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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )329( سـواهـــــا ومـا

  ب!!ــــــــــــــــــــــــــــدارات ما نكتـــــــــــــــــــــــــــــــم
  
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

,  واقع-ا ال,قافي ت�أجج %�ه ث�رة  �اب�ة م�
! ة �إت�اهات م�ا��ة �ال رؤ�ة , أو ب�صلة ت
	د ال��ار
 وت�-ح األقالم ه	فا واق�9ا 78لح ل5-اء األمة وت�اصل األج�ال.

فالAل H�I8 , ما دام 8�G	 ال;!ب على أزرار (الAي ب�رد) , وتل? م
-ة ح;ار�ة ت=�ش ف;اءات 
ال-S! , وت�لي على القارR ال=ع�ر �ال-ف�ر والغ,�ان م�ا ُی-=! , ألنه ما عاد 8ع-ي س�K أنه م�!د  الم , 

 ت وتفاعالت تZارد س!ا�ات , وت
لY في ود8ان الهWر!!وأضغاث ت�7را

فهل إن	رس[ ال�Aا�ة , وداس�ها س-ا8? ال�ق-�ات ال�عاص!ة  , أم أن لها دور و\��ة في ص-اعة اإلن�ان 
 , �ع	 ان  ان[ األرش�c ال
;ارb ال�امع لألج�ال في ب�دقة  �اب؟

 هWه �عg اإلق�!ا�ات مf ف;اءات ال�Aا�ة ال�-e�Aة ب-ا!!

 
 وال: ماذا نكتب؟!!أ

ك�5-ا و �5-ا وس-jقى نH�A ونH�A , وما  �5-اه ونj�Aه 8أخWنا �عG	ا عf ج�ه! ال�أساة ولH ال�عاناة 
 fم b!�وال�قاساة ال�Gم�ة لإلن�ان ، و�
ّ�ل  �ا�ات-ا إلى أب�اق دعائ�ة للA!اسي ، و�عl�ّ على ما 8

 �fr وال
�اة.ال�فاعالت ال�ل�5ة ال�-اه;ة لل�ج�د ال7
�ح لإلن�ان وال

 وما نj�Aه ال j�I8ه الAاتH في ال	ول ال��ق	مة ، وال 8ق�!ب م-ه م,ل�ا نق�!ب.

 إن ما نj�Aه S8ُه! آل�ات تفGA!نا ال�-
!فة ، ونف�س-ا ال�;e!Zة ورؤ��-ا ال�=�شة.

و�eا نj�Aه ن�اهl  ب�عw�w ال�ل�ك القائl وت�فG! دواعي إس��!اره , وال
فاu على إن�ازاته ال;ارة 
 ل�	م!ة.وا

 فهل غّ��ت ��ا�ات�ا واقع ال�ال وال�آل؟!!

إن-ا �الG,A! م�ا نj�Aه ن�اهl في ب!امج ال�;لGل وغ�ل األدمغة , وxشاعة ثقافة ال5ه�ان وزعwعة 
 ال
|�قة وت�!�! األكاذیH ، ومzازرة الWیf �8!ق�ن و�-ه�5ن و�ع5,�ن �الjالد والj9اد.


[ ن�jة  G5!ة مf ال�Aا�ات ت{Zها أقالjة وت�جهات وأص	ی	ج HGأسال� fAول ، fGrال�ال uم وعا
 ت{	م في نهای�ها تA!�~ ال
الة القائ�ة ، وم-هاضة ال�غGG! وال�فاعل ال�عاص! مع ال
�اة.

ومعlS ال�Aا�ات ، �jارة عf إح�فال�ات أحwان وآالم وxن	فاع ن
� إس�لZاف األوجاع والقه! والWل 

ما نكتبه ال يكتبه الكاتب في  
الدول المتقدمة ، وال يقترب منه  
مثلما نقترب.
إن ما نكتبه ُيظهر آليات  
تفكيرنا المنحرفة ، ونفوسنا  
المضطربة ورؤيتنا المشوشة.

