
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   
 

  )2من   1(الذات     تخليق إلى     البطل   تقديس   من: األربعاء الحر
 
 
 
 

  16/01/2019اإلنسان  "نشرة  
 4155: العدد  - عشرة    الثانية السنة
 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس
     yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 
 :األر	عاء ال��

، )1(“ األس��رة ال�ات#ة”تار&%ا وس#�ة دورًا مع إشارة إلى مفه�م “ ال��ل”ق�اءة نق�ة لف��ة : ن��ة
) وال���لة(ه� م�9وع �7ل ب�عى أو بون وعى، وأن ف��ة ال��ل  –دون اس234اء  –وأن .ل ف�د 

ل#?I قاص�ة على 7عF ال=E#&;#=4 والقادة وأن اإلن?ان الف�د �%لC ذاته 7اس4=�ار، ال �?4ل=ها جاه;ة، 
د ل4%ل#C ال�ات، K4=ه�ا اإل�قاع ال Lعلى زخ OفاPق#ق#ة هى فى الPوال �ق�ها ساك2ة، وأن ال���لة ال

4%ل#C �7ل ب#E الE#P ثL إنه 7ع ف4ح آفاق ال=ع�فة للK=#ع T7ل ال�سائل ت�اجعI الPاجة الل�Pح ل
 .والE#P نع4= عل#ه ون2?اق وراءه

 )2م  1(ال�ات     ت�ل�� إلى    ال��ل   تق���   م

.  وال��4ر   لل2=اء   قابلة   واعة   أس��رة   ه�   ما   7قر   ال�الدة   م�2 “  �7ل   م�9وع ”  ه� عاد]    ش%\ أ] 
=�اصلة   ثاألح   أدوات2ا   اس4ع=ال   E?P7   إن2ا     م2ا   كل   ف�ص   ت��ن    أن    �=ET   ال�P   ت�اصل2ا   اس34=ار   ̀و
.  وeباع   ت�اصل   مE   7ه   تع   ما إلى    إdالقها فى    ثL   ومE   وآمE   أك��   ال�ات#ة   أس��رته   مE    االق�4اب فى  
  7أنف?2ا   تPق#قه   عE   عK;نا   ما   عل#هL   ُن?قi ح4ى    األ�7ال   ص2اعة   عE �غ2ى    ما   ف#ه   فإن   ذلf   صح   إن 
  . ولل2اس   ألنف?2ا 

  ما إلى     بها   ف#�تق�ن    �2oع�نها   ال�یE   األح#اء   تغ#�   الP#اة   وسائل   أن   ك#ف   تعل=2ا   ال��4ر   م?#�ة
   أال   لل�2ع   كان   إذا   ه�ا فأرقى  أرقى    ه�   ما إلى    أقر   ه�   ما   ی�ع�ن     ثL   لK4#اوزوها   ف��تهL   7ه   تع
  ق ال�#�ل�جى    ل�4.#�ه   ام4ادا   ت�oح   كادت   حی3ة   أدوات   مE   ال=عاص�   لإلن?ان   أت#ح   ما   إن .  ی2ق�ض 
  عل#2ا .  ال�P.ة   إال   یوم   شيء   ال .  ق#=ه   وم�s2مات   عالقاته   و�d#عة   وع#ه   تT9#الت فى    وتغ#�   غ#�ت 
  . فان�القا   تP#Poا   ثL   نقا   ال�s2   7إعادة   ن�اك�ها   أن 

  إن .  �Tل   ال   K7ه   نEP   أنه   ن�o4ر   ما   أو   نEP   ه�   ما   كل   م�اجعة إلى    یع�نا   ما   ه�ا فى    لعل
  ب�جه   ذلf یK4لى    ب�م4ها   ال��9&ة   الP#اة   تار&خ   ع��   م�Pر&ة   م�s2مة   �=3ل “  ال���لة “ و “  ال��ل ”  تار&خ 
.  معا   الP#اة   واقع وفى    األس��رة فى  یK4لى    ك=ا   س�اء   ح على    وال9ع�#ة   ال�الس#T#ة   ال=الحL فى    خاص 
  ل#Pل االف�4اضى    ع=�ها   ان4هاء   ق�ب    اح4=ال   یE#�4   ق   ال���لة �?=ى    ما   ق#=ة   إل#ه   آلI   ل=ا   ال=�اجع   إن 
  . �=ET   7=ا   �ع   م=ا   نع�ف   ال   ما   مPلها 

