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حرية    تكون   أن   حذار

إعالن     هى مجرد “ أفكارك”

عن جبن موقفك على حساب 

 حركية بقية ما هو أنت

  

  

  

  

  

  

 

اختيار    هو   اختيار   أخيب   إن

إعادة النظر  تلغى به حقك فى 

فيه من خالل التجربة، 

 والمعايشة، واالختالف

 

  

  

  

  

  

 
 مقدمة

 :نفس مقدمة أمس وهى هى
 ما زلنا فى عرين الحرية 

 وإن زاد لذع السياط
 ويبدو أنها مغموسة

 الحقيقة الكاوية) نور(فى نار 
  

)423( 
 .إعالن عن جبن موقفك على حساب حركية بقية ما هو أنت    هى مجرد “ أفكارك”حرية    تكون   أن   حذار

)424( 
  ، وعيك   طبقات   وأعمق   فكرك   بين   التصالح   يتم   أن إلى 

   : ناقص   فاختيارك
 : تجربة   فلتكن 

 ناقصا،  تقدمك فى   شجاعا   ولتكن
 وشجاعا فى تراجعك متعلما،

  فتتسع مساحة الحرية، وتنشط الحركة، 
 .تراجعك لتكون حرا، أن تبدأ جديدا، وتستمر متجددا وسوف يلهمك 

)425( 
ـِّى  الذى    المجال   اختيار   هو: الحقيقى   االختيار   إن  .االختيار على    قدرتك ينمـ

  
 

)426( 
تلغى به حقك فى إعادة النظر فيه من خالل التجربة، والمعايشة،  اختيار    هو   اختيار   أخيب   إن

 .واالختالف
)427 (  

 لأللم ليس دليال فى ذاته على شجاعة االختيار،   اختيارك 
  ، ..ل من السعادة الرخوةاأللم المعجز ليس أفض
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لأللم ليس دليال فى    اختيارك

 ذاته على شجاعة االختيار،

األلم المعجز ليس أفضل من 

 ، ..السعادة الرخوة

 

  

  

  

 

 

 …بال مسئولية    حرية   ال

 ، الجنون   حرية حتى  

 وبالذات حرية الجنون

 

 

  

 ،..المبرر الذى تسعى إليه ليسوغ توقفك   وقد يكون هو
 الرضا الساكن قد تلتقط فيه أنفاسك وحتى  
 تبرير عجزك بألمك طول الوقت    من   أشرف    وهو

)428( 
 …بال مسئولية    حرية   ال
 ، الجنون   حرية حتى  

 .وبالذات حرية الجنون
)429( 

ـّك   النفاق   أتقنت   إذا  ، حتى غطى تعصب
 وأحسنتَ المناورات الكالمية واطمأننت لعلو صوتك 

 :فراجع نفسك وانت تستعمل المصطلحات الملتبسة التالية
o  “قبول اآلخر“، 

o ”،واحترام الرأى المخالف“ 
o  “وحرية الحوار“ 
o ”ودعوى المواطنة“، 

o ”وضرورة الديمقراطية المستوردة“، 
o ”ومواثيق حقوق اإلنسان المكتوبة“، 

 وال تخش منازلة من يتقن نفس اللغة
ـَه   !!فال أحد آخذٌ بالـ

 
***   ***   *** 

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

  االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرباعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز 
  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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