أصبحت نسبة كبيرة من  
الكتابات تخطها أقـالم وعاظ  

ساليب  السالطين ، ولكن بأ
جديدة وتوجهات تخدم في  
نهايتها تكريس الحالة القـائمة ، 
ومنهاضة التغيير والتفـاعل  
المعاصر مع الحياة

معظم الكتابات ، عبارة عن  
إحتفـاليات أحزان وآالم وإندفـاع  
نحو إستلطاف األوجاع والقهر  
والذل والهوان والحرمان

فقدت الكلمة قيمتها ودورها  
اقع اإلجتماعي  وتأثيرها في الو 
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r�8ق!ا	ذل? �ال �eمان ، ور!
�ة وال|�l وال�عایG! اإلن�ان�ة ال-G5لة ال�ام�ة , وفي ذل? إجهاز واله�ان وال
 على ال
|�قة وrxفاء لل-�ر ال�ع!في وم-ع لل�عي ال7ادق األصGل.

وق	  �H ال�Aاب  ع=!ات اآلالف مf ال7ف
ات عf الbW م;ى وما إنق;ى ، وت!اهl م7ف	یf في 
ق�انfG الwمf ومعاني ومعایG! ال
�اة ، ح�ى ل
Sة زم-�ة ، وحالة ی!ف;�ن أمامها أ��� ب	یه�ات ال�ج�د و 

ت
�ل[ ال�Aا�ات إلى م�ض�عات غ,G,ة م�لة ومق!فة ، ال تأتي ��	ی	 ونافع وم��اكH مع ال
اض! 
 وال���ق5ل.

ن�7ص ومقاالت وغG!ها وغG!ها ، لA-ها ت	ور في ذات ال-قZة وتغ!ف مf ذات ال�5! ، و أن األج�ال 
7-�ع ال�آسي واألحwان وال��الت ، ال�ي ت
�ل[ إلى rق�س عقائ	8ة ت	ور في ناع�ر ال�!اوحة وxعادة ت

 وس�او�ة ال fI�8 ال-S! إلى ال
�اة إال ��-Sارها األس�د.

ما نj�Aه ال ی!قى إلى م���K ال�Aا�ات ال�ي نق!ؤها ل�Aاب ال	ول ال��ق	مة ، ولf ی5-ي حالة ج	ی	ة ذات 
 ء ال���ق5ل ، إال %��ا قل ج	ا ون	ر ت�اما.\��ة ح;ار�ة وثقا%�ة مzث!ة في ص-اعة األج�ال وe-ا

ح�ى فق	ت الAل�ة \���ها ودورها وتأثG!ها في ال�اقع اإلج��اعي وال��اسي ، وما عادت تهl أو تع-ي 

[ ج��ع ال��اقع وال7
ف ، �jارة عf م-افW لل�!و�ح ال-ف�ي ، وxن�Iاب اإلنفعاالت jن�ا أصxا ، و	أح

 والع�اrف وال��7رات.

ه� ال�Aا�ة عf األش{اص ل�-��ة شه!تهl وت
قYG وج�دهl في وعي ال-اس ، ولf تzث!  وأصjح ال�ائ	
ال�Aا�ات فGهl ، ألن لAل  !سي rاب�ر أقالم م-�فعة ، ت�عى إلى ت���ه وم�اجهة ما H�A8ُ ح�له ، وeهWا 

 ی�
قY ال	عl اإلعالمي في ال�عي العام.

ال-ف~ ، والب	 لها مf م!اجعة رؤاها وت�7راتها إن األقالم  مZالjة ب,�رة ح|�|�ة على م���K العقل و 
وآل�اتها ، وأن تفA! �ال�7ل
ة ال�r-�ة أوال وأخG!ا ، �عG	ا عf ال-!ج��ة ، وتف{�l الWات ، واإلمعان في 

 وهl ال�ع!فة وxم�الك ال
|�قة ال�Zلقة. 

ا %��ا H�I8 ، ولهWا فالAاتH  لl 8ق	م م,ال د�8ق!ا�rا 8ُ
�KW �ه ، وع5ّ! عf ال�أساة ال�ل� �ة  وعwزه
 فأن سل�ك الA!اسي �أج�عها ق	 تأسf ، وما ت5	ل أو إم�ل? رؤ�ة ذات \��ة وr-�ة وح;ار�ة.

