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 :مقدمة  
 أكثر يستعمل تعبير وهو ،“األخفى اللهو” يشترى بأن المقطع وانتهى األول “ الزبون” أمس عرضنا    
 النفسية الدفاعات استعمال وفرط العمى إلى يشير وهو ،“الخفى اللهو” باسم المصرية العامية فى
 )المكانزمات(

 !!!! النفسى الحب “ماركت سوبر” فى الثانى الزبون هو هو اهذ و   
 -2 - 

    وجنابك؟  =  
 أعلم   ال  -  
 ؟   طلباتُك  -  

ـِلْم،  .. “أتناوْل  “ -      أسـتَـس
ـَّد ـَب  كاِئن   هو   ما  فى    أتَـع
 أمرى   واقع   وأبرر

ـَّم ـَكَـل ـَّم    . .  أت ـَكَـل ـَّم   . .  أت ـَكَـل   أت
    تذكرتك؟ =

 المسرح  أعلى  فى  -  
    باألنعام  مألى   قاعتنا  =         

 مكان  أى  فى  أجلْسنى  -  
 الناس   خلف   الزائد  الكرسى  فى

  األبكم   التَّيس   بجوار
    تغيب   البطُل =

   تحزن   ال  . . . . . . –               
ـُب    ، دوره   ألع

   الكُوةْ،   خلف   من   أسمع   ما   وأكرر
   سيفهم   أحد   ال  . . .  شيئا  تخشى   ال

    وتكتم   صوتك   ترفع   ال  = 
ـَم  ..  سمعا  -   ـَم  .. ت ـَم   ..ت ـَم  ..ت ـَم .. ت ـَم ..ت  ت

ـِّم =     تغنم   سل

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



  األسلم   اخترتُ  -  
ـَّم   الصفُّ =  تنظ

ـْر  أحلى   ما  -   ـَررم  ..  وقوفا   السـي   تررم ..  ت
 رم ..  رم ..  رم .. رم. 

**** 
 الطبنفسى الفكر بإرهاصات القصيدة وعالقة التعقيب مع واألخير الثالث الجزء نعرض وغدا(

 )التطورى
 العالج( عن األول كتابى إلى انتقلت لكنها ،“اللعبة سر“ديوانى بها اختتمت قد كنت القصيدة هذه – ]1[

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح وكالهما ،)والناس والعلم واإلعالم الشائع بين “مقدمة” النفسى
 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

   .المقطم مدينة 9
  Friendship of sePurcha “للبيع صداقة” كتاب من مستلهم وعنوانها

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010418.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 -

Documents/eBArabpsynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ 
  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

***  ***   ***  
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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