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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )291( سـواهـــــا ومـا

   !!لماذا يموت الشعراء مبكرا؟

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

      

     
 

 

كالم " أو , " كالم خال%"ل#�ه , و"لٌّ ر��ا ی�اه وفقا ل�ا ی���ه م�ه , لل�ع� تع��فات م��
عة : ال�ع�
 "كالم بل<غ م>9
ع :8�9 على نهج ال�ع� في ال�03ل وال�أث�0 دون ال
زن "أو , " م
زون مقفى ق�%ا 


ن ال�ع�, ج�ع شاع� : ال�ع�اءD�E: FیGال. 
ور"Pنا على ال�>�ة ح
ل ال�ع%ل ل�F0D أن  أك�M مF , ل
 رجع�ا إلى م�K�ى اإلن��ار الDI<عي 

 . ال ت�DI[ عل0ه\ ال]اه�ة%) 2.5(وه�اك ن>�ة ت�P% على , مF ال�ع�اء ر��ا :�
ت
ن م��Eا %) 70(
وهي مD�<ة على ال�الح]ة , وهGه مKاولة لل�bK في أس�اب ال�
ت ال���E ال8G :�0_ ال�ع�اء 

 .h غ�0 ذلeوق% ال ی�ف[ معها َمF ی� , وال��اcعة 
  

 اإلنفعاالت: أوال
�ه\ , الIاقة اإلنفعال<ة ل%h ال�ع�اء عال<ة 

ن ع�%ما , وت>��Pف jاقاته\ وتiذ8 قلD�E:  �0ونM#وال

م�ا ی�P% مF ال9ه% , ال�ي :9�ه%ون لل�ع�0D ع�ها cال#ل�ات , ی�أج9
ن عاmj<ا و�Dلغ
ن ذروة إنفعاالته\ 
 .ال�GDول واألذh الغ�0 م�]
ر على أب%انه\


ن مF غ�0 له0_ عاjفي D�E: أع�فه\ ال FیGة الق�0%ة , والcاج "�اPا في م
, ولهGا :ق
ل
ن cأنه\ ل<>
وأح<انا أحc rه و"أنه في حالة , و"ان لي ص%ی[ "�p  أح>�ه س<�
ت ع�%ما یل% الق�0%ة "�ا تل% ال��أة 

�ات مF الغ, s<فق% ق%رته على ال
ق
ف , ع>� والدة 
���ة الm3<فة وُ��اب cالغM<ان و
D0 , هGه _D<�و
 .ال�فاعالت أص0_ ب%اء ال>�E وت�اك�p عل<ه مuاعفاته ح�ى داه��ه ال��<ة

  

 التدخين: ثانيا

تF0 دوره ال�Kف8P0 واإلدماني cإjالقه , ومF ال�ادر أن ت9% شاع�ا ال ی%خF , ال�ع�اء ی%خ�
ن E>�ولل

 F0ام�وتق��ن , وال�ع�اء ی%خ�
ن cإف�اx , هi0 لإلب%اع ال8G یiهل ال�اع� لل�ع
ر cال��
ة وال�, مادة ال%و
 !!وغ�0ه\ ق% ی%خF أش<اء أخ�h , وذاك :�عل س<Eاره , فهGا ی
لع سEارته , ع�%ه\ ال#�اcة cال%خان 


 وال�هاب الق��ات , ومع]\ ال�ع�اء :�اب
ن cأم�اض ال9هاز ال��ف>ي �وغ�0ها مF األم�اض , كال�
F0�ة ال�ي ت%م� ال�ئ�مPال�. 


تF0 , ل�ع_ عPوف ال�ع�اء عF ال�%خF0 ومF اE>�اذ ال
K�ة ال�ع� و|سcا�" F0اك إق�ان ما ب�ألن ه
 .على أدمغ�ه\


تF0 مادة سامة م�Dهة لل3ال:ا ال%ما{<ة E>�وال , Fن عل<ه م�ا :9عل إقالعه\ ع
ومع]\ ال�ع�اء م%م�

ن مF أع>� األم
رو�>D_ إق�انه cاإلب%اع فأن إقالع ال�ع�اء عF ال�%, ال�%خF0 أم�ا ص~�ا E: F0خ. 