 ولWل? فأن ال,�رة ال
|�|�ة ال�Zل�eة ، هي ث�رة ثقا%�ة.

 ث�رة القلl والعقل وال-ف~ وال!وح.

ن�ان ، وس�;�ع ال�fr ، وe	ون هWه ال,�رة ال�ي على الAّ�اب أن 8ق�م�ا بها ، لf ت�
قY م7الح اإل 
وس��Iن الAاتH  أو ال�,قف ، ه� الbW أسهl �فاعل�ة واض
ة في هWا ال�ف�[ واإلن
	ار وال;�اع 

 ال
;ارb واألخالقي وال�أر�{ي ال�!ّوع!!

 "ث�رة األقالم صارت مZلjا           النZالٍق ن
� آٍت واعٍ	 "

 
 ثانيا: نكتب ولكن!!

-عة ال�Aا�ة ومهاراتها , وe!ع�ا فGها وتف�ق�ا , وما ق!أنا لAاتH مf مع�S-ا ق!أ ل�Aاب ع!ب 8�G	ون ص
 �الدنا وتا�ع-اه , ل��اب ق	رات ال�Aا�ة وتق-�اتها.

ق	 (یwعل) األخ�ة واألخ�ات , لA-ها ح|�قة علG-ا أن ن�اجهها , ون�علl م-ها ف-Zّ�ر مهارات-ا ال�Aاب�ة , 
 , ��8ل? أدوات ال�غGG! في م�G!ة ال
�اة. لAي نzث! في ال�اقع ون{لY ت�ارا ثقا%�ا مع!%�ا

والسياسي ، وما عادت تهم أو  
تعني أحدا ، وإنما أصبحت جميع  
المواقع والصحف ، عبارة عن  
منافذ للترويح النفسي ، 
وإنسكاب اإلنفعاالت والعواطف  
والتصورات

إن األقـالم  مطالبة بثورة حقيقية  
على مستوى العقـل والنفس ، 
والبد لها من مراجعة رؤاها  

ياتها ، وأن تفكر  وتصوراتها وآل
بالمصلحة الوطنية أوال وأخيرا ، 
بعيدا عن النرجسية ، وتفخيم  
الذات ، واإلمعان في وهم  
المعرفة وإمتالك الحقيقة المطلقة

لذلك فـأن الثورة الحقيقية  
المطلوبة ، هي ثورة ثقـافية.
ثورة القـلم والعقـل والنفس  
والروح

لكي تكتب ما ُيقرأ عليك أن  
ات أسلوبية , وتقنيات  تتعلم مهار 

إبداعية تتفـاعل مع القـارئ  
وتشده إلى ما يقرأ , وال بد أن  
يتمتع بما يقرأ , وإال لماذا يقرأ ,  
إذا كانت القراءة تتسبب له  
بوجع الرأس!!

علينا أن نتعلم كيف نكتب ما  
ُيقرأ , ال أن نتوهم بأن كل ما  
ُيكتب ُيقرأ , فـالعالم قد تغير  

غني عن  وأصبحت الصورة ت
كتاب , فـال بد من مواكبة  
أسلوبية وثورة في تقنيات  
الكتابة وآلياتها  
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وق	  �G,  ]ُ5!ا عf م
-ة ال�Aا�ة , وض!ورة ال��اصي ب�ق-�اتها وأسال5Gها , ومع!فة ف-�نها ومهاراتها 
األسل��eة , وال�فاعل بها مع القارR ال مع الAاتH , فل��ُ[ ج�اح قل�ي , وأرغ��ه على اإلخ�7ار 

ال��ض�ح وال�jاش!ة , فالقارR ی!�	 ما قل ودل , وأن 8ع!ف ال أن 8�ه	 واإلق�7اد , وال�c�,A وال�! wG و 
 ل�ع!فة ما ُی!اد ق�له.


ا أم حالة أخ!K ق	 ال تفG	 , لfA م
اوالت صH األفAار في أقل �
وال أدرb أن ما ذه5[ إل�ه ص
سالHG ومعارف الAل�ات ت��اصل , وأت�-ى أن أقZع ش�rا مه�ا في دروeها ال�ع!ة , ألنها ت�ZلH تق-�ات وأ

 م�!اك�ة , وق	رات على وعي ف
�K الAالم ال���Zر.

