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املقدمة

قد محاولة كل يف الشأن هو وكما أقل، وال أكثر ال «محاوالت» هي التالية الفصول هذه
املألوفة معالجتها كانت كثرية موضوعات تناولت فقد نصيبها، الخيبة أو النجاح يكون
املوسيقا عن وتحدثت السيكلوجية. الناحية من فعالجتها وعظية، وإما أدبية إما املاضية
أو تصوغ التي األصول أتعمق أن وحاولت واللغة، واملجتمع واألجرام والعائلة واألدب
يف العربية، األقطار جميع يف بل مرص، يف ونحن وأمثالها، األشياء هذه تحرف أو توجه
يخىش فهو بخياله، اخرتعها قد بعقبات يرتطم الشاذ، الرجل مثل وهو شاذ، مجتمع
ويرتدد، ويخاف تقاليد، يسميه ما إىل ويستند املايض، إىل ويفر األخطار ويتوهم املستقبل
للنساء، وليست فقط للرجال الدنيا كأن الجنسني بني يفصل هو إذ شاذ؛ تركيبه يف هو ثم
شبابًا والنساء، الرجال من آالف وعندنا العالج، إىل يحتاج خطري شذوذ وحده الفصل وهذا
وارتدوا سلوكهم، يف ففسدوا الدنيا، يف بصريتهم وأزاغ االنفصال هذا حطمهم قد وكهوًال
يف أحيانًا بل جدوى، غري عىل االنفصال هذا من بها يتعرضون وانحرافات مساوئ إىل

بالغ. خطر أو رضر
بالفصل أوجدها التي الجنسية واالنحرافات الكظوم جنب إىل — املجتمع أي: — وهو
حركات إىل تنتهي ما كثريًا خطرية، أخرى اقتصادية كظوًما أيًضا أحدث قد الجنسني بني
أقرب زائف انتهاض الواقع يف ولكنها االنتهاض، إىل دعوة كأنها الظاهر يف تبدو إجرامية

التشنجية. والحركة الهستريي النشاط إىل األشياء
فتياتنا كذلك بل — شبابنا جميع أحالت قد واالقتصادية، الجنسية الكظوم وهذه

السوي. للعيش السوي الطريق يعرفون ال شاذين إىل — األسف مع
السيكلوجي، البؤس هذا من واألسف التحرس إىل أدعى الدنيا هذه يف يشء وليس
اآلخر، الجنس مع االختالط عليهم حظرنا قد شبابهم، حرموا الذين شبابنا فيه يحيا الذي



محاوالت

وهي والفتاة الشاب بني الرفقة وجحدنا الرقص، بمقاطعة الحب مرانة من ومنعناهم
الرصاحة مستوى إىل بالحب وترقى املجتمع وتهذب العقل وتحيي النفس تيضء التي

والشهامة. والرشف
الخياالت ويجرت نفسه إىل يخلو كي غرفته إىل ينكفئ االنفصال بهذا الشاب وأصبح
املحافظون إليها يدعو التي املثىل الحالة هذه حالته وكأن وجسمه، نفسه يفسد ثم الزائفة،

الجنسني. بني االختالط يكرهون الذين التقاليد عىل
بني االنفصال هذا هو والثقايف والسيايس واالجتماعي النفيس انحطاطنا بؤرة إن
وبني بيننا بل فقط، اآلخر الجنس وبني بيننا يفصل ال الذي االنفصال هذا الجنسني،
يكاد ال ما الرجل وخسة املرأة ضعة عن الشاذة التعاليم من يعلمنا هو إذ اإلنسانية؛
فإني األوربي املجتمع عيوب عن أتعامى ال أني ومع إنسان! رجل متمدن، رجل يصدقه
وهي مجتمعنا، يف العميقة العيوب إىل باملقارنة السطح عىل طفاوة هي العيوب هذه أجد
ونحن املارستان إىل بنا يهوي ما منها متنوعة؛ عديدة مشكالت لنا أحدثت قد عيوب
يف السيئة آثاره نجد ما ومنها جهنم، كانت لو كما منها ونفر الدنيا من نرصخ مجانني
وطالقنا، زواجنا أسلوب أو أبنائنا، تعليم أو منازلنا، بناء أو ملالبسنا، نتخذه الذي الزي

كله. الحياة منهج يف أهدافنا تعيني أو
أو السيكلوجية، الجروح بعض عن بها أكشف محاولة قلت، كما هو الكتاب وهذا
والظالم. الظلم أثمرها التي العلل من خفي ما بها أوضح أو تجريبي، عالج إىل بها أشري
يف التفكري يف يشاركني وأن فقط، «محاولة» أنه عىل يقرأه أن القارئ أرجو وإني

العالج.
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اإلنسان ميزة الوجدان

أمام أقف حني ولكني التطور، موكب أتأمل حيث بالجيزة الحيوان حديقة أزور أن أحب
نفيس. ألعرف اإلنسان: ألعرف ولكن هو ألعرفه ال أتأمله، أجدني ما حيوان

يف كأنه فذاهل هو أما الكون، هذا نفيسيف واجد أنا ذهول، ففي هو أما وجدان، يف أنا
ويخاف ويشتهي ويجوع يغضب الحيوان فإن العواطف؛ فوق يشء هو ووجداني حلم،
حني ولكني تتطلبها، التي الظروف يف أيًضا أنا أحسها العواطف هذه وجميع ويغامر،
فليس مطبًقا غامًرا إحسايس كان فإذا لها، إحسايس بقدر وجداني عني يزول أحسها

نفيس. أجد فإني جزئيٍّا صغريًا كان وإذا وجدان، هناك
وجدان، بال تعقل، بال بقدمي أرفس وقد بالشتائم هذيت كثريًا غضبت إذا أجدني
وجداني، إيلَّ عاد العاطفة ت خفَّ إذا أي: هدأت؛ فإذا تغمرني، العاطفة ألن حيوان؛ كأني

وأتعقل. فأفكر
التاريخ، يف أعيش أنا ولكني بعواطفه، يعيش ألنه تاريخي؛ إحساس للحيوان ليس
وأبعاد السنني، آالف قبل والعرب والرومان الفراعنة أذكر زمنية؛ أبعاد ويل وغد، أمس يل
أو العراق، يف البرتول أو كوريا، يف الحرب أخبار عن أقرأ حني يوم كل لها أتنبه جغرافية

إنجلرتا. يف املناجم تأميم
الكلمات ألن األمي؛ من وجدانًا أكثر فاملتعلم الوجدان، درجة يف نتفاوت البرش ونحن
نصل ال التي بآفاته الكون يتصور ألنه منا؛ وجدانًا أكثر وأينشتني وجدانه، زادت والعلوم
املصورة. املجلة يقرأ الذي القارئ من وجدانًا أكثر اليومية الجريدة وقارئ نحن، إليها

حيوانات ويف الكلب يف بوادرها أرى ولكي إنسانية، ميزة الوجدان إن قلت: وقد
أو وجدانه أن أعتقد الحيوان حديقة يف قفصه يف األسد أتأمل حني فقط، بوادر أخرى،



محاوالت

واإلصابة، والصيد، الغابة، اختبارات من حرمته ألنها بالقفص؛ ألغيت قد وجدانه بوادر
الوجدان. من شيئًا يكسبه بأن جديٌر هذا وكل والهرب، واإلقدام، والتجول، والخطأ،

قفصه، يف األسد هذا مثل ذاهلون أنهم فأجد الناس بعض أتأمل أحيانًا إني أقول! ماذا بل
يقطعونه بينهما، الشارع وهذا املكتب وهذا البيت هذا هو فيه يعيشون الذي والقفص
أو أدبي أو علمي نشاط يف يشرتكون وال الجريدة، يقرءون وال يوم، كل وإيابًا ذهابًا

الخالء. يف كاملة ليلة يسهرون وال الريف، إىل يخرجون وال اجتماعي،
تراث من نتخلص — عندئذ — ألننا تامة؛ سعادة عىل لكنا تام وجدان عىل كنا ولو
بالطبع وهذا النتائج، جميع ونقدر األسباب جميع نعرف وأيًضا الحيوانية، العواطف
— —عندئذ نتعقل ألنا السعادة؛ من نناله الذي املقدار يكون وجداننا قدر عىل ولكن محال،

مكان. للعاطفة يكون ال تماًما تعقلناها ومتى األشياء، جميع

كالخوف، معينة؛ عاطفة احتداد أي: «نيوروًزا»؛ يبدأ وهو للوجدان، فقداننا هو والجنون
وزوال العقل اختالط أي: «بسيكوز»؛ ينتهي ثم الحب، أو الكراهية، أو الغضب، أو

«بالنيوروز». أي: العاطفة؛ باحتداد ذلك قبل زال قد الوجدان إن بل الوجدان،
ينشأ وكوارثنا أخطائنا معظم ألن العاطفة؛ عىل الوجدان تغليب هي الرتبية ومهمة

الوجداني. تفكرينا من بدًال العاطفي انفعالنا عىل ينبني الذي السلوك من
مختلفة، كلمات من مختلفة معاني أكسبتني التي اللغة هو وجداني يزيد ما وأعظم
اجتماعية آفاق إىل الذاتية الفردية حدودي من تنقلني — مثًال — «املروءة» كلمة فإن
لن ذلك فإن عقيل عىل التسلط يف الشيخوخة خرف ويبدأ أشيخ وعندما ودينية، وبرشية
بقيت إذا أما وجداني، وتزيد املعاني يل تعني التي للكلمات النسيان سبيل عن إال يكون
للغة أن نذكر أن يجب ولذلك إيلَّ؛ سبيًال يجد لن الخرف هذا فإن ذاكرتي يف الكلمات هذه

الكيف. أو الكم ناحيتي من سواء النفس؛ صحة يف كربى قيمة

نظري دائرة أن «أجد» بل أحس، أنا الخالء؛ يف الظالم وقت الحيوان وبني بيني أقارن إني
أرى ألني أيًضا؛ زاد قد الكون بهذا وجداني ولكن الظالم، بسبب األرض عىل ضاقت قد
أقىص وجداني، هو هذا ينتهي، ال فضاء يف الضوئية السنني ماليني عني تبعد نجوًما
يتعقل، وال يخاف لذلك وهو فقط، يحوطه الظالم أن يحس الحيوان ولكن الوجدان،

الخوف. عاطفة غري عنده وليس
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اإلنسان ميزة الوجدان

زادته قد للعلوم دراستنا فإن وجداننا، علة وهي وجداننا، زادت قد اللغة أن وكما
بني ونقارن الحوادث فنتأمل تاريخي، بإحساس اليومية الجريدة نقرأ فنحن أيًضا،
وجداننا نكسب — مثًال — الطبيعيات ندرس وحني والغد، اليوم وبني واليوم األمس

الذرية. امليكروسكوبية النظرة أو الفلكية التلسكوبية النظرة
ألن «الكونسيانس»؛ والضمري: الوجدان عىل واحدة كلمة يطلقون والفرنسيون
بالعاطفة: منساقني دمنا ما ألننا وذلك التعقل، إىل يؤدي كما الضمري إىل يؤدي الوجدان
كي نقف لن أي أنفسنا؛ نجد لن فإننا وخوف، وغرية، ولذة وإقبال، وكراهة وغضب، حب

الضمري. نحس والصواب، الخطأ ونحس ونستنتج ونقارن نتأمل

نكون حني املتأججة العاطفة دقائق أنها الجنيس االتصال يف نقضيها التي الدقائق أعترب
أخف كانت وإن املعنى، هذا عىل تجري عواطفنا وسائر تعقل، أي فيه ليس وقتي جنون يف
نسلك كاملجانني، أو مجانني والخوفوالشك والحزن الغضب وقت فنحن جنونًا؛ وأقل حدة
تعقل. أي: وجدان؛ من ندخر ما بمقدار إال البرشي املستوى إىل نرتفع وال الحيوان سلوك

أية نتعقل أن نستطيع — عندئذ — ألننا وجدان؛ من عندنا ما بمقدار نسعد إننا قلت:
نتشكك. وال نخاف وال نبتئس وال نغتاظ فال عاطفة، علينا تسلط أن دون بنا تقع نكبة

العظمة. كذلك بل الوجدان، هي السعادة
وجدانه ألن عظيًما نعده فإننا غاندي؛ ذلك مثال وجدانًا، أكثرهم هم الناس فأعظم
مليون وخمسني مئة أربع هموم هي وهمومه العالم، هو وطنه كله، البرشي الوجدان هو
السنني آالف إىل يمتد املستقبل نحو التاريخي وإحساسه نفوسهم، تغيري يحاول هندي
ثروة، يقتني أن يباِل فلم الصغار، نحن عندنا املألوفة العواطف فيه ماتت ولذلك القادمة،
يغضب يكن ولم سنة، أربعني بنحو يموت أن قبل عنها كفَّ الجنسية العاطفة حتى بل

يخاف. أو يحزن أو
فإن برناردشو، أو جوركي أو تولستوي مثل العظيم؛ األديب يف الشأن هو وهذا
ليست ولذلك عواطفهم، أرس من وخرجوا وجدانهم زادوا قد أنهم إىل تعود عظمتهم
هموم منهم كل احتوى فقد كبرية؛ عامة هي وإنما صغرية شخصية تؤملهم التي همومهم

جميعهم. البرش
الوجدان زيادة عىل ينبني سوف املايض، التاريخ ضوء يف البرشي، الرقي ومستقبل

العواطف. سلطان من والحد
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السيكلوجية الفراسة

هو؟ شخص أي صاحبها؛ إىل بها نتعرف التي النفس بطاقة هو الوجه
أم خائف أهو محتجز؟ مفكر انطوائي أم ضاحك مستبرش متفتح انبساطي أهو

مزعزع؟ أم ومتزن مجرتئ؟
وحركة العني التفاتة إن نتحدث؟ وكيف ننام، كيف بل نميش؟ وكيف نقعد كيف ثم

بها. نبتئس أو نستمتع التي النفسية الحالة عىل تدل كلها اليد وإيماءة القدم
قدمه، يهز هو أو خده، تحت يده وضع قد أو ذهنه، رشد وقد قاعًدا رجًال اعترب

تفسريها؟ علينا يسهل نفسية حاالت عن معينة عالمة هذا كل يف أليس
املشكالت أو الحوادث بشأن خواطر بأذهاننا تمر للنوم الفراش إىل نقصد عندما

ننتظرها. سوف أو بنا مرت التي
النوم. يف نتخذه الذي الوضع لنا تعني كما ذلك، بعد أحالمنا لنا تعني وهي

بخالف مغتبًطا، نام أنه فاعلم للدنيا سافر مكشوف ووجهه ينام رجًال رأيت فإذا
شيئًا. يخىش كأنه نائم وهو وجهه يخبئ الذي اآلخر ذلك

أو الفرح من مختلفة حاالت عىل نكون النعاس يف ألننا يفكر؛ وهو نام قد هذا فإن
النوم. هيئة يف تتجسم اإلحساسات وهذه األلم، أو اللذة أو الحزن

فهو ملح، موضوع يف يفكر رشع قد هو أو آخر، ينتظر قاعًدا الناس أحد أجد وقد
قلق. يف أنه فأعرف قدمه يهز

أخرى. يشعل حتى سيجارة من ينتهي يكاد ال آخر أجد وأحيانًا
يرفه ما إىل يحتاج املهموم الرجل ألن وذلك قلق؛ اللب أكل إن بل قلق، يف أيًضا وهذا
ألن إليه؛ يحتاج ال الذي الطعام باستهالك حتى أو القهوة أو اللب أو بالسيجارة عنه

عنه. يرفه املضغ
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قلًقا، مهموًما كان ألنه الشحم عليه تراكم إنما السمني الرجل أن نعرف هنا ومن
همومه. عنه ويرسي نفسه عن يرفه كي كثريًا يأكل

تأكل أوالد أو زوج من يسليها ما فيه ليس البيت يف وحيدة نفسها ترى حني واملرأة
تسمن. ولذلك للسأم، وإبعاد وترفيه تسلية هنا األكل ألن كثريًا؛

هو أو الكوتشينة، أو الطاولة مثل الحظ؛ ألعاب يحب املزعزع الخائف والرجل
مثل إىل يحتاج الطمأنينة عىل وبعده زعزعته يف ألنه للقمار؛ السباق ميادين إىل يقصد
الحظ أجد لعيل وأوهامي، شكوكي يف مخطئ أنا لعيل يقول: كأنه الصغرية املقامرات هذه

الحسن.
فرد. أم زوج هي هل املصابيح، أعمدة يعد الشارع يف يسري حني هو بل

وضع كذلك بل البسها، يف نفسية حال عىل يدل املالبس لون أن نعرف وكلنا
الطربوش.

نتأمل عندما النفسية الصفات تعيني يف السيكلوجية الفراسة نستعمل أن ونستطيع
صوته ثم األول، اهتمامه عىل يدل إليه ويلتفت يختاره الذي املوضوع فإن املتكلم، لغة
نقص عىل برهان الصوت فعلو معينة؛ حال عىل منهما كل يدل املنخفض صوته أو العايل
ينكر أمامه من أن يحس كأنه أو صوته، برفع يحتج الناقص كأن النفس، يف مستكن

النربات. ويرفع يؤكد فهو أقواله عليه
حني ألنه يعجب؛ املسكني هذا فإن املتلجلج، املرتدد املتلعثم ذلك ننىس أال يجب ثم
يف هو وإنما حنجرته يف العيب هذا ليس وإذن أبًدا، يتلعثم ال وحده ويقعد غرفته يدخل
وهذا مرتددة، نفس عىل يدل املرتدد اللسان ألن مالزم؛ شك أو مستقر خوف هو نفسه،
املجتمع هذا املتلجلج املرتدد هذا أمام نمثل ونحن العزلة، يف ويزول املجتمع يف يبدو الرتدد

أمامنا. يتلجلج فهو يخافه، الذي
بعد خزانته أو درجه إىل يعود أيًضا وربما لسانه، يضطرب كما يده تضطرب وربما

أقفلهما. أنه يثق كي يقفلهما أن
وقت عنها بوجهه يشيح كيف ساقية يف فريسته جثة أخفى الذي املجرم اعترب ثم
مشغول ألنه ذلك املحقق؛ يهدي عليه دليًال تعود حتى اإلشاحة هذه ويؤكد التحقيق،

وجهه. عنها فيبعد بذهنه، إبعادها يحاول بالجريمة
يعاقب إنما ألنه العقوبة؛ أقىص الشاذين يعاقب كيف الشاذ القايض ذلك اعترب أو
يعرف ألنه التهمة؛ هذه مثل يف الوقوع من نفسه يحذر وكأنه املتهم، شخص يف نفسه

تزعزع. أو قلق عىل يدالن والعربدة واإلرساف نفسه، يف الشذوذ هذا
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الحفالت يقيم فإنه ذلك، نحو أو حرب من مفاجئًا ماًال جمع الذي امُلحَدث اعترب
وسهراته كثريًا، ويمزح ويضحك الخدم، وينادي الزاعق، أو الفاخر األثاث ويقتني املرسفة،
بالثراء الظهور عىل يحثه السابقني وهوانه بفقره املتعمق إحساسه ألن ذلك وتتعدد؛ تطول

الظهور. يف إرساف إىل يؤدي السابق بالفقر إحساس هو الثراء، واعتياد
إىل امرأة من التنقل يف يدأب ذلك، يتوهم أو جنسيٍّا نقًصا يحس الذي الرجل وكذاك
يكاد ال وحديثه الرجال، بني فحل أنه لنفسه يثبت أن يريد كأنه جنيس إرساف يف أخرى

الصادقة. أو الكاذبة النسوية اقتحاماته عن يخرج
عىل فثورته األكرب، أخيه استبداد عىل طفل وهو يثور العائلة يف األصغر األخ اعترب

املجتمع. عىل ثورة إىل الكهولة يبلغ عندما تستحيل الطفولة يف أخيه
كأن فتحس تصافحها التي اليد فهناك املصافحة، عند اليد إيماءة اعترب وكذلك
صاحبها يجذبها التي اليد وهناك منسحبة، ميتة مرتهلة فإنها خائف، أنا يقول: صاحبها
تظن ال يقول: صاحبها كأن عليك تقبض التي اليد وهناك أكرهك، أنا يقول: كأنه منك
التي الغروية اليد وهناك نفسه، يف خفي نقص عن يعرب إنما وهو قوي، أنا ضعيف، أني
بل كسب، ما يرتك أن يريد ال اقتنائي أناني صاحبها ألن يدك؛ ترتك أن تريد وال تلصق
فهو املرأة، يف يفكر عندما ينزلق يكاد أنه يحس الذي ذلك اعترب أو يستحوذ، أن يريد

الشواطئ. عىل املستحمني ضد الكالم من يسأم وال يتعب ال لذلك
بالتاريخ يشيد الذي الرجعي الكاتب فإن األدبي؛ النقد يف أخرى فراسة هناك ثم

الحارض. العرص مشكالت من هروبًا ذلك يفعل إنما األسالف عىل املايضويكتب
الخمر. إىل يلجأ الذي املراهق عن ذلك يف يختلف ال وهو

شخصية حزازة يكنُّ قد الدين، يف عنه يختلفون من يكره الذي املتعصب الكاتب وذلك
يكره. الذي الدين بهذا املتدينني أحد ضد

لنا تحدث قد الدنيئة، وربما الصغرية، الشخصية اختباراتنا أن تنىس ال ولعلك
عظيمة. أدبية مركبات

عن ينقطع ال فهو نفسه، يف شوكة كأنه نقًصا يكنُّ الذي السباب الكاتب اذكر ثم
عيبه من الرغم عىل هو إنه يقول أن يريد يدري ال حيث من كأنه العيوب، وتحري اإليذاء

غريه. من أعىل
الجوهر. إىل وتغوص املظهر ترتك أن السيكولوجية ومهمة

ألنه اتجاهاته؛ أو أدبه أو بفلسفته يستهني أال املؤلفني ألحد القارئ عىل يجب ولكن
نشمئز التي الرتبة بمثابة تكون قد هي إذ عنها، صدر التي القذرة البؤرة إىل اهتدى قد
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أن نستطيع ال ونحن منها، نبتت التي الشجرة بروعة نعجب ولكننا العفن، سمادها من
ونتنبه. نفكر حتى اليشء بعض نتقلقل أن يجب أي مطمئنٍّا؛ راسًخا كياننا كان إذا نفكر
الخائف الفقري فالرجل الشخصية؛ يف عام تغري إىل يؤدي السيكولوجي والتغري
منتصبًا، يقعد وهو تبتسمان، وشفتان تربقان فعينان املايل، نجاحه عقب يتغري املتشائم
خطه إن بل متهلًال، وجهه يبدو ينام عندما حتى هو بل يميش، عندما رأسه يرفع كما

السابق. املنزلق املنحني الوضع من بدًال جريئًا عموديٍّا وضًعا ويتخذ يتغري
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النيوروز؛ هما نوعان؛ النفسية األمراض أن السكولوجية الكتب يقرءون من املفروضعند
املطلق. الجنون أي: والسيكوز؛ العاطفي، الكرب أي:

النوعني عن بأعراضه يستقل يكاد وهو السيكوباثية، هو آخر نوًعا هناك ولكن
النفيس. التزعزع حيث من اتصال هناك كان وإن السابقني،

الدارسني مصلحة من وليس الثالث، الكلمات هذه نرتجم أن نستطيع وال
وبني العربي أو املرصي الطالب بني تقطع هنا الرتجمة ألن يرتجموها؛ أن للسيكولوجية
أملانية، أو فرنسية أو إنجليزية ليست — الكلمات هذه أي: — وهي العلم، هذا كلمات
لغاتهم. تختلف مهما والباحثني الطلبة جميع فيها يشرتك سيكولوجية كلمات هي وإنما

التفسري: وإليك
جنون وهو حياتنا، من ما وقت يف جميًعا يصيبنا يكاد نفيس مرض هو فالنيوروز
أو منه، أنفسنا نتمالك ال خوًفا أو نتحمله، ال حزنًا أو يطلق، ال غضبًا نحس حني العاطفة
ونضيق نخاف — بالطبع — جميعنا ونحن يرتكنا، ال ا همٍّ أو رءوسنا، عىل جبل كأنه كربًا
ربما بل حياتنا، من الفرتات بعض يف همني أو ا همٍّ ونحمل ونغضب الظروف، ببعض
نجرت وأصبحنا الهم أو الكرب أو الخوف تملكنا إذا ولكن يشء، هذا يف وليس يومنا. من
نغضب أو نخاف نحن ملاذا نعرف ال بل منها، نتخلص كيف نعرف وال اجرتاًرا العاطفة
أعمالنا وتأدية العمل من تمنعنا العواطف هذه وأن نحسد، أو نغار أو نحقد أو نتشكك أو

مرىض. نعد جميعها األحوال هذه يف فإننا لنا، النافع الوجه عىل
إال السويني العاديني نحن عنا يختلف ال عادي شخص هو النيوروزي فالشخص
هو، يملكها أن من بدًال تملكه التي هي وأنها جامحة، بل ا، جدٍّ قوية عاطفته أن حيث من
عىل إنه أي نفسيٍّا؛ متعب أو مريض أنه يعرف نفسه وهو وكرب، ضيق يف بذلك وهو
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هذه من التخلص عن يعجز ولكنه فيه، يعيش الذي وباملجتمع بنفسه (دراية) وجدان
العواطف.

السيكوزي فإن جنونًا؛ العامية باللغة نسميه ما وهذا السيكوز، هو الثاني واملرض
يطاق؛ ال الذي العاطفة تسلط أي: نيوروز؛ يف هذه الجنون حال إىل ينتهي أن قبل كان
الكرب، به اشتد فلما يحسد، أو يحقد أو يغار أو كثريًا، يتشكك أو كثريًا، يخاف كان
خياله إىل عمد أصًال، لها يفهم ال بل عالًجا لها يجد ال وهو العاطفة، تخنقه وكادت

جنوني. الحل ولكن بنفسه، مشكلته حل وبذلك النائم، به يحلم الذي الخبز فاخرتع
منه نفيق ما رسعان ولكن سيكوز، أي: جنون؛ يف نكون نحلم حني النوم وقت ونحن
التي أمنا مع الطفولة إىل نعود أو الجنة، ندخل أو القاهرة، فوق نطري فقد اليقظة، عند
إىل ونرتاح األحالم يف نراه هذا كل جنيه، مليون نقتني أو سنوات، عرش وفاتها مىضعىل
تفريج — الخياالت هذه أي: — وهي الجميلة، الخياالت هذه تحدثه الذي اللذيذ اإلحساس
والعمل اليقظة وقت تنتابنا التي السيئة العواطف ويحلل واملركبات، العقد يفكك وقتي
يف وليًال نهاًرا كلها حياته يحيا السيكوزي ولكن مفيدة، هنا واألحالم النهار. يف والكسب
تجعله كانت التي الطاغية عواطفه به ويفكك إليه يرتاح آخر عامًلا لنفسه وينشئ األحالم،

املجتمع. عن ينفصل السيكوز بهذا وهو نيوروزيٍّا،
تعقله، أي: بوجدانه؛ يحتفظ يزال ال ولكنه عليه، وطغت عاطفته جنَت قد النيوروزي

فيه. هو ما يطيق ال مكروب ضائق وهو
وبني بينه فصلت التي واألحالم بالخياالت امتأل عقله، جن قد السيكوزي ولكن

بنفسه. يدري ال أي: الوجدان؛ عنه زال وقد فيه، يعيش الذي املجتمع
نحلل أن الشاق من ولكن الطاغية، العاطفة ونفكك النيوروزي نحلل أن السهل ومن
هجر فقد الثاني أما يساعدنا، وهو معه، يفعل بما وجدان عىل األول ألن السيكوزي؛
ويجعل عليه يطبق كان الذي الواقع هذا يطيق يكن لم إذ عليه؛ واستقر الخيال إىل الواقع

تطغى. عاطفته
ال أنهما ونحس كثريًا، عليهما نشفق والسيكوزي النيوروزي نرى حني ونحن
خفيًفا يكون قد النفسية األمراض من ثالثًا نوًعا هناك ولكن البالء، هذا كل يستحقان
الرسقة، أو الغدر أو الفسق أو االغتيال إىل يؤدي حتى يتفاقم وقد نلحظه، ال حتى ا جدٍّ

السيكوباثية. وهو
هذا إن حيث من النيوروزي عن يختلف وهو عام، وجه عىل املجرم هو والسيكوباثي
يرضب أن من يتمالك ال فهو الغضب، مثل ملحة عاطفة عليه تغلبت قد مسكني الثاني
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ويطلب اقرتف، ما عىل ويبكي ويندم فيهدأ يعود ولكنه الغضب، نزوة يف يقتله أو خصمه
يندم. ال وهو هياج، غري يف بارد وهو يقتل السيكوباثي ولكن التوبة، ويحاول الصفح

يضبط ال لكي جديدة احتياالت يف يفكر وإنما التوبة، يف يفكر ال فإنه ضبط وإذا
أخرى. مرة

أو بالصبيان يفسق أو النقد ويزيِّف ويختلس ر يزوِّ خطَّاف، اب نهَّ والسيكوباثي
تعقل، يف ويتخلص تعقل يف يدبر يفعل، بما وجدان عىل وهو الفرصة، آتته إذا بالفتيات
األنانية جنون هو وجنونه اإلجرامية، أهدافه تحقيق يف تعلمه ما فيستغل متعلًما يكون وقد
ألنك عليك يحقد هو أو يرسقك، كي فرصة له ترتك لم ألنك ويكرهك يلومك فإنه املرسفة،

ضبطته.
تعود قد مدلل، وهو طفولته قىض قد «املجرم» السيكوباثي هذا يكون األغلب ويف
ورصخ بقدميه رفس رفًضا وجد فإذا طلباته، جميع تلبى أن عمره من األوىل السنني يف
قد يكون هو أو السبعني، بل الثالثني سن إىل األسلوب هذا فيه ويرسخ طلبته، ينال حتى
طلبته. ينال كي واالحتيال والغدر املكر من أخرى عادات عىل فنشأ طفولته أيام اضطهد
الطفل من أسوأ املدلل الطفل أن أعتقد ولكني سيئ، — واملضطهد املدلل — وكالهما

املضطهد. الطفل من أكثر مجرًما املستقبل يف يكون بأن حري وأنه املضطهد،
األحيان أغلب يف ألنه بجرائمه؛ السجن إىل السيكوباثي يصل أن الرضوري من وليس
يكن مهما — املوروث ثرائه من يجد وأحيانًا املسئوليات، يتقي كيف يعرف ذكيٍّا يكون
واإلنتاج، الخدمة يكره لذلك وهو األذى، يف يستغله الذي الدائم العطل له يتيح ما — قليًال

واإلنصاف. النظام يكره بل املجتمع، يكره كما
يحصل لم ألنه مظلوم؛ ولكنه لهما، ظالم وهو مجتمعه، وعىل أهله عىل طاغية هو

اضطهداه. أو دلاله اللذين أبويه من سديدة تربية عىل
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أدت نفسية توترات عىل تدل مؤملة حوادث عن نسمع االمتحانات ميعاد يحني عندما
التي املنبهة العقاقري استعمال من يحذر األطباء بعض كتب وقد إجرامية، مخاطرات إىل
املغصوبة أو املفتعلة اليقظة هذه يعقب ما ثم للمذاكرة، واليقظة السهر عىل الطالب تساعد
حتى املنبهات هذه يف انغمس الذي الطالب كذلك مخيف، رجع أو انهيار من الجسم من
سطر، بعد سطًرا يكررهما وعنوانه، باسمه ورقته صفحات مأل االمتحان يوم كان إذا
السابق التنبه لذلك الفعل رد أي: الرجع؛ كان الذهول هذا كأن يفعل، عما هول يف وهو

اغتصابًا. الجسم من اغتصب الذي
يطيقونهما، ال عصيبة وتوترات نفسية أزمات يقاسون الطلبة من كثريًا أن والواقع
الجنسية للرغبة وليس باالسرتخاء التفريج سبيل عىل الرسية العادة إىل ينحدر وبعضهم
بعضهم ولكن وخوف، أسف من تحدث النفيسملا االضطراب تزيد العادة وهذه املكظومة،
بحيث العاطفة، تسلط أي: النيوروز؛ من لونًا فيقايس ا تامٍّ يكون يكاد انهياًرا ينهار أيًضا
سيكوز، إىل النيوروز هذا يرتقي وقد واضح، سبب لغري كثريًا يقلق أو يشكو أو يخاف

عالج. لها يكون يكاد ال التي الطامة وهنا
إما الطلبة، لبعض كذلك تبدو هي أو شاقة، التعليم برامج أن ذلك كل يف واألصل
وتزيد الرشح. يف ماهًرا ليس املعلم ألن وإما والكفاءة، الذكاء يف مستواها دون ألنهم
حدث كما كثرية عطالت أو مظاهرات املدرسية السنة يتخلل عندما االمتحانات صعوبة

العام. هذا
مباراة االمتحان أن وصحيح التوترات، هذه يعانون الذين هم وحدهم الطلبة وليس
مجتمعنا ولكن التوتر، أوقات الطلبة عند تعني لذلك وهي واأليام، بالساعات معينة رصيحة
السنوات يف فشا الذي األسبريين هذا هنا ومن مضمرة، أو رصيحة مباراة يف يعيش كله
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يعلله هو أو سببه، يعرف ال صداًعا يعاني أكثرنا أو فنحن املاضية، العرشين أو العرش
الهم هو الواضح السبب أن مع ذلك، نحو أو الصفراء أو السهر أو بالرشح زائفة تعليالت
التواكيل الزراعي مجتمعنا من خرجنا ألننا األخرية؛ السنوات هذه تفشيا اللذان والقلق
املباراة، فيه اشتدت قد تجاري صناعي جديد مجتمع إىل فيه، يعيشون آباؤنا كان الذي

