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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال,ادس الف.ل م� ت-,� ما ف�ها (مس�ق

	ى          � 
 ال�ادس الفل
 (2( العالقاتى ال�ار�خ
�
 ال�ل
 ت6ل-اتها &�عCD ال�,ألة ه
ه ح�ل ال��?لة رحل�ى ع"� لى ان�ف �9ا ال78 ت6ل-ات ت�اول3

 اق��ف ال
J” ال+*(�ة العالقات فقه “دی!انى في عام-ا شع�اً  ف,6ل�ها وع�ائها، وروع�ها ومEاعفاتها
�حه الع� ت�?ه اح��ال ب�غC &ه غام�ت ما وه� ال��� على ش�ح مع واح(ة ق.�(ة اآلن م�ه&: 

 )ال4.اهة (أو ال�0ا�ة قل/  الق	.ة:
  [2] ال4.اهة

 
 
 
 
 
 
 
 

ىّ  أن وج(ت ال
J ال�أزق   فى ال��اصل (أزمات) أزمة 9ف م� ال�U?( ن�8 ن�ق(م ون�8 أواجهه أن عل
�?ة العالقات ت�اول زق مأ ه� ال�عاص�، اإلن,ان ت��ر م�حلةZا بلغ أن &ع( ال
 القى ال8ى ال�ائ� ه
ا اآلخ� و\E�ورة ب�ف,ه، ال�عى م� ال(رجة ه
ه ال�ائع:  ،ال
/ عادة _,�ى ما أو س�?ًا، &�ا ل��اج(ه ش̂�
 ه
ا ف�ها ت�رa ال�ى (األمانة) ال�عى ب(رجة م�علق��� الق����E و9ل�ا ،وال
9اة ال�!ت ج.ل أس�-ه ما و\��
 .اإلن,ان ال�,�ى ج(ا الcاص ائ�ال�

 

المأزق الذى وجدت أن علّى  
أن أواجهه ونحن نتقدم نحو  
المزيد من كشف أزمة  

ة  (أزمات) التواصل فى مرحل
تطور اإلنسان المعاصر، هو  
مأزق تناول العالقـات البشرية  
بعد أن بلغ هذا الكائن الحى  
الشقى الرائع: هذه الدرجة من  
الوعى بنفسه، وبضرورة اآلخر  
شرطا لتواجده بشرا سوياً، أو ما  
يسمى عادة الحب، وبين ما  
أسميه جدل الموت والحياة

أن تعرية العالقـات المسماة  
النخاع هكذا،   حتى” الحب“

تنتهى إلى ما يشير إلى يأٍس  
ما، أو قـل إلى إيحاء باستحالة أن  
يتحاب البشر فيما بينهم بما  

الوعى، “وصلوا إليه من أزمة  
بما يشمل  ”: والوعى بالوعى

مسئولية المشاركة فى جدل  “
نمو اإلنسان فردا ونوعا



�?ة العالقات إلشeالة ت�اولى أن اك�ف3Zا خالل م� ال
 ب(ا وjن م"(ئى، ت�ض-ح إلى ت�8اج ال��� ه
 للع�ل مق(مة ت.لح بها فإذا الcام,ة ال8الة له
ه مق(مة أك�7 :رح3 ذلk فى ق(ما ال�Eى ق"ل مe�را،

 :كله
 ن�عى ح	; نل�قى مق.مة:
3Dاة العالقات تع(�ة أن – لألسف – اآلن ح�ى الح���ال “/
 إلى ت�4هى هA@ا، ال04اع ح�ى ”ال

 أزمة م; إل9ه وصل!ا F�ا ب	4ه9H I�ا ال+*( ی�
اب أن Fاس�
الة إ�
اء إلى قل أو ما، �أسٍ  إلى �*	( ما
 .”ون!عا ف(دا اإلن�ان ن�! ج.ل فى ال�*ارOة م�N!ل9ة“ �*�ل F�ا ”:Fال!عى وال!عى ال!عى،“

 أو ال-أس م� ج�عة rاه�ها فى ت�8ل ق( ه
ه مqل رسائل ت�ص�ل فى ال��ادJ ع� ت�قفأ أن ف��ت
U6الع Cه قل3 أق.(ها، لZأن  sالقار tعZم� إل-ه ق.(ت ما ت�ض-ح على تع���ى ق( ال�ى ال��ص-ات ب 


ا ال�8اولة ه
هeه: 
�J، ال�v شف�ة لفk م8اولة أنها القارs  ی�
9� أن: أوالً Zنق(“ لعلها أو ال vال�  J�Zغل7 �9ا ”ال_ 

ىّ   .دامغاً  حـُـ�ـْـ�ا ل-! فه� أمارسه وما }-ه، أك�Zه ما ت�ص-z حال-ا، عل
 ه� �9ا اآلن و?�� س�ة، 40 ن�8 م�
 7�9 شع�J  م�� ه� م8(د ب�v م�تZ{ الع�ل ه
ا أن: ثان9اً 

 ىف تغ��� أJ أن راع�3 أن�ى ذلk ش��، فى م8(ود ت8(ی� أو ل�6لة شeلى ت.8-ح م� ن(ر ما إال
 .له م"�ر ال ت6اوز ه� ذلk م� أكq� ال���

 م� الق(ر ه
ا بها ال8ال-ة ال�سالة مqل رسالة وصل3ْ  فإذا &عEا، &عEها ت��ل ال�ات7 أع�ال إن: ثالUا
 الف�ة وأرقام ح�وف مqل فهى ال�cاب، ف.ل ل-,3 فهى ،االس�
الة أو Fال9أس ال�ل�?ح ل(رجة ال�ع�?ة
 ال�ل�ة إدخال &اك��ال إال الف�ة تف�ح أن _��e ال مqال) ”ِمِ�َلkْ “ أو ��ونى/اإلل� ب�?(ك فى ال�ف�اح (ال�ل�ة
 .رق�اً  َحْ�فا ال�ف�اح

 .ال8ال-ة ال��حلة فى ب�Z�6ه نف,ى ألUم أن أر?( ال ال���ار، م� ق(را القارs  معى ی��8ل أن: راFعاً 
:J�َع هل ُت-��,_  sعل�“ أن القار_ Ce8ع}- الف���م���ل�ج-ا)، (بلغة ”الE ی�4هى ح�ى ق�س�� ب�� رأ_ه 

 ج(ا: واألصعO،  [3] 7له الع�ل ق(اءة م; ی�4هى ح�ى: واألهC واألصع7 ،حالة Oل مV�ل ق(اءة م;
 ؟األخ(X  الWات/ أع�ال م; �A�له F�ا یلI ح�ى

