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, المبدعون ينتحرون 
, والقصص كثيرة ومتنوعة 

فكم من , واألسماء معروفة 
الشعراء والكتاب والفنانين 
والرسامين قد إنتحروا على 

وخصوصا في , مر العقود 
وال تزال , القرن الماضي 

مسيرة اإلنتحار اإلبداعي 
 ماضية

 
 
المبدعون جزعون في زمن ال 
ينظر إليهم بعين التقدير 

وإنما ينابزهم , واإلحترام 
ويسعى إلقصائهم , العداء 

, وتعكير صفو حياتهم 
وتحميلهم ما ال يطيقونه من 
 المشاعر واإلنفعاالت

 
 
معظم المبدعين عندهم رتابة 
وتكرارية وطقوس ثابتة 

وعليهم أن , ومتأصلة فيهم 
يقومون به  يحققوا اللذة فيما

 .من نشاطات يومية رتيبة
 
 
المبدعون يتميزون بشيئ من 
الغرائبية في ما يقومون به 

وبسبب , ويتفاعلون معه 
دماغهم المبدع الذي يرى ما 
حوله على غير ما يراه 
 اآلخرون 
 
 
اإلبداع بحاجة لمجالسة الذات 

فالذي يريد أن , والوحدة 
يبدع يقضي معظم وقته 

, وله بمعزل عن الناس من ح
ويكون منشغال بأفكاره وما 

فكم من الشعراء والكتاب , واألسماء معروفة , والقصص كثيرة ومتنوعة , المبدعون ينتحرون 

وال تزال مسيرة , وخصوصا في القرن الماضي , لعقود والفنانين والرسامين قد إنتحروا على مر ا

  .اإلنتحار اإلبداعي ماضية

  :وهناك أسباب لإلنتحار ومنها

  

  زعــالج: أوال

ويسعى , وإنما ينابزهم العداء , المبدعون جزعون في زمن ال ينظر إليهم بعين التقدير واإلحترام 

  .ه من المشاعر واإلنفعاالتوتحميلهم ما ال يطيقون, إلقصائهم وتعكير صفو حياتهم 

, فالجزع في أعماق المبدع عبارة عن تراكمات خيباوية تصل إلى ذروتها الجزعية فتقضي عليه 

  .وتلغي صبره

  

  ةــالرتاب :اــثاني

, فالكاتب مثال يجالس الورق والقلم , اإلبداع يتصف بالرتابة بمعنى أن تكرر ذات السلوك يوميا 

ومعظم المبدعين عندهم , وهو يعيد ذلك يوميا ووفقا لطقوس خاصة به ,  أو أجهزة الكتابة بأنواعها

وعليهم أن يحققوا اللذة فيما يقومون به من نشاطات , رتابة وتكرارية وطقوس ثابتة ومتأصلة فيهم 

  .يومية رتيبة

   

  ةــالغرائبي :اــثالث

وبسبب دماغهم المبدع , المبدعون يتميزون بشيئ من الغرائبية في ما يقومون به ويتفاعلون معه 

فأن إنعكاساته وردود أفعاله تضعه في مواقف , الذي يرى ما حوله على غير ما يراه اآلخرون 

مما تحصره في زوايا خانقة ومدمرة لوجوده , وحاالت قاهرة تتجاوز قدراته في المواجهة والتحدي 

  .الذاتي وربما الموضوعي

  

  دةـور بالوحــالشع: اــرابع

فالذي يريد أن يبدع يقضي معظم وقته بمعزل عن الناس , جة لمجالسة الذات والوحدة اإلبداع بحا

واألفكار التي , ويكون منشغال بأفكاره وما يتوارد إلى وعيه من الصور والتأمالت , من حوله 

وهذه الوحدة تفقد المبدع اإلحساس باإلنتماء إلى الواقع , تستحوذ على مداركه وتتسيد على رؤاه 

  .وربما تزيد من تغربه وإنحساره, تي القائم الحيا
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يتوارد إلى وعيه من الصور 
واألفكار التي , والتأمالت 

تستحوذ على مداركه وتتسيد 
 على رؤاه

 
 
المبدعون يكابدون ويعانون 
كثيرا من العوز المادي 

وال يمكن , والقهر المعيشي 
إلبداعاتهم أن تؤمن لهم لقمة 

إال فيما , عيش وحياة رغيدة 
الكتابة ال تطعم ف, قل وندر 
وال تساهم بتحقيق , من جوع 