من  %) 70(أن  أكثر من  
, الشعراء ربما يموتون مبكرا  

وهناك نسبة تزيد على  
ال تنطبق عليهم  %) 2.5(

الظاهرة

هذه محاولة للبحث في أسباب  
ب  الموت المبكر الذي يصي

وهي مبنية على  , الشعراء  
وقد ال يتفق  , المالحظة والمتابعة  

معها َمن يرى غير ذلك

الطاقة اإلنفعالية لدى الشعراء  
وتستنزف طاقـاتهم  , عالية  

والكثيرون  , وتؤذي قـلوبهم  
يكتبون عندما يتأججون عاطفيا  

التي  , ويبلغون ذروة إنفعاالتهم  
يجتهدون للتعبير عنها  
بالكلمات  

الذين أعرفهم ال يكتبون من  
ولهذا  , غير لهيب عاطفي  

يقولون بأنهم ليسوا في مزاج  
كتابة القصيدة  
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 الخمر: ثالثا
والع09_ في , و"أنe إن قلp فالن شاع� فأنe قلp أنه ی��اول ال��3 , ال�ع� وال��3 م�الزمان 

 .إال ووج% نف>ه م9ال>ا لق�0�ة ال��3, األم� أن الع%ی% مF ال�ع�اء ما أن :9لr ل#�اcة ال�ع� 
وع�%ما أراجعها أق
ل له , ق�0%ة بF0 آونة وأخ�h و�أت0�ي c, كان لي ص%ی[ أس�اذ ی�c hأنه شاع� 

 !!أ ت��%ني أن أك�_ شع�ا cال خ��: و�ق
ل , ف0�Pعج , أنها "هGر�ات م�3
ر 
 

 !!الشعر والخمر ال ينفصالن
و"\ عای�p في بل%8 حاالت , وال#�0M مF م�ضا8 ال�%م�F0 على ال��3 :�ارس
ن "�اcة ال�ع� 

 F0ان�اإلدمان ل�ع�اء وف F% , ص~�ة م�صا ع
فال��� بF0 ال��3 واإلب%اع حالة م�
اصلة ومMEفة خ�
 .ال�ع�اء

 .وال :3فى ما ل�أث�0ات ال��3 على ال#D% والD�#��اس وال%ماغ و�اقي أعuاء ال9>\
  

 الخياالت: رابعا
و�Kلق
ن في فuاءات ال رص0% لها ف
ق ال��اب ال8G تالم>ه , ال�ع�اء خ<ال0
ن و�ع0%ون عF ال
اقع 


تها , وه\ مأس
رون cال9اذب<ة األرض<ة "غ�0ه\ مF ال�3ل
قات , أق%امه\ Iس Fر م�K�ن ال
, ل#�ه\ ی�
ه�
 hرات وال�ؤ
 .و��فاعل
ن و"أنه\ في عال\ آخ� مF ال��

ت
دs , 8<�اب
ن cأض�ار ج><�ة وم3ا�j وخ<�ة , و�>D_ هGا اإلنقIاع ی��%م
ن �3�cة ال
اقع 
 .به\ إلى م��0 صع_ وأل<\

:قاس
ن ف0ها خ�
صا في أواخ� , %ی% مF ال�ع�اء ی��ه
ن إلى حالة م~<�<ة مPر�ة ولهGا فأن الع
 .أع�اره\

  
 مناوءة الواقع: خامسا 

وت�أله cال��اع� ال>لD<ة ال�iذ:ة ال�ي , الع%وان<ة ال��
اصلة ما بF0 ال�اع� وواقعه ت>��Pف jاقاته 
وق% ال ی�اه "�ا ه
 بل "�ا یD%و له , ف
قه ومKل[ , فه
 راف� ل
اقعه , تiث� على صK�ه الD%ن<ة وال�ف><ة 

ل#�ه ُ:�اب cأوجاع اإلح�اx والقه� والف�ل , و�Kاول أن :>اه\ cإن��اله مF �<عان ال
ج<ع ال8G ی�اه , 

 ال�ثاء وال#�اcة cال%ماء وال%م
ع, واإلن#>ار Kف0�9ه ن. 

و�عP9ون عF ال�فاعل ,  ألنه\ في خ�ام مع واقعه\, ولهGا :>
د ال�ثاء في مع]\ ق�ائ% ال�ع�اء 
, وأص
اته\ cال ص%h , وت�قى ق�ائ%ه\ هام�<ة  , وال یiث�ون s<ه , I>s<ح به\ , اإل:9ابي مع مف�داته 

 .و|ن أمع�c pال�ثاء وال�Eاء على أjالل ال��
رات ال
ه�<ة
  

 المثالية والنرجسية: سادسا
ما أن تع��ضه ح�ى , 
ل إلى cال
ن وت�ف3ه لK�0, ك�اcة ال�ع� ت��ح ال�اع� شع
را غ���ا cال�Mال<ة 

 eجه
ه نق%ا ل�اع� , ی�ف�9 ب ألنه س0ه�اج و�>��uK آل<ات ال%فاع cأج�عها , ولهGا مF ال�ع_ أن ت
جِّ

