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  ح�ا�ة:   ح�ا�ة   الق�ل   ل	�اك�  واآلن

 ال��الى   ص	عان  -1 

   ���   وال��و'    ال�ف%"�   $ب"  .. ال ��   ال�	

  !! حقا   غ��
   ق�ل   ه�ا:

��ع�ه   قاتال   ل��   القاتل   ألن  - 1 �  وشهادة   ذاته   العف��)   �1هادة   خ%�ه   كفة   رج()  ، &%
   رجل   فه   !!  �
 .. العف��)   شهادة أما  ،” عل%هG   � بی   أن   هللا  عCى   س%@ا   وآخ�   صال(ا   ع>ال   خل� ا   ال:ی7 “  م7   فه “ ال�اس: 
 ” ش�ه   م7   أكX�   خ%�ه   رجل   ه:ا”   قل)  “.. ،)”28 ص (  للSالص   رش(�Q   ول:لQ  ، مPاNاك   أMNا   أنK�   ال” 

�ها  ال�ى   القلة   م7   و\ان  ، واأل]�ان   ال�Zار   ب%7   م�Pلة   له   كان)  ..” ال�اس   شهادة   أما  )،28()N   الفق�اء”  
  )35 ص (

  والق�%ل  ، ب��@ة   &فلة  األولى   فالM(�ة  ، م�ZانC%7   ل�Cا   والق��الن  ، واح`ا   ل��   الق�%ل   ألن   غ��
   وه   - 2 
    aالG   حاكG  الXانى 

  . aاه�  شdSىّ    م��ر   �ال   للق�ل   ال`افع   ی�`و   ح%7   أكX� غ�اب�ه   وت�1` - 3 

 �ال:ات؟   القاتل   ه:ا   ومـَـ7ْ    الق�ل؟   ه:ا   الق�ل؟   لG   ؟   ال(eاNة  هى   ف>ا

 ، إب�`اء  لى   الح)  ال�ى   الN`Zة   ه:ه   �eل   أخ:ها   ع7   أع`ل   ك`ت  ح�ى  أزع��Zى  األولى   ال(eاNة   ه:ه   إن
 Qة   تلN`Zق�اءتها   ف ر  غ>�ت�ى  ال�ى   ال   �XKب�n   oى  ، م�الح�Kت  ولPZول%�(>ل�ى  ، وت>ادی)   ال�ه�ب   ع7   ع 
  pالقار :  

  eCNُ)   وأن  ، و�>الئ   CNای�   أن   عل�ه   ل7K  ، ال�%tة   عل�ه   تغل
   تاج�  ، عادr   شqS  الZ>الى   ص�عان
  وzعx   والd`ق   �ال�%tة   وال�ع �K   xف%�ال�   N(اول   وه   ، األخ��7   مXل   مXله   حاله   CN%ـّ�  ح�ى   ض>%�ه 

  قـاتال   ليس   القـاتل   ألن
،  طيب   رجل   فهو !!   بطبيعته 

  بشهادة   خيره   كفة   رجحت 
  وشهادة   ذاته   العفريت 
  نالذي “  من   فهو“الناس:  

  سيئا   وآخر   صالحا   عمال   خلطوا 
، ” عليهم   يتوب   أن   هللا عسى   

  ال” ..  العفريت   أما شهادة 
  ولذلك ،  مزاياك   أيضا   أنكر 
، )”28 ص (  للخالص   رشحتك 

