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 (:األدبى ال�ق% (ع�5 .. )2( ال3ل01 
 ” [3] م1ف@? ن<>�“ لــ ”ل>لة ألف ل(الى“

�ادة مقامـَـىْ  ب>	 الق�لE[4](  7)(موال% ال( 
.……………………… 

……………………… 
 6-  K)أن   K)ال<ل   

    ال<�@ن    وعفة  … ال%ن(ا   س�1 
��   عاقل   
قاومها   ال   ف��ة  فى   ال%ن(ا   ت�3 ل  ، ال�ا
ة   ه�ه  فى�  ت��ح ال�ى  ، ال<ل(K   أن(K   ص@رة  فى   ف��

 إلى   وت���رج�ا   عق!ل�ا  ت�2ى  ال�ى  هى  : اب��اء   داخل�ا  فى   وال�ن,ا  ، إس�*�اء   دون    م�ها   
ق�'ب   م%   كل   إغ!اء  فى 
  م% -  قBقام   حA!ر  فى -   س��ام   و=8%   ناح,ة   م%   س<'=!> و   زرم:احة   ب8%   مقابلة  وفى  ، ال7اه'   الهالك 

F:ه   ما   ی�Fأ  ، أخ'C    ناح,ة    I�-  س<'=!>   وم!افقة   ب��ب8'  - زرم:احة   ی�فع   FJ�ل   اله�I:   و   ال�ن,ا   ب8%  ال�
  شه'Uار  ح�ى   ال�قا   اب'اS,T   عS   أول   م%  ، ال�اس   كل   ال�ن,ا   حP  فى   O,قع  ، الBغام'ة   ه�ه  على   اإلق�ام  إلى 
�22ها   األول   األخ8'   
ق�ـل   أن   Jع�   ثS  ، الفقي   ح�ام و   الYاه'   ب8!سف   مارU%   نف�ه J  ) ةBU'8ل  ) ج�ی�ة   ق�ل   ج>
  
'   أن   للقارCء �
Yغى   ل�aه   س8ه�أ   ال  'B��Uاألرمل  ب8!مى   ل8!قع   و   Iأسف   ف�يء   ما  ال�
  ص�
قه  على   
 S

اكS   وه!  الفقى   ح�ام   الق�   P2�J   ه�BU'ه  ، ج�aى   ولAB

d:A  ح�ى  : ی�عc   ال  غ!ای�ه،  فى  ُ   Sف�8ه  
��!ن    اغ�اله  : داخله  فى  ال�ل2ى   ال��!ن  Bال   Iن    ه�ا   ب8%   ش�ان ( )166 ص (  فىّ    حل  ال�!��  و=8%  ،)[5]( ال
  م!ع�   ی�:عه   م!ع�ا   له   وتA'ب  ساوI    ب%   الBع8%   ف�!قع   تهاإغار    ال�ن,ا   ف��ة   وت!اصل  !)، الC'2    ع�2هللا   ج�!ن  

 
 

  تتمثل ،  الحكاية   هذه فى  
  يقـاومها   ال   فتنة فى     الدنيا 

  صورة ى  ف   فتتجسد   عاقـل 
  التى تنجح ،  الجليس   أنيس 
  يقترب   من   كل   إغواء فى   

 إستثناء     دون   منها 

:  ابتداء   داخلنا فى     الدنيا
  عقولنا تسبى   التى   هى   
  الهالك إلى     وتستدرجنا 

،  الظاهر 

،  ليتحداها   المجنون   يظهر
فى     ينجح الذى     الوحيد   وهو 

حتى     سحرها   اجهيو    أن 
  ويدفع ،  أثر   بال   دخانا تختفى   

  عليها   تكالبهم   ثمن   الرجال 
  دون   أنفسهم   أمام   خزيا 

  يضر   وال   ينفعهم   بما :  الناس 
. العباد 

  واألسماء ،  واحدة   فـالبدايات
  ألن   مضطر   والكاتب ،  واحدة 



 ) دن,ازاد   وزوج   شه'Uار   ع�یل (  ال�ی%   ن!ر  ح�ى  … ال�Upي   سل,Bان   ثS  ) ال�'   كاتS (  خاقان   ب%   الفAل   مع   آخ' 
�هS   ج�ی�   
Sق�   ت�ل�ل  وفى   دن�ان،   ال�,S   ووزU'ه   نف�ه   وال�لYان : فى   اآلخ'   تل!   ال!اح�   ع'اة    ال�ن,ا   ت
��!ن    
7ه'   وه�ا  ، الpBاد  فى   لل2,ع   تع�ها   أص!نة Bاها   ال�  س'ها   ی!اجه   أن  فى   ی��ح  ال�I   ال!ح�8   وه!  ، ل�8
  وال   ی�فعهBJ   Sا  : ال�اس   دون    أنف�هS   أمام   خUpا   عل8ها   تaال2هS   ثB%   ال'جال   و�Uفع  ، أث'   Jال   دخانا  ت<�فى  ح�ى 
 'A
  . الs:اد   


