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 ال�ل	ى   ج��ة   -2
    آخ�  ت�فـ���    ق�ل     

  ق)ل   إقام   م% -   األقل  على  ان�عاجى   م�ل   أو   القار�ء   ان�عاج   م�ل  –  ن�عجا   ق�   مف�
   أن   وأح��
�    الق)ل  فى   ال@?ادة   جان�   ی>;�   فعاد  )، وال4اس (  ص4عان   خالص   /.-,  فى   ال*فلة .AفB(ة  فى   الهادف  الEاFح  
  عHال   خل*�ا   الQی%   م% - أPEا - أنه  : م4ها  ، م�JئLة   أم�ر  فى   ص4عان   مع   ی)ف,   وجGHة  ، الJل*ي   جGHة 
  للق) ة   وم ضع  ، للع ا#ف   م ضع   قل�ه  فى”  ،: ال�ل*ة  فى   م.;�ه   رغU ( ، سSAا   وآخ.   صالا 
  ولB%  )،43 ص  ) ”واألب78   األس د   ب�2   ج�عه  فى   كقل�ه  ال0ى  فى   قل/   ی ج-   ال ( “37 ص  ) ”وال+*ع 
  cاالن.اف   داخله   ع%   اب)ع�   ق�   ص4عان   كان   فإذا  ، أثقل   فHهH)ه  ، ص4عان   م%   أصع�  ) ت.;A?ه (  م�قفه 
  ع%   ی)�رع   ولU  ، الj./ة   كAJ.   مع   م.-?ة   عالقات م%   له   Hcا   ال�H)�ر   واالس)غالل   cالHالَی4َةٍ   ال)�ر-dى 
  قه.ه   ی�اصل  وح)ى  ،  نف�ها   ال�ل*ة   سoL   ه�  الJل*ى   جGHة   فإن  )،28  ص (  الغالء   أEام   الس)غاللا 
?p   أن   علLه   كان   فق�  ، ل4ف�ه   قه.ه   ع%   فPال  ، لل4اس E   فى   داخله  UقHإذ  ، ق   Uل   %FE   هLqFLص4عان   م�ل -  ل  -
�ود   cال)d�ال   له   H�Eح   وأن  ، ال�اجهه   ع%   cع�Aا   ی�-ه   أن Hة   أحالم  فى   الPم)*ل?ات   لها   فال�ل*ة  ، غام  
  له   م%   س?ان   ولB%  ، شLGtا   سLفها   حامل   وجGHة  ، أصال   معاكp  داخلى   نjاs   معها   الGEلح   قه. 
  اخ)الء   لwة  فى   أPEا   HE�ت   ال)ل	ة   وج��ة  ، jc.   إال   ه�   افHE ،  H�ت   سلHLان   س�Aنا  ح)ى  !!، ال�وام 
� ، م>ّن?ة   م>لHة   ذ;.-ات   مع   cالQات Qاه  الy.. ر  �ه   �Qال  z?{   هL) جاره  : ص4عان  على (  عل  �ه   �Qرماه  ال  
�   ه�  ، ال�d%  فى Qة   ق�مه  الHاكHلل ،  Uا   ساقه   ث.Aاف   أخLلل�   �AJ، رامه   ش  �ا   هPEأعلى   رأسه   عل,   م%   أc 
 فى   ال.احة   م%   ق*.ات  : نف�ه   cه   اخ)لْ�    وق�   ذل{   ی)Q;.  )،37 ص (  أس.ته   و/.د  ، أم�اله   وصادر  ، داره 
 UPل   خHاق   العjوفى  )،37 ص  )ال ح*ى   ال  pق�   نف�ى   الPHE  �;<را   ی.Jما  الى   ال�ل*ة   اض*.ار   م  
  أهل   م%   والعj.ات  العQار�    م%   الSHات   ق)ل   م%   ه�   نف�ه   ال�ل*ان   ألpL   األول:   قان�نها   ه�   فهQا  ، تفعل 
  أن   إال  )،37 ص (  ال�ل*ة   أكاب.   م%   cغA.ه   }pL   إذا  ) جGHة   م�از-% (  م�از-4ه   أخف   فHا   ؟  وال)ق��    ال�رع 

 
  من   هو   نفسه   السلطان   أليس

العذارى     من   المئات   قتل 
  الورع   أهل   من   والعشرات 

  موازينه   أخف   فما   ؟ والتقوى   
  قيس   إذا )  جمصة   موازين (

السلطة   أكابر   من   بغيره 

  فما ،  طويال   ينفعه   لم   التبرير
  كان حتى     نفسه   به   اختلت   أن 
إلى     وعيه   تحول   بغتة ..  كان   ما 