 ل�k?�8 دع�ة ه� ما &ق(ر الCe8) (تعل�� تعل�� إلى _�8اج &Ce8ٍ  ی��هى ال ت�ص�له أحاول ما إن
 نل�قى &أن�ا _ق�� وع�(J فأكq�، أكq� ق(ماً  م��Eا 9ل�ا معا _�6ع�ا أن ح_.ل أنه أرJ  ات6اه فى ال�عى
 )&ع( (انD� فعال نل�قى أن ق"ل ،نل�قى أن إلى ن�عى ح	;

 :ال+*(X  لل�Vاذب (األولى) ال���!�ات
ى ال�,��?ات ب�ع�?ة تق�م إن�ا الق.�(ة ه
ه أن ذ9�نا �J  لل�6اذب األولZال:  

 X!���ب األول: ال@Vاب ال4.اء، ال@Vال@اهل واالن. 
 X!���انى: الUة الل@ة الO)�*�ع\ الF ]ال!ق. 
 X!���ال^: الUاللع/ ال )
 .أح9انا – معا ال

 م,��J  أن _Dه� ح�� ح7: عالقة ع�ل م8اولة فى ال��(اخل ال�ع(د &عt تـDُه� الق.�(ة ه
ه
 م� ح
رنا وق( امال،ت� واألكq� األع�� لل�8ار ت��ر أJ ح,اب على ال,ائ( ه� الcارج-ة، الغ�ا_ة صفقة
ى ال��ل  مع وال6(ل ال�Zادل ف�ص على غ�3 ح�ى ^غ3 إذا إال اللهC ال"ـَـْ(ِئـ�ـّة، ال�,��?ات ه
ه ش76 إل
 نهای�ها، ق�ب و\ال
ات الق.�(ة، ه
ه فى ذلk مqل ن�"�� س�ف �9ا األخ�J، ال�ا&Eة ال�,��?ات سائ�

 :ف�های�ها
ى ما وه� ،واالنV@اب الV@ب م,��J  على ن9ا ال��U�9 أن ی"(و الق.�(ة، ه
ه ب(ا_ة فى  یـُـ,ـَـ�ــَّ
 لعله بل ال�"(أ، ح�� م� م�ف�ضا ل-! – أش�نا �9ا – م,��J  وه� ،ال��+ادلة ال!ج.ان9ة ال9W�9اء أح-انا

أنها محاولة لفك شفرة النص  
نقد النص  “البشرى، أو لعلها  

كما يغلب علّى حاليا، ” البشرى
توصيف ما أكتبه فيه، وما  
أمارسه فهو ليس حـُـكـْـما دامغاً 

هذه القصيدة إنما تقوم بتعرية  
المستويات األولى للتجاذب  
البشرى :

المستوى األول: الجذب النداء، 
واالنجذاب الذاهل.
المستوى الثانى: اللذة  
المشتركة بعض الوقت.

: اللعب الحر  المستوى الثالث
أحيانا  –معا  

أن مستوى صفقة الغواية  
الخارجية، هو السائد على  
حساب أى تطور للحوار األعمق  
واألكثر تكامال، وقد حذرنا من  
الميل إلى شجب هذه  
المستويات البـَـْدئِـيـّة، اللهم إال  
إذا طغت حتى غطت على  
فرص التبادل والجدل مع سائر  

خرىالمستويات النابضة األ 



 ال�(اهة ثقة ل(رجة الق.�(ة، ب(ا_ة فى فاعلة ت"(و 9ان3 ال6
ب وسائل أن و?"(و ع�ها، غ�ى ال مه�ة ب(ا_ة
ى القادر &,8�ها ى ال,ائ� ج
ب عل  ع� ُ_e8ى ما (ه
ا رجعة غ�� إلى ت,Z8ه ح�ى ال��عة، ش{ عل

 خالج ما وه� . [4]ال�(اهة“ ق.�ه فى إدر?! ی�سف اس�له�ه ما &عt وه� بل(نا، فى ”ال�(اهة ال6ـِـ�ـّـ-ة“
 .الغامt االخ�فاء وراءه _�8ل ال,اح�، ال6
ب ه
ا أن م� صاح"�ا

 ال�عاق( ب(ا_ات &عt _قابله ق( م,��J  وه� والغ�ا_ة، (اءال� م� ال�,��J  ه
ا ب�ع�?ة ت"(أ ه�ا الق.�(ة 
 الqقة، على یZع� ق�J  ح�Eر له معالج ب�� مZاش� غ�� أو مZاش� &eل ی�C ق( ال
J ،ال�ف,ى العالج فى

 :وال8
ر ال�وa م� ق(ر و\أقل &,�عة، لها }-,�7�6 الqقة ه
ه _�8اج م�?t و\��
 )(شe�اً  _ق�أه!!! أن ی�?( م� إال الU6ء ه
ا _ق�أ أالّ  أوصى رجاء:

 )ال4ّ.اهة (ساFقا: ال0ّ�ا�ة قل/ : ق	.ة
(1) 

یــة   مAـُْ
ـ!لة   وع	!ن    . ْمـ4َـ.ِّ
  وتِ*ْ..   ِتْ�ِ
ـَ( 

 ال�9ّة   وش  على  م4.یْلها
 : ت�ـ.ْ   ِمـ��4ّى

  ، ف	ـها  ت(وحْ    ت�
iْـها  ، إی.ك 
  . حـ.ْ   شـَافْ    م	;ْ    وال          

 م� ال�(اهة أس��رة اإلن,ان-ة، ال�ف! فى الغ�ر ش(ی( أصل ال�(اهة أس��رة أو e8ا_ةل أن الب(
 الDل�اء الل-الي في تDه� وغ�?Zة ج(ا ج��لة ام�أة  أنها الفالح�ن  یUعC ح�� ال�.�?ة، ال�?�-ة األسا^��

 ثC ها،إل� _.ل أن إلى ال�(اء و?�Zع م,�8را الvc ه
ا }-ق�م مع��، شvc &اسC ل��اد� ال8ق�ل، في
 أنه له عقا&ا ح��انا یـُـ,cـَـ{ وق( ج��نا، وجهه على یه-C وه� یلق�نه أو ال�الي، ال��م في م��ا _6(ونه
 .&غ�ای�ها إل-ه ش(ته أن &ع( ال,فلى عال�ها فى الغاو?ة ال�(اهة له
ه ان6
ب

