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 مقدمة
 عن الرؤية والوعى
 وترابط المشتبكات

 
)627( 

  .كأقدام   ثبات على    يطمئنك   رفيق إلى    الحاجة   أشد فى    تكون   الجديدة   المعرفة   طريق   تبدأ   حين –
 أهلك   غير   من   يسمعك   من إلى    حاجة فى    تكون   التالية   الدرجة إلى    تنتقل   وحين -  

 … وإال .. وأشمل   أعم   توصيل إلى    تحتاج   التالية   الدرجة وفى   -  
 .بعدك   من   بقاءها تتمنى    ذلك   بعد   ثم  -  

 .الخلود فيهم ولهم فى    ألملك   تأكيدا   كتابة   أو   حفظا   تدوينها   اولتح   تليها التى    الدرجة وفى   –  
حتى لو لم يمكنك ضمان أى مما سبق،  ،  يقينا   عليها   تطمئن ، سوف  الدرجة هى  التى    الدرجة فى    ولكن 

 : الحقيقة  ألن
 •  كلمتك   من أكبر ، 

 ، قلمك   حبـر   من   وأثبتُ • 
 ، أتباعك   من ى وأبق • 
 ، قلقك   من   وآصُل • 
 عمرك،   من   وأطوُل • 

 تستغنى عن كل ما سبق باالرتكان إلى هذا اليقين من البداية،   أن   حذار   ولكن
 فهو نتيجة المشوار وليس بديال عنه

)628( 
ـُشحذُ   رؤيتك   تعمق   حين  :فاالستماع إلى  اإلنصات،   فتحسن ،  حواسك   ت

 ، الطير   لغة • 
 ، النمل   ودبيب • 
 ، الوحوش   وغزل • 
 وصوت الصمت،• 
 وصمت الصوت،• 

  .عليه الصالة والسالم  سليمان   سيدنا   ثم تترحم على 
)629( 

 ، وتفعيلهما وعيك   وعمق   رؤيتك مدى    اتساع   بقدر   ملكك   يزداد

 : الحقيقة
 •  كلمتك   من أكبر ، 

 • قلمك   حبـر   من   وأثبت ، 
 ، أتباعك   من وأبقى  • 

 ، قلقك   من   وآصلُ • 
 عمرك   من   وأطولُ • 

 
 

ـُشحذُ   رؤيتك   تعمق   حين   ت
  اإلنصات،   فتحِسن ،  حواسك 

 :فاالستماع إلى
 ، الطير   لغة • 

 ، النمل   ودبيب • 
 ، الوحوش   وغزل • 
 وصوت الصمت،• 
 وصمت الصوت،• 

  سليمان   سيدنا   ثم تترحم على 
 عليه الصالة والسالم

 
 

  اتساع   بقدر   ملكك   يزداد
،  وعيك   وعمق   رؤيتك مدى  

 وتفعيلهما
 
 
إذا أردت أن تحمل أمانة 
وجودك، فعليك أال تكتفى 
بقراءة عنوان الغالف دون 
 معايشة المحتوى،
وإال فأنت لست جديرا بما 

را خلقك اهللا به لتكون بش
 مكرما

 
 



 . كبيرا   ملكا   سليمان   سيدنا   ملك   كان   لهذا ربما 
 فإذا أردت أن تحمل أمانة وجودك، فعليك أال تكتفى بقراءة عنوان الغالف دون معايشة المحتوى،  

 .وإال فأنت لستَ جديرا بما خلقك اهللا به لتكون بشرا مكرما
)630( 

 ،… خرافة يسمى  كان   ما   اكتشاف   إن إعادة
  . المستقبل   علوم   ثروة   هو 

)631( 
 المصاحب لها، الوعى    روعة   من أكبر     الرؤية   عمق فى    ندفعه الذى    الثمن   أن   ليس صحيحا

 ).ومن البداية(واصْل، واحتمْل، وأنت الرابح فى النهاية 
)632( 

 : مجتمعة   التاريخ   وسلطاتُ ،  كله   األرض   ماُل
 .عن تكريمك بشرا بكل طبقات وعيك تتنازل   أن تساوى    ال 

 .ه إلى كيف تشغل ثوانى الزمن لتحصد جزاء ذرات العملفانتب
)633( 

ـِّك   ترابط   قدرة   زادت   كلما  :مخـ
 لحظتك،   رحابة   اتسعت • 
ـْد   وامتد•  ـُع  نظرك،   ب
 عدلك،   احتماُل   وزاد • 

ـَتْ•    ـُل    .مسئولية أمانتك      وثق

 
كان   ما   اكتشاف   إن إعادة

 ،… خرافة يسمى  
 المستقبل   علوم   ثروة   هو 

 
 

  وسلطات ،  كله   األرض   مالُ
 : مجتمعة   التاريخ 

عن  تتنازل   أن تساوى    ال 
تكريمك بشرا بكل طبقات 
 .وعيك

فانتبه إلى كيف تشغل ثوانى 
الزمن لتحصد جزاء ذرات 
 العمل

 
 

  ترابط   قدرة   زادت   كلما
ـِّك   :مخـ

 لحظتك،   رحابة   اتسعت • 
ـْد   وامتد•  ـُع  نظرك،   ب

 عدلك،   احتمالُ   وزاد • 
   •ـَت ـُل   مسئولية أمانتك      وثق

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD171217.pdf  

    ***   ***   ***  

  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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