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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

  !!ينقشون /!!للكلمة قتلتها
  !!هل مات هارون الرشيد بالفتق الُمخَتِنق؟/ !!لعبة الدين والبالء

 

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!اــــــــــــــــــــــــــة قتلتهــــــــــــــــللكلم

  
 �ا �الما م� له�� األلِ�            وص�اخا م� ف	اد ال�أمِ 

                    
قادرا على أن ی(6ل� , ال/3(/عات ال1ّ�ة ال/عاص�ة تف+� وت()اهى أن �%$ن م� ب�� أب ائها شا�ا ج���ا 

 . بل�ان ال1@?قة �ال خ$ف أو ت�دد أو ت��;
وتعلي را�ة , ال(ي تF6ف ج$ه� ال/عاناة , ة الDادقة نع� إنها ت()اهى �األقالم ال�1ة الق$�ة ال���3

 . وال/$اجهة اإلن�ان?ة ال/��Jة في ال1?اة , ال��1ة والIDق 
وق(لL أص1اب األقالم ال1?ة ال �Qهة ال �Qلة , فال/3(/عات ال �/% ها أن ت1قO ش��ا إذا إغ(الL ال6ل/ة 

.                                                          أسY ال(Xلع األفJل إلى أمام ال/	ث�ة في ب اء, ال اSقة �ال1اجات اإلن�ان?ة الDادقة , 
ل�Dخة الO1 والغ��ة اإلن�ان?ة ال�اSعة , .." َم� رأ\ م �6 فّي إع$جاجا" األقالم ال(ي ت�(��3 ل Iاء  

 . ال(ي تأس�L على هIیها ال1االت ال/ ��ة في ال(ار�خ, 
وم�( قعات الfل� , وeال فأن ال1?اة ت I1ر إلى  حc?J الJالل , تق$��  فاإلع$جاج ال بI له م�

 . والف�اد واإلس(ه(ار �1ق$ق اآلخ���
 

 ق(ل$ا �ّل �الٍم Sاهٍ�               دّن�$ا األرض ��F ال�ق�                                    
 

وم� عIQة ال�6اسي , /ق�اS?ة وال$S ?ة وم� أع(ى أعIاء ال�I, والjk �ق(ل ال6ل/ة م�3م �O1 اإلن�ان?ة 
 . وال1ال� �أS/اعه ورn)ات أّمارة ال�$ء الفاعلة m?ه, ال)J?lة ال/ه� ة 

ألنه , َم� �ق(ل األقالم ال�1ة ال ��(O1 أن �%$ن قائIا أو م�	وال أو أن �ق$م �أj نFاo إج(/اعي 
و�+لO حاالت م�ض?ة , لل/3(/ع  ووpاء فای�وسي �/O1 ال$ج$د الQX?عي, عاهة س?اس?ة وس�Sان أخالقي 

وت��ق , وتDادر الXاقات وت/ ع اإلبIاعات وت�X1 أر�ان ال1?اة , م�($S ة ومrم ة تقJي على القIرات 
.                                                                                                     م ها بkور األمل والف�ح

ادوا الjk ق(ل ال1Dف��� وال/uقف�� األح�ار؟                                                                       ف/اذا إس(ف
وماذا إس(فاد فاتv م� ق(ل ال/( Qي؟                                                                                  

المجتمعات الحرّة المعاصرة تفخر  
وتتباهى أن يكون من بين  

لى  قـادرا ع, أبنائها شابا جريئا  
أن يتكلم بلسان الحقيقة بال  
خوف أو تردد أو تريث