�%   لS   م2لغا   ال�ا
ة   ه�ه  فى   الB:اش'ة   بلغt   وق�   Pاتaي  فى  -  ال�u -  ف   فه!  ، إل,ه   حاجة  فىv
  
 w,أن   w,ل�  لها  ی'ت!I    ال  ، ال'جال   تP  ، ”فات�ة   ساح'ة”  فهى  ، ال�B,ع   ع��   شائعة  هى   كBا   ال�ن,ا   vJفات   ال
��أث'   ال  … }Bع 
  ی�فع   ال  ال�I   الق�ر   إنها “  آخ':   م!قع  فى   ثS “ )،159 (ص  أح�   ف8ها   یpه�   وال   أح�   بها   

ف   وه�ا  )،165 ص ( ” BJ*ال   ل�
ه   ی��فع   وال   ح�ر   معه '�  زواج  فى   حلBه   تق~   ما   Jع�   ال�ی%   ن!ر  ح�ى   أنه   
  وال�   ودن�ان  ، ال�aف8'   وماولة   وال�علS   الB'اجعة   م%   ال��ی�   م!قفه  فى   وه!   وشه'Uار  ، }8:ة   BJع�pة   دن,ازاد 
�لB!ا   لS  ، ال�اصح   ال!زU'   شه'زاد 
 ، فقd   الw   أو  ، ال��w   أو  ، فقd   الF'   كانt   ل!   إذ  )، اال�ن, (  إغ'ائها   م%   
�Bع   أن   م%   نف�ه   الaاتP  ألعفى 
   t  ه!   فقd   واح�  ، وف�ارا   م��ه�ی%  ، وأش'ارا   خU'8%   ال�اس   كل   ل!ائها   ت
 Iاع  ال�Yل   أن   اس�Y:ن    ه!   مفع!لها   ی!��Bال ،  Sل   ��  ”Jال�نان   مليء  رأسى “  Jال�,قة   س�'ان   ألنه   'هت

�ان8%   ال   للعقالء   ولa%   ف��ة   إنها  : م:اش'ة   ثS   أث'ه   وجهها   
�ث   ال   م'ة   وألول  )،170 ص (Bلل .  
�اب,ة   به�ه   ال��!ن    ق!ة   
v!ر   ح8%   الaاتP   م%   م<ا}'ة   وه�ه
 ، FJق8ها   ال�اخل   ث!رة   ص!ر   أن   Jع�  ، اإل

�Bح   لS  ) ال�اخل   خ8' (  وس��ام   قBقام  ح�ى 
�Bح   ال   لBاذا “ : ال:F'   لvالح   الB:اش'   Jال��خل   لهBا   
  ل�ا   
�اع�ة BJ   عفاء؟A161 ص (  ”ال(  Sا   ال'د   جاءهpجاه   ”Sخ8'   ه!   ما   هللا   وه2ه   Saالعقل  ، م�  
  ال!قا
ة   ه!   ال��!ن    
�!ن    فa,�  ، ال�ا
ة   ه�ه   تق!ل   ه��ا  ، ال�ن,ا   تـف��ه   العقل   لa%  )،161 ص  )[6]( ) ”وال'وح 
       ال�ن,ا؟   س'   م%   ال!ح�8ة 


B�%   ق�   '8��عل   ال��!ن    م%   م�دا   جان:ا   Jأن   ذل�   تف
  إنBا   لألسف   ول�aه   JالA'ورة   زاه�ا   صاح:ه   

