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تقنع   حياته   َمنْ    ال تحاول أن ُ
 ، ضالله فى   

  سألك العون   إذا   لكن  
يكتشف    أن على     فساعده 

  يبحث   ، ولسوف فيفشل زيفه  
 ، بديل   عن 

فيما كشفتـَه له    وقد يجده
 بصدقك،

 فـإن تراجع وتمسـك بضالله،

فدعه يتعرى إن عاجال أو آجال ، 
 ينفع بذلك غيره،

حتى لو كان هو قد تنازل عن  
 فرصته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
  

 مقدمة
 ننتهى حتى تحتملوا رب يا  

 نهاية للحكاية كان إذا   
 شكراً     

(86) 
 ، ضالله  فى   حياته   َمنْ    تقنع ُ أن تحاول ال

 ، بديل   عن   يبحث   ولسوف ، فيفشل  زيفه يكتشف  أن  على   فساعده   العون سألك   إذا   لكن  
 بصدقك، له كشفتـَه فيما يجده وقد

 بضالله، وتمسـك تراجع فإن
 غيره، بذلك ينفع ، آجال وأ عاجال إن يتعرى فدعه

 .فرصته عن تنازل قد هو كان لو حتى
(87) 

 زيفك، ينكشف أن بعد ، السيئة   الظروف  فى   يظهر  الذى   سوؤك
 .فقط الظروف سوء وليس أصال، أنت سوؤك هو

 جديد من وابدأ واعترف، تعّلم،
 

(88) 
 مآقى   ومن  ، الخدود   خلف   ومن   األسنان   بين   من   تقول   لسمعتها   االجتماعية   للضحكات   اإلنصات   أحسنتَ    لو

 مزعجًا، رائعاً   َعْلَقماً    مرا   كالما  العيون: 
  : عينات   عشر   ولو   تسمع   أن   تجرؤ   هل
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  من   يمول   المزيف   التواصل
 بنوك أهمها :    من   قروض 

 بنك التقوى الصفقـاتية،• 

 ، بنك تروس المطابع•   

 ، النت   بنك أجهزة • 

 ،  الكحول   بنك مصانع • 

 بنك القنب الهندى،• 

بنك شعارات مواثيق حقوق  • 
 اإلنسان المكتوبة جدا

بنك الديمقراطية اإلعالمية  • 
 المستوردة

بنك الفيسبوكات الخبيثة  • 
والتغريدات الناعمة (أكِمْل  
  من فضلك

 .وحَدكْ    أدعك  …… وْحِدى  دْعنى1- 
 . ) ء (  َسَوا  الهوى  فى   كلنا 2- 

 الخبر  على   كتم  ،… بالى  فى  هو  بالك  فى  الذى -4 بالى.   آخذ   ال  …بالك     تأخذ   ال3- 
 .القبول  تعطينى  ….ُقبلة   ُأعطيكَ  5- 

 . ) أصالً  أراك   أال   مقابل  فى  كلى الترانى (  أفوتْ    وأنا   فوتْ  6- 
 .”عالبركة  ، َجْمعاً ” ،….،”الحيسى  العَمى  أحلى   ما7-”..
 شاطر، والعاقل  ، عاقل   قل   ولكن…داعر   تقلْ    ال 8- 

 (!(يستأهُلون المغفلين، استغفل  من  بخت يا 9- 
 .واستعبط   َخَطف   من   يابخت10- 

 

(89) 
 لزجة، بأسحلة القتال من جدوى ال  ، لسانك   أنت   فأدخـِل  ،   لسانه   داخله   لك   يخرج   حين

 ُحرا ليبدأ حاله األذكى ولُيَلْمِلم
 .الجبان الجرى إلى حاجة دون

(90) 
ل   المزيف   التواصل أهمها بنوك    من   قروض   من   يمو:  

 الصفقاتية، التقوى بنك• 
 ، المطابع تروس بنك •  

 ، النت   أجهزة بنك • 
 ،  الكحول   مصانع بنك • 

 الهندى، القنب بنك• 
 جدا المكتوبة اإلنسان حقوق مواثيق شعارات بنك• 

 المستوردة اإلعالمية الديمقراطية بنك• 
  …).فضلك من (أكِملْ  الناعمة والتغريدات الخبيثة الفيسبوكات بنك• 

 

***   ***   ***   

 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

 ) االنجازات كامل  شامل(
 :بمناسبـــــــــة

 " العربية النفسية العلوم شبكة" العلمي الموقع الطالق عشرة الرابعة الذكرى -
  2017  جوان 20 الى 13 من " النفس وطب علوم في"  ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات الثاني السنوي االسبوع" اختتام  -

  
 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

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

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


