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  وجودك   مجرد   يكون   أحيانا
 :الطلب   تحت 

  .فعال   استدعائك   من   أكثر نفعا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فأكثر  أكثر   تحتاج   الناس
  دوائر   بين   جيد   موصل  إلى 

 الكون،   ودوائر   الناس 
  باألحكام يفتى    من إلى    ال 

 الكهنوتية،   اللفظية 
ـَر   أو   الطبية   بالوصفات   يقه

 اإلخمادية 
 
 
 
 
 

 
 مقدمة

ـَم ـِك  التواصل ودفء وتواضع بجمال باالحتفاء تبدأ اليوم ح
 الصامت

 العازلة القاسية السخرية وتجريس وتعرية بسلخ وتنتهى
 يستر ربنا

)276( 
 :الطلب   تحت   وجودك   مجرد   يكون   أحيانا
  .فعال   استدعائك   من   نفعا أكثر 

)277( 
 للعطاء،   الستعدادك  الحقيقى   االمتحان   هو  :الطلب   تحت   وجودك   يكون   أحيانا

 . المبادر العطاء وهم تحت المالحق،  المتحفز،   المستمر   الحماس،   من   صعوبة   أكثر   وهو 
  )278( 

 :فأكثر  أكثر   تحتاج   الناس
 الكون،   ودوائر   الناس   دوائر   بين   جيد   موصل  إلى 

 الكهنوتية،   اللفظية   باألحكام  يفتى   من  إلى   ال 
ـَر   أو   .اإلخمادية   الطبية   بالوصفات   يقه

)279( 
ـٌِّل  إلى   تحتاج   الناس  ، األعظم   الكونى للوعى   جيد   موص

 :إلى   حاجتها   من   أكثر 
 المعروف، يعرف ال مـمـن   بمعروف  آمـرٍ

 .يستنكره ال منكرٍ   عن   ناه  أو
)280( 

  .البعض بعضهم   بال  على   تخطر   ال   ألغراض   بعضا  بعضهم   يستعمل   الناس
 !!ال؟ ِلمو

ـِلون ماداموا  بعضهم؟ مع بعضهم السير يواص
)281( 

 غالبا، كاذب   اآلخرين   عن   االستغناء  ادّعى   من   كل
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 ، السر  فى   يستعملهم
 .بالثمن   يطالبونه
282( 
 البشرى النوع أفراد وعى تشتت تزيد
ٍيجمعها من سبحان ذرات ! 

283( 
 : يحميك  الذى   الالذع

 ،“ الصادق   اإلحساس ” 
 داخلك،   من   ويلك

 :تعرف   أن   قبل   تموت
 قبل لوثك  الذى الدامى   تجريحك   خالل
 .إليهم يصل

284( 
 ، عقلك   ذكاء   تعلن  
  .حسك   بالدة  

285( 
 منه،   تسخر   ما   تغيير   مسئولية  

 .“الفوقىالغبى  الغرور” خازوق  على   مصلوبا
286( 
 سخريتك،   بوجاهة
   .تعاليك   دناءة   إال   التعكس

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

2

يستعملهم   أن   يريد   هو وربما 
يطالبونه   ال  حتى 

)282
تزيد قد الصناعية   األقمار فضائيات

ذراتٍ إلى يتحولوا حتى
)283

الالذع   سيفك  هى  سخريتك
  ومن ، “ االقتراب ”  من 

ويلك  يا  ولكن 
تموت   أن  التمنى   فواصل 

خالل   من  ، الناس   عن   انفصالك   عار
يصل أن

)284
  الالذعة   سخريتك

  تفضح   ولكنها
)285

  تحملك  صدقتْ،   إن  سخريتك،
مصلوبا   وحدتك   سنان  على   جالس   فأنت   وإال

)286
بوجاهة تفرح   ال

التعكس   بريقها   برغم  فهى 

 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس
  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   ***   

 
 

 

 
 
 

ـِّلٌ إلى    تحتاج   الناس   جيد   موص
 ، األعظم   للوعى الكونى 
 :إلى   حاجتها   من   أكثر 

مـمـن ال    عروفبم آمـرٍ 
 يعرف المعروف،

 .منكرٍ ال يستنكره   عن   ناه أو 
 
 
 
 
 
 
 

 سخريتك،   تفرح بوجاهة   ال
  إال   التعكس   بريقها   برغم فهى  

  .تعاليك   دناءة 
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