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  مقـاالت ودراسات

 

  عاما من التواصل 16عاما من الكدح   18شبكة العلوم النفسية العربية  
   !!*نفـــس نفـــٍس إستقـامــــت

                          

  صـــــادق السامرائــــي. د
  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   
 

        sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

 

  .مهداة إلى الشبكة العربية للعلوم النفسية بمناسبة يوم إنطالقها المنير*

 
 

  ذاُتها ترقى بعزِّ الِفكرةِ ***  ***   قّوُة النفِس ونفُس األّمِة         
  واْبعِث اآلمالَ رغَم الَنكسةِ ***  ***   ال تقـْل كنا فكنـّا غادرْت   

  وبها اإلنساُن أْصلُ القّوةِ ***  ***   بُمراٍد أْورقْت     في حياةٍ 

  وبنا األياُم رمُز القُدرةِ ***  ***   كْيفما شاءْت رؤانا إنّنا   

  إنَّ ِفعلَ الحقِّ بيُت الِحكَمةِ ***  ***   أّيها الساعوَن نحَو الُمْرتقى   

  الَهْجمةِ في بعيٍد من شديد  ***  ***   هاَنِت النفُس وأمٌّ إنضوْت   

  أطعَم األجيالَ سوَء الرْؤَيةِ ***  ***   َحرُب نفِس وَدماٍر للُنهى   

  أذهَب العقـلَ بناِر الفتنةِ ***  ***   وأتاها بَعصيٍب فـائٍق   

  وبها الديُن بقـاِع الِمحنةِ ***  ***   َمذهٌب فيها كديٍن قد َبدى   

  بكْوِن الِذْرَوةِ ِمثلما عاشْت  ***  ***   إّنها أمٌّ أرادْت َحقها   

  إنّنا نرعى نفوَس الَيقظةِ ***  ***   يا رفيَق الدرِب يا نبَع الُمنى   

  وَعناِء لدواِم الَغفـلةِ ***  ***   بعطاٍء من صفـاِء الُمستقى   

  أطلَق اإلقداُم روَح النجدةِ ***  ***   وإذا الشعُب تسامى للُعلى   

  ّدْت بدواِم الثورةِ وتح***  ***   هكذا تحيا شعوٌب كافَحْت   

  يبعُث الروَح بقـلِب الَصخرةِ ***  ***   وتواصْت بَدؤوٍب فـاعٍل   

 
 
  
 
 ال تقـْل كنا فكنـّا غادرتْ 
 واْبعِث اآلمالَ رغَم الَنكسةِ 

 
 
  
 
كْيفما شاءْت رؤانا إنّنا   

 درةِ وبنا األياُم رمُز القُ  
  
 
  
 
يا رفيَق الدرِب يا نبَع الُمنى  

 إنّنا نرعى نفوَس الَيقظةِ   
  
 
 
 
وإذا الشعُب تسامى للُعلى  

 أطلَق اإلقداُم روَح النجدةِ   
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  ْكِسُب الرمضاَء لوَن الُخْضرَةِ ***  ***  ُ وكذا كنَت وكنـّا وابال   

  يمنُح اإلنساَن فيَض البهجةِ ***  ***   قد تواصلَت بعزٍم دائِب   

  الركَب ألعلى القمةِ يحدَو  ***  ***   أمٌم تحيا بفرٍد صادٍق   

  أنجَز المشروَع مثل الدولةِ ***  ***   وأرى أنَت وحيدا صابرا   

  وأبانْت ما بكنِه الُدرّةِ ***  ***   إنها أمٌّ بفرٍد أْجَمَعْت   

  ذاتنا فينا كذاِت البذرةِ ***  ***   يا ُجماَن النفِس يا رمز األنا   

  يتباهى بتماِم الوثبةِ ***  ***   فـاطلِق الفكَر رحيبا ساميا   

  وأتيناها بنوِر الشعلةِ ***  ***   قد َمشْيناها بعزٍم واثٍق   

  واْسرِج النفَس بفيِض الهّمةِ ***  ***   فـاْوقِد األذهان فيها دائما   

  رغبةِ إستفيقْي ِمْن ضراِم ال***  ***   يا نفوَس الخلِق يا أّم الَضنى   

  َصحوِة القوِم بنوِر النْهَضةِ ***  ***   فطبيُب النفِس شّداٌد إلى   

  !!تمنُح األْجيالَ ِصدَق الَخْطَوةِ ***  ***   فتواصْل بطريٍق شائٍك   

  
 
أمٌم تحيا بفرٍد صادٍق   

 يحدَو الركَب ألعلى القمةِ 
  
 
 
 
يا ُجماَن النفِس يا رمز األنا   

 ذاتنا فينا كذاِت البذرةِ  
 
 
  
 

طريٍق شائٍك  فتواصْل ب
 !!تمنُح األْجيالَ ِصدَق الَخْطَوةِ  

 
 
  

: إرتباط كامل النص  
  

 

  
***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 
***   ***   *** 

 )السادس االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب
  التأسيس من عشر التاسع عامها وتدخل عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة

 " تواصلال من عامـــا 16... الـــكدح من عامــــا 18 
  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  )رابط الكتاب(
://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp  

 
 

***   ***   *** 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-APNPoetry.pdf

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-APNPoetry.pdf
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf

