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 ال��� “األولى الق�ة نق� (2022-9- 11 ن��ة)و (2022- 9- 10 ن��ة )ال�اضى األس��ع ن��نا
  ) الل!    ال��� ” ) ال فقة   ال��� ”  ”ال�ع�و    ال�داعة “ال�ان�ة الق�ة نق� ال��م ون�اصل” ال�ّ��

 )ق$�یل ال%$�ى دمحم” ('��&ة   نف�   ب�ع“ روا"ة:
 ”وال�ع�   ال�داعة“ ال)ان�ة: الق ة

  ) الل-,   ال�+* ( ” ال فقة   ال��� ” 
  ال�اقع   معا�5ة  على   وق�رته   ال2ات1   م�قف   ل.-,�  ) ال%�%�عة  فى   ال�ان�ة ” ) وال�ع�   ال�داعة  “ ق�ة  تأتى

  ف�س%ه  الل�ود،   ال�ارة   مع   ال.K;�ع   م�ض�ع   5ق.!    راح   الق�ة   هCه  ففى  له،   یC,�  أن الب� س�ف   >�;:ٍ   اآلنى 
  بال�ا   االبU   ن�T   وجهة   أوضح   ق�   فه�  م�Kح،   اس.قKاب   دون   ال%�.�Oات،   مM.لف  على   ت!�5اته   >!�ة 
 Vال�ائ    ِ��Yوقف   مع (  ال%هاج�ِ    ال   Cساء   األم   وم�قف  )، ال.$ف��Mم�قف   ث   ال�ه��،   ض$اها  على   ح]نا   ال  
  م$هcا   ف�دا  مقاوم.ه،   مU   أك;�   للa`ة  وال�YMع   >الغفلة   ال�ع�ر   وأل    ال�اقع   األم�   ق;�ل   ب�U   ال%.�دد   األب 
  أتاح   م%ا  ) فارنا   م��h (  ال�Ug   أرض   عU   >ع��ا   �eه   ی.!�,�ن    م��حا   ل��Mصه   ال2ات1   اتCM   وق�  ،مcل�ماً  
�ا>ة   كان   ل2$ه  ال%.$�ع،   وال!�ار   وال%�اجعة   لل!�,ة   أك;�   م�احة   له %<   Uمعه   نقل   م   Ugال (  ال��  >�jة  فى   م%
5�.$فع  الlC   األع%ال   رجل   ص�رة   ل$ا   ی�س    أن   فاس.Kاع  ال��احى)،   جالف�    أف�اد    Uع   م�;K.ث   - >ال%�ة  –  ال  
  تـُـC,ـّـ�نا  ال.ى   واب$.ه  واألخ;s،   األح�ث  ” العل%�ة   ال�اس�س�ة “  ی.قU  الlC  اإلس�ائ�لى  ال�امعى   األس.اذ   ق�م 
  وق�  الKائفة،   وتعل�%ات   ال��ق    اح.�اجات   ح�1   ال%$اس1   >ال%قابل   ج��ها   ال`ائعة   لل�ه�د5ة   الق�5%ة   >ال��رة 
  ال�اب  وعى   ه�   الق�ة   هCه  فى   ال�%U   جعل   ح�s   م�اك`ة   ع��Oة   ص�رة   ل$ا   5ق�م   أن   ال2ات1   اس.Kاع 
  l��%و,�انه،  ال  Uال%   ال�ال�   وتل�� l��  ،هYOاس1   غ��  وت�وc%ال    lل    م%ا   ال%!.%لة  األخ�   U5ُْعَل .  