  ليس   القتيل   ألن   غريب   هو
  ليسا   والقتيالن ،  واحدا 

األولى     فـالضحية ،  متجانسين 
الثانى     والقتيل ،  بريئة   طفـلة 

ظالم   حاكم 

  حين   غرابته أكثر   تشتد
  مبرر   بال   للقتل   الدافع   يبدو 

 . ظاهر شخصّى   
  القتل؟   لم   ؟   الحكاية هى     فما

  هذا   ومـَـنْ    القتل؟   هذا 
بالذات؟   القـاتل 

  الكيان   هذا   ينشط   حين
]) 5([ الحر  الفطرى الداخلى   

  بقوة   ابتداء   ينطلق   فـإنه 
  ارتقـاء   نحو   الدافعة   الغرائز 

  تحدد   وقد ،  تكفيرى 



  لها   ل�� - ما   �e1ل   ع�ها   رغ>ا -  ال|لG   مع   ال>�dال(ة   ال دNعة   ال(�اة   ه:ه   أن   غ%�  )، ال>(z Cة (  ال}tادة 
��   ل>7   ق:أد   ب�ع�%�   أو  ، ال>C%�ة   إك>ال  فى   ی� ر~   ل>7   الس�ق�ارها   دوام ال   إذ  ، ض>ان MN   ة   إلك>ال�%C<ال ، 
ُره   إذ  الZ>اعى   حCه   ذلQ  فى   �>ا   داخله  العادr   الqS1   ه:ا   مXل   �t)ْNَ   وح7%  ّ̀SN   �%ال�`ب�ة   ��  والCل
 فى   خاصة   دقة  … م7الP    ی`ق “  إذ   فZأة   یـُـ�ـَـ�1   ق`   فإنه  )،15 ص ( ” أسـََ د   �C(�  اس�أن�Cى”   واالنC(اب: 
  فإنه )[5](  ال(�  الف��r   ال`اخلى   ال�Kان   ه:ا   ی��1   ح%7  )، �ا&�ه  فى  : الح� ( )13 ص ( ” ف% ق|ه   �ا&�ه 
 oل� )، ال(اكG (  ال|لG   رأس   �ق�ل   ه�ا   ال�Kف%�   ت(`د   وق`  ، تKف%�r    ارتقاء   ن(    ال`افعة   الغ�ائP   �ق ة   اب�`اء   ی�
  واسعة   ال>Cافة   وألن  ، الق�ل   ع7   ش%@ا   ق�ل   مNَ   7ْعِ�ف   لG   شqS   ؟ Nق�له  ال:r   ذا   وم7  !،  واح`ة   م�ة  : هe:ا 
�ى   ع�ف  فى   ی�`فع   ال����1   فان  ، األخ%�ة   وال�ق|ة  ، األولي   ال(�اة   ب7% tّSفى   فال  ، ت�eN  إح�اء�وس%لة  : الق�ل     
 +  ،” الفج  الغ��rP    ال��Z “ !: الZ ار   �(o رz>ا  -  معه   یـ�ـ1ــ�   ول�Kه  ، عادل   �قdاص   خ�%� إلهام   oل�(ق% 
  م�اسtة   �غ%�  -  ال��1   ال`اخل   فال  : والSارج   ال`اخل   ب%7   ال� ازن    ن��Zة   وذلQ  ، ”الtZان  الع1 ائى   الق�ل“
  الSارج   وال  للZارr)   وم>األته   لل|لG   مCال>�ـه   ع7   لل�Kف%�   الX رة   ج�عة (  الZ�عة   ض�t  على   قادر -  aاه�ة 
 GN`ع   الق���C<�   ة  إلى   الع دة���C>ا (  ب�م�ه   ال> قف  على   ال�فى     Qفال>�غّ%�  )، ال`اخل   ث رة   ذل   r:ح`ث  ال  
 : أخ�r    وzألفا�  ، واضح   قd`   �ال   ذلQ   غ%�  إلى   اتZاهه   غ%َّـ�   ما   س�عان  ) معاً    وُم�]tة (  االتZاه   ح�Cة   ب�`اNة 
  فق�   ل��   ول7K - ال>�Pول   �>Cاع`ة ( ی��دr   �ه   و�ذا  ، أعلى  إلى   حفـْـPٌ    و\أنه   ب`ا   ال`اخل   ف�ضه  ال:r   ال�غّ%�   إن 
�tه C�  (  ج   ص�عان   ه    وها  ، `ر� ی   ال   ح%�  إلى�SN   اح  فىtdا   صار   م�:   ح�اته  فى   م�ة   ألول   ال��  دون    ص
  �tSN   ف�اح   شا�ه،   ما   أو   ال�Z ن    فه   )،29 ص (  عل%ها   اله�>�ة   ی�ع:ر   حال  فى   ت غل   ثG  )،19 ص (  صالة 
  تC قه  فأدنى  أدنى  إلى   CN(tه   الفج  الغ��rP    ال����1   ه:ا  Mىو�>  )،21 ص (  العقل   م1ع�   ال|الم  فى 
 إلى  : ح|�ه   س�o   ما  إلى   خ�اله   NفZّ�  ، ال>�`فع  ال�`ائى   ال��CN   ��Zق�   و�ذْ   )،21 ص (  ٌمَعْ�zِ`ة   أخ%لة 
  فأسف  ، ج��Cة   أوضاع  فى   عار�ات   له   ف�>Xل7  ، م تا   شtع7   أهله   م7   نCاء   وت:ّ\�  … م انع   دون    ال>(�مات 
 .(21 ص ( و&�ا   إح`اه7   م7   ی�ل   لG   أنه  على 

