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 :مقدمة
 تشكيالت وتباديل

 
 
 

)790( 
 ، ومسود   سيد   فيه   ليس   التصالح الحيوى اإليقاعى

 ، وعبيد   ملك   أو 
 : وفريق   ئددائمة لقا   هناك حاجة   مع أن 

 .مع احترام برامج تداول القيادة
)791( 

 : النهاية بال نهاية الوعى بقرب 
 الخلق   فإعادة التفكيك للتشكيل المسئول الالزم   العدوان فى   يمكن أن يسخِّـر 

 فكيف تأتى النهاية؟  
)792( 

 اطالعك،   وقصور   جهلك على  دليالً    أصالتك فيما وصلت إليه من معرفة جديدة   تكون   قد
 أصالتك أيضا على    تظل دائما دليال   ولكنها

ـَرقٌ بين ما تصل إليه، وما يصلك سابق التجهيز ـَف  .ف
)793( 

  االغتيال   أساليب أخفى    فما … ، والناب   الظفر   من   لإلنسان والحياة   تشويها   أبشع “  اآللة   المخ ”  يكون   قد
 .العصرى 
  )794( 

إشارة    الضحية   تعلن   أن   بعد حتى    القاتل   العدوان فى    تستمر التى    القالئل   الحيوانات   من   الحديث   نساناإل
ـَه أقسى    فما ،  اإلذعان ـُبــنـ   . جـ

)795 (  
 فشل الحت فرصة والدة جديدة،   أو   القديم   استُهلك   كلما

 .!قبل نهاية العمر االفتراضى لهذا القديم: فحاول االستعداد لها أوال بأول
)796( 

  : الجديدة   الوالدة   بعد

  
 
 
 
 
  
  

  من   الحديث   اإلنسان
  تستمر التى    القالئل   الحيوانات 
  بعد حتى    القاتل   العدوان فى  

إشارة    الضحية   تعلن   أن 
أقسى    فما ،  اإلذعان

ـَه  ـُبــنـ   . جـ
 
  
  
 
 
 
 
  
 

أن تبالغ فى الشكوى    إحذر
 م المخاض،من ذكرى آال
العودة إلى  وال تنس أن 

أصعب جدا وأخبث     الرحم
 أيضا من الموت،
 .ومن الوالدة

 
 
 
 
 
 



 أن تبالغ فى الشكوى من ذكرى آالم المخاض،   إحذر
 أصعب جدا وأخبث أيضا من الموت،    العودة إلى الرحم وال تنس أن 

 .ومن الوالدة
)797( 

 غراء،مهما كان اإل   فاشلة   الوالدة   بعد   التراجع   محاولة
 واالستعداد للتوجه نحو رحم القبر أشجع وأشرف،

)798( 
ـِق جديدا،    القديم   ال تُلبس  روحه،   جوهر   من   انطل

ـَك معنى الجديد ـَرف ـُع  وهو سوف ي
)799( 

 :المشروع     النكوص   إذا أردت أن تتعرف على
 فاضبط نفسك نصفَ عار على الشاطئ،

 أو فى حضن موجة هادئة،
  .تى وأنت تغنى فى الحمام وأنت تليف ظهركأو ح

 
 
  
  
 
 

جديدا،    القديم   ال تلبس
ـِق   روحه،   جوهر   من   انطل

ـَك  ـَرف ـُع وهو سوف ي
 معنى الجديد

 
 
 
 
 
 

  
: إرتباط كامل النص  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280118.pdf  

***   ***   ***    

   "نفسانيــــات " العربيــــة المجلـــة
 )عدد خاص (  

 2018  شتــاء   56  الـعــدد
 للصدمــــة التاليــــة النفسانيـــة واالضطرابــات العنـــف" 

 2017 للعام العربية النفسية العلوم لشبكة العسالي اديب محمد ائزةبج الفائز العمل ودراسات أبحاث
 ) مجاني تحميل(  العدد تحميل رابط

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3  
 

 اإلفتتاحية و الفهرس رابط
www.arabpsynet.com\apn.journal\apnJ56/apnJ56First&Content&Editorial.pdf  

  

 ***  ***  ***  
  على المتجر االلكتروني " نفسانيــــات " العربيــــة المجلـــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية " نفسانيــــات"  العربيــــة المجلـــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  *** ***   ***  

   نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  
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