المجتمعات ال يمكنها أن تحقق  
وقتلت  , شيئا إذا إغتالت الكلمة  

أصحاب األقـالم الحية النبيهة  
الناطقة بالحاجات  , النبيلة  

المؤثرة في  , اإلنسانية الصادقة  
بناء أسس التطلع األفضل إلى أمام

وإال  , م  اإلعوجاج ال بد له من تقوي
فـأن الحياة تنحدر إلى  حضيض  

ومستنقعات الظلم  , الضالل  
والفساد واإلستهتار بحقوق  
اآلخرين

الذي يقتل الكلمة مجرم بحق  
ومن أعتى أعداء  , اإلنسانية  

ومن  , الديمقراطية والوطنية  
عبدة الكراسي البغيضة المهينة  

والحالم بأطماعه ورغبات أّمارة  , 
السوء الفـاعلة فيه

َمن يقتل األقـالم الحرة ال يستحق  
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 ماذا ��(ف�I الق(لة ؟  
                                                                                                  

.                             ل(�Qأة ض/ائ�ه� العف ة ال+u�Qة ال3$ه�, س?ق$ل$ن �أنه� ی فkون أوام�ا وح��  
وO1p �ل , ال�/اء واألرض واألج?ال ه	الء ه� ال/�3م$ن ال1@?ق�$ن �O1 اإلن�ان?ة وال(أر�خ والIی� و 

                                                                 .y?/ة ومx?ار وم هج وتXلع وأمل وS/$ح
و� ام$ن , و�p�F$ن الrق$م , ق(لة ال6ل/ة �ق(ل$ن هللا واألنQ?اء و�/rق$ن ال6(� و�(Iث�ون �ال1/أ ال/� $ن 

.                                                        وال�6ا}?ة وال1قI واإلن(قام على صIیI ال�$ء وال)غJاء
.                                                                             ه	الء �ال ض/�� وال رادع أو دل�ل

, لO1 ول�	ازروا ال)اSل ل?/1ق$ا ا, ق$م ی()ع$ن و�+Jع$ن و�(��1$ن �الIمى في دروب الrمان 
.                                                                     و�Q�1$ن أن ال)اSل ال ُیrهO وأن الO1 �غ�� و�+Jع

.             و�Iی $ن �عق�Iة األن3اس واأل�ال?Y و��ضع$ن حل�� ال+ اس, ق(لة ال6ل/ة ال �ع�ف$ن هللا 
و�ل �قعة م� بIنه� ال/1 � �الJالل والQه(ان وف�6 , 1/?� قل$pه� وع�$نه� أول�v الkی� ت$6\ �ال

.                                                                  وس�($S ه� ال13?� ح(/ا وال ِم� رح?�, الX?Fان ال�ج?� 
��j رغ� �ل األوهام وال+Iع ال(ي ت, وتلv عIالة ال�/اء وق$ان�� ال$ج$د ال+�?ة , فَ/� َ�ق(ل ُ�ق(ل  

��S �ع م$ D/ال �F(أن الق$ة لل�.                                                                                   وال(D$ر 
والف�اد , و�%$ن ع Iه� الfل� عIل , الkی� �ق(ل$ن ال6ل/ة ی��Iون ال اس أن ت/Jي في ص�اo أع$ج 

وال(Iه$ر إلى الc?J1 ع $ان م���ته� و�pهان عق�Iته� , والJ?اع م هج , حO  وال)اSل, سل$ك ص1?ح 
 .    الع/?اء

وفي هkا الع�D , و�1/ل$ن أ�Fع ال ف$س وأوضع ال $ازع وال(Xلعات , إنه� ألI أعIاء ال�I/ق�اS?ة 
� عق�Iته م� ه$الك$ وما ف$قه وَم� سار على نه3ه وت�سّ , ی(ف$ق$ن  ��3ائ/ه� على أع(ى وح$ش ال)��Fة 

, ألن ال�F م� أخ�X األو�pة وأفfع األم�اض , ال(ي �/% ها أن ت (�F �الXاع$ن ب�� الx)اد , ال/ �6ة 
.                                                                                  ال(ي ت(/لv ال اس وتأخkه� إلى حفٍ� م� نار وسع��

ال(ي أخkت , م�ا م� س�Iه الُ/أّله الُ/على ال3الY على ع�ش ال@)ائح ال)��Fة َم� �ق(ل ال6ل/ة ی(لقى أ
.                                                   تعDف في ود�ان ال(Xلع إلى ح?اٍة ذات y?/ة إن�ا�ة ومعای�� حJار�ة