  تاركا   الغبار وتالشى   ..  يده 
  فمأل   عليه   جثم   خفيا   وجودا 

الطاغى     بحضوره   شعوره 

قد   ،  هو   أنه يدرى     ال   هو يكاد
على     السلطة   صاحب   أصبح

  الطغمة   من   هو ،  احيتينالن 
  عقـابا   يسرقها   وهو ،  الفـاسدة 
،  شريفة   لهواتف   استجابة   لها 
  لها   ليس   خبيثة   لعبة   ولكنها 

 قرار 

  يطارد يمضى   :  النهاية فى  
  كما   الشريفة   الهواتف   هذه 

)، 49 ص (  الشرفـاء   يطارد 



 .-.J(ال   U-ال   ی4فعه   ل�ا  ، /Hه   اخ)ل�   أن   فc   غ)ة  .. كان   ما   كان  ح)ى   نف�هc   ل� وتالشى  .. ی�ه  إلى   و�Lه   ت
P�ره   شع�ره   فHأل   علLه   ج�U   خLqا   وج�دا   تار;ا   ال�?ار c   ه4ا   أك.ر   وال  )38 ص ( ال*اغى   Lكo   ر   أن�ه�  
  ولU  ، ال�اخل   عHالق   وان*ل,  ) القHقU (  ال�JB   ان�B.  )، فdأة (  ال�اخل   Eقwة   إعالن  - أخ.�    م.ة  -  ه�   سd4ام 
    فعل؟   فHاذا  ، ال�dی�   ل)*ّ�ره   ت.;ه  ، ت�ی�ا   الق)ل   أوام.   إص�ار  فى   الH.ة   هQه   ی)عdل 

  ال   FEاد وه�  )،48 ص (  لل@?اد   ال�H)غلة   ال*غHة  على   إال   غP?ه   �GE   ال  ) سd4ام (  جGHة   ان*ل,
  �  لها   عقاcا   �E.قها   وه�  ، الفاس�ة   ال*غHة   م%   ه�  ، ال4احA(A%  على   ال�ل*ة   صاح�   أص?ح ق�  ، ه�   أنه  ی�ر
  الj.-فة   اله�اتف   هQه   E*ارد  PHEى  : ال4هاEة  ففى  ، ق.ار   لها   لpL   خ�AJة   ل@?ة   ول4Bها  ، ش.-فة   له�اتف   اس)dاcة 
  داخله   لB%  ، أكJ.   اس)Lالء   خ*ة   لA.سU   نف�ه  على   ال)ایل   H(�E.   أن  و-)4Hى  )،49 ص (  الj.فاء   E*ارد   كHا 
  ان)wارا   و-).;ه  )،50 ص (  ”؟  وال�ل*ان   الق�ة  فى   ال�ف4Aة   أحالم{   ق,ل)  بى   تFH.   أن   ت�د”   cالH.صاد   له   Eقف 
  و-G?ح   ال4اس   وخالص   نف�ه   خالص  الى   ال�اخل   قHقU   م%   ال4H*لقة   ال�dی�ة   الق�ة   هQه   ت�At.   ل).جLح 
  ولpL   وال.وح   واإلرادة   العقل   ق.ار   ه�   ال@?ادة   الق)ل   ?حGE   اذ   م?اش.   إمالء   دون    ولB%  ، م)�ما   ال)غAA.ح)Hا 
  لpL   فه� )،53 ص ( ” وح�ك   ق.ارك   والق.ار   وح�ك   حFای){   الFاEة”  الJلtى.   هللا   ع�J  ، العارف   الLjخ   ق.ار 
  ).50 ص (  ”وروح   و�رادة   عقل   ل{ “ : الـ4H*ل,   العف.-�   ق.ار 

  ق.اره:  هى  هى   بل  … بل  ، واج?ة   ألنها  ، علLه   الHلقاة   الHهHة   م%  ، ال)G4ل  إلى   سLJال   جGHة   �dE   وال
ه  ب�اجJى،   أق�م  إنى    م�ل   ال�م   وان�فع  ، tc�اره   الQHع�ره   ص.خ)ه   فاخ)ل*�  ، قاضLة   ض.yة   ع4قه  إلى   ف�جَّ
   )55 ص  [5]  ) ناف�رة 

