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 )الفصامى للغة االنصات نحسن هيا( 
 :أسيادى   يا

 2018-4-22 األحد نشرة   األعظم   السفر   حفّاظ   يا
    المنجم   سر   حمال   يا

    الفرعون   محراب   كهنَةَ   يا
   مظلم     كهف  فى  جوعى   كقطط   تموء   األلفاظَ   الك   من   أفخَم   يا

    وَأعلَم    اهللا   خلقَ   من  أذْكَى   يا
   والرأى   الكلمة   أصحاب   يا
    لي؟   يسمع   أن   يوما   أطمع   هل

ـُـسمح   هل     لى؟  ي
ـُم     يأذن   هل ـُـك ـِـب       أتقدم   أن   حاج

    العفو   التمس   لبالطكمو
أنشر   ـتىالبيضاء  صفح    

   نفسى   عن   أدفع
 :أتكلم

   يحكى   ال  شٍئ   عن   صمت  فى  أحكى
     اسم   له   ليس   إحساسٍ   عن

 . لميت ا  للفظْ ا  سكن   إن  معناه،   يفقد   إحساسٍ
   جوفى  فى   يتكور  شئ

   ضلوعى   بين  يمشى
   حلقى  حتى   يصاعد

   شفتى   من   يقفز   به   أحس   فأكاد
  : فمي   وفتحت

ـًا   اال   أسمع   لم        يتردد     نفس
ـْـض   إال ـَـب    عروقى   ن

     الممدودة،   األلف   عن   وبحثتُ
    الهاء   وعن
   صمتى  بأعلى   وصرخت

  
  
  

    لي؟   يسمع   أن   يوما   أطمع   هل
ـُـسمح    هل     لى؟ ي

ـُم     يأذنُ   هل ـُـك ـِـب   حاج
      أتقدم   أن 

    العفو   التمس   لبالطكمو
أنشر    ـتىالبيضاء صفح    

 نفسى   عن   أدفع
 
 
  
 

 :أتكلم
  ال شئ    عن   صمت فى  أحكى 

  يحكى  
     اسم   له   ليس   إحساسٍ   عن

  إن معناه،    يفقد   اسٍإحس
 لميت ا  للفظْ ا  سكن 

 
 
  
 
 

  جوفى  فى    يتكور شئ 
  ضلوعى    بين يمشى 
  حلقى  حتى    يصاعد

  من   يقفز   به   أحس   فأكاد
 شفتى 

 
  
  



ـْنى   لم ـَع ـْم  السادة  يس
ـَـدتْ     مهزومةْ   الممدودةُ   أللفا   تلك   وارت

ـِى ـُن    قلبى  فى  تطعن
وتدحرجت   الهاء   الصلب   ككرة   العمياء ..،   

 أعماقى   داخل
 بسمه  وجهى  على   ورسمت

 شمع   من   تمثاٌل 
    تُرفع   بعضهمو   حواجب   ورأيت

    دهشة  فى
    تحيةْ   مثَل   اآلخر   من   وسمعتُ

 أكثر،  أسنانى   ظهرت
    أضحك  وكأنى

   وحدى  سعيى   أواصل     ومضيت
   الخشبى   بالسيف  وهمى   وأصارع
   .. األعمى   المجداف   السيف

تحتى   والقارب  مثقوب    
 ،  دأبٍ  فى   يعلو   والماء
   .. يتهاوى  تحتى   والقارب

    إصرار  فى     لكن    بطء  فى
    الظلمةْ   ربح  فى
 الظلمةْ   بحر  فى

 األنجلو مكتبة فى  متاح والديوان  2017 الثالثة الطبعة “اللعبة سر” ديوان الرخاوى يحيى – ]1[
 شارع 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ وفى المصرية

  .المقطم مدينة 9 شارع من 18

 
  
 

  صمتى  بأعلى    صرخت
ـْنى    لم ـَع ـْم  السادة يس

تـَـد   األلف   تلك   وارت
    مهزومةْ   الممدودةُ 

ـِى  ـُن   قلبى  فى  تطعن
العمياُء   الهاُء   وتدحرجت  

  ، .. الصلب   ككرة 
 أعماقى   داخل

 
 
 
 
 

  وحدى  سعيى    أواصل     مضيت
  بالسيف وهمى    وأصارع

  الخشبى  
  ..  األعمى   المجداف   السيف

تحتى    والقارب مثقوب    
 ،  دأبٍ فى    يعلو   والماء
  .. يتهاوى  حتى ت   والقارب

    إصرار فى      لكن    بطٍء فى 
    الظلمةْ   بحر فى 
 الظلمةْ   بحر فى 

 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220418.pdf   

  ***   ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب
  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
psynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArab 

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 
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