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الماء يؤلف ثالثة أرباع األرض , 
ونسبة كبيرة من بدن  

%) , وإذا  70المخلوقـات (
تخلصت األبدان من مائها  
تموت , وإذا غاب الماء عن  
 النباتات تموت

 
 
  
  
  
 

زيئة  الماء المكّون من ج
أوكسجين وجزياتي هايدروجين  
, تفـاعلتا وفقـا آلليات تآصرية  
أوجدت مثلث الحياة المطلق  
بزواياه الحادة والمتشابهة  
والمتعادلة المحافظة على  
كينونة خَلق الخالق في وعائها  
 الشاسع

 
 
  
  
 
 
العالقة ما بين الماء والنفس  
تكاد تكون متطابقة , فـالنفس  

قد  البشرية مائية الطباع , ف

   
  81:6"وٕاذا البحار ُسّجرت" 

  52:6" "والبحر المسجور
  82:3"وٕاذا البحار فّجرت" 

  
  النار تكّون ماًء يطفئ النيران!!من عجائب الكون وعظمة الخلق واإلبداع أن عناصر 

ع ال بوجوده وتخمد إذا إنقطفاألوكسجين عنصر قابل لإلحتراق , وال يمكن للنيران أن تشب إ

  عنها.

  لقنابل التي تسمى بالهيدروجينية.والهيدروجين عنصر يحترق وينفجر وتصنع منه أعتى ا

  هذان العنصران يؤلفان سائال معتدال يسمى الماء , تنطلق منه الحياة وليس النار والدخان!!

  

  21:30"...وجعلنا من الماء كل شيٍئ حي أفال يؤمنون" 

  

%) , وٕاذا تخلصت 70ونسبة كبيرة من بدن المخلوقات ( والماء يؤلف ثالثة أرباع األرض ,

  األبدان من مائها تموت , وٕاذا غاب الماء عن النباتات تموت.

  

  والصحراء تسمى كذلك لندرة الماء فيها , فالماء هو جوهر الحياة وبودقتها ووسيلتها.

  

ت تآصرية أوجدت الماء المكّون من جزيئة أوكسجين وجزياتي هايدروجين , تفاعلتا وفقا آلليا

مثلث الحياة المطلق بزواياه الحادة والمتشابهة والمتعادلة المحافظة على كينونة َخلق الخالق في 

  وعائها الشاسع.

  

ومن عجائب الماء أنه يتحول إلى بخار وسائل وجماد , وتتحقق الحياة وفقا لهذه الدورة المتفاعلة 

  المتواصلة بال إنقطاع.
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تكون بخارا أو سائال أو جمادا,  
 أي أنها تتبخر وتسيل وتتجمد

  
 
  
  
 
 
كلما إزداد الضغط على  
النفوس كلما إنكبست , وهذا  
اإلنكباس يّولد طاقـات محبوسة  
ويزيد من درجة حرارة األعماق  
, أو أوعية النفوس الذاتية , مما  
يدفع إلى الغليان ومن ثم  
 اإلنفجار  

 
  
 
  
  
 

ورة المقّيدة  أن النفس االمحص
المتعرضة لضغوطات هائلة  
تنفجر حتما لزيادة حرارة ما فيها  
, وزيادة ديناميكية عناصرها  
المتفـاعلة خصوصا عندما تكون  
 في حالة بخارية أو غازية

 
  
  
  
 
 
أما الحالة الثلجية أو المنجمدة  
فـأنها تتحطم , أو تتحول إلى حالة  
سائلة بسبب حرارة الضغط  

خذ منحى  الواقع عليها , فتأ 
 الحالة السائلة

 
 
  

  

فيطير الماء بخارا , ويحلق في الغيوم التي تدفعها الرياح إلى أّنى تشاء  فالشمس تلقي بحرارتها 

, ومن ثم تصادفها درجات الحرارة المنخفضة فتتحول إلى سائل نسميه المطر , وبإنخفاض 

الحرارة يتحول إلى برد أو صقيع أو ثلج أو غير ذلك , لكنه ماء جامد بعيش ذخرا حتى يأتي 

  ق اللون األخضر.الربيع فيبعث الحياة وبطل

  

والعالقة ما بين الماء والنفس تكاد تكون متطابقة , فالنفس البشرية مائية الطباع , فقد تكون بخارا 

  أو سائال أو جمادا, أي أنها تتبخر وتسيل وتتجمد.

