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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )301( سـواهـــــا ومـا

   !!الوهم واإلبداع والحياة

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

 

     
 

 

ال�ي ت��'� أخادی# , أم ن�فاعل في عال� م� األوهام وال���رات , هل ن�� ن�� واقعا ن�ل��ه 
 !دمغة وت/�ف في ف-اءات العق�ل؟األ

ال��9ّ�ر , ال�ائه في ص�ار? األك�ان , ت�اؤل ;/3ح نف�ه ون�� ن��'� ه6ا ال78�9 ال6ر5 ال�غ34 
  .الKائف م� إنفالته وGنفFاره ونها;ة ع�3ه ال�9ني, على نف�ه  

� ال�9ن الO�; 56ح �Mه Fاس إلى ح�RالS �Fة لإلرت/ا, ك�78 ذر5 ال�Vهل في أ;ة ل�W3 مF�S م
  .ر_�ا س�ق�3ب مYه ذات وق\ و]�4له إلى OZاء م�XYر, ك�ني هائل 

فY4ق/ع ع� م��/ه , ه6ا ال3Fُم ال�ائ3 ال�3تع ال�a�ُلى  Sال#وران ل��� حالة دوار وغ�Xان دائ���4 
 .ال�9ني ال�3ع7

إال Sق#ر  ون#ر5 وما أوتY4ا م� العل�, ون�� ن�Yع ال��اة على  ال78�9 ال�غ34 ون��7 أنYا O8ارا 
� تفاعالته , وال56 ت��اع# أنفاسه , �gاسا إلى ج�# ال�9ن ال��Yامي , ح�Fه hوتل�ه7 ن34انه , وت�عا ,

و]��m ف4ها ح�ى ت��4 ل�Vة , و]Y/�5 في S/� ذرة الKلl األزل�ة , و]��#د �8انه إلى أن یه3م و]�jخ 
 .ال�Kاض الKلقي وال�الدة ال�#ّو]ة اآلفاق

أو حالة ال ;��m رؤ]�ها أخ6ت ما , أو ذرة ت��ارع في S/� ذرة , في t8 وهٍ� ف9أنYا وهٌ� ی�فاعل 
  .ن���ر إنYا ن3اه م� األشmال وال3م�ز ال�اد;ة ال�ا�wة إلى نق/ة ال��Yهى واإلنفFار ال�aه� الOع#4

وم�اف�ة قل7 ال�Yر وال�عي , ون�Yع أوهاما تOع#نا ع� رؤ]ة ال��Rقة , ون�-ي في رحل�Yا ال�ه��ة 
ال�ي ال ;�Ymها , ألن في ذل} إن/الق رمz ال��اة م� رم�سه ال�اد;ة إلى آفاق ال�9انات العل�]ة , ل�ق�4 وا

 .أن ت�9ن إال أصغ3 م� حOات ال-�ء
ومYه ن���# ق#راتYا على , و�Mه ت��9 ق�تYا ومعال� نهای�Yا , ال�ه� س4#نا وقائ#نا وم3ش#نا وم��عa#نا 

ون�� ن#ور , ال�ي ت�3Kنا لغا;اتها ال�ه��ة وف-اءاتها ال�3م#;ة , مYا ال��اصل وال�فاعل ال�ه�ي مع أوها
 .ال�ي j8ف\ ع� ج�#ها العار5 وأن�ابها ال��3اء وع�4نها الYار]ة ال�ف3اء, ب6ات ال6رة ال�3اب�ة 

وال��j]ة على نار , ون�OK{ 8ال3Kاف ال���jة Sاآلمال وال/��حات , ال�ه� عال�Yا ال56 ن��Fل �Mه 
وهي ت��س{ في Sع#ها عYها مقارنة �RjSقاتها في , قلOة ت�\ له74 ال��j الغاضOة األرض ال��

 .ال���Fعة ال���jة ال#ّوارة
 

 !فهل َوَج�نا على أرض�ا سل��ا واح�ا عار�ا م� ال�ه�؟

ون��7 , ن�� ال3jO ن�F# خالصة األوهام ون�aها في ق�ال7 ف39]ة وGب#ا�wة ذات م�اصفات خاصة 