(2) 
      ؟  ال4ّ.اهة   واد   �ا  ماتW!ن*ى

 ؟ ا�اها   ال94ّVة   ح(Oات   
  . عاْرُفهْ   مانـoْ9ِ   مـِاللّـِى   nخا�   أنا
  شا�ُفــْه.   مانo9  ِإللِّى   شا�nْ    أنا

p4ى  خ!فى   وتـْالِحـ�ـّqَْتـ .  
  : �ع4ى   إ�ه   قال  ، كالم  وتق!ّلى

o   ، بـ�uْادة  جّ!هْ    مات+ّ
   v9عالَقــ.ْ    خّلــ .  
  ، ال�	ـّاَدة  ع!دX   ح(Oة   ش!ف
 ل0.ْ ا   لــ!ن    ش!ف 

 ألنه ذلk ال�(اء، إلى ال�,�8ر االن6
اب ه
ا ح�� م� إال ال�(اهة أس��رة ت,��حى ال الق.�(ة ه
ه
 ل,8� خال.ا ان6
ا&ا م�6
&ا _�eن  ال,�ح، م� صاح"�ا _ق��ب ح�� أنه على األس��رة ت�9( ح�� فى

 Fق.ر مV4@ب أنه ال"(ا_ة م� الق.�(ة ه
ه فى نالح� ذاهل، &eل ذلk وراء ما ی�?( أنه ی"(و وه� الغ�ا_ة،
 ه
ا على تق�.� أن ی�Zغى ال.فقة أن الغاو?ة ف��"هه ال,�ح، ت38 ما و?�ج� _ق��ب ،خائف ه! ما

 J��,ارجى، ال�cأن له م,��ح غ�� وأنه ال8(ود، ی�6اوز أال عل-ه وأن ال ��c_ ما )ال,�ح &ع( ما إلى 
o …خ(ودها وورد_ة ع�دها، وم-ادة خارجها، �ال&6 ت
9ـّ�ه ذلk ول�8ق��( عالق.ْ  خلv9 ب�uادْه، جّ!ه ت+ّ

أن التركيز كان على مستوى  
الجذب واالنجذاب، وهو ما  
يـُـسـَـمــَّى أحيانا الكيمياء  
الوجدانية المتبادلة، وهو  

ليس   –كما أشرنا   –مستوى  
مرفوضا من حيث المبدأ، بل  
لعله بداية مهمة ال غنى عنها

القصيدة هنا تبدأ بتعرية هذا  
المستوى من النداء والغواية، 

ستوى قد يقـابله بعض  وهو م
بدايات التعاقد فى العالج  
النفسى، الذى قد يتم بشكل  
مباشر أو غير مباشر بين معالج  
له حضور قوى يبعث على  
الثقة، وبين مريض يحتاج هذه  
الثقة فيستجيب لها بسرعة، 
وبأقـل قدر من الشروط والحذر

أسطورة النداهة من األساطير  
الريفية المصرية، حيث يزعم  
الفـالحون أنها امرأة جميلة جدا  
وغريبة تظهر في الليالي  
الظلماء في الحقول، لتنادي  
باسم شخص معين، فيقوم هذا  
الشخص مسحورا ويتبع النداء  
إلى أن يصل إليها، ثم يجدونه  
ميتا في اليوم التالي، أو يلقونه  
وهو يهيم على وجهه جنونا، 



 .إلخ
 ال6
ب ه
ا _,�غل و9أنه أخ�J، بلغة ی�اد_ه أع�اقها، م� ه�ٌ!  _أت-ه ل�� ذلk، 9ل إلى _,��ع ه� 

 م; على و9أن وذه�ال، صفقات-ة وأقل وتلقائ-ة، ع�قا أكZ^ �qقة إلى الDاه� وراء م� ل��ع�ف ال�"(ئى

�!�ه، وه! ل	�Vاوزه الV@ب م��!X  ���!ع/ أن قة،العال ج.ل ح(9Oة ی!اصل أن �
اول� � م4ه ل	q4ل

 ال�ف�لة، جاذب-ة م� &ال(اخل ما ت�-{ م�: الفق�ة ه
ه تع�-ه ما وه� ح(، ولع/ م*(وع، نW!ص إلى
 ال8� واللع7 ال���9ة، (الل
ة والqال� الqانى ال�,��J  م� نق��ب و\ه
ا اللع7، وحالوة الف��ة، وتلقائ-ة

 .ال��ف.لة والل
ة واالن6
اب ال6
ب ع�( ال��قف اح��ال م� ال�اج7 8
رال مع معا)
(3) 

 ، معاها  اللى   بهْ�}   وأح}
  X!ِْب.  أنــ   َأقــ(َّ

 ، ُجــ!َّاَهـا   ال�ان9ة   وأش!ف
  . وأ{	/ْ   أحلى 
 ، ایـّاهـَا   م;  �غال4iى   وال0!ف

  . َحـاهـْ(بْ    مo  ، ألْ  
 ،ال+
( ع(وس الفq(ة هى ر\�ا ال,�ح، م�(یل ج
ب م� أ&ع( ع�� م� ت�اد_ه ال�ى األخ�J  ه
ه

ى ی�ق(م إذ له _��E م� ول��  ال,�8ى، &ال��(یل ال��ت�Zة ال�(اهة عل-ه ت,��لى أن األج�ل الع�� ه
ا إل
ى ال��املى ال78 م�ار _�eل أن دون  ومعها ف�ها }-�cفى  وت�اوده ال�c�، ه
ا _,�ع� وح�� ، ال6(ل

 ع� ف���اجع ی�اصل: أن }-ق�ر ی��اصل، أن العالقة ل6(ل أراد إن ذلk إلى س"�ل ال أنه _6( ال��اجع ف��ة
 حاه(بْ  مo أل: ال��اجع

 .االق��اب م� ال��اس7 ال8
ر مع ال(اخل، ن(اء _أت-ه ال�.�-C له
ا اس�6ا&ة
 :ت�.ّ  م��4ى“

 ف	ها، ت(وح ت�
iها إی.ك
 “ح. شاف م	; وال

 م� ”ال�cف“ م�: – أز?( وأح-انا – م,اوٍ  ق(ر }-ه ،”ق�ب“ ه� ما ن�8 سعى م� }-ه ما &ق(ر ال78
 .”الق�ب“

  J�,_ kاالق��اب ل�8اولة _,�7�6 م� وعلى _ق��ب، م� على ذل. 
   وتعـافْ(،   ت*اِوْر    والqفلة

 بـْ�ـِ�اَّخـِْ(؟   والّ   ، ب�قـّ(بْ    
  . وتoْW    ب�0اف  ، ناح	�ها  إی.X   مّ.ی[   وانّ 

    العـoِْ.  فى   تـهـَْ(بْ   : ت0لــّـ	ها   ت�4   وال�ان9ة
Xــ9ّة   كــِ.ب   �9امةْ   دqوم�ام(ة  ، وتغ    oِْغ .  