 الرفاهية للكاتب 
 
 
اإلبداع كغيره من العطاءات 
البشرية ال يمكنه أن يرضي 

وإنما يكون له من , الجميع 
ومن يؤيده , يعارضه ويعاديه 

وبين هذا وذاك , ويتبعه 
يعيش المبدع في محنة عصيبة 
تضخ في نفسه المشاعر السلبية 

اس بالقلق وتغذي اإلحس, 
 والندم واأللم 
 
 
المبدعون ال يجدون اإلسناد 

بل هم , العائلي في حياتهم 
في صراع ما بين اإلبداع 

واإلثنان , واإللتزامات العائلية 
 بحاجة لوقت وجهد 
 
 
معظم المبدعين يحتسون 

, بل ويدمنون عليه , الخمر 
وكأنه البلسم الذي يداوي 
جراحهم والمنجي لهم من 

 اتهم اليومية همومهم ومعان
 
 

وينكر , أن المبدع يهمل صحته 
, معاناته البدنية وآالمه 

ويتخذها وسيلة لإلبداع أو 
يجدها من المحفزات القوية 

فهو يميل , لتأمين إبداعه 
للمقاساة لكي يصل بإنتاجه إلى 
ذروته التعبيرية وقوته 
 اإلبداعية المؤثرة في اآلخرين 

  

  ةــالمادي: اــخامس

وال يمكن إلبداعاتهم أن , المبدعون يكابدون ويعانون كثيرا من العوز المادي والقهر المعيشي 

وال تساهم بتحقيق , فالكتابة ال تطعم من جوع , إال فيما قل وندر , تؤمن لهم لقمة عيش وحياة رغيدة 

بل , وإنما قد تتسبب له بمشاكل مادية وتفاعالت مناهضة لصناعة حياته األفضل , تب الرفاهية للكا

  .وقد تؤدي إلى القضاء عليه

  

  رةــة المتعثـالتفاعلي: اـسادس

وإنما يكون له من يعارضه , اإلبداع كغيره من العطاءات البشرية ال يمكنه أن يرضي الجميع 

ا وذاك يعيش المبدع في محنة عصيبة تضخ في نفسه المشاعر وبين هذ, ومن يؤيده ويتبعه , ويعاديه 

وتدفع به إلى تفاعالت متعثرة وذات نتائج سيئة على , وتغذي اإلحساس بالقلق والندم واأللم , السلبية 

  .نفسه وأمنه

  

  يـاد العائلـاإلسن: سابعا

بداع واإللتزامات بل هم في صراع ما بين اإل, المبدعون ال يجدون اإلسناد العائلي في حياتهم 

ومن الصعب على المبدع أن يوفق ما بين إرادة اإلبداع , واإلثنان بحاجة لوقت وجهد , العائلية 

مما يدفع إلى توترات عائلية تنعكس , وبين ما هو مطلوب منه كمسؤول عن العائلة , المتأججة فيه 

  .بسلبية قاسية عليه

  

  رــالخم :اــثامن

وكأنه البلسم الذي يداوي جراحهم والمنجي , بل ويدمنون عليه , ر معظم المبدعين يحتسون الخم

تتحقق مشاكل , وبتعزيز أواصر العالقة ما بين الخمر والمبدع , لهم من همومهم ومعاناتهم اليومية 

, وما يمت بصلة إليه , وتتطور وتتعقد للحد الذي تضع المبدع في مواجهات خاسرة مع نفسه وعائلته 

  .أفرد كإفراد البعير المعبدحتى لتجده وقد 

  

  ةـام بالصحـدم اإلهتمـع: اــتاسع

ويتخذها وسيلة لإلبداع أو , وينكر معاناته البدنية وآالمه , من المالحظ أن المبدع يهمل صحته 

فهو يميل للمقاساة لكي يصل بإنتاجه إلى ذروته التعبيرية , يجدها من المحفزات القوية لتأمين إبداعه 

خضوضا عندما يصل به األمر إلى إعتبار أن اإلبداع هو , اعية المؤثرة في اآلخرين وقوته اإلبد

  .الحياة وبدونه تنتفي الحياة وتغيب

  

  نــالتدخي :راـعاش

والعجيب في أمرهم أنهم يدخنون بشراهة , التدخين آفة مرعبة تفترس المبدعين وتقضي عليهم 

لكنهم يبررون سلوكهم بمنطق آخر يقنعون به ,  رغم وعيهم لمضار التدخين السيئة, وتواصل غريب 
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التدخين آفة مرعبة تفترس 

, ن وتقضي عليهم المبدعي
والعجيب في أمرهم أنهم 
يدخنون بشراهة وتواصل 

رغم وعيهم لمضار , غريب 
 التدخين السيئة 
 
 

, اإلبداع سلوك إدماني 
ويمكنه أن يتسع حتى لتجد 
المبدع قد أدمن على 
األدوية والمخدرات والكحول 
وغيرها من المنشطات 