  الLjعه   ع%   الQاتLه   cق�ته   أف.ج .. جLHعا   ال��ار   س.اح   أ/ل,   أن   cع�  الهQHانى   خلAل   الاكU   ق)ل   وهQFا
اEا   ال4d�د   شHل   كامل   ذه�ل  فى   والt�ارج Pعا   والLHل  )،54 ص (  جJاص   ق.ار   و-)قGاعة   القdjc   فائقة  
�  لىالHdا   ص4عان   م�قف   ع%   تt)لف Qال  Qأخ   �d4(�E   عف.-)هc    ق.اره   الق.ار  : فه4ا  ، ج�و�    دون   �عه   هLHج ، 
 pLد   ول.dم   QAه   م%   ص�ر   لق.ار   ت4فPعc ،  %داخل   م   Uل   U  م�S�لA)ه   تHل   وحA%  ، ال?عc   zعPه   مع   یل)
  cالH�ت   انع),  ، الwلU   م%   ونف�ه   ال4اس   فأنقQ  ، الwاه.ه   ذاته   م%   داخله   أنقQ  : الBف)ان   وت�ازن�   تHاما 
  ص�رة  cأ� (  وفAهU   اآلخ.-%   وس�   cاالس)H.ار   لtLل�  )59 ص ( ی��   ص4ع   م%   ص�رة   إال   ق)ل�ا   ما   األصغ.، 
  عــُـْ.َضة   الj4H,  االن)قامى   فالtالص  ، الtالص   ألن�اع   م�Jع   وتoL4G  ، للtل�د   ج�ی�  مع4ى   فه4ا  )، كان� 
 �?t(الص   أما  ، وال).د�   للtل   ال�S�H، اإلراد�   ال  �ه   فهcأEت   ال�Hلل   %d�Eة   ذات  فى   والEودة   ف.د�  بل  [6]، م
 .H(�E   فى  �  . اسU  أ�   ت�  ، ص�رة  أ

  ل�اخله   �Ad(�E   حA%   اإلن�ان   نإ : تق�ل   ال?j.-ة   A.ةلل�H   األعH,   ال.ؤ-ة   تGع�A  فى   ج�ی�ة   خ*�ة   فهQه
   . مات   ل�  ح)ى  ..، HE�ت   ال  : و�yائLة   cانفGال   ال   وم�S�لLة   �Gcق 

……………… 
……………… 

 )غً-ا ون اصل(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

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

 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 لمية:الع   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

  يلالتحا   يستمر   أن ويتمنى   
  استيالء   خطة   ليرسم   نفسه على   

  له   يقف   داخله   لكن ،  أكبر 
بى     تمكر   أن   تود”   بالمرصاد 

فى     الدفينة   أحالمك   لتحقق 
  ”؟  والسلطان   القوة 

  اذ   مباشر   إمالء   دون   لكن
  قرار   هو   العبادة   القتل   يصبح 
  وليس   لروحوا   واإلرادة   العقـل 
  هللا   عبد ،  العارف   الشيخ   قرار 

البلخى 

إلى     فوجَّه بواجبى،    أقوم إنى  
  فـاختلطت ،  قـاضية   ضربة   عنقه 

،  بخواره   المذعوره   صرخته 
نافورة   مثل   الدم   واندفع 

  وليس ،  جميعه   هو   قراره   القرار
  من   رصد   لقرار   تنفيذ   مجرد 
  مع   يلتحم   لم   داخل   من ،  بعضه 

 البعض   بعضه 

  تماما   مسئوليته   تحمل   حين
  أنقذ :  الكفتان   وتوازنت 
،  الظاهره   ذاته   من   داخله 

  من   ونفسه   الناس   فـأنقذ 
،  الظلم 

،  للخلود   جديد معنى     هنا
  ألنواع   مبدع   وتصنيف 



 . 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 قبل

 1979 /27/11 فى   تمت   أنها   سجلت   قد   الرواية   أن   لوال[5] – 

  بعض   مع - ومباشرا   وثيقا   المنصة   بدراما   تباطاالر   لكان 

 ، الحاكم   بقتل   اإلرهاصات   هذه   ولكن - التفاصيل  فى   التحفظ 
  رفضه   مع  ، القتل   هذا  فى   العبادة   جانب  على   والتأكيد 

  من   يعد   تفصيل   من   هو ذلك   كل  ، الخ  .. فرديا   حال   باعتباره 
 ؟ الحدث   قبل   الفنان   لحدس   األبعد   الرؤية   قبيل 

  بعد   التالية   الحكاية   بداية  فى  المعنى   هذا   يتأكد[6] – 

  نفسه   يخاطب   إذ  ، الحمال   هللا   عبد   صورة  فى  البلطى   تناسخ   أن 

  الشرير   موت  على   رمزا   لتبق   قائال  ) المعلقة   رأسه (  القديمة 

  ).62 ص (  بروحه   عبث  الذى 
   

االنتقـامى     فـالخالص ،  صالخال 
  للتخبط   عــُـْرَضة   المنشق 

  المسئول   الخالص   أما ،  والتردي 
  للموت   اليأبه   فهو ،  اإلرادي 

  فردية   ذات فى     واليسجن 
فى     يستمر   بل ] 6،[ محدودة 

اسم أى     تحت ،  صورة أى   

  يستجيب   حين   اإلنسان   إن
  ال   ومسئولية   دقبص   لداخله 

..،  يموت   ال :  وبدائية   بانفصال 
 .  مات   لو حتى   

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD221022.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%a6-22/ 
 

 

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 ة العربيـــــــــةلشبكـة العلــــوم النفسيــــــ

  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
  زاتعامـــا من المنج 20عامــــا من الـــكدح...  22

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

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

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD221022.pdf
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%a6-22/