  وهCا  األولى،   الق�ة  فى   ال2ات1   ق�م   ع%ا   ت%اما   مM.لفة   الق�ة   هCه  فى  - إذن  -  ال�$��ة   ال��رة   وجاءت
  جاه]ة   م�ادر   مU   ال�$V   عU   معل�ماته  5�.قى   ال   وأنه  نف�ه،   �c5ر   ال   ال2ات1   أن  على   دل�ل   ذاته   ح�  فى 

 ال.ى   ال%عال    نف.ق�   ال��رة   هCه  فى  5!��ه،   خـَلـْ:   كل  فى   ���5  إب�اعى   ح�س   مU   بل  -  أدب�ة   أو   عل%�ة  –
  أن$ا   إال  ال�اجهة،   5!.ل   أY5ا   ه$ا   ال���   أن   ف�غ   معا،   ال�جه�U   معال   األولى،   الق�ة  فى   ال�$V   م�]ت 
 الخ،  …الغام�،   ال!�   العKاء   نف.ق�   ك%ا  ال2لى،   ال�ج�د  فى  ال���l   وال.2امل   وال�ه�لة   ال�السة   ه$ا   نف.ق� 
  أخ�ع   ال  ح.ى  ) أY5ا (  ه$ا   ال�ام!ة   ال�ه�ة   وراء   ال��ه�Oة   الف�وق   إلى   أن.`ه   أن  -  كقار�   – علىّ    كان   وق� 
  : كان   ما   وهCا  �اه�l،   شـَ;ـَهٍ   فى 

V$�ه�   ه$ا   فال   V$م$ف�ل،  وقح،   ج  ،C.5ا   ی;�أ  ب�ق.ه،   م-ق�  مل��  ج$;�ه  على   مف�زا  ج��5ا،  وO$.هى   ج
  . م!�دة   وش�و�  دلة،م.`ا   م$افع   مU  تMفى   وما   تعلU   >%ا  ال�فقة،   ب$�د 

  يقتحم   راح   القصة   هذه فى  
  الجارة   مع   التطبيع   موضوع 

  تحدياته   بحدة   فرسمه اللدود،  
  دون المستويات،    مختلف على   

مسطح   استقطاب 

  الشاب   االبن   رنظ   وجهة   أوضح
  مع (  المهاجرِ    الضجرِ    اليائس 
  األم   وموقف )،  التنفيذ   وقف 

  ضناها على     حزنا   الخرساء 
  األب   موقف   ثم الشهيد،  
  األمر   قبول   بين   المتردد 

  بالغفـلة   الشعور   وألم   الواقع 
  من   أكبر   للعبة  والخضوع 

مكلوماً    منهكا   فردا مقـاومته،  

  صورة   لنا   يرسم   أن   استطاع
  من   يستنفع الذى     األعمال   رجل 

  قدم   ثم  - بالمرة  –  التطبيع 
اإلسرائيلى   الجامعى     األستاذ 

  الجاسوسية “  يتقن الذى   
واألخبث،    األحدث ”  العلمية 

  بالصورة   تـُـذكـّـرنا التى     وابنته 
  البائعة   لليهودية   ةالقديم 
  المناسب   بالمقـابل   جسدها 

  السوق   احتياجات   حسب 
الطائفة   وتعليمات 



  الع%ل�ة   أو   ال%�اومة   أو   ال`Yاعة   وصف  فى   اس.ع%ل�  ال.ى   األلفا�  ح.ى  ال�ق�،   �gل   صفقة   كان�
  : >آخ�   أو   >�cل   ال.�ارة   لغة  إلى   أق�ب   كان� 

  تالحقه  وهى   بها   أحg   Vارق    لU2 : …“  ةواإلثار    >ال%الحقة   شا�g   تاج�  أl   5فعل   م�ل%ا   ال�فقة   ت;�أ
  ).72  ص (  الخ  ”.. الغام�   >�%الها  الغ�1O،   >�%.ها 