م ه� اآلالف وال/الی�� وتQ�Dه� ب $pات ال1/ى وتق(ل , ق(لة ال6ل/ة �)ع$ضة ال/الر�ا تل�ع األص1اء 
 . كل عام

�ال1?اة وال@?� واألخالق والO1 والDفاء وال قاء واألم� وال�الم v)أع$ان أسل1ة الف �وه� م                .
 ��Xاء الIوأع ;�Q+ار الDفي �ل زمان , ق(لة ال6ل/ة أن �ب الهال�6rح �, وم �أنه� م�مه/ا ت$ه/$ا 

الjk ��1ق ض/ائ�ه� و�/rق , ل ف�ي والفj�6 والعقائjI واألخالقي فأنه� في م1 ة ال/$ت ا, األح?اء 
, ألن ص�اخ األب��اء �ال�صاص ال1ارق الjk �+(�ق أف�Iته� , أع/اق دن?اه� وال یIعه� ��(��1$ن 

وال یIعه� ی�ون إال س?اo العkاب ون��ان ال13?� ال ف�ي , و�ه?/� على عق$له� و��(Q?ح أدمغ(ه� 
.                                                  ه� س�3ا ع ?فا و�/ع� في إ�المه�  ف$ق ج/�ات ال$ع�Iالjk ���3 , والعاSفي 

الkی� إذا رؤوا ال/ �6 �عrزونه �أفعاله� وأق$اله� ون?اته� , و�)غ$نها ع$جا وه� في اآلخ�ة ه� ال6اف�ون  
 . ال�$داء

                                                                                                             
 21ع/�ان " و�ق(ل$ن الkی� �أم�ون �الق�� م� ال اس �F(mه� �عkاب أل?�"..... 

 !!ص$تا ح�ا ) 475(وفي الع�اق ق(ل$ا 
  

أن يكون قـائدا أو مسؤوال أو أن  
ألنه  , يقوم بأي نشاط إجتماعي  

, عاهة سياسية وسرطان أخالقي  
ووباء فـايروسي يمحق الوجود  
الطبيعي للمجتمع  

هؤالء هم المجرمون الحقيقيون  
بحق اإلنسانية والتأريخ والدين  

وبحق  , والسماء واألرض واألجيال  
قيمة ومعيار ومنهج وتطلع    كل

وأمل وطموح

قتلة الكلمة يقتلون هللا واألنبياء  
ويمزقون الكتب ويتدثرون  

ويشربون  , بالحمأ المسنون  
وينامون على صديد  , الزقوم  

السوء والبغضاء والكراهية  
والحقد واإلنتقـام

, قتلة الكلمة ال يعرفون هللا  
ويدينون بعقيدة األنجاس  

عون حليب  واألباليس ويرض
الخناس

الذين يقتلون الكلمة يريدون  
الناس أن تمضي في صراط  

ويكون عندهم الظلم  , أعوج  
, والفساد سلوك صحيح  , عدل  

, والضياع منهج  , والباطل حق  
والتدهور إلى الحضيض عنوان  
مسيرتهم وبرهان عقيدتهم  
العمياء

قتلة الكلمة أنصار الخبيث  
ومن حزب  , وأعداء الطيب  

مهما  , الكين في كل زمان  اله
فـأنهم  , توهموا بأنهم من األحياء  

في محنة الموت النفسي  
والفكري والعقـائدي واألخالقي  
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  !!ونــــــــــــــــــــــــــــــينقش
  

�العام?ة تع ي ��( �خ أو ���ق إبIاع غ��ه و� �)ه إل?ه: ی ق�. 
: ف�أل ي م(ع3)ا, فال �I3 م%()ة , ووجIته �I1ق في أرجاء م rلي م(��1ا , زارني ذات ی$م أحI األخ$ة 

 !!م ها؟) ت ق�(أی� ال6(� ال(ي 
L؟: قلIDماذا تق 
 !!أ ل�L تأخkها م� �(� اآلخ���؟, م� أیَ� لv بهkه ال6(ا�ات : قال

