الحرية ال تقاس بسرعة الحركة 
 أو قفزاتها،

ولكن بجمال اإليقاع وامتالء 
 الوعى بتشكيالته المتجددة

 
 
 
  

)483( 
 :خاذ القرارأثناء فترة الكمون بين الحصول على المعلومات، وات

 .تنضج حريتك على نار هادئة
)484( 

 الحرية ال تقاس بسرعة الحركة أو قفزاتها،
 .ولكن بجمال اإليقاع وامتالء الوعى بتشكيالته المتجددة

)485( 
ـُمق،  حين تمارس العكس، فتكتشف الع

 أن تختار العمق: لن تجد نفسك ملزما
 وال أن ترفض العكس،

 .فتصبح حرا أكثر
)486( 

يبدو أن األصل فى نظام الكون المحكم هو الدرجة من الالحريةالتى تسمح بالحفاظ على قوانين 
 هارمونية التجاذب الخالّق،

 فلماذا اخترع اإلنسان سجن الحرية المطلقة؟
ـَس نفسه فى ألفاظها  وحب

 هل جعله غباؤه يسعى أن يكون إلهاً مزيفا ؟
)487( 

 :ر، يتحرك فى فلك الكون األعظم دون حرية، سوف يعرف معنىحين ينتبه كلٌّ منا أنه كون أصغ
 هارمونية التجاذب الخالق،

ـِّـم األصنام، ـُـحـط  فــيحكم التواصل وهو ي
  .الحرية: ويجدد التشكيل

***   ***   *** 

  " العالمي النفساني التراث في الترجمة وحدة" تأسيس 
  دعوة للعضوية

 "وحدة الترجمة في التراث النفساني العالمي "   نعتزم في مؤسسة العلوم النفسانية العربية تأسيس

ني دعوة االساتذة الكرام من أطباء نفسانيين وعلماء نفس الراغبين االنضمام الى هذه الوحدة بهذه المناسبة يشرف
  :تكرم التواصل معنا على بريد الشبكة االلكتروني    البحثية والعمل معها،

arabpsynet@Gmail.com     

  ) حسب النموذج التالي ( وارسال سيرهم العلمية
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm  

 انا بكم نرقى ومعكم نسير الدرب رفعة بالعلوم النفسانية وخدماتها الصحية في اوطاننا
 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 جر االلكترونيتالم               /الموقع العلمي
http://www.arabpsyfound.com      /      http://www.arabpsynet.com/ 

 

http://arabpsynet.com/cv/cv.htm
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/

