
1 

 

 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

  !!أمة بال دين
ْعُر الُمَتْرَجم  !!أّمُة الشِّْعِر والشِّ

  !!أقـالٌم يائسة ورؤوس بائسة
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!نــــــــــــــــــــــال ديـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــأم

  
�ه إن��� إلى ألف دی� ودی� , ب��ه و��ا�ه ون��ه ,  دی� واح��وال ی)ال &%$ي على س�ة , ل

 .اإلن��ارات  ال�ي ال تع�ف ال�+قف

واألمة , وقال ه<ا وذ�� ذاك , ول�ل آ&ة تف�89 وتأو6ل , قل�ل ع%امة دی� , ول�3 ب+اح� , ال�ی� واح� 
, وال &Mح أخ<ه للع�89 , ال�ی� &�89 وأدر�I أن , وما ه�أت وBرع+ت , في شقاق وBض��اب وBح��اب 
وتف��ض أن العامة جاهلة �ال�ی� وعل8ها أن ت�Sع وت%�Qل , وتأبى ال���89 , فالع%ائO م�ه%�ة ب�ع�89 ال�ی� 

 .وه<ا ه+ ال�ه�ان العW�O, فهي العارفة �ال�ی� وحV9 , إلرادتها 

 !!وBنها ال%�اج�ة �ال�ی�

وال &Z+ز الق+ل �أن ال�اس ال ت]�اج , تZارتهO ال�ا�]ة ال�ائZة ی��6ون ال�ی� أن یSقى , إنهO تZار دی� 
 .لع%امة ت�MّSها �ال�ی� ال<` على مقاساتها ور_Sاتها وت�لعاتها

و6غ�ي تZاره  , وBن%ا �%ا ُی�اد له أن &�+ن و�6]قc , �%ع�ى أنه ما عاد �%ا ه+ , ال�ی� أض]ى �ال دی� 
 .ال%ع%%�8 ال%ل�]�8 ال%��ر�6

و�6غV في , و�ل على شاكل�ه &9عى و�6�6 , آ&ة تف�89ات وتأو6الت وت���6ات وت9+6غات دی� f�ه ل�ل 
وi�6 أنه صاحV , وال یjّول �%ا یjّول , ألنه ال ی�i �%ا ی�i , ال�فاعل الع�واني مع غ�8ه م� أهل ال�ی� 

 !ول�� أ` دی�؟, وغ�8ه م� ال�اف��6 ال%عادی� لل�ی� , الفهO األص�ق 

فل�ٍل دی�ه و��ا�ه , والع%ل �ه مZه+ال , وصار الف�قان f�ه مهZ+را , اع ج+ه�ه تلn حm�قة دی� أض
 !!وعلى ل�اله &غ�ي , ال<` ی�M+ره 

, وأم�ه في ت�ازع وت�اt�ات خ�9ان�ة �إسO ال�ی� , وال��ي ال &Z%عه , وال��اب &ف�قه , دیٌ� هللا ال ی+ح�ه 
, واح� و6غ$�+ن إذا مI99 ر�هO و��ابهO ون�8هO ت]�ار �أنهO ی�]�ث+ن بل9ان , وع��ما ت9أل ع� ال�ی� 

 Oق%+ن م� �ع$ه��وهO یّ�ع+ن أنهO ی�ی�+ن ب<ات , و�6أجZ+ن عاvw�ا و6غ$�+ن و6��ق%+ن م�n مQل%ا ی
  !!ال�ی�

 

  !!فأی� ال�ی� &ا أمة واع�M%+ا �]�ل هللا وال تف�ق+ا؟

, بربه وكتابه ونبيه  , دين واحد  
لكنه إنشطر إلى ألف دين  

وال يزال يمضي على  , ودين  
سكة اإلنشطارات  التي ال تعرف  
التوقف

, وليس بواحد  , الدين واحد  
ولكل آية  , قـلكل عمامة دين  
وقـال هذا  , تفسير وتأويل  

واألمة في شقـاق  , وذكر ذاك  
وما  , وإضطراب وإحتراب  

وأدركت أن  , هدأت وإرعوت  
وال يصح أخذه  , الدين يسير  

للعسير

, عسير الدين  العمائم منهمكة بت
وتفترض أن  , وتأبى التيسير  

العامة جاهلة بالدين وعليها أن  
فهي  , تتبع وتمتثل إلرادتها  
وهذا  , العارفة بالدين وحسب  