�ل    ل2$ه  ال%ع�وضة،   ال`Yاعة   >�ائ�   الع�$ة   مقارنة  فى   ال]��ن   وY%Oى.�  ال.اج�   ل`Yاعة   ال$ها5ة  فى   5
 �Kال�اث:   األش   Uه   م�  األج�اد   تل�   كل  ی�l    وه�   بها   �5ع�   أن   Uc%5   م.عة   أ5ة   وتفق�ه   عل�ه   ذت�.!�   …“  نف
 على   األرصفة  على   م�ص�صة   >Yاعة  على   ی.ف�ج   و,أنه “ )72 ص ” ) الO�K:   بها   5%.لئ  ال.ى   العارOة 
 U�;ان�ه�   ث   ، الT5   ألة   أن  إلى   ���5   ما�  ال�O`ة   مU   ج�   به%ا   5!��“….  معل$ة   غ��   >�Kارة   ��ةم!�   ال%
 -g(78  ص ” ) وال.�ا 

 ال�ف�ة ه� وول�ه   ال.اج�   ب�U  ال��l    ال��    وخاصة  ال.�ار،  ” س�  “  5قابل   >%ا   ه$ا   ال.�اg-   كل%ة   الح�  )
  ). >ال%!ل   العامل  ح.ى     5ع�فها ال ال.ي

  إال   ل���   ال�ارOة   العالقة   أن   ت�2ار   وOعاود   ی.2ل    ح�U   ش�ی�ا   ت��eقا   ال2ات1   و�Oف:  ال%�ائل،  ت.ع�l    ث 
  ع$�   ل!Tة  أl  فى : …“  5ق�ل   ح�U   5اله  شU��M،   أو   ك�ان�U   ب�U   ل���  ،”ل!%�U“ بل ج��یU   ب�U   عالقة 
 )78 ص ”…) الل!%ان   %.]ج5   س�ف  ش�ارة،  أl   انKالق 

  ام.]اج   اس.!�اذ  مالحقة،  : م!�دة   ج��5ة   صفققة  هى   ب�م.ها   ال%�ألة   أن   ش�   ه$اك   5ع�   ل    إذن  
 )ال�)�ى   ص�غة  فى   ه$ا   الل-,   لف�   اس.ع%ال   ع$�   وقفة   مU   ب�   وال ) ،الل-�01 

  ث�ب   خالل   مU   ی.�ث1   ل!%ها  “… ،” ص�ر  فى   وص�ر  ی�،  فى   ی�  “.…  الل!%�ة   ال�فقة  ت%Yى   ث 
 U80  ص ” ) ال%�سل�.(  

  5�عل   م%ا  حار،  ش`ابى   ج�  فى   ج�ت   ال�فقة   أن   وال�Kارة   ال.�ارة   وقع   مM5   Uفف   م%ا   كان   ور�%ا
  ال%�اع�ة   والع�امل   وال��و�   ال;$�د   ض%U   مU   كان “ ل!%ى   جCب   ث%ة   أن   ش�  ال�ئ،   >ع�   م;ل�عة   ال�فقة 

  مU   لل$ا��  ح.ى   ج��یU  س�l    ل��ا   ل2$ه%ا )[3](.   األرض   تل%V   أق�امه%ا   ت�2   ال   خ��فان   أنه%ا   اك.�فا  “..
  ).82  ص … “ ) �الی$ف   أن   ال���ان   وهCان  ت.�قف،   أن  ال%�س�قى   لهCه   Uc%5   أال  …“  الMارج 