Lإح(�ُت وقل : vلk� L�?ة ل� !!فالjk ال �/(لv قIراتها عل?ه أن ال �%(�, إن ال6(ا
و�� �اد أن �قع , �فعل وت �F له ال1Dف مuل/ا ه$ , ) أنق�(و��\ أن ي , ل� �ق ع األخ �/ا ذ��ُت 

ف(عل� أن یkه� إلى �(� , ألنه  �ان ی �F �(ا�ات أناس أح?اء و�$قعها �إس/ه , في مFاكل ���Qة 
 .األم$ات و�أخk م ها

ع Iما إش(ه�ت ف(اة في ال�ا�عة ع�F م� , وذّ��ني �/$قف في أحI الQلIان الع�p?ة في بIا�ة ال(�ع� ات 
�/ا ت �Fه, ع/�ها   Iو�أنها ن3/ة , في ال�3ائ L1نها , وأص)$Q�11ف�$ن وال اش�ون و�Dی(قّ�ب م ها ال

 .فهي ت �F أك�u م� مقال في الI��3ة �ل أسQ$ع, م$})ة م(/�rة واعIة 
ف1ّ/ل( ي �عc ال6(� ال(ي , �أني ذاه� إلى ال/%()ة العامة ) جارتي(وذات ی$م َعِل/Lْ والIتها 
 .�Iها قQل الغIت�(ع��ها إب (ها وعل�ها أن تع

وأن تلv الف(اة ت قل , وeذا هي ل6ّ(اب مات$ا في بIا�ة الق�ن الع��F� , وفي ال�?ارة رحL أتDف1ها 
 !!ف($ه� الI��3ة وال1Dف��� �أنها م� إبIاعها, مقاالته� م ها وت$قعها �إس/ها 

 !!وتعLُQ3 م� سل$�ها و�?� َفL َXِ إلى هkه اللx)ة
, ) ال ق�(والعIیI م� األس/اء تعل/L لx)ة , ل�هل في ال/$اقع وال1Dف وال�$م تI3نا في زم� ال �F ا

 .وأص1اب ال/$اقع وال1Dف ی �Fون , ف(أخk م� غ��ها وت �)ه ل ف�ها , وpال إع()ارات أخالy?ة 
وأقف , و�� عان�Lُ م� أخk مقاالتي ون�Fها �أس/اء م(عIدة , ك Lُ أك(ُ� �إس� م�(عار ل/Iة S$�لة 

وم�ة أرسلLُ ل�ئ?Y ت���1 أنQهه �أن ال/قاالت ال(ي ی �Fها �إس� فالن , � أدافع ع ها واج/ا ال أع�ف �?
رغ� إشارتي إلى , فأجاب ي و�أن ي ل�Lُ صاحQها والjk ی �F له ه$ صاحQها , الفالني هي مقاالتي 

 .م$اقع ن�Fها �إس/ي في ال1Dف وال/$اقع األخ�\ 
و�أنَّ عليَّ أن , فأجاب ي �أنها تع3)ه , و�$ما سألLُ أحI األخ$ة الjk �ان ی �F مقاالتي �إس/ه 

 !!أش%�ه
ن�F مقاال ول� m �ْFِ�ُ?ه إلى مIDر ,  ذات م�ة أحI مقIمي ال�Qامج في مX1ة تلفاز�ة عال/?ة مع�وفة 

رغ� إع(kاره وeع(�افه , ان$ن?ة و�اد أن �فقI ع/له و�(ع�ض ل/�اءالت ق, �)ارة قI أخkها م� �ات� آخ� 
�ال+Xأ الغ�� مقD$د. 