 ال'ار&خ   م   ن��أ

 
 –دون استثناء   –أن كل فرد  

هو مشروع بطل بوعى أو بدون  
وعى، وأن فكرة البطل  

ليست قـاصرة على  ) والبطولة(
بعض المتميزيين والقـادة  

 
 
أن اإلنسان الفرد يخلق ذاته  
باستمرار، ال يستلمها جاهزة، وال  
يقرها ساكنة، وأن البطولة  
الحقيقية هى فى الحفـاظ على  
زخم هذا اإليقـاع المتجدد  
 لتخليق الذات

 
 
 

  كيف   تعلمنا   التطور   مسيرة
  األحياء   تغير   الحياة   وسائل   أن 
   بها   فيرتقون   يصنعونها   الذين 

  فطرتهم   به   تعد   ما إلى   
  هو   ما   يبدعون    ثم   ليتجاوزوها 
فـأرقى   أرقى     هو   ما إلى     أقدر 

 
 

  المعاصر   لإلنسان   أتيح   ما   إن
  كادت   حديثة   أدوات   من 

  لتركيبه   امتدادا   تصبح 
  وتغير   غيرت   قد وجى  البيول 
  وطبيعة   وعيه   تشكيالت فى   

 قيمه   ومنظومات   عالقـاته 
 
 

  علينا .  الحركة   إال   يدوم   شيء   ال



  تلf على    الLKP   به�ا   فعال   وجوا   هل    ال4ار&خ   ع2هTP� Lى    ال�یE   األ�7ال   حTا�ة   حق#قة هى    ما
د   بور   للق#ام   ص2ع2اهL   ال�یE   نEP   أن2ا   أم   ال�oرة Pر   أن إلى    حاج24ا �غ�ى    م�o4ه�ا   م3ل   أن   ن  
ال4الى    ق�ل   مE   وج   فق   اآلن   ب#22ا   ی�ج   لL   إن “  ال4ار&%ي ”  ال%9\    أو   ن��نه   7أن   نPلL   أن   مانع   فال ̀و
  ال?#�   أما    ال=لهاة إلى    أق�ب هى    األ�7ال   هzالء   ل=3ل   ال�ات#ة   ال?#� ؟  م?4ق�ال   ب#22ا   ��Tن    أن   األقل على  
  . ال�4ث#C   دقة   بلغI   مه=ا   تق�&�#ة   اج4هادات    ت��ن    أن   تعو   ال فهى    ال4ار&%#ة 

وفى  م?=ى  أ]    تIP (   ما   �7ل   س#�ة   نق�أ   ح#o�   Eل2ا   ما   حق#قة إلى    �4هن2   أن ال}�ور]    مE   أص�ح
  و&PلL و&2?ى    و&�4لL   و&�Po   ی2ام   إن?انا   كان   ال��ل   ه�ا   م3ل   أن   ن4.�   أن   م�Kد ) .  تار&%#ة   حق�ة أ]  
  أزعL   ال   أنا .   له   تقی�نا   ی4غ#�   و̀ر=ا   إل#ه   ت%4لف   ن�sت2ا   عل�K   أن   �=ET   إلخ . … وُ&%�ج   و&أكل   و&له� 
 fو   س�ف   أنه   ب�ل  أم#ل .  م%4لف   T97ل   ل2ا   ی4=3ل   س�ف   أنه   أت�oر   وeن=ا   7ال}�ورة   حK=ه   مE   اقل   ی�
ودة   راتإشا   تK4اوز   أن   �=ET   ال ال4ى    ال=اخلة   ه�ه فى  Pبه�ا   ق}#ة إلى    م   LKP2~   أن   الKأت  
د   ل��ل   اسL أ]    ض   أو   مع ت�ث#قى    ح�ار إلى    أس4رج   ال ح4ى    ب�اتها   7أس=اء   االس94هاد Pت�ف#2ى    م
2ر “   أو “  العاص   بE   ع=�و ”  أو “  اخ2ات�ن  ”  مE أ]    ح�ل   ال=%4لفة   ال�وا�ات   لق�اءة   الع�ة Tاألك��   اإلس  “
  ال4ار&خ   ز&فهL   ك=ا   أو   ن�اهL   أن   نP~   ك=ا   ول#�   ذلf   أمET   ما “  هL   7=ا ”  نق�أهL   غ#�هL   أو “  نابل#�ن  ”  أو 
  . d#�ة   كلها   ل#?I   ألغ�اض 

