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كفى قلم الكتاب مجدا 

ورفعةً   مدى الدهر أن اهللا 
 "أقسم بالقلم

 
 
 

 
أُكتب، فال يمكن للحياة 
أن تنسحب في فكرة واحدة 
أو وجهة نظر واحدة، فهي 
تعزف أنغاما متنوعة وتضرب 

وفي كل , ر على جميع األوتا
واحد تكمن عناصر التنوع 
 واإلختالف

 
 

 
 
أُكتب ، ألن قمع حرية 
التعبير من أعظم أدوات 
تدمير الحضارة ومنع التقدم 

 وإنهيار األوطان 
 
 
 
 

أُكتب ، أال تخجل من 
الصمت المهين على ما يحصل 
في مجتمعك، وكيف ال تقول 
رأيك وتعلي صوتك أمام 

 واإلستخفاف, الفساد والظلم 

بقيمة اإلنسان ودوره وحقوقه 
 في الحياة

  "اب مجدا ورفعةً   مدى الدهر أن اهللا أقسم بالقلمكفى قلم الكتّ"

  :صرخ القلم بوجه صاحبه هذا الصباح وراح يخاطبه قائال

ُأكتب، فال يمكن للحياة أن تنسحب في فكرة واحدة أو وجهة نظر واحدة، فهي تعزف أنغاما 

  .وفي كل واحد تكمن عناصر التنوع واإلختالف, متنوعة وتضرب على جميع األوتار 

,  كتب ، ألن قمع حرية التعبير من أعظم أدوات تدمير الحضارة ومنع التقدم وإنهيار األوطان ُأ

وتهزم السياسات الظالمة والكراسي , ولكي تسحق التابو الفكري والعقائدي وتحرق قوانين الطغاة 

  . اآلثمة الغاشمة

دفع الناس للحديث عن و, فتبا للممنوع ومعاداة األقالم الحرة الشريفة والوقوف ضد العقل 

  .الموضوعات الهامة لحياتهم خارج السطور وعلى موائد المخبرين واألجراء

ُأكتب ، أال تخجل من الصمت المهين على ما يحصل في مجتمعك، وكيف ال تقول رأيك وتعلي 

  . واإلستخفاف بقيمة اإلنسان ودوره وحقوقه في الحياة, صوتك أمام الفساد والظلم 

  !! اإلنسان عندنا رقما وبشر الدنيا بشرا ال يقدر بثمن؟فلماذا يكون 

ُأكتب ،  لكي تعري مهارات المحاباة والتطبيل للكراسي وأصحابها، فهم كمهربي المخدرات ألنهم 

  . يمررون ما يدمر البشر ويسحق اإلنسان

الحكام، وهم  وكهنة األصنام والمتزاحمين حول موائد, وهؤالء المحابون هم أبواق الكراسي العفنة 

  . عبيد وأقزام

وألن القلم الشريف له منطق ومنهج ومفاهيم حرة ذات دور إيجابي في بناء الحياة وصيرورة 

  . اإلنسان األرقى

فحرية الكلمة والقدرة على التعبير عن الرأي تمثل الكرامة والعزة والقيمة اإلنسانية، وعندما تمنع 

  . قه وتنفي وجوده ودوره في الحياةاإلنسان من هذا الحق العظيم ، فأنك تسح

فهناك الكثير الذي قد مضى في حياتنا ونحن بال قدرة على قول شيئ بصدده، مواضيع عديدة تم 

وضعها في صناديق الخوف والممنوع وحرمنا من الحديث عنها، أو قول كلمة أو رأي بصددها  
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أُكتب ،  لكي تعري 
مهارات المحاباة والتطبيل 
للكراسي وأصحابها، فهم 
كمهربي المخدرات ألنهم 

يمررون ما يدمر البشر 
 ويسحق اإلنسان

 
 
 

 
اكتبوا لترسموا خارطة 
, الوطن في سماء خيالكم 
, وتنحتونها في لوح أرواحكم 

لكي , اح وتقبلونها كل صب

تنهض بالدكم وتتألق األماني 
 ويفرح اإلنسان

 
 
 

 
أُكتب، فال يمكن ألية أمة 
في القرن الجديد أن تغلق 
العقول وتكتم األفواه وتمنع 
 األقالم، ال يمكنها أبدا 

 
 
 
 