السابقان. والتكاسل التواكل عنه ذهب وقد
وتقترص تعيش دامت ما ملرص خالص ال إذ الجديد؛ املجتمع هذا إىل ندعو ونحن
إليها يدعونا التي والطموح والتدبري النشاط عقلية الجديدة للعقلية وندعو الزراعة، عىل
هذا سياق يف ونحن ولكننا، والصناعة، التجارة عىل القائم الجديد االقتصادي مجتمعنا

عقولنا. بل أعصابنا، ويحطم يؤذينا ما إىل املبادرة جنون يف نندفع ما كثريًا االنقالب،
صداًعا يعالج وهو جديد، الباستيليا تباع كما مكان كل يف يباع الذي األسبريين هذا
بعيدة أهداًفا ألنفسنا وننصب ونلهث نتعب حني املباراة يف االنغماس من نشأ قد جديًدا
من كثريًا يختلف ال األسبريين يشرتون الذين املصدعني أولئك وحال تحقيقها، نستطيع ال

والدرس. واليقظة للسهر املنبهات يشرتون الذين الطلبة أولئك حال
ولذلك جديدة، اجتماعية حال لسيادة تفشت قد جديدة سيكولوجية حال وهذه
الزراعية أخالقنا إىل نعود وأن نرتاح وأن الهرولة، هذه عن آلخر وقت من نقف أن يجب

العالج. سبيل عىل التواكلية
أحدهم ببال يخطر ال وكذلك الصداع، يحسون وال األسبريين، يشرتون ال الفالحني إن
مباراته، يف قانع وهو الصباح، من الثانية الساعة إىل يسهر كي الجديدة املنبهات يشرتي أن

العقل. متزن األعصاب هادئ متواكل وهو النجوم، إىل يرتفع ال محدود،
الصناعة تعمه عالم يف والتواكل بالزراعة نقنع أن نستطيع ال — قلنا كما — ولكننا
التجاري، الصناعي املجتمع الجديد، مجتمعنا بنظام نأخذ أن فيجب والتدبري، واملباراة

هرولة. بال تعقل يف ولكن
األسبريين. نشرتي ألن حاجة وبال

املدينة يف نؤدي فإننا املدن، يف املتوترة املرهقة لحياتنا مشئوم رمز هو األسبريين قرص
وأحيانًا والسأم، الصداع هنا ومن بعضالتهم، الريف يف آباؤنا يؤديه كان ما بأعصابنا

األسبريين. رواج هنا ومن االنهيار،
أن نحاول إنما لالصطياف اإلسكندرية أو سعيد بور أو الرب رأس إىل نلجأ حني ونحن
هذه من كثري من ننخلع ولذلك آباؤنا، به يعيش كان الذي العيش أسلوب من شيئًا نسرتد

22



األسبريين عرص يف نعيش

أو الجلباب، وارتضينا األوربية املالبس خلعنا وقد فرتانا باملدينة، ترهقنا التي التكاليف
بالرمل، ونعبث الشمس، علينا تسطع مالبس، من نستطيع ما أقل يف الرمل عىل استلقينا

بعًضا. بعضنا ويسامر
العصبي اإلرهاق أو التوتر من يعوضنا ما خري هي نفسية راحة ذلك كل يف ونجد

املدينة. يف السنة سائر
النفيس. الجو يشمل أن يجب إذ املادي، الجو يقترصعىل أال يجب الجو تغيري ولكن
وهواء بحًرا املادي، الجو وكان املصطافني، من اثنني حديث إىل أستمع أن يل أتيح فقد
واالستئناف، واملحامي واإلنذار الدعوى عن يتحدثان كانا ولكنهما الراحة، يهيئ ورمًال،
الجو نقال قد ألنهما املادي؛ الجو بتغيري ينتفعا لم الحال هذه عىل وهما أنهما واعتقادي

مصطافهما. إىل معهما هموم من يحمل ما بكل النفيس
االسرتخاء يقتيض االستشفاء وهذا املدينة، أمراض من نستشفي املصيف يف نحن
ولكن شاًقا، هذا يكون وقد معنا، همومنا نحمل أال فيجب العصبي، واالسرتخاء العضيل
نسرتخي. وأن ننىس أن فيجب النسيان، عىل تساعد املدينة وبني بيننا تفصل التي املسافة
العامة، املباهج بإيجاد وذلك املصايف، يف واالسرتخاء النسيان وسائل تتوافر أن يجب
فإنه املالبس، واختصار االختالط بشأن عام كل يتكرر الذي النقد هذا عن الناقدين وكف

أخالقهم. أيًضا يخلعون مالبسهم يخلعون حني الناس أن نزعم أن الحق من ليس
شهر إىل تحوجنا األسبريين تناول مع املدينة يف النفسية التوترات من شهور وعرشة
ضاحكني. عابثني الرمل عىل االستلقاء وإىل املربوطة، املحبوكة املالبس خلع من شهرين أو
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حتى أحيانًا تزيد السيطرة وهذه حياتنا، عىل تسيطر التي العامة العاطفة هو الخوف
أشخاصنا عىل هذا يعود وقد تعقل، غري يف فنسلك النفس تفسد وعندئذ الطغيان، حد تبلغ

والخسار. باألذى غرينا عىل أو
ونحن نجده كنا الذي واالرتياح والدفء الطمأنينة فإن خائفني، ونحن نولد ونحن
أحالًما نجد ولذلك السقوط، هو نخشاه ما وأعظم الوالدة، عقب قلًقا يعود الرحم يف أجنة

الحلم. هذا من طفل يخلو أن وقّل السقوط، هي األطفال يف وراثية
الشجر غصون عىل بعد ونحن نخاف، كنا ما أعظم أن عرفنا إذا غريبًا هذا وليس
الذي القديم الخطر حلم هو السقوط حلم ألن السقوط؛ هو الثابتة، األرض إىل ننزل لم
أنه هي فيها، شك ال غريزة وبه الطفل يولد أيًضا ولذلك السنني، ماليني قبل يهددنا كان
أصابعه تخليص يف املشاق تجد التي أمه شعر وخاصة يلقى؛ ما كل عىل بأصابعه يقبض

منه. الدقيقة
الصبا بلغ إذا ثم والعفاريت، الظالم عديدة: مخاوف يف ذلك بعد الطفل ينشأ ثم
أبويه، من أو معلمه من والتوبيخات والعقوبات الدروس عذاب عرف املدرسة يف وأدخل
لتخويفه؛ أيًضا تعمل وكلتاهما واملباراة، الغرية روح السن هذه منذ فيه نغرس ونحن

ويفشل. يتخلف أن يخىش ألنه
يخاف هو أو العيش، كسب عن العجز يخاف فهو املخاوف؛ تزيد املدرسة بعد ثم
ما كثريًا فاألم املدن؛ يف وخاصة باملخاوف تحفل عامة وحياتنا الحياة، مباراة يف التأخر
من بالسقوط يحلمون الجامعة يف شبانًا عرفت وقد الرتام. تحت سقط قد ابنها بأن تحلم
بدائية صورة يتخذ للخوف رمًزا إال الكابوس وليس االمتحان، مدة وذلك املنازل، سطح
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وصبيانًا أطفاًال نفوسنا يف مستقر الخوف أن عىل برهان األحالم هذه وجميع وحشية،
وآباء. وشبانًا

الخيبة، أو النجاح يف كبريًا أثًرا للحظ ألن الخوف؛ يزيد املباراة عىل القائم ومجتمعنا
املوت، املرضأو نتوقع املحتمالت، جميع فيه نتوقع ونحن يعرف، ال غيب املستقبل وكذلك
العواطف أي: نيوروز؛ يف وقعوا الحكومة يف موظفني عرفت وقد الخسار، أو والكسب
الوظيفة. ضياع من الخوف قلوبهم يف دست قد الرئيس معاكسة ألن املحتدة؛ القهرية

اإلقبال يف السكان من كبري عدد بني العام للخوف الواضح األثر نجد أن نستطيع
الطاولة لعب يف الشبان بني العامة الرغبة وكذلك غريه، أو السباق مثل الحظ ألعاب عىل

الورق. أو
من الصباح يف خائًفا يخرج عندما أحدنا فإن موجز، رشح إىل تحتاج هنا والعالقة
الشارع يف العابرين أحد من يسمعها بكلمة يتيمن أو ويتشاءم الجو، يستطلع تراه بيته
تعمر، بكرة خراب، يف خراب هلل، الحمد مثل: البسيطة فالكلمات الرتام، يف القاعدين أو
سمعت إذا يقول كأنه نفسه، هو له خاص معنى لها يعود الكلمات هذه إلخ، … خري كله

خائب. فأنا سيئة كلمة سمعت وإذا ناجح، فأنا طيبة كلمة
العابرين. األفراد من يسمعها التي بالكلمات يقامر هنا فهو

حبوبها. ويعد املسبحة يأخذ هو أو
فرد، أو زوج منها الشارع يف ما هل يعرف كي املصابيح أعمدة بكفه يرضب هو أو
عن طار إذا التيمن وهو اليسار، عن طار إذا بالطري التشاؤم وهو التطري، كان وقديًما

اليمني.
خوًفا يحس الالعب أن وهو األساس، هذا عىل أيًضا ينهض والطاولة الورق ولعب
عىل سيسري يشء كل بأن وقتية سعادة نفسه غمرت انترص إذا حتى يلعب فهو مستقرٍّا؛
يحتاج رمزية داللة أو قيمة الحظ وأللعاب املصابيح وألعمدة العابرة فللكلمات يحب، ما

يطمنئ. حتى الخائف إليها
ألن يحدثه؛ الذي القلق أو األلم من هربًا الخمر رشب إىل فيؤدي الخوف يزيد وقد
ما وأعظم الصاحي، يحسهما ال وشجاعة وسيادة وقتيٍّا انتصاًرا يحس الخمر شارب

السجاير. هو باإلعدام عليه يحكم من إليه يحتاج
وقت اإلدمان يزيد ولذلك مستقر؛ خوف هو إنما التدخني إدمان أن نعرف هنا ومن

الخوف. يربز عندما أي: القلق؛
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أشكالهما. بمختلف الجنيس الشذوذ وإىل العدوان إىل يؤدي أحيانًا الخوف ولكن
واالنتصار، الشجاعة رمز هو والعدوان عنه، تخفف رموز إىل يحتاج الخائف أن ذلك
ويشغب يسب كي الفرص يتحني هو بل الرضب، أو بالسباب إساءة ألقل يعتدي فهو

خائف. منترصغري شجاع بأنه يحس حتى ويرضب
ومن زوجته من خائف فهو جنسيٍّا، نقًصا به أن زواجه بعد اتضح زوًجا عرفت

بطالق. تركته حتى زوجته يرضب يوم كل فكان عرفت، إذا الفضيحة
يحس الجنيس الشاذ ألن الجنيس؛ الشذوذ عىل أحيانًا الخائف يحمل الخوف ولكن

أمامه. مهزوم الشذوذ به يقع من إن إذ منترص، أنه
التعارف أسلوب إىل ينتقل الخوف عىل يعتمد الذي الحياة أسلوب أن هذا ومعنى

عدوان. هنا والشذوذ الجنيس، التعارف يف عدوان ثم العامة الحياة يف عدوان الجنيس؛

يخىش وزير يف — مثًال — نجد كما العنف، إىل يؤدي (الخوف) الضعف أن يعرف وكلنا
حساب. بال فيبطش والفضيحة النقد

هذه به كانت إذا غريه عىل القسوة أشد فيقسو نفسه يف نقيصة أحدنا يخاف وأحيانًا
املجرم عىل العقوبة بأفظع يحكم الجنيس الشذوذ يخىش الذي كالقايض نفسها؛ النقيصة
العقوبة بتكبري الجريمة هذه عن نفسه يبعد أن يحاول كأنه التهمة، بهذه يتهم الذي
ألنها الجريمة هذه يف أقع أال يجب يقول: كأنه له رمزية قيمة هنا فللعقوبة وقسوتها،

ا. جدٍّ قاسية وعقوبتها فظيعة
هذه خطورة يحس نفسه هو ألنه الشواطئ؛ يف الحرية عىل ينعى رجًال تجد وأحيانًا

ويخافها. غرائزه عىل الحرية
عقيدة. بأية اإليمان إىل نحتاج الخوف يشتد وعندما

تربطها التي بالعوذة تؤمن بطفلها أحدهما يقع املوت أو املرض تخاف التي فاألم
تعتقد وهي خرافية، أسماء هي كلمات أو بيضاء ورقة غري فيها يكون ال وقد وسطه، إىل

العني. تخىش أنها كما املسن، الرجل دعاء ويف الفأل، يف
نناقشهم عندما ألننا العقيدة؛ النقاشبشأن يستطيعون الناسال أن تجد أيًضا ولذلك
الخوف إىل عودوا لهم: يقول من بمثابة نكون إنما العقيدة زعزعة ونحاول املوضوع هذا يف

يعذبكم. الذي القلق إىل عودوا الطمأنينة، هذه من ودعوكم
عظيًما. سنًدا العقيدة يف يجد املزعزع والرجل
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يخاطبون الذين الزعماء أولئك من أكثر ينجحون ما عقيدة يفشون الذين والزعماء
العقيدة إىل الخوفترتاح يعمها التي املسكينة الجماهري ألن الصعوبات؛ ويرشحون املنطق

املطمئنة.

يوم إىل ميالدنا منذ حياتنا أن الواقع ألن متفاوتة؛ بدرجات يعمنا — قلنا كما — والخوف
كل يملك ما قدر وعىل النفسية، السالمة هي الشجاعة فإن ولذلك باألخطار، حافلة وفاتنا

سليًما. يكون الشجاعة من منا
ال فإننا بتاتًا الخوف نحس ال كنا إذا إننا نقول أن يجب أيًضا أخرى ناحية من ولكن
ويحثنا ينبهنا الذي القلق أي: الخوف؛ من إىليشء نحتاج ألننا والعمل؛ للتفكري الحافز نجد
— عندئذ — ألنه طاغيًا؛ ثقيًال القلق هذا أو الخوف هذا يكون أال يجب ولكن ويوقظنا.
دون الشجاعة بأنها السعادة نعرف أن ويمكن والجسم. الذهن ويجمد النفس عىل يغم

كثريًا. نخطئ أن
العمياء. العاطفة شجاعة وليس البصري العقل شجاعة نعني هنا ولكننا

ونحن يخاف، مما الفرار إىل يعمد، ما أول يعمد اإلنسان، أو الحيوان يخاف عندما
الهرولة. أو بالرسعة يتسم الفرار ولكن الرشاب، أو التدخني إىل الخوف من نفر

خائف. أنه فاعلم أعماله يف ويتعجل يهرول رجًال وجدت فإذا
ال حيث من مهرول متعجل فهو الجنيس، التعارف إىل ينتقل أعماله يف هذا وأسلوبه

السبب. لهذا الزوجية العالقة سيئ وهو يدري،
بدًال املايضاملعروف إىل ويدعو والفتيات، الشبان أخالق يكره رجعيٍّا رجًال تجد وقد
جديدة. ألخطار تعرضه قد الجديدة العادات هذه ألن املجهول؛ املستقبل هذا يجابه أن من
يؤدي ثم للحرب، االستعداد يف الرسعة عىل الخائفة األمة يحمل الحرب من والخوف

الحرب. إىل نفسه االستعداد هذا
إن نقول: وإذن إلخ. إلخ، … جنونية غرية إىل يؤدي زوجها بقاء عىل الزوجة وخوف

منها. مقدار أكرب الشجاعة فيه وتعم املخاوف فيه تقل الذي هو الحسن املجتمع

أطفال، ونحن أننا، التفاوت هذا يف واألصل متفاوتة، بدرجات يعمنا الخوف إن قلنا: وقد
يبقى أبوينا عن نأخذه الذي األسلوب فإن وحذر، جبن أو وإقدام، شجاعة عىل ننشأ
الذي فالطفل تغريه، جسيمة حوادث تحدث لم ما الشيخوخة نبلغ أن إىل سلوكنا يف أصيًال
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يكن لم الذي والطفل والحذر، الخوف عىل ينشأ حذرين خائفني أبوين بني قىضطفولته
بني ينقطع ال شجاًرا يجد كان ألنه أو طفولته يف يرضب كان ألنه حياته؛ عن مطمئنٍّا
يخنس وهو الفرار، يحاول بل شجاعة يف الدنيا يجابه ال الطفل هذا بالخطر، يهدده أبويه
قىض الذي اآلخر الطفل ذلك أما عمره. طوال قلًقا ويبقى كارثة، دهمته كلما ويرتاجع
أنه كما أرسته، أعضاء وسائر والديه من والجرأة والرصاحة الشجاعة يجد وهو طفولته
استطاع كارثة به ووقعت شب إذا الطفل هذا والحب، الوفاق يعمه هادئ ببيت هنئ قد

الزمه. قد الطفولة أسلوب ألن وعزم؛ قوة يف ويجابهها يتحملها أن
العقلية األمراض مستشفى يف أن عرفت وقد ١٩٤٩ من ديسمرب يف هذا أكتب وإني
من نفسيٍّا انهياًرا جميعهم يعانون الجامعة طلبة من عرش وسبعة املثقفني من تسعة

هذا: هو املؤملة الظاهرة هذه عىل وتعليقي السيكوز، إىل النيوروز

أو يخوفون، أو يرضبون كانوا إذ مطمئنة؛ بطفولة يهنئوا لم جميعهم هؤالء أن (١)
بيوتهم. يف القلق يعممون وفاق غري عىل آباؤهم كان

ومنطق متعبًا، توتًرا يحدث الكظم وهذا منهم، كثري يف جنسيٍّا كظًما هناك أن (٢)
يف الخيبة من والخوف الجنيس، فالكظم حاد؛ قلق وهو أحد، البرشية النفس إزاء التوتر
يحدث هذا كل األطباء، عند العامة املباراة يف الخيبة من والخوف الطالب، عند االمتحان
سيكوًزا. أو نيوروًزا آثاره يف يجر والذي يطاق، ال الذي القلق هو واحًدا رجًعا النفس يف
لو أو هنيئة، كانت الطفولة أن لو تماًما يزول أو يخف أن أحرى القلق هذا كان (٣)
االمتحان من الخوف أو األطباء عند للكسب املباراة أن لو أو جنيس، كظم يحدث لم أنه

طاغيًا. ا حدٍّ يبلغا لم الطلبة عند
فإن واالسرتخاء، الراحة من فرتات هناك كانت أنه لو يخف القلق هذا كان وأيًضا (٤)
ويسرتخي، فيها يسرتيح إجازة بال دراسته من األخرية الثالث يقيضالسنوات الطب طالب

إجرام. وهذا

الخوف. ألغينا األسباب ألغينا فإذا أسبابه، ذكر من يتضح الخوف وعالج
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الخوف. كظم نعالج كيف نقول: أن وصوابه مخطأ، العنوان هذا
فنجري ونخافه ذئبًا نلقى حني فنحن طبيعي، أخطار من نلقى مما الخوف أن ذلك
إذا ولكن الخوف، وانتهى وفررنا خفنا فقد مرض، أو رضر أي لنا يحدث ال وننجو
من الفرار عن عجزت ثم النافذة، من إيل يتسلل ضخًما ثعبانًا رأيت ثم بغرفتي أنا كنت
نفيس ووجدت التأثر لفرط ارتبكت ألني أو أعرف، فلم الباب أفتح أن حاولت ألني الغرفة
عىل وأحمل أتجلد فأنا يطاق، ال كظم يف أجدني فعندئذ الضخم، الثعبان هذا مع محبوًسا

املرض. هو وهذا التشاجع، أو بالشجاعة نفيس
األمراض يف الشأن وهكذا املرض، هو الخوف كظم ولكن مرًضا الخوف فليس
االعرتاف من يمنعنا مجتمعنا أن نجد ثم نخاف إننا أي مختلفة؛ كظوم هي إذ املتفشية؛
إىل الشكوى وبث الخوف عن الحديث محض ولذلك منه، التخلص عىل والعمل بالخوف

ونحوهما. والشك كالغرية وأشباهه؛ الخوف من يخففان طبيب أو صديق
ذلك. يذكر أن ويخجل االمتحان يخاف فالتلميذ
نفسه. يف بما يبوح وال القتال يخىش والجندي

ذلك. ذكر من تمنعها وكرامتها الزواج. سن بها تتأخر أن تخىش والفتاة
محاسنها. من تنقص التي الكهولة أو الطالق أو الرضة تخىش والزوجة

نفلس. أو نفشل لئال الثروة لجمع العامة املباراة نخىش وكذلك الفقر، نخىش وكلنا
إلخ. … ألوالدها املوت أو املرض تخىش واألم

املجتمع أن نجد ذلك ننكر ال حني وحتى نخاف، أننا ننكر ولكننا نخاف كلنا ونحن
تمنع أن تستطيع ال ثم الشوارع يف الحوادث تخىش التي األم كتلك للخوف، يعرضنا

ذلك. تقتيض الحضارة ألن البيت؛ من الخروج من صبيانها
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نكون أن قبل القديم الجسم بفسيولوجية يتصل حيواني بدائي إحساس والخوف
ضبطه أو به الترصف الجديد املخ يستطيع ال بحيث مرغمة بدائية بقوة يهجم وهو بًرشا،
قد أنه نجد اإلحساس، هذا نحبس عندما ولذلك الخطر، أو الرضر منع مع محوه أو
إىل يندس وأحيانًا مرتدًدا، ا همٍّ أو أرًقا أو قلًقا أو مزعجة وساوس فيعود علينا، التوى
بالخفقان، القلب أو بالقرحة، املعدة يصيب أو باإلسهال، األمعاء فيفسد الداخلية أعضائنا

بالدوار. الرأس أو
الكظم، عن االمتناع هو األول والعالج نعالجه، وإنما الخوف نقاوم أال لذلك ويجب
ونتجاذب ونتحدث لهما، الشكوى ونبث زوجة، أو لصديق النفس يف بما نبوح بأن وذلك
استهالك هو االجرتار ألن نخافه؛ الذي املوضوع نجرت أال هذا ومعنى نخافها. التي املشكلة
تحليًال منه نجد نخافه الذي املوضوع بحث يف صديق مع نشرتك عندما ولكن إنتاج، بال
ذاتيٍّا يبقى فيه تفكرينا فإن املوضوع هذا نحن نجرت حني أما العقل، عليه يغلب موضوعيٍّا

عاطفيٍّا.
ال الذي العام القلق هنا ومن بالكظم، يطالبنا أنه كما باملخاوف، يحفل ومجتمعنا

مقداره. يف األفراد يتفاوت وإنما فرد، منه يخلو يكاد

أوجدا قد طفولتنا أيام أبوانا يكون أن الخوف معالجة يف إليه نحتاج ما وأول (١)
ونحن الدنيا إىل نخرج فال الشجاعة، يعوِّدنا الجو هذا ألن البيت؛ يف الطمأنينة من جوٍّا
مطمئنة، نفوسنا ألن جريء؛ بقلب الكبرية األخطار نواجه بل خطوة، ألقل نجزع خائفون
للخوف، كظم التكلف ألن الشجاعة؛ نتكلف أال يجب ولكن فينا. باقية األوىل البيت وعادات

الطفولة. منذ عندنا رسخت عادة اكتسبناها التي تلك هي هنا الناجعة والشجاعة
عىل تبعث التي املباراة يف يغرق ال مجتمع يف نعيش أن فهو الثاني، العالج أما (٢)
املجتمع من مباراة أقل الريفي واملجتمع والغرية، والحسد الخوف وتثري املضني الجهد
وننقص االقتنائي الروح شأن من نقلل أن ونستطيع محدودة، فيه املطامع ألن املدني؛
غري أخرى باهتمامات النفس ونشغل واالعتدال، القناعة فضائل نوضح بأن حدته من
اقتنائيٍّا فيه نعيش الذي الوسط كان إذا كثريًا أو قليًال يجدي ال هذا كل ولكن املال. جمع
يجري ما كل وإىل املباراة إىل ويدفعنا اقتنائية، عواطف لها يكون ألنه املباراة؛ يف مغرًقا

إلخ. … الغرية أو التخلف أو الفشل خوف من أثرها يف
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الحال هي كما اجتماعية ضمانات إيجاد املجتمع يف االقتنائي الروح من يخفف قد (٣)
أو املجانية املعالجة أو الستني، سن بعد املعاش أو العطل، عن التعويض مثل إنجلرتا؛ يف

الخوف. من تقلل الضمانات هذه فإن املجاني، التعليم
إىل تؤدي الجسم فراحة منفصلة؛ غري وحدة والنفس الجسم أن ننىس أال يجب (٤)
االنطراح فإن نيورًزا صار حتى الخوف تفاقم إذا ولذلك العكس، وكذلك النفس، راحة
الرسير يكون قد ولكن نفعل، أن يجب ما خري هو أيام جملة فيه والبقاء الفراش عىل
يحدث صديق هناك يكون أن يجب ولذلك القلق، زيادة أي: االجرتار؛ لزيادة فرصة هنا

القلق. عنا ويرسي
به. نبوح أن يجب أي: نخافه؛ ما نكتم أال يجب (٥)

تعقيل بل تخفيف، هذا ويف أخافه، عما لصديقي أبوح فإني درجات؛ البوح هذا (٦)
العقل إىل املظلمة العاطفة من ويخرجني عني ويخفف سيحدثني هو إذ يل؛ صديقي من
أرشح مكتبي إىل أقعد كأن أخافه، بما لنفيس أبوح أن وهي أخرى، درجة هناك ثم النري،
الذي اليشء هذا نتائج هي وما ذلك، كان ومتى عندي، الخوف هذا تكون كيف لنفيس
أنه أجد الخوف هذا تاريخ أكتب عندما األغلب ويف نفيس، أحلل وكأني هذا أفعل أخافه.
قد رجل إىل أقعد أن وهو ، العيلِّ أو الكامل البوح هناك وأخريًا اهتمامي. يستحق يكن لم
أخبئه كنت الذي املخبوء فينكشف أجيب.، وأنا يسألني فهو النفيس، بالتحليل اختص

نفيس. عن بل فقط، صديقي عن ليس
ال حتى الدنيا، هذه يف اهتماماتنا تتعدد أن وهو بالوقاية، أشبه هو عالج وهناك (٧)
االهتمام هذا موضوع يف أي: فيه؛ فشلنا فإذا النفسية، قوانا بكل واحد اهتمام يستأثر

الدنيا. يف فشلنا قد أننا أحسسنا الواحد،

السينمائية، الدور يف بالتفرج يخىشاالمتحان الذي التلميذ يهتم أن الحسن من ولذلك
مضيعة هذا يف أن يعتقدوا أال اآلباء عىل ويجب دروسه. إىلجنب ما هواية وباتخاذ وباللعب،
الذي املؤلم الخوف يحس أن قبل النشاط هذا يف بعضوقته ينفق الذي التلميذ ألن لوقته؛
املالية همومه نفسه عن يرسي أن يجب الذي بالتاجر الشأن وكذلك نيوروز؛ إىل يتفاقم قد

جرٍّا. وهلم آخر، ريايض أو اجتماعي نشاط أي أو الزيارة أو بالقراءة
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أو األمعاء، تمزق أن تستطيع التي والنباتية املعدنية السموم من عرشات الصيادلة يعرف
ولكن دقائق، بضع أو ثانيتني من أقل يف املوت إىل وتؤدي األعصاب تشل أو القلب، توقف
الصيدلية، السموم هذه عن قوته يف يقل ال ا سمٍّ يفرز نفسه هو أنه يدري ال قد القارئ

دقائق. بضع أو ثانيتني من أقل يف يقتله أن ويستطيع
والشك. والغرية، والكراهية، والغضب، الخوف، عواطف عواطفه: هي السموم وهذه
مرتددة، مخاوف هي «الهموم» أن الجمهور أذهان يف تثبت أن يجب التي األمثلة ومن
يتزوج أن تخىش الزوجة فهذه بحدود؛ موضحة غري غامضة ألنها ا؛ جدٍّ أكرب ورضرها
يخىش التاجر وهذا مهمومة. خائفة وهي وإيماءاته كلماته تدرس فهي أخرى، زوجها
يخرج طعامها، البقرة تجرت كما مخاوفه يجرت فهو تجارته، كساد أو بديونه املطالبة
املدة هذه طيلة وهو فيخرجها، يعود ثم يرددها، ثم عقله، إىل صدره من املخاوف هذه
قبل الرسوب يخىش الطالب وهذا نفسه. عىل وتغم عليه ترتدد وخواطره يدق قلبه خائف،

به. وتربصه رئيسه معاكسة يخىش املوظف أو شهور، ثالثة بنحو االمتحان
إننا أي وشبهات؛ شكوًكا تحمل التي الغامضة املخاوف هي هذه الهموم، هي هذه
مساويًا أو قريبًا رضرها كان ملا وقعت لو أنها الحق بل تقع، ال قد التي الكارثة نتوقع

ووقوعها. توقعها يف للشك
ويقتلنا. كياننا يف يدور الذي السم هو الشك، هو الهم

والخوف القلق عواطف أن ذلك أيًضا؛ باملادة سم هو إذ فقط؛ باملعنى ا ليسسمٍّ وهو
يف تجري خاصة سوائل فتفرز الصماء، الغدد بعض تثري نفوسنا يف الهم يحدثها التي
يف فوًرا ونموت الرشيان ينفجر إذ نتحمله، ال حد إىل للرشايني الضغط فيزيد جسمنا،

ثانيتني. أو ثانية
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أو مليون قبل نستخدمه كنا الذي القديم الدفاعي جهازنا هي العواطف وهذه
أن نجد نحن اآلن وإىل بالعقل، وليس بالعاطفة نعيش حيوانات كنا حني سنة، مليوني
الخضوع، أو وباملصارعة الفرار، أو بالهجوم للطوارئ يستجيب عاطفي كائن الحيوان
العواطف. هذه تقتله أن يمكن ال ولذلك الحركات؛ بهذه يلغيها أو عاطفته يحرق فهو

نحسب أن يجب إذ الخوف؛ ونكظم الغرية، ونكظم الغيظ، نكظم فنكظمها؛ نحن أما
يموت عندما أو نموت، عندما يحدث وماذا أعوام، خمسة أو عام بعد عليه نكون سوف ما

مستقبل. له ليس إذ العواطف؛ هذه يحس ال والحيوان االبن، أو الزوج أو األب
والنفس. الجسم لحركة عائقة مادة وهي نهضمها، لم التي عواطفنا هي همومنا

مليون قبل بها نتسلح كنا التي األظافر عن تختلف ال األخرية املدنية حالنا يف وهي
نرتكها بل عواطفنا نقلم ال ولكننا نقلمها، نحن ولذلك منها، أفعل هو ما عرفنا ولكننا سنة

فتقتلنا. وأعصابنا رشاييننا فتسمم مكظومة
منا قل ولكن مهمتها، ويؤدي العواطف مكان يأخذ أن يجب كان عقل لنا نشأ وقد
نجد ال ألننا فيلسوًفا؛ نعده نراه الشخصحني هذا ومثل ذلك، عىل يقدر أو ذلك يفعل من

منه. الكثريين
يحس وعندما االجتماعي، باملنطق شئونه يف ويترصف نفسه يسوس املتعقل وهذا
ومنطق وتعقل وجدان يف العواطف هذه يتأمل الخوف أو الغرية أو الغضب عواطف

يحلل. ولكنه يكظم ال فهو وتنمحي، فتنهزم
عىل االعتماد سوى منها للتخلص سبيل من هناك وليس محبوس، بخار العاطفة

عقولنا.
وذلك املتوسطة؛ الطبقة أفراد بني تتفىش القاتلة العواطف هذه أن ذكره يجدر ومما
التي الفقراء فطبقة سهًال؛ ليس تحقيقها وسبيل ا، جدٍّ كثرية الطبقة هذه أطماع ألن
أو الفشل من الخوف عواطف تثري أطماع لها ليس مكانها وارتضت لحالها استسلمت
وكذلك الفقراء، بني نفسية علة يشكو رجًال نجد أن قل ولذلك الغد؛ إليه يئول ما يف الشك
خوف فال إليه، يصبون ما كل يجدون أفرادها إن إذ العالية؛ الطبقة يف األثرياء بني الشأن

مطامع. وال قلق وال
من تسفلها التي الطبقة إىل الرتدي من وتخىش تليها التي املتوسطة الطبقة أما

عروقها. يف ترسي وسموم ثائرة، وعواطف دائمة، هموم بني فهي الفقراء،
أن ويجب العاطفة، عىل العقل وتسويد مطامعنا من الحد هو الحال هذه وعالج
بعقولنا الدنيا هذه يف نسري أن يجب وأننا تقلم، لم التي أظافرنا هي عواطفنا أن نعلم

36



سموم! الهموم

هو وإنما بنا، خاصة حالة ليس الظلم هذا فإن مظلومون أننا نجد كنا وإذا الجديدة،
حركة. يف اندمجنا نحن وإذا يصلح، أن يجب اجتماعي خطأ