  له   أی7   م7   ول7K  )، ال|الG   ال(اكG   ق�ل (  ال>�`أ   ح%�   م7   الS%�   ن(   ) أّوال   الع`وان (  ال`اخل   ثار   فق`  ، إذن
 �tM�   عة�Zا*   ومع   ؟ ال`فـّـة   هوت ج�   ال�  ل�ق�ل   آخ�   ع4وان   ی	4فع   ضا�1   1ال  وال�ه�'    ال�.�م   ال�	,   ن
����ع  ، ونHالة   رFGا   روحها   یDهB   ث@   �غ�<=ها   إذ   :فلة J   ,	ات�  أدنى  فى   والع4وان   ال�� ،.. ال=4ائ�ة   م
  .! الق=�ح   ال�	�ن    وجه   فه� 


   dNل   وه�ا%Zسه   م(ف �   ن   غ%�   م�Zه`ا   ف�ضا   إال   ال�ف�Cة   العل م   م7  أr   إل�ه   تdل   لG   ما  إلى   �(ْ̀
  ال جه   N|ه�  ، ال��د�   ه:ا  إلى   �tاالضافة  ، معا )[6](  ال�Z ن   وجهىْ    ی�\`   فه   ، ال>d�S%7   أغل
   م7   مق� ل 
  الVل@   ق�ل   ن.�   ال4فع   ن�ــَّ�  الH'   أل�,   ول7K  )،23 ص (  ”ق�   �1�   &ال��Q   ما”  .. مtاش�   �e1ل  اإلZNابى 
  اس��اع   ك�\  أدر'    ول]Z  ، كHلY   ه�   نع@   الهارب؟   ال�Fان   والق�ل  ال=4ائى   ال�	,   ن�ــ�  الH'   ه�   ه� 
�قة   هHه   یل�ق�   أن   م.ف�_ a.ال�عق4ة   ال ،  c"ال   ح   ���   �ق�<�  جان�  على   لل�ج�د  ال=4ائى  ال�]��'    ت	
��   م]ار  فى   ال�.�@   ض�ان   ���$   ال   ك�ا  ، آخ�   دون  � فى  ال�]��'    هHا   ی�eر   ح"$   وخاصة   م	ه�ا  أ'   ت	
  . م�Dای4  دفاعى   ب�]�"$   1ق"�ه   اخفاء  فى   صاح=ها   ن�ح  ، راتFة   ح�اة   وgع4  ، م�أخ�ة   س$ 

  : آخ�   �أسل ب  ف�وضى) ( أفKارr    َسْلCََلة   وأع%`  ، القارp    م7   ثان�ة   م�ة   الع:ر   وألل�>�

  ، الع>�   م��dف  فى  ، تاج�  ، هادp   رجل  الZ>الى   ص�عان  )1( 

ر  )2(     ) غ%�ه   مXل   مXله (  م1�وعا   إن(�افا   ل% اصل   داخله   خّ̀

 ال(اكG  و�`ارr    ال`ن�ا   N>الئ   ذلQ  فى   كان  )3(  

 )4(  Gه   ل�Xی   Qادة   م اصلة   ع7   ذلt{وع>ل   ال   xع�   �%Sال|اه�   ال    

  رأس   بقتل   هنا   التكفير 
  مرة :  هكذا )،  الحاكم (  الظلم 

!،   واحدة 

  شخص   ؟ يقتله الذى     ذا   من
  عن   شيئا   قبل   من   َيْعرِف   لم 
  واسعة   المسافة   وألن ،  القتل 
  واليقظة ،  األولي   الحياة   بين 
  يندفع   التنشيط   فـان ،  األخيرة 

