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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات 
 أتباع الجاهلين!!/ أجيال تأكل أجياال!!  /إحتكار اإلبداع!!

 أبيض وأسود!!/ إحذروا األخطاء اللغوية المدسوسة!!
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

     

  داع!!ــــــــــــــار اإلبــــــــــــــإحتك
 

  �ف�د �ه.اإلح��ار ل�ئ : إّدعاء ال

 

��ق في �إح��ار اإلب�اع 5اه�ة مق��ة فاعلة في م�0*عات األمة , وت�*�( ب��ازع غ�$#ة وت�ع� إلى ال�
  ك���نات , ت�= أنها ال�ي ت*9ل اإلب�اع وغ��ها صف� على ال*ال.

 

ت وت�0نا أمام مفاE?F غ�$#ة , و$أتي في مق�م�ها "األج�لة" , أA الق�ل �0�ل ال@���?ات , وال@#ع��?ا
 وال9*ان��?ات وهلE ج�ا !!

وهOPا نق�أ , ج�ل ال@���?ات وال*��*�ن إل?ه M@NI�ن أن اإلب�اع ق� إن�هى معهE , فال أح� I@#قهE أو 
  Iعل� عل�هE أو Iأتي �أج�د م*ا ق�م�ه , وقV على ذلT �اقي ال*�أج�ل�R (ال*��@R�M ل0�ل).

 

على اآلخ�$R , وع�م ال�فاعل مع ت?ار اإلب�اع  والغ�$X في األم� , م@Nة األنان?ة وال��ج@?ة وال�عالي
  ال0ارA , ألنهI Eأنف�ن مR _ل ج�ی� , فإب�اعهE ه� اإلب�اع وما ع�اه ه�اء.

 

وهOا ال@ل�ك Iع�Mّ عR عاهات نف@?ة وeض�cا�ات سل�_?ة , ال ت��اف` ومعاني الN?اة ال*�@ا�ة �إن@0ام 
  وeنcالق نN� األمام.

 

ات وع�امل إعاقة وت�م�� ل*@��ة اإلب�اع , ب��*ا ال*ف�وض أن PI�ن�ا فMهOا ال@ل�ك ی�N�ل�ن إلى ع�9 
  قادة م��ر$R وم�جه�R , ومc�ر$R ل*@��ة األج?ال ال*��اتفة ال@اi?ة نN� ه�ف إن@اني أم9ل.

 

ووفقا لOلT , لR ت�0 , إال k?*ا ن�ر , َمR ی��اول �ال�ق� وال��ج?ه م@��ة اإلب�اع ال*عاص�ة , بل ما تق�أه 
تهP*?ة إس�عالئ?ة , ت��n للعcاءات اإلب�اi?ة �أن�اعها ب�mف ع�R , وت��فع عR ال�فاعل مع  i#ارات

  ال*�Mع�R , بل ت�$� ال�ق�قع في ع�mها األبهى واألزهى واألرقى مR _ل العm�ر.

 

إحتكار اإلبداع ظاهرة مقيتة  
جتمعات األمة , فـاعلة في م

وتتميز بنوازع غريبة وتدعو  
إلى التخندق في كينونات , 
ترى أنها التي تمثل اإلبداع  
وغيرها صفر على الشمال

هكذا نقرأ , جيل الستينيات  
والمنتمون إليه يحسبون أن  
اإلبداع قد إنتهى معهم , فـال  
أحد يسبقهم أو يعلو عليهم أو  
يأتي بأجود مما قدموه , وقس  

ك باقي المتأجيلين  على ذل
(المنتسبين لجيل).

هذا السلوك يعّبر عن عاهات  
نفسية وإضطرابات سلوكية , ال  
تتوافق ومعاني الحياة المنسابة  
بإنسجام وإنطالق نحو األمام

وفقـا لذلك , لن تجد , إال فيما  
ندر , َمن يتناول بالنقد  
والتوجيه مسيرة اإلبداع  
المعاصرة , بل ما تقرأه عبارات  
تهكمية إستعالئية , تنظر  
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�*q أناه , وت�اك*q األوهام في رؤاه , وما عاد ی#�m س�اء ال*Pان وال@M�ل , rق� ت Eه*nومع
Nق� ت Eع.ف�أنهI�Mاء الcم?اءات في نه� دفاق �الع�ا إلى م�ل�N�0وا , أو ت  

 