ج_ ذلe , هGEا :فه�
نه , ف�ق% ال�ع�اء أش�ه cالع%وان عل0ه\ , ل�أك0% أنه على ح[ وأنp على cاjل ��و

 .ی�فاعل
ن مع ال�ق%
وهGا ی%فع , ون�ج>0�ه\ ال���ف3ة , ال�%:ح ألنه :غc 8Gال
ن0�ه\ ال�ف><ة وغ�وره\ و��0ل
ن إلى تقDل 

وعلى ال�اس أن ت>��ع إل0ه\ وت��ن\ Ecل�اته\ , cال#F��0M م�ه\ إلى ال�
ه\ cأنه\ في مقامات إب%ا�<ة مع0�ة 

من النادر أن تجد شاعرا ال  
وللنيكوتين دوره  , يدخن  

التحفيزي واإلدماني بإطالقه  
الذي يؤهل  , مادة الدوبامين  

الشاعر للشعور بالنشوة والتهيؤ  
لإلبداع  

, بإفراط  الشعراء يدخنون  
وتقترن عندهم الكتابة بالدخان  

وذاك  , فهذا يولع سكارته  , 
وغيرهم قد  , يشعل سيكاره  

!!يدخن أشياء أخرى

من الصعب عزوف الشعراء عن  
ألن هناك إقران ما  , التدخين  

بين كتابة الشعر وإستحواذ  
النيكوتين على أدمغتهم

وكأنك  , الشعر والخمر متالزمان  
شاعر فـأنك قـلت  إن قـلت فـالن  

والعجيب في  , أنه يتناول الخمر  
األمر أن العديد من الشعراء ما  

إال  , أن يجلس لكتابة الشعر  
ووجد نفسه مجالسا لقنينة الخمر

الشعراء خياليون وبعيدون عن  
ويحلقون في فضاءات ال  , الواقع  

رصيد لها فوق التراب الذي  
تالمسه أقدامهم  

تهون إلى  العديد من الشعراء ين
يقـاسون  , حالة معيشية مزرية  

.فيها خصوصا في أواخر أعمارهم
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نه ب���0ة ناق%, D�E: ه\ أن :ق�ؤا ما�E�: وال. 

نه ولهGا فه\ :�اب
ن cع�ى إدراكي ل�ا :D�E , ن على

حI�ه ح�ى ت9%ه\ یGه\ مأخ
و�أخG م�ه\ ال

 .ألن ال
ه\ ال :Iع\ مF ج
ع وال :أمF مF خ
ف, قارعة ال�Iقات 
  

 القسوة على الذات: عابسا
ال�اع� ع�%ما :E�_ و"أنه :9ل% ذاته و�ع��ها ل<>�3ل�ها سالف ما ف0ها مF رح0[ اإلب%اع ال8G ی�اه 

 .أص<ال وخال�ا ون�<ا
ألنها تIل[ اله�م
نات , >
ة الGات<ة اإلس�<الد:ة ت#لف ال�اع� عاف0�ه ال�ف><ة والعقل<ة والD%ن<ة وهGه الق


�له إلى م
ق% مل�ه_ , ال�>اه�ة في إس��فار ما s<ه Kدات , وتأج<ج أع�اقه وت
, :�Kق ما s<ه مF ال�
ج
 .وخ�
صا األعuاء ال�ي ی�هقها هGا ال9ل% الف�اك

 

 القـلب المريض:ثامنا

ها cالع�[ والغ�ام ومIاردة س�اب األحالم ال�عEة أنهuا م���
وال�Kل0[ في فuاءات , �اء :��ل#
ن قل

 .وال ق%رات ح�<�<ة على اإلرتفاع وال�]� ال�
ض
عي لألش<اء, األ:ام واآلالم cال أج�Kة 
 وهGه ت>��uK حاالت ال :>�
عDها اآلخ�ون مF, فال�ع�اء :��ل#
ن ح
اس غ�0 م�
ف�ة ع�% غ�0ه\ 

�ه\ , ح
له\ 

اس في قلKه الGضع ه
و�%ر"
ن ما ی��اول
نه مF م
ض
عات , فه\ ی���ون بها , و"أن م
 .ف�9% ال�ع�اء :�
ت
ن مF أم�اض القل_, وهGه الKالة ت�>c _Dأم�اض م��
عة للقل_ , ب
اسI�ها 