 .ب�لقائ��ها ج��لة هى ما &ق(ر &�"-ع�ها، ض�-فة ال�,�Z�6ة، الف��ة ال(اخلى: ال�عى
 ع� ی�UحUح ال نهای�ه، ه� ال
ه�ل فى االخ�فاء 9ان ل� ح�ى ال�,��J  به
ا ال��eفى ال6اذب الDاه�

 ال�8اولة ه
ه _e"3 إنه بل ال�اع(، ال.ادق ال(اخل داخل إلى ت6اوزه ت8اول خ��ة أ_ة إف,اد م8اول�ه
 م� و\�U?( ال�8-قى، االق��اب م� ال�z?�c أث� على واألع�� األج�ل ال
ات ت�,78 ح�ى األع��
 ثC وم� وع�قها، العالقة -قةح� ع� ب(_ال إال ل-,ا وه�ا فاالن6
اب، ال6
ب &Dاه� &االس��فاء اإلغ�اء

 .”غo وم�ام(ة وتغ9ّqة، O.ب �9امة: “إال ل-! ال��قف أو اإلب(ال ه
ا أن z-9 نفهC 9ى ی"لغ�ا 
 ال فه� االن,8اب، ج
بُ  _فل واألج�ل، األع�� ال�,��J  مع وال6(ل ال�8ار إلى ال,عى ت�اصـُـل مع

وقد يـُـسخـَـط حيوانا عقـابا له أنه  
لهذه النداهة الغاوية  انجذب  

فى عالمها السفـلى بعد أن  
شدته إليه بغوايتها.

هذه القصيدة ال تستوحى  
أسطورة النداهة إال من حيث  
هذا االنجذاب المسحور إلى  
النداء

حين يقترب صاحبنا من السطح، 
يكون منجذبا انجذابا خالصا  
لسحر الغواية، وهو يبدو أنه  
يريد ما وراء ذلك بشكل  

هلذا

نالحظ فى هذه القصيدة من  
البداية أنه منجذب بقدر ما  
هو خائف، يقترب ويرجو ما  
تحت السطح، فتنبهه الغاوية أن  
الصفقة ينبغى أن تقتصر على  
هذا المستوى الخارجى، وأن  
عليه أال يتجاوز الحدود، وأنه  
غير مسموح له أن يخطو إلى ما  
بعد السطح  

  كأن على من يحاول أن يواصل
حركية جدل العالقة، أن  
يستوعب مستوى الجذب  



 ال ألنها ت�ـ3ُْ، لC ”ال(اخل حل�ة“ أن _عل� ه� بل وه�ا، 9ان أو م�ج�د، غ�� األع�� ال�,��J  أن _.(ق
 .اخ�ف3 أو بـَـعـُـَ(ْت  مه�ا ت��ت،

(4) 
  وماصـّ.ق*ى،

  اسّل�ِ*ى،   وال
 َمـِ�ـْ�ـٍ*ى   ما   إنها   واث�   أنا

   ال�اْسAِـْ�ِ*ـى   ه�}   سامع   أنا
o9ه   ل!  حاجى،   م�  . َجاْتـِ*ى   ما   

 هى معها ل-�eل ال.ادق: األصل وج�دها (ال78) ال�8ار اصلةل��  و?��a اإلن.ات، ی�اصل فه�
 .ال,�ح على ب(ل��ها ول-,3
 .“ال�ـَـاسـْـWـِـ�ـْـ*ـِى ه�} سامع أنا“

kتل  J�ل��ه لغ�ای�ها، اس�6ا&ة هى، م�ها _ق��ب _ق��ب، وه� أنه ت�.�ر – ال,�ح على – األخ 
 :أنه نف,ه ی�Zه ور\�ا ی�"هها،
“o9ا ل! حاجى م� “جات*ى ما 

 .ال,�ح ج
ب إغ�اء ب(ا مه�ا حاسC: م�قف ه
ا
 :ه4ا واج/ ت9i4ه

 وه
ا ع(اه، ما 9ل اس�Zعاد على” ال�qح “أص� إذا إال اللهC ،”..أو إما “ل-,3 هى ال�,ألة إن •
 .الق.�J  الc.-ة اض��ا&ات &عt فى إال نادر

 الغاو?ة ح7 ذلk فى &�ا ،ال���!�ات AFل ال���!�ات، لWل ح7 هى ال�8-�-ة ال78 عالقة إن •
ى ال�ى ولW; الع��، إلى FاFا ول� ال,�8-ة،  إلى األم� وصل ول� ب�ف,ها، إال تع��ف ال ه�ا ال,�ح عل

 ال��6ل، ال8� داخلها ب�� ب��ه�ا، ل��8ل ت�"�J  هى ها ،“ت
/ أن “م� ب(ال” ح+ا تلع/ “أن تف�Eل

ی�وال�8 &ال��ع ع�ها رغ�ا اق��ا&ه دون  ت�8ل وه� ح�-قى، ح7 إلى وال,اعى }?� :وال�

(5) 
 –  X)ه  ج�ا   إ�4ا؟   	;ْ   َعـلى   أخ	؟ فـِ    
  ؟ ” إ�ه   بـِـ��انْ    ؟ ال4ایـIِْ   َحاْتــَّ
ى    

  X)َْه؟  َجـ�إ 
oم   vَـiْى   عاجـ�ى،  رسiْـَ!اجـ
 ؟ الُّ(وجْ    ُلـ!نْ   والَ   لـِ

   oم   v+ةِ    عاج)O@؟  الل!جْ   ح�ى   وال  ، ال�(س!  ت 
 ال+اْب؟   ْزَواق  َكفاكِ*ى   ما
 ّب!اْب؟   غ	( م;   وOالة  �9ّا

ى الغاو?ة ه
ه  ال,عى، م�اصلة على مع��ضه ال�,��?ات، سائ� على وصای�ها تعل� إن�ا ال,�ح عل
 إ_�“ أنه: �-اسا ن,�ه( ور\�ا بل
تها، &االك�فاء وتلّ�ح ال�(�عة ال!ج+ات م�و�-ة ع� ت(افع فهى
 مه�ا وهى إ_ه؟)، (&�Eان ض�انا ت�?( ال,�ح على ال�ى ه
ه.“ ال
/ قلة قال ،ح+ا تلع/ أن على رماك