  فـال ،  تخّبطى   عنف فى   
  وسيلة :  القتل   بإحياء يكتفى   
  بقصاص   إلهام خبيث   لتحقيق 

 - معه   يـنـشــط   ولكنه ،  عادل 
  الجنس !: “ الجوار   ربما بحق 

  القتل+ “ ، ” الفج ى  الغريز  
الجبان العشوائى   

  الداخل   ثار   فقد ،  إذن
  الخير   نحو )  أّوال   العدوان (

  قتل (  المبدأ   حيث   من 
  من   ولكن )،  الظالم   الحاكم 

  وتوجيه   الجرعة   بضبط   له   أين 
  ؟ الدفـّـة 

  المحرم   الجنس   نشاط   مع
  يندفع   ضابط   بال والشهوى   

  إذ   طفـلة   ليقتل   آخر   عدوان 
  روحها   يزهق   ثم   يغتصبها 

  الجنس   فيجتمع ،  ونذالة   رعبا 
  مراتب أدنى   فى     والعدوان 
  الجنون   وجه   فهو ،..  البدائية 

 .! القبيح 

  محفوظ   نجيب   يصل   هنا
  إليه   تصل   لم   ما إلى     بحْدسه 

  إال   النفسية   العلوم   من أى   
  مقبول   غير   مجتهدا   فرضا 
  فهو ،  المختصين   أغلب   من 
]) 6([ الجنون وجهْى     يؤكد 

معا 

  نحو   الدفع   نشــَّط الذى     أليس



  إذ  ، ال|اه�  فى   مفه مة   غ%�   �>tالغة   ال�Kف%�   وق�ر   داخلــه   ثار  ) aاه�ة   مق`مات   ب`ون  ( : وفZأة (5) 
ا (  ال(اكN   Gق�ل   أن   له   رتــقـ�     ) ولل�اس   ل�وحه   خالصَّ

  ت(>ل  على   قادر   غ%�   أنه   ص�عان   ف جيء  ، الS%ــّ�   االتZاه   ه:ا  فى   ال�غ%%�   ی�G   أن   م7   ب`ال  )6(  
    �أ�عادها   اإلل>ام   أو   ال(��قة   مC@ ل�ة 

� ت   ال��Z   دافع - ال`اخل   ث رة   عم -  ال ق)   نف�  فى   ثار  )7( e<الخ  .. واأل&فال   ال>(ارم   ن(  (  ال ،( 
 Qان   اله�ب   دافع   ثار   و\:لtZا   ق�ال   ال�و\:    

  كفها  على   جانtه   م7   ق`رة   دون    الCل��ة   ص رتها  فى   ال`وافع   ه:ه   كفة   رج()  األولى   الZ لة  فى  )8( 
�)   انه�ار   �ع`    ر�اشع K>ة   ف(`ث)  اآللى) ( ال�لقائى   ال�ج�   Qفلة   وق�ل   الع�ض   ه��  . ال

  كان   ح%7   ك�ا�اته   أول  فى   ف%ها   م(� سا   كان  ال�ى   الd رة   م7   و�S�ج  ، نفCه   م(ف �   ی�Zاوز   وهe:ا
 Gال|اه�ة (  ال>ق`مات   ی�س (  �%)�   rل  ، ال>� قعة   ال��ائج  إلى  - ح�>ا  -   ت�دe1�   `\ة   ال(�>�ة  مع�ى   ی����Cال  

�>@7  ال ال:r   ال(�>�ة   م7   ال� ع   ه:ا  إلى   ی�تاح ن    ال   ال�قاد   وzعx ()[7](  ال�ف�Cة (N  إال إل�ه   r �Cمّعِ%7  م 
  .  الق�اء   م7 