أم  , هل نحن نعيش واقعا نتلمسه  
نتفـاعل في عالم من األوهام  

التي تتوطن  , والتصورات  
أخاديد األدمغة وتطوف في  

!لعقول؟فضاءات ا

نحن نصنع الحياة على  الكوكب  
, الصغير ونحسب أننا كبارا  

وندري وما أوتينا من العلم إال  
قياسا إلى جسد  , بقدر حجمه  

والذي  , الكون المتنامي  
وتتعاظم  , تتصاعد أنفـاسه  

, وتلتهب نيرانه  , تفـاعالته  
ويتمدد كيانه إلى أن يهرم  

وينطوي في بطن ذرة  , ويشيخ  
ويكمن فيها حتى  , ية  الخلق األزل

تحين لحظة المخاض الخلقي  
والوالدة المدّوية اآلفـاق

كأننا وهمٌ يتفـاعل في كف وهٍم  
, أو ذرة تتصارع في بطن ذرة  , 

أو حالة ال يمكن رؤيتها أخذت ما  
نتصور إننا نراه من األشكال  
والرموز المادية الساعية إلى  
نقطة المنتهى واإلنفجار المبهم  
البعيد

هم سيدنا وقـائدنا ومرشدنا  الو 
وفيه تكمن قوتنا  , ومستعبدنا  

ومنه نستمد  , ومعالم نهايتنا  
قدراتنا على التواصل والتفـاعل  

 التي, الوهمي مع أوهامنا  
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وعلى ج��ع م���]ات ال�� وال�هارات , ون�عامل مع ما ن/لقه م� أفعال , �ه� ون#ر5 أنYا خارج دائ3ة ال
 أوهاما , ال3jO]ة على أنها أوهام ��; �وه� ال56 ی#ی3ها و]�علl بها وت�3Kه لغا;اتها . و8أنYا وه

  .ون�ا;اها
 34a9ال �ال�ه� األرضي  ,ف�ل�Y8ا �Sا ;���]ه إس�FاSات وه��ة ل��فzات وه��ة م�ل�دة في رح� ال�ه

 !ال56 ن���} Sه ه� أن ن3? ما ن3? وال ن3? ما ال ن3?؟
;��7 نف�ه ی�83 و]3ق� , ال�ي ن�OK{ بها 8ال/34 ال�6ب�ح , إنها معادلة ال�ه� األرضي ال�3وعة 

 !!م� غ34 رأس
ال�ه� ال53jO ه� اإلع�قاد 4jSئ وال���} Sه وع#م الع#ول عYه ل� ت�ف3ت 8ل أسOاب دح-ه وعالمات 

  .�انهبه
ألنها , وال ;�Fز لYا أن نهz سلة أوهامYا ون3اجع أف9ارنا , إنه ت��} م/لl أع�ى �Sا ن3? ونف39 

وال ;�Ymها أن ت��ح لYا Sال3VY , ت�Ym\ مYا وت�ل/\ علY4ا وGس�a#ت في ت�34Kنا لغا;اتها دون غ34ها 
  .Sعقل آخ3 و_�34ة ج#ی#ة واض�ة

أما أن ن3VY م� غ34 ع#سات ال�ه� , �نYا ل9ي ن3? ما ح�لYا بل ال ب# أن ن-ع نVارة أوهامYا على ع4
 ?3a9ال �ال�ي على ال���Fع ال���ه� أن یzYل الق�اص , ال���ل} على �Sائ3نا فأن ذل{ ُ;ع# م� ال3Fائ

وأن ی39Y و]3ج� م� نzع نVارة األوهام وراح یS 3VYع�4ن م3�Oة خال�ة م� ال�أث34ات ال�ه��ة , �Sاحaها 
 !!فافها 8ل األم�اجالFارفة إلى ض

وق# ;�mن ال�ه� ف3د;ا فO��Yه , ال�ه� ال53jO ال ;��m أن ی�zحzح ع� مmانه و]ق3ر غ34 ما ی��ه�ه 
 .وفقا ألوهامYا اإلح�ائ�ة وت��راتYا ال�اد;ة, أو ج���ا ون��Oه مق�aال و'���aا , م3ض�ا 

a3]ة ال�لjO34 م� ال3�َارات األرض�ة وال�فاعالت الX97 الaس �ألنها ناج�ة ع� تYا'ح أوهام , �ة وال�ه
وس�ادته على Sقعة �8ن�ة م3ع�_ة م� م��/ها ال�9ني , وتفاعالت م�ج�دات واه�ة ت3]# أن ت8W# وه�ها 

  .وم� م�mناتها ال���Yعة
ت#;� سف} ال#ماء وق�ل , ال�ه� ه� ال56 ;غ56 ال�3وب ال/احYة ب�ق�د 3jS]ة وماد;ة وف39]ة ون3V]ة 

 .إلى عل�اء ال�ف�ل م� ش#ة وه�ه ال-ارب في أر8ان �8انه ال���قة ال3jO ال�اه� ال�اع#
و]#فع Sالعق�ل , وفي ذات ال�ق\ ;�قl اإلب#اع , وه6ا ال�ه� الع74F  ی��S 7aال�آسي واألوجاع 