F:ه   BJا   الpه�   
ق~    p�  وه�ا  ، ج�!نا   ل,w   ه!  ال�I   ال��!ن   فى   إال   اللهS  : رضا   أو   اس�غ�اء   ه!   BJا   ال   الع
 لىع   ل7ة   كل  فى   رؤ�Uه   
عل%   ألن   مYA'   والaاتP  ، واح�ة   واألسBاء  ، واح�ة   فال�2ا
ات  ، الaاتP   مأزق  
 على   قادرU%  ، ع�ه   م��!ل8%   نa!ن    أن   ش'YUة   Jال��!ن    ول!   Jال�ن,ا  ن�Bى   ألن   دع!ة   ول�a%  ، ل,�%  ، ح�ة 
�اب,ات   م'ج8%  األخ'I    ق!ان�8ه 
  الق�ل   م�ألة   م%   ال�ا
ة   ه�ه   م!قع   ه!   ما  ، ولa%  ، غ8'ها   دون    م�8'ته   إ
 ؟وال�م   الs:ادة  امىمق   ب%8 

   Sم:اش'ة   عالقة   أج�   ل ،  Sعة   عالقة   أف�عل   أن   أحاول   فل�Yvاءل   أن  للقار�    أن   إال  ، م�  ه�ا   ع%  معى   ی�
  لS  - *الم -  الفقى   ح�ام   أن   فل!  ، ج'BUة   دون    ح�ا
ة   ی�ع   ال  ح�ى   مف!�   ن�P8  على   یلح  ال�I   اإللاح 
 و=8!مى  ) القاتل ( الفقى   ح�ام   ب8%   ال!ار  فى   ورد   ما   أن   كBا  ، ك*8'ا   ال�,اق   تغ8ـ'   لBا   الYاه'   ی!سف   
ق�ل 
���فئ   ق�
Bة   قvة  س!I    ل,�t   أنها   م% - الF'}ة   ك82' - األرمل 
  �موال   وال��!ن    الP   قvة  : الع�ائp   بها   

  ال��J :  wأش�الها (  الل�ة   أجل   م%   ال�قاتل  ح�ى  ال�نI!8    ال�Fع   ب8%   ال!ث,قة   Jالعالقة   ه�ا   ی��'نا  )،162 ص (
  ك82'الF'}ة   م�اءلة   أث�اء   أخ'   م!قع  وفى  ال�ل2ى،   االت�اه  فى   الع�وان   ت'�U   و=8%  )، والBال   ال�لYة  و 
 w,ألن   w,ل��28ها:   واألدب   الU'Fعة  فى   ی��ث!ن    انBا”   أنهS   ف��P8  ، ع��ها   ال'جال   
فعله   عBا   ال
  عل,�   
  الق�ل   ت'J   �Uأن  ، ال�ا
ة   أرض,ة  فى   ول!  ، ی��'نا   الaاتP   فaأن  )،164 ص (  وتقاتل!ا؟   أفل�!ا   أل�ل�  ، اللع�ة 
�<'   ال!قt   نفw  فى   وه!  ، ال�ن,ا   حP   ی!اكP   إنBا  ! �ل2ىال   االت�اه  فى 
  أن  ی�عى   م%   ولف�7ة   عقل�ة   م%   
 أخ'I    ف��ه   ه! - ج!ه'ه   م%   أف'غ   إذا -  لعله   بل  ، ال�ن,ا  على   اإلق��ال   ض�   ه!   واألدب   الU'Fعة  فى   ال�ی� 
  . وأضل   أخ�2 

ا
ا   ح!ل   
!م   وه!   مف'}ا   كان   الB!ت   وم��وب  ، الpBادات   رجل   سل!ل   نFا>   فإن  ، وأخ8'اAال  
  فأك*'   أك*'   سYَّــح   
B*له  ال�I   الB!ت   ح�اب  على   دوره   م%   ال�انP   ه�ا   وت'ج,ح  ، االفالس  على   الB!ش�%8 

  لحظة   كل فى     رؤيته   يعلن 
  ولتكن ،  ليكن ،  حدة على   
  بالدنيا نحتمى     ألن   دعوة 

  أن   شريطة   بالجنون   ولو 
،  عنه   مسئولين   نكون 
  قوانينه على     قـادرين 

  إيجابيات   مرجحين األخرى   
 ،  غيرها   دون   مسيرته 

  هذه   موقع   هو   ما ،  لكن
  القتل   مسألة   من   الحكاية 

والدم؟   العبادة مقـامى     بين 

  فـلم ،  مباشرة   عالقة   أجد   لم   
  عالقة   أفتعل   أن   أحاول 

  أن للقـارئ     أن   إال ،  مصطنعة 
  اإللحاح   هذا   عن معى     يتساءل 
  وظمحف   نجيب على     يلح الذى   