هذا فإن عامة، الصالحية أن وهمومنا عواطفنا عىل للتغلب الوسائل أفضل ومن
مكان والتعقل الوجدان ويضع قصًدا، حياتنا ويكسب طريقنا ينري الجديد النشاط
الهم ترفع الكلمات ألن ذلك الهموم؛ هذه ونرشح فنكتب القلم إىل نعمد والهم، العاطفة
الغموض، هذا عنها ونزيل حدودها، يف نحرصالهموم وبذلك الواضح، التعبري إىل الغامش
بها يشتغل أن تستحق ال تافهة أنها — عندئذ — لنا تبدو التي حقيقتها عن ونكشف

بالنا.
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الرصاع هذا منها فهمنا وقد األخرية، السنوات منذ الباردة» «الحرب عبارة ألستنا عىل جرت
والخوف الغضب يحتقن حني برلني، وغري برلني يف والغرب الرشق كتلتي بني الصامت
الطمأنينة من عليهما يبدو ما مع الحامية للحرب تستعد وكلتاهما منهما، كل يف والريبة

الزائف. والتفاؤل الكاذبة
أن نستطيع التي العبارات أحسن من تعد الباردة»، «الحرب أي: العبارة؛ وهذه
من غريهم وبني بينهم حرب يف فهم الناس، بعض بها يحيا التي التعسة الحال بها نصف
بينهم أيًضا باردة حرب يف وهم والشك، والخوف والحقد والبغض والغرية الحسد حيث
آوى فإذا املنزل، إىل املكتب من معهم تنتقل التي نفسها الصفات لهذه أنفسهم وبني
قواه ويضني نفسه، بها يأكل وهو يجرتها، كأنه أحقاده يستعيد جعل فراشه إىل أحدهم
يستطيع كان ومخاوف هموم بشأن السوداء أو الحمراء باألفكار وعقله جسمه ويسمم

العاطفة. نظرة وليس الوجدان نظرة نظر أنه لو منها التخفيف أو عنها االستغناء
الطفولة منذ منا كل يف يغرس بأخالقه ونأخذ فيه نعيش الذي االقتنائي واملجتمع
من نستطيع ما أكثر نجمع أن حياتنا برنامج ليصبح حتى االقتناء، يف جنونية رغبة

جيوب». للكفن «ليس القائل: املثل وننىس ومنقوالت، عقارات
والكرامة والعظمة الرشف نقيس أن عىل تحملنا االقتناء يف الجنونية الرغبة وهذه
عرصنا، يف األرض هذه عىل مىش عظيًما إنسانًا أن وننىس باالقتناء، والتفوق والسعادة
إىل تستند جوانبها بعض يف كانت عظمته وأن عنزة، سوى يقتني يكن لم غاندي، هو

االقتناء. دون االستغناء
أو االقتناء، عن العجز حني منها نتضور التي الكريهة العواطف هذه تنشأ هنا ومن
يف وتشعل تشقينا عواطف وهي به، املجتمع ألصقها قد والتي تالبسه التي املعاني عن
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الهدوء عليهم يبدو ممن كثريين فإن نومنا، يف أحيانًا بل صحونا، يف باردة حربًا نفوسنا
فهم وخوف، وبغض وغرية حقد من عليه انطوت بما نفوسهم انفجرت ناموا إذا والسالم
أوهام فيه تجسمت قد كابوس من خوًفا يرصخون وهم النوم، وقت خصومهم يشتمون

ونومهم. صحوهم يف والليل النهار
هذا؟ من أكرب شقاء وأي

العواطف، هذه تيار يف االنسياق ويرفض يتعقل من لكل ميسور الحال هذا وعالج
الطيب الرجل طراز نعرف جميًعا فإننا الخاصة، قبل العامة بني معروف عالج وهو
يتجنب أن يكاد الذي القانع الرجل هذا والغرية، والحقد والحسد البغض من يأنف الذي
التنقص أو الذم كلمة منه تسمع ال الرجل هذا وأعباءه، مسئولياته يخىش ألنه االقتناء؛
أرض طوالها قدماه تطأ ال عاًما ثمانني أو األرضسبعني هذه يقيضعىل وقد الناس، ألحد

مشكوٍّا. أو شاكيًا املحكمة
الدواء وأنها طبية، الطيبة أن نذكر أن يجب ولذلك طيب، ألنه سيد الرجل هذا مثل
الضغط ملعالجة األدوية رشاء من وبدًال النفسية، أمراضنا من به نستشفي أن يجب الذي
نتخلص كيف نتعلم أن يجب هذا من بدًال املعوية، والقرحة القلب، واضطراب للدم، العايل
دون صحتها عىل االجتماعية القيم ونقيس وجدان، يف ونتعقل الكريهة، عواطفنا من
النفسية. أمراضنا لجميع الناجح الدواء هي الطيبة ألن طيبني؛ نكون أن ونحاول أوهامها،
الطيبة نتوخى أن علينا أثرياء أو وجهاء إننا عنا يقال أن يف نطمع أن من وبدًال

والقناعة.
الشئون يف شخصية حاًال منهما نعني إنما القناعة هذه أو الطيبة هذه ولكن
الرشف، أو للحق عامة بقضية يتصل أو وطنيٍّا، أو برشيٍّا الشأن كان إذا أما الشخصية،
موقف هو وموقفنا سبيله، يف تضحية بكل نرىض وأن مشاقه، نتحمل أن يجب فإننا
الهموم من جباًال يحمل كان ولكنه الشخصية، الهموم جميع من يخلو كان الذي غاندي

بذلك. سعيًدا وكان والبرشية، الوطنية
الشك أو العار أو الفقر من كالخوف األنانية؛ الشخصية الهموم يف نالحظه ومما
األفراد بني العامة االقتصادية املباراة يف اآلخرين نجاح من الغرية أو املهنة يف النجاح يف
أو وطنية حركة يف نندغم حني ولكننا النفس، تحطم ما كثريًا الهموم هذه ذلك، نحو أو
والفقر كالسجن هائلة؛ تضحيات من يجره قد وما فيها، الكفاح أن نجد سامية برشية
كرامة وتزيدها ترفعها هي بل النفس، تحطم ال الكوارث هذه كل والنفي، والحرمان

ومكانة.
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إنما مثًال، الثراء يف كالرغبة الشخصية؛ همومنا يف ألننا ننتظر؛ أن يجب ما هو وهذا
املجتمع هذا ولكن بالفقر، نفقدهما ونحن املجتمع، يف ومكانة كرامة الثراء بهذا نطلب
أو العدل أو الحرية أجل من ا عامٍّ كفاًحا نكافح حني واملكانة الكرامة يعطينا نفسه

والحرمان. والفقر والنفي بالسجن علينا حكم لو حتى السالم، أو االستقالل
من بالكفاف قانعني الشخصية، عالقتنا يف مساملني طيبني نكون أن يجب وإذن
نكون أن يجب ولكن النفسية، الصحة حال هي الحال هذه ألن ألشخاصنا؛ العيش

السامية. والبرشية االجتماعية اآلفاق ننشد قانعني، غري طموحني مكافحني
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قوة إزاء أنه املراهق يحس حني العمر من عرشة الرابعة حوايل الشباب مشكالت تبدأ
بل يصده، ما االجتماعية الظروف من يجد وهو طاغية، متسلطة ولكنها بادئة، جنسية
ال ومرهقة يفهمها، ال ملتغزة أمامه فالحياة ينشد، ومما يحس مما يخزيه ما أحيانًا

الظالم. يف الجنيس النشاط من سيئ نوع إىل الحال هذه إزاء يلجأ وهو يتحملها،
فتاة خياله يف ينشد العرشين وسن عرشة الرابعة سن بني فيما الشاب أن والعادة
من تستجمل ال فإنها الفتاة، يف الشأن وكذلك سنوات، عرش بنحو سنٍّا منه أكرب سيدة أو
كثريًا نرى ولذلك أكثر؛ أو سنوات عرش بنحو عمرها عىل يزيد رجًال تنشد وإنما سنها، يف
العظيم الفارق من الرغم وعىل سنة، عرشين أو عرش بخمسة يكربونهن بشبان يتزوجن
عرش عىل السن فرق يزيد أال الحسن من ولكن الحب، عىل ينبني الزواج فإن العمرين بني

سنوات.
التعقد ألن وليسذلك ملتغزة، بل متعقدة، العمر من الفرتة هذه يف الجنسية واملشكلة
سن جعلت قد املتمدنة املجتمعات ألن ولكن البرشية، الطبيعة يف أساسيان االلتغاز أو
بدائي وسط يعيشيف الذي الشاب يعاني ال ولذلك ا؛ جدٍّ متأخرة أحيانًا بل متأخرة، الزواج
يف يتزوج هو إذ املتمدن؛ وسط يف الشاب يعانيها التي الصعوبات هذه مثل زراعي، أو
ويخفف يرفه اختالًطا اآلخر بالجنس يختلط أنه وهو ذلك، من أكثر أقول بل مبكرة، سن

يتزوج. أن قبل عنه
شخصية حاالت هناك ألن املشكلة؛ لهذه حاسًما حالٍّ اإلنسان يقرتح أن يمكن وال
التبكري يمكن إنه عام بوجه نقول أن حسبنا ولكن والتقدير، االعتبار محل تكون أن يجب
التناسل، عن االمتناع عىل يتفقان الزوجان كان إذا العرشين، سن حوايل أي الزواج، يف
فعال إذا وهما زوجها، ويكسب يعمل كما وتكسب تعمل بأن ترىض الزوجة كانت وإذا



محاوالت

وال زوجته مع — عندئذ — يعيش هو إذ الزوج، عىل تزيد ال العيش نفقات فإن ذلك،
األساس هذا عىل املبكر بالزواج األمريكيون أخذ وقد أعزب. وهو ينفق كان مما أكثر ينفق
الزوجان يجد حتى سنوات التناسل يؤجل ثم وتكسب، تعمل الزوجة أن وهو الجديد،
أو والكسب العمل عن — عندئذ — الزوجة تكف وقد األطفال، نفقات عىل قادران أنهما

تكف. ال
أمريكا من كل يف املتمدن الوسط عاد بها وتكسُّ العامة األعمال يف املرأة وباشتغال
ولكننا الساذج، الريف يف والفالحون البدائيون يعيشفيها التي الحال تشبه حال إىل وأوربا
— بالطبع — هو املوانع وأهم الزواج، يف التبكري تمنع كثرية صعوبات نعاني مرص يف
ثم البيت يف متعطلة زوجة عىل ينفق أن يستطيع ال االكتسابية حياته بداية يف الشاب أن

أطفالها. عىل
املرصي الطالب بني الفرق ولكن الطالبات، يتزوجون األمريكية الجامعات يف والطلبة
عمًال يؤدي الجامعية دراسته جنب إىل هو إذ يكسب؛ الثاني هذا أن األمريكي والطالب
ارتفعت إذا إال مرص يف نبلغها لن حال وهذه الطالبة، زوجته يف الشأن أيًضا وهكذا ما،

األجور.
يخف حتى الجنسني بني االختالط نعمم أن قبل سنوات إىل نحتاج نزال ال ونحن
العادة تزول كما الشبان، بني الجنيس الشذوذ يزول االختالط وبهذا الجنيس، اإلرهاق
الجنسني، بني القائم االنفصال لهذا الرشقية األمم يف الجنيس الشذوذ شاع وقد الرسية.
االنفصال لهذا لها وكراهيتهم منها اشمئزازهم مع الرسية العادة يمارسون شبابنا أن كما
أعني وإنما ا، تامٍّ خلوٍّا الرذيلتني هاتني من تخلوان وأمريكا أوربا أن أعني ولست أيًضا،
اآلخر. بالجنس يختلط ألنه الرشقية؛ األمم شباب من فيهما انغماًسا أقل هناك الشباب أن
مشكالت تتشعب البؤرة هذه ومن الشبان، عند املشكالت بؤرة هي الجنسية واملشكلة
االجتماعي النشاط من أخرى مختلفة أللوان األساس هو الجنيس النشاط أن ذلك أخرى؛

والفني. والحريف والثقايف
له تجلب جديدة شهامة يحس الرجولة يف ويرشع املراهقة من يخرج عندما فالشاب
نصيحتهما إىل يستمع أن يحب وال سلوكه، يف أبويه تدخل يطيق ال فهو جديدة، مشكالت
كي جديدة اجتماعية بتجارب يأخذ وهو املالهي، أو السهرات أو األصدقاء اختيار بشأن
حديثه يف يصطنع أو أشهر، بضعة شاربه يربي أو يدخن، فهو شخصية؛ له أن يؤكد
إذا عنها يرتد أن ويمكن بها، بأس ال محاوالت هذه وكل ويربز، يظهر كي شاذة لهجة
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السنوات هذه يف فإنه املبتدئة، شهامته يجرحون وال كرامته يصونون له الناصحون كان
يجب حسن هذا وكل استقالله، به يؤكد أسلوبًا يتخذ وأن طفولته، يتخلصمن أن يحاول
يعرفها أن يجب التي الحسنة املجتمعات له ونبني الشاب نوجه وإنما عليه، نعرتض أال

بها. باالختالط وينتفع
عن يسأل فهو أخرى، استطالعات نحو ينبعث الجنيس االستطالع سن يف والشاب
وقد الكتب. ويقتني السياسة دراسة يف ويرشع والطهارة، الرشف ومعاني والدين هللا
جنيس كظم عندي يبعثها كان التي الثقافية الحمى سن عندي عرشة الخامسة سن كانت
ا تامٍّ كان الجنسني بني االنفصال ألن منه؛ ننفرج كيف — وقتئذ — نعرف نكن لم مؤلم،

املئة. يف مئة
تحيله التي الجدية واملجالت والجرائد الكتب السن هذه يف للشاب تتوافر أن ويجب
يجدون وإنما الثقافية، الوسائل هذه شبابنا يجد ال ولألسف ورشفوشهامة، جد رجل إىل
عن مخطأة صورة وتعطيهم الرسية العادة بممارسة تغريهم مصورة مجالت منها بدًال

عنه. وتصدهم الزواج من تخيفهم ما كثريًا الصور هذه إن بل املرأة،
الشاب فإن الفني، االتجاه هو الجنيس، القلق أو االستطالع بؤرة من يشع آخر وشعاع
اإلحساس وهذا مختلفة، أوضاع يف ويتخيلها وقوامها، ووجهها الفتاة صورة يستجمل
تقدير وإىل والشجر، والطبيعة الشفق بجمال إحساس إىل نفسه أرجاء يف ينترش بجمالها

وقتئذ. الشعر ينظم قد هو بل تفكريه، يف التأنق وإىل والرقص، والغناء املوسيقى
والعائلة الحرفة ألن الحرفة؛ اختيار الجنيس االستطالع سني من أيًضا ويتشعع
وكل الجنسية، الغريزة إىل يعود واحد سيكلوجي مركب هذا كل العيش وكسب والزواج

باآلخر. يتصل األشياء هذه من واحد
يالقيها التي الصعوبات من أثقل مرص يف الشاب صعوبات إن أقول أن يجب وأخريًا
من كبري حد إىل خفف قد هناك الجنسني بني االختالط ألن أوربا؛ أو أمريكا يف الشباب
ولذلك عندنا، هي مما أكثر للشباب االجتماعية الفرص أن كما الجنسية، الغريزة إرهاق
فرصة. حانت كلما ونمهدها ونيرسها صعوباتهم نقدر وأن شبابنا، عىل نعطف أن يجب
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أصغر أو سنه يف فتى صورة يرى عندما إنه يقول عرشة السابعة سن يف شاب إيلَّ كتب
يغمى يكاد حتى جسمه تزلزل رعشة يحس السن، هذه يف أحًدا يقابل عندما أو منه،
لها متعاقبة خياالت يلقاهما اللذين الشخص هذا أو الصورة هذه عن يتخيل وأنه عليه،
هناك يكون حني العظيم اإلعجاب خياالت وهي منها، التخلص يستطيع ال إذ جربية؛ قوة
امليل بهذا أشعر فإني يشء من يكن «ومهما بالحرف: يقول وهو اإلعجاب، لهذا مكان
شبان أو شاب بصحبة أصدقائي أحد أقابل عندما أو طريق، يف سائًرا أكون عندما كذلك
مجلس يف أكون عندما أو معه، شبان أو شاب بصحبة أصدقائي أحد أقابل عندما أو معه،
… الشبان هؤالء عىل نظري فيقع االجتماعات، من اجتماع يف أو الحديث، مجالس من
أجد؟ وماذا والتهاب، حرارة يف نفيس من تصعد التي القوة بهذه أشعر … أشعر فماذا
أمري من أدري ال هنا إىل … حادة انفعاالت من يتبعه وما العنيف القوي امليل ذلك أجد
عيناي تقع عندما بهما أحس اللذان الغامض اليشء ونفس املجهول الدافع نفس شيئًا،
أخرى، أحيانًا الرائعة الصور تلك من شيئًا الخيال يصور لم هنا وإىل … صورة عىل
ويضطرب عنيًفا، ا دقٍّ يدق قلبي إن … ماذا ثم … األحيان بعض يف ذلك بني واملرتددة
حتى تظهر تكاد ال التي املتالحقة الربق ومضات مثل يف ذلك كل … شديًدا اضطرابًا

.«… تظهر حتى تختفي تكاد وال تختفي،
املراهقة. يتجاوز يكد لم الذي الفتى هذا كتبها صفحات ثماني من قليلة عبارات هذه
وقد املراهقات، وأيًضا املراهقني، جميع يف طبيعية تكون تكاد اإلحساسات وهذه
والفتاة منه، أصغر أو سنه يف آخر بشاب يعجب الشاب أن وهي العرشين؛ إىل تستمر

منها. أكرب أو أصغر أو سنها يف أخرى بفتاة تعجب كذلك
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االتصال يحدث ما وكثريًا شاذ، إنه أي: أساسه؛ يف جنيس بالطبع هو اإلعجاب وهذا
السنني. هذه يف الشاذ

االتجاه هذا فإن مباًحا، الجنسني بني االختالط وكان حسنة، البيئة كانت إذا ولكن
الفتاة تنىس كما بالشبان إعجابه الشاب وينىس اآلخر، الجنس نحو يتجه الشاذ الجنيس
أوربا يف يحدث ما هو وهذا السوية، الحال إىل كالهما يعود وعندئذ بالفتيات، إعجابها
االبتدائية املدرسة ويف املجتمع يف الجنسني بني االختالط تجيز التي األقطار وجميع وأمريكا

والجامعة. والثانوية
الفتاة يحب فالشاب هدفه، إىل ويصل باالختالط يرتبى الجنيس الخيال ألن وذلك
إذا أما يغيب، ال اآلخر أما ماثل — باالختالط — منهما كالٍّ ألن الشاب؛ تحب الفتاة أو
— مثًال — داخلية مدرسة يف منعزالت الفتيات تعيش بحيث وحرمان فصل هناك كان
الفتيات، نحو الجنسية الطاقة تتجه وعندئذ إحساساتهن، من ينقشع الشاب خيال فإن
يتجه — الحرمان لهذا — خياله فإن الشبان، غري يرى ال الذي الشاب يف الشأن وكذلك

آخر. شاب نحو
بني فيما الجنيس التوتر سني يف وخاصة سنوات؛ جملة الحال هذه دامت إذا ثم
ويصعب االتجاه، هذا يف وينمو يثبت الشاذ االتجاه هذا فإن والعرشين، عرشة الخامسة
الرجل؛ إىل املرأة نجذب أن يصعب كما املرأة، إىل جديد من الشاب نجذب أن — عندئذ —
التام، التعذر هنا الصعوبة معنى ليس ولكن ورسخ، تربى قد شذوذ إزاء الحالني يف ألننا

جديدة. جنسية ومرانة جديدة تربية إىل يحتاج منهما كالٍّ أن نعني وإنما
املدن يف يغلب الشذوذ وهذا الجنسني، بني القائم لالنفصال مرص يف الشذوذ ويكثر
بني تجمع التي االضطرارية األعمال بسبب متوافر الريف يف االختالط ألن الريف؛ يف ويندر
ال ولذلك ا، تامٍّ ليس االنفصال فإن املدن، يف الفقرية الطبقات يف الحال كذلك بل الجنسني،
ألن وخاصة املتوسطة؛ الطبقة أفراد بني يكثر كما الطبقات هذه يف الجنيس الشذوذ يكثر

الطبقة. هذه بني تتأخر الزواج سن
الجنسني، من الريفيني بني الرسية العادة فإن آخر؛ أثر االجتماعي الوضع ولهذا
الطبقة بني الحال بخالف مجهولة، تكون تكاد املدن، يف الفقرية الطبقات بني وكذلك

كثريًا. تفشو حيث املتوسطة
الفقرية الطبقات أفراد وبني الريفيني بني الزواج سن أن وهي واضحة، ذلك وعلة
االختالط إن ثم املتوسطة، الطبقة أفراد بني تتأخر ولكنها مبكرة، عادة تكون املدن يف
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الرسية العادة يجعل نفسه االختالط وهذا متوافر، املدن فقراء وبني الريفيني بني الجنيس
ليس الواقع وهذا الواقع، إىل والفتاة الشاب من كالٍّ يجر ألنه والخيال؛ الذهن عن بعيدة
بإرساف؛ الرسية العادة ممارسة عىل تحمل التي الحماسة أو الجنون درجة إىل مغريًا

الجنيس. االتزان عىل يبعث االختالط هذا إن أي:
الكمال نحو تنحو خياالت وهي الواقع، عن بعيدة خياالت يثري فإنه الحرمان أما
وتغري الجنسية الرغبة تطغى وعندئذ والرجل، املرأة من كل يف يتحقق ال الذي الكاذب

الرسية. بالعادة
الشاب، عند غريبة حاًال نجد املراهقة أيام الجنسني بني الحرمان يتطاول وعندما
عالية، ونفس رائع جمال يف املرأة تمثل التي املتسامية الخيالية األحالم بني الفصل هي
الشاب شخصية تنشق وعندئذ الرسية، العادة تمثلها التي الغشيمة الجنسية الشهوة وبني
وخياالتها املثىل األحالم حياة مختلفني: جنسيتني حياتني يعيش هو أو الجنيس، االتجاه يف

وهوان. ضعة من فيها وما السفىل الشهوة وحياة املرأة، عن اللذيذة
إذ تتواءم، وال تتناسق ال شخصيته ألن مستقبله؛ يف األذى أكرب يؤذيه االنشقاق وهذا

صلة. بينهما توجد تكاد ال وقيمتني وزنني بني مزعزع هو
الجنسني؛ بني االختالط هو الرسية، للعادة وأيًضا الجنيس، للشذوذ السليم والعالج
تتجه حتى انفصال، بينهما ليس اللحد إىل املهد من الفتيات مع الشبان يعيش بحيث

الطبيعي. هدفها نحو الجنسية الطاقة
يف ذلك دون يحول ما املوانع من هناك يعد ولم الزواج، يف التبكري يجب ذلك بعد ثم

عائلة. يعول أن يستطيع ال الثالثني قبل الشاب بأن يعلل التأخري كان فقد عرصنا،
أن يجب إنه قال من بل السن؟ هذه قبل عائلة يعول أن يجب إنه قال من ولكن

زوجته؟ حتى يعول
كاسبة عاملة فتاة يتزوج أن يجب ولكن العرشين، يف يتزوج أن الشاب يستطيع
الزوجان يمتنع ثم متزوجة، وهي يعلمانها أبويها فإن — مثًال — طالبة كانت إذا أو مثله،
مكفول أيامنا يف الحمل ومنع للتناسل، املالية القدرة يجدا أن إىل سنوات بضع التناسل عن

ميرس.
للشهوة املعتدل الكظم من شيئًا أن إىل ننبه أن يجب املوضوع هذا نرتك أن وقبل
والفتاة، الشاب من لكل والصحة والقوة بالنفع يعود القهري) وليس (القصدي الجنسية
أو املستهرتة الفتاة من أبغض وليس حسن، أخالقي اتزان إىل يؤدي التحفظ هذا إن بل

املستهرت. الشاب
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أخالقنا سائر يف االستهتار من ألوان إىل ينتهي قد الجنس يف االستهتار ألن ذلك
االجتماعية. بالواجبات إحساسنا ويضعف املسئولية فتتزعزع وسلوكنا،
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وأنا اإليجاز، من بيشء املراهقة موضوع عالجت الجنسية» الشباب «متاعب آخر فصل يف
واالستيعاب. للتوسع هنا

الثامنة سن إىل عرشة الرابعة أو عرشة الثالثة سن بني الفتاة أو الشاب هو املراهق
الجنس من يميزه الذي اإلحساس يعرف ال السن هذه قبل فهو عرشة، التاسعة أو عرشة
يتمالك أن يستطيع وأنه اليشء بعض خفت قد املراهقة حمى أن يجد بعدها هو ثم اآلخر،

غريزته. ويسوس نفسه
بعض عند ثقيلة والوطأة جنيس، جنون أحيانًا بل جنسية، حمى هي املراهقة وسن
السن هذه يف ينتقالن الفتاة أو الشاب ألن وذلك مؤلم؛ حد إىل وترهقهم تضنيهم الشبان
الخربة انعدام حيث من مفاجئًا، نموٍّا الجنسية الهورمونات فتنمو الشباب، إىل الصبا من
الذي الجنيس الحرمان حيث من وأيًضا العاطفية، التوترات مواجهة يف والحرية السابقة

املدني. املجتمع يفرضه
هذا ليس ولكن الشاب، من الحمى هذه تحمل عىل أقدر الفتاة إن يقول من وهناك
كينيس ألفه الذي الوايف الكتاب من يتضح ولكن الصحيح، هو العكس يكون قد إذ مؤكًدا؛
عند هو مما الفتاة عند قليًال أخف التوتر أن اإلحصاءات، عىل يعتمد وهو األمريكي،

الشاب.
تكاد ومقاومتها مصممة، ملحة وهي الرسية، العادة يف الوقوع إىل يؤدي والحرمان
رضر منها يحدث ال األسبوع، يف مرتني أو مرة معتدلة، كانت إذا وهي محاًال، تكون
ويحتقر يغتم املراهق ألن كبري؛ النفيس الرضر ولكن الفسيولوجي، الرضر ونعني كبري؛
واجباته أداء يف فتؤذيه عليه تختم اإلحساسات هذه وكل فادح، الرضر أن ويعتقد نفسه،

طموحه. وتضعف الجامعية، أو املدرسية
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الناس، ويعتزل ويختيل نفسه، عىل ينطوي فإنه الرسية العادة يف املراهق أفرط وإذا
حتى الحقيقي، شخصها مكان عنده املرأة خيال ويأخذ حلم، يف كأنه للخواطر ويستسلم
حني وهو خياالته، يف ينغمس ولكنه إليهن، يلتفت فال أمامه الفتيات أو النساء لتمر
أو الدرس يف ذهنه حرص عن ويعجز الخياالت، هذه إىل يرشد باملدرسة الفصل يف يكون
فهو يجرتها، كأنه تعاوده تقريبًا أفكاره كل ألن آخر؛ شأن أي يف املوضوعي التفكري يف

الواقع. يقاطع
الحدود هذه يعرف ال املتوحش ألن باملتمدنني؛ خاصة الحال هذه أن وواضح
كتاب نقرأ أن وحسبنا املتمدنني، عند الجنيس االتصال من تحد التي االجتماعية
اسرتاليا بني تقع التي الجزر إحدى وهي تروبرياند، يف اختباراته عن مالينوفسكي
بني الجنسية «الحياة بعنوان كتابًا وألف املتوحشني، يدرس سنوات هناك أقام فقد وآسيا،

املتوحشني».
االجتماعية القيم إىل جديدة فطنة عقولنا يثرييف فإنه الكتاب، هذا نقرأ أن الحسن ومن
بأن اإليمان عىل يصطلح أو يؤمن تروبرياند يف املتوحش فاملجتمع التمدن؛ يفرضها التي
باملرأة يتصل هو وإنما بالتناسل، شأن أي له ليس الرجل وأن األطفال، أم هي املرأة
روًحا أن هو العام االصطالح أو العام فاالعتقاد املرأة تحمل كيف أما فقط. واللذة للرسور
فينشأ الرحم يف وتستقر جسمها يف تدخل ثم نائمة، وهي رأسها عىل تهبط أرواًحا أو
يتصل ال ضيًفا باعتباره األب إىل ينظرون وهم أخوالهم، إىل األوالد ينتسب ولذلك الجنني،

بدمائهم. دمه
األم إىل واالنتساب التمدن، قبل البرش جميع عند قائمة كانت الحال هذه أن بد وال

القديمة. القبائل عند عام عريق واألخوال
أصًال ليس الرجل دام ما إذ بالفتيات؛ الشباب عالقة يف منطقه النظام لهذا ولكن
يف كذلك وهو اجتماعية، خطورة أية له تكون أال يجب الجنسني بني االتصال فإن لألبناء

ا. جدٍّ الخطورة كبرية الزوجية لألمانة الخيانة ولكن العزب، بني تروبرياند
إىل األم بيت يرتكان عرشة الثالثة أو عرشة الثانية سن إىل البنت أو االبن يصل وحني
يخرجان وعندئذ زواجهما، يتم حتى سنوات عرش أو خمس هناك ويبقيان العزب، مأوى

«العائلة». بيت إىل املأوى هذا من
أخرى فتاة يجد املراهق أو فالشاب الجنيس، االختالط يباح هذا العزوبة مأوى ويف
وقد الجنيس، االتصال بها ويتصل جنبها، إىل وينام ويألفها أصغر، أو أكرب أو سنه من
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من املراهقني جميع يحوي املأوى وهذا رشط، أو قيد بال آخر إىل هي ترتكه أو يرتكها
الثالثني. أو العرشين يبلغون وقد القرية، يف أقل أو أكثر أو العرشين سن إىل وشبان فتيات
كانت وربما ذلك، تعليل يستطيع ال وهو تحمل، ال الفتيات أن مالينوفسكي ويالحظ
الجنيس اللقاء كثرة تكون ربما أو إليها، يهتد لم لإلجهاض خفية طريقة السكان عند

للحمل. مانعة
هؤالء يعرفها أن يمكن ال الرسية العادة أن نبني أن منه نريد قلنا الذي هذا وكل
رضيبة نؤدي نحن وإذن النظام، بهذا الجنيس االتصال أباحوا قد ألنهم املتوحشون؛

الرسية. العادة تحدث التي الجنسية بالقيود التمدن
ألغي. ولكنه املهمة، هذه يؤدي املتمدنة األمم يف البغاء كان وقد

تنصف ال املتوحشني عند العزوبة وبيت املتمدنني عند البغي بيت بني املقارنة أن عىل
اجتماعية، مؤسسة يعدونه إذ العزوبة لبيت االحرتام بعني ينظرون هؤالء ألن املتوحشني؛

ونجاسة. رجًسا البغاء بيت نعد كنا فقد نحن أما
فيه؟ ونبتكر املوضوع هذا ونبحث قليًال للخيال نستسلم أن يمكن أال ولكن

ولكنهما قرًشا، أحدهما يكسب وال القاهرة جامعة يف يتعلم كالهما وفتاة، شاب هنا
غري أو فقريان هما إذ ويعرتضان؛ يمانعان األبوين ولكن الزواج، يف فكرا ثم تحابا، قد

الباهظة. نفقاته له جديًدا بيتًا يؤسسا أن عىل قادرين
لَم الفتاة: والد أفندي لعيل الشاب والد أفندي محمد يقول االبتكار؛ يأتي هنا ولكن

بابنتك؟ ابني زواج ترفض
أساعد أن أقدر ال وأنا قرًشا، يكسب ال طالب ابنك ألن أرفض أفندي: عيل فيقول

الجامعة. يف عليها أنفقه ما عىل يزيد بقرش ابنتي
سوف ما كل إن اآلن؟ تنفق مما أكثر عليها تنفق ملاذا ولكن أفندي: محمد فيقول
يجتمعان ثم بيتك، يف وابنتك بيتي يف ابني يبقى ثم الزواج، بعقد نربطهما أننا يحدث
يتمما أن إىل الحمل منع يراعيا أن عليهما ونرشط بيتك، يف أو بيتنا يف األسبوع يف ليلتني

جديد. بيت تأسيس لهما يتيح اقتصادي استقالل عىل ويحصال الجامعة دراسة
اآلن يدفعه ما غري آخر قرًشا يكلفه لن الزواج أن الفتاة والد أفندي عيل يجد وعندئذ

بالزواج. فريىض طالبة، وهي البنته
الرسية، العادة إىل الفتاة أو الشاب يحتاج ال وعندئذ البغاء، إىل نحتاج ال وعندئذ

السوية. الجنسية الحياة شبابنا يعيش وعندئذ
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من يقربنا الذي الحل بهذا يرىض أحًدا أن أعتقد ال التقاليد من القائمة الجبال إزاء ولكن
لالختمار. الفكرة هذه أطرح ولكني متوحشني، نكون أن دون تروبرياند سكان

اإلرهاق أو التعب يشكو الشبان أحد من خطابًا أتسلم حتى أسبوع عيلَّ يميض يكاد ال
ويتخلص العادة هذه يعالج كيف يسأل: وهو الرسية، العادة مكافحة يف يجده الذي

منها؟
تخف. فال معتدًال دمت ما إذ منها؛ تتخلص ال وجوابي:

حب هي االنغماس وعالمات العالج، إىل تحتاج فإنك انغمست أنك تظن كنت إذا أما
عرشمرات أو ثماني من أكثر العادة هذه ملمارسة واالستسالم التوحد، يف والرغبة االعتزال

األسبوع. يف
ألن ممارستها؛ عن االمتناع أي: بمكافحتها؛ يكون أال يجب التخلص إىل والطريق
لها، فاملعارضة متوترة، محتدة إرادة أي: شهوة؛ هي إذ ا، جدٍّ قوية هنا الجنسية اإلرادة
الشاب وجعل الشخصية تعقيم إىل تؤدي إليه، تحتاج الذي املضني الجهد عن فضًال