أكتب،  لكي ال تختنق 

باألفكار واآلراء  وتموت 
بهما، فكم منكم قد دفنتم 
, رأيه معه فأباحه للتراب 

ول الحقيقة مشكلة عليك أن فق
 تتحداها وتقهرها

 
 
 
 

  . ألن ذلك كان يعني الفناء األكيد

تنقت الصناديق إقتربت الثورة من اإلنفجار المدوي، وهذا من أهم وكلما تراكمت المواضيع وإخ

  .أسباب الثورات ألننا نحبس الطاقات ونكتم األنفاس

ُأكتب،  فحالة األوطان تتناسب مع القدرة الثقافية السائدة فيها ومع حرية تداول اآلراء واألفكار، 

واألرواح ، ولكي يكون القلم صوت والكتابات العظيمة تحدث صخبا في العقول والقلوب والنفوس 

  . الشعب والمعبر عن إرادته ومشاعره ومساعيه

وناطقة بإرادتكم في التحقق والتقدم , ولتكن أقالمكم أيها الكتاب صوتا لوطنكم وحضارتكم 

  . واإلنطالق الخالق

  .ولكي تقدموا منهجا أخالقيا يقف بشجاعة أمام المظالم وأسباب قهر الحياة وسحق اإلنسان

وتقبلونها كل , وتنحتونها في لوح أرواحكم , فاكتبوا لترسموا خارطة الوطن في سماء خيالكم 

  . لكي تنهض بالدكم وتتألق األماني ويفرح اإلنسان, صباح 

وتعيد التوازن إلى , رؤى والتصورات على األقالم أن تقوم بدورها ففي وحل الغموض وعتمة ال

العقول والنفوس وتداوي األفئدة من داء السوء، والتدخالت السامة الساعية إلى موت البشر ووأد 

  .األوطان

ُأكتب، فال يمكن ألية أمة في القرن الجديد أن تغلق العقول وتكتم األفواه وتمنع األقالم، ال يمكنها 

والكاتب الذي , ألن العالم يذوب في مطلق التعبير الحر عن الرأي والفكر والقول المبين , دا أب

يكون ضيق األفق محدود الرؤى، ال يستحق أن يمسكني إذا وضع القيد في عنقه وحدد تفكيره وفقا 

  .لمنهاج صغير

, رأيه معه فأباحه للتراب أكتب،  لكي ال تختنق باألفكار واآلراء  وتموت بهما، فكم منكم قد دفنتم 

  .فقول الحقيقة مشكلة عليك أن تتحداها وتقهرها

لكي يعالج غضب قلمه  ويرضيه ويعبر عن ثورة ألمه , وخفف صاحبه من روعه وأجابه بهدوء  

فالكتابة تطهر النفوس، وتجعلنا نفهم مسيرتنا ومقاصد أفكارنا , نعم أنا َأكتب : التي أججها  فقال

  . رها في الحياةوقيمتها ودو

ولكي نعبر عن معاناة اآلخرين من حولنا ونضعها أمام األنظار العالمية واألنوار الساطعة للبشرية 

، ولنقول رأينا  ونشير إلى عثرات السلطة وأوهام الكراسي البغيضة ، فالكلمة كالمعول الذي 

  .يحطم صخور األوهام القابعة في أعماق البشر

وأتحسس الناس وأقرأ ما يقولونه بعيونهم وقسمات وجوههم، وأرى بأن  أكتب ألني أشعر وأتألم
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فالكتابة , نعم أنا أَكتب 
تطهر النفوس، وتجعلنا نفهم 
مسيرتنا ومقاصد أفكارنا 

 وقيمتها ودورها في الحياة
 
 
 
أكتب ألني أشعر وأتألم 

وأتحسس الناس وأقرأ ما 
يقولونه بعيونهم وقسمات 
وجوههم، وأرى بأن العالم 

تغير وما من حولي يجب أن ي
 في خيالنا يكون

 
 
 
ما تحمله السطور من 
األفكار سيتحقق بجمع من 

العقول واإلرادات القادرة 
 على صيرورته

 
 
 

 
أكتب، ألن روحي في 
يقظة وعقلي يأبى اإلستسالم 

وألني أتساءل وأبحث , للغفلة 
عن أجوبة، وأعيش يقظتي 

وأنكر غفلتي وأريد التعبير 
 عن حريتي ومحبتي لوطني

 
 
 

كتب ألني أحب لغتي أ
وأريدها أن تبقى وتعاصر 
وتستعصي على أعدائها 
المغفلين والمدثرين بأغطية 
 الغباء

 
 
