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 ،  الصَـد   غـور ،  الوصـل   شوك ،  القول   جذر   عند   المكوم   الرعب   أيها   يا 
ـِف ...   .ْ ق

ـُلــقنى     ـُطـهمه   والخيول   السـنـابك   تحت الت   .  م
  
  ، ... تـنـطفئ   ال   أحـرفا   الملون   الوجـه   المـتـعـدد   النـابـت   الوفـاء   خـلـف   واختبئ   قفْ،   

  . تكتمل   ال
 . قفْ

ـَّا   الطـيـف وعـى    ببريق   حرفـها   المزين األخـرى    تـطـلب   ال    . يـكـتـمـل   لم
  
ـُـقــل   لـم   ال   ،  أبدا   يـرتـسـم   ال الذى    بعد   ي

 ، اإلسـم   ضد   الـرسـم   ألن
  . الزاحفه   الرمـال فى    المفيدة   الجمل   يغـــمد   سـهـمـا   الوجـد   ضد ،  الحق   دض :  العـيـن   ضـد ،  الحـرف   ضد 
 

 حــولــك؟   ماذا /   حوُل   يا

  الشبك؟   خلفَ     خاليا   المكوم   الربع   المنـسـيـة   القـارة   شـبـه أى  فى 
  صورك؟   شـكـل أى   فى 
 

ـِّياج   خـلـف   رأســه المـطـأطـِئ    نـوم   أيقظت   اليمامـة   عنقاء   شـكـل فى   أفـرزك؟   قـد الذى    العـمـر   يـنـاهـز   الس

 

 لـك؟   كـان   قـد الـذى    العـهـد   يـمـلك   ال الـذى    عـاهـدك   البـكـر   الحياة   آالء فبأى 

 

 ،  البعد   وهـم   خـلـف   يمينــك   ُأمــدد
 فيه اآلن،  أنـت   عـمـا   البعد   بـعــد 

لَكليس اآلن إال من س.  
  !  أحـلـكـك   ما
 

  ،  المتهرب   الباسـم   الحياء   طيات   عمق فى  ،  المختبئ   الفجور   العجـز   أيها   يا
  ، أغفلك   ما

  . أشعلك   ظل   وجه تــخفى    حمقاء   جمرة   للرسالة   المهـيُأ   لستَ   
 

 المهجور كُفْوا أو أحد   األشعث   للكيان   يك   ولـــم   تولد   لم   الحق   وأيـم :  قالت   

  .  الشَّبك   خلف   خاليا    المكوم   فظللت مشروعاً تدور كما الرحى فى بؤرة الكهف
 . بالـبـله   بالشـراسـة ،  بالنـعـومـة ،  الجـلـيلـة   بالسحب ،  بالطِّـين :  ههوج المـغـطـى    القمر   فتحرك   
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 المـنـتـظم؟   المـخاض   رغـم   بعد؟   يـأت   لـم الذى    اليـوم   ُأجهِض   هل

 

  ، ماولـد   ليوم   تبا
ـَـــينٍ   تبا    ـِد   لـم   لع  ، تـج
  ، ديـعـ   لم   لقلب   تبا 
 

  ، يداه   تـبـت
ـِّـت    ، رؤاه   غل
  . كـسـب   مـا   عـنـه أغـنـى    ما 
  

 المــدورة؟     القوة

 القبرة؟   عشِّ   وبـقـايـا   

    لقاح؟   بال   تـفـوح   رائـحـة   وريـاح
ـِعر   التوفيـر   دفاترِ ،  السـعـيد   الحـظِّ   ودوائـر  الـفائـده؟   س

  
  .  المحاْل إلى    المآل   آل
 السؤال   ضـل   عـقـربا   يـطـارد   عـقـربـهـا   دام   ما

   بـخـطوة   الموقـنيـن   كـل   كدح   التساؤِل   نحو   بدوره   السؤال   ضل الذى    الخطو   المتمهل   الماثل   السؤال   نـحـو   طريقـه   السؤال   ضل
ـُبقى  الـذى    الكدح    ، كيان   بال   يكون   شٌئ   ،  أتى   شٌئ   ،  مضى شٌئ    كمـثـلـها   ليس   الحق   نور    وسـط   قيقةالح ي

  . شئ   كل   هو   لكنه   
األنا   ينـتـظر   الشرق   نحو   الشـوق   بعـمق   وجه ، 

   . أنــــا   لسـتُ 
***   ***   *** 

 

  حصـــادال..شـــر الشبكــة تدخـل عامهــا الثانـــي ع

  حصـــــاد أحـــــد عشــــر عامــــا... ارابسينــــــــات / شــــــعـــــــــــن 

  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها 

   "ن .ع.ش" الكتــاب السنــوي الثانــــي لمنجـــزات 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf  

 
  

***   ***   *** 

  ةــــة العربيــــوم النفسيــــة العلــــشبك

  بهذا المشروع العلمنفسي األكاديميدعوة للمساهمة في التعريف 
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