عمله. أداء عن عاجًزا
إليها، أدى الذي الطريق نحو عىل يسري أن يجب منها التخلص إىل الطريق وإنما
ولونها وحديثها املرأة جسم يتخيل إنه أي بالتخيل؛ الرسية العادة يف يقع فالشاب
عىل فيجب تقاوم، ال شهوة إىل فتستحيل وتتوتر تحد ثم اإلرادة، فتتكون وحركاتها،
الجنسية. الشهوة غري أخرى إرادة إىل منها يصل حتى أخرى خياالت يتخيل أن الشاب

تتخيل أن يجب فإنه ما موضوع يف إرادة لك تكون أن أردت إذا نقول: أخرى وبكلمة
اإلرادة. إىل الطريق هو الخيال ألن املوضوع؛ هذا

أتومبيل لك ثريٍّا؛ نفسك تتخيل بأن إال ذلك إىل سبيل فال مثريًا تكون أن أردت إذا
التكرار. يجب وإنما اإلرادة. تتكون وعندئذ إلخ، … ووجاهة وشهرة وعزبة

لك مخرتع، عظيم أنك تتخيل بأن إال ذلك إىل سبيل فال عامًلا تكون أن أردت وإذا
اإلرادة. تتكون وعندئذ إلخ، … يحرتمك وجمهور مؤلفات، ولك معمل،

إرادة تجد حتى تخيل تخيل، الجنسية، املوضوعات وغري املرأة غري يشء أي تخيل
ألنها والصدر؛ والعنق والبطن الفخذ لك ترسم التي اإلباحية املجالت تجنب ثم أخرى،

الرسية. العادة إىل تؤدي جنسية إرادة منه لك تتكون خياًال تعطيك
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أن يجب كما بالناس، واالجتماع لالشرتاك فرصة كل وانتهز االعتزال، تجنب ثم
أن تصدق وال الجنيس، الخيال تثري التي السينمائية واملناظر الغرامية القصص تتجنب

األحرى. هو العكس بل الجنسية، العاطفة تخفف الرياضية األلعاب
املتوحشني. وسكانها تروبرياند اذكر ثم
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للمجالس األخرية االنتخابات يف انهزم الحكم يتوىل الذي العمال حزب أن لندن أخبار من
العمال حكومة أن إىل منها بعًضا أو الهزيمة هذه عزا قد املعقبني بعض وأن البلدية،
األسلوب من اشمأزوا قد اآلباء وأن املدارس، يف الجنسية الرتبية الصبيان تعلم أجازت قد

لصبيانهم. املعارف هذه به تلقن الذي الرصيح
املوضوع هذا من اآلباء بعض نفور استغلوا قد املحافظون يكون أن بعيًدا وليس
عىل املحافظة هو عام مزاج وللمحافظني املساوئ، ذكر يف وأسهبوا االتهام يف فبالغوا

السياسة. يف بها ينتفعون التي التقاليد
فإن االجتماعي الحياء راية برفع وانترصوا نجحوا قد املحافظني أن صح إذا ولكن
اإلنجليز كان وقد الجنىس، التنوير قرن هو العرشين القرن ألن طويًال؛ يدوم لن انتصارهم
ولكننا الشواطئ، عند املختلط االستحمام منع يحاولون أو يمنعون سنة أربعني نحو قبل
شيئا يسرتون ال عراة وهم البحر إىل ينزلون وأطفاًال ونساء رجاًال السويديني؛ أن نعرف

األخرى. األمم يف العادة هذه تنترش وقد أجسامهم، من
يدعى عميق فيلسوف أحدهما إنجليزيان؛ كاتبان أيًضا القرن هذا يف ظهر وقد
دعا وكالهما ستوبس»، «مارى تدعى العلوم يف راسخة سيدة واآلخر إليس»، «هافلوك
التي الحكومات ولكن حني، إىل مؤلفاتهما منعت حتى الجنسية الشئون يف رصيحة دعوة
إىل يؤدي التسرت وأن نور، املعرفة أن وجدت ألنها برأيهم؛ وأخذت فأجازتها عادت منعت

أحًدا. الجهل ينفع أن يمكن وال الجهل،
الجنسية، الشئون يف فأفاضوأسهب األخرية سنة األربعني يف «فرويد» علينا طلع ثم
والشذوذ الجنون وعزا البرشى، النشاط ألوان منها تتشعع بؤرة الجنسية العقيدة وجعل
الجنيس الحرمان إىل أو الجنسية، الشئون عن الناس عليها يحصل التي السيئة الرتبية إىل
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تنفجر ثم معبأة، مكتومة النفىس جهازنا إىل تندس الكظم من مختلفة أنواًعا يحدث الذي
يف العامة الصيحة أصبحت ولهذا شذوذًا، أو جنونًا نسميه عاطفي أو ذهني اختالل يف

واختربوا. بل واعرفوا، تعلموا هي: التعليم عالم
يتجاوز ال الذي الكظم ألن اإلرساف؛ من شيئًا تحمل الدعوة هذه أن يعتقد من وهناك
النشاط من ألوان إىل نوجهها أن نستطيع محبوسة طاقة هو إذ ينفعنا؛ االعتدال حدود
تعودت التي األمم ألن صحيح؛ — لنا يبدو كما — وهذا الديني، أو والثقاىف االجتماعي

وانهارت. انحطت االستهتار يف وأرسفت املبكر الزواج
الناس يعزف التي املوضوعات من الجنسية الشئون موضوع يكون أن عجيبًا وليس
التي الطاغية القوة هذه من نفوسنا يف كامن خوف العزوف هذا ألن عنها؛ الحديث عن
حديثنا، يف املوضوع هذا نتجنب ونحن بها، مهتم أنه منا كل يحس والتى أحيانًا، تزعزعنا

واالسرتخاء. الفراغ نجد حني اليقظة يف أو النوم يف أحالمنا موضوع يعود ولكنه
ترفعه قد مختلفة مركبات بها تحيط الرجل، نفس يف سيكلوجية بؤرة و«الجنس»
أحيانًا هو كما وتأنق، وفهم وشجاعة استطالع فهو الحضيض، إىل به تهبط أو السماء إىل
اإلحساسات مختلف منها تشع املرأة عند نفسية بؤرة كذلك وهو وشذوذ، وتعذيب عدوان
يف الحال هي كما — املرأة عند كثرية والنواهي الزواجر تكون حني ولكن واالتجاهات،
الجنيس الزجر ألن والجمود؛ بالبالدة باتهامها ينتهى قد ا جدٍّ سيئًا تأثًرا تتأثر — مرص
أو املوضوع، هذا يف أفكر وال أتراجع أن يجب لنفسها: الفتاة أو املرأة تقول أن إىل يؤدي

العمل. هذا أمارس ال
االزدجاري؛ الروح هذا إىل يعود الرجل عن تخلفذهني من املرأة إىل نعزوه وبعضما
عن ننهاها فنحن املرأة، أمام املوضوع هذا بها نعالج التي والزواجر النواهي كثرة إىل أي
االستطالع من خوفها هذا بعد يكون ثم أخرى، ثقافية أو اجتماعية موضوعات يف التفكري

حرة. ومعيشة حر تفكري إىل يحتاج الذكاء ألن البالدة؛ تكون ثم والدراسة،
ال وفاتهم، يوم إىل ميالدهم منذ اإلناث مع الذكور يعيش أن يجب العلمي املجتمع ويف
واملجتمع الطبيعة، به ترصخ الذي الطبيعي الوضع هو هذا ألن اآلخر؛ من جنس ينفصل
ترد الطبيعة ألن يهزمها؛ أن يستطيع لن وهو فاسد، مجتمع الطبيعة يعارض الذي
أمم يف شاعت التي الجنسية الشذوذات تلك الجنسني بني االنفصال من فيكون اللطمة،

الجنون. يكون قد بل عديدة، رشقية
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مرص يف تتفىش النفسية، األمراض أعىص وهي الشيزوفرينا، بأن موقنًا أقرر وأني
يرافقونهن، وال الفتيات يجالسون ال فالشبان الجنسني؛ بني االنفصال لهذا ا جدٍّ كثريًا

بالجنون. االنفجار يكون ثم الكظم، يمتد ثم جنيس، بهذيان رءوسهم فتمتلئ
الحرمان فإن مختلفة؛ نواح يف يؤذينا االنفصال هذا أن عىل تدل كثرية أمارات وهناك
وبعض بذيئة،؟ جنسية ونكاتنا إباحيٍّا، جنسيٍّا شبابنا حديث يجعل الكظم إىل أدى الذي
حد عنده فتخفف الشاب يراها التي األجساد لعرض مطبعية مواخري األسبوعية مجالتنا

الكظم.
أن ويجب الحقائق، شبابنا قبل صبياننا يعرف حتى الجنسية الرتبية نعمم أن يجب

العرشين. القرن نعيش أن ويجب الجنسني بني االختالط نشجع
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اليومية، حياتنا من يستغرقه الذي الوقت صغر وعىل وتركزه، احتداده يف الجنيس سلوكنا
أو متمدنون، متعاونون أو املرأة، مع خطافون أنانيون فنحن العام؛ سلوكنا إىل يرمز
السلوك هو الحسن الجنيس والسلوك الناس. سائر مع كذلك ألننا خائفون؛ مهرولون
هو الجنيس نشاطنا ألن ذلك الناس؛ وجميع وخدمنا ورؤسائنا زمالئنا مع العام الحسن
عيوبنا من جزء أيًضا هي السلوكية الجنسية العيوب حتى الحياة، يف نشاطنا من جزء

العامة. األخالقية
الحيوي النشاط يف تقلص أو انكفاف أو امتناع إىل رمز أيًضا هو الجنيس واالمتناع
االعتبارات هذه ألن أخالقية؛ اعتبارات الباعث يكون عندما حتى القول هذا ويصدق العام،

الخاص. الجنيس سلوكنا تعم أن قبل االجتماعي البرشي سلوكنا تعم
له ليس أنه نجد االختياري، الزهد هذا أو الجنيس، «االمتناع» هذا نتأمل وعندما
تعوض قد الواقع يف ولكنه باملرأة، يتصل ال ألنه ونسك زهد قد أنه يظن فاملمتنع وجود؛
جنسية لخياالت يستسلم أو الرسية، العادة يمارس فهو مقامه؛ يقوم ما االمتناع هذا من
بنيوروز؛ ينتهي أو جنيس، شذوذ يف يقع أو نومه، يف جنسية أحالًما يحلم أو يقظته، يف
أحاله إنما الجنيس نشاطه يقف لم أنه هذا ومعنى مختلفة، ألوانًا يتخذ نفيس توتر أي:

الخيال. يف ذلك له يتم لم وإن الواقع، يف املرأة، غري آخر ميدان إىل
المرأة مثًال جانيه ذكر وقد الحال، هذه يف وهما إال عزباء أو أعزب هناك وليس
أو بيضة عىل اليوم يف تقترص فكانت الطعام، من باإلقالل جسمها تخفيف تحاول كانت
هذا أو الصوم هذا يف لقيته ما جانيه عىل قصت وقد الخبز، من ا جدٍّ القليل مع بيضتني
ألوانًا تتخيل كانت يومها طوال أنها فذكرت الطعام، عن ا تامٍّ يكون كاد الذي االمتناع
مع كانت ثم لذتها، الخياالت لهذه وكانت رسيٍّا، يكون يكاد تفكريًا فيها تفكر الطعام من
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الطبخ عن كتاب إىل تلجأ أيًضا كانت ثم الجوع، ألم عنها تخفف بسكويتة تختلس ذلك
ألم تتخلصمن كي الغرفة أرض عىل تتمرغ كانت وأخريًا األطعمة، وصف وتلتذ فيه تقرأ

الجوع.
اآلخر؛ الجنس من املحروم أو املمتنع الشاب حال من يختلف ال املرأة هذه وحال
اللذة يرسق وهو بسكويتة، ترسق وكانت املرأة، يتخيل وهو الطعام، تتخيل كانت فتلك
أو غرامية قصة يقرأ وهو الطبخ، عن كتابًا تقرأ كانت وهي للتخفيف، الرسية بالعادة
من رسيره عىل يتمرغ أيًضا وهو الجوع، ألم من تتمرغ كانت هي ثم إباحية، مجلة

الجنسية. العاطفية التوترات
الجوع، محو يف نجحت أو الطعام عن امتنعت قد املرأة تلك إن نقول أن نستطيع ال
كظم يف نجح أو اآلخر الجنس عن امتنع قد الشاب هذا إن نقول أن نستطيع ال وكذلك

الجنسية. شهوته
يسترض؟ أم ذلك من ينتفع وهل أعزب؟ يعيش أن أحد يستطيع هل هنا: السؤال

يتسامى املمتنع بأن املنفعة هذه يعللون االمتناع بمنفعة يقولون الذين أولئك إن
حاالت يف إال ممكن التسامي هذا أن عىل يدل ما هناك ليس ولكن الجنسية، بعاطفته
القديسني أو الشهداء حال هي كما الشذوذ؛ أو الفذاذة يشبه ما إىل العادية الحياة تتجاوز
الفنية اللذة يف يستغرفوا أن استطاعوا من والفنانني األدباء من هناك إن يقال أن أما مثًال،

عليه. الحجة يقيم أن أحد يستطيع ال ما فهذا الجنسية، الشهوة ينسوا وأن
قد جنسيٍّا توتًرا يحدث هو إذ ينفع؛ االمتناع من قليًال أن يف شك هناك ليس ولكن
أن يجب االمتناع هذا ولكن نشاط، إىل هذا يؤدي ثم جسمي، أو ذهني توتر إىل يؤدي
الجنسيني، واالستمتاع اإلقبال يزيد أن إىل أدعى وهو معتدًال، أى: معينة؛ ملدة وقتيٍّا يكون
يمنع ما هناك ليس أنه هذا ومعنى ينقصاهما، أن إىل أدعى واالنغماس اإلرساف أن كما
وأن وجنًسا، وذهنًا جسًما جميعها؛ القوى لزيادة اليشء بعض الجنسية الطاقة حبس من

مؤذية. رذيلة االنغماس
فإن ينقصه؛ ما نعرف ال ولكننا الجنسية، الطاقة يزيد ما نعرف أننا والغريب
بني فإن نجلوه، أن يجب التباس وهنا املعتدلة. البدنية الرياضة وكذلك تزيدها، الخمر
ولكن األعزب، عن وتخفف الجنسية الطاقة تنقص الرياضة أن يعتقد من الرياضيني
الفحول؛ أن نجد ولذلك الطاقة؛ هذه تزيد املعتدلة الرياضة أن عىل يدل العام االختبار
تنشط ما بمقدار مربوطة، كانت إذا للتلقيح تنشط ال للفحلة، تربي التي الذكور تلك أي:
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الجنسية، الطاقة تنقص املنهكة الرياضة أن وصحيح وتمرح. تجري مطلقة كانت إذا
كذلك بل رضر، وهذا الجنيسوحده، لالشتهاء وليس العامة للصحة هو اإلنهاك هذا ولكن

كله. العام الجسم نشاط ويف الجنسية الشهوة يف نقص إىل يؤدي الطعام من اإلقالل
أخذت التي املتمدنة والعائالت املبكر، الزواج هو املشكلة لهذه الصادق والعالج
حواليها؛ أو العرشين يف وهم يتزوجوا أن وفتياتها شبانها عىل يسهل العرصي بالروح
ال جاهلة فتاة يتزوج الذي والشاب اقتصادية، النهاية يف هي الزواج مشكلة ألن وذلك
الذي املتمدن الشاب ولكن أطفال، عن فضًال فتاة يعولها أن إىل يضطر تكسب وال تعمل
أكثر بل وتكسب، تعيش أن تستطيع وأنها مثله، تعلمت قد أنها يجد متمدنة فتاة يتزوج

الحمل. عن االمتناع تستطيع أنها وهو وأهم، هذا من
قبل أو العرشين، يف وهما يتزوجا أن والفتاة الشاب يمكن الظروف هذه مثل ويف
مثًال. الثالثني بعد ما إىل التناسل إرجاء مع ويكسب كالهما يعمل وأن ذلك، بعد أو ذلك
إىل يحتاجون الجنسني من الشبان ألن بسنني؛ ذلك قبل الزواج يتم أال يجب ولكن
زواج يف وفتاة شاب واجتماع األيام. بعض وحبسها توترها إىل بل الجنسية، القوة إدخار

مًعا. والعقل الجسم ينهكان وانغماس إرساف إىل يؤدي العرشين قبل
فقط، جنيس استطالع يف هو وإنما الزواج، إىل يطمح يكاد ال العرشين قبل والشاب
أنه نعني وإنما العرشين، سن إىل الجنسية شهوته حبس يستطيع أنه هذا معنى وليس

العائلة. وتكوين الزواج يطلب ال
يقول: وهو فرويد إىل نستند وهنا

رضر إىل أدى وربما الخطر، من يخلو ال العرشين سن بعد القهري االمتناع إن
الدافعة الجنسية القوات هذه يكافح عندما ينتفع اإلنسان إن يقال وقد عظيم،
توافقهم الذين األشخاص بعض عند ممكنًا هذا يكون وقد أخالقه، بتقوية
تعد الناس من الكثرة عند الجنسية الغرائز مقاومة ولكن ذلك، عىل طبائعهم
يحتاج الذي الوقت يف هذا ويحدث األخالق، تضعف لعلها بل عظيًما، خطًرا
والحياة، املجتمع يف بمكانة يحظى كي قواه جميع يملك أن إىل الشاب فيه
ممكن العالية الثقافة إىل بها والتسامي بتحويلها الجنسية القوة عىل والتغلب
التغلب هذا يتم يكاد ال ولكن الوقت، لبعض اإلمكان هذا وحتى األقلية، عند

الجنسية. شهوته غلواء يف الشاب يكون حني
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عن االمتناع يف الرغبة وأن الجنسية، الشهوة قرسية عن ذكرناه الذي هذا وبعد
الكيل، االمتناع فيها يستطاع ظروًفا هناك إن نقول أن يجب هذا بعد عقيمة، عنها التفريج
حتى ترسخ عقيدة الغالب يف هي معينة حال عن وإنما مقصودة، إرادة عن ليس ولكن
هنا فهو عمره، سائر ذلك بعد زوجته يقرب فال الوحيد ابنه يموت كاألب عاطفة؛ تصري
باللذة يستمتع أن عليه حرام أنه نفسه أعماق يف أحس هو وإنما االنكفاف، هذا يتعمد لم
أو ابنه، عىل العظيم الحزن هذا يف اندغمت هي أو شهوته، فماتت ابنه، موت بعد الجنسية
الطهارة من وهمية مكانة إىل يرفعها ألنه عروسه؛ نحو جنسيٍّا انقباًضا يحس كالعريس
عنها، بعروسه يربأ نجاسة االتصال هذا يف ألن بها؛ الجنيس االتصال من يشمئز تجعله
ألنه ال العمر، من والثالثني الرابعة يف وهو بزوجته االتصال عن كف الذي غاندي مثل أو
واستوعبت الشهوة هذه غمرت قد عاتقيه عىل حملها التي الدنيا هموم ألن وإنما ذلك، أراد

نشاطه. كل
محاًال. يعد الذي القهرى» «االمتناع عن فرويد ذكره بما تتصل ال األمثلة هذه وكل
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املجتمع فينا يغرسها والنفسية االجتماعية القيم وكذلك الفكرية، اتجاهاتنا أي: أخالقنا؛
أخرى وعادات والعمل، اإلقدام عىل تحملنا إيجابية عادات عىل ننشأ فنحن الطفولة، منذ

نعمل. فال تكفنا محظورات، أي: سلبية؛
منذ فينا غرست ألنها وهي، للكف، وإما لإلقدام إما عادات؛ األخالق أن هذا ومعنى
لحم إىل يشتاق فاألوربي عواطف؛ إىل استحالت قد ألنها طبيعية كأنها بها نحس الطفولة،
ولكن بطبيعته، يعمل كأنه يحس وكالهما منه، يشمئز املسلم نهم، يف ويأكله الخنزير
ستني قبل أجدادنا عند يمارس كان الذي األخت وزواج فقط، بأخالقه يعمل أنه الحقيقة
من كالهما كان إنما الجاهلية، عرب عند يمارس كان الذي الضمد زواج وكذلك جيًال،

االشمئزاز. مع إال نذكرها ال التي االجتماعية العادات
اجتماعية عواطف هو إنما طبيعية عواطف األكثر يف نسميه ما إن أخرى: وبكلمة

فقط.
هذه تتبلور وأحيانًا أفرادها، عند عواطف إىل تستحيل غالبة عادات أمة ولكل
كالخوف، الجنون؛ إىل أو الجريمة إىل فتؤدي األفراد، أحد يف بؤرة يف تتجمع أو العواطف
وربما القلق إىل فيؤدي خاصة لظروف أحدنا عند يتبلور ولكنه مجتمعنا، يف عامة عاطفة
فيؤدي األشخاص أحد يف يتبلور ولكنه جميًعا، بيننا عامة عاطفة وكاالقتناء، الجنون، إىل

نحوهما. أو التزوير أو بالرسقة الجريمة إىل
أو احتداد ألنهما أخالقها؛ مع يسريان جنونها، نوع وكذلك أمة، كل جرائم ولذلك
مجانني وكلنا اعتدال، يف مجرمون وكلنا نفوسنا، يف املجتمع ركبها التي العاطفة يف تبلور
يف أحيانًا نلتذ ونحن املارستان، إىل أو السجن إىل فطريقنا وتطرفنا غلونا فإذا اعتدال، يف
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ما عىل أفالطون قال ولذلك املجانني؛ سلوك نسلك أحالمنا يف وأحيانًا بالجريمة، أحالمنا
املجانني. يفعله العقالء به يحلم ما إن أذكر:

دمنا ما ألننا أصيًال؛ االختالف وليس األخالق، يف نختلف الظروف الختالف ولكننا
أو العدوان نحو يتجه من منا ولكن واحدة، العامة األخالق فإن واحد مجتمع يف نعيش
يرضاها حدود يف هذا كل ويجري الخوف، أو التسامح أو الرتاخي أو الغرية أو االقتناء

ممارستها. يف نغلو وال نعتدل ألننا املجتمع؛
إىل يؤدي الذي الخوف هو حياتنا يفسد ما أعظم أن نجد الحارض مجتمعنا ويف

أخرى. كثرية مركبات وله الجنون، إىل وربما القلق،
والتزوير، الرسقة إىل وأيًضا الطعام، يف النهم إىل يؤدي وقد االقتناء، الخوف ويىل

كثرية. أخرى مركبات وله
ويف الجنسية العالقات يف كبري أثرهما ولكن اجتماعيتان، عاطفتان واالقتناء والخوف

الزوجية. املعيشة
من بالخطف االقتناء عاطفة يف الشاذة القوة عىل يدل — مثًال — الجنيس فالشذوذ
الجنيس االتصال يف التعجل أو والهرولة احرتام، أو حب أو تعاون بال به، واإلرضار الغري
نفوسنا يف الخوف رسخ فإذا ونجري، نفر ألننا الخوف؛ عاطفة يف الشاذة القوة عىل تدل

والتعجل. الهرولة مع إال عمًال نؤدي ال أصبحنا
الجنسية العالقة ألن الزوجية؛ أو الجنسية الحياة يف تتبلور االجتماعية واألخالق
فنحن عليها، نشأنا التي العاطفية األسس عىل نرسو وهنا والغلو، الحدة إىل دواًما تصل
اللذة يف متعجلون ونحن بالخطف، االقتناء عىل نشأنا قد كنا إذا الجنسية للذة خطافون

الخوف. نشأنا قد كنا إذا الجنسية
ال موضوعها كان وإذا حقوق، لها ليس املجتمع يف منحطٍّا املرأة مركز كان وإذا
التكافؤ، عن بعيدة منحطة مكانة يف يضعها منها الجنيس االقرتاب فإن النكتة، غري يثري

للمرأة. االجتماعي النظر وفق ويجري تعاون، بال الجنيس االتصال يجري وعندئذ
وليس ألدلر، املستقبل بسيكلوجية ونسرتشد الزواج، عن نتحدث املقدمة هذه بعد

لفرويد. املايض بسيكلوجية
حسنًا رمًزا فيها يجد وهو األملانية، القرى بعض يف ريفية عادة عن أدلر ويتحدث
نرشجذع إىل العرس قبيل يعمدان الزواج يزمعان حني الخطيبني أن ذلك الزوجية، للحياة
ينرش فلن تعاندا إذا أما بينهما، التعاون توافر إذا إال ينرش أن يمكنه ال واملنشار شجرة،

الزواج. يكون ولن الجذع،
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الزوجية. الحياة التعاون يسود أن يجب ولذلك تعانًدا، وليس تعاون فالزواج
عىل يقبل عندما وحدي» «أنا يقول أن عىل نشأ الذي املدلل االقتنائي األناني ولكن

منه. أكسب ماذا نفسه: يسأل الزواج
فيسأل باالحرتام، وعومل وعامل الناس، احرتام عىل نفسه درب الذي املتعاون أما

خريًا؟ أريده وكيف الزواج، لهذا أقدم ماذا الزواج: عىل يقبل عندما نفسه
الزوجني بني الجنيس واالتصال الحسن، االجتماعي السلوك تقتيض الزوجية والحياة
الزوجني أحد ينظر أن الزواج يف يشء وأسوأ الغالبة، االجتماعية صفاتنا تربز بؤرة هو

وحده. هو ومرساته ملذاته تحقيق له تتيح التي الفرصة باعتباره إليه
سعيدة؛ عائلة يف عاش قد منا كل كان إذا بالزواج نسعد أننا بحق أدلر يرى ولذلك
فنسعد الزوجية، الحياة إىل معنا سينتقل العائلة هذه من به أخذنا الذي الحياة أسلوب ألن

العكس. إىل يؤدي والعكس أبوانا، سعد كما
من متني أساس عىل مزاحه ولكن يمازحنا ويكاد العزوبة حياة إىل أدلر يلتفت وهنا
بال كذلك يعيشان وهما مًعا، اثنان يعيش أن عىل االتفاق هو الزواج إن يقول: فهو الحق،
اثنني، للناس العيش يعني كان فيه نعيش الذي املجتمع أن ولو سابق، تدريب أو مرانة
ينقص التفكري االتجاه هذا يف هو ثم للزواج، به نستعد ما املرانة هذه من لنا لكان اثنني،
بني واملجاملة والرقة والجذب واملالطفة التعاون عىل ابتدائية حسنة مرانة ألنه بالرقص؛

للزواج. يهيئ فهو اثنني،
يدرسا أن الزوجني عىل يجب أي نهاية؛ وليس بداية الزواج بأن لنا ينصح وأخريًا
وروحيٍّا. ماديٍّا البيت بناء يف يسريا وأن املشرتك، لرقيهما يعمال وأن بينهما، التعاون طرق
فقد املال، أجل من تتزوج التي املرأة أو الرجل عن له قرأت عندما ضحكت وقد

نكتة. نجعلها أن من أسمى الحياة إن وقال: املوضوع هذا بحث رفض
فقط، تضحك التي النكتة ليست ولكنها نكتة، هو املال أجل من الزواج إن أجل:

البصق. إىل تدعونا التي النكتة هي وإنما
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سلوكنا يف نرتجح ونحن عرفية، اجتماعية أخرى واعتبارات حيوية، برشية اعتبارات هناك
الدوام عىل هو الزواج من وموقفنا وأهدافنا، ومطمعنا بنشاطنا يتصل ما كل يف بينهما

الكفتني. هاتني بني الرتدد موقف
القيم هذه إن أي والجمال؛ والذكاء الصحة هي الزواج يف الحيوية البرشية فالقيم
ألننا سهًال؛ اختيارها وليس واألحفاد، األبناء يف تورث وهي املرأة، أو الرجل يف أصلية
عىل وحدها بحصولها نقنع أال يجب الجميلة أو الذكية أو السليمة الفتاة نختار عندما
العائلة هذه تحتوي وهل واألم، األب ناحيتي من عائلتها نعرف أن يجب بل الصفات، هذه
تكمن قد الفتاة هذه ألن جسيمة؛ دمامة حتى أو الذكاء، يف نقص أو وراثي، مرض عىل
ويربزون عائلتها إىل يردون وإنما إليها، يردون ال أطفاًال تعقب بحيث الصفات هذه فيها

نقائصها.
نظري يف هي بل الزواج، وقت إليه نلتفت أن يجب ما أعظم هي البرشية القيم وهذه

بها. املقارنة عند األخرى امليزات سائر إهمال ويمكن يشء، كل
القيم عىل مقدمة — لألسف — وهي يعرفها، فكلنا االجتماعية العرفية القيم أما
بحيث وجيهة، عائلة إىل تنتسب التي أو الثرية الفتاة يطلب فالشاب الحيوية، البرشية

املتعلمة. الفتاة يطلب حتى هو أو إليها، باإلصهار اجتماعيٍّا يرتفع أن يستطيع
عليها نفضل أن يجب املقارنة عند ولكن قيمتها، أنكر ال اجتماعية اعتبارات هذه وكل
فال االجتماعية الصفات أما األعقاب، يف تورث جميعها هذه ألن والجمال؛ والصحة الذكاء

تورث.
فيجب األوىل، غايته هنا ونعني التناسل، غايته جنيس اشرتاك النهاية يف هو والزواج
الفتاة عىل يجب كما الفتاة، يف الطبيعية األصلية امليزات هذه يف كثريًا يفكر أن الشاب عىل
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ا فنعمَّ اجتماعية ميزات ذلك إىل أضيفت فإذا الشاب، تختار عندما أيًضا فيها تفكر أن
وتفضل. تكفي وحدها الطبيعية فامليزات وإال بها،

شقيق لها كان إذا وجيهة عائلة من أو ثرية أو متعلمة الفتاة تكون بأن عربة وال
أال يكفل ما هناك ليس ألن وراثية؛ شوهة أو عاهة تحمل العائلة أن أو مغفلة، أم أو أبله
تعالج. ال التي املأساة بل الكارثة، وهنا النقائص، هذه يحملون أبناء الفتاة هذه تعقب

زوجتك، يف األصلية العنرصية امليزات واطلب الزواج، عىل تقدم عندما برشيٍّا كن
وأعمامها؛ وأخوالها أبويها عن تسأل أن نفسها الفتاة عن تسأل أن بعد ذلك ووسيلة
إىل نزع صبيٍّا األسبوع هذا رأيت وقد أحيانًا، أمه أو أبيه عائلة إىل ينزع الولد ألن وذلك
نحو أخوته عىل يزيد هو إذ القامة؛ طول إليها نزع التي الصفة وكانت ألمه، جده والدة
الحسنة الصفات يف والحكم سنة، خمسني منذ العائلة يف الصفة هذه تظهر ولم مرت، ربع

الصفة. هذه يف كالحكم هو السيئة أو
االجتماعية، امليزات إىل ننظر أن بأس فال البرشية امليزات هذه يف استوفينا فإذا
أو أعىل تكون فال إليها، ننتمي التي الفتاة نختار بحيث االجتماعي، التكافؤ هو وأهمها
يستعمل لم الذي للشاب يجوز فال واألذواق، العادات يف التماثل نكفل كي وذلك منا؛ أدنى
وال «األتومبيل»، سوى تستعمل لم ثرية عائلة من فتاة يتزوج أن الرتام سوى حياته طوال
هناك يكون أن يجب إذ األخالق؛ يف الشأن وكذلك أمية. فتاة يتزوج أن املتعلم للشاب يجوز
الخطبة، إطالة هو اآلخر أخالق عىل الوقوف الفتاة أو للشاب يكفل ما وخري تماثل، أيًضا
توضح إطالتها ولكن األخالق، بأسمى والتظاهر املداراة أيام هي الخطبة أيام أن وصحيح

بعيد. حد إىل الحقائق
وهي املتوثبة، املادية العاطفة أحدهما عاملني؛ بني أننا نجد الزواج عىل نقدم وعندما
ثديني مرجعها يكون وقد وتعمينا، علينا تطغى وأحيانًا منا، كل يف الذي الحيوان من تنبع
هندستهما. الطبيعة أحسنت قد ساقني أو ساحرة، لثغة أو حوراوين، عينني أو رخيمني،
رضعنا التي أمنا تشبه الفتاة هذه أن الصفات لهذه استجمالنا مرجع أن نجد النهاية ويف

نحذر. أن فيجب سنة، ٣٠ أو ٢٥ قبل ثدييها
يكاد، أو العاطفة من يتخلص الذي الوجدان أي: العقل؛ فهو الثاني، العامل أما
وكيف سنة؟ عرشين بعد ثم سنوات، عرش بعد الفتاة هذه تكون كيف نسأل: أن وعالمته

سنة؟ ثالثني بعد الحياة يف ونشرتك نتحدث وكيف منها؟ أبنائي يكون
حق له نجعل أن فيجب طبيعتنا، يف الحيوان عىل يسيطر الذي اإلنسان هو العقل

الطبيعة. هذه يف القديمة الحيوانية العنارص من تنبع التي العاطفة دون االختيار
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يقال ما فإن الزوجة، نسوس كيف أو السلوك، حيث من أما االختيار، حيث من هذا
ولكن الطبيعى، سريها تسري الزوجية الحياة فإن االختيار أحسنا قد دمنا ما إننا هو هنا