وما أن يدمن , والعقاقير 
المبدع حتى ينحدر في 

هات التقريع الذاتي متا
 واإلجهاز العدواني على نفسه 
 
 
الكآبة والقلق من األمراض 
النفسية التي تصيب 

والكآبة أكثر , المبدعين 
شيوعا وأخطر أثرا ألنها 
تؤدي إلى حاالت سلوكية قد 

ومعظم , تدفع لإلنتحار 
المبدعين الذين إنتحروا 
كان للكآبة دور كبير وفعال 
 في نهايتهم 
 
 

ا يواجهه المبدع من أقسى م
أن يكون في صلب الحقيقة 

فتجده يرى , وجوهر المعنى 
ويعرف ما يدور بصدق 
 ويقين ال يستطيع البوح به 
 
 
اإلبداع عمل فكري مجهد 
يحتاج إلى قدرات وظروف 
كفيلة بتيسيره وتسويغه 
, وإسناده لكي يتواصل 

والمبدع يصاب باإلنهاك 
الفكري والتعب العقلي 
 والكسل الدماغي 
 
 
حالما يبلغ المبدع مستوى 

وتنتهي حياتهم بمضاعفته , أو أنهم ينتحرون بالتدخين , وأكثرهم يموتون من التدخين , أنفسهم 

  .كالسرطان أو أمراض الجهاز التنفسي المعروفة

  

  اإلدمان: حادي عشر

األدوية والمخدرات  ويمكنه أن يتسع حتى لتجد المبدع قد أدمن على, اإلبداع سلوك إدماني 

وما أن يدمن المبدع حتى ينحدر في متاهات التقريع , والكحول وغيرها من المنشطات والعقاقير 

فال يجد بدا من اإلنتحار , ويمضي في مسيرة التداعي واإلنهيار , الذاتي واإلجهاز العدواني على نفسه 

  .للخالص من مآزقه الناجمة عن اإلدمان الشديد

  

  صابة بالكآبة والقلقاإل: ثاني عشر

والكآبة أكثر شيوعا وأخطر أثرا ألنها , الكآبة والقلق من األمراض النفسية التي تصيب المبدعين 

ومعظم المبدعين الذين إنتحروا كان للكآبة دور كبير , تؤدي إلى حاالت سلوكية قد تدفع لإلنتحار 

عيدا عن اإلستشارة النفسية والعون خصوصا عندما يمعنون بكآبتهم وعزلتهم ب, وفعال في نهايتهم 

  .العاطفي من ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم

  

  وعي الحقيقة وإدراك المعنى:ثالث عشر

فتجده يرى ويعرف ما , من أقسى ما يواجهه المبدع أن يكون في صلب الحقيقة وجوهر المعنى 

الذين تبرمجت أدمغتهم ألنه ال يسمع وال يدرك من قبل , يدور بصدق ويقين ال يستطيع البوح به 

, وفقا آلليات اإلستعباد البشري وأخذ البشر في متواليات القطيع المتناطح المتدافع , وتقولبت نفوسهم 

  .وهو في طريقة إلى الجزر اإلفتراسي الفظيع

  

  اإلنهاك الفكري: رابع عشر

اإلبداع عمل فكري مجهد يحتاج إلى قدرات وظروف كفيلة بتيسيره وتسويغه وإسناده لكي 

مما يتطلب منه الراحة , والمبدع يصاب باإلنهاك الفكري والتعب العقلي والكسل الدماغي , يتواصل 

ي والتمتع باإلبداع والشعور بجمال عطاءاته واهميتها ف, واإلستجمام إلستعادة النشاط والحيوية 

  .المشاركة بصناعة الحياة

  

  التناقض ما بين الرؤية الذاتية والواقع المعاش: خامس عشر

والتداعيات , هذه محنة شرسة تنشب مخالبها في قلب المبدع فترديه على قارعة دروب الويالت 

فحالما يبلغ المبدع مستوى الوعي , العاصفة بمجتمعه وقيمه ومعاييره وهويته وجوهر صيرورته 

وبسبب ذلك , يكون في مأزق الصراع الطويل بينه وبين ما هو عليه في نشاطاته اليومية , ع الساط

  .تتراكم فيها أحاسيس ومشاعر قد تعزز إنقضاض ذاته عليه

  

  اإلحساس بعدم التأثير وفقدان القيمة والهجرة: سادس عشر
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يكون في , الوعي الساطع 
مأزق الصراع الطويل بينه 
وبين ما هو عليه في نشاطاته 

وبسبب ذلك , اليومية 
تتراكم فيها أحاسيس ومشاعر 
 قد تعزز إنقضاض ذاته عليه

 
 