ا ل%h عامة ف��Iقة إس�<عاب ال�ع�اء لألحPان واآلالم ومق%ار تأث�ه\ �cا ح
له\ :3�لف ت�اما ع�ّ 
 .ال�اس
 
 داء السكر: تاسعا

 �E<ال�ع� وداء ال F0ة ب�
وال ُ:ع�ف هل أن ال%رجة اإلنفعال<ة لل�ع�اء , ال أدر8 ل�اذا ه�اك عالقة ق

ز إلى ال3ال:ا "
أم أنها تiث� على ال9هاز اله�uي وال#D% , ت�>D_ ب�ع
�[ ع�ل<ات ت>�ب ال#ل

 .F0وتع0[ ع�ل<ات إن�اج اإلن>
ل, والD�#��اس 
ول<r , ل#F الKالة اإلنفعال<ة ال��
ق%ة ع�% ال�ع�اء لها دور في هGا ال%اء , ل<>p العالقة واضKة 

�E<م�ض ال Fن م
 .غ���ا أن ت9% ال�>�ة الع]�ى مF ال�ع�اء :عان
 
 السرطانات: عاشرا

jاتها وت�Iل[ في ن�ا, فال3ال:ا الD%ن<ة ت�اب cال9�
ن , ال>�jان ب�>اjة ه
 ج�
ن ال3ال:ا 

ذ على cاقي أعuاء ال9>\K�<اإلنق>ام<ة وت. 

 F0ف ال�9ان�ص Fأن ال�ع�اء م hن , وال�ع� ی�
وال#�0M , وأن ه�اك عالقة و0j%ة بF0 ال�ع� وال9�

ن cال ق0
د :�FE ق�اءة cع� مالمح إض�Iاب األف#ار s<�ا یD%ع
ن D�E: FیGال�ع�اء ال Fم. 

و"ل�ا أمعF , ال ی%ر8 ومه�ا "ان حGرا فأنه س<��0ه مF حb0 ی%ر8 و , وال�اع� ی%اه�ه ال>�jان 
 .كل�ا إق��ب م�ه ال>�jان, ال�اع� ب�
j�ه في شع�ه 

 !!وهGا لغP مK: �0K�اج ل%راسات وأKcاث
 

 إنهاك البدن وإهماله: حادي عشر

ن أب%انه\ عاmj<ا و|نفعال<ا Eه�أج>امه\ , ال�ع�اء یc ا:ة�ن الع
�اه\ ف�, و"أنه\ في ح�ب معها , و�ه�ل

يسود الرثاء في معظم قصائد  
ألنهم في خصام مع  , الشعراء  

ويعجزون عن التفـاعل  , واقعهم  
فيطيح  , اإليجابي مع مفرداته  

وتبقى  , وال يؤثرون فيه  , بهم  
وأصواتهم  , قصائدهم هامشية  

بال صدى  

ر تمنح الشاعر شعورا  كتابة الشع
وتنفخه ليتحول  , غريبا بالمثالية  

ما أن تعترضه حتى  , إلى بالون  
ينفجر بوجهك  

يميلون إلى تقبل المديح ألنه  
يغذي بالونيتهم النفسية  

, ونرجسيتهم المنتفخة  , وغرورهم  
وهذا يدفع بالكثيرين منهم إلى  
التوهم بأنهم في مقـامات  
إبداعية معينة  

ء يمتلكون قـلوبا مريضة  الشعرا
أنهكوها بالعشق والغرام  
, ومطاردة سراب األحالم  

والتحليق في فضاءات األيام  
وال قدرات  , واآلالم بال أجنحة  

حقيقية على اإلرتفـاع والنظر  
الموضوعي لألشياء

ال أدري لماذا هناك عالقة قوية  
وال  , بين الشعر وداء السكر  

ة  ُيعرف هل أن الدرجة اإلنفعالي
للشعراء تتسبب بتعويق عمليات  

أم  , تسرب الكلوكوز إلى الخاليا  
أنها تؤثر على الجهاز الهضمي  

وتعيق  , والكبد والبنكرياس  
عمليات إنتاج اإلنسولين
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ن مF ال�فاعل مع مف�دات الK<اة مF , وjعامه\ وش�ابه\ , cال ق%رة على اإلع��اء �c]ه�ه\ DK<�و�
 .و�ه<�
ن في فuاءات ما :ع�لج في خ<االته\ مF رؤh وت�
رات, ح
له\ 


