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  : لقارئها   تقول   الكلمة   كأن

ـَنِى،   لو   ياويحك•   قرأتـ

ـْرأنى،   لم   لو   ويانقصك •   تـقـ

لو    مسئوليتك   ويا• 
ـَنِى، ـْت ـِم  فهـ

 تفْهمنى،   لم   لو   حيرتك   ويا • 

ـَنى،   لو   عارك   ويا•   نسيت

ـّرتنى    غباؤك   ويا•  لو تذك
 )جدا(

 
 

 

 

 
 

 : وصاحبها   لقارئها   الكلمة   تقول

  ذلِّ   من تحمينى    أن   تقدر   هل
 :الدعارة 

من   أمام   إال بى    تتلفظ   فال 
 يحبنى، 

 ما أعنى،   عمق إلى    يصل

 فتصله مسئوليته عنى،

  فعال   األرض على  سيرنى في 
 قادرا مغيرا 

 

 

  
  

 
 مقدمة

 تتحدى )الكلمات( الكلمة تقف اليوم

 األشكال وبكل مجال كل المتنوعفى حضورها بكل

 التحدى نقبل أن إال خيار أمامنا وليس

 

(190) 

ـُلقى   ما   وراء   تلهث   نفسك   تركتَ   لو   .“الدشت“   سوق  فى  فقابلنى ، ثانية   كل   المطابع   أمعاء   به  ت

(191) 

  .العطن   بركة  فى  فقابلنى ، إشراقا   الكتب   صفحات   يزين   عما  – استرخاء -  عقلك   أبواب   أقفلتَ   لو

(192) 

  .التيه   بئر  فى  فقابلنى  ، رؤية   أو   اختبار   دون  رأى،   وكل   كلمة   لك   مع   تبدلْتَ   ولو

(193) 

 ، بفعله   وملتزم   مسئوليته  حمل على   قادر   أنك   تعرف   ما   األلفاظ   بين   من     اخترت   ولو

 ، ومنها منك،   ويحك فيا 

 .لها ثمنا دفعت ما وعليك عليها وحالل

(194) 

  : لقارئها   تقول   الكلمة   وكأن

ـَنى،   لو   ياويحك•   قرأتـ

ـْرأنى،   لم   لو   ويانقصك •   تـقـ

ـَنى، لو   مسئوليتك   ويا•  ـْت ـِم  فهـ

 تَفْهمنى،   لم   لو   حيرتك   ويا • 

ـَنى،   لو   عارك   ويا•   نسيت

ـّرتنى لو   غباؤك   ويا•   )جدا( تذك

(195) 
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 : وصاحبها   لقارئها   الكلمة   تقول

  القيام   عن   لعجزك اخترعتنِى  
 ،..أعنيه   بأمانة ما 

ـْنِى   :فاحفظ

 خوفك،   طيات   بين تخفينى    بأال 

ـْنىبترجمتى إلى ما  وال تشوه
 تتصور أنك تعرفه،

 بجوار ما ال تعرفه، أو تركننى

 .وكأنك تعرفنى وتعرفه

 

 

  

 : لقارئها   الكلمة   تقول

 معانى،   طبقات   بكل   لغيرك  فاتركنى  سطحى   إال  رسمى  فى   تر  لم   فإذا ، منك  أبقى   أنا

ـِل  أو ـَه،   لما   أهٌل   هو   من  يأتى  حتى  شكالً، صورتى   احم  أغفلتـ

 !!! الكتابة   اخترع   من   التاريخ   وليشكر   

  

(196) 

 : وصاحبها   القارئه   الكلمة   تقول

 :الدعارة   ذلِّ   من  تحمينى   أن   تقدر   هل

 يحبنى،  من  أمام   إال  بى   تتلفظ   فال 

 أعنى، ما   عمق  إلى   يصل

 عنى، مسئوليته فتصله

 .مغيرا قادرا   فعال   األرض  على  فيسيرنى 

(197) 

 : وصاحبها   لقارئها   الكلمة   تقول

 ،..أعنيه   ما بأمانة   القيام   عن   لعجزك  اخترعتَنى 

ـْنى   :فاحفظ

 خوفك،   طيات   بين  تخفينى   بأال 

ـْنىبترجمتى وال  تعرفه، أنك تتصور ما إلى تشوه

 تعرفه، ال ما بجوار تركننى أو

  .وتعرفه تعرفنى وكأنك
 

***   ***   *** 

 والطـــبفــي العلـــوم " النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  اعـــداد نخبـــة مـــن أبـــرز االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرب
  المتجر االلكترونيعلى " النفسانـــــي " المعجــم 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 
 

 ) تحميل حر ( " النفسانـــــي " المعجــم دليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى " النفسانـــــي " المعجــم 
  ) تحميل  حر (العربي  "الموســـع "مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Ar.pdf 
 

  ) تحميل  حر (االنكليزي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Eng.pdf 

 
  ) تحميل  حر (الفرنسي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Fr.pdf 

 

  على الفايس بوك" النفسانـــــي " المعجــم 
204277553287741/-Encyclopedias-https://www.facebook.com/Dictionaries  
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