العديد من المبدعين يعبرون 
عن اإلحساس بعدم التأثير 

مما يدفع , وفقدان القيمة 
سار والخمود والندم بهم لإلنح

 والتقليل من قيمة عطاءاتهم, 
  وإنجازاتهم المعرفية

 
 
المبدعون منفعلون خصوصا 
عندما يتعلق األمر باإلعتداء 
, على إبداعهم أو النيل منه 

وأكثرهم ال يتحملون النقد 
ويفضلون , وينفرون منه 

المديح الذي يغذي ما فيهم 
 من تصورات ذاتية 
 
 
الكثير من المبدعين 
يشعرون بالمسؤولية الكبير 
تجاه ما يصيب مجتمعاتهم 

ويمألهم اإلحساس , وأوطانهم 
بالتقصير وعدم القدرة على 
التفاعل اإليجابي مع المجتمع 
 الذي هم فيه 
 
 
عندما يعجز المبدعون عن 
اإلتيان بجديد تجتاحهم 

لفقدان , المشاعر اإلنتحارية 
القيمة والدور وعدم الشعور 

ارتها وقوتها بطعم الحياة وحر
 التفاعلية 
 
 
المبدعون في مأزق اآلالم 
النفسية والبدنية التي قد 

فما يحل , تكون شديدة 
بمجتمعاتهم يورثهم ما ال 
يمكن تصوره من األوجاع 
, النفسية والمعاناة اليومية 

التي تنعكس على ابدانهم 

ما يدفع بهم لإلنحسار م, العديد من المبدعين يعبرون عن اإلحساس بعدم التأثير وفقدان القيمة 

خصوصا عند الذين إنقطعوا عن , والتقليل من قيمة عطاءاتهم وإنجازاتهم المعرفية , والخمود والندم 

  .ليزدادوا ألما وحسرة وهجرة من الهجرة, مجتمعاتهم وعاشوا في المنافي 

  .بوقد تسببت هذه الحالة بإنتحار عدد من المبدعين خصوصا من البلدان الشديدة النواك

  

  اإلنفعالية العالية: سابع عشر

وأكثرهم ال , المبدعون منفعلون خصوصا عندما يتعلق األمر باإلعتداء على إبداعهم أو النيل منه 

وتطلعات , ويفضلون المديح الذي يغذي ما فيهم من تصورات ذاتية , يتحملون النقد وينفرون منه 

  وتتناسب شدة إنفعالية المبدع , نهم غير ما هم عليه خيالية تأخذهم إلى آفاق الفنتازيا التي توهمهم بأ

  .مع درجة رؤيته لذاته وموضوعه اإلبداعي

   

  الشعور بالمسؤولية: ثامن عشر

ويمألهم , الكثير من المبدعين يشعرون بالمسؤولية الكبير تجاه ما يصيب مجتمعاتهم وأوطانهم 

فعند إجتياح لبنان , المجتمع الذي هم فيه  اإلحساس بالتقصير وعدم القدرة على التفاعل اإليجابي مع

في ثمانينيات القرن العشرين إنتحر الشاعر خليل حاوي تعبيرا عن المسؤولية واإلحتجاج على ما 

  .يجري في وطنه

  

  الشعور بالعجز عن اإلتيان بجديد: تاسع عشر

القيمة والدور وعدم  لفقدان, عندما يعجز المبدعون عن اإلتيان بجديد تجتاحهم المشاعر اإلنتحارية 

فالمبدع الذي ال يأتي بجديد يختنق ويموت ويكون , الشعور بطعم الحياة وحرارتها وقوتها التفاعلية 

فالكاتب األمريكي همنغواي حالما استراح , كما فعلها العديد منهم , من واجبه أن يقرر مصيره 

  .انتحر

  

  اآلالم النفسية والبدنية: عشرون

فما يحل بمجتمعاتهم يورثهم ما ال , آلالم النفسية والبدنية التي قد تكون شديدة المبدعون في مأزق ا

التي تنعكس على ابدانهم وتتسبب لهم بآالم , يمكن تصوره من األوجاع النفسية والمعاناة اليومية 

و كما يدفعههم إلى اإلدمان عليها أ, قد يلجؤون بسببها إلى تناول األدوية المروحة لآللم , مبرحة 

  .ودخولهم في دائرة مفرغة من السلوكيات اإلدمانية المضطربة, التعود على تناولها 

  

  النقد السلبي:حادي وعشرون

وتنبجس عواطفهم وتثور ثائرتهم ويتعكر مزاجهم ويتعثر , المبدعون يتأثرون جدا بالنقد السلبي 

اهم في تعزيز مشاعر القلق وتس, فيصابون بردود أفعال إنفعالية مدوية تؤثر على صحتهم , سلوكهم 

