
 1

  
  ور ــــي زيعــاذ علــتحياتي لألست

  .وتقديري ألريكته النفسإبداعية ذات الرؤى الفلسفية المعطرة بأنسام الكون اإلدراكي المطلق

  !!ةـــــــــاألريك
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 أر���ُ� أ��ٍ� ������ ����ه�
�� و+*�(�ُ) ' �&%ا$#�"� !� ��
 و2�4ْ  �1 �&%ا�0ِ"� ِ/-�را
� إ> اْ�&;�%ر +:�5ْ6ِ! �78ُ9

/�@��� ' �&�ا!#�"� !&�?<او  

 !:��Bر� وأ�5ٍظ +����6
CD��! �ٍEFه&%�� � وأ7%ار
 و1ْ�ِ أزل� إ> أ!ٍ< +�ا���
��&���B ��9َJْ�/ُل إ�?$Kا &Lه 
� وNَ��&� ���"�$ �>O إM;7ْق
�@�*Pِ ��Bَ��� ��B �����Eإذا ه� 
� ��%Wّ(ً� !:و�$�عC و@ Sن
 و�� �Z7ت� ��BKر# ار�+��ٍء

!:0ْ��ر� +*<Fت� $�%اِه� ه�  

� و1ْ�ِ أر�ٍك إ> أر�ٍك و&!?]
���Bِ  را^َ[ ذاتKا ��? �?B 
 �Bّ] أر��ٍ� ه E#��ت� B:ه��ٍت
 أراُِ̂�"a5�! �D# اْ6%ِء ُ+`�_
 وCD�&/ 1ْ�ِ إ> اbَ?�*�ِت +6�_
�c?*9َ ���;7 �ٍوآّ] أر�� 
��e�Bت� أf-8ات� �� ا�� وإّن ا
Cم%�� M! ُن��S و�� /�*#�� ا

 ُ+(Sُ5ّ ذاَ+"� +��_ 7ُ"�ه� 
 ُ+0 �ً�ّ� �hijk�M � ��&6&ه�

 ��-ُB���� ��7S9َ �l ر !�ه�
 Bُ-<�ِه��k وO<� آ��5k ه�%اه�

 ُ+�6ُِ̂] أ��ً� ���� ا��Jاه�
 ُ+0ِ�j*�� وَ+���( �� 8Wَاه�
 ُ+�%�ر  n&6! �7���B ر ؤاه�

�Z7 pٍُة وِ/���� �&<اه���ا^  

 ��_ /�� ر� +�kآa& ��(-%اه�
 B:7ْ"��"� ا-B�qُ] أو� 0َ%اه�
 وأ9ْ*&�� 1ْ�ِ َآ�6ِ-"� /&��ه� 
 O [ْ"B-��� /&%اBُِ�"� ُآ��ه�؟
 َ+�اآ�e �D?���"� أ��?� Oِ%اه� 

 وآّ] !&<��ٍ� �B<ت� Pِ*�ه�
 +<@���ج& 9َْ�ُ�"� و�sَ _q0اه�

�ُ+�ّ�ُ��� وُ+*�"� �7 9ُ;�ه  

 وwُف اُ-��ب# �&�<��"� ا7ْ-*�ه�
 وM?!��� �D")�xْ وwه�

 و�� !&�Dy ��;&6 �%�� �&<اه�
 �l �7 ��*4 آS�َت� ��Oَه�

 �k�@  z�>F"�+َ �� ��&?@:Bه�
 و~ !&�َ{ اَ|"%ُل }� ُذراه�
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ا���D آ�kُّف ا/�--�ر� B"8ا  

�� و+�َ[ @�?�ٌ� 9َُ�<�ت� َ��
� أراُِ̂[ ِ�(�َ�ٍ� أ$��F !��ر
 أر�ْآ�� ' �&��ن� دوَن رأي�
 إذا  أر�َك ا�$�ُل ��_ 9َ*?ٍ)
� أ~ أر#آ�� 57%س� �1 9َ?�ب
�  أ�%ىk�ِ� وا�W�� �ُ�?� 
� و1ْ�ِ إ~� إذا P&<�@��� !�%ن
Cح�%&! �َ@ �D�?-أ �ّ-ِ��  ا� 
�[��! _O�+ أر���ُ� ��رٍف 
 أر���-�� +���� �1ْ ِ/%اه�

 وه8ا ا|"ُ] ' /�� �� ر��ه�
 وإّن $ �%��"� ��7ت� ه <اه�
 /&�E  أs?ِ�"� أْ��ى َ�Zه�

 B:��(�َ] ��`� �7 ود��_ $ ��ه� 
 �Bّن ا��َل 1ْ�ِ ذاٍت /���ه�

 و�� ��O>&P و+���O ���;%اه� 
%ا��� P ��c�! �ٍ5y&<اه� 

 َ+;?��& رو�� "� @� �xه_
!!��_ /�� ر +:رFَك ���6-%اه�؟  

!!B"?�� �%& �&��%مC +*�ه_  

 �l��%مC /?�<ر��� ِ/��ه�
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 األريكة العربية في التحليل النفسي و فضاؤها النفسي والفلسفي واالجتماعي 
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