  

وتمر بهذه المراحل وفقا للظروف التي تحيطها وتحف بها سواء كانت داخلية أو خارجية , ذاتية 

  أو موضوعية.

  

ومعادلة الصيرورة النفسية تدخل فيها عناصر متنوعة وعوامل مساعدة متعددة تحدو نتائج 

  التفاعل الذي نسميه سلوكا.

  

والنفس البشرية بعناصرها النارية المتفاعلة تسعى لصيرورة مائية متعادلة , لكن هذا التفاعل 

الية جدا أو منخفضة جدا , واإلنسجام قد ال يدوم , أو يتعرض آلليات متغيرة ودرجات حرارة ع

  مما يتسبب في تركيبات داخلية تنعكس على المحيط الخارجي.

  

يد من وكلما إزداد الضغط على النفوس كلما إنكبست , وهذا اإلنكباس يّولد طاقات محبوسة ويز 

درجة حرارة األعماق , أو أوعية النفوس الذاتية , مما يدفع إلى الغليان ومن ثم اإلنفجار , أي أن 

النفس االمحصورة المقّيدة المتعرضة لضغوطات هائلة تنفجر حتما لزيادة حرارة ما فيها , وزيادة 

  ديناميكية عناصرها المتفاعلة خصوصا عندما تكون في حالة بخارية أو غازية.

  

أما إذا كانت في حالتها السائلة فأن الضغط يؤدي إلى إنبعاجات وٕانحرافات ال تحصى , مثلما 

تضغط الماء في وعاء أو كيس , فأنه سيجد له منافذ أخرى للخالص من الضغط , وقانون 

اإلنبعاج ينطبق على أية قوة سائلة مهما كان نوعها عندما ُيسلط ضغط عليها , فأنها تنبعج في 

  ضع األضعف من حولها.الموا
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من الممكن تحويل النفس إلى  
وجود ينفجر ويحترق بتفكيك  
عناصر ذاتها , وخلع األواصر  
التي تربط جزيئاتها لصناعة  
 مركباتها التي تميزها عن غيرها

 
  
  
  
 
 
 
بتفكيك عناصر المكونات  
النفسية وربطها بأواصر مع  
عناصر أخرى , وإعادة تشكيل  

ر مراكز  أواصرها وتغيي
إرتباطها يتم إنتاج حالة سلوكية  
 غريبة  

  
  
  
 
 
أصبحنا نرى في مجتمعاتنا  
موجودات تبدو وكأنها ليست  
هي , وإنما حاالت مولودة من  
ذاتها وُمنقضة عليها , فتتحرك  
وفقـا لمنطلقـات إنتحارية , 
تحسب ما تقوم به غير ذلك  
 تماما  

 
  

  
 
 
ذلك أنها مّرت بتجارب  

حافـات    إختبارية ووضعت على
الموت والحياة , وتم إفراغ ما  

أما الحالة الثلجية أو المنجمدة فأنها تتحطم , أو تتحول إلى حالة سائلة بسبب حرارة الضغط 

  الواقع عليها , فتأخذ منحى الحالة السائلة.

  

ومن الممكن تحويل النفس إلى وجود ينفجر ويحترق بتفكيك عناصر ذاتها , وخلع األواصر التي 

  ركباتها التي تميزها عن غيرها.تربط جزيئاتها لصناعة م

  

وكل نفس ذات عناصر متفاعلة ومركبات متميزة ُمصّنعة في بودقة وجودها , ووفقا لقوانين 

تفكيك عناصر المركبات وفك أواصرها يمكن تشظية النفوس , وتحويلها إلى حوامض وقواعد 

  وسطية أو إلى عناصر متحفزة لإلنفجار أو مفرقعات وقنابل موقوتة.