مما يدفع إلى سلوكيات متوافقة مع هذه المدركات السلبية , والكآبة والتضئيل الذاتي والموضوعي 

  .وتداعياتها المتراكمة
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 وتتسبب لهم بآالم مبرحة 
 
 
المبدعون يتأثرون جدا 

نبجس وت, بالنقد السلبي 
عواطفهم وتثور ثائرتهم 
ويتعكر مزاجهم ويتعثر 

فيصابون بردود , سلوكهم 
أفعال إنفعالية مدوية تؤثر 

وتساهم في , على صحتهم 
تعزيز مشاعر القلق والكآبة 
والتضئيل الذاتي 
 والموضوعي 
 
 
متطلبات الحياة اليومية 

وقدرات , تتزايد مع األيام 
المبدعين على الكسب 

, تضاءل المادي المريح ت
خصوصا عندما تكون عندهم 
عوائل تتوقع منهم ما تتوقعه 
 أية عائلة من رب البيت 
 
 
يغلب على المبدعين قلة 

مما يفقدهم الغاية , اإليمان 
ويحرمهم من , الحياتية 

المعاني السلوكية الكامنة 
, فيما يقدمونه من إبداع 
 .فيتحول العطاء إلى غثاء

 
 
المبدعون ال يقنعون وتجدهم 

اردون سرابات الوصول يط
ويبدو , إلى األمثل واألحسن 

عندهم أي إنجاز أقل مما 
 يجب أن ينجزون 
 
 
المسافة تزداد إتساعا بين ما 
يتحسسونه ويعونه وبين ما هو 
, قائم فيهم ومن حولهم  

وهذا يتسبب بأوجاع نفسية 
وعذابات ضمير قاسية قد 
تلقيهم في أتون اإلنقضاض 
 على ذاتهم

 
 

ور للمبدع من إهمال الجمه

  

  تنامي مفردات العناء اليومي:ثاني وعشرون

, يح تتضاءل وقدرات المبدعين على الكسب المادي المر, متطلبات الحياة اليومية تتزايد مع األيام 

ومعظم المبدعين , خصوصا عندما تكون عندهم عوائل تتوقع منهم ما تتوقعه أية عائلة من رب البيت 

, وأبرز المبدعين هم الذين عاشوا لوحدهم أو تسببوا في فشل حياتهم األسرية , يعيشون في ضنك 

  .وغالبا ما ينتهي المبدع في براثن الوحدة والعزلة والهجران

  

  عدم اإليمان وضياع الغاية:ونثالث وعشر

ومن غير اإليمان , وطاقة ديمومة وإرتقاء , اإليمان ضرورة من ضرورات التواصل والبقاء 

ويغلب , وحالة جوفاء ال تستحق اإلنتماء والتضحية والعناء , تتحول الحياة إلى محنة أو نقطة سوداء 

ويحرمهم من المعاني السلوكية الكامنة فيما , مما يفقدهم الغاية الحياتية , على المبدعين قلة اإليمان 

  .فيتحول العطاء إلى غثاء, يقدمونه من إبداع 

  

  الشعور بعدم اإلنجاز:رابع وعشرون

ويبدو عندهم أي , المبدعون ال يقنعون وتجدهم يطاردون سرابات الوصول إلى األمثل واألحسن 

ويدفع بالمبدع , وهر السلوك اإلبداعي وهذا اإلحساس مبذور في ج, إنجاز أقل مما يجب أن ينجزون 

وكلما أمعن الغوص أدرك أنه ال يزال يعوم فوق الماء , إلى الغوص العميق في قيعان ما يدرك 

  .فيشعر أنه لم يقبض على مناه, وأن الكون اإلبداعي يزداد إتساعا وتمددا , المعرفي 

  

  ئمالصراع ما بين الحقيقة والضمير والواقع القا: خامس وعشرون

خصوصا عندما يتوقد ضميرهم وتتحفز , الذين يبصرون الحقائق يتألمون كثيرا وربما يجزعون 

فالمسافة تزداد إتساعا بين ما يتحسسونه , حواسهم وينطلقون نحو رؤاهم وتفاعالتهم مع واقعهم 

قد وهذا يتسبب بأوجاع نفسية وعذابات ضمير قاسية , ويعونه وبين ما هو قائم فيهم ومن حولهم  

  .تلقيهم في أتون اإلنقضاض على ذاتهم

  

  إهمال الجمهور للمبدع:سادس وعشرون

وتلقي بظاللها , إهمال الجمهور للمبدع من المعاناة القاسية التي يواجهها في مسيرته اإلبداعية 

ألنها تعني بأنه مهما أعطى وإجتهد فأنه محسوب على المنبوذين الذين ال يؤثرون في , على شخصيته 