 , Rاع�ی�ل �ال���وال أمل ُی�ت0ى م�هE , ومR األفrل لهE أن ی��ث�وا �الq*m , وال م�جX ع��هE لل�
��قة ال*(مR الI AOعان�ن م�ه!!� فل��وا ما ی�ون , ول?*ع��ا ب�اء ال

    

للعطاءات اإلبداعية بأنواعها  
بنصف عين , وتترفع عن  
التفـاعل مع المبدعين , بل  
تريد التقوقع في عصرها  
األبهى واألزهى واألرقى من  
كل العصور

  اال!!ــــــــــــــل أجيــــــــــــــال تأكــــــــــــــأجي
  

� k?ه روح أس�*ع لN�ار 0I*ع ب�R ال�اتR�M ال�R$��M ال*R�$�m مcmفى أم�R وأن?V م�m�ر , وتnه
ال��اصل ورعاIة األج?ال وت0?عها , وeعان�ها على العcاء وال�*اء , فال0�ل ال@اب` ی�عى ال0�ل الالح` 

  و$�ع*ه و$�ف� له وسائل ال�ف�ح وال�r�ج واإلنcالق.

 

ولهOا أوج�ت م�m رم�زا _M��ة في األدب وال9قافة والNmافة , أما في م�0*ع�ا الع�اقي , فأن األج?ال 
 , ت��اف� , ت�#اغy , ت��اح� , و_ل ج�ل X@NI نف@ه ه� وال غ��ه!!ت�Nاص� 

وح�ى ی�م�ا هOا ال ن@*ع مR األج?ال ال�ي بلغq مR الع*� ع�?ا إال ما ه� سلMي وeلغائي ون��اني 
وeح#ا}ي وتc?M9ي , فهي ت�*��س في زم�ها وتN@#ه أزهى األزمان وغ��ه i#ارة عR "خ�دة" , وهOه ن�ج@?ة 

 ف��ا.م�ض?ة فاعلة 

فأن?V م�m�ر تل*�O مcmفى أم�R , وسالمة م�سى أوج� نX�0 مNف�| , وأخO ب��Iه إلى }�$` 
اإلب�اع األص�ل , وه�اك ال�9�� مR األس*اء ال*�m$ة ور~*ا الع�~?ة , ال�ي أوج�ت أس*اًء ورم�زا إب�اi?ة 

 ذات �?*ة مع�k?ة وحrار$ة.

�ا مه*ا حاول�ا أو ت�ه*�ا وeّدع��ا , وهOه علة خc��ة وع��ما ن#�N في واقع�ا الع�اقي لR ن�0 م9اال واح
ت*�� في أع*اق ال�ج�د ال9قافي , م*ا ت@qMM �فق�ان دور ال*9قف وeنع�ام �?*ة ال9قافة في ال*�0*ع , وم�له 

 إلى ما ی�اهy ذلT و$ل�?ه.

  Eم وت@اءل��في واقع ال� Eت�nن �ل ال*9ال  -فل�Mات وال@ –على س�#ع��ات هل ق�مq أج?ال ال@��
�اعة ال*�Mع mه ل?k �*9س�eع و�Mب�� م Oق� أخ Eه�وال9*ان��?ات م9اال وق�وة لألج?ال ال�ي تل�ها , وَمR م

 الAO ی�$�ه و$�اها ن*�ذجا لل�فاعل ما ب�R األج?ال؟ 

 ر~*ا لR ت�0وا أح�ا!!

 وeذا وج�تE فعل?EP �الق�ل واإلفmاح!!

XعmI , _?ة الع�ا�?ة �إم�?از�اه�ة ال@لnه الOقات  ه���تف@��ها ومع�فة آل?اتها , ل��ها ت�� إلى ت
�E ح�ى أوهE أصNا�ه �أنه ال�?*ة ال�هاجة ال�ي ال rت AOد األنا , ال�ل عام�رة ح�N*ن�ج@?ة م�

  تrاه�ها ج*?ع األن�ار.
 

ك*ا أنها ت�� إلى فق�ان ال�فاعل ال��~�A وال�غIOة ال��اصل?ة ما ب�R األج?ال , وهOا نهج تقا}عي 
ي ع�?� Iعmف �ال@احة ال9قاk?ة على م�= العق�د , وه� Iف@� �?اب ال�م�ز ال9قاk?ة الع�ا�?ة إق�الع

أوجدت مصر رموزا كبيرة في  
األدب والثقـافة والصحافة , أما  
في مجتمعنا العراقي , فـأن  
األجيال تتحاصد , تتنافر , 
تتباغض , تتناحر , وكل جيل  
يحسب نفسه هو وال غيره!!