ال(ي ت1(�م ال6ل/ة وت)3ّل , إن إح(�ام حق$ق ال6ات� وص?انة اإلبIاع م� م/�rات الFع$ب ال/(�J1ة 
فهkا أم� م�F� , أما أن تrدح� ال/$اقع وال1Dف �ال��قات , دور ال/IQع�� في م���تها الJ1ار�ة 

 jr+ا, وم+3ل وم ��� .ل@?� وال/عای�� األخالy?ةومعادj أل
و�ان$ا حkر�� م� , وحق$ق ال/IQع�� وال/Iون�� , إح(�م$ا ال6ل/ة , فالع�ب م k أن إنXلق$ا �ال(Iو�� 

 .ال/ �$�p� إلى ال6(ا�ة
 !!وم$ت اإلبIاع األص�ل, إن هkا ال�ل$ك ال/(�6ر في م$اقع ا وص1ف ا ���F إلى ت�دj الuقافة 

 !!بIا�?ة؟فهل م� ردع ل�ّ�اق ال1ق$ق اإل
  !!وهل ل�ؤساء ت���1 ال/$اقع وال1Dف دور في ال�دع؟

كنُت أكتُب بإسم مستعار لمدة  
وكم عانيُت من أخذ  , طويلة  

مقـاالتي ونشرها بأسماء متعددة  
وأقف واجما ال أعرف كيف  , 

أدافع عنها

مرة أرسلُت لرئيس تحرير أنبهه  
بأن المقـاالت التي ينشرها بإسم  

, هي مقـاالتي  فـالن الفـالني  
فـأجابني وكأنني لسُت صاحبها  

رغم  , والذي ينشر له هو صاحبها  
إشارتي إلى مواقع نشرها بإسمي  
في الصحف والمواقع األخرى

ذات مرة أحد مقدمي البرامج  
في محطة تلفـازية عالمية معروفة  

نشر مقـاال ولم ُيِشْر فيه إلى  ,  
مصدر عبارة قد أخذها من  

ن يفقد  وكاد أ, كاتب آخر  
عمله ويتعرض لمساءالت قـانونية  

رغم إعتذاره وإعترافه بالخطأ  , 
الغير مقصود

إن إحترام حقوق الكاتب وصيانة  
اإلبداع من مميزات الشعوب  

التي تحترم الكلمة  , المتحضرة  
وتبّجل دور المبدعين في  
مسيرتها الحضارية  

أن تزدحم المواقع والصحف  
ين  فهذا أمر مش, بالسرقـات  
ومعادي ألبسط  , ومخجل ومخزي  

القيم والمعايير األخالقية
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  !!الءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والبــــــــــــــــــــــة الديـــــــــــــــــــلعب
 

أن الIی� س�Q ال)ال�ا وال�زا�ا القاس?ات ال(ي تعDف ف�ه/ا , ما ی(� ت�$�قه في �الد الع�ب وال/�ل/�� 
الQلIان تx?� ل/اذا هkه , وحالة ُت�Xح �D?غة ت�اؤالت خالص(ها , ح(ى صارت لx)ة راس+ة وم(�6رة , 

 وpالد الIن?ا ال/(قIمة في أم� وأمان ورفاه ورقي وسعادة ورخاء؟, ال�Dاعات وال$�الت  
ف�لق$ن ال+�X , أو رp/ا تغjk مXام1ه� وأه$اءه� ورؤاه� , وت Xلي اللx)ةعلى العارف�� �الIی� 

ال��Q في اإلب(عاد ع� وت$ه� ال اس �أن , ال(ي ت)1; ع� ج$اب ه$ أy)ح م� ال�	ال , ال(����Qة ال(ع��?ة 
 .ومل(rمة �ه وت	د�ه على أك/ل وجه, و�أن الIول األخ�\ غارقة �الIی� , الIی� 

وال یrال , وهkه الَ/I�6ة إب(Iأت في الق�ن ال(اسع ع�F وتX$رت وتعا�/L وت $عL أدواتها وأسال�Qها 
وeنXلقL اللx)ة ��Xح , الع�ب وال/�ل/$ن ی(�اقD$ن في م?ادی ها ورقعها ال/( $عة األل$ان واألوصاف 

وعل�ه� أن �ع$دوا إل?ه وفقا ل/ا ُی�اد له أن �ع/ل , و�أنه� ال �ع�ف$ن اإلسالم , " اإلسالم ه$ ال1ل" شعار 
 .أj أن �/ارس$ا الIی� ال/�($رد الjk �1قO مDالح الXامع�� به� أج/ع��, و�%$ن 

�أنه� ال �/% ه� الل1اق  واإلح�اس, وال/F%لة أن الع�ب وال/�ل/�� ت�$ده� مFاع� الIون?ة 
�ال(�6ار في ال�ؤوس وال ف$س , �ال/3(/عات األخ�\  L+ة ت�س(xا لJه أ�kأج اس , وه �م �و�أن اآلخ��

 .وه� ل?�$ا م� ب ي اإلن�ان, أخ�\ 
ولها ج/ه$رها وم(عهIیها وم�$ق�ها ال اSق�� , إنها مفا}?� مغ�ضة إلدامة اللx)ة �أش$اSها وم$اس/ها 

وح$لها S$اب�� م(عا�/ة م� ال/ع//�� وال/ل(�1� ال�افع�� را�اتها , وج�� ل/فا}?/ها وال/� , �إس/ها 
 .وال/�(ف�Iی� م� ت3ارتها ال+u�Qة, وأعالمها 

القادرة على ن�F , وال1@?قة الغائ)ة أن ال/F%لة ت6/� في فقIان ال/ اهج ال�?اس?ة ال$S ?ة ال/عاص�ة 
وال(3F?ع على خ$ض �)اب ال(D ?ع والع/ل اإلن(اجي , $جي ال(عل?� والuقافة وال(ف��6 العل/ي وال(6 $ل

 Iاء والع/�ان وال/$اصالت , ال3اد ال/3(ه Qوة ال�1$ان?ة وال�uراعة والrال�وال�عا�ة ال1D?ة , واإله(/ام 
وح; ال/$اS �� على ال/Fار�ة في الQ اء اإلق(Dادj ال افع لل$S� , وال/Fار�ع ال+Iم?ة وال(�ف�ه?ة 

�� Sوال/$ا. 
وeض�Xا�ات وتF$شات , kا الفقIان س�Q ما أصاب الع�ب وال/�ل/�� م� ت�اجعات وخ�ارات وه

 .وت)1; ع� ص�اo ن6$ن , وص�اعات ت��I م+�جا م� مآزق ال(الحي 
 !!فالIی� دی� والع/ل واإلج(هاد ه/ا الع $ان

 !!وع Iها س(ع�ف$ن ما مع ى األد�ان؟, فاع/ل$ا وeع/ل$ا وارفع$ا الQ ?ان 
  

أن العرب والمسلمين    المشكلة
, تسودهم مشاعر الدونية  

واإلحساس بأنهم ال يمكنهم  
, اللحاق بالمجتمعات األخرى  

وهذه أيضا لعبة ترسخت  
, بالتكرار في الرؤوس والنفوس  
, وكأن اآلخرين من أجناس أخرى  
وهم ليسوا من بني اإلنسان

الحقيقة الغائبة أن المشكلة  
تكمن في فقدان المناهج  

, ية الوطنية المعاصرة  السياس
القـادرة على نشر التعليم  
والثقـافة والتفكير العلمي  

والتشجيع على  , والتكنولوجي  
خوض عباب التصنيع والعمل  
اإلنتاجي الجاد المجتهد  

هذا الفقدان سبب ما أصاب  
العرب والمسلمين من تراجعات  

وإضطرابات  , وخسارات  
وتشوشات وصراعات تريد مخرجا  

وتبحث عن  , تالحي  من مآزق ال
صراط نكون

الدين دين والعمل واإلجتهاد  
!!هما العنوان

فـاعملوا وإعملوا وارفعوا البنيان  
وعندها ستعرفون ما معنى  , 

!!األديان؟

  !!ق؟ـــــــــــــــق الُمختَنِ ــــــــــــد بالفتـــــــــــــارون الرشيــــــــــــــات هـــــــــــل مـــــــــــــه
 

ه� �/$ت$ن م)%�ا ومعf/, مع�f ال+لفاء ل� ی(3اوزوا العقI ال+امY م� الع/� إال قلة نادرة م ه� 
وما ه$ سائI ما , لعIم ت$ف� العالجات وصع$pة ال(Iاخالت ال�3اح?ة , ألس)اب ��?Xة �/عای�� ع�Dنا 

 IDالف�) . إم(Dاص الIم �ال�31(او ال31امة ) شO ال$ر�I وeخ�اج ش�ئ م� دمه �قID ال(Iاوj (��/ى 
 .ال�اق أو الkراع وعادة �%$ن م$ضعها, وهkه هي ال(Iاخالت ال�3اح?ة الFائعة لق�ون 

 .وال(���r على ت /?ة القIرات ال ف�?ة وال�وح?ة ع I ال/��c, والعالج �األعFاب مع�وف وpال1/?ة 
 Iهارون ال�ش� �ل/اذا �ل/ا ق�أت ع jأت�اءل هل , في آخ� رحلة له , ه��3ة ) 193 -  148(وال أدر

 O )+/ُال O)الف�ه اك وصف ���F إلى أن ما �ان �عان?ه , وفي �عc ال6(� ال(ي ق�أتها سا�قا , أنه مات 

, يبدو أنه كان يعاني من فتق  
وقد عمل على عالجه بشد بطنه  

لكن هذا الفتق  , بعصابة الحرير  
وصار  , فد تطور مع األيام  

إنبعاجه مختنقـا  

ْد طبيبه  ال ُيعرف لماذا لم ُيعِ 
األحشاء المندلقة إلى داخل بطنه  

ويوِصه بعدم ركوب الخيل  , 



5 

 

O )+/ال O)ه$ الف. 
, ت$جه ال�ش�I ن1$ خ�اسان , ه��3ة ) 192(وفي س ة إث �� وت�ع�� : " وفي تأر�خ ال+لفاء لل��$Sي
 j�QXاح ال(Dال �دمحم ب ��kإلى ال ه�وان , ف Iاه شّ?ع ال�ش��: وجعل �1ادثه في الO��X إلى أن قال, أن أ

 َv(ها  �ا ص)اح ال أح�Iع�ال : فقلL, وال أح�)v تIرj ما أجI : ق� قال, بل ی�دك هللا سال/ا: قلL, ت�اني 
أمانة هللا �ا : ث� قال, ف( 1$ا , وأومأ إلى ال+$اص , وeن�1ف ع� الO��X , تعال ح(ى أر�vَ : فقال, £هللا 

أك(/ها ال اس  هkه علة: فقال, و�Fف ع� �X ه فإذا عDا�ة ح��� ح$الي �X ه , ص)اح أن ت6(� علي 
, رق�� األم�� ) ج��Qل ب� �+(?F$ع(و, ف/��ور رق�� ال/أم$ن , ول6ل واحI م� ولjI عليَّ رق�� , كله� 

فإن أردَت أن تع�ف ذلv , ما م ه� أحI إال وD1�ُي أنفاسي و�عI أ�امي و��(�Xل ده�j , ون��L الuال; 
, ل�I�r في عل(ي ) ضx?�, مهrول (أع3ف m?��3$ن �ه , ) غ�� الع�pي م� ال+�ل(فال�اعة أدع$ ب�Qذون 

ث� رحل م ها في , وسار إلى ج�جان , ف �f إلّي ث� ر�)ه ووّدع ي , ث� دعا ب�Qذون ف3اؤوا �ه �/ا وصف 
 ".فل� یrل بها إلى أن مات, وه$ عل�ل إلى S$س ) 193(صف� س ة 

 O)ف �و أنه �ان �عاني مIQة ال���1, ی��X ه �عDا IF�ل6� هkا الف(O فI ,  وقI ع/ل على عالجه 
أj ال �/%� لألحFاء ال/ Iلقة م� الف(O أن تع$د إلى ج$ف , وصار إن)عاجه م+( قا , تX$ر مع األ�ام 