  .وإنما هم بال دور وقيمة, رين اآلخ

يتسبب بتداعيات , والكثير من المبدعين يصيبهم اإلهمال بسكتة إبداعية وتدهور سلوكي وإنفعالي 

  .مرضية وتصورات إنتحارية

  

  تقدم وسطوع وعاظ الكراسي: سابع وعشرون

لكراسي المبدع األصيل في المجتمعات المتأخرة يعيش في محنة اإلقصاء القصري من قبل ذوي ا
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المعاناة القاسية التي 
يواجهها في مسيرته 

وتلقي بظاللها على , اإلبداعية 
 شخصيته 
 
 
المبدع األصيل في المجتمعات 
المتأخرة يعيش في محنة 
اإلقصاء القصري من قبل 

والقابضين , ذوي الكراسي 
على اإلعالم الذي يسوق وعاظ 
الكراسي ويبرزهم لتمرير 

السلطوية  البرامج والقرارات
 وترويج التضليل والخداع , 

 
 
اإلبداع يترافق مع سلوكيات 

خصوصا فيما يتعلق , غرائبية 
ومن , بالمشاعر والعواطف 

 الصعب تفسير ذلك 
 
 
اإلحباطات المتوالية مقصلة 

وجهنم وجودهم , المبدعين 
ورماد كينونتهم ودخان ما 
 فيهم

 
 
ال يعرف لماذا يخيم اليأس 

ا في على المبدعين وخصوص
التي تسود فيها , مجتمعاتنا 

مما يساهم , العطاءات اليائسة 
في إشاعة الروح القانطة 
 الخائبة 
 
 
من المالحظ أن السلبي سائد 

فهم , في أفكار مبدعينا 
ينظرون إلى النصف الفارغ 
من القدح ويتجاهلون النصف 
 المآلن 
 
 
اإلبداع له عالقة قوية بالنرجسية 

افق وكأن النرجسية ركن مر, 
وهذه الصفة الشخصية , لإلبداع 

تتسبب بتفاعالت صعبة مع 
اآلخرين وتحجب الرؤية 

وتعزل المبدع , الموضوعية 

, والقابضين على اإلعالم الذي يسوق وعاظ الكراسي ويبرزهم لتمرير البرامج والقرارات السلطوية , 

, وترويج التضليل والخداع إلدامة السلوكيات المنحرفة والمحسوبية والنوازع اإلستحواذية بأنواعها 

  .مما يؤذي المبدع ويرميه على قارعة طريق الحياة

  

  اش المصادر التمويلية وتغاضي دور النشرإنكم: ثامن وعشرون

وأكثر المبدعين يعانون من هذا , المبدعون بحاجة إلى إصدارات ودور نشر تتولى طباعة كتبهم 

واليوم صار , ففي السابق كانت الحكومات تتولى نشر اإلبداعات المتوافقة مع هواها , اإلهمال الكبير 

فيكون ما , وال يجدون سوقا رائجة لبضائعهم , اص البمدعون يطبعون نتاجاتهم على حسابهم الخ

  .ال يقدر عليه إال ذوي القدرات المالية الفردية, يقومون به مشروعا إقتصاديا خاسرا 

  

  األزمات العاطفية والعالقات الزوجية القاسية: تاسع وعشرون

ومن الصعب , خصوصا فيما يتعلق بالمشاعر والعواطف , اإلبداع يترافق مع سلوكيات غرائبية 

وكأن المبدع بحاجة إلى منشطات ومحفزات للوصول إلى ذروة التعبير عما فيه من , تفسير ذلك 

وهذه المنزلقات الغرائبية تؤدي إلى تداعيات أسرية ومشاحنات ما بين المبدع وأقرب الناس , األفكار 

  .واإلفتراق مما يترتب عليه المقاسات والتداعي في دروب التخاصم, خصوصا زوجته , إليه 

  

  اإلحباطات المتوالية: ثالثون

, وجهنم وجودهم ورماد كينونتهم ودخان ما فيهم , اإلحباطات المتوالية مقصلة المبدعين 

, بل والبدني , وأكثرها تأثيرا على واقعهم النفسي والسلوكي , فاإلحباطات من ألد أعداء المبدعين 

ى في أتون الالمباالة ونكران قيمة الحياة ومعانيها وبسبب اإلحباطات تتآكل الروح المبدعة وتتهاو

  .خصوصا عندما تخيم العزلة على المبدع, األخرى 

  

  الشعور باليأس: إحدى وثالثون

التي تسود فيها العطاءات , ال يعرف لماذا يخيم اليأس على المبدعين وخصوصا في مجتمعاتنا 

