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  الحالق   عجر   مغامرات تأتى     ثم 
  طبيعة   من   آخر   جانبا   لتعلن 
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،  إذن   العدوان   عن   عجز   هو
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وأخفى أدنى     أغلبها   ألن   ربما 

  إعالن   هو   الجنون   ظهور   أن
  اإللمام   عن   المتاح   العلم   لعجز 
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________________ 

 )1( والغرائز لنفسىا 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 قبل

  يعلم   والحاكم  ، الطاهر   يوسف   الحاكم   شقيقتا   وهما  – [5]

  عن   علمنا   عجز   إذا   عادة 
  الخدمة 

،  القتل   عن   العجز   إعالن   مع
  والطعام   الجنس   عن   يعجز 
  الكآبة   أطبقت   والشراب، 

على     االحباط   وران   متجسدة 
  ينابيع   وجفت   والشراب   الطعام 

الرغبة 

  فخرا   ليس   القتل   عن   العجز   إن
  فشتان وبالتالى   ،  فضال   وليس 
  وبين   القتل   عن   العجز   بين 
  توجيهه   وبين ،  عنه   االمتناع 
  هو   فيما   طاقته   إطالق   وبين 

،  أبقى 

- الداخل فى     القتل   تحريك   أن
  اتخذ   إذا ِفْعلى     قتل   دون 

  صورة فى     ظهر السلبى     مساره 
  يستغرق ،  له   مكافئ   جشع 

  حسية   لذائذ فى     صاحبه 
تقضى     وأن   البد ،  وسلطوية 
  بال   ماعهأط   تصاعد   مع   عليه 

 . حدود 

  يتعاطف   أن   أحدنا   يستطيع   ال 
  يقتل   لم الذى     الحالق   عجر   مع 



  عليهما   فتستر  ، واليته   قبل   ماديا   أعانتاه   وقد  ، بسلوكهما 

  . بعدها 

  أصال   جلنار   دفع  الذى   الخاص   الدافع   أفهم   لم   كذلك  – [6]

  وال  ، الميزات   العديم   الثقيل   وهو  ، جنسيا   رفيقا   عجر   الختيار 
 ، القتل   لجريمة   تدبر   كانت  - بذلك  -  أنها   نتصور   أن  يكفى 
  لكنه  ، الجريمة   بعد   تهلفظ  التى  هى   أنها   يبد   لم   وكذلك 

  الكاتب  نسى  التى   الوحيدة  فهى   وأخيرا  ، أبعده  الذى   عجزه 

  قد -  مثلنا - به   أحس  الذى   االفتعال   وكأن  ، قصاصا   يـعدمها   أن 
  من  … الحكايات   طول   اتبعها  التى   القاعدة   فأنساه  ، أضجره 

    يدرى؟ 

  أننا   حين فى   ،  دجاجة   وال 
  مع   نتعاطف   أن   نستطيع 

  أنه   رغم   نفسه الجمالى     صنعان 
  بكل   البريئة   الطفـلة   قـاتل   هو 
 !!!!  اعاإلبد   هو .  هذا   بشاعة 

  

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301022.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%a6-25/  
 

 

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  الترشح للجائزة  شروط

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  

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

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

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

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

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