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تاقِ واْمَتطْينا َصْهوةَ الَمْجِد المُ   َكْم على األْشواِك ِسْرنا باْنطالقِ  *** 

  وبها طُفنا رُبوعاً ال ُتضاهى *** وفََتْحنا ُسبالً ذاَت اْبِتراق

  َوَوَضْعنا أُسساً َنحَو الُعلى ***  تَتَباهى بإراداِت الِوفـاقِ 

  وَشَمْمنا ِعطَر ذاٍت في ُذراها *** واْبَتَهْجنا بأرْيٍج واْعتِباقِ 

  فَْرُدها أمٌّ وأمٌّ إْسَتضاَءتْ  *** بُعقوٍل نوََّرْت َنْهَج اْستِباقِ 

  زاُدنا ضاٌد بـَليٌغ ُمْسَتطابٌ  *** يَتَنامى في ُسطوٍر وِطباقِ 

  يََتهادى مثلَ طْيٍر في َفضاءٍ  ***  وإلى األذهاِن َيْهفو كالُبراقِ 

  َحلََّقْت أْمجاُد َكْوٍن في رُبانا ***  وَتماَدْت بُصعوٍد واْئِتالقِ 

  واْجَتَهْدنا وَكدَْحنا ُضدَّ َصدِّ  *** واْرَتقْينا فْوَق هاماِت اْنبِثاقِ 

  واْشَترَْكنا بُعقوٍل ذاِت رأيٍّ  *** ورُؤاها ِمْن أهاطيـِل اْخِتراقِ 

  عيُد ِفْعٍل ساطٍع أو ِعيُد روحٍ  ***  يََتحدَّى بُمجْيداِت الِسباقِ 

  بعَد عقديِن تَناَمْت وتفـاَنتْ  *** وَتساقْت ِمْن فيوضاِت اْعِتراقِ 

  َعرَبيٌّ َنْسُغها ُمنذُ اْبتداءٍ  *** توِنسيٌّ طْبُعها إبُن اْحِتذاقِ 
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  َشَبَكْتنا بعلوٍم وِحوارٍ  *** أْوقَدْتنا في َمداراِت اْشتِياقِ 

  ُحلٌم عاَش وأْضحى ُمْسَتهاباً  *** وَبشْيراً في َمياديِن الَسماقِ 

  عيُدها العشروِن يا عيَد ُنهانا *** إنَّها فينا كَصْوٍت للتـَالقي

  وَعلينا َصْوُن َمْجٍد ال ُيدانى *** بَعطاٍء من فـلذاِت الَمآقي

  بفَْرٍد يَتَحّدى  أمٌَّة َتحيا *** وبأْجياٍل َتحاَذْت كالِطواقِ 

  قـائٌد فيها تَجّلى كخَبيرٍ  *** بَمهاراٍت َتواَصْت بالرفـاقِ 

  َفسالماً يا ُمنى نَْفٍس تَماَهتْ  *** بَعالٍء وِضياٍء واْنِعتاقِ 

  وَكدوحاً يََتسامى فَْوَق ُكلٍّ  *** راشفـاً ُسّالَف َمْعسوِل الَمذاقِ 

  يا َنزْيَف الِصْدِق يا َنْضَح ِجراحٍ  *** ورَحْيقـاً ِمْن نَبْيضاِت اْنِخفـاقِ 

  أمَُّة الِعلِم بِعلٍم تََتزاهى *** دوَن ِعلٍم َسْوَف ُتْدعى الْنِمحاقِ 

  وَعلى اآلفـاِق َمدَّْت ُجنَح نورٍ  *** وَتهاَدْت نْحَو أْكواِن اْغتِباقِ 

اْندفـاقِ   ولها ِمنـّا أصيـْالتُ    أَملٌ يَْحيا وأمٌّ في ُعالها *** 

ِل اإلْرِتفـاقِ    بُعقوٍل لَحياٍة ُمْنَتهاها *** وبإْصراٍر َجميـْ

    َحدََّث التأريخُ َعنـّا باْنِدهاشٍ  ***  ولنا فيها أثيلُ اإلْعتِناقِ 
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 ***   ***   ***  

  

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

http://www.arabpsynet.com/  
 

 )الحادي عشرصدار  اال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22الشبكة تدخل عامها  
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  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتكشتراا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
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