ويبدو أن المبدع يعيش في دوامات من , بة مما يساهم في إشاعة الروح القانطة الخائ, اليائسة 

ربما , تدفعه إلى الدخول في دوائر مفرغة من الياس والتيئيس , المواجهات مع ذاته وموضوعه 

  .أي أنه يفقد التقدير الواقعي, لتوقعه من إنتاجه أكثر مما يجب 

  

  األفكار السلبية: إثنان وثالثون

فهم ينظرون إلى النصف الفارغ من القدح , عينا من المالحظ أن السلبي سائد في أفكار مبد

وال يمكن إغفال , فكل مجتمع فيه خليط من الحاالت السلبية واإليجابية , ويتجاهلون النصف المآلن 

وهذا يدفع بالمبدع إلى , اإليجابية بسبب الطاقة اإلنفعالية والعاطفية للموضوعات والحاالت السلبية 

  .لضياعالسقوط في دوامات العدمية وا
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وتوهمه بأنه األوحد الذي لن 
 يجيد الزمان بمثله 
 
 
المبدعون يعانون من 
, أمراض نفسية متنوعة 

لكنهم يأبون اإلستشارة 
وقد عاينت , النفسية والعالج 

عد أن ولكن ب, الكثيرين 
ال يصلح " يصل حالهم إلى 

 العطار ما أفسد الدهر
 
 
عائلة المبدع تكون قاسية 
عليه ألنه سيكون منطويا 
ومنغلقا وملتصقا بنشاطاته 

فالمبدع ال يمكنه أن , اإلباعية 
يكون كغيره من اآلباء و 
 األمهات

 
 
المبدعون ينتابهم شعور وخيم 
بالذنب على ما يدور حولهم 

فاعالت من التداعيات والت
 القاسية 
 
 
اإلبدع عطاء أصيل وال يعني 
أن المبدع عليه أن يلزم 
مجتمعه واألخرين بأفكاره 

وإنما هو سيؤثر , وعطاءاته 
ومدى تأثيره ال يمكن تقديره 
 بسهولة 
 
 
الزمن الذي نعيشه يتحرك 
بسرعة فائقة ويفقد المبدعون 
فيه قدرات التواكب مع 

التي تؤثر , معطياته وقدراته 
لوك البشر وترسم مناهج في س

صيرورات مختلفة تماما عما 
 إعتاد عليه المبدعون 
 
 
الشخصية المبدعة قد تكون 
ذات إضطرابات في 
, تفاعالتها مع ذاته وما حولها 

وتبدو هذه اإلضطرابات فيما 
 يتم إنتاجه 

  النرجسية: ثالثة وثالثون

وهذه الصفة الشخصية , وكأن النرجسية ركن مرافق لإلبداع , اإلبداع له عالقة قوية بالنرجسية 

وتعزل المبدع وتوهمه بأنه األوحد , تتسبب بتفاعالت صعبة مع اآلخرين وتحجب الرؤية الموضوعية 

ت إنعكاسية عدوانية على الذين يبدون رأيا فيما مما يدفعه إلى إستجابا, الذي لن يجيد الزمان بمثله 

  .ينتجه

  

  عدم اإلستشارة النفسية: أربعة وثالثون

وقد عاينت , لكنهم يأبون اإلستشارة النفسية والعالج , المبدعون يعانون من أمراض نفسية متنوعة 

هم يهملون حالتهم أي أن, " ال يصلح العطار ما أفسد الدهر" ولكن بعد أن يصل حالهم إلى , الكثيرين 

وبتفاقمها , التي تتفاقم وتتسبب لهم بمشاكل صعبة تدفع بهم إلى مآزق متنوعة التأثير والنتائج , النفسية 

  .يكون المبدع قد تورط بذاته وموضوعه وانغلقت أمامه األبواب

  

  القسوة العائلية: خمسة وثالثون

فالمبدع ال , قا وملتصقا بنشاطاته اإلباعية عائلة المبدع تكون قاسية عليه ألنه سيكون منطويا ومنغل

ألن اإلبداع بحاجة لوقت وعزلة وجلسات مع الذات , يمكنه أن يكون كغيره من اآلباء و األمهات 

  .وغيرها من منافذ وآدوات اإلبداع المتوفرة في عصرنا, والكتاب والورق والقلم 

  

  الشعور القاسي بالذنب:ستة وثالثون

, ور وخيم بالذنب على ما يدور حولهم من التداعيات والتفاعالت القاسية المبدعون ينتابهم شع

, فمبدعونا يشعرون في كثير من األحيان بالمسؤولية على ما أصاب المجتمعات التي عاشوا فيها 

  .وتجدهم في صراع أليم وتأثر كبير بمناظر المآسي والويالت المحتدمة

  