  االتZاه  فى  ال�`ائى   ال����1   ه:ا   كفة   رج(ان   أن    جCارة:   �eل  إل%�ا   ی ّصل   أن   م(ف �   اس��اع هe:ا
  نفCه   ص�عان   ف%�ق:  ، ل�(ققه   إال - أصال - ن�1   ما  ال:r  اإلZNابى   االتZاه   اس�>�ار  یلغى   أن   ی�Zح   لG  الCل�ى 
  ل��  : �أنه   مtاش�ة   و�عل�ها   ق`م�اها  ال�ى   ال(��قة   ف%�\`  ، األولى   مه>�ه   إلنZاز   س}�ه   ی اصل   إذ  أخ�r    م�ة 

   ه  dفلة   مغ��  ع$   ت�� k   نف]ه  ، آخ�   ش i   ال�غ�<�   القاتل  ، آخ�   شqS   إنه  .. فقاتلها   ال
�ة   كائ	ات �  القاتل   ه�   ألنه  ،̀ Nف%   وال   dNح   ال   ه:ا   نفCه   إنKاره   أن   إال  )،23 ص  ) بها   له   عه4   ال   وح
  القاتل - أخ"�ا -  ه�   ه�   ثG  ، ال�eالئ   ال�"�   ال�اج�   كان   أ�nا   فه�   ال ق)   نف�  وفى  ، غ"�ه   دون    ال���م 
  الPZء   ه:ا  س r    ل��   كله   ه    eN ن    أن   رفMه   ض>�ا   Nعل7   ال>Z�م   الtZان   الق�ل   و�نKاره  ، األّواب   العاب4 
  ناس   ���ة  على  ، الtاقي  على   ل%�ع�ف   فل% اصل   إذن  )، داخله (  اآلخ��7   ���ة   دون    ذاته   م7   جPء   مZ�د  ، القاتل 
 )[8](  . ذلQ   أشo   وما  ، ��ه   العاب`   القاتل   وخاصة  ، ال`اخل 

  ه    ال}tادة   الق�ل   دافع   أ&لo  ال:r   كان   إذا   ول7K  ، ی��دد   أن   ی��` ه  وها  ، .… ج4ا شاقة   مه�ة   إنها  
 xخفى   ان(�اف  فى   االس�>�ار   رف  Gع`   لN   قه��N  ) 7فلة   ق�ل   فإن  )، داخل   م� إلى   ج`ی`ا   دافعا   أصtح   ق`   ال
 Kم   ف%�تPادة   الق�ل   مه>ة  فهى  .. ألt{ق�ل   م7   أسهل  وهى  ال   (��  أصt()   لعلها   بل  )،27 ص  ! ) الdغ%�ة   ال
 o���  N(اول   ك>ا (  ل`اخله  ال�`ائى   ال����1  إلى   الZ��>ة   NعPو   أن   ص�عان   و�(اول  ، للSالص   ال ح%`   ال
 xعtعفى   أن   الN  �Z<ل%�ه   م7    ن ال @Cفال  )، ت(ف�   دون    م   `ZN   إلى   ال`اخل   ص`ق   أمام  Qال   ذل��  Nق ل  ، س
 )28 ص (  م`افعا  )[9](  لق>قام 

 ال���tة  فى   ت�ر:Zُ    ما  ح�اتى   اق�.امY   ل�ال  –  

 ب ض ح  ) ق>قام (  فقال

    ج�Y��t   ع$   م]�wل   وح4ك   أنZ  ، ت%Hب   ال  –  

س�ة   م(ف �   روائع   م7  أخ�r    رائعة   وه:ه   ال>C@ ل�ة  هى   وه:ه  ، ت�اقMاته   �ع>o   ال�Z ن    ه    فه:ا  ، ال(ْ̀
 o<ع�ول��  ، ال ج د      o� ، ت`م%��    جان
   لل�Z ن    كان   و�ذا  ، ال ضعي   القان ن    ت����ات   أو   الSائtة   ال1فقة   �>�
 : وال� zة   لل�Kف%�   ت�Cع   ال(�اة   زال)   ما   م�احة:   الف�صة  ، ال>C%�ة   واصل   ل    اءب�ّـ   ارتقائى   اآلخ�   فZانtه 
  ).28 (ص  اآلث>ة   نفQC   وخالص   الفCاد   رأس   م7  ال(ى   خالص 

