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وقد نكون من أقل , لديها  "ويــزون اللغــالمخ" قلةيبدو أن من أسباب تدهور أحوال بعض المجتمعات هو    

هو عدد المفردات  "ويــزون اللغــالمخ"ـوالمقصود ب. رغم ثراء لغة الضاد , رض إمتالكا للمفرداتأمم األ

هي التي قد  "رداتــة المفــقل"ـف. اللغوية التي يعرفها اإلنسان لكي يتفاعل مع محيطه ويعبر عنه بلسانه وقلمه

لفكرة بالفكرة والبحث ابهة اتدفع بنا إلى الغضب واإلنفعال والصراع والشجار وعدم القدرة على المحاججة ومج

النمتلك المفردات ألننا , وإعمال العقل بدال من العواطف واإلنفعاالت وغيرها من التفاعالت السلبية, واالستقصاء

 .الكافية للتعبير عن مشاعرنا وعواطفنا وما يجيش في أعماقنا

وكأننا مأسورين بعدد من , مة لها آثارها النفسية المؤثرة في الحياة بصورة عا "ويــزون اللغــالمخ"فقلة      

                                      .حياتناضارة في  رـــة تفكيـــنمطيت التي تحقق المفردا

اصي باألمراض النفسية في هذه مالحظة رأيتها وتعاملت معها يوميا عندما كنت أمارس مهنتي كطبيب إختص    

, مراض النفسية في المجتمع المتقدموقد تأكدت وتجسمت عندما تواصلت في عملي كطبيب إختصاصي باأل, مجتمعنا

مشاعره وما يجيش في ولغة ثرية عن حيث يعبر المريض بمفردات كثيرة ودقيقة , فرأيت الفرق واضحا وجليا

 .ويرسم صورة واضحة وكاملة عن معاناته وصراعاته وانفعاالته وأفكاره, خلجات أعماقه

وغير قادر  مكبل بقيود تعبيريةحيث يمنحني المريض شعورا وإحساسا بأنه , وهذا ما لم أكن أراه في مجتمعنا    

فتراه مخنوقا بالدموع واألعراض , ه وتسطيره بالكلماتعلى أن يطرح ما فيه بسهولة وجالء وقدرة على رسم

  .دنياهور ويتحقق في التي توحي بما يد) دلغة الجس(وغيرها من التفاعالت البدنية ) الهستيرية(

فتجالسه منبهرا وهو يتكلم , عة يكتسب مهارات التعبير عما فيهبينما المريض في المجتمع المتقدم وهو دون الساب   

ة في ر أن هذه المهارات التعبيرية ضعيفويظه. بمفردات غنية قادرة على رسم حالته النفسية وتوضيحها بدقة متناهية

فيختنقون بمشاعرهم ويغرقون في مآسيهم وال من يستطيع أن , معظم مرضانا عن التعبير عما فيهممجتمعنا ويعجز 

, اإلثراء اللغوي لمرضاناأكيد على الت, ويبدو من النافع  عن كروبهم الحامية المتفجرة فيهم ينير لهم الطريق او يفرج

فمنح   .على تخفيف اآلالم والمعاناة النفسية وسيلة للعالج النفسي السليم الذي يساعدوربما يكون في ذلك 
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ربما سيساعد الشفاء بتوليد القدرة على , فسية ومعاني واضحة كتمارين بيتيةالمرضى مفردات لغوية ذات دالالت ن

وقد تتحفز لدى المريض الطاقات واإلمكانات اإلبتكارية فيجد طريقه , والمواكبة مع الشدائد والصعوبات التكيف

يستوعب  "ويـــم لغـــمعج"وقد يكون من المناسب توفير  ،عالجه للوصول إلى ما يناسبه من الحلولويساعد م

ليكون عونا لهم , رضانانضعه بين أيدي م, ر والعواطف واالنفعاالت والتفكيرالمفردات التي لها عالقة بالمشاع

فيتخلصون من الدمامل النفسية الكامنة في , اعهم بدقة وثقة وإدراك وفهموأوج عما فيهم وليصفوا حاالتهم للتعبير

  .أعماقهم والتي تؤلمهم وتؤذيهم 

معنا هذه مالحظة سريرية متواضعة أشارككم بها فلربما تستحق النظر والعمل وتحقق الفائدة والمنفعة ألبناء مجت    

                                                         .األعزاء

 خالص تقديري واحترامي

 وطابت جهودكم النبيلة السامية
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