  ال   وما   �?P4ق�ن    ما   عل#ها   نال�ا   وق   ال�ائعة   زاتهLوeنKا اإل�Kابى    دورهL   لهL   كان   األ�7ال   مE   ك�#3
  . الTPا�ة   مE   اآلخ�   الKان~ إلى    لل�s2   آن   ق   األوان   ل�E   أح#انا   وتق�?ا وذ.�]    ش�Tا :  �?P4ق�ن  

 ال'(ل�ات   م(االت

  لL   فإن ،  س�#ال   ذلf إلى    وجوا   ما   األ�7ال   ل4%ل#C   وس#لة   ال2اس   �عم   لL :  اآلن وح4ى    ال4ار&خ   ع��
على    م%4لفة   ف�2ن    مE   �=ارس�ن    ف#=ا   ص2اعة   �2oع�نهL   فإنهL   ال�اقع   أرض على    ذلf   مE   ی�2T=4ا 
  �dال الTPى    7ف�2ن    م�ورا الT94#لى    ال�o4&� ح4ى    ال9ع�#ة   ال=الحL   أول   مE :  م4عدة   م?�4&ات 
  أ�7ال   مE الهاللى    ز&   وأب�   خل#فة ال;ناتى  :  م3ال (  تفo#ال   إل#ها   �9ار   أن   مE   أشه�   األم3لة .  وع�ضا 
 Lال9ع�#ة   ال=الح  .( Lاع   إن   ثاق#ةم   أك�3   و̀ر=ا   أروع   أ7عاد   مE   الق}#ة   ت2اول   ق الTPائى     اإلبo   Eم  
 C#ف�4ات   راجع (  ال4ار&خ   ت�ث   ~#Kن   Oف�Pع=�ما   م   Lة فى    خاصة   ث=Pاف#�   مل�Pال  ( Lا   ث  لL   أنه   مzخ�ا   ب
   . ب�اته   �7ل   ح�ل   ی�P=4ر   أو    ف�د   �7ل على  إباعى    ع=ل أ]    ی�.;   ألن   أصال   حاجة   ه2اك   تع

  م�2قة وهى    أال    ��7لة   أنه   قرت   ما   اس4ع=ال   عE   لل24ازل   مقاومة   أك�3 لى    بت أخ�]    �قةم2   ث=ة
  ألفاO   ف#ه   ت?4ع=ل   ما   أك�3   إن .  أح#انا   وال�ه2#ة   خاصة   ال�&اض#ة   ال=هارات   مKاالت فى    الفائC   ال4=#; 
   إم4اعا    وأق�ب   تP}�ا   أك�3   و̀ر=ا   خاعا   وأه�ن    ق?�ة   أقل   ت�و   مKاالت هى    �هه   أ�ام2ا فى  “  ال���لة ”
�ل ”الور]  “  ��7لة ”  عE   ن?=ع   ونEP   إال   حال#ا   عل#2ا   ی�م   �=�   ال .  خ#اال   وأس�ح   �ال    أبهI   ل�2ها  “  ̀و
�ل ”  ال��9نج “  �7ل ”  ثL الق�]    ألعاب  ح4ى  اإلقل#=ى  ال=?�4]  على    ال=K=�عات   ��7لة   ثL   ال��&ج “  ̀و
إلى    األصل#ة   ال4ار&%#ة   اس4ع=االتها   مKاالت   مE   ال���لة   كل=ة   أزح2ا   أن2ا   ذلf �ع2ى    هل ت�]  .  العال=ي 
  األرض على    �?#�ون    ال�یE   وال24اف�   ال=هارة   أ�7ال   خلC إلى    ال2اس   حاجة ت�4P]    أن   �=ET   مKاالت 
 Eم3ل2ا   ح�ل2ا   م. 

