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 :مقدمة
 :ما زلنا نحاول التعرف أكثر على معالم المسيرة

 “مسيرة التطور”
 

 
)735( 

  من   أفضل … اآللة   واإلنسانالحياة،    من   المفْرغ   اإلنسان   من   أفضل … الحيوان   الحيوان
  الهرم   قمة على    االكتمال   هو: اإلنسان   الحيوان األعمى عن حيوانيته، والحيوان   اإلنسان 

ـُك من إنسانيتك لو خَدعتَ نفسك : الحيوى الحالى، واإلنسان اإلله  ـُفرغ هو المستحيل الذى ي
عم ألوهيتك، وواصل السعى بينهما دون توقف، ، وال تز… حيوانيتك   تحتقر   أنك باِلغُه، فال

 .وإياك من االنخداع بأوهام الوصول
)736( 
التى  الحالية   القشرة ال مفر من أن تتنازل عن : مثل الثعبان وهو يغير جلده ليواصل نموه

حجمها، وقد تكتشف    قدر على    اال   تنمو   فلن   بها   تمسكتَ   لو   إذ..فترة   التناثر   من   عليك   حافظتْ
ـَتْ لك قشرة أخرى تحتها وانت ال تدرى  .أنك قد نم

)737( 
، فتتصاعد  الكواكب   بين   أنت تدور وتضىء وتتناغم كوكبا : البداية   منذ   وربما النهاية،  فى 

  .متناغما باستمرار، وإال فسوف تسقط كالنيزك البارد
)738( 

.. ،  والموت   الحياة   وبين  والحياة،    الموت   بين   محطات   إال   فالخو   أو   الضجر   أو   الضيق   ليس
 تجد أنه قد حّل محلها،   أن   ، إال..المشاعر   هذه   من أى    باختفاء   تفرح   فال 

 ،ألم حى 
 ،أو فعل خالق 

 بل كالهما، وهكذا. 
)738( 

  يبرر   كان   إذا:  حقير   النمو، ولكنه   طريق على    موتال   مصارعة   ألم   نتاج   كان   إن :  رائع   الحزن
  .لالنسحاب أو يزين التبعية اللزجة   يمهد   أو التوقف  

)740( 
ـُنعش أو تهدئ ظاهرك    قد التى    الكيمياء   على وشك أن التى    الشمس   تطفئ   قد: أحيانا ت

  
 
 
مثل الثعبان وهو يغير جلده 

ال مفر من أن : ليواصل نموه
الية الح  القشرة تتنازل عن 

 من   عليك   التى حافظت  
  تمسكت   لو   إذ..فترة   التناثر 

  قدر على    اال   تنمو   فلن   بها 
حجمها، وقد تكتشف أنك قد  

ـَت لك قشرة أخرى تحتها  نم
 وانت ال تدرى

 
 
 
 

  أو   الضجر   أو   الضيق   ليس
  بين   محطات   إال   الخوف 

  الحياة   وبين  والحياة،    الموت 
  باختفاء   تفرح   فال .. ،  والموت 

  ، إال..المشاعر   هذه   من أى  
 تجد أنه قد حلّ محلها،   أن 

 ،ألم حى 
 ،أو فعل خالق 

 بل كالهما، وهكذا. 
 
 
 
 
 

  نتاج   كان   إن :  رائع   الحزن
على    الموت   مصارعة   ألم 

:  حقير   النمو، ولكنه   طريق 
  أو التوقف    يبرر   كان   إذا



ـُشرق   . داخلك   من   ت
)741( 

ـُق الوالدة وإعادة الوالدة، إذا كان ذلك بديال عن رعاية المولود الحالى ال تفرح جدا بتالح
 .فضال عن اإلعداد للحمل القادم. حاال

)742( 
  كاذب   حمل   نهاية   تكون   فقد   السهلة   ال تفرح أيضا بالوالدة

لالنسحاب أو يزين    يمهد 
 التبعية اللزجة

 
 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150118.pdf  
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  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

 

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
 
    

  "ـــــي نفسانـــ"  المكتبية  سلسلـــةال

   "  الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

 "الراسخـــــــون "  ة المكتبي سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 

 
***    ***  

   "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  ـةسلسلــال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

   "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
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