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……………………… 
 ودن�ازاد   ال	ی�   ن�ر -4 
   احى)ز   إ   ق�ل   م�   ت�ل�   (ال  الق	ر   ل��ة  ح�ى) (  

  و��ق!م  ، وال!م   ال.-ادة   ب	+   أب!ا   ی�أرجح   قاتال  : ل!اخل�ا   رؤ���ا   ع�ا   ���فف  ، ب�ا   تل�فا   م�ف�   ن
	�   و��داد
   األسلب   وC	+  )، األول   ال@ل? (  األع>;   اإلب!اع   مغام3ة   ب	+   وس�ا   ت7!و  ، الل�الي   م+  وس�ى   م3حلة   ن�
  E3�3ق�  عفP�3   شNل  فى   له   بIاته   ف3د   داخل   ی�>@ل   ال   ال>3حلة   هIه  وفى  )، األخ	3   ال@ل? ( وال�3FارE   ال
  ال “  ل�Y   ول�Fه  ، قان	��ا   Xع3ف   ال   قاننا  ، عامة   ال!اخل   قانن    ت>@ل   Uاع�-ارها   العفار�P   تSه3   بل  ، خاص 
س   واقع   ه   ما   ب�Sام   �Xل   إذ   فه  ، حال   كل  على   ”قانن  aعل+   م�X   ال>قادی3   أن    E3
  تفق    a�UاUات  ت
g “  م+   فFل  ، ال>عل+   وواقعهf   ال-3e   وأحاس�Y   معلمات   dاه3 C3الن  ” وزرم-احة “ ” س�@<X   وال�!س   األمل  
ائي eوما  ، الع     أو   دن	�ا   جان-ا   X>@الن   بل  ، ال!اخل   كل   X>@الن   ال   ول�Fه>ا  ، م�ه   وCال3غf   الاقع   Uع!  و   ق7ل   ه
  حNاXات   أول  فى   ی3س>ان   فه>ا  م�kقة،   س��3ة  فى  واألذE   ال3e   ل!رجة   عاب?   Uات
اه   مق�3نا   ح�aا   أو   لXIا 
  ت
>ع  ، الع�ر   Uائع   ال!ی+   نر   وC	+  ) شه3زاد   أخP (  دن�ازاد   ب	+   ت
>ع   عاب@ة   ل.-ة  ىالس�   ال>3حلة   هIه 
  م+   أك@3  فى   یmn!   أن   ت�ره   م+   ال>3حلة   هIه  فى   ی�3!   م�ف�   ن
	�   وmأن  ، اآلخ3   الاقع   حلf  فى   ب	�ه>ا 
  شNل  فى   اآلخ3   الجد   SXه3   ح	+   وه  . p-ال   واقع   أنه  ح�ى   أو  ، أoXا   واقع   ه   ال�لf   أن  على   ع>ل 
 P�3غام3  ، عفX   أنU   +علX   أنه   fحل    E3
X  م   حالة  فى  الجد   عل�ه   �r>+   ل�ال   ال�م  إلى   أخل!   ل>ا “ : فعال   ال�
ت   وس>ع  ، اآلخ3 sل   الن:   م+   ال�لf   مقع   أoXا   ل	mn!   یIه�   إنه   ثf  )،27 ص ( ” الخ  … م�هN>ا   Xق�
  ال
“  ُP7األرض  إلى   وث ،  Pفe�ن    إنه  : Xأس  فى   ه�فP  … ال>aفح   ح7ها   أك�eفP  ، ع�3ها   فاك�
 ….،….” ال
ن    لها   والح �
  ��ان�ة   آثارا   ل	�3ك  ح�ى   نفaه   اآلخ3   الجد   3ضXف   ف�	+  )،94 ص (  �Xاردها   كح}   ال

  إنه   بل  ، الSاه3   الاقع  على   اح�3امه   و�ف3ض  ، ج!ی!ا   واقعا   Xعل+   بIل�   فإنه  )، ال>aفح   ح7ها   م+  : ال!م (
�ه ��X   :اء�  ع+   Xقل   لf  : ال�ع7	3   الح� ( )98 ص (  ؟” حلf  فى  ت�الشى   ح��قة   ع+   ق7ل   م+   س>عP   هل”   إح
 fالشى   حل�ن    وه (  األصل   وه  ، األق!ر   ه   ه�ا   فال�لf  ) ح��قة  فى  ی�
�ق7ل   وه  )، أخUُ   3ْع!ِ    م+   الa<ال  
ن    إنه  ، آخ3   عقل   ه   كله   هIا   أن  على   یmn!  )،12 ص ( ” الغ!   مل�   ال�لf   مـَـلـَـ�َ    م+” �
  والعقل … نفaه   ال
ن    واقع   لل�لf   أن   فF>ا  )112 ص (  أoXا �
 . عقل   فلل