  دون   حكاية   يدع   ال حتى   
جريمة 

 

  الوثيقة   بالعالقة   هنا   يذكرنا 
حتى   الدنيوى     الجشع   بين 

  اللذة   أجل   من   التقـاتل 
  السلطة  و   الجنس :  بأشكالها (

  تحريك   وبين )،  والمال 
السلبى   االتجاه فى     العدوان 

  ولو ،  يذكرنا   الكاتب   فكأن
  بأن ،  الحكاية   أرضية فى   
  االتجاه فى     القتل   تحريك 

  حب   يواكب   إنما السلبى !  
  نفس فى     وهو ،  الدنيا 

  عقـلنة   من   يسخر   الوقت 



�I   الBقابل   ه!   الB!ت   
�!ن    أن   
B�%   كان   أنه   مع  ، له  رفAى   أواصل  وجعل�ى  ، دوره   م% �Bأو  ، لل�ن,ا  ال  
�اب,ة   وفاعل�8ه   س'ها   م%   الBف8~   ال�'Uاق   
�!ن    أن 
  فاعل,ة   م%   أك*'  وهى  ) Jه  ال!عى   فاعل,ة  أع�ى (  اإل
  . ال�vد   ه�ا  فى    ال��!ن  

.………. 
………… 
 (القادم األس5@ع ون@اصل)
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8ى[1] –  ،Iاب  ال'خاو�� “PYى ال� ال�!اصل) إلى ال�aاث' (م% ”ال��w غ'pUة“ )1( والغ'ائp ال�ف

 (2022( ال�Y!رI  ال�ف�ى الPY جsB,ة م�F!رات اإلب�اع) إلى ال�فa,� (م% ”الع�وان غ'pUة”و
اض'ة م�ود ت�ی�[2] – Bة“ لpU'ة الغ,��� و=ىال'   شادI   أب!  م���I  فى   ألق�8ها   ”ال

)15/12/1998( %Bا> ضFاض'ات ن�لw العلB,ة:   ال*قافة   ل��ة مBلل*قافة األعلى ال. 
 اله�8ة )1990( األولى الY:عة” م1ف@? ن<>� فى ق�اءات “فى لى عBل فى ال�ق� ه�ا ص�ر[3] – 
 ال�ف�ى الPY جsB,ة م�F!رات )2017( ال*ال*ة والY:عة )2005( ال*ان,ة والY:عة لل�aاب، العامة

 . �Y!رI ال
 م% عل,ه اع��نا ��ا مBا ب�ال سt2 ی!م �ل واح�ة حلقة ن�F' س!ف اللقة ه�ه م% ب�ًءا[4] – 

�,v>ت t2� ،م��ال�8% ل�F'ت8% واألح� ال
�اعة حA'ت�ى  Fم% على أق�'ح أن ال �U'ع أن یJل ألصل ی'جع أن جادا ال�ق� ی�اB) الع%�B(ال 

 .ال�ق� 
ق'أ أن ق2ل مف!� ل��P8 ”ل8لة ألف ل,الى“
 – [5]Sق    ل'Yقع   أت!Bن    ل!��  مع   مقارنة   دراسة  فى   إل,ه   أع!د   وق�  ، الق'اءة   ه�ة  فى   تفv,ال   وأش�اله   ال

ف!�  أخ'I    أعBال Bل .   
 - العBل   اه�  فى   جاء   كBا   دوره  –  أصال   سل!ل   ل�ور   ورفAا  ، سل!ل   ل�ان  على   ال'د   ه�ا   جاء[6]- 

��!ن    ع�2هللا   ال'د   ه�ا   م*ل   یـYل~   أن  األولى   أن   تv!رت Bا   ال,v>ش .   

  أن يدعى     من   ولفظنة 
  الشريعة فى     الحديث 

  اإلقتتال   ضد   هو   واألدب 
  اإذ - لعله   بل ،  الدنيا على   
  فتنه   هو - جوهره   من   أفرغ 

 . وأضل   أخبث أخرى   

  يكون   أن   يمكن   كان   
  المقـابل   هو   الموت 

  أن   أو ،  للدنيا المتحدى   
  من   المفيق   الترياق   يكون 

  اإليجابية   وفـاعليته   سحرها 
)  به الوعى     فـاعلية أعنى   (

  فـاعلية   من   أكثر وهى   
. الصدد   هذا فى      لجنونا 

 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051122.pdf 
 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-26/  

 

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 
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