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  أشرقت   قد   الشمس   كانت   إذا

 ،…داخلك فى    فعال 

 ؟ تتبعنى   فلماذا 

  فعال   أشرقت   قد   كانت   وإذا

  داخلك،   من 

 منى؟   تهرب   فلماذا 

 

 

 

 

  وال بعضها،    التتبع   الكواكب

 بعضها،   من   تهرب 

بعضها فى فلك    مع   تنتظم   وإنما 

 أكبر فأكبر

  اليختل حتى  يدى  فى    يدك  

 األكوان، إليه   قانون 

 

 

 

 

،  واألمانة السعى،    قدر على 

  يكون : ، والكدح والمحاولة 

ـَز من حقك   ، التميـ

 

 

 

 

 مقدمة
 إذن
 للمقدمة داعى ال
 !!أكتبها لمن اآلن حتى أعرف لم دمتُ ما
ـِكم أن مع  ولو قلب أى تفتح أن على قادرة أنها لى بدت :كاتبها باعتبارى قرأتها أن بعد اليوم ح

 المسلح، األسمنت أو بالصلب مصفحا كان
 !.البنوك حسابات أو والكسل بالبالدة مشفرا أو

 الجميع، يعين ربنا
 قلوبنا على من “ الران” ويزيل

)322( 
 ،…داخلك  فى   فعال   أشرقت   قد   الشمس   كانت   إذا

 ؟ تتبعنى   فلماذا 
  داخلك،   من   فعال   أشرقت   قد   كانت   وإذا

 منى؟   تهرب   فلماذا 
 بعضها،   من   تهرب   وال  بعضها،   التتبع   الكواكب

 فأكبر أكبر فلك فى بعضها   مع   تنتظم   وإنما 
 . إليه األكوان،   قانون   اليختل  حتى  يدى  فى   يدك  

  )323( 
ـّز   مع   أنا  :شرط على تطورى   أساس  على  البشرى التمي

ـَح  أن   ـْت ـُف  :“إليه” يكتمل   أن  يريد   من   لكل  مصراعيه،  على   الباب   ي
 . نحوه الكدح يواصل بأن

ـّز  السعى، بجدية يكون التمي
 .الوصول بقيةبأس وليس

)324( 
ـُّـز  :بديهى   أساس  على   قائم   البشرى   التمي

 “ الجزء   من   أكمل   الكل ”  أن   هو 
 حدة، على فرد كل عن متميز فأنت الكل تمثل كنت فإن
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  لسد   “اآلخر”  استعملت   إذا

  زمان،    من   فترة   حتياجكا 

  دينك   دفعت   إن   إال   تتركه   فال

 :، وإال ..بالكامل 

  فسوف تدفعه مضاعفا لمن

  بنفس ولو سرا   يستعملك 

 ،!النذالة المشروعة 

  تهمد   أن   بعد خاصة 

 أسلحتك   وتفسد   مناوراتك، 

 

  

ـُّـزا نصيبك تأخذ فسوف الكل همك كان وإن  .حسابهم على ال بهم، تمي
 ..عك،موق فافحص وحدك، لك أنت تميزتَ إذا أما

 خسارتك وأحسب
)325( 

 اآلخرين،   عن  السرى  تميزك   تعلن   أن   الشجاعة   خانتك   إذا
 :الدائمة شكواك من تتخفف ان من أقل فال

ـَّك أن  .منهم أقل حظ
)326( 

ـَز   يكون  :والكدح ، والمحاولة  ، واألمانة  السعى،   قدر  على  ، حقك من التميـ
 .توقفت أو تلكأتَ متى للتراجع قابل وهو حسابهم، على وليس لهم تميز أنه تنْس ال ولكن

)327( 
ـَّم   كان   لما  مسبقة،   شروط   بال   صاعدا إليه يكدح   لمن   مفتوح   التميز   سـلـ

 .ولألحياء للحياة وللناس، له، أضاف بما تميزه عائد يقاس بأن   البد   كان
)328( 

ـُفضل   قد  ،.. أكثر  بجد  “ يحاول ”  الذى األقرب ألنه   ولكن  منه،   أفضل   ألنه   ليس  آخر،   عن   شخصا   ت
 .“إليه” فتعينه، يعينك، فهو

)329( 
   زمان،   من   فترة   احتياجك   لسد   “اآلخر”  استعملتَ   إذا

 :وإال ، ..بالكامل   دينك   دفعت   إن   إال   تتركه   فال
 ،!المشروعة النذالة   بنفس  سرا ولو  يستعملك   لمن مضاعفا تدفعه فسوف

  .أسلحتك   وتفسد   مناوراتك،   تهمد   أن   بعد  خاصة
 

***   ***   ***  

 

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

   

  2017في الطب النفساني  ـــة العربيــــةـوم النفسيـة العلـشبكـ زةجـائـــ

*** *** *** 

  حمل اسم2017النفسية العربية للعام  تتشرف جائزة شبكة العلوم

  العسالــــي اديــــب محمــــد الدكتـــــور االستاداالستاد 
  ) سوريا - انيالنفسالطب استاذ ( 

 تقديرالمسيرتهالعلميةالمميزة

 النفسانية والصحة لالختصاص جليلة خدمات من قدمه واعترافابما

   الدوليو والعربي السوري المستوى على

*** *** ***  

  2017نوفمبر  30الى  2017الترشح للجائزة من بداية شهر جانفي

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf   
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