أنيس منصور تلميذ مصطفى  
أمين , وسالمة موسى أوجد  
نجيب محفوظ , وأخذ بيديه  
إلى طريق اإلبداع األصيل  

لو نظرتم في واقع اليوم  
على سبيل المثال   -وتساءلتم  

هل قدمت أجيال الستينات   –
والسبعينات والثمانينيات مثاال  
وقدوة لألجيال التي تلتها  

هذه الظاهرة السلوكية  
العراقية بإمتياز , يصعب  
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  الفاعلة في ال9قافة الع�~?ة واإلن@ان?ة.

 

ومR العX�0 أن ال@ل�ك یR�M أن الAO ی�$� أن PI�ن عل?ه أن یلغي الAO _ان و$�$� أن PI�ن , 
 ��_ة , وق�ة إب�اi?ة م�الح*ة.و$ع0( عR إ0Iاد ص?غ تفاعل?ة إ0Iاب?ة ذات م�فعة م

    فهل مR ج�اب , أم أن ما تق�م مyN _الم؟!!

  

سيرها ومعرفة آلياتها , لكنها  تف
تشير إلى تخندقـات نرجسية  
متمحورة حول عامود األنا ,  
 الذي تضخم

  ن!!ــــــــــــــاع الجاهليــــــــــــــأتب
  

  ل*اذا ت�#ع َمR ی�ه*Tَ �أنه Iع�ف وأنT مR ال0اهل�R؟
  

 أ Iعقل أن ی�#ع ج�ل ال9�رة ال*عل�مات?ة ال��_M?ة أش�اصا , ی�ه*�نهE �أنهI Eع�ف�ن , �*ا ی�N0#�ن �ه
و$ّ�ع�نه , وهI E@��ون ل�ل ش�ئ , و$�ون ال�یr� Rاع�هE ال�ي ی�اج�ون بها , والOیR ی�ه*�هE �ال0هل 

  س�قهE ال*cل�~ة.
�ع ل*R یلعX �ع�ا}فه , و$�جج ��rع و$I لعاcرا م���أال ی9�� العX0 واإلس�غ�اب أن ت�0 ش#ا�ا م�

� إبR دی�ه وو}�ه , و$Nق�ه �ال��اF?ة وال#غrاء , و$mادر عقله و$عcل ق�رته على ماع�ه ال@لM?ة ض
.�n�  ال�ف��� وال

  
 R�وال*�ائ R�اعة لل�جالr� ن�PI یه?ات , أن�Mقائ` والNر �ال*عارف وال��ك?� ل#اب تف�ح عقله وت

  وال*rلل�R ال*�جR�0 �الMه�ان ال*R�M؟
  

هE وق�تهE وع(تهE و_�ام�هE , ورسال�هE ال���$�$ة في الN?اة , اال ت@اءل ه�الء ال#اب عR دورهE و�?*�
  ال�ي أنع*q عل�هE �ق�رات ال�فاعل ال*cل` مع ما ف�ها مR م�ج�دات.

  
�ي ال#اب ال**�لئ �األن�ار ال*ع�k?ة والcاقات العل*?ة , لهIOانات وهOر~ات رم�ز أّمارات N�ك?� ی

  ال@�ء والع�وان على ال�ن?ا وال�یR؟
@I ؟ل*اذاEن إل�ه�ع*�  

  ل*اذا Iقل�ونهE؟
  ل*اذا I@�لcف�ن ح?اة القc?ع في م�ا�عهE ال@�داء؟

  
أیها ال#اب عل?EP �*قا}ع�هE , وت@�?ه }�وحاتهE , و�eعادهE عR }�$ق�E , ألنهE الع�9ات وال*�انع 

  القائ*ات في حاض�نا , الI AOف��س�نه و$*�m�ن رح?قه و$��_�ن لقc?عهE اله?E والغ9��.
  

  ملOاتهE ی�*�ع�ن , وعلى اآلخ�$R ی�*�cق�ن �*ا ال Iفعل�ن. فهE في
  

  فانه�وا أع�اء ال�ن?ا وال�یR , و_�ن�ا إخ�انا , وق�ة ب�اء ون*اء وعالء!!
    