ا م�ف.لة هى ^ال�ا – ت�لـIّ ل;( أ_Eا الUواج ورقة ذلk فى (&�ا ض�انات م� لها ُقّ(مeال هى و – ه 

 فهى ،ح/ ل�+ة ول9} ح/. عالقة فى أJ ،ال���!�ات ال��ع.دة العالقة فى �*ارO!ا أن لV�9عها ت��ح
 وOالة �9ا ،ال+اب زواق Oفاك*ى ما )الDاه� به
ا ل-�eفى إلغ�ائه فـَـعـَـل�ـْـه ما &eل رضاه ع(م م� 7ت�ع6
 )ب!اب؟ غ	( م;

 :وقفة

ليتجاوزه وهو يحتويه، لينطلق  
منه إلى نكوص مشروع، ولعب  
حر

الحب بقدر ما فيه من سعى  
، فيه قدر  ”قرب“نحو ما هو  

من:  –وأحيانا أزيد   –مساٍو  
.”القرب“من  ” الخوف“

الوعى الداخلى: الفطرة  
المستجيبة، ضعيفة بطبيعتها، 

ما هى جميلة بتلقـائيتها.بقدر  

مع تواصـُـل السعى إلى الحوار  
والجدل مع المستوى األعمق  
واألجمل، يفشل جذُب االنسحاب، 
فهو ال يصدق أن المستوى  
األعمق غير موجود، أو كان  

حلوة  “وهما، بل هو يعلن أن  
لم تمـُْت، ألنها ال  ” الداخل

تموت، مهما بـَـعـُـَدْت أو اختفت

قة الحب الحقيقية هى  إن عال
حب لكل المستويات، بكل  
المستويات، بما فى ذلك حب  
الغاوية السطحية، ولو بابا إلى  



 ال�ف,ى؟ العالج فى _8(ث ماذا
ى  العالقة؟ ت�C م,��J  أJ عل

 ��وال�,e وال��أنة اإل_8اء على االق�.ار م,��J  على ال���وحة (العالجات) العالقات إن &.�احة،
 &ال
ه�ل هى نهای�ها أن نUعC ال واالن6
اب، وال6
ب الغ�ا_ة م,��J  إلى أق�ب هى ب(ونها) أو (&العقاق��

 .ال�Eج م,��ة ت�قف هى نهای�ها ت��ن  ق( وjن�ا ال�(اهة، أس��رة أصل فى ال8ال ه� مqل�ا الع(م أو
ى &العالقة ی�تقى ق( ال
J األع�� ال�ف,ى العالج تـَـ�اصـُـل  األع��، ال�,��J  ه
ا على 8اورال� ه
ا إل

 أزمة خالل م; وال4�! فاإلب.اع ال�*A	ل إعادة ی�C &��8 ال���ر ج(ل و?�ل� ال��� _8فU ال
J ه�
 .ذلv أمA; ما ال�(ض

 العالج _,�ى }-�ا وال�,ل-C االن"هار م� أ&ع( إلى ق(ما ال�Eىّ  م� ال��ضى أغلc_ 7اف ل�اذا
 &�ا }-ه ال��?t و?�� إال ت�eل إعادة أو ن�� القإ^ }-ه ح�-قى عالج ی�ج( ال ال�,��eى؟

 العالج فى و\ال
ات ه�ا، م� &�Eاعفاته، وال�ه(ی( وصع�\اته مcا^ـِـِ�ه &eل” ال�غ		( مأزق  “ن,�-ه
 إلى وال8
ر ال�cف ه
ا ی��ادJ ما و�q9�ا وال�z?�c، &ال�cف م.اح7 وال�8
ی�، ال8
ر _�eن  ال�6عى،

 زملة إلى ال��ض-ة الUملة ت��قل أو ف6أة، العالج ف��ق�ع ال���، م,��ة (ت�6ّ  ح(ة أكq� دفاع آل-ات rه�ر
�qمقاومة وأق(ر صال&ة أك. 

 ”ال,المة“ مفEل�� &ال�,��e، و?��ه�ن  ال��أن��ة، _,��نه وأح-انا &ال�,��e، ی"(أون  ال
ی� الUمالء إن
 ال��� م,��ة إلى ور\�ا ج،العال خالل م� ال��� م,��ة إلى ی����ن  ال أح,�) ال��7 (وأن وأخ��ا أوال

 :مi(راته لله(ب لW; ال�i.أ، ح	^ م; وم0ا{( آالم دون  ن�! ی!ج. ال ألنه ب�م�ها،
  دّیــْة،   ال�قل	+هْ    ناقة   مo   أنا
�9ّةْ    اْلـِ�oْ  “ جّ!اo9H    َX   وال”،  
  ، بـَْ�ـ(ایْلهـَا   ب4ّـ!تــة   9Hه   والَ 
  ، لهاَ دی   ماسv   عّ	ـل   9Hه   وال

C9ل و\�غ kی� ذل
�?ة فال�"-عة وال��8، واإلن�ار ال�8Zة، ال�"-عة هى ال?�Zا ال
eال�(اء _,��� وه 
 ال�انعة ال(فاعات وjعالن ال.( و?8ل ال�8
ی�، &ال�قابل ف���اصل ال���، حفU إص�ار ت�اصـُـل مع الcفى،

 والغ�ا_ة ال6
ب &عالقات ��فى_, أن ی�?( أنه ذلk خالل م� یq"3 ال
J الV@ب م
ل ،ال��اصل م�
 .”ال78“ ول-! ”ال78 ك�Dام“ 9ان ل� ح�ى ال,�8-ة

(6) 
  الِهـِْ!.  حاْتالقى  م4ّى،  أFْعـَ.ْ   تqّ0ى،  إوعى

]	iـَِابْ   ل!ْه*ـى ما   دا   ال
  . اْصـ
  . یـِ	ـVِـُ!ا   ما   َقـiـْلِ    سـَاف(ُوا   ُدولْ 
  ال�ْ..   ب4	4ا   ما   ی!م   م; 
  . ال�اِنى  الVّ!انى   ل�.ا  