 
  بحسابات تجرى     المقـادير   أن

  معلومات   ظاهر   تفوق 
  وواقعهم   البشر   وأحاسيس 

المعلن 

فى     يريد   محفوظ   نجيب   كأن
  أن   تطوره   من   المرحلة   هذه 

على     عمل   من   أكثر فى     يؤكد 
  أو ،  أيضا   واقع   هو   الحلم   أن 

قبال   واقع   أنه حتى   

فى     اآلخر   الوجود   يظهر   حين
  يعلن   بأن   يغامر ،  عفريت   شكل 

  النوم   حالة فى   يجرى     حلم   أنه 
  ليال   النوم إلى     أخلد   لما : “ فعال 

،  اآلخر   الوجود   عليه   هيمن 
  يقول   الصوت   وسمع 

”  الخ …  متهكما 

  فـاكتشفت ،  األرض إلى     ثبتُ 
  حبها   أكتشفت ،  عريها 

:  يأس فى     هتفت …  المسفوح 
  لها   والح …. ،….” الجنون   إنه 

يطاردها   كوحش   الجنون 



ن  / ال�لf   ل.-ة  وت>oى�
���ع   ال   م�ف�   ولF+  ، ال�aاUات   كل   ض!   نفaها   فارضة  : ال
!ی!   الاقع / الaX  
  Uارقة   م�ه   ف�فلP  ، داخل�ا   الق�ل  عEَّ3    ح	+   ق7ل   م+   ف	�ا   أثاره   ما   أزع
ها  ىال�   مeاع3نا   مال�فة   یاصل   أن 
  : ی�aلي   وه   ال!اخل   ی!ّب3ه   ساف3   حل   شNل  فى   SXه3  ، م3ع�   حل 

 نادرة   تaل�ة  - 
 -   E33   هل  ت�� تق�ل   أم   ال
>	لة   ت�
  )107 ص (  أبها   و����3   تق�ل   أن   األج>ل  - 

  ه   هIا   دام   ما   ولF+  ، م>	�ة   غ	3   ع!وان�ة   ج��aة   ب!ائ�ة  إلى   نaFة   وال  ، للSلf   رفoا   ال  ، ب-aا�ة  ، هINا
  حm3ة   م@ل   ی��3ك   الق�ل   ه   وها  ، ه!ف   وال   م��;   وال   حaاUات   Uال   ال�ل   فل�N+  ، الغام�   Uقاننه   ال!اخل 
  . یهf   ال  … قs!ا   أو   مsادفة   أو   تaل�ة   أو   ع7@ا   ال>eاكل   ت�ل   ��7.�ة   dاه3ة   م
3د  ، األمعاء 

+Fل   fا   داخالً   ثoXاك-ا   أ  ف	قف  ، نفaه   الق�ل   و����  ، الع7?   �����  ، القP   نفY  فى   ی��3ك   م
g   �عل+�  ، ال>3�aة C3فه   س� إلى ال3e   تaلل   فF>ا  )،108 ص ( ن!رE    ال   ح	?   م+   ال�	3   ی�aلل   أن  م+:   خ
 Y?   م+   ص�عان   نف	ال   ح    Eل  ی!ر�  ق!   كIل�  ، الSالU   fق�ل   لل�الص   نفaه   Xع!   كان  الEI   وه   ال�فلة   فق
   . ال3�3e   الع7?  ی!رE    ال   ح	?   م+   ه�ا   ال�	3   ی�aلل 

  *&()  على   ح&%ة   ول$#ه  ، خ	3ا   ول�Y   ش3ا   ل�Y   ال!اخل  فى   اآلخ3   الجد   أن   م�ف�   ن
	�   یmn!   وCهIا
قف  ، ال�$امل �  ��7عة  فى   ض>انات   والتج!  ، ج/�عا   وال�ارج   ال	اخل  فى   ك@	3ة   أمر  على  ومآلها  مaارها   ی
 +�Fا   تIار   ت�!د   ال!اخل   هa<ل;   م+   وت�>�+   ال�X   على   كفة   ت3ج�ح  إلى   س3احه   E3ه2ه   ولعل  ، األخ  
   . ال=ع>  ال�;&:    ال#/�   *�9عة   مأساة   ق/ة  هى   ال�45قة 

g   أنف   رغf  -  ال>�aلل   ال�	3   ه   وهاC3ف3ض  –  وزرم-احة   س�X   هaع!   نفU   عق!   أن�  وت�Iر   األمر   ت
  دع>ه  فى   أمال  ، دن�ازاد  على  ) ال>ل	ن	3 (  األص	ل   ك3م  ) ق3ان   فعق! (  خ�-ة   شه3زاد   تق7ل   أن   وCع!  ، NUارثة 
  : ال�	3   لFفة   ت3ج��ا   ت�!ث   مsادفات   ثالث   أن   إال  ، ال�فاف   مع!   و�ق�3ب  !! ال�C3ي   لل>
هد 

