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 )30(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

  )17(“ حكمة المجانين”: مقتطفات من كتاب

 )فتح أقفال القلوب(
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060817.pdf 
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  إعالن   هو الفن   أن  من  بالرغم

 الحياة،  فى  لنقص 

 السعى  على   دليل   فوجوده  

  .الحياة تكامل  إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة   الجنون   كان   إذا

تتـَش زيف لرفض بائسة ت 

 المجتمع،

 حافزة نوبة صرخة فالفن

 .الوجود شرف الستعادة

 
 
 
 
 
 

 :مقدمة

ـِكـم أقرأ وأنا  اليوم ح

 الفن ألهل اعتذارى يصل أن أملت

 .خيرهم اهللا أكثر

   

  

(146) 
  اإلنذار   جهاز   بدور   يقوم  - الفارق مع المجنون مثل –  وهو ما،   مرحلة  فى   للناس   استشعار   قرن   الفنان

 .شخصيا اإلنذار يفده لم لو حتى خيره اهللا أكثر المبكر، 

 .وشطارتنا ونحن غايتها، إلى الدفة توجيه فى يساهم فهو 

(147) 
 تىح   رؤيته   يحبس   أن   حقه   من   ليس أنه كما اآلنى،   الواقع   أرض  على   فنه   يحقق   أن   الفنان  على   ليس

  . خطوها إيقاع   عن   متخلف  تحقيقها،   عن   عاجز   وهو 

(148) 
ـِّـق  إنما اآلن،   الواقع   أرض  على فنه غاية تحقيق عن   بعجزه   الفنان   اعتراف   إن   بالناس   عالقته   يوثـ

  .والتاريخ 

  

  
(149) 

 الحياة،  فى  لنقص   إعالن   هو الفن   أن  من  بالرغم

  .الحياة تكامل  إلى  السعى  على   دليل   فوجوده  

(150)  

ـَشَتُّت صرخة   الجنون   كان   إذا  المجتمع، زيف لرفض بائسة تَ

 .الوجود شرف الستعادة حافزة نوبة صرخة فالفن

(151) 

  : الفنان    اغتراب

 لالقتراب، حفز 

 بالعودة ووعد  

 (تمادى إذا( المجنون اغتراب أما

 للعجز إعالن فهو 

 للفشل واختيار 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060817.pdf


 

(152) 

(153) 

 :الرابــــــع السنــــــوي

 " الكــدح مــن عامــا

 " العربية النفسية العلوم

  2017  جوان 20 الى 13 من " النفس وطب

 ) االنجازات
 "العربية

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

 "العربية النفسية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 
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(152)
 :الفن جرعة  تتناسب    لو حبذا يا

 ، األلم   جرعة   مع* 

 األداة شحذ مع* 

 القدرة   حجم   مع* 

 اإلنجاز فعل مع* 

 المناسبة..الزمن   وحدة فى

 :وإال       

 وارد الجنون   أو   بالعجز  فالتهديد         

(153)
 ، الحضارة   معالم   أبرز   من   الفن   أن   رغم

  .الحضارة   ليس   ذاته   هو   أنه   إال  

  
 

 
***   ***   ***  

السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار

عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ
 ) االنجازات كامل  شامل(

 :بمناسبـــــــــة
العلوم شبكة" العلمي الموقع الطالق عشرة الرابعة الذكرى

وطب علوم في"  ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات الثاني

  
 

االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf

النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
 

 

 
 
 
 
 

  معالم   أبرز   من   الفن   أن   رغم

 ، الحضارة 

  .الحضارة   ليس   ذاته   هو   أنه   إال  

 

  

إصـــــــدار

ـعـ.شـ" 

الذكرى -

الثاني السنوي االسبوع" اختتام  -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf

- 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
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