  ف�ها   ما   >cل  أج�اد،  فى   أج�اد   كلها   الMل��ة   ح�s  العارl،  ال�$�ى   ال%�ه�  فى   إل�ه   ذه;$ا   ما   ی.أك�   ث 
 Uوج%ال   �`ح “  م ” ) lCال  وال    l�.�5  ی.ف�ج (  sكان   ح�    lال�خ�ل   إْذن   ه�  الع� :  ” lع�  ��  Vواألحاس�   ال�
  هCا  وفى  ال���،  ع�l    ه�   واح�  ع�l    عU   إال  -  إب�ا��ا   ح�سا   ر�%ا  -  5!�ث$ا   ل    ل2$ه  )92  ص (  ”وال��`ات 
  فق�   ق�   و,أنه  م�Cوب،   وال]��ن   وحاض�ة،   واثقة   فال`Yاعة  ت2.%ل،   كادت   ال�فقة   أن   ی;�و   >الCات   ال%�ه� 
  ال%-لف   5ف�   ل    ك�h   ان�T   ث   )98  ص ( ی.`عها   أنه   مU   م.أك�ة   كان�  >االل.فات،  ح.ى   ت`ال   ل   “..  إرادته 
  ).98  ص ” ) ج��ها   رائ!ة   ی.`ع   فق�   كان  “… : ی.`ع  ” ماذا  “ ت!�ی� 

Uان،  ال.قى   وح��� إلى  أدl  ه�الlC   لل���  ال%�cان�cى   �قلال   و,أن  ح.ى  هامة،   داللة   ذا   لقاء   كان  ال�
  م�ألة   وألنها  )98 ص ” ) ج��ها   ف�ق    ب$ف�ه   أحV  إل�ها،   األخ��ة   ال�KMة   خKا  “… : األولي   االل.!ام 
  وصه�   ح�ارة   قارن  (  لل.�U�M   ال�ق�   >ع�   اح.اج   ور�%ا  >اردا،   زال   ما  ” ال%�ت�ر ”و  فال%!�ك  م�cان��cة، 
  ).98  ص ” ) ق�ته   >cل   �eه   ف.�;s  م�تع�ا،   >اردا  ) ج��ها (  كان : “ ی�دف   فه�  األولى)   الق�ة  فى   مات�ل�ا 

  أو   ماذا؟   مقابل   ماذا   هي؟   ما   g;�ع.ها   نع�ف   أن   ال%$اس1   مU   فإنه   اس.ق;ل$اها   ك%ا   صفقة   كان�   فإذا
ِرl   ال�فقة، هCه   >K;�عة  وصّ�ح،  أل%ح،   ال2ات1   أن   وأح�c<  1 ؟،    : كال.الي   ص�اغ.ها   فى ن�ح   أنه  وت��ُّ

  نفتقد   الصورة   هذه فى  
فى     الجنس   ميزت التى     المعالم 
  الوجهين   معالم األولى،    القصة 
  أيضا   هنا   الجسد   أن   فرغم معا،  

  نفتقد   أننا   إال الواجهة،    يحتل 
  والسهولة   السالسة   هنا 

  الوجود فى   الجسدى     والتكامل 
  العطاء   نفتقد   كما الكلى،  

الخ … الغامر،   الحر 

أى     يفعل   مثلما   الصفقة   تبدأ
:  واإلثارة   بالمالحقة   شاطر   تاجر 

  بها   أحس   طارق   لكن “… 
لغريب، ا   بصمتها   تالحقه وهى   

الخ ”..  الغامض   بجمالها 

  مقـارنة فى     الزبون يمضى  
  البضاعة   بسائر   العينة 

فى     يستسلم   لكنه المعروضة،  
  األشطر   التاجر   لبضاعة   النهاية 
  تستحوذ “…   نفسه   من   الواثق 

  يمكن   متعة   أية   وتفقده   عليه 
  كل يرى     وهو   بها   يشعر   أن 

التى     العارية   األجساد   تلك 
”  الطريق   بها   يمتلئ 

  ويوفق المسائل،  تتعرى     ثم
  حين   شديدا   توفيقـا   الكاتب 

  أن   تكرار   ويعاود   يتكلم 
  عالقة   إال   ليست   الجارية   العالقة 

، ”لحمين“جسدين بل     بين 
  أو   كيانين   بين   ليست 

: “…  يقول   حين   ياله شخصين،  
أى     انطالق   عند   لحظة أى   فى   

  يمتزج   سوف شرارة،  
…” اللحمان 



 ” Cخ   ���  وو���   ك�ان�  - وناسي  وأبى   أنا  -  ت�ل%$ا   أن   مقابل  فى  - وعل%ه  وال�Y<   l%ان  - ج
  ”. وان.%اءك 