 .تz]# م� تعق4# أوهامYا األرض�ة وتفاعالتYا ال3jO]ة ال�ارة, ال�اه�ة إلى ع/اءات ذات أوهام فائقة 
وال3jO ف3دا وج�اعة ال ;�Ymه أن یa#ع إن ل� ;�m ح�انا , ة ق�]ة Sاإلب#اع ال53jO فال�ه� له عالق

و]Wل�ه ح�ى ;ف3F م�Ymناته ال�ه��ة ��Sغ إب#ا�wة ق# ن��4ها شع3ا أو , راك-ا ;Fل#ه س�� ال�ه� jS#ة 
  .ق�ة أو روا;ة أو أ5 ج�Y أدبي أو عل�ي آخ3

وم39�aات وGك�jافات م�ل�دة م� رح� وما نj�9فه ون-Kه في ف-اءات األرض م� م3�Kعات 
  .األوهام

 3jOاألرضي ب�4 ال �فعلى س4aل ال�Xال ل� أن ,  واألوهام ق# ت�9ن ن��aة وفقا ل#رجة س�ادة ال�ه
 �[3jل ب#ا;ة الق3ن العaاحة في الف-اء قOال#راجة اله�ائ�ة وال�S ول� , األخ�]� رای\ ق# ف39ا في ال/34ان

لقلYا عYه�ا , ه وراحا ی��#ثان عYه ب�4 الYاس دون ما یaX\ أنه�ا ل��ا واه��4 أنه�ا إن�اعا ل�ا ذOZا إل�
ألنه�ا في حالة وه� وال ;��m ألح# أن ;قYعه�ا Sأنه�ا ال ;�Ymها أن , أنه�ا م�YFن�4 و_�اجة إلى عالج 

  .;/34ا في اله�اء
وص3نا ن�� ه6ا ال�ه� , ��اعه� ل�ه�ه�ا ق# إس�zYله إلى ح�Rقة الفعل ول�9 إس��3ار]ة فعله� وGن

تسخرنا لغاياتها الوهمية  
 وفضاءاتها السرمدية

نحن البشر نجسد خالصة األوهام  
ونصبها في قوالب فكرية  
وإبداعية ذات مواصفـات  

ونحسب أننا خارج دائرة  ,  خاصة
الوهم وندري  

سلوكنا بما يحتويه إستجابات  
وهمية لمحفزات وهمية مولودة  

الوهم  , في رحم الوهم الكبير  
األرضي الذي نتمسك به هو أن  
!نرى ما نرى وال نرى ما ال نرى؟

الوهم البشري هو اإلعتقـاد  
بشيئ والتمسك به وعدم  
العدول عنه لو توفرت كل  

حضه وعالمات بهتانهأسباب د 

الوهم البشري ال يمكن أن  
يتزحزح عن مكانه ويقرر غير ما  

وقد يكون الوهم  , يتوهمه  
أو جمعيا  , فرديا فنحسبه مرضيا  

وفقـا  , ونحسبه مقبوال وطبيعيا  
ألوهامنا اإلحصائية وتصوراتنا  
المادية

الوهم هو الذي يغذي الحروب  
الطاحنة بوقود بشرية ومادية  

تديم سفك  , ظرية  وفكرية ون
الدماء وقتل البشر الواهم  
الصاعد إلى علياء السفول من  
شدة وهمه الضارب في أركان  
كيانه السحيقة

الوهم له عالقة قوية باإلبداع  
والبشر فردا وجماعة ال  , البشري  

يمكنه أن يبدع إن لم يكن  
حصانا راكضا يجلده سوط الوهم  

ويؤلمه حتى يفجر  , بشدة  
مية بصيغ إبداعية  مكنوناته الوه

قد نسميها شعرا أو قصة أو رواية  
أو أي جنس أدبي أو علمي آخر

ألنه  , المتنبي سمي كذلك  
توهم بأنه نبي ومضى في أعماق  
, ال وعيه يتصرف على أنه نبي  
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 !!وما ح�َل األَخ�ان م� الع�ل على إنFاز وه�ه�ا ش�4ا ی386, ون/�ره ون���ع Sه 
ال�ي إخ�3ق\ س�F الzم� وحلق\ , وغ34ه�ا ال34X9ون م�� زودونا Sال�3�Kعات واإلب#اعات ال3ائعة 

, هWالء 8ان�ا ;���jا أوهاما ل6ی6ة دفع�ه� إلى تف34F 'اقات الKلl ال�ثاSة , خارج ق�4د األرض اإلتال�Mة 
 .فأت�ف�نا �Sا ;�قl سعادتYا وأل�Yا في ذات ال�ق\

