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  الرؤيــة مــن منظــور مختلــف... اتــمقارب

 

  )لتأسيسها  18الذكري ( على الويب " شبكة العلوم النفسية العربية " الطالق  15بمناسبة الذكرى 
  !!تـــس طابـــا فالنفـــارك فعلهـــتب

  
  
 

 أمريكـا/  العـراق الطب النفساني،   - صـــــادق السامرائــــي. د

      sadiqalsamarrai@gmail.com 
      

 

 

  إلىُ مرجٍ بآفاق األماني   سالم من ربى ضوع المعاني

تهاداج بتيجان كللةم   وإبداعٍ وإشراقٍ بآن  

  يوافيها بأسرارِ اكْتنان    وإدراك توهج في عالها

الضوُء الجميلُ وقد هي أنارت   كانالم نفوسا في متاهات 

 ودامت شعلةً فوق الزمان   فأحيت أمةً ذات انطالقٍ

تنفسٍ تقد نالخلقِ م نفوس    تراناح رغبةً بنت تعاقر  

  وما فَتئَت بدائرة األمان    تطاولَ شرها والخير أبقى

  الكيانتواشجها بعاضدة     تسامقت العقولُ برؤى ائْتالقٍ

  فتغنِمها برائعة الجمان    وتأخذها إلى الميدان جذْلى

بها األجيالُ من جيلٍ تنامت    البيان أساطير قتبع وكم  

شددونَ ر شعوب قلتوما ع    من الجيلِ القران وإرشاد  

  وتنأى عن نهيرات التواني    تسير مياهها في نهر خلقٍ

  تدفق عزمه نحو احتضان    وثوبٍ فكُن نهرا بتيارٍ

ببقطرِ ح وقلْ تحيا النفوس    نانالج سقى بشافيةوقلْ ت  

تعش األنوار بشرةً بداني    أرى أفقا بهوأحالما م  

  
 الضوُء الجميلُ وقد هي
أنارت  
كانالم نفوسا في متاهات  

  
  
  
بها األجيالُ من جيلٍ تنامت  
البيان أساطير قتبع وكم  

  
  
  تسير مياهها في نهر خلقٍ

 راتهين نوتنأى ع
  التواني

  
  
  
جيدنفسا بإنجازٍ م بفط  
رانالم قاسية وواصلْ رغم  

  
  
  

 جهود خيرٍفما ضاعت نحو  
تناندةُ امجدم وإن ضاقت  
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  وطافت في فضاءات العنان    كأنّ نفوسها خلصت بإالّ

  تعانق مجدها عين الضمان    كانت كما ألفَت قلوب, " كن"و

جيدنفسا بإنجازٍ م بفط    رانالم قاسية وواصلْ رغم  

ى دونَ خوفى أو تصدتحد    وانعلى الزمنِ الع بناصرة  

  وإن ضاقت مجددةُ امتنان    فما ضاعت جهود نحو خيرٍ

طابت فعلها فالنفس تبارك    غانبِ الضوعقلُ الناسِ في حج  
  

  
  
  
طابت فعلها فالنفس تبارك  
وعقلُ الناسِ في حجبِ 
غانالض  

  
  

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN15Years.pdf  
 

 العطاء من عاما 15 إنجازات "ن.ع.ش": الخامس  السنوي الكتاب
 

 2018  جوان 20 الى 13 من

 سالنفــ بوطـ علـوم يفـ  مكتبيــة إصــدارات: الثالث ازاإلنجـ
 " العطاء من عامـــا 15 زاتنجـــم"   للشبكة الخامس السنوي الكتاب من

 
 خامسال السنوي الكتاب من  الثالث االنجاز فصل  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 

  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=291&controller=product&id_lang=3 

  
 المحتويــــــات

 ) النفس و الطب علوم في مكتبية إصدارات(  " نفسانـــي: " العربــي الكتـــاب" سلسلـة

 ) طيبـة لحيـاة أفضـل نفسيـة لياقـة نحـو(  " أنفسكــــم فـــي و: " العربــي الكتـــاب" سلسلـة

 ) العربإسالمي التراث في الدراسات و البحث لجنة إصدارات(  " الراسخــون: "اصدارات سلسلـة

 )  العربـي الوطـن فـي النفسيـة الصحـة واقـع(  " األبيـض الكتـاب: "اصدارات سلسلـة

 ) المحــاور حســب اليوميــة النشــرة(  " التطــــور و اإلنســـان: اصدارات سلسلـة

 )  لحيـــاة نفسيــة أفكــار( " مـــاسواهــــا و: " صداراتا سلسلـة

 )  مختلف منظور من الرؤية(  " مقاربـــات: " اصدارات سلسلـة
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