  ی�Z    ال   وه   ، الX>7   و�`فع   ال|لG   و�ق�ل )[10](  هللا  على   ف%� \ل   الق�ل!   صالة   وتقام  ، ال`فع   ی� اصل   وهe:ا

الذى     هو   هو   الظلم   قتل 
  والقتل البدائى     الجنس   نشــط 

  هو   نعم   الهارب؟   الجبان 
ذلكك 

  استطاع   كيف أدرى     لست
  هذه   يلتقط   أن   محفوظ 

  ال   حيث ،  المعقدة   الحقيقة 
المستوى     تنشيط   يقتصر 

  جانب على     للوجود البدائى   
  يمكن   ال   كما ،  آخر   دون 
  مسار فى     التحكم   ضمان 
  وخاصة   منهما أى     تنشيط 
وى  المست   هذا   يثور   حين 

  حياة   وبعد ،  متأخرة   سن فى   
  اخفـاء فى     صاحبها   نجح ،  راتبة 

دفـاعى     بتسكين   بقيته 
متزايد 

  ويخرج ،  نفسه   محفوظ   يتجاوز
  كان التى     الصورة   من 

  أول فى     فيها   محبوسا 
  يرسم   كان   حين   كتاباته 

  بحيث )  الظاهرة (  المقدمات 
  النتائج إلى     - حتما  - تؤدى   

  يؤكد   بشكل ،  المتوقعة 
  السببية   الحتمية معنى   

النفس (

  يوّصل   أن    محفوظ   استطاع
  رجحان   أن    جسارة:   بكل إلينا   
البدائى     التنشيط   هذا   كفة 

  ينجح   لم السلبى     االتجاه فى   
  االتجاه   استمرار يلغى     أن 
- نشط   ما الذى   اإليجابى   

ليحققه   إال - أصال 

  ال   هذا   نفسه   إنكاره   أن
  هو   ألنه ،  يفيد   وال   يصح 

،  غيره   دون   المجرم   القـاتل 
  أيضا   فهو   الوقت   نفس وفى   
،  المثالئ   الطيب   التاجر   كان 
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 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 غريزة”و التواصل) إلى التكاثر (من ”الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من ”العدوان

 )2022( التطورى النفسى

  ألقيتها   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 .للثقافة األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 نجيب فى قراءات “فى لى عمل فى النقد هذا صدر[3] – 

 للكتاب، العامة الهيئة )1990( األولى الطبعة” محفوظ

 منشورات )2017( الثالثة والطبعة )2005( الثانية والطبعة

 . التطورى النفسى الطب جمعية

 أوال، مكتمال الحلم أنشر سوف الحلقة هذه من بدءFا[4] – 

 منطقية، واحتجاجات متعددة، رسائل وصلتنى ما بعد وذلك

 إلى الرجوع دون النقد تتابع أن تستطيع ال أنها نأسف

 مكتمال المتن أنشر أن اليوم أجرب أن فقررت ”األصلى المتن“

 .النقد بلق

  لكنها  ، شائعة   تسمية   أقرب   هو    بالضمير    تسميته [5] – 

  وأقرب  ، تلقائية   وأكثر  ، أعقد   كيان   فهو  ، بالمرة   دقيقة   غير 

 التأنيبى  األخالقى  بالمعنى   الضمير   من   الغرائز   صدق  الى 

  . المعيق 

 البدائى   الداخل   تنشيط  : تحديدا   هنا   بالجنون   أقصد[6]- 

 . الواقعي   الخارج   حساب  وعلى   مستقال   ليعمل 

causality) (deterministic determinism Psychic  – [7]  

  تأكيد  فى   غانم  فتحى   استمرار   بين  : بالمقارنة   أيضا   أنظر

 فوظمح نجيب تطور حين فى   السببية الحتمية   من   النوع   هذا 

 فى وذلك ، causality teleologicalالغائية الحتمية إلى

 غانم) (فتحى لـ ”األفيال“ لرواية  للكاتب  نقدية  قراءة 

 الفصلية  والتطور   االنسان  مجلة ”الرحم القبر.. .. الحلم“

 (136-108 ص   (  )1983(  يوليو   عدد 

 الوعى وجدل مستويات فى قراءة “ مجموعة في ظهرت ثم– 

 .. الحلم“ دراسة” (2019) األدبى النقد خالل من .. البشرى

  -  )81 (ص غانم) (فتحى لـ ”األفيال“ في الرحم القبر..

 .التطورى النفسى الطب جمعية منشورات

 الوعى وجدل مستويات فى قراءة “ الرخاوى:  يحيى[8] – 

 .. الحلم“ دراسة )2019( ”األدبى النقد خالل من .. البشرى

  -  )81 (ص غانم) (فتحى لـ ”األفيال“ في الرحم القبر..

 .التطورى النفسى الطب جمعية منشورات

  القـاتل - أخيرا -  هو   هو   ثم 
  كارهوإن ،  األوّاب   العابد 

  يعلن   المجرم   الجبان   القتل 
  هو   يكون   أن   رفضه   ضمنا 
  الجزء   هذا سوى     ليس   كله 

  ذاته   من   جزء   مجرد ،  القـاتل 
  اآلخرين   بقية   دون 

)،  داخله (

،  يتردد   أن   ها هو يريد
الذى     كان   إذا   ولكن 

  العبادة   القتل   دافع   أطلق 
فى     االستمرار   رفض   هو 

  يطيقه   يعد   لم خفى     انحراف 
  قتل   فـإن )،  داخل   من (

  دافعا   أصبح   قد   الطفـلة 
..  ألزم   تكفير إلى     جديدا 
  العبادة   القتل   مهمة  فهى 

  البنت   قتل   من   أسهل وهى  
!   الصغيرة 

  روائع   من أخرى     رائعة   هذه
  هو   فهذا ،  الحْدسية   ظمحفو  

،  تناقضاته   بعمق   الجنون 
  بعمق   المسئولية هى     وهذه 

  بمنطق   وليس ،  الوجود 
  تبريرات   أو   الخائبة   الشفقة 

الوضعي   القـانون 

  صالة   وتقـام ،  الدفع   يتواصل
على     فيتوكل   القتل! 

  الظلم   ويقتل ]) 10([ هللا 
  ينجو   ال   وهو ،  الثمن   ويدفع 

  من   نجا   كما   المرة   هذه 
  إال األولى     الحقيقية   الجريمة 
  أنها   تبدو التى     الثانية   ليتم 
  قصاصا   بل   أصال   جريمة   ليست 

وصالة 

  إعدامه   ذلك   بعد يأتى  
،  األولي   للجريمة  جزاءاً  
  الصالة فى     واستشهادا 



  . الجمالى   صنعان    هو   قمقام   أن   تنس   ال [9] – 

  لجريمة   بالنسبة   ولكن  ، بعد   فيما   بوضوح   ذلك   يتضح[10] – 

  قتل (  الشنعاء   جريمتك   ارتكاب  إلى   دفعك   ماذا  )56 ص (- أخري 

 ”.. هللا   ارادة   أحقق   أن  “ بوضوح   فيجيب  ) الحاكم  الهمذانى   خليل 

  . ذلك  الى   وسنرجع 

،  الوقت   نفس فى     نيةالثا 
  ولو - بطال   يذهب   وهكذا 

  يا   بطال   كن”   أنفه   رغم 
قدرك   هذا ،  صنعان 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161022.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%a6-21/  
 

 

 "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 

 

   

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

 نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

  (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

 على الويب 20من التأسيس و    22  الشبكة تدخل عامها
  عامـــا من المنجزات 20عامــــا من الـــكدح...  22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

  

 2021لنشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام  كتـــاب "حصـــــــاد  ا

 التحميل من الموقع  العلمي

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet   
 

 ( الفصل السابع:  من الكتاب السنوي  للشبكة ) 2022كــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة  للعــــام  الكتــاب الذهبي لشب

 التحميل من الموقع  العلمي

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
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