  . الiّ(انـِى  سّ.X  ، عاج+vْ    مo   كان   وانْ 
  ، الل�+ة   فق�[  ت+قى

 oِْـ	ال�+ةْ    ومان .  
 :مه�ة وقفة ه4ا
�?ة العالقات إنZى ت�"�ى ال  م4@ م
لها، فى ت�ضع ال�ى األولى ال�!اصل ل4َiِات سالمة أساس عل

 .ال4امى ال4اF\ فال9Wان األساس9ة الUقة ب	[ بها ی4iى ال�ى وهى لغ(ضها، وق�ها، فى ت!ضع الqف!لة
 أن ب( ال ال78، ع�ل-ة بـ) ل-,�قلّ  (ال فى ل-ارك داخلها ت�ل� أن ت,��-ع ال
J) (أو ال�ى إن

العمق

لكن التى على السطح هنا ال  
تعترف إال بنفسها، ولو وصل  

تلعب  “األمر إلى تفضيل أن  
، ها  “أن تحب“بدال من  ” حبا

هى تنبرى لتحول بينهما، بين  
والساعى   داخلها الحر الجميل،

إلى حب حقيقى، وهو تحول  
دون اقترابه رغما عنها بالمنع  
والتحذير والتشريط

هذه الغاوية على السطح إنما  
تعلن وصايتها على سائر  
المستويات، معترضه على  
مواصلة السعى، فهى تدافع  
عن مشروعية الوجبات السريعة  
وتلّوح باالكتفـاء بلذتها، وربما  

يش رماك  إ“نستشهد قياسا أنه: 
على أن تلعب حبا، قـال قـلة  
الحب

إن العالقـات (العالجات)  
المطروحة على مستوى االقتصار  
على اإليحاء والطمأنة والتسكين  
(بالعقـاقير أو بدونها) هى  



 إلى وح�(ة، ل-,3 أنها إلى( ال4�! أزمات فى ج.ی.ة والدة أJ فى ذلk &ع( ثC ){فلةً  ا{�أن[ ق. ت��ن 

ا ،بهI وتع�(ف ف�(�.هI بها و�ع�(ف!ن  ی(�.ونها �آخ�? م� جUء أنهاe4ى أن الف�صة لها ت�اح هiنف�ها ت 
 .آخ(هI ول�9[ أولهI، هى أص8اب، له ب��ا ب��ا)، ل�ف,ها ول-!” )ب	�ا“

 ه
ا س"7 تعل� إن�ا” اص
اب ل!ه*ى ما دا الi	[: “ال(اخلى ال�cاء ه
ا تع�J  وهى ه�ا فالق.�(ة
ى ال��(یل لإحال وتع�Jّ  ال�"��، اله�وب  ،ال��6لة الف��ة ال�فلة ال8Z� ج�-ة م8ل ال��عة، س�ح عل

 إن�ا ت8��9ا مه�ا وهC أب(ا، أم�ا مغّ
_ا واقعا _E8�وا لC أشZاحا 9ان�ا ألنهC أص8اب له ل-! ”ال"�3“
 ._Dه�وا أن ق"ل و?�cف�ن  أنف,هC، مع س�ا یلع"�نها ال��اصل، تZه ال78، تZه ال8-اة، تZه ل�Zة یلع"�ن 
 “یV9!ا ما قiل ساف(وا دول“
 أصال؟ ”ی���ى“ أن دون  (ب��ه) ذاته ^فال ی"�ى أن _عقل هل ل�� 

z-9وه� ی���ى و 
 القi!ل )ال�8-قى ال��اصل دون  ل��8ل أ�-�3 ال�ى ال�8اجU إال ت�اجهه لC ُوج( م�
 ال78 ب
رة إلقاء ن دو  ،ال"(ا_ة ق"ل بل ال"(ا_ة، م�
 فعال ال�8اجU ه
ه ف8ال3( والعqاء واألخ@ واالع�(اف

 ب��ه ح�ل ال
J ال�,��?ات ال��ع(د ال78 ذلk ؟”م�6(دا ح�-�-ا حZا“ ح�� 9ل ُأكـُـلـُـها ت�تى أن _��e ال�ى
 س. فق� ل9} ال�.ود، Fإقامة( ع�ه (االس�غ�اء ال�-eانUمات إلى أدت ال�ى تلk ب�اس�ة ی��امى أن و\��

 .األولى األمان ع.م إلى �*	( ال@X وه! ال�انى، الV!انى �.ال و�ن�ا العالقة، ع; الi.یلة الi(ان9ة الغ!ا�ة
 ه� &ع( لC وه� ال���املة، العالقة دون  ل-�8ل اح�-ا^-ا حاجUا 9ان &الغ�ا_ة ت�-�ه ال
J فال8اجU إذن: 

 أما ،“ال�انى الV!انى ال�. “الق(_C ال8اجU إلى ال,"7 ی�جع وjن�ا ال8ال-ة، اإلعاقة فى األساسى ال,"7
 فى أو س�?عة، وجZة فى الU6ئى ال��اد ل-8ق� &الالزم _ق�م أن ه� م�ه ال��ل�ب ف�ل ال"�انى، ال,( ه
ا

 ال�اك; (الuواج ال�.X {!ل ف(�uرعلى ال.ی/“ م; ال���0(جة ال!ج+ات �4Oام رات+ة، رس�9ة واج+ات
 ال�,��J  وه
ا به
ا، }-�eفى ال�,��?ات إلى م��CD ت.ع�(J ج(لى ل�tZ ب(ا_ة _�eن  أن دون .( ال0ام.

 .ذلk غ�� ه� ما 9ل إجهاض مع ال�,��eى، ال�ف,ى العالج م,��J  أ_Eا _قلل ه�
 ه
ا _�eن  ور\�ا ال���، م,��ة ع� ب(_ال أ_Eا ه�و\ى ب���ص ساخ�ة، ب��ص-ة ال8ال-ة الق.�(ة ت��هى

�qال أك-qت�  J��,ة الل@ة “أس���اها ال�ى العالقة ل�O)�*�ع\ الF ]ال!ق( ” J��,انى)، ال�qل-! �وه ال 
 :أ_Eا ال��� م,��ة ل���-z جاهU فه� ،واالنV@اب الV@ب م��!X  م� �q9�ا أفEل

(7) 
  ، هiْلهْ    تW!ن    واح.ة  على   دّور

  . ِنiْلهْ    َحِْ!ة   ِم;ْ   بْ��ُ!َرقْ 
vة   قْل/   ت.یل�ال0ّ�ا !!  

 VُFّْ!اَ�ا   دع!ة  ومالWِ*ى
….. .  