املالحظات. بعض إىل نحتاج ذلك مع
والدرامات القصص فإن نهاية، وليس بداية الزواج نجعل أن املالحظات هذه وأهم
ألننا الحياة؛ بداية هدفها وليس توجيًها، وعينت أسلوبًا أحدثت قد والسينمائية املرسحية
بالزواج، تنتهى ثم العقبات عىل التغلب يف املحبني وكفاح الحب حول تدور القصة نرى

تم. قد يشء كل وكأن
التي العزوبة قصة تكون مما أكثر الزواج قصة تكون أن يجب الحياة قصة أن مع
الزواج، بإتمام تبدأ قصص إىل حاجة يف إننا أي إليه؛ يؤدي الذي الكفاح قصة أو تسبقه،
لرتقية منهما كل عمل وكيف سنة، خمسني يعيشا أن الزوجان استطاع كيف تصف ثم
وكيف رجًال، الطفل صار حتى األطفال تربية استطاعا وكيف شخصيته، وإنضاج اآلخر
وأثاث. وطرف كتب من فيه بما جميًال متحًفا بل لألصدقاء، متمدنة مضيفة بيتهما كان
اآلن، الشأن هو كما الليلة بهذه تنتهي وال الزفاف ليلة من القصة تبدأ أن يجب
بالثراء املشرتك الزوجني ارتقاء نعني ارتقاؤه، أي: نموه؛ هو الزواج لبقاء يعمل ما وخري
فهناك بالنمو، أي: باالرتقاء؛ متزايد إحساس هناك دام وما والخدمة، والوجاهة والثقافة
بأكل الزوجان منه يخفف الذي السأم سوى يكون فال الركود يكون حيث أما العيش، لذة

فيه. غش ال الذي املوت هو وهذا الذهني، والتجمد اللحمي والتضخم اللب
اإلحساسوالعمل هو إنما العيش ولذة الذهن ويقظة الجسم نحافة لنا يبقي ما وخري
بهذه ننبه الرتقائه ونعمل املجتمع نخدم حني إننا بل مجتمعنا، وارتقاء أنفسنا الرتقاء

السعادة. ونحس الهادفة، الحياة ونعيش فنرتقي أنفسنا، يف الكفاءات أسمى الخدمة
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مثلما السيكلوجي جوه عىل ويخيم شخصيته يعم هوانًا ويحس الشاب يتزعزع قلما
ليلة يقع العجز هذا كان إذا التزعزع هذا ويزيد جنسيٍّا، عجًزا يحس عندما يتزعزع
الشاب يستطيع ال بحيث عظيًما املفاجئة الصدمة وقع يكون أن كثريًا يحدث بل العرس،

ينتحر. قد أو عروسه، ويغادر يفر قد ولذلك مواجهتها،
الكرامة هذه جرحت فإذا بالرجولة، عاطفي إحساس أو جنسية، كرامة شاب ولكل
قيمة عن يتساءل وهو الشاب ويعود يتغري، كله السيكلوجي الجو فإن املفاجئ بالعجز
ومستقبله. وسطه إىل التوجس بعني عندئذ ينظر وهو االجتماعية، مكانته وعن الحياة

نفسيٍّا؛ يكون أن يجب مرجعه فإن العجز لهذا جسيمة علة هناك ليست دامت وما
إليه. أدت قد معينة نفسية حاًال أي:

أن يعتقد وكأنه الزواج، يف الشاب يرتدد أن الخطبة أيام — مثًال — يحدث فقد
الفتاة هي ليست خطيبته أن أو التبرص، يف زيادة إىل يحتاج الخطوة هذه عىل اإلقدام
أتزوج»؟ ال أم «أتزوج أي: الشك؛ أو الرتدد وهذا الثرائية، أو االجتماعية الناحية من املثىل
أنه العجز هذا وخطورة الرتدد، أو الشك هذا زال إذا يزول ما رسعان جنسيٍّا عجًزا يحدث

خطيبته. الشاب يرتك أن إىل يؤدي قد إذ قائمة، الفرصة حيث الخطبة أيام يحدث
بني االنفصال يكون حيث كثريًا الحال هذه وتقع العرس، ليلة العجز يحدث وأحيانًا
منها منفصًال يبقى ولكنه خطيبته إىل يتعرف الشاب فإن مرص؛ يف كما قائًما، الجنسني
إذ االحتشام؛ أو الحياء من حاجز وبينها بينه ويبقى يألفها، فال االجتماعي العرف بقوة
قائًما، الحاجز هذا بقي العرس ليلة كانت فإذا مثًال، والديها بحضور إال يقاعدها ال هو
الخطيبني بني يكون أن وهو واضح، هنا والعالج العجز. إىل قليلة حاالت يف يؤدي وقد

الخطبة. أيام األلفة من يشء
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وهو العرس، ليلة يف وترقبه امليعاد تعيني أي الرتقب»؛ «نيوروز يسمى ما وهناك
يرتقب الذي الطالب حال إىل األشياء أقرب الحال وهذه العجز، إىل يؤدي خوًفا يحدث
أيام سابقة ألفة هناك كانت وإذا الخشية، لهذه اإلجابة ييسء ثم ويخشاه االمتحان

الوقوع. بعيد يكون العجز هذا فإن الخطبة
من للعجز، االحتمالني هذين فإن الخمر من كأس تناول من مانع هناك يكن لم وإذا

يزوالن. الرتقب، خشية ومن الخطبة أيام السابق االحتشام
يحب قد الشاب أن ذلك الفنية، أو الدينية الثقافة وليدة هي أخرى حاًال هناك ولكن
حوت والتى مثلها، يخلق لم التي املثىل الفتاة كأنها بالسمو، شخصيتها يغىش ثم فتاة
يقارب ربما الذي الفني الجمال من يشء عىل أو جميلة، — بالطبع — وهي كله، الجمال
نسمي حيث فيه نشأنا الذي كالوسط وسط ويف الدينية، وخاصة الصور؛ من يرسم ما
يحس منها، نتطهر أن يجب نجاسة الجنيس االتصال ونعد «عورة»، التناسلية األعضاء
فني، مستوى إىل ويرفعها النجاسة، هذه عن بها يربأ ألنه خطيبته؛ نحو عجًزا الشاب
أن وهو أوديب»، «مركب إىل الحال هذه فرويد ويعزو ويمنعه، الجنيس االتصال ويناقض
لها، حبه يف آثم أنه يحس فهو أمه، مكان يف كانت لو كما الفتاة هذه إىل ينظر الشاب
البغايا مع الجنيس االتصال مارس قد كان إذا وخاصة منها؛ االقرتاب عن يمتنع ولذلك

املتهتكات.
فإن الفني، الرتفع من نحن نعتقده ما أو فرويد يقوله ما العلة مرجع أكان وسواء
عىل يتغلب هنا الحب ألن القداسة؛ من مسحة عليها جميلة الفتاة تكون عندما يقع العجز

العدوان. مكان يأخذ والحنان الشهوة،
عدوان. صميمه يف هو الجنيس االتصال ألن وذلك

ألن لهذا؛ تكفي الخمر من وكأس اليشء، بعض الوجدان تعطيل هو هنا والعالج
بالعدوان باالتصال، يغريه طبيعي موقف إىل لخطيبته التقديس موقف من ينتقل الشاب

الجنيس.
الزواج، سني يف يحدث الذي العجز ذلك إىل وننتقل العرس ليلة نرتك هنا وإىل
النفور إىل الزوج ينتهي ثم سوية، حال يف وهما سنوات عرش نحو الزوجان يعيش فقد

بعضها: نذكر الحال لهذه كثرية أسباب وهناك والجمود،
يكاد أو هذا موقفها يتكرر بحيث مغاضبة، منافرة الزوجة تكون أن ذلك وأول
يشمئز — عندئذ فهو— منها، والسباب لالحتقار هدف أنه الزوج يحس وبحيث يدوم،
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العرس ليلة

ما فيها يجد أخرى امرأة إىل التعرف إىل يجنح وقد يعاقبها، وكأنه بها االتصال من
يشبعه.

وهو تام، غري أو تام جنيس عجز إىل يؤدي قد الذي الزوج لجمود آخر وسبب
وغسل طبخ من البيت ورضورات زوجها، أمام تتزين ال هي إذ وشعثها؛ الزوجة رثاثة
لهذه يكرهها بل منها، الزوج فينفر الشعر مشعثة املالبس رثة فتبدو تمتهنها، وتنظيف
وهذه مبهرجات، بل متزينات يكن حني إال طبقته من النساء يرى ال ألنه وخاصة الرثاث؛
وبني املنزلية الخدمة رضورات بني توفق وأن بنفسها، تعالجها أن الزوجة تستطيع حال

الجنيس. مظهرها
الزائدة األلفة ألن وذلك ضعفجنيس؛ أو نفور إىل أحيانًا يؤدي واحدة غرفة يف والنوم
عن بعيدة مباذل يف وهو أو مالبسه، ينزع وهو اآلخر منهما كل يرى حني الزوجني بني
تعودت قد الزوجة كانت إذا وخاصة بينهما؛ الجنسية القوة تضعف األلفة هذه التأنق،

االشمئزاز. زوجها يف تثري التزين قبل الصباح يف فإنها وحاجبيها، وجهها تزيني
فإذا مستطاًعا، هذا كان إذا حدة عىل غرفة يف ينام أن الزوجني من بكل يحسن ولذلك
ولغته، وسلوكه ومظهره مالبسه يف والشعث والرثاثة التبذل منهما كل فليحذر يكن لم
األلفة ألن أو البصل، أو الثوم رائحة فمه يف يحمل ألنه اآلخر من الزوجني أحد يشمئز فقد
تنثلم بأن جديرة الحيوانية وهذه نومه، غرفة املرحايضيف السلوك يبايل أال عىل حملته قد

الجنيس. الجمود إىل تؤدي وأن الشهوة، شباة منها
التعويض سبيل عىل يعمد، جنسيٍّا عجًزا أو ضعًفا يحس عندما األزواج من وكثري
هنا ها أن هنا الرضب ومعنى مثًال. زوجته فيرضب القسوة، إىل املجروحة، لكرامته
نفسية مضاعفات غري — بالطبع — وهذا الجنيس، االتصال مقام بالعدوان تقوم رجولة
يف السيئة آثارها جميعها ولها بالهزيمة، املؤلم واإلحساس والغم والشك كالرتدد أخرى؛
شكوك — عندئذ — تغمره كله النفيس الجو ألن الرزق؛ تحصيل ويف االجتماعي السلوك
يرضب فقد والكرامة، الثقة نفسه إىل يعيد كي بمخاطرات الزوج يغامر وقد واغتمامات،
وينشد يخرج قد هو أو رياسته، ويؤكد البيت يف يصخب هو أو — ذكرنا كما — زوجته

جنسيٍّا. شذوذًا
فالرجل الزوجية، الحياة إليها تؤدي التي النفسية الرجوع يف يتفاوتون والرجال
قادر وهو العرس، ليلة يخىش ال بالشجاعة ومعالجتها الحقائق مواجهة عىل نشأ الذي
القاسيني األبوين تربية أذلتهم الذين أولئك من غريه تصدم التي العقبات يتخطى أن عىل

مرسًفا. نفسيٍّا دفاًعا عندهم الرتقب وأصبح الخوف فاعتادوا
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الزواج، قبل الجنسني بني الدائم االتصال هو سعيدة الزوجية الحياة يجعل ما وخري
ال وحتى األحالم، مكان الحقائق تأخذ حتى العمر، طوال اللحد إىل املهد من االتصال

قبل. من يألفه لم غريب حيوان كأنها بالفتاة الشاب يفاجأ
ومعالجة االقتحام نعودهم بل الشجاعة، عىل أطفالنا جميع نربي أن أيًضا ويجب
عادة، يكون أن يمكن واالنتصار عادتهم. االنتصار ونجعل العقبات، وتخطي الصعوبات
ينتحر فال صعوباتها، ومحاولة الحقائق مجابهة يستطيعون شجعانًا ينشئون عندما وهم
املحاولة. ويكرر وتفاؤل استبشار يف يحاول بل الصعوبة، عند يجمد وال الهزيمة، عند أحد
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عدوان والشهوة احلبحنان

بعاطفة ينبعث هو إذ الطعام؛ إىل الجوع من ا جدٍّ الشبه قريب اآلخر الجنس اشتهاء
وقت األنثى يحتوي وهو الحيوان من الذكر نتأمل وحني والخطف، واالمتالك العدوان
يعضها، هو إذ واالقتناء، األكل عالمات نجد السابقة، اللحظات يف ذلك قبيل بل التالقح،
مشبوب فهو ألنثاه، تقدم إذا بغريمه للبطش استعداد عىل يكون اللحظات هذه يف هو ثم

واألكل. للعدوان اإلحساس
الجنسية)، الشهوة (أي الذكر؛ يف التالقح عاطفة عىل العدوان عاطفة تتغلب ما وكثريًا
يحدث ما وكثريًا يلقحها، أن من بدًال يأكلها أن يريد وكأنه األنثى إىل يتقدم أحيانًا فهو
تمزيقها إىل آخر قفص يف األنثى من مفصوًال كان الذي الذكر يعمد أن الحيوان حدائق يف
العدوان عاطفة فيه تنبعث يراها حني هو إذ بينهما؛ التالقح إتمام يراد عندما وقتلها
اإلحساس، عليه يختلط ثم الجنسية، العاطفة أيًضا تنبعث كما والخطف، واالقتناء واألكل

يأكلها. أن وحاول مزقها يلقحها لم فإذا
عن الفراعنة عند تعرب التي الكلمة كانت ولذلك قتل، هو بل واقتناء، عدوان واألكل
= أكل أتل، = (قتل العربية، اللغة يف كذلك أنها وظني واحدة، قتل ومعنى أكل معنى

أتل).
نفسه، يف يشتبكان والجوع فالعدوان يأكل، أن قبل يقتل الربي الحيوان ألن ذلك
يثري والجوع إليه، يجوع أي: اآلخر؛ الجنس يشتهي الذكر فإن االشتهاء، يف الحال وكذلك
فإذا األنثى، عىل يزاحمه غريم له يكون أن العدوان هذا يزيد ومما العدوان. نفسه يف
من مهذبة صورة هو البرش عند والتقبيل يأكل، وكأنه عليها وقبض عضها األنثى احتوى

البرشي. التالقح يف باقيًا يزال ال (األكل) العض بل العض،
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رجل عن نسمع ما كثريًا إذ البرش؛ بني االقتنائي العدواني االتجاه هذا يزيد وأحيانًا
«السادية» هي وهذه الجنيس، االشتهاء وقت يرضبها وقد ويعضها، ويقرصها املرأة يعذب

جنيس. عدوان هو االغتصاب فإن اإلجرام؛ حد أو الجنون حد أحيانًا تبلغ التي
أحد يتزوج أن الخطر، بل الخطأ، ومن عارية، هي كما الجنسية الشهوة هي هذه

الشهوة. يناقض الحب ولكن يحبها، أن يجب إذ يشتهيها؛ ألنه فتاة الشبان
ما وكثريًا تماًما، الشهوة فتزول الحب يطغى وأحيانًا عدوان، والشهوة حنان الحب
ووداعة، رقة وفيها رائع، بجمال تمتاز فتاة يعرف قد الشاب فإن للشبان، هذا يحدث
ال كان وحني ثدييها، يرضع كان حني سنة ثالثني أو عرشين قبل أمه تشبه األغلب ويف
التي الرشقية الثقافة وكذلك عدوان، الشهوة أن يحس ثم سواها، أحًدا الدنيا يف يحب
هذه يرفع أن إىل ينتهى فهو نجاسة، الجنيس االتصال بأن االعتقاد عىل تحمله فيها نشأ
ذهنه يف يحيلها وأيًضا نحوها، العدواني إحساسه فيكف الحيواني، املستوى عن الفتاة
فهو نجاسة، الجنيس واالتصال النجاسة، عن بعيدة تكون أن يجب «طاهرة» شخصية إىل
بالعجز ينتهي ثم النجس، الجنيس اإلحساس هذا عن يدري، ال حيث من نفسه، يكف إذن

بها. االتصال عن
نفسه الشاب فيجد الزواج، من األوىل الليلة يف تتبلور أنها املركبات هذه يف ما وأسوأ
ينتحر وقد فاشل، زواجه أن ويعتقد الشهوة، من الحضيض ويف الحب، من الذروة يف أنه

السبب. لهذا
إليه تعيدان الخمر من كأسني أو كأًسا فإن السهل، من أسهل بل سهل، والعالج

وشهوته. وعدوانه حيوانيته
ثمرة هو وإنما خطيبته، نحو الشاب يحسه الذي الحب مصدر الشهوة وليست
إحساس أخرى، ناحية من نحوها وإحساسه ألمه حبه ثمرة هو كما ناحية من الثقافة
زوجتنا، إىل األم نحو اإلحساس هذا ننقل ونحن والرقة، والخدمة والحنان والطهر التعلق
الشهوة بني يجمع الذي هو األمثل والزواج الشهوة، قطع اإلحساس هذا طغى إذا ولكن

والحب.
فهو دائم، الحب ولكن الراجعة»، «كالحمى ترتدد وهي وتنطفئ، تشتعل والشهوة
يف رشيكان أنهما يحسان بحيث الثقايف املستوى إىل بهما ويسمو الزوجني يربط الذي

وباألطفال. بالبيت واالهتمام االجتماعية، والعادات اآلمال
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عدوان والشهوة حنان الحب

اإلحساس يستحيل بحيث يقتلها، أن دون الشهوة، عىل الحب يتغلب ما وكثريًا
دربت قد الشهوة أن هذا ومعنى التالقح، وقت حتى حنان إىل الزوجني عند الجنيس

واقتناء. ونهم أكل من فيها كان مما تخلصت حتى وهذبت
عىل الشهوة تربى أن يجب بل الشهوة، تغمره مما أكثر الحب الزواج يغمر أن ويجب
الحب واآلمال، التفكري يف واالشرتاك والحنان بالتعاون املثقف الحب أي: الحب؛ أسلوب
االنطفاء، يكون ثم تنفرج، ما رسعان وتوترات تشنجات يف ويروح يجيء ال الذي الدائم

االشمئزاز. أحيانًا بل
بقوة ونخطبها الفتاة إىل ننجذب العادة يف فإننا الزواج، يف أحيانًا يقع ما هو وهذا
ساد تزوجنا فإذا الحب، حنان غمرنا الخطبة مدة طالت فإذا فقط، الجنيس االشتهاء
املعارشة ألن وذلك باألم، بعالقتنا أشبه بالزوجة عالقتنا عندئذ وتعود الشهوة، عىل الحب
الثاني. املكان يف الشهوة تجعل واالهتمام والحنان العطف من ألوانًا الزوجني نفس يف تثري
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ماثلته منا لكل

يخلط ال واحد التأمل عند فينا ليس ولكن الواقع، يف يعيش حقائق رجل أنه يزعم كلنا
باألحالم. والحقائق بالخيال الواقع

الخياالت وليست الواقع، إىل نتقدم وبالخيال الحقائق، نبني باألحالم ألننا حسن؛ وهذا
ويغدو الهواء يف يبني حني الذهن إليه يحتاج الذي االختمار هذا سوى النهاية يف واألحالم
املستقبل له ويصور النجاح له يجسم بما الحياة، يف الظفر أو الرقي أو الطموح عاطفة
الذي الواقع كله هذا من يكون ثم العمل، إىل اإلرادة وتدفع الرغبة تحث التي بالصورة
الكامن، العقل أي: الكامنة؛ نسميه فيما عادة تجرى وأمانينا وخياالتنا وأحالمنا به. نعيش
خيالية غاية إىل ونعمد نفعل، ما فندري به، تختلط أو تمسه أو الوجدان إىل ترتفع ولكنها

تتحقق. حتى إرادتنا إليها ونسدد لها نجد
العام املرصى املجتمع إن قلنا وإذا مختلفة، مجتمعات يف نعيش جميًعا ونحن
هذا ألن متماثلة؛ أهداف ولنا ننشأ جميعا أننا ذلك معنى فليس يسودنا أو يحوطنا
اآلخر. عن يختلف منها وكل خاصة، صغرية مجتمعات من يتألف العام املرصى املجتمع
ونكسب ونعمل نعيش التي الوجدانية حياتنا أي: وجودية؛ حياة منا لكل أن ومع
ال وهو الواقع، غري عىل نفسه منا كل فيها يتخيل خيالية حياة أيًضا منا لكل فإن بها،
هذا، الخاص مجتمعه يف بارز شخص من ينقلها هو وإنما الخيالية الحياة هذه يخرتع

املوتى. من أو األحياء من الشخص هذا يكون وقد
أو دراية عىل مخيلته يف فتمثل لنفسه، يرسمها التي ماثلته منا لكل أن هذا ومعنى
وهو الواقع يف يعيش قد — مثًال — فالخادم الحالني؛ هاتني بني أو منه، دراية غري عىل
وهو — مثًال — املستقبل يف يوًما نفسه يتخيل ولكنه وجد، أمانة يف يوم كل عمله يؤدي

وعائلته. بيته وله متجره له تاجر



محاوالت

أمامه تمثل القوية الشخصية وهذه كثريًا، يحلم نابليون قصة يقرأ الذي والتلميذ
هو بل نابليون، عن والصور الكتب جمع إىل يندفع وهو عظيًما، قائًدا نفسه فيتخيل
يكون أن يريد بأنه يرصح ال تحدثه عندما وهو نابليون، من بحافز العام التاريخ يدرس
تمثل املاثلة هذه ولكن رصيحة، وليست كامنة النية هذه ألن صادًقا؛ يكون وقد نابليون،
بالجامعة التحاقه يحني عندما النهاية يف وهو مختلفة، دراسات إىل وتحركه ذهنه يف
عىل املجار إحدى يف مرتبه يزيد ال آخر شاب وهناك الحربية، الكلية يف عظيًما إغراء يجد
ثروة عن الدقيقة التفاصيل يعرف أنه تجد حديثه إىل تستمع عندما ولكن جنيًها، عرشين
ماثلة، لنفسه نصب قد أنه عىل يدلك وهذا باشا، البدراوي أو كوتسيكا أو باشا عبود
وظيفته يرتك أن بعيًدا وليس الخيال، بهذا النشاط إىل ينبعث وهو الثراء، يتخيل وأنه
أيًضا ولكن جمعه، ما كل فيضيع املاثلة هذه بقوة مالية مغامرة يف ويندفع املتواضعة
يف املوضوع هذا درس ألنه ينجح أنه واألغلب املغامرة، هذه مثل يف ينجح أن بعيًدا ليس

خياله.
تحقيقها، نحو يتجه ماثلة لنفسه منا فرد كل يعني هذه املختلفة مجتمعاتنا يف ونحن
يريد فأحدنا محدوًدا؛ عدًدا تتجاوز املواثل أو املاثالت وهذه يكونها، سوف أنه ويعتقد
يكون قد هنا فماثلته أديبًا يكون أن يريد وآخر باشا، عبود هنا فماثلته ثريٍّا، يكون أن
وينضم الصحف ويدرس الخطابة ينشد فهو سياسيٍّا، يكون أن يريد وآخر حسني، طه
أن يريد وآخر ترششل، أو زغلول، سعد ماثلته تكون وقد ويستطلع، ويسأل األحزاب إىل

إلخ. … أديسون حياة مع تتالءم بحيث ماثلته يرسم فهو مخرتًعا عامًلا يكون
ما يدري إنه أي الوجدان؛ تعني هنا اإلرادة ألن صحيًحا؛ ليس «يريد» إنه وقولنا
مع ولكننا قليًال، إال بها ندري فال أحالم، كأنها إلينا تتسلل الخياالت هذه ولكن يفعل،
سلوكنا. وتوجه الحياة يف أهدافنا لنا تعني وهي والطموح، النشاط إىل بها نندفع ذلك

فقد ماثلته؛ منا لكل تبني الغفوة أو الفتور وقت لها نستسلم التي اليقظة وأحالم
الواقع، يف متواضع رجل وهو أحدنا، فيندفع والتثاؤب، الكسل ويغمرنا الغداء بعد نرتاح
به ويجول ا، خاصٍّ يختًا يملك ثري أو عالم أو عظيم قائد كأنه مرسفة باهظة خياالت إىل

إلخ. … العالم حول
أن عىل تقوم وهي الواقع، حياة عن كثريًا تختلف الخيال حياة أن القول وخالصة
عمره، طوال معه تحيا وهي طفًال، كان منذ مخيلته يف تكونت التي ماثلته منا فرد لكل
النشاط إىل الوجدان خلف من تبعثنا ذلك مع ولكنها تمسه، ال أو الواقع تمس قد وهي

والعمل. والطموح
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ماثلته منا لكل

عظيمة ليست بينهما واملسافة والخيال، الواقع بني عظيًما االنفصال يكون وأحيانًا
سيئًا الواقع كان إذا وخاصة مرغمة؛ بقوة الخيال هذا يتسلط قد ولكن شاسعة، بل فقط،

الشذوذ. األقل عىل أو الجنون، يكون وعندئذ يطاق، ال
البيوت بكنس عيشها تكسب كانت امرأة عن رويس كاتب وضعها قصة أذكر وهنا
عاشق محب لسان عىل إليها يكتب كي الطلبة أحد تستأجر كانت ولكنها املالبس، وغسل
صندوق يف وتلقيه الظرف عىل عنوانها وتكتب الخطاب هي وتأخذ غراميٍّا، خطابًا ولهان
لها. يقرءه الجريان أحد وجعلت وفتحته الساعي من تسلمته الثانى اليوم كان فإذا الربيد،
فإن الشذوذ، أو الجنون هذا مثل يف نتورط فال نتعقل ولكننا املرأة، هذه وكلنا
لم ولكنها تكونها سوف بأنها وحلمت وتخيلتها، ماثلة لنفسها رسمت قد املسكينة هذه

الجنون. تتاخم صبيانية بطريقة التحقيق إىل فوثبت تكونها، أن تستطع
املجدي التفكري عىل تحملك وأحيانًا خيالك وتبعث نشاطك تحرك التي ماثلتك هي وما

العقيم؟ التفكري أو
تستوي ال أيًضا أو كثريًا، الواقع تتجاوز ال كي حسنًا؛ بناء ماثلتنا نبنى أن يجب إننا
كي وذلك الشاهق، العلو إىل ليس ولكن الواقع، من أعىل ماثلتي تكون أن يجب به،

لنشاطي. املحرك منها وأجد أستلهمها
خيالنا. نربي أن يجب أخرى وبكلمة
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أيقاظ ونحن حنينحلم

لذيذة لخياالت أي: اليقظة؛ ألحالم يستسلم ما كثريًا كان أنه أملانيا أدباء أعظم جيته روى
له يلذ كان التي األحالم هذه ومن املايض، يف تحققت أنها لو يرجو كان التي وأمانيه تتفق
الصغرية باملدينة مر قد العظام األمراء من أمريًا أن يتخيل كان أنه ويجرتها يستعيدها أن
— جيته أي: — وكان أمه، غرام يف وقع قد األمري هذا وأن أبواه، فيها يعيش كان التي
العظيم األديب باعتباره أنه الخيال يف ولو يعتقد أن يحب كان ولذلك الغرام. هذا ثمرة
املتواضع املحامي ذلك ابن يكون أن يصح ال أوربا بل أملانيا أنحاء يف اسمه يجلجل الذي
والقلم األدب أمري ألن أمري؛ ابن يكون أن يجب إذ فيها؛ ولد التي الصغرية املدينة تلك يف

والسياسة. السيف أمري من ينبع أن يجب
أن يجب التي األم بشأن التفكري قبح من عليه ينطوى وما الخيال هذا سخف ومع
اليقظة أحالم إن نقول أن يجب ذلك مع واألمانة، بالطهارة االبن خيال يف معناها يلصق
بعض يف سواء واملجرمني أننا تثبت الخياالت وهذه سخيفة، خياالت إىل تجر ما كثريًا
يعمد الحلم حدود عند فيه ونقف به نحلم ما أن املجرمني وبني بيننا الفرق ولكن األحيان،

وارتكابه. به العمل إىل املجرم
أحيانًا فإننا السخف؛ من النسق هذا عىل كلها تجري اليقظة يف أحالمنا ليست ولكن
وقت حتى أو والراحة، االسرتخاء فرتات يف الجميلة األماني ونجرت البعيدة األهداف نعني
بالتفكري الغاية إىل نتوسل التخيل هذا يف ونحن متفوقني، أو ناجحني أنفسنا فنتخيل األرق.
أساليبها، وتنوعت الخياالت هذه تكررت فإذا لذلك، التدابري ونتدبر االقتصاد، أو الجد يف
سلوكنا لنا تعني قوية، عاطفة أي: شهوة؛ لنا تحدث فإنها متميزة، واضحة الغاية بقاء مع

تخيلناها. التي األهداف أو الهدف لتحقيق اإلرادة وتولد الحياة، يف
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من حركة كل ألن نجهد؛ ال حيث من الكامن العقل أي: الكامنة؛ يف هذا كل ويجري
بها نحلم التي الخياالت تحقيق وهو النحو، هذا تنحو أفكارنا من فكرة وكل حركاتنا،
إىل تؤدي التي والخواطر األفكار إلينا توحي الخياالت هذه ألن والنوم؛ اليقظة أوقات يف

نحلمه. الذي الحلم تحقيق
تنتهي أو تسخف، أنها نرى فإننا قيد بال عفًوا تجري اليقظة أحالم تركنا إذا ولكن
ال التي قيمته التفريج ولهذا العمل. وقت النهار يف نلقاها التي املختلفة للكظوم تفريج إىل
يرقي وال الشخصية ينضج ال سلبي ولكنه والضيق، والكرب القلق من التخفيف يف تنكر

النفس.
تتمادى ال حتى اليقظة؛ أحالم عىل والرقابة الضبط من يشء لنا يكون أن يجب ولذلك
يحدث كما مستحيلة خياالت أو األمري، أبيه بشأن جيته خياالت مثل سخيفة، خياالت يف

املاليني. يملك ثري أو جيش، قائد أو ملك، أنه أحدنا يتخيل حني
مسيبة نرتكها فال لخياالتنا، الزمام نملك يجعلنا والضبط الرقابة من اليشء وهذا
الخياالت هذه تجري حتى نشده وال الزمام نرخي أن أيًضا يجب ولكن فوىض، يف مطلقة
سخف يف خياالته بذلك وتتبدد ملك أنه أحدنا يتخيل أن من فبدًال النوم، أحالم يشبه فيما
يف ونحن تحقيقه، يمكن خياًال نجد فهنا عظيم، محام أنه يتخيل أن يستطيع وفوىض،
القول فصاحة حيث من الناجح املحامي صورة يف ونفكر الخيال هذا نبعث اليقظة أحالم
يف املكتب واختيار بالهندام والعناية والقوانني، الفقهاء آراء عىل والوقوف البيان، وبالغة
عليه، سنحصل الذي العايل واألجر املتقاضني، من نتبادلها التي والكلمات الالئق، املكان
خياالت يجري هذا وكل واملتقاضون. والقضاة املحامون به لنا سيعرتف الذي واملقام
الخياالت هذه من لنا وتحدث بعده، أو النوم قبيل الهامدة اليقظة يف ونحن كاألحالم
بهذه معنيان موجهان ونشاطنا سلوكنا أن فنجد التحقيق، إىل اإلرادة لنا تؤكد عاطفة

بعيًدا. النجاح يكون لن وعندئذ اإلرادة،
أحيانًا بل عفًوا، يأتينا هو إذ ووجدان؛ قصد عن نتعمده أننا نحس ال نجاح وهو

قًرسا.
حتى به، يحلمون وإنما النجاح يتعمدون ال فهم الناجحني؛ جميع يف الشأن هو وهذا
ما كثريًا ولذلك النجاح، هذا إىل تسوقهم عاطفة — اليقظة أحالم — أحالمهم من تتألف

نجاحه. تعليل عن الناجح يعجز
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البارزة الشخصية طابع هو الغلو

يحتاج قد املعنى هذا إن بل معناها، تعيني العسري من ولكن الشخصية، عن الكالم يكثر
الرشاقة من يتدرج الذي السلوك من كثرية ألوانًا تحتوي الشخصية وكلمة مجلد. إىل
الضعيف يف تخلق التي الجسيمة املسئوليات تحمل إىل واللغة بالهندام، والعناية االجتماعية

قوة.
البارزة الشخصية أن ذلك الغلو؛ هو البارزة، الشخصية يف منا كل يعرفه يشء هناك
هنا كالمنا ولكن مزاياه، لالعتدال أن ينكر من وليس التوسط، أو االعتدال تعرف تكاد ال
االعتدال؛ وميزات الشخصية ميزات بني تناقض شك بال وهناك الشخصية. عىل ينصب
الغلو يتجنب الذي املعتدل ولكن االعتدال، فضائل نبني أن نستطيع — مثًال — فنحن
االعتدال عن تنأى التي البارزة الشخصية إليه نعزو ال ولذلك يغيل، وال يفور ال فاتًرا يبقى

غلواء. أو غلو من فيها بما تربز ولكنها وفضائله،
إزاء هنا فنحن نابليون، أو تيمورلنك أو الفاتح محمد أو املقدوني اإلسكندر اعترب
يف واعترب الغلو. يف تنحرص قوتها ألن االعتدال؛ عن بعيدة ولكنها ا، جدٍّ قوية شخصيات
سعد اعترب التاريخ؛ تمأل ضخمة شخصيات لنا وتمثل إال نذكرهم ال الذين أولئك عرصنا
أو دينية معينة؛ ناحية يف أيًضا غلوٍّا هنا نجد فإننا أمني، قاسم أو عبده، محمد أو زغلول،
الغلو. هذا عليهم عابوا قد خصومهم أن نجد تاريخهم نقرأ وحني سياسية، أو اجتماعية
األسباب تعقبنا فإذا آخر، شاعر ألي مثلها نعزو ال شخصية املتنبي إىل نعزو ونحن