أ يعقـل أن يتبع جيل الثورة  
المعلوماتية الكوكبية أشخاصا , 
يوهمونهم بأنهم يعرفون , بما  
يتبجحون به ويّدعونه , وهم  
يسيؤون لكل شيئ  

أال يثير العجب واإلستغراب أن  
تجد شبابا متنورا متطلعا يخضع  
ويخنع لمن يلعب بعواطفه , 
ويؤجج مشاعره السلبية ضد إبن  
دينه ووطنه , ويحقنه  
بالكراهية والبغضاء , ويصادر  
عقـله ويعطل قدرته على  
التفكير والنظر

كيف لشباب تفتح عقـله وتنور  
بالمعارف والحقـائق  

ن يكون بضاعة  والبديهيات , أ
للدجالين والمرائين والمضللين  
المدججين بالبهتان المبين؟

أيها الشباب عليكم بمقـاطعتهم  
, وتسفيه طروحاتهم , 
وإبعادهم عن طريقكم , ألنهم  
العثرات والموانع القـائمات  
في حاضرنا , الذي يفترسونه  
ويمتصون رحيقه ويتركون  
لقطيعهم الهشيم والغثيث



4 

 

  ة!!ــــــــــــــة المدسوســــــــــــــء اللغوياــــــــــــــذروا األخطــــــــــــــــإح
  

�� إلى I , اعها�اصل اإلج�*اعي �أن�ات ال�Nعلى صف ��ال�ق�?E ال*�ض�عي وال�Nل�ل ال�اعي ل*ا ُی
�رات ف�ها أخcاء إمالئ?ة وتعM��$ة فادحة ,  ل��ه*�ا ال*�ا�ع�R �أن �أن أع�اء اللغة الع�~?ة ی�س�ن م

��� , وأن أب�اءها ق� فق�وا الق�رة� q@?اصل بها. الع�~?ة ل�على ال�  

 

وهOه دس?@ة مقm�دة وم�روسة وم�Mم0ة ل*Nار~ة لغة الrاد , فالOیM�PI R�ن �الع�~?ة ی(دادون 
 ��و$*ارس�نها ی�م?ا , �فrل وسائل ال��اصل ال�Nی9ة ال�ي ت@��عي ال��ا�ة , بل أن مهارات ال��ا�ة ع

 �عM�� ال@ل?E عR األف�ار �ال�ل*ات.ال�اس ق� تc�رت �@XM ذلT , ألن ال��ا}X صار _�اب?ا و$@��عي ال

وت�0ني أتلقى رسائل تMه�ني ص?اغ�ها مR أش�اص تc�رت ق�راتهE ال��اب?ة ومف�داتهE اللغ�$ة , 
  وأص#qN مهاراتهE في إس�ع*ال اللغة ال*�P�~ة ذات �?*ة ومع�ى.

 

مR أسال�X  و$�Mو أن أع�اء الع�~?ة Iالحn�ن ال�c�ر ال�M�� في ال��ا�ة �الع�~?ة , وأنها صارت
ال*�ا}#ات الائعة في م�0*عات�ا , ف�OهM�ن إلى دسائ@هE ال*ق��ة ل�(ع(ع�ا ثقة الع�~ي بلغ�ه , و$�فق�ن 

  ال�سائV ب�عل?قات ته�R الع�~?ة.

 

وال*cل�ب م�اصلة ال��ا�ة �الع�~?ة ع�M وسائل ال��اصل , وال?قnة والONر مR ال*عادیR للغة الrاد , 
وeح��ام للع�~?ة , ب�ال مR اإلنفعال , ألن ال�سائV م�روسة �ع�اIة ومN�نة وتNm?ح ما M�PI�نه �أدب 
  �*ا ی9�� اإلس�0ا�ة ال*�فعلة.

 

فالع�~?ة لغة إن@ان?ة حrار$ة غ�?ة �ق�راتها ال�عM��$ة ومف�داتها ال�اk?ة ال*عاص�ة , الالزمة إلس�?عاب 
 ال*@��0ات وال�فاعل مع ال*���Mات ب9قة وeق�ام حrارA مcل`.