  “ م/�و	ة ”   +�*الت

  ودوام   �ه�ر   إلPاح   مE   حت   ج#   T97ل   �dقI   ح#E   أنها   ال�=ق�اd#ة �?=ى    ما   أف}ال   أهL   مE   إن
  T97ل   م�رسI   إذا  - قادرة   أنها   الP#Poة   ال�=ق�اd#ة   أث�I4 ) .  عادة   ال;ائف (“  ال��ل ”�?=ى    ما   دور 
 -  ال��ل   ال;ع#L ”  ص�رة :  ه=ا   م4=#;ت#E   ص�رت#E   ال���لة   قام�س   مE تلغى    أن على   - وع=لي   جاد 
 �?=ى    ما   أن   ذلf إلى    أضف )  �ال�.   خال   فقi   ول#� (   ال%ال  - ال��ل -  ال;ع#L ”  ص�رة   و.�لf “  األوح

  النظر   بإعادة   نواكبها   أن 
  . فـانطالقـا   تصحيحا   ثم   نقدا 

 
 

  األبطال   حكاية   حقيقة هى     ما
   التاريخ   عنهم يحكى     الذين 
  الحجم   بهذا   فعال   وجدوا   هل 

  نحن   أننا   أم   الصورة   تلك على   
  بدور   للقيام   صنعناهم   الذين 

 محدد 
 
 

  هؤالء   لمثل   الذاتية   السير
   الملهاة إلى     أقرب هى     األبطال 

  ال فهى     التاريخية   السير   أما 
  اجتهادات    تكون   أن   تعدو 

  دقة   بلغت   مهما   ريبيةتق 
 التوثيق 

 
 
 

  هذا   مثل   أن   نتدكر   أن   مجرد
  ويصحو   ينام   إنسانا   كان   البطل 

  ويلهو   ويحلم وينسى     ويتكلم 
  يمكن   إلخ . … وُيخرج   ويأكل 
  إليه   تختلف   نظرتنا   يجعل   أن 

 له   تقديرنا   يتغير   وربما 
 
 
 

  لم :  اآلن وحتى     ريخالتا   عبر
  لتخليق   وسيلة   الناس   يعدم 
  ذلك إلى     وجدوا   ما   األبطال 

  من   يتمكنوا   لم   فـإن ،  سبيال 
  فـإنهم   الواقع   أرض على     ذلك 

  فيما   صناعة   يصنعونهم 
  مختلفة   فنون   من   يمارسون 

 متعددة   مستويات على   
 
 
 

يسمى     ما   أفضال   أهم   من   إن
  طبقت   حين   أنها   الديمقراطية 

  إلحاح   من   حدت   جيد   بشكل 
يسمى     ما   دور   ودوام   ظهور 

)  عادة   الزائف (“  البطل ”
 
 



  ت�Pل   أو    ف4%فف   7أول   أوال   األ�7ال    هzالء   تالحC   راحI   ال�=ق�اd#ة   آل#ات إح]  وهى  “  ال9فاف#ة ”

  7ال   ال���لة   ا�أن�    ت=�2قهL   دون    ت�Pل   ثL   ومE .  7قل#ل   ذلf   7ع   ب4ع�&4هL   ت?ارع هى    أو   تق�?هL    دون  