السبب. هو غلوه أن وجدنا
الشكوك يبعث بأن أحرى العقل إن بل العقل، عن يصدر وال اإلرادة من ينبع والغلو
وعندئذ غلوٍّا، تصري تحتد عندما اإلرادة ولكن االعتدال، إىل ويدعو الكفتني بني ويوازي
ميدان منهم يتطلب الذين أولئك يف البارزة الشخصيات نجد نحن ولذلك الشخصية. نجد
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الفيلسوف أما والثائرين، للجيوش القادة كأولئك عقًال؛ يتطلب مما أكثر إرادة أعمالهم
ما. شخصية إليه نعزو نكاد فال إرادته دون بعقله يعمل الذي

يحيد ال واحد هدف إىل يهدف ألنه بشخصية يمتاز بأنه الناس أحد نصف وأحيانًا
املالية، باملشاريع الدوام عىل رأسه يحفل التجارة، غري يف يفكر ال فهو تاجًرا كان فإذا عنه،
كان ولو حتى بارزة، شخصية عىل أمامنا فيمثل الغلو، عىل يحمله الواحد الهدف وهذا
عىل ويثابر معينة فكرة إىل الكاتب يجنح وحني خطر، له ليس أو مخطئًا الهدف هذا
نرى كما غلوٍّا؛ تكسبه — إرادية وليست ذهنية أنها ولو — الفكرة هذه فإن عنها، الدفاع
يعودان والدفاع املثابرة أن ننىس أال يجب ولكن عبده، ومحمد أمني قاسم يف — مثًال —

اإلرادة. إىل
ال مصطنًعا يبدو — عندئذ — ألنه مفتعًال؛ الغلو إىل سبيلك يكون أال يجب ولكن
تدفعنا وال نفوسنا يف تنشأ ال الحماسة هذه ولكن نتحمس، حني نغلو إنما ألننا له؛ أصل
ويوجهها شخصيتنا، عىل حبه يطغى بحيث نمارسه، الذي العمل نحب كنا إذا إال الغلو إىل

عنه. نحيد ال هدف إىل
أن إىل يشء كل قبل يحتاج بارزة شخصية يف يرغب من إن نقول أخرى وبكلمة
مشاغل إىل التفاته دون تحول الرغبة وهذه واستعداد، رغبة عن يهواه الذي العمل يمارس
ويهوى يرغب ألنه وهو بلوغه، عىل تنصب طاقته كل يجعل الذي الهدف له فيتعني أخرى،
وكل والطموح، والثبات والصرب العزيمة إىل تؤدي التي النارية اإلرادة فتكون سيتحمس،

البارزة. الشخصية إىل الغلو، إىل تؤدي هذه
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واحلرمان األحالم

ال النوم وقت شهوة أو رغبة يحقق الحلم أن السيكلوجية دراسة يف املبتدئون يعرف
املرىض هناك فإن ذلك؛ يوضح العطش أو الجوع ومثال اليقظة، وقت تحقيقها نستطيع
فإذا ويعطشون، يجوعون فهم بمقادير، إال الرشاب أو الطعام الطبيب عليهم يحرم الذين

ويرشبون. فيها يأكلون التي باألحالم رءوسهم امتألت النوم من سنة أخذتهم
يجدون النوم وقت فإنهم الجنيس، االنفراج من املحرومني الشبان شأن أيًضا وهذا

اليقظة. وقت يشتهون ما
وقد نومه، وقت يرصخ الثامنة أو السابعة دون صبيٍّا أو طفًال نجد أحيانًا ولكن
عندما ولكن رغبته، أو الطفل شهوة هو ليس إذ الرصاخ؛ هذا رس فهم علينا يستعيص
يمثل النوم يف الرصاخ هذا أن نعرف الرصاخ من تمنعه ثم ترضبه كانت أمه أن نذكر

الصحو. وقت يرضب وهو مكظومة كانت رغبة
أن يجب وكان مكظومة، شهوة أيًضا هو بأنه الكابوس تفسري يمكن ما حد وإىل
كانت التي واألخالقية االجتماعية الروابط تفككت نام فلما يصمت، كان ولكنه يرصخ،

فرصخ. كابوس، هيئة يف الخوف وتمثل الصمت، تلزمه
يخىش أو يخجل كان مكظومة رغبات عن يعرب إنما نائم وهو يتحدث الذي والرجل

يقظ. وهو بها البوح من يسخر أو
ورغبات شهوات عن تعرب أنها وهو األحالم، يف املألوف اليشء هذا نعرف هنا وإىل
وأخالقية، اجتماعية بروابط مقيدون ألننا اليقظة؛ وقت سبب ألي بها نبوح وال نكظمها

الروابط. هذه يفكك والنوم
ولكنها املكظومة، الشهوة أو الرغبة تخالف كأنها تبدو أخرى عوامل هناك ولكن
من إال نومنا يف نحن مما صحونا يف نختلف ال أننا ذلك املصدر؛ هذا إىل تعود التحليل عند
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نلبس الناس أمام اليقظة يف ونحن تتغري، ال هي هي شخصيتنا لكن والكظم، الكتم حيث
نبايل وال املالبس هذه خلعنا غرفتنا دخلنا فإذا باملالبس، ولدنا قد كأننا ونسترت مالبسنا
ال التام بالعري ونرىض االجتماعية قيودنا فيه نخلع فإننا النوم؛ وهكذا عرايا، نكون أن

للنفس. ولكن للجسم
نعالجها النوم ويف القيود، مع نعالجها اليقظة يف فإننا خاصة مشكلة نعالج كنا فإذا
العقل. دون العاطفة إىل نعود أي: املعالجة؛ يف القديمة أساليبنا إىل نعود بل قيود، بال

عن نومه قبيل الرجل أو الصبي مع نتحدث بأن الكابوس نمنع أن نستطيع ولذلك
نومه، يف التعقل أساليب بقيت نام فإذا بالتعقل، فيه ونناقشه الكابوس هذا موضوع

الكابوس. فيمتنع التسلط، من العاطفة ومنعت
فإن ولذلك لذيذ؛ تخيل أو مشكلة لحل بدائية محاولة أو اخرتاع، صميمه يف والحلم

التخيل. إىل يحتاج الذي االخرتاع عن يعجز قد ألنه يحلم؛ ال املغفل أو األبله الرجل
يحلم ال الصعوبات ومجابهة والتعقل الرصاحة تعود الذي الشجاع الرجل وكذلك
الليل يف فيثب النهار يف يخفيه مكظوم خوف عنده ليس أي: يخاف؛ ال ألنه بالكابوس؛

النوم. وقت
ألننا وذلك مادية؛ غري لرغبة مادية رموز أحيانًا ولكنها األحالم، يف كثرية والرموز
مثًال — شاب فهذا املعنى، عن التعبري يف املنقرضة القديمة األساليب إىل نرتد الحلم وقت
وهنا الرشفة، أو السقف من يسقط أنه الحلم يف يرى فهو االمتحان، يف الرسوب يخىش —
يطيق ال الذي خوفه عن يعرب ولكنه يرسب، أن يريد ال هو إذ رغبته؛ عن الحلم يعرب ال
النوم، إىل اليقظة يف مكظوًما يشغله الذي همه حمل قد فهو اليقظة، وقت به الترصيح
بالنجاح. اإليحاء إىل فيها يحتاج سيئة هنا وحالته الحلم، يف حتى حيٍّا الهم هذا واستمر
والتفوق العلو إىل رمز وهو لذيذ، والحلم القاهرة، فوق يطري أنه يحلم شاب وهناك

ينشده. الذي االرتقاء صفات هذه وكل والسهولة، والخفة
وأحالها الجنسية بالشهوة تسامى قد الشاب إن أي جنيس؛ الحلم هذا أن فرويد ويرى
عىل يدل سار وكالهما يتقاربان، واملعنيان وتشوف، طموح أنه أدلر ويرى طريان، إىل

حسنة. نفسية حال
النوم قبيل أخذنا لو كما نريد، كما ونحلم أحالمنا عىل نتسلط أن ما حد إىل ونستطيع
عىل التنزه أو النيل، أو املتوسط البحر يف جميلة سياحة السارة: للخواطر االستسالم يف
الحديث أو شطوطه، ترعى والخراف املاء مجرى عىل الحقول بني السري أو األلب، جبال
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ذلك، نحو أو السابق، نجاحنا ذكرى أو منها، ونضحك نذكرها نكتة أو جميلة، حبيبة إىل
يف ننساق أحالم إىل تستحيل ثم بها، تخلط والنفس النوم، إىل تبقى الخواطر هذه فإن

السار. سياقها
مكان وتأخذ تعود شك بال فإنها مقلقة شاغلة حوادث هناك كانت إذا وبالطبع
الخواطر هذه يستخطروا أن الكابوس يخشون ملن الحسن من ولكن السارة، األحالم هذه

تمنعه. لم إذا ترض لن فإنها النوم، قبل السارة
أو الكالم أو الكتابة أو امليش يف أسلوبه له أن كما أحالمه، يف أسلوبه إنسان ولكل
هدف إىل يهدفان ألنهما يتناسقان؛ — الحلم وأسلوب اليقظة أسلوب — وكالهما املعاملة،
تفكري يف هو مما نومه أحالم يف يتغري لن فإنه واحدة شخصية لإلنسان دام وما واحد،
يف أهدافه غري حلمه يف أخرى أهداف له تكون لن أنه التغري بكلمة هنا ونعني يقظته،
العقل، من يشء عىل أو عقله، عىل يعتمد اليقظة يف هو إذ الوسيلة؛ يف يتغري ولكنه يقظته،

الشهوة. أو الرغبة تدفعها التي العواطف عىل يعتمد فإنه النوم يف أما
شخصية إنسان لكل ألن وذلك يتناسقان؛ الحلم وأسلوب اليقظة أسلوب إن قلنا
بأخالق معينة أهداف أو هدف إىل ندري ال أو ندري حيث من وتهدف تسلك متناسقة
قد حلمه يف أحدنا يجده ما أن وهو الناس، من لكثري يحدث ما هنا ومن معينة، وعادات

يقظته. يف له وقع أنه فيجد يعود
وهذا نكظمه، كنا عما ونفرج حرمناه ما نشتهي الحلم يف ألننا واضحة: ذلك وعلة
ولذلك االجتماعية؛ األخالق بضغط ذلك ننكر حني حتى يقظتنا يف ويحيا يبقى االشتهاء
ينتحر، أنه يحلم كأحدنا ندري، ال حيث من تحقيقها يف نرغب ألننا األحالم تتحقق ما كثريًا
يف دأب قد يقظته يف ألنه ينالها؛ ثم إليها ارتقى درجة نال قد بأنه يحلم هو أو ينتحر، ثم

الوسائل. بشتى بلوغها
أي: يقظتنا؛ يف توجهنا وهي أحالمنا، يف تظهر بها ندري ال التي الكامنة وأفكارنا

أحالمنا. فتحقق تعود
املستقبل. يف تتحقق األحالم بأن الناس بعض اعتقد هنا ومن

فإننا والعواطف الشهوات عن بعيدة النهار يف تشغلنا التي املشكلة تكون وحني
يف مسألة — مثًال — تكون كأن اليقظة، يف نحلها مما بأحسن النوم يف نحلها أحيانًا
النوم يف أما الحل، من تمنعنا بمشاغل نتقيد قد اليقظة وقت فإننا الهندسة، أو الحساب

الحل. إىل تامة حرية يف ننطلق فإننا
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يف يكون املجنون أن هذا ومعنى وقتيٍّا، جنونًا الحلم نسمي أن نستطيع ما حد وإىل
يسمعنا وال يرانا ال كأنه أحالمه، أي: لتخيالته؛ يستسلم وهو بالواقع، يتقيد ال دائم حلم
معني. لوقت ولكن كذلك نكون الحلم يف ونحن واألشياء، الناس من حوله من يبايل وال

يريد أنه يل منه شكا ما أول فكان الجنون، عىل وأوشك تزعزع قد كان شابٍّا عرفت
واألخالقية. االجتماعية لالعتبارات ذلك يستطيع ال ولكنه يرصخ، أن
يرصخ. أن يريد فهو باملخاوف نفسه امتألت قد الشاب هذا

الكظم ألن اليشء؛ بعض ويرتاح فيرصخ الكابوس عليه سيطرأ ينام عندما وهو
الكتم. يطيق ال أنه مع يكتمه ولكنه الرصاخ يشتهي هو إذ الوقت، بعض سيفرج

مخاوف األغلب يف وهي له، ونوضحها املخاوف هذه نحلل أن الناجع العالج ولكن
وأن يتعقلها أن استطاع ونفضناها عنها كشفنا فإذا نفسه، يف رسبت سخيفة طفلية

منها. يتخلص
كثرية. أشياء ليخفي ويجهد يخفي هو ألنه طويًال؛ متعبًا التحليل يكون وأحيانًا

يذكر كما ولد منذ حياته تاريخ يكتب أجعله أن هو الشاب هذا مع أفعله ما وخري
له ما أو اليوم، إىل يشغلنا ما منها نختار فنحن انتخابية، ذاكرتنا ألن يذكر؛ أنه يظن أو
حدثت أنها يظن حادثة يخرتع حني حتى فإنه ولذلك اليوم؛ إىل وميولنا عواطفنا يف أثر

الحلم. عن تختلف ال هنا املخرتعة والحادثة داللته، االخرتاع لهذا فإن
يرفع إنما الطفولة، مخاوف وعن املاضية، الحوادث عن بالكلمات يعرب حني هو ثم
تعني املنطق لعلم اإلغريقية والكلمة منطق، اللغة ألن العقل؛ منطق إىل الحوادث هذه
أو تعليلها أو العلة ذكرى يف الكلمات وترتيب أيًضا، ذلك تعني العربية والرتجمة اللغة،

وترشيد. تقليل النهاية يف هو وضعها
حياته. تاريخ كتابة بمجرد النفسية أزمته من املريض يشفى ما كثريًا ولذلك

92



ذكاءنا؟ نزيد أن يمكن هل

هناك: إن نقول بأن الدارجة، باللغة الناس يف الذكاء درجات نرتب أن نستطيع

ويجددون. يبتكرون الذين األفذاذ العبقريني •
الذهنية. واليقظة التمييز يف امللحوظني واألذكياء •
ببالدة. أو بذكاء النظر يلفتون ال الذين والعاديني •
التكرار. مع الفهم عن يقرصون الذين والبلداء •

كما ،١٨٠ إىل يصل قد العبقري فإن مئة، العادي الرجل درجة أن فرضنا وإذا
بينهما. اآلخرون ويتدرج و٥٠، ٦٠ إىل األبله ينخفض

يف وتسعون واضحة، بالدة إىل ينخفض وال بارز، ذكاء إىل يرتفع ال العادي والرجل
هنا: نسأل أن نحب ولكننا عاديون، أكثر، بل الناس، من املئة

الذكاء؟ عالمات هي ما •
بارز؟ ذكاء إىل نرتفع أن العاديني نحن نستطيع وهل •

املرتبة؟ هذه إىل نصل حتى نسلك أو نفعل أن يجب وماذا •

باهتمامات يمتاز الذكي الرجل أن فيها األهم ولكن فكثرية، الذكاء عالمات فأما
يقرأ عندما — مثًال — فهو الفروع، دون األصول إىل يلتفت ما مشكلة عند تراه حيوية،
األخبار إىل االلتفات دون تغريه أو العالم يف تؤثر التي العاملية األنباء تجذبه الجريدة
الجريدة يشرتي وهو تفكريه، يف رحبة بآفاق السبب لهذا يمتاز وهو االجتماعية، الصغرية
كبرية موضوعات يتناول حديثه يف وهو تسلية، ليزيد وليس فهًما يزيد كي الكتاب يقرأ أو

القيمة.
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ذلك ذهنى؛ أساسها ولكن أخالقية، تكون تكاد الذكي للرجل أخرى عالمات هناك ثم
نظرته أن عىل يدل وهذا الحياة، نجاح وإنما الحرفة نجاح أنه عىل النجاح يفهم ال أنه
وثرائه، وثقافته ومجتمعه وعائلته حرفته يف ينجح أن يحاول فهو جزئية؛ وليست كلية
جزء ذكاء وليس كلها الحياة ذكاء هو فذكاؤه األشياء، هذه من واحد يف بالنجاح يقنع ال

منها.
الطب؛ عىل يقترص لم طبيبًا كان إذا فهو االهتمامات؛ بتعدد الذكي الرجل ويمتاز
يف يقضيها بساعات نفسه عىل يبخل لم تاجًرا كان إذا وهو أيًضا، األدب يعالج هو إذ
يحجز أن يستطيع وال كثريًا يستطلع أنه هذا ومرجع التجارة، غري أخرى بأشياء االهتمام

وسدود. حواجز يف نفسه
األقل، يف إال ذاتيٍّا وليس األكثر يف موضوعي أنه الذكي للرجل ميزة أعظم أن وعندي
إنه أي العلوم؛ يدري يكن لم ولو حتى علمية معالجة تصادفه التي املشكالت يعالج وهو
وعاطفته. إحساسه إىل تمت ال التي بالقيم األشياء يزن وجدانيٍّا ويصري ذاتيته من يتجرد

ونتعودها؟ بها نأخذ أن نستطيع فهل لألذكياء، البارزة العالمات هذه
وأصله، ماهيته الذكاء: عن أشياء نذكر أن إىل نحتاج النقطة هذه إىل نصل أن قبل

إلخ. … فيه الرتبية تأثري وما مكتسب، أو موروث هو وهل
الصفراء، املرارة تفرز كما األفكار يفرز فاملخ املخ، هو الذكاء مكان أن يف شك ليس
ال الذكاء ولكن املهمة، بهذه تقوم خلية مليون آالف عرشة برشي رأس كل يف وهناك
أن كما صغرية، برءوس يتصفون األذكياء من كثريًا ألن الخاليا؛ هذه كثرة عىل يتوقف
الذكي أن — ظن وهذا — األغلب ولكن كبرية، برءوس يتصفون والبله املغفلني بعض
هذه انسداد إىل بالهته ترجع قد األبله أن حني يف املخ، تغذو حسنة سالكة برشايني يمتاز
يعزيان وخرفهم نسيانهم فإن للمسنني، يحدث ما عىل التدليل هذا يف أعتمد وأنا الرشايي،

املخ. خاليا يغذو الذي الدم قلة إىل يؤدي الذي االنسداد هذا إىل
ولكن اللون، أو القامة مثل موروث الذكاء أن السيكلوجية األوساط يف العام والرأي
الذكاء، زيادة يف وأثره بالوسط نؤمن أصبحنا وقد اليشء بعض تزعزع قد الرأي هذا
الطفولة وعادات الحياة ومصادفات واملدرسة األبوية الرتبية هو هنا الوسط هذا ومعنى
خمسني قبل اإلجرام إزاء كنا كما الذكاء إزاء هنا ونحن للمستقبل، تهيئ أو تثبت التي
يصلح، لن وأصلحناه ربيناه مهما وأننا مولود املجرم أن — وقتئذ — الرأي كان فقد سنة،
من املئة يف ٩٨ أو ٩٧ نحو األقل عىل أو الوسط، إىل يعود اإلجرام أن الحديث الرأي ولكن

فيه. عاشوا الذي السيئ للوسط أجرموا قد املجرمني
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قد ينقصه أو الذكاء يزيد الوسط بأن اإليمان ولكن الذكاء، يف كذلك الشأن وليس
سنوات. عرش قبل يجده كان الذي الرفض ذلك يجد ال أي: والتفكري؛ القبول يجد أصبح
املركبات هذه يحدث والذي تنقصه، أو الذكاء تزيد سيكلوجية عقد أو مركبات وهناك

الوسط. هو
واالنتباه النشاط من مختلفة نواٍح إىل العواطف يحرك — مثًال — النقص فمركب
آثار هذه ولكل الريبة، أو الخوف أو الغرية أو الحسد إىل املركب هذا يؤدي وقد الذهني،

وتنبهه. الذكاء توجيه يف
يحدث فإنه املتحدة، الواليات يف الزنوج يف نرى كما طاغيًا املركب هذا كان إذا ولكن
محظورات هناك إن االنتباه؟ من الفائدة ما لنفسه: يقول الناقص هذا كأن ذهنية، بالدة

أتجاوزها. أال يجب فكري يل تعني
املجتمع يف الذهني نشاطها من التقاليد تحد التي الرشقية املرأة شأن أيًضا هو وهذا
ذهني؛ تفوق إىل الجسم أو الوجه يف الشوهة أو العاهة تؤدي وأحيانًا مثًال، الثقافة أو

واليقظة. االنتباه عىل تحث ألنها
أحدثها قد عادات أو نفسية، عقد إىل بالدتهم ترجع قد بلداء نسميهم ممن وكثري
مطيعة قطة إىل الزوج أحالها قد زوجة أو الطفل، اضطهدت قد أب زوجة من سيئ وسط

سيئة. مجاٍر إىل التفكري ينحرف قد هنا بل تستطلع، وال تسأل وال تفكر ال
النفسية، والعقد األخالقية القيود من متحرر ألنه ذكيٍّا؛ العادة يف يكون املدلل والطفل
فينقص املضطهد الطفل أما املجرم، من قريبًا أو مجرًما يعد االجتماعية الناحية من ولكنه
وجد ألنه العقد؛ هذه لنفس يزيد قد وهو صدره، بها يحتشد التي النفسية للعقد ذكاؤه

حسن. وسط به أوحى آخر اتجاًها
هي الطفولة أيام من بها ننشأ التي النفسية العقد أو املركبات أعد أنا ذلك وعىل
ألننا املخية؛ الخاليا يف االختالف هو وليس الناس، بني الذكاء لتفاوت األكرب السبب
هناك وبالطبع قليل، الشيخوخة قبل الرشياني واالنسداد الخاليا، هذه عدد يف متقاربون

هنا. حسابنا يف تدخل ال شاذة حاالت
يختلف ال رأسه أن يذكر وأن البالدة، أو بالغباوة نفسه يتهم أال شاب كل وعىل
بمركباٍت نشئوا أنهم هؤالء ميزة وإنما أينشتني، أو نيوتن أو طاليس أرسطو رأس عن

معينة. وجهات هتهم وجَّ
إىل وليس التعلم إىل منها يهدف التي الحسنة الكتب يقرأ أن للقارئ ونصيحتي
واملعرفة، االستطالع إىل شوًقا تزيده مرتاحبة آفاقا له تبسط الكتب هذه فإن التسلية،
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والتفكري للتدريب املجال ويجد كثريًا ذهنه فيشتغل وتتعدد، تكثر اهتماماته أن هذا ومعنى
والفن. واألدب والسياسة االجتماع يف

فيزيد العامة، للثقافة املعاني تحمل التي الكلمات من ثروته تزيد التوسع وبهذا
حني وهو الهوامش، عىل ينتقد أي: القلم؛ مع يقرأ وأن قراءته، يف يرتيث أن وعليه تفكريه،

التأليف. يف املؤلف مع اشرتك قد كأنه يحس ذلك يفعل
تصدمنا التي الحوادث فإن وتدريبه، الذكاء لزيادة الوحيد امليدان ليست القراءة ولكن
تتكرر ثم بجمود، أو وباستطالع بتسليم، أو بنقد لها نستجيب ما بمقدار تغرينا يوم كل

عادات. فتصري االستجابات هذه
نصادف وأن وننتقد، نستطلع أن تدريبه أو الذكاء لزيادة العادات أحسن ومن
العاطفي النظر من بدًال التعقيل الوجداني النظر فننظر عواطفنا، من بالتجرد املشكالت

الذكاء. كل هي تكن لم إن الذكاء، من املئة يف ٩٩ هى وحدها العادة وهذه الذاتي،
الدجاجة تحتضن كما الفكرة نحتضن أن الذكاء لتدريب أيًضا العادات أحسن ومن
إذا حتى نسيناه، قد كنا لو كما نرتكه ثم املوضوع يف نفكر ولكن نرتجل، فال بيضها،
حيث من أذهاننا يف ينمو أخذ أسبوًعا، أو ليلة وبقي الكامن، العقل أي: كامنتنا؛ إىل انحدر
ناضًجا. إلينا ويثب األفكار حوله تتكاثر ثم حيٍّا، جسما كان لو كما يختمر ثم ندري، ال
— مثًال — أدبي موضوع يف النضج إىل به ونصل االختمار هذا نرتب أن ونستطيع
ثم أكثر، أو يوًما نرتكها ثم عنارصه، فنضع به، لقائنا أول عند املوضوع إىل نعمد بأن

تفصيًال. كتابتها إىل نعود
للموضوع، طرح ثم ابتدائي، تفكري أيًضا: األسلوب بهذا تعالج أن يمكن مشكلة وأيما

إليه. عودة ثم
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إال منهم لواحد أسمع ال ونساء، رجال وهم ويغنون، يعزفون ومغنون موسيقيون عندنا
ولست الخسة، أو الصغار أو املهانة إحساس كأنه نفيس يغمر ذهنيٍّا اشمئزاًزا وأحس
أتأملهم عندما ألني األغاني؛ وهذه األلحان هذه يلتذون من هناك أن من ذلك مع أتعجب
للغريزة استسلموا قد هم أو سكارى، أو الحشيش، بنَّجهم قد حشاشون إما أجدهم

املتمدنني. بفنون تهذب لم التي الغشيمة الجنسية
مئات فيها عشنا التي املظلمة القرون يف أننا ذلك رشح؛ إىل يحتاج الكالم وهذا
بالرجل املرأة تختلط وال فيتهذب، باملرأة الرجل يختلط ال منفصالن، والجنسان السنني

فقط. أنثى وأصبحت املرأة انحطت السنني من املئات هذه يف فتتعقل،
اقترص ثم تتخصصلذلك، البغايا كانت كما الجنسية الفنون يف الجواري وتخصصت
باملال تشرتى الثري يقتنيها التي القينة وكانت القيان، أي: الجواري؛ عىل والغناء الرقص
املغنيات مرصنسمي يف كنا قريب وقت وإىل والغناء، بالعزف الجنسية الشهوة تحرك كي
هذه ورثنا وقد تجهله، كانت الحرة املرأة أن حني يف الفن هذا يتعلمن كن ألنهن «عوالم»؛

الرق. أيام عن الكلمة
الذي النحو والعزفعىل الرقصوالغناء تمارس الحرة املرأة أصبحت الرق ألغي فلما
الجنسية الشهوة تحريك نحو يتجه هذا كل وكان الجواري، أي: اإلماء؛ بني متبًعا كان
والحاجب والساق والصدر اليد إيماءات أو والغرام، الشعر كلمات إلقاء يف مبتذلة بطريقة

رقًصا. نسميه كنا فيما والفم،
الحكومة اضطرت وقد سنة، ثالثني قبل ما إىل مرص يف شائعا الرقص هذا كان وقد
االتصال يمثل كان الذي املركز التهتك من أكثر يكن لم ألنه تلغيه؛ أن لكرامتنا حفًظا
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كانوا بالطبع ألنهم إلغائه؛ يف تسلطهم أمام اإلنجليز يفكر ولم وقًحا، تمثيًال الجنيس
األعماق. بعيد انحطاط يف أننا لألمم تعلن التي الفضيحة فيه يجدون

— وتناغم تالحن يف بل وارتباط، تناسق يف — يرافقه كان ألغيناه الذي الرقص وهذا
أيًضا كانا والغناء املوسيقا إن أي بالراقصة؛ املحيطة الفرقة وغناء املوسيقية اآلالت عزف
تتهتك أن معقوًال يكن لم أي: معقوًال؛ التناقض يكن لم إذ الجنيس، التهتك سرية يسريان
متناسقني الجميع يسري أن يجب إذ املغنون؛ يتخنث ثم وإيماءاتها حركاتها يف الراقصة

متناغمني. متالحنني
واملوسيقا الغناء بقي الفضيحة، هذه من انتهينا؟) (هل وانتهينا الرقص ألغينا فلما
التي األلحان يف نجد زلنا وما الجنسية، الشهوة تحريك وهما األصليتني، حالتيهما عىل

واملغنون. العازفون يختارها
ترتاح وكأنها والتوجع، التألم بأصوات الحب عن تعرب املرأة أن للقارئ، تنبيه وهنا
التذاذ أي: «املازوكية»؛ يدعى مرًضا أصبح زاد إذا ولكنه طبيعي، ما حد إىل وهذا لذلك،

األلم.
حقائق: جملة إذن فهنا

الجنسية. واإليماءات الحركات يمثل كان ألغيناه الذي القديم الرقص أن األوىل:
هذا يف معه تتناسق كانت الرقص هذا من ورثناها التي واأللحان األغاني أن الثانية:

الجنيس. االتجاه
تعرب واألغاني األلحان كانت ولذلك األلم، عن تعرب ترقص كانت التي املرأة أن الثالثة:

والتوجعات. بالتأوهات أيًضا التعبري هذا
هذه أغانيه يف يلتزم يزال ال فإنه رجًال يكون قد املغني أن من الرغم عىل الرابعة:

القديمة. الراقصة مع يتناسق أن يريد كأنه والتوجعات، التأوهات
وتحمسهم تحركهم أن لهم يلذ فنية تربية عىل يحصلوا لم الذين الرجال وجمهور
أن يستطيع كما واضح، جنيس اهتياج يف إليها يستمعون فهم واألغاني، األلحان هذه
يف إليها نستمع التي امللحة الشكوى وهذه غنائية، حفلة حرض إنسان أي بذلك يشهد
«مازوكية» صميمها يف هي إنما أسمهان، من نرى كما البكاء تبلغ تكاد والتي أغانينا،
وراء ينساقون ألنهم املغنني؛ من الرجال ينقلها التي وهي األلم، من اللذة أي: نسوية؛
ملا والخمر؛ الحشيش يحبون واألغاني األلحان لهذه املستمعني ومعظم الغالبة. النغمة

فيها. التي املازوكية من اللذة فتزيد للوجدان، قتل من فيهما
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للموسيقا الجنيس األصل السيكلوجي التحليل يف أنكر لست قلت الذي هذا كل ومع
يف شك ال جنيس، دور صميمه يف هو املوسيقي والدور عامة، واألدب للشعر بل والغناء،

االسرتخاء. يحدث ثم الذورة، إىل يصل ثم يتكرر، ثم بطيئًا، يبتدي ذلك:
تسامى الذي الجنيس الدور وبني السافر الجنيس الدور بني عظيًما فرًقا هناك ولكن
ثم والثقافة، الفن عن بعيدة السافر الدور يف وألحاننا أغانينا زالت وما املثقف، الفن به
سنة؛ ثالثني منذ رقصها ألغينا التي الراقصة املرأة حركات إىل وترتجع تعود زالت ما هي

مازوكية. … والتوجع التشكي عن تعرب إنها أي
الجنسية، الغريزة ينبوع إىل األصل حيث من يرجعا أن واملوسيقا الغناء يعيب وال

املازوكة. السرية هذه يسريا أن يعيبهما ولكن
يف يقابلهما ما وبني وأغانينا ألحاننا بني الفرق بأن اإلحساس من أتمالك ال وهنا
املرأة وبني النائحة، الخاضعة املازوكية الرشقية املرأة بني فرًقا النهاية يف يكون قد أوربا
جنس سيادة يف وليس تكافؤ، يف وتراقصهم الرجال أعمال تعمل التي املستقلة األوربية

آخر. عىل
فهل امللحن، أو العازف للموسيقي «دكتور» لقب تمنح أوربا جامعات بعض إن
هذا عىل حصل مرصقد يف املغنني أو العازفني أو امللحنني من أحًدا أن نتخيل أن نستطيع

القديمة؟ الراقصة بتأوهات تذكرنا التي املتأملة املازوكية أغانيه أو بألحانه اللقب
حيث أوربا، يف الشأن هو كما معابدنا تدخل لم املوسيقا أن كثريًا عليه يؤسف ومما
ألبريتشفيتزر العظيم كان وقد الكنائس، يف الدوام عىل توجد «األرغن» موسيقية آلة أعظم
القبطية الكنائس يف أن وصحيح اآللة، هذه عىل العازفني أعظم من املوسيقا يف دكتور وهو
هناك وليس الحد، هذا عند وقفت ولكنها الصنج، عىل بدائي إيقاع ويرافقها تلحن ترانيم

قبطية. كنيسة يف واحد أرغن
لكان وأينعت ونضجت فيها الكنائسوزكت دخلت قد كانت املرصية املوسيقا أن ولو
عندئذ — كنا ألننا مرص؛ يف املوسيقا معاني يف واألذواق العقائد يغري ما هذا مركزها من
نشمئز بل نرفض، — عندئذ — وكنا والتخنث، االبتذال من بدًال والتأمل الوقار نجد —

والدالل. الغنج حركات عىل البغي املرأة أمامنا تغني أن من
كالمي تعد فإنها موسيقيٍّا يكون سوف ابنها إن فرنسية أو أملانية ألم أقول عندما
ألم القول هذا أقول عندما ولكني وفخًرا، كربياء وتحس ابنها، عىل وثناء لها تحية هذا
يدل ما هذا ويف واملجانة، االستهتار إىل ابنها أدعو أو أسبها، كأني تحس فإنها مرصية