ن ف0ها"�K�اة ال�ي ی>Kدائ�ة ال Fا�<ة ت>اه\ في إزاح�ه\ مIأ8 أنه\ 8 حالة إنق. 
 ه\؟فهل یه�\ ال�ع�اء cأنف>


ن مF وعMاء اإلب%اع؟K���<نه و�
D�E: ن اإلنف�ال ع�ا
 وهل :>I<ع

نه D�E: ا�>s \ن أنف>ه

نه جPء م�ه\ , إن مع]\ ال�ع�اء :ق�لD<K: \له\ , ألنهMإنهاك , و�� eوفي ذل

 .نف>ي وف#�8 و�%ني ی��اح_ مع ت%ا�<ات نف>9>�ان<ة وخ<�ة
 

 الغرور: ثاني عشر
 .وغ�ور ال�فr تع�ي شع
ر خادع cاأله�<ة, اcه بها ورضاه ع�ها أ8 إن3%اع ال��ء ب�ف>ه و|ع9

و�K>_ مF ال , وع%م تقDل اإلخ�الف مع اآلخ��F , رف� اإلع��اف cالI3أ وت���Dه , ومF ت%ا�<اته 
 .والغ�ور ی�ق� ال>�ور, و|ن#ار نقاx الف�ل والuعف , :�Kه ع%وه 

 .>ان ل�ف>ه ب�Pادة ق% ی��ج ع�ه ال#�ه والKق%وح_ اإلن, وه
 إیهام :�Kل اإلن>ان على فعل ما :�uه 

 ما ی�
ه�ه مF ال��
رات الGات<ة Kج0هها ن
 .و�Gلe :>اه\ cإح�اق ب%نه, و��%رج تpK ت�"P0 اإلنفعاالت وت


�<ة مF أح% األخ
ة :Iل_ رأs ِّ8<�ا :E��ه مF ق�ائ% Dت�دني رسائل أس pوت�ددت , ذات م�ة "ان
و�>D_ إلKاحه أش�ت cأدب إلى أن ه�اك خلل cال
زن والقاs<ة , r م�j Fعي ك�0Mا في إب%اء ال�أ8 فهGا ل<


�لة ی�Dر ف0ها و�%افع , في آخ� ق�0%ة وردت�ي م�ه j ف�9 غاض�ا و��سل رسالة�ه یc وأنها ض�ورة , و|ذا
 !!و|ّدعى أن رسائله ت�ل�ي cالI3أ, شع��ة وغ�0ها 

م�ا :�0_ األج>ام cعلل م��
عة , وأخ
اتها فالغ�ور :>اه\ cإjالق اله�م
نات الuارة MEcاف�ها 
 . إع��ادا على بiر الuعف ال�ي ت�
j�ها

و"Gلe عاداته\ , ودرجة إنفعال0�ه\ تK%د أع�اره\ , وال3الصة أن ال�ع�اء ر��ا :�
ت
ن قDل أوانه\ 
 .وسل
"<اته\ ال��MDقة مF أف#اره\ وت�
راته\

فل#ل ن�اx ف
ق ال��اب أض�ار جانD<ة وق% ت#
ن قاس<ة , وه\ "غ�0ه\ مF الGیF تق�له\ مه�ه\ أو ِحَ�فه\ 
 !!ولل�ع� أض�اره على أصKاcه, 

  "!!ف
ق "ل ذ8 علٍ\ عل<\"و

السرطان ببساطة هو جنون الخاليا  
فـالخاليا البدنية تصاب بالجنون  , 

وتنطلق في نشاطاتها  , 
اإلنقسامية وتستحوذ على باقي  

اء الجسمأعض

الشعراء ينهكون أبدانهم  
ويهملون  , عاطفيا وإنفعاليا  

وكأنهم في  , العناية بأجسامهم  
فتراهم بال قدرة  , حرب معها  

, على اإلعتناء بمظهرهم  
وينسحبون  , وطعامهم وشرابهم  

من التفـاعل مع مفردات الحياة  
من حولهم

الغرور يساهم بإطالق الهرمونات  
مما  , خواتها  الضارة بكثافتها وأ 

يصيب األجسام بعلل متنوعة  
إعتمادا على بؤر الضعف التي  
تتوطنها

الخالصة أن الشعراء ربما يموتون  
ودرجة إنفعاليتهم  , قبل أوانهم  

وكذلك  , تحدد أعمارهم  
عاداتهم وسلوكياتهم المنبثقة  
من أفكارهم وتصوراتهم

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa291-020321.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب 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: يسالتأس(  

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