ن  هللا عX !7قابل - 1 �
  نر  ، ع
	�   نف;   eU;   ال>
ان	+   دار   م+ )[5](  س�لل  س3احه  أ�ل;   أن   Uع!  ال>
 Xأسه   و�3aN   أق!امه   ف	@7ـP  ، ال!ی+ 

  واقعا   ال�لf   ق	;ب��   ��ع!ه  ، حNای�ه / حل>ه   له  ���Nى   ال!ی+   نر  الE3a    ت
اله  فى   شه�3ار   و�قابل  - 2 
  ) واقعا   دام   ما (

ن    ع7!هللا   و�قابل - 3 �
  و�ق3ر   ال!ی+   نر  إلى   ف	3جعها   ع�ه   ع!ولها   ثf   لالن��ار   ه3وCها   Uع!   دن�ازاد   ال>
  ك3م   روح   Uإزهاق   aXارع   و¢ن>ا  !، مaUال   تa	3   ال�هاXة   ی!ع   ال   م�ف�   ن
	�   أن   إال  ، بع!ه  Xفى   أن   الaل�ان 
ن    هللا   ع7!  ب	!E   األص	ل �
�ه   Uاالع�3اف  !  ب!وره   aXارع  الEI   ال><�3
U   نه   ���>�ه  وال  ، القsاص   م+   ج�
   (!!) ال!م£    ال
>ال   Uاب   م+   رC>ا  ، ق�ل   Uال  ت>oى   حNاXة   ی�3ك   أن   Xع
-ه   لf   م�ف�   وmأن  ، أح!   sX!قه 

  ض3ورتها   أو  ، حلها   ما   مع   ت>اسNها   أت7	+   أن   أس��ع   لf   حلقات   ع!ة  : ق3أتها   ك>ا   ال�NاXة   هIه  فى
�ه   ع+   ص3احة   الFات�   أعل+  الEI   وه  –  س�لل   ف�Fل��  ، أصال � فى   ع�رائ	ل   نائ� “ ، مالك   ول�Fه  - ه
ن    هللا   عU   !7إخ3اج تFل�فه  )227 ص (  ”ال>ت   مالك   أنP”   وImل�  )،80 ص ( ”ال�ى �
  دار   م+   ال>
  ع7!هللا   نع�37   أن   sXح   وال  ، ال>ت   المالك  ، ال��اة   مالك   مه>ة   فهIه  ، خاص   م37ر   Uال   ی7!و   ال>
ان	+ 
ن  �
ن    أن   أق7ل   لf   ك>ا  ، ال>ت   مالك   اخ�sاص   م+   إنقاذه   ��s-ح  ال>تى   ع!اد  فى   ال>NX   ت   مالك  ال>
 ، ال�لد   م�ر   حل   ی!ور   هللا   فع7!  ، ه   ول�Y  ، روحه  هى   ذل�   Uع!   Uال!ور   قام   م+   وأن  ، Uال>ت   أنقIه   ق! 
   ). األقل  على   م3حل�ا (  ل>ته  نفى   وه

ن    ع7!هللا   dهر   كان   كIل��
  ق!   أنه   ف3غf  ، ال�NاXة   هIه  فى   ثان�ا   dهرا  - X>@له   ما   كل   رغf -   ال>
 fادفة   أن   اال  ، العق!ة   حل  فى   ساهs<3ا   دوره   م+   أقل   ب!ت   ال	ك@ ،  +Fأن   ی7!و   ول   �ن    اخ�ار   ق!   م�ف�
  لل>
 ، لل>أزق    حال   ال�fa   ل�Sة   ع�!   عادة   SXه3   ح	?  الل�الى   نهاXة  وح�ى   ال�NاXة   هIه   م+   ب!ءا   ج!ی!ا   دورا 

  حقيقة   عن   قبل   من   سمعت   هل
) 98 ص (  ؟” حلم فى   تتالشى   

  حلم   عن   يقـل   لم :  التعبير   الحظ (
  هنا   فـالحلم )  حقيقة فى   يتالشى   
  وهو (  األصل   وهو ،  األقدر   هو 