 �X(عل�ها , ال O)ضغ� الف �Q�pم ف�ها وت($رم , وIال �1(ق� , �X(ة ع$دتها إلى داخل الp$داد صعr)ف ,
�آالم شIیIة  �Q�)ا یkاد األمعاء , وهIن�eو ,� . ات خ��Xة وت�/� في الIم م/ا ی	دj لل$فاةوeل(ها

ت�اه� في دفع ال/I�r م� , وه$ في وصفه لل�Qذون األع3ف ما ���F إلى أن ح��(ه وeض�Xا�ه 
 �X(اخل?ة خارج الIاء الFه , األح)في عل I�rم/ا ی ,vاعفات ذلJم �أوجاعه ومعاناته م jأ. 

و�$ِصه �عIم ر�$ب ال+�ل و�I1د , إلى داخل �X ه وال ُ�ع�ف ل/اذا ل� ُ�ِع�QS Iْ)ه األحFاء ال/ Iلقة 
وُ�ْ Dَح �عIم , ول/اذا ل� �+Jع لل/�اy)ة ال�$م?ة , و�ع�� جIار �X ه على م ع إنIالق األحFاء , ح��(ه 

فهل �انL م	ام�ة م� , فهkه ال�حلة الX$�لة على �ه� ب�ذون أع3ف س(ق(له ح(/ا , الkهاب إلى خ�اسان 
 !!ففي ق$له ما ���F إلى ذلv, ه وF/pار�ة �QS), أوالده 

�ه , فه اك إه/ال مقD$د م� �QS)ه ت3اهه  Iه ضعف ثقة ال�ش�I�	أنه رق�� عل?ه , ت�, ووصفه 
ف6أن ال�ش�I �ان , ول� ی�افقه , وعIم إج�اء أj تIاخل عالجي م اس� له , و�$جr األم�� �1ال(ه ال1D?ة 

�X ه لل1فا¥ على أحFائه الIاخ, ��QX نف�ه  �Dو�عIیIFالق الIاإلن �ل?ة م. 
ال)عc ی��k أنه مات , دور في وفاته ) رق�� األم�� عل?ه(وهل �ان ل�QX)ه ج��Qل ب� �+(?F$ع 

�ال�ل أو �/�ض أصاب دمه  , vلkل ��Fونة تIأع�اض وعالمات س����ة م Iال ت$ج �ل6 , Iا �%$ن ق/pور
فل�QX)ه رp/ا دور في ال(ع�3ل , ألم�� وp(1الف �QS)ه مع ولي عهIه ا, مات مق($ال �D$رة غ�� م)اش�ة 

��QX?ه, ب$فاته  Iإلى تأّزم عالقة ال�ش� ��F� ادر ماD/ال cع�  !!وفي 

ويعين جدار  , ويحدد حركته  
, بطنه على منع إندالق األحشاء  

ولماذا لم يخضع للمراقبة اليومية  
ويُْنَصح بعدم الذهاب إلى  , 

خراسان

هناك إهمال مقصود من طبيبه  
تؤكده ضعف ثقة  , تجاهه  
نه رقيب  ووصفه بأ, الرشيد به  
ويوجز األمين بحالته  , عليه  

وعدم إجراء أي تداخل  , الصحية  
عالجي مناسب له  

, كأن الرشيد كان يطبب نفسه  
ويعصب بطنه للحفـاظ على  
أحشائه الداخلية من اإلندالق  
.الشديد

هل كان لطبيبه جبريل بن  
) رقيب األمين عليه(يختيشوع  

البعض يذكر  , دور في وفـاته  
سل أو بمرض أصاب  أنه مات بال

لكن ال توجد أعراض  , دمه  
وعالمات سريرية مدونة تشير  
لذلك  

ربما يكون قد مات مقتوال  
وبتحالف  , بصورة غير مباشرة  

, طبيبه مع ولي عهده األمين  
فـلطبيبه ربما دور في التعجيل  

وفي بعض المصادر ما  , بوفـاته  
يشير إلى تأزّم عالقة الرشيد  

!!بطبييه

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy28.pdf  

***   ***   ***   
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