  اإلنكسار الذاتي:سبعة وثالثون

وإنما , اء أصيل وال يعني أن المبدع عليه أن يلزم مجتمعه واألخرين بأفكاره وعطاءاته اإلبدع عط

لكن العديد من المبدعين يحسبون أن على إبداعهم , هو سيؤثر ومدى تأثيره ال يمكن تقديره بسهولة 

, عه لكن اإلبداع يبقى له تأثيراته حتى بعد حياة مبد, وهذا غير ممكن , أن يؤثر ويتصدر ويسود 

  .فاألفكار ال تموت وتحيا في عقول األجيال

  

  عدم القدرة على المواكبة المعاصرة: ثمانية وثالثون

, الزمن الذي نعيشه يتحرك بسرعة فائقة ويفقد المبدعون فيه قدرات التواكب مع معطياته وقدراته 

وهذا , المبدعون التي تؤثر في سلوك البشر وترسم مناهج صيرورات مختلفة تماما عما إعتاد عليه 

  .اإلحساس بالعجز عن المواكبة يدفع بالمبدع للشعور بأنه قد صار خارج عصره وال يستحق البقاء فيه
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ألن , اإلحتجاج جذوة اإلبداع 
المبدع يريد أن يغير ويأتي 
بحالة متقدمة عن الحالة 

, لقائمة أو التي عاشها ا
وبسبب اإلبداع تتقدم الدنيا 
وتتطور البشرية وتعاصر 
 زمانها ومكانها 
 
هذه صورة إقترابية لعالقة 

قد تكون , اإلبداع باإلنتحار 
غير جامعة لكل ما يدفع 

لكن الذي تقدم , لإلنتحار 
ربما يعطي صورة مختصرة 
عن الواقع التفاعلي ما بين 

ذي ال, المبدع ومحيطه  
يحاول أن يترك عليه بعضا من 
 بصماته الفكرية والروحية 
 
 
اإلبداع يبقى من الضرورات 
الجوهرية إلستمرار النماء 
  والرقاء الحضاري في األرض

  إضطرابات الشخصية: تسعة وثالثون

وتبدو هذه , الشخصية المبدعة قد تكون ذات إضطرابات في تفاعالتها مع ذاته وما حولها 

روف إن اإلضطرابات الشخصية تتسبب بمشاكل سلوكية ومن المع, اإلضطرابات فيما يتم إنتاجه 

  .وربما اإلنتحار بإستجابات إنفعالية إنعكاسية خطيرة, كثيرة ويزداد فيها الميل إليذاء النفس 

  

  إرادة اإلحتجاج: أربعون

ألن المبدع يريد أن يغير ويأتي بحالة متقدمة عن الحالة القائمة أو التي , اإلحتجاج جذوة اإلبداع 

وقد يكون اإلحتجاج , وبسبب اإلبداع تتقدم الدنيا وتتطور البشرية وتعاصر زمانها ومكانها , ا عاشه

ويدفع به إلى دروب العناء والبالء , شديدا وقاهرا مما يعرض المبدع لحاالت قاسية وتفاعالت مزرية 

  .وهذا يتسبب في تنمية دوافع اإلنقضاض على الذات, 

  

قد تكون غير جامعة لكل ما يدفع , بية لعالقة اإلبداع باإلنتحار هذه صورة إقترا, وفي الختام 

, لكن الذي تقدم ربما يعطي صورة مختصرة عن الواقع التفاعلي ما بين المبدع ومحيطه  , لإلنتحار 

لكنه قد يعجز ويفشل في حياته وقد , الذي يحاول أن يترك عليه بعضا من بصماته الفكرية والروحية 

  .ينجح بعد مماته

  .لكن اإلبداع يبقى من الضرورات الجوهرية إلستمرار النماء والرقاء الحضاري في األرض

 
 

***   *** 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    أفكــــار نفسيــــة لحيــــاة… 
  فلنحيينــــه حيـــــاة طيبــــــة

  صادق السامرائي
  "ــــــــــــا ومـــا سوهــ"  سلسلــة  " بوستــــــر" 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf 
*** *** *** 

  المتجر االلكتروني على " ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  " ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة اصدارات 
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

 

*** *** ***  

  على الفايس بوك" ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة اصدارات 
https://www.facebook.com/ 

 

)االصدارات السابقة (  " ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة  دليـــل    
   كامل األعداد فهارس و مقدمات 

 )2016(االخير  /  رابعال  العـــدد  الـى)  2015(  االول العــدد  نم

   الدليـــلكتاب   تحميــلرابط 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  

 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
https://www.facebook.com/%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-Wa-Ma-Sawahaa-568068330023328/

