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إلى    المجنون   ألجأ الذى    القهر

ليس مبررا لقبول الحل    جنونه 
الذى الح له بجنونه، لكن علينا 
أن نضع حجم القهر وقلة الحيلة 

 ..فى االعتبار
  
 
 
 

ولو  (  اختيارا   الجنون   دام   ما
، ) حدوثه   اكتشفنا ذلك بعد

 كذلك،   اختيار   عنه   فالرجوع 
وربما أصعب، لكنه يظل 

ـِّحه  “ له”اختيارا علينا أن نرج
 .“معه“و

 
 
 
 
ال تتصور أن المجنون سوف 
يدفع ثمن اختياره وحده، نحن 
 شركاء مهما حاولنا الهرب

 
 
  
  
 

: الحلم يتعدد اإلنسان فى

 
 مقدمة

 دخلنا إلى مستوى المشاركة الصعبة

 حتى لو لم يكن لنا يد فى قرار البداية

)518( 
 محاولة تحتمل التفاوض،   أنها   باعتبار .. البداية  فى   إال اختيارالمجنون للجنون   تحترم   ال
 .مسئوليتنا هى أن نحمل معه أعباء قرار عدوله عن اختياره، بأن نكون أهال لذلك  

)519( 
ليس مبررا لقبول الحل الذى الح له بجنونه، لكن علينا أن نضع    جنونه إلى    المجنون   ألجأ الذى    القهر

 ..لة فى االعتبارحجم القهر وقلة الحي
)520( 

 كذلك،   اختيار   عنه   فالرجوع ، ) حدوثه   ولو اكتشفنا ذلك بعد (  اختيارا   الجنون   دام   ما
ـِّحه   .“معه“و“ له”وربما أصعب، لكنه يظل اختيارا علينا أن نرج

)521( 
 .بال تتصور أن المجنون سوف يدفع ثمن اختياره وحده، نحن شركاء مهما حاولنا الهر

)522( 
ـُلقى فى وجه المجنون مسئوليةَ اختياره، ال نتهمه، بل نحترمه لعله يستطيع أن يعيد االختيار،  حين ن

ـَاه فصدقنا، ـْن ـَدق  وهو لن يستطيع إال إذا ص
)523( 

الجنون، ثم يواصل    أنانية فى  بعض الوقت   الهرب   بممارسة   الزيف   يضطر إلى رفض    المبدعين   بعض
 .بداعاإل

 .أهال بهم عائدين، ويا لهفى عليهم لو لم يعودوا
)524( 

ـّرا   أن   البد   شرطان ـِق “  قرار ”  حتى يمكن اتخاذ   يتوف  : الجنون المطب
 الكامل، العمى  • 
 المطلقة،   والوحدة • 

 .وعلينا أن نبادر بإضاءة األنوار وكسر األسوار قبل فوات األوان
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 يتعتع، وينظم، ثم يتجمع
ليتفرق : وفى الجنون يتعدد

 ثم يتفسخ
ليتجمع، : وفى اإلبداع يتعدد

  فيتشكَّل

)525( 
 يتعتع، وينظم، ثم يتجمع: الحلم يتعدد اإلنسان فى

 ليتفرق ثم يتفسخ: وفى الجنون يتعدد
 .ليتجمع، فيتشكَّل: وفى اإلبداع يتعدد

  
  
  

***   ***   ***  
  يحيىالرخاوي - "االنسانوالتطور" سلسة االصدارات  المكتبية 

  

  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى 
www.rakhawy.org 

*** *** *** 

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

*** *** *** 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm 

*** *** *** 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks 

 

  

***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  بعلوم وطب النفس نحو تعاون عربي رقيا

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 

 
***   ***  *** 

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 
  وطب النفسعلـــوم لالمجلـــة العربيـــة  -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 

***    ***  

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
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