  

يتحقق في أوعية بعض المجتمعات النفسية , أنها قد تم تفكيك عناصرها من صيغها  وما

التفاعلية وٕاعادة تشكيل أواصر عناصرها ,  وفقا آلليات إقرانية وصيرورات إنفعالية هائلة الضغط 

والتأثير , يتم تسليطها عليها , وتكرارها  مما يتسبب في خلعها عن بعضها وربطها بعناصر 

  أو حارقة إلتجاهاتها , مما يؤدي إلى تفاعالت ذات نتائج سلبية مروعة. مدمرة لها

  

فعندما يتم خلع جزيئ األوكسجين عن جزيئتي الهيدروجين يحصل إنفجار مدوي , ويصبح 

األوكسجين مؤهال لإلحتراق واإلحراق , وكذلك الهيدروجين الذي يسعى لبناء مركب يحويه , 

الحالة يتم شد هذه الجزيئات إلى جزيئات أخرى إلنتاج  ويتأهب إلطالق ما فيه , وفي هذه

  مركبات ذات غايات مغايرة.

  

وبتفكيك عناصر المكونات النفسية وربطها بأواصر مع عناصر أخرى , وٕاعادة تشكيل أواصرها 

وتغيير مراكز إرتباطها يتم إنتاج حالة سلوكية غريبة , وكأن المولود من إعادة التركيب والترتيب 

  ي يبدو مغايرا ومعاديا لذاته السابقة.التآصر 

  

ولهذا أصبحنا نرى في مجتمعاتنا موجودات تبدو وكأنها ليست هي , وٕانما حاالت مولودة من 

ذاتها وُمنقضة عليها , فتتحرك وفقا لمنطلقات إنتحارية , تحسب ما تقوم به غير ذلك تماما , ألن 

صورا وٕاقرانات , ال يمكن بسهولة وعيها  ما تحقق فيها قد شكل وعيا آخر , وزرع في مداركها

  وفهمها وتفسيرها.
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فيها  من محتويات الذات  
النفسية , وإتراعها بما يجب أن  
ُيوضع فيها , لكي تكون قوة  
تحقق أهداف وغايات عدوانية  
 على ذاتها وموضوعها

 
  
  
  

 
أن بين النفس والماء عالقة  
كالتي بين الماء والنار , وبين  
الماء والحياة , وبين جزيئ  

وجزيئتي    األوكسجين
  الهيدروجين  

 

ذلك أنها مّرت بتجارب إختبارية ووضعت على حافات الموت والحياة , وتم إفراغ ما فيها  من 

محتويات الذات النفسية , وٕاتراعها بما يجب أن ُيوضع فيها , لكي تكون قوة تحقق أهداف 

  وغايات عدوانية على ذاتها وموضوعها.

  

والخالصة أن بين النفس والماء عالقة كالتي بين الماء والنار , وبين الماء والحياة , وبين جزيئ 

األوكسجين وجزيئتي الهيدروجين , وقد يختزن البشر نفسا نارية , أو نفسا تلد ما يساهم في رقي 

رات الحياة , أو يتمكن اآلخرون من صناعة نفسه الهيدروجينية أو األوكسجينية ذات القد

  اإلنفجارية العاتيه واإلحراقيه الفائقه!!

  

  وكل نفٍس ربما تريد الماء وترهب النار؟!!

  ***    ***  

  

  

   تعقيب
 

  إليك بعض أنوارك... منعكسة على صفحة الماء
 زعطوط رمضان. د

  الجزائر   ورقلة
z.ramdan@gmail.com  

  

  
  أيها السمرائي الصادق ...

