
1 
 

  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة
 

  !!بالء الكتابة
 

  صـــــادق السامرائــــي. د

 أمريكـا/  العـراق الطب النفساني،   

        sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

     

 
 

 

وإرادة حاضرة في كيانه الواعي , ب وقوة تهيمن على وعي الكات, الكتابة بالء مبين 
وال يمكنه أن يتحرر من قبضتها وما تفرضه عليه من , والالواعي وتستعبده وتتمكن منه 

 .الواجبات والسلوكيات التي ال يستريح إال بالقيام بها

, فالكاتب مصاب بوسواس الكتابة , الكتابة عادة يومية قاهرة تصل إلى حد الوسوسة 
وقد إستعانت بما يتصل بها من األفكار والعبارات , لتي تعصف في خياله ومحكوم بالكلمة ا

 .والتفاعالت والرؤى والتصورات

وال يمكن للكاتب أن يسمى كاتبا إن لم يكن مصابا بمرض الكتابة المزمن المستعصي الذي 

ريض فالكتابة كمرض الربو الذي ينتاب الم, مهما حاول وعالج ومانع , اليمكنه أن يشفى منه 
أو , فهي نوبات تعصف بالكاتب وتضطره أن يمسك بالقلم ويكتب , ويجبره على تعاطي الدواء 

, هي نوبات صرعية متكررة ال تتوقف إال بعد أن يفرغ الكاتب طاقته الفكرية واإلبداعية 

 ويضعها في شكل معبر عنها ويحتويها ويطلقها ككائن حي مشارك في الحياة؟

والفكرة كالجنين الذي يحبل به الكاتب وينمو في رحم , أية والدة بل أن الكتابة والدة ك

ثم تحين لحظة والدته وعليه أن يعاني آالم المخاض لكي يلد الفكرة , خياله وظلمات رأسه 
وبعض الوالدات قد تتعسر وبعضها ربما تحتاج لعملية قيصرية أو , بشكلها الذي تكونت فيه 

 .والدة والصياغة القادرة على ممارسة الحياةتداخالت أخرى للوصول إلى حالة ال

وينطبق , ودواؤهم الشافي هو الكتابة نفسها , والمبتلون بإضطراب الكتابة مرضى بحق 
أي أن الكتابة إضطراب إدماني راسخ , " وداوني بالتي كانت هي الداء" عليهم القول        

وبدون هذا اإلدمان , على الكتابة عليك أن تصاب باإلدمان , ولكي تكون كاتبا حقا , وأكيد 
 .ال يمكنك أن تسمي نفسك كاتبا, المزمن 

وتجد , ذلك أنك ستبحث وتستجمع مفردات وعبارات وتكنز مالحظات ورؤى وتصورات 
فتأخذ , وتجتهد بإدمانية متميزة ومتكررة حتى يمتلئ كأس ما فيك ويفيض على جوانبه 

ف وتآلف في رأسك أو عقلك أو فضاءات رؤاك باإلندفاع اإلبداعي والتسطيري لما تكاث

 .اإلدراكية

فعندها فقط , وهكذا عندما تصبح الكتابة إضطرابا سلوكيا إدمانيا مزمنا وعصيا على الدواء 

  
وقوة تهيمن , الكتابة بالء مبين 

وإرادة , على وعي الكاتب 
حاضرة في كيانه الواعي 
والالواعي وتستعبده وتتمكن 

وال يمكنه أن يتحرر من , منه 
ما تفرضه عليه من قبضتها و

الواجبات والسلوكيات التي ال 
 يستريح إال بالقيام بها

 
 
الكتابة عادة يومية قاهرة 
, تصل إلى حد الوسوسة 

فالكاتب مصاب بوسواس 
ومحكوم بالكلمة التي , الكتابة 

تعصف في خياله 
 
 
ال يمكن للكاتب أن يسمى 

لم يكن مصابا بمرض  كاتبا إن
الكتابة المزمن المستعصي 
, الذي اليمكنه أن يشفى منه 

مهما حاول وعالج ومانع 
 
 

, أن الكتابة والدة كأية والدة 
والفكرة كالجنين الذي يحبل به 
الكاتب وينمو في رحم خياله 

ثم تحين لحظة , وظلمات رأسه 
والدته وعليه أن يعاني آالم 
المخاض لكي يلد الفكرة 
بشكلها الذي تكونت فيه 
 
 
المبتلون بإضطراب الكتابة 

ودواؤهم الشافي , مرضى بحق 
وينطبق , هو الكتابة نفسها 
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 !!يمكن أن يقال للمصاب بها بأنه كاتب

 !!وإدمان تنوير وجالء, نعم إن الكتابة بالء 

 !!والكتابة أفياض أنوارٍ في قدحٍ ينير

 !!أم أنك من الطارئين؟, نت مدمن على الكتابة فهل أ

  .المحنة التي تنزل بالمرء ليختبر بها, الجهد الشديد في األمر : البالء*

وداوني " عليهم القول        
 "بالتي كانت هي الداء

 
 
عندما تصبح الكتابة إضطرابا 
سلوكيا إدمانيا مزمنا وعصيا 

فعندها فقط , على الدواء 
يمكن أن يقال للمصاب بها 

 !!بأنه كاتب
   

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

 

 ــةــــة العربيـالنفسيـ ومـــــة العلـــــمؤسس
  التشجيعيــةالعضوية  اشتراكــات 

  

  العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  

  

 )2019( للعام الراســـــخ الشريــــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

 

  )2019( للعام المميــز الماســـي الشريــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

 

 )2019( للعام  الماســي الشريـــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

  العضويـــة الشرفيـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3  

  

 )2019(  للعام المميــــز الشريـــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

 

 )2019(  للعام الذهبــــي الشريــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 
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