فلAي تH�A ما 8ُق!أ عل�? أن ت�علl مهارات أسل��eة , وتق-�ات إب	ا��ة ت�فاعل مع القارR وت=	ه إلى ما 
 8ق!أ , وال ب	 أن ی���ع ��ا 8ق!أ , وxال ل�اذا 8ق!أ , إذا  ان[ الق!اءة ت��H5 له ب�جع ال!أس!!

�Aال lSفهام ف�عxها , و	Gى  �ابها إلى ز�ادة تعق
ا�ات ال��Zلة ال�ي ت�-اول م�ض�عات معق	ة , ی-
القارR �أنهl ال 8ع!ف�ن ماذا ی!�	ون ق�له , ف��	 نف�? في م�اهة , وت-ف! مf ال���Iب مf أول �jارة أو 

 فق!ة.

.�G,أسل�ب غ� Rم للقار	ة تقjGr ارAن أن م�ض�عات \ّ��ة وأفw
 وما 8


[ فعلG-ا أن نjوأص !Gتغ 	ق l8ُق!أ , فالعال H�A8ُ أن  ل ما� lما 8ُق!أ , ال أن ن��ه H�Aن c�  lعل�
ال�7رة تغ-ي عf  �اب , فال ب	 مf م�اكjة أسل��eة وث�رة في تق-�ات ال�Aا�ة وآل�اتها , لل�ص�ل إلى ال-اس 

 , وح,هl على ال�فاعل مع ال���Iب , وال���ع �ق!اءته.

 عة الق!اءة؟!!فهل أن ما نj�Aه �8-ح م�

 
 ثالثا: لمن نكتب؟!!

 fیWق5ل ال fالقاسي م 	وال-ق gه[ �ال!فeال�قاالت ,  ال�ي ج� fم 	ی	ا ال�ض�ع العWه fك�5ُ[ ع
�5�I8ن ألنف�هl ولع	د قلGل م�f ���8نهl �ال-{jة , وعلى ح	 ق�ل أح	هl " َمf �ق!أ ما نH�A إنهl ال 

"...	Gد أصا�ع ال	اوزون ع� ی�

 الAاتH�I8 H ل-ف�ه ولjعg الWی�5�I8 fن ألنف�هl م,له. وه� إع�!اف �أن

: fGة ال�!م�قWاألسات 	اح  ل�ات ألحj7ا الWالع-ي هZوت 

"الAّ�اب وال7
ف�Gن ال!واد  ان�ا �5�I8ن لل-اس...ال�Gم ه-اك الG,A! مf ال�Aاب ورجاالت ال7
افة 
 �5�I8ن ألنف�هl ول�~ لل-اس ی!جى اإلن�jاه".

ال�ي ن=!تها سا�قا بهWا ال{�7ص , وأج	 أن ما H�A8ُ ال 8ُق!أ , ألنه لH�A8ُ l وأع�د إلى ال�قاالت 
.Hل-ف�ه وح� HاتAه الj�  ن�اxلل-اس , و 

تعل�[ مf تفاعلي مع ال��الت ال!صG-ة العال��ة , أنهl لAي ی-=!وا لي مقالة 8
اس�5ن-ي على  ل 
 ة , لAي ت�Aن واض
ة ومفه�مة للقارR. كل�ة و�jارة , و�Zل�5ن إعادة  �ا�ة الj9ارة أو تغGG! الAل�

وأذ ! إح	K ال�قاالت  ان األخW وال!د بG-ي وfGe ال�
!ر أك,! مf ع=! م!ات , ح�ى إق�-ع �أن ما 
 جاء �ال�قالة أصjح سهال وواض
ا ومفه�ما.

