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 )67(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

 : ن كتابممقتطفات

 )54(فتح أقفال القلوب

 )1()حكمة المجانين: سابقا(
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  غاية إلى    اطمأننت   إذا

حريتى    نلت   الداخلية أبعادى  

 :، وساعتها الحقيقية 

 !!  لن أخاف بشرا• 

 •  نى سجنولن يحد!! 

 !!ولن تقهرنى سلطة • 

 تهددنى،   من   يا   لخيبتك   يا

لم يعد فى مقدورك أن تنال 

 منى

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 مقدمة

 صدق حدسى ومازلنا نتخبط فى أضابيرها،
 :لكننى واثق أنه

ـَرف ـَرع ـَب  .من ص
)455( 

  : بكلِّ هذا االلتباس هى   الحرية   مادامت :  س
ـَخدع   فلماذا  ـَا   بعضـنا   بها   ي   بهذه السهولة؟؟؟   بعض
 :ألننا خُلقْنَا :  جـ  

 بشرا،• 
 مناوِرا،• 
 مخادعا،• 
 محاوِال،• 
 مثابِرا،• 
 واعيا،• 
 طافرا،• 
 نافرا،• 
 •،محبا 
ـَّاكا،•  ـَك  ش
 .أواباً• 

)456( 
ـِرة بالتراب الرطب وهو يحتضن كفنى، تفك أسرى  :تذك

 فأتنقل حرا بين أزهار حياة تتفتح حولى طول الوقت،
 .إلى أن أسلمه للدود والتلف

ـَـخَ وعيى حرا أخيرا ـَـل ـْـس ـِه: وقد ان  فى رحاب رحمت
)457( 

 :، وساعتها الحقيقية حريتى    نلتُ   الداخلية أبعادى    غاية إلى    اطمأننتُ   إذا
 !!  لن أخافَ بشرا• 
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  وضرورتها ،  الحرية   إشكالة

  : من تأتى  

األصح  بالرأى    التنبؤ   استحالة• 

 األوحد،

  اختبار   انتظار     واستحالة• 

 اآلراء،   لمختلف   الزمن 

 

 

  

 •  نى سجنولن يحد!! 
 !!ولن تقهرنى سلطة • 
 تهددنُى،   من   يا   لخيبتك   يا

 .لم يعد فى مقدورك أن تنال منى
)458( 

  التمتع   من   بها   المؤمن   تحرم   ، ولكنها تجددا   دروأق ،  تنوعا   أكثر :  آخر   معانى   للخلود تعطى    التناسخ   فكرة
 ،.… اكتساب الحرية بالموت  بفضيلة 
ـُرى هل تختلف النهايات البدايات   ؟!يا ت

 فتختلف الحريات،
ـَم اختيار جديد؟  فيكون ثــ

ـّما   !!!!رب
)459( 

  : من تأتى    وضرورتها ،  الحرية   إشكالة
 األصح األوحد، بالرأى    التنبؤ   استحالة• 
 اآلراء،   لمختلف   الزمن   اختبار   انتظار     واستحالة• 
 األقوى، للرأى    المغامرة بالتسليم   واستحالة• 
 األنجح، لرأى  ا  من   التهوين   واستحالة• 
 األضعف، الرأى    إلغاء   واستحالة• 

   .المزمن  الحر البشرى    للصداع   يا
***   ***   

  

 العربيــــةالنفسيـــة  مؤسســــة العلــــــوم

  

  لشبكة العلوم النفسية العربية" الرسالة اإلخبارية األسبوعية 
 

 دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية
http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm 

  

 األسبوعيةدليل الرسالة اإلخبارية 
https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898 / 

 

  مشاركتكم التعريف بالشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننا

 
  

 ***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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