 ال�م]l    ال�jاس   هCا   ال2ات1   ذ,�   وق�  ال%ل2ة،   ل��اقع   ال$!ل   ذ,�   ی�فعه  الlC   ال�%U   ه�   فال�%U   إذن
  >cل 5ق��   لعله ”. ) ال%ل�ك   >cل  ت�دl  ال.ى   ال%ل2ة   شه�   ذن1   كأنه   الذع   ل�انها : …“  قال   ح�U   ت!�ی�ا 
  ). الC,�ر 

  ل;$�د   ال.ف���Oة   ال%C,�ة   c5.1   و,أنه   ال�فقة   هCه   g;�عة  إلى  ال%��l)   ال�ال� ( الغ$ى   ع;�   أشار   وق�
��ر (  ل�]ا   وال�   مU   وع�ا   gل1   إذ  العق�، �eا   وع�ا  ال�ه��نى)   ال;�و�Tُّهل  ” ..  ت!ف   Uc%5   تق.ل�ا   أال  تع�نى   أن  
 جاءوا،  ..“ ؟” ال�ل%�ة “ إلى   ته���ه  إرادته؟  على   اإلس.�الء  شاء:   ك%ا  ” .لالق “  5ق�أ   أن   وللقار�  ”  أY5ا؟   gارق  
 فى   نقاgا   ل.�`ح   وO!لل�نها   ی�رس�نها  ال�ف�$ة،   وال%.اع1”  )66 ص ” ) ال!لفا   ك$`اتات   وت$اث�وا   وأقام�ا 
 الlC  ” الق.ل “  ه�   هCا   أل�V  ).93  ص ” ) ال$اس   مU   ال%]�O   ق.ل  على   5�اع�ه    صغ��   س�   كل  صال!ه ، 
 5!�ث؟   أال   5ع�ه   أن   ل�]ا   وال�   مU  الغ$ى   ع;�   K5ل1   كان 

 تالشى  أl  األولى،   الق�ة  فى   األول  >ال%ع$ى   تالش�ا   ل�V  ال.الشى،   ه�  ” ال�2ان “  ه�   فال�%U   إذن
 U�Y�j$ی�  فى   ال��ل:،   الM.%5ا   فهل  ال%ل.ه ،   ال�2ان  فى  - ذ,�ا   ب�ا   و¡ن  - األضعف   ال�2ان  تالشى   ل2$ه  ال  
  lا   5ق�م   ال2ات1   كان  ت�Cال`ع� ه    lال%�از  Uعة  فى   رأ5ه   ل�عل�;g   ك;�األ   ال�فقة   :lل�   أ� ) س�$اء (  األرض   ت
 ؟؟ ) واع�ة   م�.قلة   حYارOة   ك���Mة ( ال%��l    ال�2ان   اس.�الم   مقابل  فى 

  عU   ال`!Uc%5   s   فإنه  ) ال�ان�ة   الق�ة (  ه�ا  >ال.الشى  األولى)   الق�ة (  ه�اك  ال.الشى   مقارنة   ذ,�  وعلى
  وم]�O   لأله%�ة   ه$ا   ن�2رها  وال.ى  الف ،  فى   الل�ان   لغة   داللة  فى   إل�ه   أش�نا   م�ل%ا   م�ازOة  أخ�l    مقا>الت 
  : اإلY5اح 

  ).99 ص  ) ال%ل2ة   ذن1   كأنه   الذع   كان : “ ه�اك

 الل!Tة،   نفV  فى   شار,.ه   ث   ،5!�ث   >%ا   وع�ها   تفق�   ول   ب�اءة،   أو   عه�   دون    ومهل   >أناة   تق�ده : “ ه�اك
  ).40  ص ” ) >األل    ال%.عة   فاخ.ل�K   أ�اف�ها   غ�س� 