 ���jم-ه , وفي أف;ل حاالت ال�ض�ح وال� lو��عل Rما 8فه�ه القار Hارب أن أك��تعل�[ مf هWه ال�

تعلمت من تفـاعلي مع المجالت  
الرصينة العالمية , أنهم لكي  
ينشروا لي مقـالة يحاسبونني على  
كل كلمة وعبارة , ويطلبون  
إعادة كتابة العبارة أو تغيير  
الكلمة , لكي تكون واضحة  
ومفهومة للقـارئ

تعلمت من هذه التجارب أن  
أكتب ما يفهمه القـارئ ويتعلم  
منه , وفي أفضل حاالت الوضوح  
والتبسيط والمباشرة , لكي أشد  
القـارئ وأمنحه شيئا من متعة  
القراءة

الكتابة عناء ومهارة ال ُتكتسب  
بسهولة , وإن كانت موهبة  
فتحتاج لصقـل وتهذيب وترتيب  
وتدريب

الكتابة  بسبب فقدان أصول  
وتقنياتها تجدنا نكتب ألنفسنا , 
وما نكتبه ال يتفـاعل مع الناس , 
وال تجد له صدى في الواقع  

في واقع الكتابة أن عليك أن  
تكون قـارئا مدمنا لكي تكتب , 
وإن لم تقرأ فـال يمكنك أن  
تكتب بقدرات ذات قيمة  
معرفية  
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 �jاش!ة , لAي أش	 القارR وأم-
ه ش�Gا مf م�عة الق!اءة.وال

و ,G!ا ما أت
ّ�ل إلى ناقٍ	 قاٍس ل�ا أك�jه , وأحاول أن أعG	 ت!تHG الj9ارات ون�Y األفAار , لAي ت�Aن 
 م-�ا�ة وقادرة على ت=��ع القارR على م�اصلة الق!اءة , وال أدرb إن أفل
[ وال زل[ أحاول!!

 ة ال ُتH��A ��ه�لة , وxن  ان[ م��jة ف�
�اج ل7قل وتهWیH وت!تHG وت	ر�H.فال�Aا�ة ع-اء ومهار 

 	�وH5�e فق	ان أص�ل ال�Aا�ة وتق-�اتها ت�	نا نH�A ألنف�-ا , وما نj�Aه ال ی�فاعل مع ال-اس , وال ت
 له ص	K في ال�اقع , ف�ا أك,! األفAار الق���ة ال�Z!وحة �أسالHG غ,G,ة وم!Ieة!!

j-إلى م�ى س K!ا�ة لل-اس؟!!ت�Aاهل ال� قى نH�A ألنف�-ا , ون�

 
 رابعا: نكتب وال نفرأ؟!!

فA!ة ال	�8ق!ا�rة ال تع-ي اإلنفالت�ة , لA-ها  Wل? في م���عات ت�هلها , وت��7رها  �ا ت��ه�ها , 
 ف��;ي في م�ال? ت	مG!�ة ت
�5ها د�8ق!ا�rة.


�ا ُ ّ�ا�ا , وراح� Z�8!ون ما 8
ل� ومf هWه ال	روب أو ال�-wلقات أن ال���ع في لGلة وض
اها أصj
لهl مf الAالم وفقا له8Wانات ح!�ة ال�عG5! عf ال!أb , وما 8ع5!ون ع-ه ال 8ق�!ب مf مفه�م ال!أb وxن�ا 

 ه� ت!ج�ة ل=! مفل�ت , وe!ه-ة على ال! اكة والق
� الَ�ع��ي واألسل�ب الق�5ح.

 لH�I8 bW ال 8ق!أ!!فال���ع �5�I8ن , والق!اء غائ�5ن , وا

 H�Aأن ت ?-I�8 تق!أ فال lن لxو , H�Aي تAم-ا ل	ن قارئا م�Aا�ة أن عل�? أن ت�Aا في واقع ال�-Gب
 l}ص fال�,ل ال=ع5ي "  ل� lهGعل Y5Z-ی fیWل إلى ص-ف ال�
�ق	رات ذات \��ة مع!%�ة , وxن�ا س��

 اد)وجهه صار ح	اد"!! (أb  ل مf إصjZغ وجهه �ال��اد قال أنا َح	ّ 

ال�Aا�ة م�zول�ة أخال\�ة وفA!�ة وثقا%�ة ت�ZلH ج	ا وxج�هادا وأمانا وxخالصا للAل�ة وح!صا على اللغة 
 ,  وروحا ذات نwاهة و�8xاٍن �ال
|�قة وفقا ل�ع�Zات وe!اهfG ودالئل رصG-ة وصادقة.