هو البهتان العظيم

دين فيه لكل آية تفسيرات  
, وتأويالت وتبريرات وتسويغات  
, وكل على شاكلته يسعى ويريد  

ويرغب في التفـاعل العدواني مع  
ألنه ال يرى  , من أهل الدين    غيره

, وال يؤّول كما يؤّول  , كما يرى  
, ويرى أنه صاحب الفهم األصدق  

وغيره من الكافرين المعادين  
!ولكن أي دين؟, للدين  
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عْ   رــــــــــــــــالشِّعْ   ةُ ــــــــــــأمّ    !!مــــــــــــــُر الُمَتْرجَ ـــــــــــــــوالشِّ
  

 هل ت]�اج أمة دی+انها ال�ع� ل��ج%ة أشعار أج���ة؟

� �ي إلى الع���ة؟ما فائ�ة ت�ج%ة ال�ع� األج

مه%ا , ال�ي ُ�ِ�َ�Iْ بها الق�8Mة ال%��َج%ة بلغ�ها , ال &%�� ل%��جO أن &أت8�ا ب<ات الف��ة والZ%ال�ة 
و�غ�8ها , فال�| ال�ع̀� إب� لغ�ه  , ور�%ا مع�اه في لغة أخ�i , فال�| الُ%��َجO &فق� }�%�ه , حاول 

 .&$�ع إ&قاعه وتأث�8ه في ال�ف3

 ج%ات ال�ع�6ة في الM]ف وال%+اقع الع���ة؟فل%اذا ت��Q ال�� 

ال%�ه%�ة ب��ج%ات عل%�ة , ور�%ا ال م8Qل لها في م�Z%عات ال�ن�ا األخ�i , ه<ه {اه�ة م����ة 
�اعة , ألن ال]�اة ف8ها ت�]�ك على وقع اإلب�اع ال%اد` , ومع�f�ة أك�Q م� ال�ع� M� ث�j%ار ال�واإلب�
 .ال+ج+د اإلن9اني ال%عاص�

وع�م ق�رت�ا على اإلت�ان , نغ%اس ب��ج%ة أشعار اآلخ��6 تع��8 ع� عZ)نا اإلب�اعي فهل أن اإل
 �إنZاز مع�في أص8ل؟

 هل ه+ تع��8 ع� ال��S�ة وال�ع+ر �ال�ون�ة؟

ه+ ال<` ی�فع�ا إلى أن ن��جO أشعار , هل أن وهOَ �ل ما ه+ أج��ي أف$ل وأج+د وأح�9 م%ا ع��نا 
 غ�8نا؟

وم� األص+ب ل%� ی��جO شع�ا أن &��ح ل�ا ل%اذا ی��جO ه<ه الق�8Mة دون س+اها , ال أع�ف األج+�ة  
و6أت8�ا ب�| , ول%اذا ال ی��ي على ف��ة ال�| ال<` أحSه و�6+رها , وماذا س�ق�مه للقار� ب��ج%�ها , 

 ع��ي م�%8) وم�اف3 ل�M+ص اآلخ��6؟ 

�ها أس�لة , ال%قال ل�3 ض� ال��ج%ة � !!ت�+ارد �ل%ا ق�أت نMا شع�6ا م��ج%اول

 !!فهل م� ج+اب هاد�؟
  

لماذا تكثر الترجمات الشعرية  
في الصحف والمواقع العربية؟

وربما ال  , هذه ظاهرة منتشرة  
مثيل لها في مجتمعات الدنيا  

المنهمكة بترجمات  , األخرى  
 علمية ومعرفية أكثر من الشعر

فهل أن اإلنغماس بترجمة أشعار  
اآلخرين تعبير عن عجزنا  

وعدم قدرتنا على  , اإلبداعي  
اإلتيان بإنجاز معرفي أصيل؟

هل أن وهَم كل ما هو أجنبي  
, أفضل وأجود وأحسن مما عندنا  

هو الذي يدفعنا إلى أن نترجم  
أشعار غيرنا؟

, المقـال ليس ضد الترجمة  
ولكنها أسئلة تتوارد كلما قرأت  

!!نصا شعريا مترجما
!!جواب هادئ؟  فهل من

  !!ةـــــــــــة ورؤوس بائســـــــــــالٌم يائســـــــــــــأق
 

 I8أس ال%ق�آ�ة وال�وت�9]$� ال%ف�دات ال9ل��ة ذات ال�]�ات العاvw�ة ال])6�ة , أقالم ت��V �%�اد ال
ذات ت�اt�ات , ل��سO حالة م�M+رة ساك�ة ف8ها ومع��ة ع%ا &ع��6ها م� ع+اwف وم�اع� , ال%+جعة 