 ال!��انى   الع�اء   مU   ن�ع  إلى   ص�تها   وO.!�ل   >أ�اف�ها   �ه�ه   وتM%¤  ص�ره،   عYالت   تع� : “ ه�ا
  ).99  ص ” ) ال�ائع 

  دون  “  م.أن�ة   م.%هلة   ��ادة   تعj`ه  وال.�ح�،   ال.�اخل   ی-,�   م!�د   أل    Tةل!   ب�U   ش.ان   ول2$ه  وخ%¤،   غ�س 
�.ها   وتM%¤   تع�  ذئ`ة   ع�اء   و��U  ) ه$اك ( ” ب�اءة   أو   عه� Oل   ف��g   ه$ا (  ال�ق� :(  

  ص ( ) الف��ی�  فى ( ”  ل!%ها   مع   ج5%.]   الlC   الل!    هCا   صاح1   َمUْ    5ع�ف   أن   ی��O   كان : …“  ه�اك
50.(  

  ).78  ص ” ) الل!%ان   5%.]ج   س�ف   ش�ارة  أl   انKالق   ع$� : …“  ه�ا

  ل   األولى)   الق�ة  فى ( م�Kفى   أن   إال  ول! ،   ل!    ام.]اج   ب�U   داال   ف�قا   أم�]   أن   أس.�Kع   ال  أنى   ومع
  ومU  الخ،  .. ناك�ا   م.ق%�ا   غ��را   م¦�Tا   الف��ی�   �5اه�   وه�   ال%�قف   عU   انف�ل   ح�U   إال   اللغة   بهCه   ی.2ل  
  . ال��رتان   اق.���   ث  

  وراء   راح   إذ   gارقا   أن   وه�  ال�ان�ة،   الق�ة  هCه فى   ال�فقة   ال�$V   هCا  فى   آخ�   >ع�ا   ث ّ    أن  على
  أص�قاؤها   سألها   ح�U   أن�T  فعال،   مـُ�ـَ�ـَّأة   ك`Yاعة   أساسا   ه�   ع�مل  ق� م�Mرا،   م�Cو�ا  ” ال`Yاعة “

  المسألة   أن   شك   هناك   يعد   لم
  جسدية   صفققة هى     برمتها 
  استحواذ مالحقة،  :  محددة 

  من   بد   وال اللحمين، (   امتزاج 
  لحمال   لفظ   استعمال   عند   وقفة 

المثنى(   صيغة فى     هنا 

فى     إليه   ذهبنا   ما   يتأكد
  حيث العارى،  الجنسى     المشهد 

فى     أجساد   كلها   الخلفية 
  قبح “  من   فيها   ما   بكل أجساد،  

يشترى     ال والذى   ” ( وجمال 
  هو العرى     كان   حيث )  يتفرج 

  الجسد عرى  ” :  الدخول   إْذن 
  ص (  ”والرغبات   واألحاسيس 

92 (

  كادت   الصفقة   أن   يبدو
  واثقة   فـالبضاعة تكتمل،  

مجذوب،    والزبون وحاضرة،  
  لم “..   إرادته   فقد   قد   وكأنه 

  كانت بااللتفـات،  حتى     تبال 
  ص يتبعها (   أنه   من   متأكدة 
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والدى     بضمان  - جسدي   خذ
 - تسلمنا   أن   مقـابل فى    - وعلمه 

  كيانك  - وناسي وأبى     أنا 
 ”. وانتماءك   ووعيك 

  هو ”  الكيان “  هو   فـالثمن   إذن
بالمعنى     تالشيا   ليس التالشى،  
أى   األولى،    القصة فى     األول 
  الجديد فى     النقيضين تالشى   
  الكيان تالشى     لكنه المتخلق،  
 - ذكرا   بدا   وإن  - األضعف 