األوربيني. وعند عندنا للموسيقا األصلني اختالف عىل
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الرقص هذا الرقص، ألغينا كما وأغانينا موسيقانا إلغاء إىل نحتاج نحن السبب لهذا
الغناء عليها انبنى التي القاعدة كان الذي وهو املشرتاة، األمة رقص الداعر، املتهتك

واملوسيقا.
أي: السادية؛ يمثل األوربي الغناء إن أقول وأكاد املازوكية، يمثل املرصي الغناء إن
الجنيس. االتجاه يف الرجال صفة هي السادية ألن وذلك العذاب؛ وإنزال اإليذاء يف الرغبة

عدوان. كأنه نشاط يف وتغني وتقهر، تتسلط سادية، عدوانية األوربية األمم
ألم، كأنهما ونواٍح شكاية يف وتغني وتخضع، تذل مازوكية، خاضعة الرشقية واألمم

واملوسيقا. الغناء عىل نثور أن يجب أجل
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إحساس وليس والتعقل الوجدان إحساس يغمرنا أوربية موسيقية حفلة إىل نستمع عندما
نتعقل أو فلسفيٍّا، موضوعا ندرس كأننا متأملني صامتني نقعد فنحن والشهوة، العاطفة
زوجات؛ أو أمهات أو أخوات من نساؤنا معنا تكون أن نبايل وال تعمقها، نحاول مشكلة

فاضًحا. صوتًا أو نابية عزفة نخىش لن ألننا
العاطفة عن بذلك وارتفعت والتعقل، الوجدان إىل أوربا يف ارتقت قد املوسيقا أن ذلك

بالدنا. يف والغناء املوسيقا تغمران تزاالن ال اللتني والشهوة
سيئ، وهذا حسن هذا نقول بحيث والغناء، املوسيقا نمتحن أن السهل من وليس

املوسيقي؟ الدور عقب إحساسنا هو ما نسأل بأن النتيجة نمتحن أن يمكن ولكن

الفلسفي؟ االرتياح إحساس هو هل •
واإلقدام؟ النشاط إحساس هو هل •

الجنسية؟ الشهوة إحساس هو هل أو •
والضعف؟ التخاذل إحساس هو هل أو •

النيوروزية املوسيقا إىل وال األوربية، العامية املوسيقا إىل بالطبع هنا أشري ولست
املؤلفني كبار تركها التي الخالدة العبقريات تلك إىل أشري ولكني األمريكية، الصاخبة
يف بل أوربا، عواصم يف ويطلبها إليها يستمع الراقي الجمهور يزال ال والتي املوسيقيني،

مدنها. أصغر
وخالصة وموسيقانا، أغانينا انحطاط عىل عملت التي األسباب أوضحت أن سبق وقد
مرص يف فاشيًا كان الذي الداعر الرقص حضانة يف ونما نشأ قد منها كالٍّ أن األسباب هذه
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الجنيس، االتصال يمثل كان شاهدوه الذين يذكره كما الرقص وهذا سنة، ثالثني قبل
الرقص هذا وكان الرجال، شهوة تثري وإيماءات بحركات وتوجعها املرأة تألم يف ويبالغ
حافًال لذلك كالهما فأصبح حركاته، ينغمان له تابعني واملوسيقا والغناء األصل، هو

والشكاية. بالتوجع
يف النسياقهم — أنهم فوجدت لهم استمعت من املعارصين املغنني من هناك إن بل
إلثارة يعملن نسوة كأنهم وتوجع تألم يف يغنون — الرقص هذا لنا فتحه الذي املجرى

الرجال! عند الشهوة
إحساًسا فيهم أجد مرصية غنائية لحفلة املرصيني املستمعني أتأمل عندما وأحيانًا
هم ثم ولد»، «يا ويقول لحن يروقه الخمر أو بالحشيش املبنج كذلك شاذٍّا بل وضيًعا،
طبًعا ينفي ال وهذا متوالية، بآهات عنه يعربون وألم توجع أنفسهم يف أثري قد جميعهم
العيش أحزان إىل يعود وإنما وحدها، الجنسية البؤرة إىل يعود ال اإلحساس هذا بعض أن
املرأة تثري كما الشاكي اللحن يثريها العربى، الرشق هذا يف كثرية وهي الحياة، ومتاعب

وتبكيهن. املأتم يف املعزيات أحزان النادبة
ولذلك الجنيس، التوجع بؤرة هي أغانينا من والشكاية للتوجع الكربى البؤرة ولكن
أو أمهاتنا نصحب أن نحب وال األغاني، هذه من خجًال جميًعا نحس الرجال فنحن

مرصية. موسيقية حفلة إىل أخواتنا أو زوجاتنا
بل رجولة، فيها نجد زلنا ما ولذلك آخر، وسط يف نشأت فقد الريف «مواويل» أما
يشبه الذي االنتعاش ذلك يخالف إليها نستمع عندما سليًما انتعاًشا نحس بحيث فحولة،
«املازوكية»؛ يسمى بما تحفل التي األغاني تلك إىل نستمع عندما به نحس الذي االرتخاء

والتوجع. التألم أي:
املرصية، النفس تربي جميًعا ألنها يهمل؛ أن يجوز مما وموسيقانا أغانينا وليست
الحياة يف واتجاًها موقًفا مستمع لكل يعني إذاعته عقب الفضاء يف يتجاوب الذي واللحن
التوجع هذا نفوسنا يف تفيش األلحان هذه نرتك أن الخري من وليس منها، فرتة يف أو
ال إيحاء الحارضة بحالها وهي املازوكية، النسوية الجنسية العواطف هذه أو النسوي،
النفسية الرؤية وبني بيننا يحول ضباب هي بل التخنث، بل الضعف، إلينا يوحي ينقطع

السليم. النفيس اإلحساس أو الحسنة
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النقد وحسبي طاقتي، فوق هذا فإن لإلصالح، برنامًجا أضع أن شأني من وليس
اإلصالحية: الوسائل بعض إىل اإليماء مع

يالزم وهو نشأ قد منهما كًال وأن مرص، يف واملوسيقا الغناء تاريخ ننىس أال يجب (١)
الفاحش. النسوي الرقص ويناغم

املستمع؛ عند يعقبه الذي باإلحساس الغنائي أو املوسيقي الدور نقيس أن يجب (٢)
واالنحطاط؟ والتوجع إحساسالحزن هو أم واالرتفاع والشهامة إحساسالشجاعة هو هل

املرصية. األغنية إىل لحنه وننقل األوربي املوسيقي الدور ندرس أن يجب (٣)
الغنائي الدور يف والشهوة العاطفة وليس والتعقل الوجدان تنبيه نتوخى أن يجب (٤)

املوسيقي. أو
تالزمه تزال ال التي أغانينا إلغاء فواجبنا لدعارته، املرصي الرقص ألغينا لقد (٥)

مجراه. يف وتسري وتناغمه
املرصية. النفس إلصالح ملحة حتمية رضورة املوسيقا لدراسة أوربا إىل البعوث (٦)

لإلصالحات. مقرتحات وليست إيماءات هذه
نفسيٍّا لونًا يتخذ نوعه، كان أيٍّا البرشي، النشاط أن — قلت كما نذكر— أن ويجب
من نفسيٍّا لونًا يتخذون أعمالهم يؤدون حني والتاجر والكاتب واملحامي فالطبيب معينًا.
واألغنية الرتاخي، أو والتوتر الكمد، أو والطرب الجبن، أو الشجاعة لون هو األداء هذا
نسمعها، التي األلحان مع تتجاوب أوتاًرا نفوسنا يف ألن اللون؛ هذا لنا تعني نسمعها التي
فإننا وترهل، ونعاس وتكرس، وضعف وتوجع، بفتور أعمالنا نؤدي أن نكره كنا فإذا
هذا يف جميعها وألحاننا وأغانينا اإلحساسات، هذه إىل تؤدي التي األغاني نتجنب أن يجب

اإلحساسات. هذه إىل تؤدي الحارض الوقت
يف فأحس األوربيني املؤلفني من العاملية املوسيقية األدوار ألحد أحيانًا أستمع إني
تفكري، أو حركة إىل وأنبعث وأنتعش أتنفس فأنا الهواء، يف زاد قد األكسجني كأن نهايته

حيوية. حياتي زاد قد الدور هذا كأن
نفيس يف تنادي كأنها أحس ألني عربية؛ أغنية إىل أستمع عندما العكس ويحدث
ألم إنه أجل ألم؛ يف «آه» ألقول حتى والحزن، واالنهيار والرخاوة واملوت الضعف عنارص
والضعف. الرخاوة إيحاء النهار سائر إيلَّ يوحي األلم هذا ألن أكرهه؛ أن يجب ولكن لذيذ،

واألغاني. األلحان إصالح عىل يتوقف املرصية النفس إصالح إن
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بأدوار تثار الجيش شجاعة أن نعرف فإننا هذا؛ أقول عندما جديًدا شيئًا أقول ولست
عىل تساعد نفسية حال إليجاد الكاثوليكية الكنائس يف يستعمل واألرغن معينة، موسيقية

واالبتهال. الخشوع
الحال هي ما نسأل: أن يجب شعبية أغنية أو موسيقيٍّا لحنًا نؤلف عندما ولذلك

منهما؟ نريدها التي النفسية
واالجرتاء؟ اإلقدام حال أم واالستخذاء التخنث حال هي هل

أن هو البحث، هذا يف أصيًال جانبًا أهملت أني أحسست الفصل لهذا الطبع تجربة أقرأ وأنا
صورتيهما عىل والغناء الرقص صاغت التي هي املرسفة األنثوية بتقاليدها املرصية املرأة
أن يجب فقط أنثى إنها حيث من للمرأة، الرجل نظرة أن ذلك الحارضتني؛ الزريتني
بل مرسًفا، جنسيٍّا كالرقص الغناء جعلت التي هي النظرة هذه الستمتاعه، تتخصص

متوحًشا. جنسيٍّا
فنضع — القليل إال — نحن أما أنثويتها، عىل املرأة إنسانية يعيل أوربا يف فالرجل
تناجيان ويداها أعىل إىل وترتفع فتثب األوربية ترقصاملرأة ولذلك اإلنسانية؛ فوق األنثوية
الغناء يف هي ثم أنثى، تكون أن قبل إنسان هي إذ كفلني؛ لها أن تحس تكاد وال السماء،
ترقص وهي تلفتنا املرصية املرأة ولكن غنجة، فيها نغتمز فال أعىل، إىل ورأسها تغني
إلينا نقلت غنت فإذا نحسه، نكاد فال رأسها أما بالجماع، وتذكرنا وبطنها، كفليها إىل

أيًضا. اإلحساسات هذه بألحانها
والنضج، والتعقل بالجد ونطالبها الرجل، مع املساواة قدم عىل املرأة نعامل كنا ولو
يف وترقص تغني — عندئذ — ولكانت إليها، تنتقل — عندئذ — اإلحساسات هذه لكانت

األوربية. أختها تفعل كما وقوة وشهامة رشف
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ميالدهم. من األوىل الساعة منذ ونحرتمهم نحبهم أن هي لذلك الوحيدة الوسيلة
األول األسبوع يف بعد وهو ابنها ترضع التي فاألم بالعدل؛ نعاملهم أن ذلك ومعنى
طعامه، إىل مطمنئ غري وتجعله إليه تيسء إنما يشبع أن قبل الثدي عنه تنزع ثم عمره، من
إىل يذهب حتى منه تنزعها ثم بلعبته، مشغول وهو يتغدى كي طفلها تنادي التي واألم
ربما بل وكراهة، قلًقا نفسه يف تغرس وهي معه، متمدن غري سلوًكا تسلك إنما املائدة،

عداوة.
أو الكتاب يخطف أن أو منا، الطعام طبق أحد يخطف أن نحب ال الكبار فنحن
منه ينتزع الذي الطفل ولكن التعقل، عىل أقدر نحن ذلك ومع نقرءها، التي الجريدة
اللعبة أو الثدي خطف يف يجد وهو أكرب، فيه فاألثر يتعقل، ال اللعبة منه تخطف أو الثدي

العمل. هذا يتكرر عندما وخاصة نفسيٍّا؛ قلًقا
أن ويحب الحيوان سلوك يسلك فهو عقليٍّا، وليس عاطفي أنه الطفل يف ما وأسوأ
بالتعقل. رويًدا رويًدا فنعامله ينمو حتى به نتدرج ثم صغريًا، حيوانًا كان لو كما نعامله
تبنى الذي الطراز هي البيت يف الطفل يقضيها التي األوىل الخمس أو األربع والسنوات
منه يقبل الذي األول املجتمع هي العائلة ألن املجتمع؛ يف ذلك بعد العاطفية رجوعه عليه
ولذلك … جدٍّا كبري بل كبري، بمجهود إال حياته طوال ذلك بعد واألوزان القيم جميع الطفل

تغيريها. يف ينجح قلما
يكن لم ألنه تثبت؛ إنما العاطفية بالرجوع عنده تمت التي واألوزان القيم وهذه

كلها. يرفضها أو بعضها يرفض حتى يتعقل
فإنه ويبطش، ويزعق األب يصخب حيث الخوف؛ من وسط يف تربى قد كان فإذا

مخوفون. أباه يشبهون الذين الرجال أن عىل ينشأ
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يخاف فإنه رئيًسا، أحيانًا يكون كما لألب، السيكلوجية املكانة له بأحدهم التقى فإذا
الخوف. من درجة الخجل ألن الرجال؛ سائر لقاء عند يخجل وهو مقابلته، عند ويجزع
فإنه الكبري أخيه من أو والديه من البيت يف كثريًا رضب قد الطفل هذا كان وإذا

الهوان. يحس وضيًعا ينشأ
هو إذ الحياة؛ يف ينجح لن ولكنه الخضوع، تعلم قد ألنه دروسه يف ينجح قد وهو

واإلقدام. الجرأة حرم قد
يخاف فهو نفسه، يف راسخ الخوف ألن مختلفة؛ نفسية أمراض يف يقع قد هو ثم
أنه يف يشتبه التي األمراض أحد عن الصغري الخرب ويخاف والربق، الرعد يخاف يشء؛ كل

املالية. الخسارة ويخاف عمله، من الفصل ويخاف بها، مريض
عىل الصبيان ثم األطفال ندرب أن يجب ولذلك الشجاعة؛ هي النفسية والصحة

الشجاعة.
كلمة أمامهم نذكر أال علينا الظالم، يف يسريون كيف نعلمهم أن علينا ناحية فمن

بعبع. أو عفريت
مع الحديث وعىل وإقدام، جرأة من فيه ملا الريايض النشاط عىل ندربهم أن وعلينا
الزجر حاالت يف إال نصفعهم أو نرضبهم أن ألنفسنا نتيح أال يشء كل قبل وعلينا الكبار.

املخاطر. عن
اقرتب إذا فنرضبه الخطر، يف الوقوع من الطفل ملنع الزجر نستعمل أننا هذا ومعنى

طمأنينته. إليه تعود حتى واملصالحة املمكن التفسري مع النافذة، أو النار من
تجدي ال ولكنها الزجر، يف تجدي العقوبة ألن يدرس؛ كي نرضبه أال يجب ولكن
تفعل». «أال منها: يراد إيجابية وليست سلبية العقوبة إن أي التحريض؛ أو اإلغراء يف بتاتًا
ولعله … قسوة من به يعامالنه بما الجبن عىل طفلهما تنشئة يحذرا أن األبوين وعىل
الشاب، يف ثم الصبي، يف ينشأ قد السلبي الجنيس الشذوذ بأن اآلباء نذكر أن الحسن من

«ال». كلمة عىل اإلرصار عن والعجز الجبن بسبب
موقًفا منه يقف فهو منه، أكرب العادة يف يكون يراوده الذي الشخص أن هذا ومعنى
من عليه ونشأ تعلم بما له يستجيب والصبي الرئيس، أو األب موقف يشبه سيكلوجيٍّا

وذل. خضوع
الرجوع سوى هذه وليست واالتجاهات، العادات من مجموعة هي أخالقنا إن
التلميذ تفوق يكون وقد الطفولة، منذ نفوسنا يف غرست التي األوىل العاطفية االنعكاسية

106



رجاًال؟ أطفالنا نجعل كيف

الصبي ألن عادة الفشل يكون قد كما االنتصار، حب عىل البيت يف نشأ ألنه عادة فصله يف
بالذل. والرىض واالستكانة العجز الطفولة منذ تعود قد

هو بل وصالبة، عناد وفيه الفشل عند املحاولة يكرر الشجاعة تعود الذي والصبي
يستكني له أبويه لرضب الجبن تعود الذي والصبي … رجًال يكون عندما ذلك يفعل

للرضب. يستكني كما للفشل
السلبي الجنيس الشذوذ يف يقع قد والخوف الجبن عىل نشأ الذي الطفل أن ذكرنا وقد
يطلب ما كل عىل الحصول تعود الذي املدلل الطفل أن تذكر واآلن الخضوع، تعود ألنه
احرتام أو غريه إحساس يبايل ال — ألنانيته — ألنه إيجابي؛ جنيس شذوذ عىل ينشأ قد

االجتماعية. العادات
العادلة. الرشيفة النزيهة املعاملة نعاملهم أن أبنائنا لرتبية السوي الطريق إن

أوالدهم؟ تربية يسيئون الذين اآلباء هم من
ويتزوج أوالده أم يرتك الذي واألب تدللهم، التي واألم يرضبهم، الذي القايس األب هم
أو الحرمان يجدون حيث أبيهم، زوجة مع يعيشوا كي يأخذهم أو همًال، ويرتكهم غريها

عليهم. ألبيهم إخوتهم تمييز
جو البيت يف فيعممون األطفال، أمام ويتسابون يتشاجرون الذين اآلباء أيًضا وهم

والخوف. والشقاق الخصومة
عواطفه، فيه وترتبى أخالقه، الطفل فيه يتعلم الذي األول املجتمع هو البيت إن
والنزاهة بالرفق األطفال ويعامل والوفاق، بالحب يتماسك عادًال، راقيًا املجتمع هذا فليكن

تدليل. وبال قسوة بال
العادلة املطالب فيه وتستجاب الرأي، حرية فيه تحرتم حرٍّا معهًدا املجتمع هذا ليكن

الكبار. قبل للصغار
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هذه عىل يرتفعون املمتازين املفكرين بعض أن وصحيح للثياب، كما أزياء لألفكار إن
املتوالية التغريات حماقة عن يرتفعن الحكيمات النساء بعض أن كما يبالون، وال األزياء
يلقي العيش أو التفكري يف املألوف الزي عن واالنحراف قلة، هؤالء ولكن األزياء. يف

أحيانًا. الخاصة من بل العامة، من البالغ االستهجان
أن يجب األذكياء فأبناء مألوًفا؛ تفكرييٍّا زيٍّا بالوراثة اإليمان فيه كان وقت جاء وقد

مغفلني. يكونوا أن يجب املغفلني وأبناء أذكياء، يكونوا
وقد الحق، من قليل ولو يشء عىل كان إذا إال الجمهور بني باطل يعيش أن يمكن وال

الحق. كل يكن لم ولكنه الحق، من يشء عىل بالوراثة القول هذا كان
كما واألبناء، اآلباء بني الجسمية الصفات يف ينكر أن يمكن ال الوراثة أثر أن ذلك
كذلك األمراض، لبعض االستعداد ويف وقرصها، القامة طول ويف الوجه تقاسيم يف نرى

النفسية. االتجاهات بعض يف واضًحا األثر هذا نرى
بني االختالف أن تثبت األدلة جميع ألن «بعض»؛ كلمة عىل هنا نرص أن يجب ولكن
حيث من األخالق ويف الثقايف، واالتجاه االجتماعية، املكانة ويف والخيبة، النجاح يف األفراد
قليل يف وليس — الحاالت أكثر يف يرجع إنما هذا كل الرذائل، إىل والجنوح الفصائل التزام

الوراثة. إىل ال الوسط إىل — منها
خالة ابن هو الرجل هذا فإن الوراثية»، «العبقرية كتاب صاحب جالتون نذكر وهنا
،١٨٥٩ سنة األنواع أصل يف كتابه داروين أخرج وقد التطور، نظرية صاحب داروين
يف القوي إن أي البقاء»؛ «تنازع هي نظريته عليها بنى طبيعية سنة أو قاعدة أهم وكانت
يلتفت ولم وينقرض، الضعيف ويموت ويتناسل القوي فيبقى الضعيف، يغلب الطبيعة
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أسباب يف بحثه من الناحية هذه أهمل بأنه ذلك بعد اعرتف وقد الوسط، إىل داروين
التطور.

بأن قال الذي اإليطايل العالم لومربوزو إىل داروين من بالوراثة اإليمان انتقل وقد
املجرم دام وما والذراعني، والكف الوجه يف معينة سمات للمجرمني وأن وراثي، اإلجرام

بالوراثة. مجرم فهو ورثها، قد إنه إذ له؛ صالح فال السمات بهذه ولد قد
حني «األشباح»، درامته يف أبسن هنريك الكبري األديب عند اإليمان هذا مثل ونجد
عهره يعزو — املؤلف أي — وهو الخادمة، عىل يهجم عاهًرا شابٍّا املرسح عىل لنا يخرج
أبى القسيس ولكن بالطالق، منه التخلص حاولت أمه وأن عاهًرا، أيًضا كان أباه أن إىل
يتضح كما مخطئًا القسيس هذا وكان الزوجية. الحياة عىل باإلبقاء لها ونصح ذلك، عليها

العاهر. الشاب هذا يف تمثلت فاسدة ثمرة وهي الزواج، ثمرة من
الزاني السكري وابن بالطبع، مجرم املجرم ابن بالوراثة: اإليمان وصل الحد هذا إىل
وحاجات الحوادث وِعرب العيش ومصادفات والتعليم الرتبية وكأن بالطبع، زاٍن سكري
تغيري يف له قيمة ال هذا كل االستماع، من والحرمان املتاحة والفرصة الثري وسلطة الفقري

نقصه. أو الذكاء وزيادة األفراد
املشكالت من مشكلة قريب وقت إىل كانت الذكاء زيادة إن أقول؟ ماذا بل
أبناء من ومثلهم املتحدة، الواليات يف الرتبية علماء من مئة نحو إن حتى السيكلوجية،
بأن يقول ففريق خصومة؛ يف بل حدة، يف ويناقشونها يبحثونها كانوا األخرى، األقطار
والوسط الحسنة بالرتبية قليًال يزيد هو بل يقولون وآخرون يزيد، ال موروث الذكاء

املالئم.
الدافع إن وتقول الحائط، عرض بالوراثة ترضب الجديدة السيكلوجية جاءت ثم
ثمرة هي الجريمة وأن معني، وسط أوجدها نفسية) عقد (أي: مركبات هو اإلجرام إىل

غري. ال الوسط
فإن عليه، االعتماد بل به، التعلق إىل تدعو قوية ظروًفا وجد بالوراثة اإليمان هذا ولكن
ممتازون اإلنجليز «نحن بالوراثة اإليمان هذا لوال لتعيش تكن لم الربيطانية اإلمرباطورية
واملرصيني الهنود مثل نستعمرها؛ التي األخرى الشعوب أما واألخالق، والكفاية بالذكاء
ولذلك واألخالق، والكفاية الذكاء يف ناقصة فمنحطة والصينيني، والجاويني واإلفريقيني
ظهره عىل يحمله األبيض، الرجل عبء هو االستعمار وهذا بها، رحمة نستعمرها نحن
يكافحون الذين وأولئك والصفر، والسمر السود من املتوحشني بني الحضارة ينرش كي
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الشعوب وبني املجيد اإلنجليزي الشعب بني الوراثية الفروق يدرون ال جهلة االستعمار
الدنيئة». األخرى

بالوراثة، أؤمن ال أني يعتقد أال كتبت الذي هذا كل بعد القارئ إىل فرجائي وبعد،
الناس بني الكفايات يف التفاوت أن وهو جديد، إيمان إىل وصلت لكني أنكرها، أني أو
يف كبريًا أثًرا للوسط وأن وتنميته، تربيته يمكن الذكاء وأن الشأن، كبري ليس بالوراثة

الذكاء. درجة يف بل الحرفية، والكفاية النفيس واملزاج األخالقي االتجاه تعيني
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املعاني من الكلمات بهذه يتصل ما وسائر والنشاط واملثابرة واالجتهاد الجد نعد كنا
أما االعتدال، حدود فيها التزمنا إذا كذلك وهي والشبان، الصبيان نلقنها أن يجب فضائل
النفسية املؤثرات من أحدثت ألنها رذائل؛ إىل الفضائل هذه نحيل فإننا وبالغنا أرسفنا إذا
يحتاجون وقلق مرض يف فهم يطيقونه، ال ما املجهودين «املجدين» أولئك من كثري عند

منهما. العالج إىل
كانت زراعية بيئة يف نشأ قديم تراث هي إنما شابههما وما واالجتهاد الجد وكلمات
األخالق من والتكاسل الرتاخي ألن إليها؛ تحتاج كانت ألنها الفضائل هذه عىل تحث
املواعيد وحيث الهرولة، بل الرسعة حيث املدن، بيئة يف األيام هذه نعيش ولكننا الريفية،
بل النهار، من املتأخر العمل لتأدية السهر وحيث الساعات، قبل بالدقائق تعنيَّ التي
األحوال هذه وكل الريفيون، يعرفها ال التي واالجتماعية املالية واالهتمامات الهموم حيث
األيام هذه نعيش ال بأننا القول علينا يصح ولذلك متشنجني. أحيانًا بل متوترين، تجعلنا

بأعصابنا. نعيش ما قدر بعضالتنا
الواجبات من كثرية أعباء نتحمل فإننا جميًعا؛ يعمنا الذي القلق هذا هنا ومن
إىل ننكفئ عندما حتى راحة يف ترتكنا ال ثقيلة تبعات أثرها يف تجر التي االجتماعية
وأحيانًا اليقظة، واهتمامات النهار بهموم نيام ونحن نحلم ما كثريًا إننا بل للنوم، الرسير
أحس مكانه، واقف وهو يتذبذب فجعله موطره دار قد الشارع، يف أتومبيًال أجد عندما
يتذبذبون الناس من كثريًا أن هو اجتماعيٍّا، رمًزا بل سيكلوجية، فتنة املنظر هذا يف أن
سكينة من عليهم يبدو مما الرغم عىل األتومبيل، هذا مثل ويتشنجون ويتوترون بالقلق

وجمود.
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يف نحن مما أكثر الحارضة ظروفنا يف واالسرتخاء الكسل إىل حاجة يف نحن ولذلك
حضانة إىل يحتاج الناجح املثمر التفكري أن ننىس ال أن وعلينا والنشاط، الجد إىل حاجة
يتيحان واسرتخاء كسل النهاية يف هي الحضانة وهذه بمجهود، يثار وال املخ فيها يرقد
هناك وليس شهوًرا، أو أياًما الحضانة هذه تبلغ وقد مهل، عىل املوضوع تقليب للذهن

الكسل. هذا إىل يحتاج وهو إال مرشوًعا يهيئ أو فكرة يبتكر عبقري
جراحية عملية بعد شهرين، أو شهًرا الرسير يلزمنا الذي املرض يكون أن يحدث بل
أن الحاالت هذه مثل يف يحدث ا، تامٍّ وقًفا النشاط ووقف االعتكاف إىل تضطرنا — مثًال —
يف والتفكري ماضيه، مراجعة عىل تحمله والتثاؤب واالسرتخاء الكسل من املريضفرتة يجد
معاىف ليس وهو الفرتة هذه نهاية يف يهب وعندئذ وترصفاته، أخالقه ومراجعة مستقبله،
آخر، شخًصا فيه نجد إننا بحيث التفكري، يف جديًدا برنامًجا صدره يف يحمل بل فقط،
صورة يف نعمة املرض هذا مثل يكون وعندئذ قبل، من نعرفه كنا الذي الشخص ذلك غري
إىل يحتاجون الحقائق عن الذاهلني املجتمع تيار يف املسوقني أولئك من منا وكثري نقمة،
مسرتخون وهم للحياة الصحيحة واألوزان القيم إليهم ويعيد ينبههم املرضالذي هذا مثل

الرسير. يف كاسلون
الذي الريفي سكينة فقدنا وقد املدن، سكان نحن علينا يتسلطان والهم القلق إن
ماشيته، وصحة محصوله زيادة عىل همومه واقترصت بالطبيعة، واستمتع بمعاشه قنع
وعيننا نقرأ نحن بل الجريدة، يف املفزعة العالم أخبار نقرأ عندما الصباح يف نقلق فنحن
فنتنهد الغالء عن نسمع ونحن فيه، املنتظر اللقاء نكره ميعاد عن نتأخر لئال الساعة عىل
املستقبل يف نفكر عندما ونقلق واألقمشة، والبقول اللحوم وأثمان األوالد مرصوفات ونذكر
وهو موطره يدور الذي كاألتومبيل نتذبذب — قلت كما — يجعلنا هذا وكل املجهول،

مكانه. يف واقف
يجب أي: الحارضة؛ ظروفنا تتطلبها التي الفضائل من الكسل نعد أن يجب ولهذا
عاجزون أننا وجدنا وإذا همومنا، ننفض وأن ونسرتخي، ونتثاءب رسيرنا إىل ننكفئ أن
أو الزاهية، نرضته يف الربيع حيث الخالء إىل نقصد أن — عندئذ — فعلينا نفضها عن
التوتر هذا ألعصابنا يبقى أن وقلَّ ونلعب، ونجري فننشط املنعشة، برودته يف الشتاء

املدينة. عن النائية الحقول يف واملرح اللعب هذا بعد املضني
اليوم هذا نقيض أن من بدًال ونلعب نلهو كيف نتعلم أن يجب األحد أو الجمعة ويف
الوقت بها نقتل التي الحظ ألعاب من غريه أو الورق نلعب أو القهوة عىل نركد ونحن
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أن من بدًال واالنتباه القلق تزيد األلعاب هذه ألن اسرتخاء؛ أو راحة منها نصيب أن دون
صامت. اهتمام هو وإنما راحة ليس القهوة عىل الركود أن كما تنقصهما،

هذا فإن بالشص، السمك صيد النفس به تسرتخي الذي املنعش اللهو أنواع ومن
لهو وهو ملمارسته، عظمى مساحة النيل يف أن مع عندنا، قليل ولكنه أوربا، يف كثري اللهو
تجابههم ممن واإلدارة الرياسة يف يعملون من وجميع األعمال ورجال واألدباء الساسة
ملرشوعاتهم الحضانة يجدون وأيًضا االسرتخاء، يجدون وهؤالء واملشقات، الصعوبات

الشص. دودة يعض الذي السمك ينتظرون املاء إىل وهم واخرتاعاتهم،
املعروف اكتشافه إىل يصل لم أرخميدس فإن املثمر، للتفكري رضوري واالسرتخاء
أوريكا أوريكا، يصيح وهو هب وقد باملاء، يلعب الحمام يف كان حني االسرتخاء وقت إال

وجدتها). (وجدتها،
وضع فإنه للتفكري، النفسية التوترات رضر لنا توضح تجربة إىل هوهلر عمد وقد
الباب فتح ثم القفص، خارج ولكنها أنفه تحت الحلوى من قطعة قفص يف قرد أمام
بالهم، نفسه وتوترت الحلوى اشتهى قد كان القرد ألن ولكن ويأكلها، يخرج كي للقرد

يفكر. لم أي: يخرج؛ ولم للباب االلتفات يستطع لم
عىصمنفصلة، القرد يدي بني ووضع موزة القفص خارج وضع حني حدث وكذلك
بالعصا املوزة إىل يصل أن القرد وحاول املوزة، تبلغ طويلة عصا فتؤلف تتداخل ولكنها
قد الجوع ألن ويجرها؛ فيبلغها تطول حتى العىص مداخلة يف يفكر ولم يبلغها، فلم
هدأ القفص من أخرى ناحية إىل وتركها يئس فلما التفكري، يمنع توتًرا نفسه يف أحدث
عصا صارت حتى وداخلها العىصفجمعها إىل هب وعندئذ الجوع، توتر عنه وذهب قليًال،

التوتر. ورضر االسرتخاء قيمة هنا ومن ويجرها، املوزة بها يبلغ أن استطاع طويلة
كما قيمته للكسل نعرف وأن نهرول، وال عيشنا يف نتئد أن يجب أننا القول وخالصة
والكسل واالجتهاد، للجد حدوًدا نعرف كما قيمته والكسل واالجتهاد، للجد حدوًدا نعرف

مقلق. جشع وأحيانًا طمع، فهما واالجتهاد الجد أما مريحة، قناعة ذلك بعد
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اتبع أنه — مثًال — يذكر فإنه بقلمه، نفسه عن كتب ما لداروين قرأت ما أحسن من
آرائه، ضد تكون والتي به، مرت التي املشاهدات جميع تدوين هي يخالفها، لم قاعدة
ما يصحح أو يغري أو وينقح نفسه يراجع كي بها يحتفظ وكان استنتاجاته، تخالف أو

إليه. وصل قد يكون
نظريته، أو رأيه يؤيد ما املشاهدات من يجمع أنه العادي الكاتب عند املألوفة والعادة
ولكن واستعراضاتنا، آرائنا يف عقائدنا يخالف يشء كل عن ليشيحان والعقل العني إن بل
تناقض التي املشاهدات أو الحقائق يدون أن عىل يحمله كان داروين عند العلمي الحذر

ونظرياته. فروضه
الثقايف. أوربا وجه غريت التي مؤلفاته يخرج أن استطاع الحذر وبهذا

فنصحح نفسه، داروين بها أخذ التي القاعدة بهذه نأخذ بأن جميًعا أجدرنا وما
يف العام تفكرينا ويف بهم، نختلط ملن الخاصة معاملتنا يف املتسلطة أوهامنا ونبدد آراءنا،