 
عشقي للغتي يدفعني 

العالم من حولي يجب أن يتغير وما في خيالنا يكون، وما تحمله السطور من األفكار سيتحقق 

  .بجمع من العقول واإلرادات القادرة على صيرورته

اة تريد أن تومض قبل أكتب، ألتخلص من أحمال أعماقي وحشود خيالي، فأنا موجة في تيار الحي

  . أن تذوب في مياه األجيال ، فالكتابة سعادتي وفضائي الذي أحلق فيه بخفة وحرية ونقاء

وألني أحب أن أكتب ، وهل تسأل العاشق لماذا يعشق ويهيم ، والكتابة ساحة لمبارزة العقول 

ألعبر عن ضمير اإلنسان فهي وسيلتي للتعلم والتقدم وتوأم القراءة ، و, واألفكار، وأريد أن أتعلم 

  .وأكشف ما في أعماقه وأكون وسيلة لتحقيق أهدافه ونيل حقوقه, الحي 

أكتب، ألن الكتابة نشاط نبيل وغاية سامية، تساعدني على المغامرة في سوح الوعي والمعرفة 

  . واإلدراك

  . وأريد أن أسجل موقفي ورؤيتي وأمارس حقي اإلنساني في التصريح برأي

التي , عار وشنار في تأريخنا المعاصر والماضي هو مناهضة حرية التعبير والرأي وألن أكبر 

قتلتنا أبشع القتل وأذاقتنا صنوف العذاب ، وتشهد ساحات ويالتنا على عارها الفتاك حيث تم قتل 

  .اإلنسان ألنه يملك رأيا ويقول حقا

ام يظلمون ويسرقون ، والناس في فاألبرياء يقتلون والحك, أكتب ، ألن المعاناة قد جعلتنا نكتب 

السجون يقهرون ويمزقون ويفترسون ويهانون ويلقون مكبلين باألصفاد من أعلى األسوار، وألن 

  . الفساد عميم والقائمين على شؤون البالد في سكرة الكراسي والمال الوفير الذي يكنزون

كثير من أصحاب العمائم واللحى وألن الفقراء والجياع والمساكين والمستضعفين يزدادون، وال

وسلبهم إرادتهم وتحويلهم إلى , يكذبون ويراؤن ، ويتخذون الدين وسيلة إلمتصاص دماء الجاهلين 

  . قطيع مملوك لبهتانهم وضاللهم المشين

وألن علينا أن نصفق ألصنام الثراء والفساد ونطبل للخانعين والقتلة والطغاة والمجرمين، أصبحت 

  .البتار الكتابة سيفنا

وألني أتساءل وأبحث عن أجوبة، , أكتب، ألن روحي في يقظة وعقلي يأبى اإلستسالم للغفلة 

  .وأعيش يقظتي وأنكر غفلتي وأريد التعبير عن حريتي ومحبتي لوطني

أكتب ألني أحب لغتي وأريدها أن تبقى وتعاصر وتستعصي على أعدائها المغفلين والمدثرين 

  . بأغطية الغباء

  .والمحبة ديني , والقرآن عقيدتي , فالضاد رايتي , لغتي يدفعني للكتابة فعشقي ل

  . ، سنبقى نكتب ونكتب حتى ينبلج الصبح وينهزم الظالم "الذي علم بالقلم" و 
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, فالضاد رايتي , للكتابة 
والمحبة , والقرآن عقيدتي 

 ديني 

 
 

، سنبقى "الذي علم بالقلم
نكتب ونكتب حتى ينبلج 
  الصبح وينهزم الظالم 

  . ، وعلى اهللا فليتوكل المبدعون"ن والقلم وما يسطرون"و

  "ولضربةٌ من كاتبٍ ببنانه          أمضى وأقطع من دقيق حسامِ"

   

لكن شظاياه أوجدت غابات , وعندما نظر إلى قلمه وجده قد تصدع أمام هول المعاناة وثورة األلم 

 !!فأورقت مروج أفكار في أفق خيال اللحظة, أقالم 
 

  

 ***   ***   ***   
  

  السامرائي صادق -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" سوهــــــــــــــا ومـــا" 
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  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  

  رابـــط شـــراء العـــدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3 

  الفهــرس و  الغالف
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4  

  

  على شبكة العلوم النفسية العربية السابقـة االصـدارات دليل
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

x.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/inde  

  

  على الفايس بوك

https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/  

 

  
***   ***   ***  

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4-Content.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/