الملتهم   الكيان فى   



 UOإل�ه   م���  “…  Uم   Uا   أت��   أیCق    كان�   و,أنها  )100  ص ” ) ال�اب؟   به��  م�ل%ا   ف�أل�ها  فاق.$.ه،   ت.
  معامل.ه   تأك�ت   فق�   كCل�  ،” الخ  .. ال!Cاء   هCا   أو  ال��رب،   بهCا   أت��   أی�   مU “ : اح`هص   م$ا   ال�اح�   5�أل 
 على   ت�1c   وأخCت : .…“  أو  ” ج�ی�   مU   ال$�ا�   �eه   ن`عs   س�ف  … ”  ل.%.لئ   تف�غ  ال.ى  ” ال�$��ة  ” كاآللة 
  ). >ال;$]UO   ال.$� (  >ال�ق�د   الM]ان   ت%أل   و,أنها  )101  ص ” ) ال;��ة   رأسه 

  ال��Oة   ال;$�د   أن   ی;�و   لU2  ال%.عاق�یU،   إرادة   عU   خارجة   ألس`اب  ال�فقة،   ف�ل   ل.علU   ال$ها5ة  تأتى   ث 
 فى   ال�اب�U   ال.!ام   ولعل  ،” تفا��ةاإل “  مU   ی.�]أ   ال   ج]ءا   كان�   ال�$��ة   لل�فقة   م�ازOة  ت��l    كان�  ال.ى 
 V$�الل.!ام  ال%�ض�عى   ال%عادل   كان   ال   ��  ورغ   )، و�العVc ( ال;�نى   الع�اك  فى  ال�م�l    ال�ال�یU   ج
  ال   م%ا   الY!�ة   ال   القاتل   >اع�ام  5غ�l    فال��اق  م.`ادال،   الق.ل   �c5ن    ل    أفه    فل  ( ال$ها5ة،  على  اع.�اضى 
  وس�لة   كان   أو  ال2ل،   عU   انف�ل   إذا   ال�$V   أن   >آخ�   أو   >�cل  ) ال$ها5ة (  أعل$�   فق�  ) ه$ا   ل.ف��له  داعى 
  . ال!�jقة   هCه   إعالن   تأخ�   ل�  ح.ى  ذاته،   الع�م   فه�  م!�ودا،   ماد5ا   ت�Mی�ا   كان   و¡ذا  لغ��ه، 

**** 
 )غً*ا ون�اصل (

 )والفق� ال��ع ت�اك%ات )ال�أس ال��� ”لل��� واح* ات�اه“   : ال)ال)ة   الق ة نق* 'ع�ض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )1( والغرائز النفسى 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

 إلى  الراعى  على  . د   انتباه   جذب   ما   هذا   ولعل [3] – 

 . متناغما   رقيقا   رقصا   فيها   رقصا  التى   اللحظات 

 

فى   )  سيناء (  األرض   تسليم
  الكيان   استسالم   مقـابل 

  حضارية   كشخصية المصرى ( 
؟؟ ) واعدة   مستقـلة 

  فشل   لتعلن   النهاية تأتى     ثم
  عن   خارجة   ألسباب الصفقة،  

  يبدو   لكن المتعاقدين،    إرادة 
  كانت التى     السرية   البنود   أن 

  الجنسية   للصفقة   موازية تجرى   
  من   يتجزأ   ال   جزءا   كانت 

اإلتفـاقية “

  الجنس فى     الشابين   التحام   لعل
الموضوعى     المعادل   كان 

  الوالدين   جسد   اللتحام 
البدنى     العراك فى   الدموى   

)،  وبالعكس (

  : مع المقتطفـات مل النصإرتباط كا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170922.pdf  

  إرتباط كامل النص: 
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