  نفـِ�ى،   كان   ما   �ا
{F    ْاروح�ى   iى   ما “ قل*ِ�W
ْ�ُ .”  

 قل/ “و?أخ
 _ع�ى &أن _غام� أن عل-ه ،”حZا یلع7“ &أن _�eفى وال _78، أن ی�?( م� أن ی"(و
 .رأسها أو &أوراقها وال_�eفى” ال�0ا�ة
;Wن  هل ول!A� ة�ل أحا{�ه إذا إال قل/ لل�0اO 9امها ف(� م; وجف[ ذبل[ ال�ى األوراق ه@ه� 

 ال�0ا�ة Fقل/ ل�A9فى الل+ة األوراق به@ه یلقى أن ی(�. م; إن  وال.فاعات؟ ا�ةال
� فى ال(ائع ب.ورها
 .م���هل ق4اص ه! و�ن�ا م
+ا، ل9} أ��ا ه!

 :(أخ(X  (م(ة و�ع.
 .لA9;.  أصع7 أص38Z ال�,ألة أن إلى خ�ل

أقرب إلى مستوى الغواية  
والجذب واالنجذاب

تـَـواصـُـل العالج النفسى األعمق  
الذى قد يرتقى بالعالقة إلى  

ا التحاور على هذا  هذ
المستوى األعمق، هو الذى  
يحفز النمو ويطلق جدل التطور  
بحيث يتم إعادة التشكيل  
فـاإلبداع والنمو من خالل أزمة  
المرض ما أمكن ذلك

لماذا يخاف أغلب المرضى من  
المضّى قدما إلى أبعد من  
االنبهار والتسليم فيما يسمى  
العالج التسكينى؟ 

قيقى فيه إطالق  ال يوجد عالج ح
نمو أو إعادة تشكيل إال ويمر  

مأزق  “المريض فيه بما نسميه  
بكل مخاطـِـرِه  ” التغيير

وصعوباته والتهديد  
بمضاعفـاته، من هنا، وبالذات  
فى العالج الجمعى،

إن الزمالء الذين يبدأون  
بالتسكين، وأحيانا يسمونه  
الطمأنينة، وينتهون بالتسكين، 

ال وأخيرا  أو ” السالمة“مفضلين  
(وأن الطيب أحسن) ال ينتمون  
إلى مسيرة النمو من خالل  



 ف�هون(  له، ن���لI ال (الq0أ)، ال!اقع ن��ع�ل: “ب(یل ل(ی�ا _�e لC ل� ح�ى ال"(ا_ة، م� قل�ا  
;
 ”.نغ	(ه ح�ى ن��ع�له ون
 وأش-اء وال�ال، وال8�?ة ال(_�ق�ا^-ة م,ألة مqل مqلها (ر\�ا ه
ه؟ ال78 م,ألة فى ذلk ن,��-ع فهل 
 J�ة أخ��q9)، و�ذا Iع لqفهل ن�� ;A�� !ج!د ن(ضى أن�الF اع�+ارهF ؟ ال.افع ال!اج/ ال4ق�v�)
 أم لل�

Iاع�+اره له ن���لF یل.iال Iا ال.ائ�(ه؟ ی!ج. ال {ال	غ 
 X)ُهل تـ  ]ْ
 أصع/؟ أم أسهل ال��ألة أص+
 م��
9ال؟ اس��(اره ل9+ح لل�A; ن���لI أم م�4Aا؟ لA9!ن  ال���
	ل فى ن*�غل هل

 عالقة إرساء في ل��6ح وُتعّ�?ة، ذلk 9ل في ت�cض ال4ف�ى فالعالج الWل	9A94ة ال�قابلة ج.ل9ة
 .وال��اورات األالع�7 ه
ه 9ل ب�غC ناض6ة إ_6اب-ة

 و�ع.
 .وال��4	( ال*(ح وصا�ة م; ی�0ل� أن شاء ل�; م�Wامال ال��; ه! ها 

(1) 
یــة   مAـُْ
ـ!لة   وع	!ن   ، ْمـ4َـ.ِّ

  وتِ*ْ..   ِتْ�ِ
ـْ(                   
 ال�9ّة   وش  على  م4.یْلها

 : ت�ـ.ْ   ِمـ��4ّى                    
  ، ف	ـها  ت(وحْ    ت�
iْـها  ، إی.ك 

  . حـ.ْ   شـَافْ    م	;ْ    وال   
(2) 

      ؟  ال4ّ.اهة   واد   �ا  ماتW!ن*ى
 ؟ ا�اها   ال94ّVة   ح(Oات   

………… 
  . عاْرُفهْ   مانـoْ9ِ   مـِاللّـِى   خا�n   أنا
  شا�ُفــْه.   مانo9  ِإللِّى   شا�nْ    أنا

 ْp4ى  خ!فى  وتـْالِحـ�ـّqَْتـ .  
  ى:�ع4   إ�ه   قال  ، كالم  وتق!ّلى

o   ، بـ�uْادة  جّ!هْ    مات+ّ
   v9عالَقــ.ْ    خّلــ .  
  ، ال�	ـّاَدة  ع!دX   ح(Oة   ش!ف
 ال0.ْ    لــ!ن    ش!ف 

(3) 
 ، معاها  اللى   بهْ�}   وأح}
  X!ِْب.  أنــ   َأقــ(َّ

 ، ُجــ!َّاَهـا   ال�ان9ة   وأش!ف
  . وأ{	/ْ   أحلى 
 ، ایـّاهـَا   م;  �غال4iى   وال0!ف

  . َحـاهـْ(بْ    مo  ، ألْ  
   وتعـافْ(،   ت*اِوْر    والqفلة

العالج، وربما إلى مسيرة النمو  
برمتها، ألنه ال يوجد نمو دون  
آالم ومخاطر من حيث المبدأ، 
لكن للهرب مبرراته

الطبيعة البشرية هى الطبيعة  
البشرية، وهكذا يستمر النداء  
الخفى، مع تواصـُـل إصرار حفز  

مو، فيتواصل بالمقـابل  الن
التحذير، ويحل الصد وإعالن  
الدفـاعات المانعة من  
التواصل، محل الجذب

إن العالقـات البشرية تنبنى  
على أساس سالمة لبِنَـات  
التواصل األولى التى توضع فى  
محلها، منذ الطفولة توضع فى  
وقتها، لغرضها، وهى التى  
يبنى بها بيت الثقة األساسية  

ابض النامىفـالكيان الن

القصيدة هنا وهى تعرى هذا  
البيت دا ما  “الخواء الداخلى: 

إنما تعلن  ” لوهشى اصحاب
سبب هذا الهروب الكبير، 
وتعرّى إحالل المنديل على سطح  
الترعة، محل جنية البحر الطفـلة  
الفطرة الجميلة



 بـْ�ـِ�اَّخـِْ(؟   والّ   ، ب�قـّ(بْ    
  . وتoْW    ب�0اف  ، ناح	�ها  إی.X   مّ.ی[   وانّ 

    العـoِْ.  فى   تـهـَْ(بْ   : ت0لــّـ	ها   ت�4   وال�ان9ة
Xــ9ّة   كــِ.ب   �9امةْ   دqوم�ام(ة  ، وتغ    oِْغ .  