 
 العقول مصابيح بها يقدح  باالشارات يكتفي الحكيم كان واذا ...وعاء ملء ال شرارة قدح :حسان عند التعليم كان اذا      

 على تأمل محاولة بل ...نرسيس نهج على مسطحا اعجابا ليس .. الماء صفحة على منعكسة ...أنوارك بعض فإليك .....فتتوهج
  ....السماء أبناءب تسميتهم يحبون كانوا العرب أن علمت ولقد...﴾ َتْشَرُبْونَ  الِذيْ  اْلَماءَ  َأَفَرَأْيُتمُ ﴿ نهج

 
 للقلب وربما بنيته من المائة في 75 من أكثر يمثل الذي البشري للدماغ الماء أهمية الى العصبية العلوم دراسات تشير    
 ...ايضا

 التنفيذية الوظائف فعالية وفي الذاكرة دارات في خاصة المعلومات معالجة اضطراب الى التجفاف يؤدي -
 ....الناصية مع المتطابق والصواب الخطأ وفحص القرار اتخاذ عن المسؤولة

 يحسبه" االدراكي والضالل... والهذيان الهلوسة حد والنفس والفكر العقل أداء إضطراب في العطش يتسبب -
 "..ماء الضمآن
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 :مثل .. فيه تسببت ما عن تجيبني أن على اتبعتك فقد ... العلم نصف السؤال كان واذا

 ؟ والعقلية فسيةالن بالصحة الماء عالقة ما -
 ُاْرُكْض ﴿تعالى الحق قال وقد المظلومة؟ العالجات من هو ،وهل النفسي الطب  في  بالماء العالج أهمية ما -

 ﴾.َوَشَرابٌ  َباِردٌ  ُمْغَتَسلٌ  َهَذا ِبِرْجِلكَ 
 االنسانب االرتقاء على الطهور الماء قدرة في كامنة معجزة وأي ؟ النفسية بنظيرتها الجسدية الطهارة ماعالقة -

 ...الماء وجود ويشترطون...أخرى عوالم عن يبحثون أنهم ُيحكى... ؟ أطوارا
 يتاريخ  عالقة ندرته أو لوفرته وهل وشعوبا؟ أفرادا ومزاجنا سلوكنا على ونوعه الماء تركيب يؤثر هل -

 السماوات؟ بخالق الوعي من قربها أو ببعدها ،و الحضارات
 

  . عودتنا كما مبدعة "زمزميات" منك تستدعي لعلها والنفس الماء الةمق في تأمل بعد خاطري في سرت "المائيات" بعض تلك
 

 بدجلة -الفؤاد ويدمي القلب يعصر الرافدين ارض على والحزن- تذكرنا وأنت ال كيف الندى، قطر مثل تحية مني ولك
 :الخير

 
 

 البساتين أم يا الخير دجلة يا   فحييني ُبعد من سفحكِ  حّيْيتُ 
  والطينِ  الماءِ  بين الحمائم لْوذَ     به ألوذُ  ظمآناً  سفحكِ  تُ حّييْ 
 
 والحينِ  الحين بين الكراهةِ  على  أفارُقهُ  نْبعاً  يا الخير دجلةَ  يا

 لترويني كانت فما فنْبعًا، نْبعاً   صافيةً  الماءِ  عيون ورْدتُ  إّني
 
 ونِ دُ  إلى فوقٍ  من مجاريك به    َطفحتْ  بالذي أدري: الخير دْجَلة يا

 محزونِ  أناتِ  عن السّمرُ  أنغاُمكِ       انفجرتْ  قد قيثارٍ  أيّ  على أدري
 

 في ولو عنها وباحثون لها اهل ،ونحن الحكمة وميالد المعرفة، إنبجاس في أمال ، جهلنا صحاري على سيالنك اهللا أدام

 .....الصين
 

 

  على تعقيب تعقيب
 

 :المحترم رمضان الدكتور
 

     ���ن ��و��,  وإ����ري وإ���ازي �����
 و�!��,  ا �	�ن و���,  ا

��ه�ن و����# ا"���ر
 !!ا"ذه�ن �.���- �# ا دراك ُ*)�ن وإ'&��ب,  ا

 

 وا��9< ا"=��ر �>ّ.: ��9�3�0,  ا ��8ن 7!دة *5اه�َ  آ3)��2 آ0ن     

�9 � وا@��ت,  ا
)��ن� *5ا.A	�0� ن�.ّ(
 وا"
��ن ا
��ا'�B وا'&��:,  ا

 ,:���E ا
Dي �)Cاد ���� #� F.آ ��  !!ا '&�ن �
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 أ%$�!" و#���,  #��را�" و! �� رؤاك 	��� و������ ��د�� ����     