  . تلقائ#ا   7ال?ل�ة   ت�ت�i   ال���لة   تع   لL   ه�Tا .  مzهالت 

  ال�.#ة   الق2ابل   حلI   ك=ا   ال9ع�#ة،   ال=الحL   مPل   الف}اء   ع��   األحث   اإلعالم   أالع#~   حلI   مzخ�ا

  أن   ذلf على    ت�ت~ .  واإلجارة   وال9هامة   اإلغاثة   Pلم   ال��اقة   ال9عارات   حلI   ك�لf ،  الف�وس#ة   مPل 

  عE   ف}ال   ال�اقع   خ��ات   أمام ت4ع�]    ما   س�عان   ل�2ها   قo#�ة   لف�4ة   ول�   زائفة   ب�اقة   ��7الت   �ه�ت 

  م�ن#Tا   ال?I   حTا�ة   7ع    خاصة   كل#�42ن    ل=3ل   �=ET   ال ).  ال9فاف#ة   خالل   مE (ال9ع�ى  ال�عى    مالحقة 

  ال   ك=ا ،  �لـــه   أوخف   ذ.اؤه   اح4   أو   ال2K?#ة   جاذب#4ه   بلغI   مه=ا   ال���لة   لق~   �?CP4   أن   ب4فاص#لها 

 ET=�   ح   أن   ب�ش   دبل#�   ل=3ل�o�   ف   أخ�اره   مألت ال�]     الغ�اء   به�ا   وه�   �7الPص   Lب4عل#قاتها   العال  

  عد   بلغ   مه=ا ،  7ه   �PلL ال�]    ال���لة ك�سى  �ع4لى    أن   دون    و&�Pل   حال   7=ا   ال�ار&Tات#�&ه   ورس�مها 

  ق�}ة   مE   �فلI   أن   األ�7ال   هzالء   أح   نKح   إذا وح4ى    فل?�#E   أو   الع�اق   أو   أفغان?4ان فى    ضPا�اه 

ی   فإن ،  ال=الحC   وال2ق   وال9فاف#ة   الف}ائح Pة   تودة   7ف�4ة   ك�س#ه على    جل�سه   مPال�الد فى    م  

فى    سا7ق#E   رؤساء   عE   س=ع2ا   ل=ا   وeال   دس�4ر&ة   ب�قة   ال=;ع�م   ع�شه   عE    س#2;له   ما   س�عان   ال=P4}�ة 

   مE   �?�4زق�ن    أو   تل#ف;&�ن#ة   ب�امج ك=قمى    �ع=ل�ن    أو ال?�دانى    الف�ل   ی;رع�ن    أم�&Tا وغ#�ها   م3ل   بل

  . رح#لهL   7ع   م�.�اتهL   ك4ا7ة 

  تsه� ح4ى    ال?ل�ة ك�سى    س�#ل   عاب� أ]  �ع4لى    أن   ف=ا ،  م3ل2ا   ال=4%لفة   ال�الد فى    �%4لف   األم�

4 ،  معK;اته   ت4الحC   ثL   الsل فى    كام2ة   كانI ال4ى    ع�ق�&4ه P&سه   و  ك=3له   ل#� ال�]    ح}�ره   و&4ف�د   ح

،  ال=�2oعة   �o7رته   �d&ال   ی4=4ع   ال ح4ى    وال2ق   7ال�2ات   حقه�ال ال9ع�ى  فال�عى    ذلf   ومع ،   شىء 

 Lة فى  ق}ى    إذا   إال   اللهsPومع   ه9اش4ه   ت2اس~   7اك�ة   ل   fذل     للPلL   ت�=لة   تار&%#ا   �7ال   یo2~    فق

  . �=3له   كان ال�]  

 األ+�ال؟   ت�79ع إلى    ال7اس  ـ     ��'اج   و  ـ    اح'اج   ل2اذا

  حاجة على    ال�4.#;   مE   أك�3   أ�7ال   خلC إلى    ال2اس   حاجة    ج�ور إلى     قل#ال   نع�ج   أن   اآلوان   آن

