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أعراضها ، وتزدحم في كلماتها وعباراتها  ،تقرأ بعض مقاالت تفوح منها رائحة الكآبة  

 .ولهذه الكتابات تأثيراتها السلبية على نفوس القراء وتفكيرهم وسلوكهم، وعالماتها 

خصوصا عندما ال يملكون عمال أو ، ومن المعروف أن بعض الكُتّاب أكثر عرضة للكآبة 

 .نشاطا سوى الكتابة

واإلمعان في ، بالوحدة واإلنفراد ، كن إجمالها واألسباب التي تساهم في إصابتهم بالكآبة يم

وسوء ، وإضطراب ساعات العمل والنوم ، ونقص النشاطات البدنية والرياضية ، اإلستبطان 

وتناول ، وعدم اإلستقرار في العمل ، والعوامل اإلقتصادية ، وقلة التعرض للشمس ، التغذية 

 .اإلنفعالية المتوقدة والمشاكل العاطفية والتفاعالت، الكحول واألدوية 

، أن كاتبها يفكر بطريقة األسود واألبيض ، ومن األعراض الواضحة في الكتابات الكئيبة 

ويحاول أن ينفي ، فتراه يميل إلى التطرف في قراءته لألحداث والحاالت التي يتصدى لها 

 .األلوان األخرى

ما هو سلبي ومتفق مع  فيستحضر كل، يتفاعل مع التأريخ  –على سبيل المثال  –فتراه 

 .كآبته

فال يبصر ، يستقدم ما يتفق ومزاجه من الذكريات ، وكما هو معلوم فأن الشخص المكتئب 

 .ويحاول أن يراكمها ليبرر نظرته اإلكتئابية للتأريخ، من التأريخ إال السيئات 

بصيص أمل  فال تجد فيما يكتبونه، كما أن لليأس عالقة فاعلة وواضحة التأثير في كتاباتهم 

والغياب المرير في ، وإنما هي الظلماء والتداعيات في آبار الهالك ، أو قطرة رجاء 

 . عواصف المأساة

وكأن الكلمات تبكي ، وتقرأ ما يشير إلى النقمة والغضب واإلقامة في مستنقع األحزان 

 .والعبارات تلطم

مما ، أحيانا مواقعنا وصحفنا  للكتابات الكئيبة التي تزدحم بها، هذه بعض المالمح البارزة 
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تساهم في ، ويخلق حالة إجتماعية ذات مواصفات سلبية ، يؤثر على إدراك ومشاعر القارئ 

 .التي قد تتفاقم وتصبح تفاعالت إنتحارية ذات تداعيات مروعة، تأكيد تفاعالتها 

ويسعى ، نفسه  وأن يواجه الكاتب الكئيب، والبد من وعي اآلثار الوخيمة للكآبة على الكتابة 

التي تؤذيه وتتسبب بأضرار نفسية ، وأسر الرؤية القاتمة ، إلى تحريرها من قيود السوداوية 

  .وفكرية وسلوكية لآلخرين

15\6\2013  
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   تكـــــــرم   ...شبكة العلوم النفسية العربية
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www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf  
  

  :الطب النفسي 
  

  عدنان التكريتي  - صادق السامرائي   - أحمد النابلسيمحمد    -  احمد عكاشة  - يحيى الرخاوي
  

  :علم النفس

  أحمد عبد الخالق - قدري حفني - زيعورعلي  - مصطفى حجازي - عبد الستار ابراهيم 
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 رقيـا بالعلـوم النفسيــة بيعربـي نحـو تعـاون أكاديمـي  
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     إنطباعـــات أطبــــاء و أساتـــــذة علــــــم النفــــس في السجـــــل الذهبـــــي
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