وعل�ه , ألنه ت�ه� Sأنه نaي وم-ى في أع�اق ال و�wه ی��3ف على أنه نaي , وال��aYي س�ي 68ل} 
أ5 أنه , ل9ي ;7��m صفة نaي , 3ون م� ح�له و]أتي �Sا ;عzF عYه اآلخ, أن ;ق�ل �8ا ;ق�ل األن�aاء 

 53jO3جه م� ال/�ر الKة أرض�ة تzFمع lاء , ال ب# أن ;�ق�aفي , وت#فعه إلى م�اف األن �Yف�-ى ی�ف
  .ال�ص�ل إلى الق�ل ال56 ی3]#ه أن ;�mن إعFازا

و]��zYلها  فأنه ;Fان7 ح�Rقة ش��Kة الjاع3, وم� ی3? أن وه� ال�aYة ق# تالشى في أع�اق ال��aYي 
ألن صاحaها , فع3aّت عYه في سل�8ها وشع3ها وال زلYا ن�غYى Sه و_�Fال�4ه , م� مقامات الالوعي العل�]ة 

 ?3a9ال�34ورات ال ���S أراد أن ;في ل�ه�ه ال56 ت�ل9ه وجل#ه. 
وGضافة وه��ة ل�لقة األوهام األرض�ة , والق�ل Sاألوهام في وصف اإلب#اع إن�ا ه� ال�ه� SعY4ه 

 .بل ن�-ي معها في دوران الال أدر5 الOع4#, ال�ي ال ;�YYmا أن نع3ف نهای�ها أو ب#ای�ها , �ف3غة ال
 �� وهVاع3 في أعjوال �و8لYا في م��/ات ال�ه� أم�اج ت�القى , واإلب#اع وْهُ� ال�ه� , الjع3 وه

ن��3ر م� جاذب�ة وال ;�YYmا أن ن��فl4 م� أوهامYا و , ث� ت6وب في ال�ه� األرضي الل6ی6 , وتVه3 
إال في وق\ ال , ال�ي ت�jه رؤانا وت��لY9ا وت�YمYا وتK#رنا ��Sال4ل الO�3ات ال��3]ة , األرض الXق4لة 
  .تYفعYا �Mه ال�قVة

وتع/Y4ا ما , وتل} مأساتYا ودی#ن آهاتYا وتفاعالتYا ال��أجFة على Sقعة �8ن�ة ت�OR على له74 الYار 
 .رت ال�3اع وال-�اع ال�ه�ي في م#ارات الالج#و? وم3aا, ;�3قYا م� نف{ األوهام 

, ول�ال ال�ه� ل�ا Ya�8ا شع3ا وال ت��عYا Sإض/3اب األف9ار , الjع3 وهٌ� ع6ب والjاع3 م��ه� خ�7 
وه� م��Yع م� , وال56 ن���ه ج�اال وGب#اعا وت�فة ف�Yة , وتفاعالتها الغO[3ة في عال� الق�4#ة الF#ی#ة 

Yخة ب�a/ال� � .34ان األوهام ال�هاجةحFارة ال�ه
م�جة تأتي وأخ3? , في ف-اءات الK/34 , ن�� ذرات ت/34 , هY�ّا إنFاب وهٍ� , وه�Yا س3 ال�ج�د 

  !!و68ا ن�� ب�ه� نلع7, ت6ه7 

وعليه أن يقول كما يقول األنبياء  
ويأتي بما يعجز عنه اآلخرون  , 

لكي يكتسب صفة  , من حوله  
نبي  

وهام في وصف  القول باأل
, اإلبداع إنما هو الوهم بعينه  

وإضافة وهمية لحلقة األوهام  
التي ال يمكننا  , األرضية المفرغة  

, أن نعرف نهايتها أو بدايتها  
بل نمضي معها في دوران الال  
أدري البعيد

الشعر وهم والشاعر في أعظم  
, واإلبداع وْهُم الوهم  , وهم  

وكلنا في محيطات الوهم أمواج  
ثم تذوب في  , تالقى وتظهر  ت

الوهم األرضي اللذيذ  

ال يمكننا أن نستفيق من أوهامنا  
ونتحرر من جاذبية األرض الثقيلة  

التي تشوه رؤانا وتمتلكنا  , 
وتنومنا وتخدرنا بمحاليل الرغبات  

إال في وقت ال تنفعنا  , السحرية  
. فيه اليقظة

هّمنا إنجاب  , همنا سر الوجود  
في  , ت تطير  نحن ذرا, وهٍم  

موجة تأتي  , فضاءات الخطير  
وكذا نحن  , وأخرى تذهب  

!!بوهم نلعب

: إرتباط كامل النص  
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