 .وBن�9ارات نف9�ة وسل+��ة قات%ة

 O�ار في اله��و�ّ�ابها م� , والعV8Z في األم� أن ��ا�ات �ه<ه ت9̀� في م+اقع ال�+اصل و�أنها ال
 �̀�Sاهل�8 في ال�أر6خ وال9ل+ك الZف9ي لل+اقع ال%عاش , ال�أو , و6$ع+ن لها ع�او�6 على أنها ال�]ل8ل ال

+ن و�6ه%+ن وM6ف+ن األح+ال f�ع%%, و6�9�+ن إلى ال%�Z%ع ت9%�ات , ل%ا &9%+نه �ال��M�ة الفالن�ة 
, و�6عامل+ن مع ال��ائج و��6+ن م+اجهة وت]�` األسSاب �الفعل ال�اجح والف�� ال+اضح , �%ا ل�3 ف8ها 

 .ال<` &ف�� حZج األدt�اء ال9اه%�8 في غ8هO و�w�انهO وفي ف9ادهO وغفل�هO &ع%ه+ن 

 !!إنها ��ا�ات &%�� ت9%�8ها �الل�%�ات القل%�ة

أقـالم تكتب بمداد الكآبة  
وتستحضر  , واليأس المقيت  

المفردات السلبية ذات  
الشحنات العاطفية الحزينة  

لترسم حالة متصورة  , الموجعة  
ريها  ساكنة فيها ومعبرة عما يعت

ذات  , من عواطف ومشاعر  
تداعيات وإنكسارات نفسية  
.وسلوكية قـاتمة

والكاتب  , الكتابة رسالة إنسانية  
عليه أن يبث روح األمل والحياة  
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 VZ& ا�ة؟فهل ه<ا ما�� !!أن &��ه ال%�9+�+ن لل

وال�اتV عل�ه أن ی�� روح األمل وال]�اة و6�+ن ق+ة في تغ�88 ال+اقع إلى , ال��ا�ة رسالة إن9ان�ة 
و�+قا م� أب+اق , ال أن &�+ن أداة إس��قاع وتأس�8 للف9اد وج��&ا وf�ا لل�ذائل واألضال8ل , األف$ل 
�هO وض%ائ�هO , ئ��6 ال%�افق�8 ال�جال�8 وم�9+ال ع�� أب+اب الWال%�8 الZا, ال��اسي wال<ی� �اع+ا و

 Oدوا م� أخالقه�Zال�مى , وت� Oوال<ی� &قل�ونه Oال�ا�ع�8 له V6ع+ا وتع��وا في م]ار+�و�]%اقة , وخ
�8W� .وسفاهة م�ق�عة ال

 ,وم�Zدة م� ال%+قف وال%��أ والm�O واألخالق وال$%�8 , وم�اج�ة �ال�ل%ة , أ ه<ه أقالم م%+لة 
 وم��مZة ض� ذاتها وم+ض+عها؟, وم�جZة �ال9+ء والSغ$اء 

وال�8ل , وسفn ال�ماء , و��ا�ات�O ت�ع+ ل<رف ال�م+ع , وBال فل%اذا ت���+ن إذا أن�O ت)�6ون ال��8 بلة 
, واإلمعان �إس�]$ار مف�دات ال9+ء وال��ا��ة , وم]ار�ة األمل , ون��ان ال+�w , م� }�%ة اإلن9ان 

 !!والق�رة على ص�اعة ال]�اة وم�Z ال<ات وال+�w؟, دة والق+ة وال]� م� اإلرا

O�m9ال O�وت�ث�وا في أس%ال &أس O�إك�9وا أقالم!!  

ويكون قوة في تغيير الواقع  
ال أن يكون أداة  , إلى األفضل  

إستنقـاع وتأسين للفساد وجنديا  
وبوقـا  , وفيا للرذائل واألضاليل  
كراسيمن أبواق ال

ومتاجرة  , هذه أقـالم ممولة  أ  
ومجردة من الموقف  , بالكلمة  

والمبدأ والقيم واألخالق والضمير  
, ومدججة بالسوء والبغضاء  , 

ومبرمجة ضد ذاتها وموضوعها؟

  : إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy30.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "زالمميّ  الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy30.pdf 

