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 مقدمة
ـَم اليوم تعود لضرب االستقطاب  ـِك  ح

 وتؤكد مسئولية الرؤية وامتداد المسئولية
 
 

)620( 
 ، لكنه مخيف..أكثر   تعرف   أن   رائع

 ة أثقل، وأوسع تنوعا،فكلما عرفت أكثر، تحملت مسئولي
 لكنك أيضا تستطيع أن تعدل أجمل وأكمل، ما رأيك؟

)621( 
 ،“ الشرير“و   “البطل“   بين   الناس تصنيف   لم يعد مناسبا

 ، “النذل   الوزير“و   “حسن   الشاطر ”  بين   وأيضا 
ـِّـنا“و “  الحسن   ست ”  بين   وكذلك   ، “الغولة   أم

 فوا فعال؟هل معنى ذلك أنهم اخت
 !!الداخل؟ فى   –  معا  –  هنا   جميعا   عنهم   نبحث   علينا أن أم أن 

 “!!هيا”
)622( 

 ، طاهر نقى    أنه   الناس   أحد   عن   يقال   ما   أسخف• 
 ، مجرم   جبان   أنه   نقيضه   عن   يقال   ما   وأكذب • 

 ، خير   بطٌل   أنه   ثالث   عن   يقال   ما   وأجهل • 
 ، أشر   كذاب   أنه   رابع   عن   يقال   ما وأعمى  • 

 ؟ يقال   أن   يمكن   فماذا
دون أن تلفظ “ أنت”ال تقل شيئا وسوف تتحمل مسئوليتهم جميعا فيك وخارجك معا دون تناقض لتكون 

 .بكلمة، أو تحتاج إلى أسماء
)623( 

 ض ظهرك،ال تجعل األمانة التى ظلمتَ نفسك بحملها تنق
،إذا لم تكن أهال لحملها، فأنْزِلها وتراجع 

 .وكل األنعام من خلق اهللا
)624( 

  
 
 
 

، لكنه ..أكثر   تعرف   أن   رائع
 مخيف

فكلما عرفت أكثر، تحملت 
 ثقل، وأوسع تنوعا،مسئولية أ

لكنك أيضا تستطيع أن تعدل 
 أجمل وأكمل، ما رأيك؟

 
 
 
 
 
 
 
 ال تجعل األمانة التى ظلمت
 نفسك بحملها تنقض ظهرك،
إذا لم تكن أهال لحملها، 
،زِلها وتراجعفأن 
 وكل األنعام من خلق اهللا

 
 
 
 
ظلمت نفسك بأن حملت أمانة 

ـَم مسئولية : الوعى، ومن ث
 االختيار،
فارفع الظلم بأن تحسن 
 استعمالهما

 
 
 



ـَم  مسئولية االختيار،: ظلمتَ نفسك بأن حملتَ أمانة الوعى، ومن ث
 .فارفع الظلم بأن تحسن استعمالهما

)625( 
عمل : وأيضا. …،“خررؤية اآل”ال سبيل إلى الحد من مخاطر الوعى الشامل إال باحترام حدود مجال 

 :حساب
o ،سرعة خطوِه 
o ،ـّه سيرِه  وتوج
o ـِه  .ومثابرة كدح

)626( 
ـِّـق   أن   أستطيع   كيف  :بين   أوفـ

 ،  أضل   ال حتى  أمامى    األمور   السعى إلى وضوح   إلحاح • 
 احتراما لطبيعتها،   غموضها   قبول   وبين • 

 لم يروها أصالً،وبين ادعاء قبولهم رؤيتها وهم • 
 .وبين حرصي على توصيلها لمن ال يريد أن يراها• 

ـِّحها، أو يمسخها، أو يشوهها،•   وبين عجزى عن توصيلها إال بالشرح الذى يسط
 لكن، ال بد من كل هذا، لكل ذلك،

  وال يوجد بديل

 
ال سبيل إلى الحد من مخاطر 
الوعى الشامل إال باحترام 

رؤية ”حدود مجال 
عمل : وأيضا. …،“اآلخر

 :حساب
o ،سرعة خطوِه 

o ،ـّه سيرِه  وتوج
o ـِه  ومثابرة كدح

 
 
 
  
  
  
 
 
  

: إرتباط كامل النص  
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    ***   ***   ***  

  مؤسســة العلــوم النفسيــة العربيــة تنظـــــــم
    بمناسبــــــــة اليــوم العالمــي للغــة العربيـــة

  والعلوم النفسانية" العربية : " االسبوع السنوي الرابع
  تحت شعار

    عربيةنحو ترسيخ المصطلح النفساني العربي وتشجيع االبحاث باللغة ال
  2017  ديسمبر  25الى    18  من

  في الموضوعوابحاثهم    بدراساتهم ثراء هذا االسبوع العلميإ المشاركة م النفسواالطباء و اساتذة عل  ندعوا
***   ***   ***  
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