 اك�M�ا بلغة الrاد ال�ائقة , وأن��وها �Pل*ات�E ال�اثقة , وأل#ا�EP الNاذقة!!ف

  

أن أعداء اللغة العربية يدسون  
منشورات فيها أخطاء إمالئية  
وتعبيرية فـادحة ,  ليوهموا  
المتابعين بأن العربية ليست  
بخير , وأن أبناءها قد فقدوا  
القدرة على التواصل بها

يالحظون    أن أعداء العربية
التطور الكبير في الكتابة  
بالعربية , وأنها صارت من  
أساليب المخاطبات الشائعة في  
مجتمعاتنا , فيذهبون إلى  
دسائسهم المقيتة ليزعزعوا ثقة  
 العربي بلغته , ويرفقون
الدسائس بتعليقـات تهين  
العربية

المطلوب مواصلة الكتابة  
بالعربية عبر وسائل التواصل , 

لحذر من المعادين  واليقظة وا
للغة الضاد , وتصحيح ما  
يكتبونه بأدب وإحترام للعربية  
, بدال من اإلنفعال , ألن  
الدسائس مدروسة بعناية  
ومشحونة بما يثير اإلستجابة  
المنفعلة

  

  ود!!ــــــــــــــض وأســــــــــــــأبي
  

y?ن األب�ان!! الل�ج*?ع األل ��*I د�ن األس�ان , والل�ج*?ع األل VPعI  

  ف�?� PI�ن الف�ق ال@ل�_ي ب��ه*ا؟

الل�ن األب?I y*9ل ما IعP@ه , واألس�د ی�Mلع ما m�*Iه , فاألول nIُه� األل�ان , وال9اني یلغ�ها 
  و$*Nقها.

  ف�?� �0I*ع الل�نان؟

 ��*I افقان , فال9اني�ال ی� y?د واألب�ن األس�ن الل�اف�ان , وت��ما IعP@ه األول , و~هOا فه*ا م�
  ن�?0ة  إج�*اعه*ا صف�ا!!

اللوحة اإلنسانية الجميلة تزهو  
ن , وال تقبل أن يتسّيد  باأللوا

عليها لونان متضادان , تتآكل  
بهما األلوان.

هذا يستدعي منظومة  
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الل�حة اإلن@ان?ة ال0*�لة ت(ه� �األل�ان , وال تقMل أن ی�@ّ�� عل�ها ل�نان م�rادان , ت�آكل به*ا 
  األل�ان.

م�آخ?ة  ف�?� س���ن األح�ال والل�نان م�N��ان , هOا IعVP وهOا I*�� , وال�ن?ا ت�$� أل�انا م�آلفة
  ت�فل �ال*N#ة وال�ئام , وال�فاعل اإلن@اني ال�ح?E الE?*N؟

وهOا I@��عي م�n�مة أ�I�0ات ومف�دات , ت�ّسخ مفاE?F ال�ح*ة وال�أفة واإله�*ام �Nق�ق اإلن@ان , 
  فهل c�@I?ع الل�ن األس�د أن ی��لE �*ف�دات ج*?ع األل�ان؟

�ع��ا عR ال�أر$خ وما تعqM ع�ه مR ت�اi?ات  فالل�ن األب?I y@عى نN� ما Iع�Mّ ع�ه �ال�ل*ات ,
 Rاته مI�0ل وصارت أ�mح AOل الmNداد , ف�اإلس Tأنه حال� y?ن األب�ف�ها الل Eه�ا�ات , ت�cضeو

  ��N ال�ماء وال�م�ع وال�$الت.

ل�R الل�ن األس�د �قي م�*@Pا �إم�mاص األل�ان , واإلع�قاد �أن ل�نه ه� سّ�� األل�ان , وال وج�د 
س�اه , وما إنcلقq مف�داته وأ�I�0اته نN� غ�� ذلT , ف*ا cIلقه الل�ن األس�د , لE ی�غ�� في  لل�ن 

  م�cلقاته وفN�اه.

  فإلى م�ى ت#قى ال#�$ة مmا�ة �ع*ى األل�ان , و$P�ن الل�ن األس�د ه� الع��ان؟!!

  فأیR الr�ء ال@ا}ع وأیR األل�ان؟!!

أبجديات ومفردات , ترّسخ  
مفـاهيم الرحمة والرأفة  
واإلهتمام بحقوق اإلنسان , فهل  
يستطيع اللون األسود أن  
يتكلم بمفردات جميع األلوان؟

إلى متى تبقى البشرية مصابة  
, ويكون اللون  بعمى األلوان  

األسود هو العنوان؟!!
فـأين الضوء الساطع وأين  
األلوان؟!!

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy49.pdf  

  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 

 جر االلكترونيالمت

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )الحادي عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي رفيالش الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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