  وهو )،  أخر   ُبْعدِ    من   الجنون 
  الحلم   مـَـلـَـكَ    من”   لالمستقب 

الغد   ملك 

  من   الخير   يتسلل   أن من:    خوفه
)، 108 ص ندرى (   ال   حيث 
  نفس الشر إلى     تسلل   فكما 
يدرى     ال   حيث   من   صنعان 

  كان الذى     وهو   الطفـلة   فقتل 
،  الظالم   بقتل   للخالص   نفسه   يعد 

  هنا   الخير   تسللي   قد   كذلك 
  العبث يدرى     ال   حيث   من 

الشرير 

  أن   محفوظ   نجيب   يؤكد
  ليس   الداخل فى     اآلخر   الوجود 

  حركة   ولكنه ،  خيرا   وليس   شرا 
  يتوقف ،  التكامل   طريق على   

  أمور على   ومآلها    مسارها 
  والخارج   الداخل فى     كثيرة 

جميعا 

  يدع   ال   محفوظ   نجيب   أن
  وإنما !،  بسالم   تسير   النهاية 

  كرم   روح   بإزهاق   يسارع 
  هللا   عبد بيدى     األصيل 

!   بدوره   يسارع الذى     المجنون 
  فيحميه   بجريمته   باالعتراف 

  وال ،  القصاص   من   جنونه 
  لم   محفوظ   وكأن ،  أحد   يصدقه 
تمضى     حكاية   يترك   أن   عجبهي 

  الجمال   باب   من   ربما ،  قتل   بال 
(!!)  الدموي 



�   ح	+   وخاصة aXه   ع>ل�م   SXل   ه   ثf  ، ال�;   إلحقاق   الغائ3ة   مع3ف�X   ل وفى (  ال�اس   مeاع3   ح
 fان  )، ض>ائ3هmم   س3احه   إ�الق   م+   إذن   له   الب!   و   . أب!ا   ال�اض3الغائ�   ب!ور   ل�ق

ن    ع7!هللا   ب	!   األص	ل   ك3م   ق�ل   فإن  ، أش3ت   وm>ا  ، وأخ	3ا�
  ال!اخل   م+   ال  ، كاف   م37ر   له   NX+   لf   ال>
  .. م@ال   ال�الق   عل�ه   Xف3ض   أن   الaل�ان   بسع   كان   فق!  ، ال�ارج   م+   وال 

+Fه  ع�ى   غاب   ما   لعل   ول�  كلها   تال�NاXا  أرE    أن   م�اولة  على  إص3ارE    ع+  ناُتج   ه   أه>	�ه   أو   دالل
ل�ة   م+  نفaى  أعفى   ال   مغاالة   وهIه  ، ما   وح!ة  فى �aبها   ال>�ا�3ة   م .  

………… 
………… 

 )غً	ا ون�اصل(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

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

 غريزة”و التواصل) إلى ثرالتكا (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 

 .لثقافةل 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 صلتنىو 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

  رغم  ، وعابرا   ثانويا   الرواية   طوال   سحلول   ظهور   كان[5]- 

  القتل   لعبة   مقابل  فى   موقظا   دياتح   يمثل   أن   يمكن   كان   أنه 

  مأساة   بين   خالطا   بها   ظهر  التى   بالصورة   ولكنه  ، الخطر 

  . الكافي   بالعمق   يبد   لم  .. العاديات   وتجارة  ، الموت 

  : قرأتها   كما   الحكاية   هذه فى  
  أن   أستطع   لم   حلقـات   عدة

،  حولها   ما   مع   تماسكها   أتبين 
،  أصال   ضرورتها   أو 

  عبدهللا   نعتبر   أن   يصح   ال
الموتى     عداد فى     لمجنونا 
  اختصاص   من   إنقـاذه   فيصبح 

الموت   مالك 

  مالك   يكون   أن   أقبل   لم
،  بالموت   أنقذه   قد   الموت 

  بعد   بالدور   قـام   من   وأن 
،  هو   وليس ،  روحه هى     ذلك 
  محور   حول   يدور   هللا   فعبد 

  موتهل نفى     وهو ،  الخلود 
 ). األقـل على     مرحليا (

  المجنون   هللا عبد   ظهور   كان
  ظهورا  - يمثله   ما   كل   رغم -

  فرغم ،  الحكاية   هذه فى     ثانويا 
  العقدة   حل فى     ساهم   قد   أنه 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD291022.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%a6-24/  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )العاشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2021الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf   

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD291022.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%a6-24/ 

