
  " ور ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة  
 

من رواية “ سوق السالح”: من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية مقتطف من الفصل األول) مقتطفات متعلقة(

  “ملحمة الرحيل والعود”
  

  08/10/2018اإلنسان "نشرة 

 4055: العدد - عشرة  الثانية السنة

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

    yehiatrakhawy@hotmail.com  
     

 

 

 “السالح سوق” :األول الفصل )17( ص من :المقتطف

……………”.. 

  . موجود   ربنا  ـ 

  . ؟!صحيح  ـ 

  . عنك   غصبا  ـ 

  : فجأة   بالحديث   فانحرف  ، أبدا   يغلق   ال   موضوعا   فتحي   أال   قرر   

 ………….. 

 . أيضا   الصرب   أطفال   وعن  ، المسلمين   أطفال   عن  يحكى   وهو   كف  على   كفا   يضرب   عاد  .…ـ 

  أن   البد   مسلم   ابن   أو  ، مسلما   تكون  لكى   أنه   يتصور   وهو   ذهب  ، مرغما   تغير   إنه   يقول  تصور؟  
  لم   ذهب   وحين  ، بـلـه  فى   اهللا   أنه   تتصور   ما  على   متكال  ، العينين   ذابل  ، الفم   فاغر  ، البشرة   أسمر   تكون 
  بعضهم  ورأى  ، همأطفال   وحمل  ، بيوتهم   دخل  ، خواجات   أنهم   يصدق   لم  ، تأكد   وحين  ، مسلمون   أنهم   يصدق 
 ، الصرب   كل   يكره   لم   إنه   ثم  ، أقول   ماذا  ، إنه   ثم  ،… المسجد  فى   يصلون   وشيوخهم  ، المنزل  فى  يصلى 
  . تصور 

………… 

   المسلمين؟   أطفال   أحب   مثلما   الصرب   أطفال   أحب  ـ 

 ؟ !! محمود؟  ـ 

ـَّه  ، كلها  أبوابى   أفتح   أن  ينصحنى   عاد  . محمود  ـ    . أغلقناها   حين   معنا   كان   وكأن

  . الناحيتين   من  ، خلقة   مغلقة   كانت  هى  ، شيئا   نغلق   لم   نحن  ـ 

ـَتُب   لم  ، زمان   واهللا  . تماما   ليس  ـ    .الصدى   مثل   رجعيت  الذى   الكالم   هذا   عن   بعد   ن
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  . جائز  شئ   كل  ـ 

 “والعود الرحيل ملحمة”  رواية من “السالح سوق” :األول الفصل من )17(ص المقتطف – ]1[
 ،)2017  الثانية الطبعة ،2007  األولى الطبعة( “الصراط على المشى” ثالثية من الثالث الجزء

 ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى ذمنف وفى المصرية األنجلو مكتبة فى  متاح والكتاب
 وهذا المؤلف، بموقع أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز وفى
 . www.rakhawy.net  الرابط هو

   

 
 
 
 

  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081018.pdf    

****  ****   ****  

   مجلــة بصائـــر نفسانيـــــة
  "علــم النفــس اإليجابــي و النشــاط البدنــي الترويحــي"

  2018    خريـــف& صيـــــف    - 22-21العــدد 

  الفهـــرس واالفتتاحية

controller=product&id_lang=3&index.php?id_product=335/http://www.arabpsyfound.com  

   العــدد  ملخصـــات كامــل

  HTM.22-22/eJbs21-journal/eJbs21.http://arabpsynet.com/apn  

   العــدد  كامــل

controller=product&id_lang=3&index.php?id_product=336/http://www.arabpsyfound.com  

  دليل مجلة بصائـــر نفسانيـــــة

eJbs.htm-journal/index.http://arabpsynet.com/apn  
 

  ***   ***  ***  

  2018 لشبكـة العلـوم النفسيـة العربيـــة جـائـزة الغالـي أحرشـاو

  دعـــوة لتقديـــم الترشحـــات

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf  

 ارتباطات ذات صلة

  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 
  الفايس بوك   دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

ref=bookmarks289735004761329/?-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

  " العطــاء مــن عامــا عشــرة خمســة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

  ســــالخام السنــــــوي الكتــــــاب
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل

ttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfh  
  

 

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081018.pdf 
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs21-22/eJbs21-22.HTM  
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