د   ه�ا فى  أك4فى    س�ف ،  ك�ل�T�   fن    أن   ال��ل oاخالت   ب3الث   ال  ت%ل#C إلى     حاج24ا    ل4ف?#�   م

 .ال��ل 

 االع4=اد إلى    الPاجة ) 1 

Eن    ال ال��9]    ال�ائ�T�   fآخ� ”وعى    م�اجهة فى    وع#ه   ح}�ر فى    إال   ك�ل   “ Eعلى    ن�عه   نف�   م

  نEP ).   ال2ها�ة فى    ال=�4ادلة (  االع4=اد�ة   حC �?=ى    أن   �=ET   ما   ذلf   �?�44ع ..  معا   واقعه=ا   أرض 

  الع�اء   دون    وال�4ع#ة   األخ� فى    م2ا   ف�&C ی4=اد]    ح#E   وت=اما   �اه�ا   الCP   به�ا   نع�4ف   ال   عادة 

  ج=اعة أ]    أن   ه� ال=�ض�عى    ال2اتج   فإن   الف�د�ة   االخ4الفات   حق#قة   إق�ار   ومع ،  7ال�4ادل   وال=?��ل#ة 

 Eا   تف�ز   س�ف   ال2اس   م  أو   القائ   ی4%لC . . مع#2ة   لف�4ة   ول� ،  ب�اته   مKال فى    ول� ،  عل#ه   تع4=   لها   قائ

  . عل#ه   االع4=اد   مة   وت��ل ،  نف�ذه   مKاالت   وت4عد ،  تأث#�ه   مKال   ی4?ع   ح#E   ذلf   7ع   �7ال   ال�ئ#� 

 2 ( � ال�ات#ة   األس��رة   إسقا

وهى  ،  ال�2ع فى    م=4ا الo%9ى    ال4ار&خ   مE   وت��4ن    ت��نI   م�s2مة وهى    ال�ات#ة   أس��رته   م2ا   �لل

  مE   تق�4ب   ال=�s2مة   ه�ه ).  7ع   أن�s (  أبا   م�عة   م4=اد�ة   راس%ة   كانI   وeن   غام}ة   غائ�ة   م�s2مة 

  األح�ال   غال~ فى    معs=2ا   أن   إال ،  خ��اتها   وسالمة الف�د]    ال2=�   ع=ل#ة   ن9ا�   7قر   ع2ه   وت�ع ال�عى  

  ح�.#ة   ن�F   ودفع ،  ن=�ه   م?#�ة   إ�قاع   زخP7   L?~ األخ�]    تل�   م�حلة   ال=2اس�ة   7الP#ل   معها   ی4عامل 

 
  الصحيحة   الديمقراطية   أثبتت

  مورست   إذا  - قـادرة   أنها 
  أن على    - وعملي   جاد   بشكل 

  البطولة   اموسقـ   من تلغى   
  صورة :  هما   متميزتين   صورتين 

“  األوحد  - البطل   الزعيم ”
-  الزعيم ”  صورة   وكذلك 

 الخالد  - البطل 
 
 
 

وهى   “  الشفـافية ”يسمى     ما   أن
  الديمقراطية   آليات إحدى   
  األبطال    هؤالء   تالحق   راحت 
  تحول   أو    فتخفف   بأول   أوال 

  تسارع هى     أو   تقديسهم    دون 
 بقـليل   ذلك   بعد   بتعريتهم 

 
 
 

  البالد فى     يختلف   األمر
يعتلى     أن   فما ،  مثلنا   المتخلفة 
  السلطة كرسى     سبيل   عابر أى   

التى     عبقريته   تظهر حتى   
  ثم   الظل فى     كامنة   كانت 

  هحدس   ويحتد ،  معجزاته   تتالحق 
  ليس الذى     حضوره   ويتفرد 

 شىء   كمثله 
 
 
 