ف���ة , واألفAار وال fI�8 ل�H�I8 f أن �I8ن م{��را �اإلنفعال�ة والعا��rة وال�Z!%�ة والZائ��ة وال
وال�=اع! ال�ل�5ة ال	ا��ة للA!ا��ة والjغ;اء والع	وان , وال
� على اإلجهاز على اإلن�ان , ولهWا فأن 

 م,ل هWه ال�Zلعات ال{G5,ة م�-�عة في م���عات ال	ن�ا وُ�
اسH علGها القان�ن.

ت�علl  ���ات ال�عG5!  فال�Aا�ة في م���عات ذات \�l وأخالق ومفا��l رح�ان�ة وxن�ان�ة , علGها أن
الHGZ وxن�قاء ال�ف!دة ال��Gلة ال�zلفة للقل�ب واألرواح , لAي ت�هWب ال-ف�س وت!تقي ال�فاعالت وت�آزر 

 ال�ه�د وت-�j? الق	رات في س5ل ال
�اة ال
!ة الA!��ة.

 !G�,ل ل�Gاب�ة �غ;او�ة , ت�Iن�xوان�ة و	إلى إنفالت�ة ع !G=8 في واقع-ا اإلعالمي b!�األخقاد وما 8
وال	ع�ة للA!ا��ة وال��wق واإلنق!اض , و أنها ت�!b على س�اق ما مZل�ب إثjاته , وه� أن ت;�ع أمة 

 الع!ب وت-	ح~ في األج	اث.

 فهل مf إح�!ام للAل�ة وال��رع في ال�Aا�ة , ألن الAل�ة ال{G5,ة rاع�ن ال!ؤوس وال-ف�س!!

 
 خامسا: لماذا تكتب عن أعالم األمة؟!!


� %��ا 8ع�!b األمة I8=ف عf زعwعة نف��ة تع7ف في م�G!ة األج�ال , ل��ه�هl وال��اب , jأن ال
�أنهl ع�wة , وخارج ع7!هl وعلGهl �ال��9jة وال{-�ع للغG! , وeإس�لZاف م=اع! ال	ون�ة واإلن�Aار�ة 

الكتابة مسؤولية أخالقية وفكرية  
جدا وإجتهادا  وثقـافية تتطلب  

وأمانا وإخالصا للكلمة وحرصا على  
اللغة ,  وروحا ذات نزاهة  
وإيماٍن بالحقيقة وفقـا لمعطيات  
وبراهين ودالئل رصينة وصادقة

الكتابة في مجتمعات ذات قيم  
وأخالق ومفـاهيم رحمانية  
وإنسانية , عليها أن تتعلم  
كيفيات التعبير الطيب وإنتقـاء  

لفة للقـلوب  المفردة الجميلة المؤ 
واألرواح , لكي تتهذب النفوس  
وترتقي التفـاعالت وتتآزر  
الجهود وتنسبك القدرات في  
سبل الحياة الحرة الكريمة

هل من إحترام للكلمة والتورع  
في الكتابة , ألن الكلمة الخبيثة  
طاعون الرؤوس والنفوس!!

لكي نبني إرادة األمة ونرمم  
ن  نفسيتها المتضررة , ال بد م

إستحضار ما هو إيجابي في  
مسيرتها ,  لتنبيهها على أنها أمة  
ذات طاقـات وقدرات  
ومهارات تؤهلها لكينونة  
حضارية أصيلة سامقة

من أهم وسائل عالج الوهن  
واإلحباط والخوار النفسي , أن  
نستحضر رموزها وأعالمها الذين  
واجهوا الصعوبات والتحديات , 
وعّبروا عن جوهرها المعرفي
والعلمي , وما تنازلوا عن دورهم  
القيادي اإلنساني الذي دفع  
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 وال{��د والق-��.

� إ8�ابي في م�G!تها ,  ولAي ن5-ي إرادة األمة ون!مl نف��Gها ال��;!رة , ال ب	 مf إس�
;ار ما ه
 ل�-G5هها على أنها أمة ذات rاقات وق	رات ومهارات تzهلها لGA-�نة ح;ار�ة أصGلة سامقة.