 !!ا	�()' ا	��در

 

 "ُلغاتِ  بِعز  أقوامٌ  ُعز  وكمْ "

 85: ا ��اء "قـليال إال العلم من أوتيتم وما"

 

      ���Hو ��CI�
 ا	-�!�� ا	�����ا	-$�م  +�*�	 ا�
�DJا �	�8ّ'� ا 

 .ا"L�M ا �Cاع

 
 

  !!فينا اإلدراكِ  شرارةَ  قدَْحتَ 
 د. ـــــ�دق ا	����ا�ــــ�

  اقا
	ـ� –أ����ـ� 
sadiqalsamarrai@gmail.com<

 
 

 

 فينا اإلدراكِ  شرارةَ  قَدْحتَ 

 اْحترقنا وبها َسجْيرها فأجّ 

 

 اْتقادٍ  بِمشكاةِ  َوَمَضتْ  وقد

 فُتْهنا َعجبٍ  ِمنْ  النورُ  ففاَض 

 

 الَحيارى َمفازاتِ  في ونعدو

 َعلْينا وَهجٍ  رؤى َسكَبتْ  إذا

 

 ُعالها َخلعتْ  وما َهَبَطتْ  فقلْ 

 !إلْينا؟ ُمقّيدةً  جاَءتْ  فهلْ 

 

 أتانا ماءٍ  ِمنْ  الحيّ  وٕانّ 

 َسعْينا أبدا ِمياِهها ونحوَ 

 

 اْلتهاٍب  طّفاءُ  األرضِ  وماءُ 

 فَرْتنا اْنبثقتْ  إذا بأعماقٍ 

 

 ونارٍ  َشَررٍ  ِمنْ  الماءُ  وهذا

 !اْحتوْتنا؟ النارُ  برّبكَ  فكيفَ 

 
 

 اْنتهْينا َمعناهُ  الماءِ  َحريقُ 

 اْلَسجْينا؟ لتْحتضنَ  دارتْ  فهلْ 
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 ُمناها ماءٍ  إلى نارا أرى

 َسخْينا وغدتْ  ُسّجَرتْ  بنفسٍ 

 

 غابتْ  النيرانُ  بهِ  ماءً  أرى

 كمْينا َكظمتْ  نفوَسنا كأنّ 

 

 نهرا الماءُ  وَيسعى نحاوُرها

 َحصْينا أبقتْ  فما ُيَهّرؤها

 

 اْشتعالٌ  بها النفوسِ  َمداراتُ 

 !!ُمعْينا َبلغتْ  وال اْنطفأتْ  وما

  

 اْختيارٍ  بمرآةِ  ُنقايُسها

 ُمبْينا بواعيةٍ  اْختارتْ  وما

 

 قولٌ  األهواءُ  لها نطقتْ  وٕانْ 

 الَعرْينا وَيمنُحنا ُيخاطبنا

 

 تساَمتْ  سالتْ  إنْ  النفَس  كأنّ 

 ُمشْينا جاَءتْ  فقد َركدتْ  وٕانْ 
11\10\2014  

  *****    *****  
 

 المؤتمـــر العربـــي الثالــث عشــر للطـــب النفســي
  المحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــيالمحـــور الرئيســــي

   والمهجـــر  االطبـاء النفسيــون العــرب فـي الوطـن
  للمشاركة دعوة

www.arabpsynet.com/Congress/ConJ43papc2014Liban.pdf 
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 ***   ***  

            المؤتمـرالمؤتمـرالمؤتمـرالمؤتمـر    حولحولحولحول    ألمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـربألمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـربألمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـربألمين العام التحـاد األطبـاء النفسييـن العـربئل ائل ائل ائل ارسارسارسارسا
   الرسالة االولى

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky1Papc2014.pdf 
   الرسالة الثانية

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky3Papc2014.pdf 
    الثالثةالرسالة

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTurky2Papc2014.pdf 
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