 االعتماد إلى     الحاجة 
  يكون   ال البشرى     الكائن

  وعيه   حضور فى     إال   كذلك 
  من “   آخر ”وعى     مواجهة فى   
  واقعهما   أرض على     نوعه   نفس 

 معا 
 
 
 

  الذاتية   أسطورته   منا   لكل
  تكونت   منظومة وهى   

الشخصى     التاريخ   من   وتتكون 
وهى   ،  النوع فى     ممتدا 

  وإن   غامضة   غائرة   منظومة 
  مبدعة   متمادية   راسخة   كانت 

 أبدا 



  ن?ق�ها   أن   ال�ات#ة   أس��رت2ا   مع   ال4عامل فى    نف9ل   ح#E   إل#ها   نلKأ ال4ى    الP#ل   تلf   مE ،   ذاته   إباع 

،  ف#ه   ن�o4ره   7=ا   أ�}ا   وeن=ا   ه�   7=ا   فقi   ل#�   لها   ی�م;   أو   �=3لها   أن   �=ET   مE   7عF على    خارج2ا 

  . ال��ل   ف#92أ 

 3 ( Lال%ل�د   وه 

Eم   E#ع�ن   ما   ب  الب   أو ،  7اق#ة   ك#انات   7أن2ا )  وخارجي (داخلى    إلPاح   وات�اعه   ال��ل   ت%ل#C إلى    ای

  ��oح   ه2ا   مE )  م%#ل24ا فى  وح4ى  (الo%9ى    واقع2ا فى    ذلf   تPق#C   عE   نعK;   نEP .  7اق#ة   تsل   أن 

  ال��ل .  حاال   ف#2ا   اسP4ال4ه   مع   ال=ل�ح   ل%ل�دنا   وeن=ا ،  ال�ات#ة   2األس��رت   فقi   ل#�   م2اس�ا   م?ق�ا   ال��ل 

 Eه�ا   م   Cن ،  7ال%ل�د   عادة   ی�صف�ن    ال4ار&خ   أ�7ال   أن   ت�.� )  وم#4ا   ح#ا   7الالزم   �ق�م   ال=�2لeو   Iكان  

 )2) (“ ال%ال ”  مE   بال “  .�ال�   خال ”  تع�#�   ل2?4ع=ل تل�4]    ق   الo#اغة 

ع  ..̀و

ن�=ل األس��ع القادم .#ف تع�ت خعة تق�� ال��ل وتف�ده و.#ف نأمل فى مع�فة م�اصلة .. 

 .ال��&C إلى ت%ل#C .ل م2ا أس��رته ال�ات#ة إذ �T=ل م?ار ت��ره

 2003عد مارس  -ن�9ت فى مKلة س��ر –] 1[

ال%ل�د فى مقابل الالنها�ة فى نق] فى دور&ة  أن�s أ�}ا .#ف ق=I ب4ع�&ة ضالل-] 2[

Oف�Pم :” E#الت ال%ل�د ب#T9اف#�”ت�Pة ال=P�4م“، و“ملP=د ال?ادس  –“ حـ}�ة الد�?=�� : الع

2013 –  Oف�Pم ~#Kل� األعلى لل3قافة –دور&ة نK=ال.  

 
 

 الخلود   وهم
  تخليق إلى     يدعونا   ما   بين   من
داخلى     إلحاح   واتباعه   البطل 
،  باقية   كيانات   بأننا )  وخارجي (

 باقية   تظل   أن   البد   أو 
 
 

  ذلك   تحقيق   عن   نعجز   نحن
وحتى   (الشخصى     واقعنا فى   

  يصبح   هنا   من )  مخيلتنا فى   
  فقط   ليس   مناسبا   مسقطا   البطل 

  وإنما ،  الذاتية   ألسطورتنا 
  استحالته   مع   الملوح   لخلودنا 

 حاال   فينا 
 
 
 
 
  

: نصإرتباط كامل ال  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160119.pdf  
 

 

***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب
  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة

 " العطـــاء من عامـــا 15... الـــكدح من عامــــا 18 
  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
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