(4) 
  وماصـّ.ق*ى،

  اسّل�ِ*ى،   وال
 َمـِ�ـْ�ـٍ*ى   ما   إنها   واث�   أنا

   ال�اْسAِـْ�ِ*ـى   ه�}   سامع   أنا
o9ه   ل!  حاجى،   م�  . َجاْتـِ*ى   ما   

 )5( 
 –  X)ه  ج�ا   إ�4ا؟   	;ْ   َعـلى   أخ	؟ فـِ    
  ؟ ” إ�ه   بـِـ��انْ    ؟ ال4ایـIِْ   َحاْتــَّ
ى    

  X)َْه؟  َجـ�إ 
oم   vَـiْى   عاجـ�ى،  رسiْـَ!اجـ
 ؟ الُّ(وجْ    ُلـ!نْ   والَ   لـِ

   oم   v+ةِ    عاج)O@؟  الل!جْ   ح�ى   وال  ، ال�(س!  ت 
 ال+اْب؟   ْزَواق  َكفاكِ*ى   ما
 ّب!اْب؟   غ	( م;   وOالة   �9ّه

  دّیــْة،   ال�قل	+هْ    ناقة   مo   أنا
�9ّةْ    اْلـِ�oْ  “ اXَ ج!ّ    o9H   وال”،  

  ، بـَْ�ـ(ایْلهـَا   ب4ّـ!تــة   9Hه   والَ 
  ، دیلهاَ    ماسv   عّ	ـل   9Hه   وال

(6) 
  الِهـِْ!.  حاْتالقى  م4ّى،  أFْعـَ.ْ   تqّ0ى،  إوعى

]	iـَِابْ   ل!ْه*ـى ما   دا   ال
  . اْصـ
  . یـِ	ـVِـُ!ا   ما   َقـiـْلِ    سـَاف(ُوا   ُدولْ 
  ال�ْ..   ب4	4ا   ما   ی!م   ;م 
  . ال�اِنى  الVّ!انى   ال�.  

  . الiّ(انـِى  سّ.X  ، عاج+vْ    مo   كان   وانْ 
  ، الل�+ة   فق�[  ت+قى

 oِْـ	ال�+ةْ    ومان .  
(7) 

  ، هiْلهْ    تW!ن    واح.ة  على   دّور
  . ِنiْلهْ    َحِْ!ة   ِم;ْ   بْ��ُ!َرقْ 
vةال0ّ�ا   قْل/   ت.یل� !!  

 VُFّْ!اَ�ا   دع!ة  ومالWِ*ى
….. .  

  نفـِ�ى،   كان   ما   �ا

إذن: فـالحاجز الذى تقيمه    
بالغواية كان حاجزا احتياطيا  

ن العالقة المتكاملة، ليحول دو 
وهو لم بعد هو السبب  
األساسى فى اإلعاقة الحالية، 
وإنما يرجع السبب إلى الحاجز  

السد الجوانى التانى“القديم  

تنتهى القصيدة الحالية بتوصية  
ساخرة، بنكوص هروبى أيضا  
بديال عن مسيرة النمو، وربما  
يكون هذا أكثر تمثيال  

ها  لمستوى العالقة التى أسمينا
” اللذة المشتركة بعض الوقت“

(المستوى الثانى)، وهو ليس  
أفضل كثيرا من مستوى  
الجذب واالنجذاب، فهو جاهز  
لتوقيف مسيرة النمو أيضا

يبدو أن من يريد أن يحب، وال  
، عليه  ”يلعب حبا“يكتفى بأن  

أن يغامر بأن يعطى ويأخذ  



{F    ْاروح�ى   iى   ما “ قل*ِ�W
ْ�ُ .”  
 و�ع.
 وال�8اوالت، وال�8ارات، األلعاب ه
ه 9ل ف�ها &عالقة _غام� أن ال�ف,ى (ال�عالج) ال�"�7 _ق"ل هل

 ت�6ادل( أن 9لها ال�عى ل�,��?ات وس�ح العالج ص(ق إذا م�ل�ب ه
ا 9ل ل�� واإلق(ام، وال��اجعات،
 .”عل-ه واف��قا عل-ه اج��عا“ ،”خلق��ى �9ا ر\�ى“ واإلب(اع ال��� فه�

 ^�! ق( ال�ح _�eن  أن وخ�3 ت�ص�له، أرادت ما &.ع�\ة شع�ت الق.�(ة له
ه م�اجع�ى أث�اء
tZع� ن ق�اءة _ع�( أن رJءالقا م� دع�ة مع ال�غام�ة ه
ه على االق(ام فق�رت تe?�8ه، وأخ�( ال

 .!!ل�ح وصا_ة دون  الق.�(ة
 .وشe�اً  ع
رًا،

………………  
……………….. 

 )القادم األسi!ع ون!اصل (
________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا لكترونياإ ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 الديوان فى القصيدة هذه أبيات بعض نزلت أن سبق[2] – 

 لكننى” الخساية قلب “بعنوان 2017 مؤخراJ (  النفس أغوار)

 “النداهة “األصلى العنوان هذا أفضل وعMـدNتM  تراجعت

 )74 هامش (انظر كتب!! أربعة بين توزBع وقد[3] – 

 دار ،”الهالل رواية“ سلسلة ،”النداهة“ إدريس يوسف[4] – 

 .القاهرة – 1969 الهالل،
  

واليكتفى  ” قـلب الخساية“
بأوراقها أو رأسها

هل يكون للخساية قـلب إال إذا  
أحاطته كل هذه األوراق التى  
ذبلت وجفت من فرط قيامها  
بدورها الرائع فى الحماية  
والدفـاعات؟  إن من يريد أن  
يلقى بهذه األوراق الصلبة  
ليكتفى بقـلب الخساية هو أيضا  
ليس محبا، وإنما هو قناص  
مستسهل
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