ومf أهl وسائل عالج ال�هf واإلحjا� وال{�ار ال-ف�ي , أن ن��
;! رم�زها وأعالمها الWیf واجه�ا 
ت-ازل�ا عf دورهl ال|�ادb اإلن�اني ال7ع�eات وال�
	8ات , وع5ّ!وا عf ج�ه!ها ال�ع!في والعل�ي , وما 

 الbW دفع �ع�لة ال��Zر إلى ما هي عل�ه ال�Gم.

فاألمة ح�ة وتw-A القابل�ات والق	رات الAفGلة ب�أكG	 ذاتها وe-اء م�ض�عها , واإلنZالق في تفاعالتها 
.fGن�ا أج�ع	أب-اء ال fم f�!ة مع اآلخwGال��� 

 وxم�	ادات في أع�اق األزل الbW ب	أت م-ه ال{�Zات. إنها أمة ح;ارات , ولl تfA أمة �ال جWور

ولهWا فأن ال�G W! ب	ورها و\��ة ما ق	م�ه لإلن�ان�ة مf إن�ازات أصGلة , �8اهl في ضخ األج�ال 
 fام�Aوج�ه! ال Hاد لإلت�ان ��ا ی�-اس��ال�ع-��ات اإل8�اب�ة ال�
فwة على ت�Gr	 ال,قة �ال-ف~ , والع�ل ال

ألج�ال , ال�ي ی�l تع��قها وتع;Gلها �األضالGل وال�ق�الت ال��!دة مf ال!صG	 ال5!هاني ال��5Iتة في دن�ا ا
 وال	لGل ال�اضح.

ف�اقع األمة 8ق�ل �أنها ح�ة م�فاعلة مع أزم-�ها , �إرادة مق	امة وثقة و�8xان وتفاؤل , وxص!ار على 
 إن�از ما ت!�	ه مf أه	اف سام�ة ذات إش!اق وتjاشG! إت�ان.

ع-	ما ت	رك ح|�قة م�G!تها وجWورها , س���ثH وت!ف	 ال
�اة ��ا فGها مf األفAار ال�ادة , فاألج�ال 
 وال�Zلعات ال�اج	ة الAفGلة ب!سl خارrة ال��	 الع!eي األثGل.

 ف�
�ة ألج	ادنا , فهl ق	وت-ا وم�ئل وج�دنا ال�امY ال-G5ل!!

ال�ي ب!ع فGها أج	ادنا , وأح	ث�ا ال,�رات  وفي ال{�ام . ال�Aا�ة ح!فة أو ص-عة لها أدواتها ومهاراتها ,
 lال  �ا�اتهwا�ة , والت�Aال fوضع�ا األس~ الق���ة لف bWار الjAاب ال�Aال lز م-ه!eة , و�eة واألسل��!G5ال�ع
ذات أر�ج فّ�اح وعZ! تعY5 م-ه األج�ال , وعلG-ا أن نق�	b بهl ونعZي لل�Aا�ة \���ها وج�ال�Gها ودورها 

   عة الفA! ال
;ارb ال�-ّ�ر لل
�اة.اإل8�ابي في ص-ا

بعجلة التطور إلى ما هي عليه  
.اليوم

إنها أمة حضارات , ولم تكن أمة  
بال جذور وإمتدادات في  
أعماق األزل الذي بدأت منه  
الخطوات

فواقع األمة يقول بأنها حية  
متفـاعلة مع أزمنتها , بإرادة  

مان وتفـاؤل , مقدامة وثقة وإي
وإصرار على إنجاز ما تريده من  
أهداف سامية ذات إشراق  
وتباشير إتيان

الكتابة حرفة أو صنعة لها  
أدواتها ومهاراتها , التي برع  
فيها أجدادنا , وأحدثوا الثورات  
التعبيرية واألسلوبية , وبرز منهم  
الكتاب الكبار الذي وضعوا  
األسس القويمة لفن الكتابة

اط كامل النص: إرتب  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa329-160522.pdf  
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