واألخالق. واالقتصاد السياسة
سيئ، رجل هو نعرفهم الذين األشخاص أحد أن عىل العائلية ظروفنا يف ننشأ فقد
العكس، وجدنا أعماله وأحصينا سلوكه تأملنا فإذا عقيدة، كأنه ويتجمد الرأي هذا وينمو
والقال القيل تركنا قد ألننا املصنع؛ أو املكتب يف لنا زميل عن األوهام أسوأ نتوهم وقد
يعيد أخالقه معاينة من القليل ولعل افرتاء، كان عنه قيل ما لعل ولكن علينا، يتسلطان

الحقة. مكانته إلينا يعيد كما اتزاننا إلينا
بعض عىل الحقد فينا غرست التي العقائد موروث من بالكثري نعيش نحن ثم
أسلوب عىل — واملعاينة التأمل من القليل أن مع األديان، أو املذاهب بعض أو الطوائف
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أو واألديان الطوائف هذه من نقف ويجعلنا املوروثة، العقائد هذه يغري قد — داروين
البغض. موقف من بدًال الحب موقف املذاهب

االستهتار عن — مثًال — أسمع ما كثريًا فإني واألخالق، السياسة يف الشأن وهكذا
هؤالء وكأن نمارسه، الذي والرشف نعرفها التي العفة تعرف ال وأنها األوربية، املرأة يف
كله العالم عىل يتسلطون شبابًا تربي التي األم هي أنها ينسون أخالقها عليها الناعني
بأن القول عىل يزيد ال أخالقها يف استهتار من نزعمه ما كل وأن ورجولتهم، بذكائهم
وصفها كما أكثر ال عادات األخالق وأن ونسائنا، فتياتنا أخالق تخالف هذه أخالقها
ما هي هل للمرأة الفاضلة األخالق عن واملقارنة للبحث مجاًال هناك وأن طاليس، أرسطو

أوربا؟ يف نجد ما أو مرص يف نجد
تنقض التي والعقيدة ينقضرأينا، الذي الرأي نتقبل مفتوحة عقولنا تكون أن يجب
أنفسنا نربي وبذلك واألصح، باألحسن نأخذ حتى العلمي باملنطق الجميع ونبحث عقيدتنا،

نفسه. داروين ربى كما
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قد يكون أن النفيس، الرشد سن بلغ قد وأنه ناضج، اإلنسان أن عىل يدل ما أعظم
يتكيف بأن يرىض بحيث التغري عىل مرن قد وأنه السيئة، الطفولة عادات من تخلص
ومصلحته تتفق أخرى عادات والجسمية والنفسية الذهنية عاداته فيبدل الجديد، للوسط

فيه. يعيش الذي املجتمع ومصلحة
أنهم نعتقد ألننا كثرية؛ نفسية واستجابات رجوع يف أطفالنا مع نتسامح ونحن
بالفعل، يحدث ما هو وهذا أنفسهم، من بباعث عنها سيقلعون الشباب يبلغون عندما
— وذلك ثابتة، واالستجابات الرجوع هذه يجعل ما املرسف التسامح من هناك ولكن
من يجد فال ينشأ وحني منه، يقع خطأ أي عن بتاتًا نزجره فال الطفل ندلل حني — مثًال
املسكني ويندفع الطفولية، العادات فيه فتثبت رئيس، أو زميل أو معلم أو أب من يزجره
العمر. من الخمسني أو العرشين بلغ حني حتى يضبطها كيف يعرف ال قهرية بعواطف
عناده ويرصعىل العمر، من الثالثة أو الثانية يف وهو يعاند أبواه تركه طفًال تصور
أو البيت من يخرج أن عىل أو الحلوى، من القطعة تلك أو الطعام من اللون هذا بشأن
سوف هذه الطفولة عادات أن نعتقد ألننا كثريًا؛ يلفتنا ال الترصف هذا فإن فيه، يبقى
أبويه يعيص الطفل هذا أن نجد حني سنوات ثماني أو سبع بعد نفاجأ ولكننا تتغري،
أو جديًدا حذاء له اشرتيا إذا إال الدراسة عن اإلرضاب عىل ويرص املدرسة، إىل الذهاب يف
بحيث عناد إىل خصومته استحالت أحًدا خاصم فإذا الرجولة يبلغ قد هو ثم جديدة، بذلة

بسببها. قضايا يف ويتورط عنها، ويتحدث الخصومة هذه يجرت وهو أيامه كل يقيض
ذلك ومع الخمسني يبلغ رجًال عرفت فقد اآلخر، الطراز هذا — مثًال — تصور أو
هذا معه يقضوا كي أصدقائه من ثمانية أو سبعة دعوة املايضإىل النسيم شم يوم يف عمد
أعظم كان ما ولكن األصدقاء، إليه بكر اليوم هذا صباح كان فلما وطرب، قصف يف العيد
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هو داعيهم سافر فقد فارغ، والبيت ضخم بقفل مقفًال مسكنه باب وجدوا حني دهشتهم
أخرى. بلدة إىل وعائلته

الرجل ولكن ونكاته، وألعابه تتسق وهي طفل، منها يضحك العملية النكتة وهذه
يرىضألصدقائه ال وألنه الرشف، كلمة هي الوعد كلمة ألن السلوك؛ هذا من يشمئز الناضج

جميل. سنوي لعيد الفوت هذا
نصيحة فال املرسف، التسامح فيجد األلعاب هذه يؤدي طفولته أيام كان الطفل وهذا
أصدقاءه به يؤذي السخيف املزاج هذا فيه فبقي شب قد ذا هو وها عقوبة، وال توبيخ وال

عمره. من الخمسني يف وهو حتى
يرسل حني األربعني أو الثالثني سن يف طفلة أو طفل يفعله ما السلوك بهذا وشبيه

أقاربك. أو أصدقائك من فالن نعي عن أبريل أول يوم تلغراًفا إليك
يزال ال العمر، من الستني أو الخمسني يف رجل األنانية، الشخصية تلك يعرف وكلنا
أن يريد إذ االقتنائية؛ األنانية بتلك وطنه وإىل عائلته وأعضاء زمالئه وإىل الدنيا إىل ينظر

وحدي. أنا الحياة: يف وشعاره وينهب، ويخطف يقتني
فلست جفت، عواطفه وأن عظيًما، أذى نفسه آذى أنه نجد اإلنسان هذا نتأمل وعندما
إذ يصادقه؛ أن عن فضًال يجالسه أن يحب من أرسته من له تجد لست بل صديًقا، له تجد
جميع ألن والرشف؛ والحنان العطف من خلو أنه عىل املختلفة ترصفاته يف برهن قد هو
أن ويأبى الثقافة يحتقر إنه بل أناني، انفرادي صميمه يف وهو اجتماعية الفضائل هذه
اإلنسان يكن لم وإذا اجتماعية، صميمها يف الثقافة ألن كتاب؛ رشاء عىل قروًشا ينفق
أو الفراعنة يفكر كان كيف يبايل وال ذهنه يثقف ال فإنه باملجتمع، مهموًما بل مهتًما،

عرصنا. يف واإلنجليز األملان يكتب ماذا أو اإلغريق،
دنشواي يوم الفظيعة، يوم الفجيعة، يوم رأيته … األنانيني هؤالء من واحًدا أعرف
الربيطاني، االستعمار عليهم سطا الذين للمساكني والشنق الجلد وصف يقرأ وهو يضحك،

.١٩٠٦ سنة يف وذلك
ترششل ويصف الوطنية، الحركات من ويسخر يضحك ذلك بعد بقي وقد

العالم. يف رجل أعظم بل عظيم، رجل بأنه االستعماري
وتُرك كثريًا، ُدلل قد البكر االبن أن إىل يرجع العالقات يف شقاء من تراه ما ومعظم
كان لو كما وأخوته أمه ويرسق يخطف صائًال اقتنائيٍّا فنشأ إصالح، أو تنقيح بال ألنانيته
عىل الصغرية ترصفاتهم يف الكبار األطفال هؤالء أتأمل وأحيانًا العمر. من الثالثة يف طفًال
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يشبه بنهم يأكلون فهم واضحة، األطفال أخالق فأجد الحديث، يف املخالفة وقت أو املائدة
عندما يضحكون وهم بأقدامهم، األرض يرضبوا حتى الجدال يف يصخبون وهم الخطف،
بعاهاتهم، املعيوهني يعريون وهم نكتة، النكبة كأن الناس، بأحد وقعت بنكبة يسمعون

إلخ. … أطرش صمم به من أو واألصم «أعور»، عندهم فاألحول
الرسقة إىل االقتنائية أنانيته يف يتطوح األغلب يف ألنه الحياة؛ يف األناني ينجح أن وقلَّ
النهاية يف ألننا كثرية؛ اجتماعية صفات إىل يحتاج الذاتي واالرتقاء السجن، إىل تسلمه التي
ووجاهة رشًفا االرتقاء هذا من ننشد نحن إذ للمجتمع؛ نرتقي وإنما ألنفسنا نرتقي ال

حسنة. اجتماعية عواطف أنفسنا يف تثري الغايات وهذه ومقاًما،
تطفح ونثور نغضب حني فإننا العمر، من السبعني بلغنا ولو أطفال ما حد إىل وكلنا
الطفولة، آثار من الكلمات وهذه ذلك، وأمثال الكلب» «يابن بكلمات منا الرغم عىل أفواهنا
الخصم رضب إىل نهب قد الظروف هذه مثل يف ألننا أيًضا؛ تثار الطفولة عواطف إن بل

ركله. أو
كلمات يكتب وهو خصومها سب يف األحزاب تستخدمه الذي املهاتر الكاتب وهناك
املكافآت؛ أعظم يستخدمه الذي الحزب من ويجد فصحى، بلغة ولكن الكلب» ابن «يا مثل
مرص. يف ذلك عىل عديدة أمثلة رأينا وقد األطفال، بأسلوب السياسة يعالج الحزب هذا ألن
كاملة أمة ملحو الهيدروجينية أو الذرية القنبلة يخرتعون الذين العلماء هناك بل
قتل يبالون وال يقعقع، عظيم صاروخ هي إذ لعبتهم، أو بقنبلتهم كاألطفال فرحون وهم
ينضجوا. لم — العلماء هؤالء أي: — ألنهم والفتيات؛ والشباب واملسنني واألمهات األطفال
سن يف أطفاًال يكونوا أن لهم تتيحوا وال أطفالكم، تغمر األنانية ترتكوا ال اآلباء، أيها

الخمسني.
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الجمهور لها ارتاع فظيعة جريمة وقعت قد وكانت باريس، يف كنت ١٩٠٩ سنة حوايل
قتلها، ثم العارشة، تتجاوز لم بصبية فسق املجرمني أحد أن هي الصحف، بها واشتغلت
الجمهورية رئيس ولكن باإلعدام، املحكمة عليه وحكمت ذلك، بعد بها وفسق قتلها هو أو

عام. كمبدأ اإلعدام عقوبة يكره كان ألنه املؤبد؛ السجن إىل العقوبة خفف
من للجرائد وليس أسابيع ومضت اإلعدام، رضورة يف وألح العام الرأي وهاج
اإليطايل العالم لومربوزو كان الوقت ذلك ويف الجريمة، وهذه املجرم هذا سوى موضوع
جميعها ويعللها والجنون، والعبقرية الجريمة يبحث وكان عاملية، بشهرة يستمتع

إلخ. … واليد والقامة والوجه الرأس يف معينة وبعالمات بالوراثة،
أن يولد أن قبل له مقدًرا كان إنسان كل وكأن أقواه، عىل بالوراثة اإليمان وكان
ال الوسط وأن الوراثة، بمحض مستقيًما أو مجرًما غبيٍّا، أو ذكيٍّا رذًال، أو فاضًال يكون

الوراثي. التغيري أو األخالقي التوجيه يف بتاتًا له قيمة
هاج الذي الفاسق املجرم هذا بشان لومربوزو استشارة إىل الفرنسيني أحد وعمد
وطلب املجرم، يد إنها قال يد صورة اإليطايل العالم هذا إىل وأرسل الفرنيس، العام الرأي
اإلجابة يف لومربوزو يتأخر ولم إجرامه، عىل تدل التي العالمات يوضح أن لومربوزو من
فظيع مجرم يد هي اليد هذه أن عىل يدل واضح بيان وبه برده بعث فإنه الطلب؛ هذا عىل

الوراثي! اإلجرام بعالمات يتسم
وبيان اليد صورة نرشت التي الجرائد إىل أرسله الرد هذا الفرنيسعىل هذا حصل وملا
هذا يد صورة أرسل قد يكن لم فإنه خبيثًا، ماكًرا كان الفرنيس هذا ولكن لومربوزو،

هيجو. فكتور العظيم الكاتب ليد الصورة كانت وإنما املجرم،
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الوراثة ألن الوراثي؛ القدر دعاة وضعف األخرية السنني يف بالوراثة اإليمان خف وقد
نولد. أن قبل لنا يقدر «قدر»

حوايل كتابًا ألف فإنه فيسمان، يدعى أملاني عالم الوراثة إىل دعا من أعظم وكان
بيضتي تعيشيف التي التناسل خاليا إن فيه قال الجرثومي»، «الجسيم أسماه ١٨٩٥ سنة
تغتذي فهي الرجل، وجسم املرأة جسم عن مستقلة تعيش إنما الرجل وخصيتي املرأة

حياتيهما. يف للرجل أو للمرأة يحدث بما تتأثر ال ولكنها ا، حقٍّ الدم من
آمن األوربي العالم فإن املنطق، يف البديهيات يخالف القول هذا أن من الرغم وعىل
عىل ويعتمدون باملكرسكوب يعملون الذين التجريبيني العلماء من كان فيسمان ألن به؛
بمقادير نولد وأنت فأنا مقدوًرا، قدًرا الوراثة وأصبحت الرأي، هذا ساد ولذلك املشاهدة؛
األخالقية، واالستقامة اإلجرامي واالتجاه العمر وطول القلب ومتانة الذكاء من لنا معينة

نتغري. لن فإننا واجتهدنا فعلنا ومهما
تغيريها يمكن ال دام وما تغيريها، يمكن ال وراثية صفات أو وراثة اإلجرام يعد وإذن
وراثته ألن حسنة؛ اجتماعية عادات نعوده أو املجرم نصلح ألن معنى أي هناك فليس

وتعوده. تعلمه ما وينىس اإلجرام إىل فيعود به تنزع سوف
املذهب هذا من به أصيب ما بمثل والرشف، الخري عالم بل البحث، عالم يصب ولم

عقيمة. أو عاطلة اإلصالح أو الرقي إىل الدعوة يجعل كان الذي الجامد
ارتداد أي: ردة؛ هي إنما الجريمة بأن القول عىل قويٍّا باعثًا دراوين نظرية وكانت
يمثل إنما فاملجرم السنني؛ ماليني قبل إليها ننتمي كنا التي الوحوش أولئك من السلف إىل
الحيوانية الطبيعة من والقتل واالغتصاب الفتك كان حني سنة، مليون قبل عاش سلًفا

عرصنا. يف املجرمني أحد يف تثب عندما تصلح ال التي
لتكويننا يعمل أيها نعيشفيه؟ الذي الوسط أم وأسالفنا آبائنا من نرثها التي الوراثة

األخالقي؟ املزاجي
االجتماعي؛ باإلصالح املشتغلني جميع عليه اإلجابة إىل يحتاج الذي السؤال هو هذا
أما االجتماعية، اإلصالحات من منفعة أية هناك فليست يشء كل هي الوراثة كانت لو إذ
ويرقى، يتطور الحي يجعل أن عىل قادًرا أي: الوراثة؛ تغيري عىل قادًرا الوسط كان إذا

يربرها. ما تجد الشعب ألفراد الفضائل تعليم أو املجرم إصالح إىل الدعوة فإن
كان مما االختالف كل تختلف عرصنا يف الباحثني جميع عليها يجمع التي واإلجابة

وراثيٍّا. وليس اجتماعي اإلجرام أن وهي لومربوزو، إليه يذهب
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قيمة ولكن الجسم، أو الوجه يف موروثة تشوهات املجرمني بعض بني أن وصحيح
هذا فيحدث الكراهة أو االحتقار لحاملها تجلب أنها بمعنى اجتماعية، التشوهات هذه
قد يكن لم أنه ولو الجريمة، إىل يؤدي قد الذي الغيظ يثري نفسه يف سيئًا فعل) (رد رجًعا

أجرم. ملا الكراهة هذه أو االحتقار هذا وجد
حيث من البرشي، السلوك عن اإلجرام بشأن الحديثة السيكلوجية أنارتنا وقد
ينطبع حني الطفولة، أيام العمر من األوىل الخمس أو األربع السنني درس إىل اتجاهها
استجابات تعود ألنه املجرم ينشأ السنني هذه ففي يتعود؛ أو يسمع أو يرى ما بكل الطفل
كان ألنه كاملكر أو مدلًال، كان ألنه كالعناد عائلته؛ أعضاء أو أبويه من معينة ورجوًعا

واالحتيال. الخبث إىل يحتاج فكان أبيه، زوجة مع يعيش
الزمني، العمر من األربعني أو العرشين بلغ قد شخص هو النظر هذا يف فاملجرم
ويعاند يغضب الخامسة، سن يف لطفل السيكلوجية االستجابات عند وقف قد ولكنه

الواجبات. تأدية ويكره ويحتال ويرسق ويحطم ويبطش
عجزهم اإلجرام من يمنعهم ولكن مجرمون، األطفال جميع إن يقول ديدرو كان وقد
أساليب التزامهم حيث من أطفال املجرمني جميع إن نحن: نقول أن ونستطيع التنفيذ، عن
األطفال، دوافع هي دوافعهم حني يف البالغني الرجال قوة قوتهم ألن السلوك؛ يف األطفال
وتدريبهم، الطفولة أيام السيئ الوسط من األطفال حماية يتطلب الجريمة فمكافحة

الطفولة. أساليب من ينخلعوا حتى النمو يف يأخذون بحيث
الطفولة، أيام والرجوع االستجابات إىل الجرائم جميع نعزو أن اإلرساف من ولكن
املجرمني معظم أن ذلك عىل والربهان الجريمة، إىل تؤدي أخرى اجتماعية ظروًفا هناك فإن
الطبقة أبناء من عائيل أو وراثي اختالف عىل هؤالء وليس الفقراء، طبقة إىل ينتسبون
العدوان إىل نظرنا فإذا فقرهم. إىل الحاالت من كثري يف يعزى لذلك وإجرامهم الثرية،
أسبابًا له أن وجدنا للرسقة، وسيلة وليس لذاتها، مقصودة جريمة باعتباره — مثًال —
فيه يجد إذ العدوان، إىل يعمد القلق الخائف فإن الطفولة؛ عادات غري أخرى سيكلوجية
فإني بالرضب الخصم هزمت أنا إذا يقول: النفيس املنطق كأن االطمئنان؛ إىل وسيلة

أطمنئ.
عىل يطمنئ أن يريد كأنه زوجته، فيرضب جنسيٍّا نقًصا يحس الذي الزوج اعترب
يحس حيث من القوة ويوهمه الجنيس، عجزه يخفي اإليذاء هذا ألن زوجته؛ بإيذاء سلطته

الضعف.
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يرضبهم؛ فإنه أبناءه، يعول أن عن وعجزه فقره أحرجه الذي املحرج، األب اعترب أو
نفسه. يف القائم للحنق تفريج هنا الرضب ألن

البيت. يف عدوانيٍّا تجعله االمتحان يف التلميذ وخيبة
أو بإفالس محرج ألنه ينتحر فالرجل النفيس؛ اإليذاء إىل الحرج يؤدي أحيانًا بل

غريه. يؤذي أو يقتل فقد نفسه يؤذي أو يقتل لم إذا وهو بفضيحة،
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بني تقع العمر، من عابرة فرتة ليس الشباب إن قوله جيد ألندريه قرأت ما أحسن من
بمقتضاها ونعمل بها نؤمن أن يجب عقيدة هو وإنما تزول، ثم مثًال، واألربعني العرشين

التسعني. بلغنا ولو حتى
الجديدة، االختبارات يف والرغبة الذهنية، واللدونة بالحماسة، يمتاز الشباب إن

والحب. واملغامرة، والسعي، والنشاط،
ألن نمارسها وأن العالية، قيمتها يف الشيوخ نحن نعتقد أن يجب الصفات هذه وكل
يف وهو والالتينية اإلنجليزية يدرس رشع حني شابٍّا جيد أندريه كان وقد عقيدة، الشباب

والسبعني. الثامنة
بالركود وذلك عقيدتهم، كانت وكأنها الشيخوخة، مارسوا من الشبان من لقيت ولقد
يقضون كانوا إذ واملهدمون؛ الَهِرمون يمارسها التي العتيقة العادات وتعود والتجمد
ذاهلني الفضاء يف عيونهم يطلقون كانوا أو املقاهي، كرايس عىل نشاط بال قعوًدا وقتهم

تتعبهم. ألنها الذهنية املناقشات يف االشتباك يرفضون كانوا أو نيام، كأنهم
الصباح، يف يبكرون فهم الشباب، بعقيدة آمنوا شيوًخا عرفت بل رأيت هؤالء وإزاء
العالية، الذهنية املعارك يف ويشرتكون والسياحة، بالتجوال ويستمتعون ويقرءون
ويستفهم يستطلع ناهض أنه أحدهم إىل تقعد حني تحس ويتطورون، بل ويدرسون،
وهو والجسم، الذهن ولذة العيش حكمة منها يستقطر كي االختبارات من ويستزيد

املستقبل. يخىش ال الذي الشجاع املنترص بلهجة يتحدث متفائل
ونستمع برؤيتها، عيوننا نمتع أن نحبجميًعا جميل منظر هي الناهضة والشيخوخة
ولم يستكرش فلم بنحافته احتفظ قد التسعني أو الثمانني يف شيخ اختباراتها: رواية إىل
ذلك إىل وهو الخرافية، بالغيبيات يؤمن ال فهو وعقله، جسمه بنظافة عني وقد يرتهل،
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يف املتوالية بالتغريات ويهتم والسودان، أوربا ويزور الكتب ويشرتي الصحف يقرأ مثقف
عقيدته. الشباب جعل ألنه عالية؛ برشية تحفة هو الرجل هذا مثل عرصه،

يف ونظرتنا وأفكارنا بإحساسنا عشنا شباب أننا اعتقدنا فإذا نكون، نعتقد وكما
فينا. يبعثها التي واالتجاهات وبالعادات فكرته، إلينا توحي بما الشباب جو

مقتضياته. بجميع ونعمل وفاتنا، يوم إىل به نؤمن الشباب حبذا
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قد تفاصيلها سنذكر التي الجريمة هذه فإن الخيال، من يشء هنا سنرويه فيما ليس
ارتكبها، الذي املجرم من الكاتب استقاها قد تفاصيل من هنا القارئ سيقرءه وما وقعت،
الجريمة هذه نذكر ال ونحن سنوات، منذ مات قد أنه لوال ذكرها ألنفسنا لنجيز كنا وما

لألبناء. اآلباء تربية يف السيكلوجية العربة لنستخرج إال التفصيل من بيشء
يف إليه منهما كل أساء باألحرى أو ربياه، قد أبويه ألن العدوان؛ عىل «محمود» نشأ
ردًعا؛ أو عقابًا منهما يجد لم اعتدى إذا فكان إرضائه، وسيلة التدليل جعال بأن الرتبية،
فهو حياته، أسلوب العدوان أصبح ولذلك الوحيد، مقام يف أو وحيدهما كان ألنه ذلك
لو حتى والقهر الغضب إىل يعمد كان غاية تحقيق يف يرغب أو شيئًا يشتهي كان حني
طائفة نحتوي البرش ونحن واملساومة، بالرتايض غايته عىل يحصل أن مستطاعه يف كان
من عاطفة وأيما واألمل، والخوف والكراهية والحب والرحمة العدوان منها العواطف؛ من
به، نعيش الذي األسلوب لنا وتقرر الحياة، يف سلوكنا لنا تعني علينا تتغلب العواطف هذه
تطغى — العاطفة أي — ألنها باالنفراد؛ الشقاء أو االجتماعي بالتعاون السعادة فنجد
الناس من العاديون — بالطبع — وهناك سبيلها. عن إال النشاط إىل ننبعث فال علينا
للتعقل، مجاًال التنازع هذا يف فيجدون نفوسهم، تتنازع عواطف جملة يجمعون الذين

يقاربه. ما أو التعقل سلوك يسلكون ولذلك
له، يغفر عدوانه أن ووجد وصباه، طفولته يف املفرط التدليل وجد «محمود» ولكن

فيه. فتمادى
يف الغالبة الصفة هو العدوان أن هي القارئ، عندها يقف أن نحب نقطة وهنا
إنها أي أموية؛ بل اجتماعية، الحب منابع ألن الحب؛ ال الشهوة ونقول الجنسية، الشهوة
أما وإعجاب، وتلطف ورفق حنان هو الحب وهذا ألمه، الطفل حب أي: األم؛ إىل تعود
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أملها من أو بالتألم، املرأة تظاهر من يجد العدوان هذا إن بل فعدوان، الجنسية الشهوة
جنونًا تصري حتى العدوان عاطفة تزيد وأحيانًا الرجل، يف اللذة ويبعث يثري ما الصادق،

وجرحها. املرأة إيالم عىل صاحبه يحمل
فسق أنه يحلم آخر شاب من يغتاظ عندما الشاب أن كثرية أحالم يف أنا وجدت وقد
هي إذ والعدوان؛ بالخصومة — شذوذها عىل — أثريت قد هنا الجنسية فالشهوة به،

تمثلهما.
أصبحت إذا وهي «سادية»، تسمى رصيحة مؤذية أصبحت إذا الجنسية والشهوة
بينهما التناقض من الرغم وعىل «مازوكية»، سميت يتألم، أن يحب صاحبها إن أي تأملية؛
يف غريهم عىل يقسون الذين الناس بعض يف نراه االرتباط هذا إن بل خفي، ارتباط هناك

أنفسهم. عىل يقسون ألنهم املعاملة؛
هذا أكتب التي الجريمة للقارئ أوضح كي إليها احتجت قد املوجزة املقدمة وهذه
أصبحت ثم العدوان، عىل نشأ وصباه طفولته يف دلل الذي «محمود» فإن عنها، املقال

للعدوان. رمًزا عنده الجنسية الشهوة
من األول الشهر منذ زوجته يرضب فرشع أيًضا، للتدليل مبكرة، سن يف تزوج وقد
وبعد الرضب، هذا عقب كان ألنه مسترتة؛ «سادية» سوى الرضب هذا يكن ولم الزواج،
واالسرتخاء الصلح ويعود الجنسية، الشهوة إشباع إىل يعمد والتأوهات الرصاخ يسمع أن

حني. إىل ولكن والتوتر، الخصومة مكان
كان إذا وخاصة املدلل؛ الرجل يطيق متمدن شبه أو متمدن مجتمع هناك وليس
كانت ما كثريًا بل انفراديٍّا، «محمود» أصبح ولذلك العدوان، صورة اتخذ قد التدليل هذا
صديق من األنسة يجد يكن لم ألنه منها؛ يخرج ال أياًما فيها يبيت التي الغرفة تحتويه
بالغرفة منفرد وهو اليقظة خواطر يف يجد كان ألنه الوحدة؛ هذه له تلذ وكانت قريب، أو
بعد ابنه عىل قص وقد عدوانه، فصدوا عليهم اعتدى الذين أولئك عىل رخيصة انتصارات
الهواء يف يبصقها السباب بكلمات غرفته يف يتكلم وهو يسمعون كانوا البيت يف أنهم وفاته

ينبهونه. يكونوا فلم الحال هذه منه ألفوا قد كانوا وأنهم خيايل، عدو عىل
وهذا زوجته، والد أي: حميه؛ مع تشاجر أنه — الجريمة وهنا — مرة ذات وحدث
عىل كالهما نشأ قد املتشاجران كان إذا قريب والصلح العائالت، بعض يف يحدث حادث
هذه عىل يحصل لم «محمود» ولكن واملساملة، الرتايض معاني تحمل اجتماعية تربية
من االنتقام إىل عمد ولذلك فقط، والعدوان العدوان، هو الحياة يف شعاره ألن الرتبية؛

حماته. أي: زوجته؛ اغتصاب هو عجيب، بأسلوب حميه
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كلها االنتقام، السادية، الجنسية، الشهوة االغتصاب، العدوان، املرتابطة: املعاني وهنا
ببعض. بعضها يتصل

ألنه ال الرفق، أو باالحتيال حماته إىل الوصول يحاول لم أنه هنا نذكر أن ويجب
لذة هي أخرى، لذة تعدلها ال سادية لذة االغتصاب يف يجد كان ألنه بل الخيبة، يقدر كان

حياته. أسلوب العدوان:
تهيئ زوجته جعل أي: وهيأ؛ منزله، إىل املسكينة حماته دعا مشئومة سوداء ليلة ويف

واحدة. غرفة يف مًعا وناموا الجميع وتعىش فاخرة، وليمة ألمها، أي لها؛
أمارات ووجهه نفسه عىل وتبدو إال يقصها يكن ولم القصة، يقصهذه هو كان وقد
زوجته أصابت التي البحة يصف كان عندما كثريًا يضحك كان بل باالنتقام، االنتعاش
الصدمة أثر من الزوجة بحة وكانت الجنيس، طغيانه يف وهو أمها جسد عن تجره وهي

النفسية.
بتفاصيلها عرف فرد كل ألن عليها؛ الستار وأسدل الظالم، يف الجريمة هذه وتمت

الجميع. تمس الفضيحة هذه ألن الصمت؛ التزام إىل اضطر العائلة من
الطفولة، أيام نبتت إنما الجريمة هذه إن أقول أن املؤملة القصة هذه من أبغيه ما وكل
جميع ويلبيان له ويخضعان عدوانه يف يتسامحان كانا وحني أبواه، «محمود» دلل حني

طلباته.
وهي ارتكبها، التي العدوانية الجرائم من عرشات من واحدة هي الجريمة وهذه
سنة سبعني نحو — اسمه ليس بالطبع وهذا — هذا قىض«محمود» وقد كتاب، إىل تحتاج
سوى للكسب أسلوب من له وليس ومات عاش وإنما جيبه، يعرف قرًشا فيها يكسب لم
أمه رسق ولذلك كالرسقة، الخفي العدوان أو والخطف، كاالغتصاب الظاهر؛ العدوان
يعرفه. من كل وينهش يعقر ذئبًا وكان وأخوته، وزوجته أمه ورضب وأخوته، وزوجته
األبناء يفسد االضطهاد ألن تضطهدوهم؛ ال أيًضا ولكن األبناء، تدللوا ال اآلباء، أيها
أغرابًا، أطفاًال هم وكانوا أغرابًا معلمني كنتم لو كما عاملوهم وإنما سواء، كالتدليل

والحب. بالعدل علموهم
واالضطهاد. التدليل بتجنب أبنائكم يف والجنون واالنتحار الجريمة احذروا
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الواليات يف العليا املحكمة يف القضاة أحد هوملز، بها فاه التي الخالدة الكلمات أجمل من
نجمعها». أرقاًما وليست نرسمها، صورة «الحياة قوله: املتحدة،

الدولة؛ مناصب أعىل بلغ إذ املجد، فيها عرف سنة وتسعني أربًعا هوملز عاش وقد
يصدره أمًرا أو الربملان، يصدره قانونًا يلغي أن يستطيع العليا املحكمة يف القايض ألن

نفسه. املتحدة الواليات رئيس
وخمسني ستٍّا معها عاش أنه زوجته وفاة عقب قال إنه حتى السعادة عرف وقد

العسل. شهور من سنة
عمره قىض فإنه الخدمة؛ وهو السعادة، ومن املجد من أحسن هو ما عرف ولكنه

يستهلك. مما أكثر للعالم ينتج أن وهو الصالح، الرجل عمل ويؤدي يخدم وهو كله
من استقطرها قد حكمة هو نجمعها أرقاًما وليست نرسمها صورة الحياة إن وقوله
يقضون البارعني املغفلني من كثريين أن ذلك املئة، إىل يصل أن عىل أوشك الذي املديد عمره
قصوًرا، أو زراعية، أرًضا أكان سواء املختلفة؛ بصوره املال اقتناء يف مسخرين أعمارهم
فقد ماضيهم، إىل الحسابية بالعني ينظرون وهم ذلك، نحو أو مصوغات، أو سيارات، أو
آالف، عرشة عىل تزيد فثروتهم اآلن أما جنيه، ألف سوى يملكون ال أعوام عرشة قبل كانوا
ذلك ونحو سيارتني، لهم فإن اآلن أما سيارة، سوى يقتنون ال أعوام خمسة قبل وكانوا

باألرقام. يعد الذي االقتناء رضوب من
قيمتها نعرف بحيث نرسمها صورة هي وإنما نجمعها، أرقاًما ليست الحياة ولكن
يجعل حب من احتوت وبما نرضة، زاهية وألوان جليلة، جميلة مالمح من تحوي بما
نوًرا عقولنا منهما تمتلئ وتثقيف تربية من لنا أنتجته وبما عسل»، «شهور جميًعا أيامنا

وبصرية.
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حويت ما أكثر ما وليس حياتي، كانت ما أجمل ما العمر: آخر نقول أن يجب أجل،
وعقار! مال من
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هو إذ كتاباته؛ يف تتكرر التي الكلمات عن فابحث الكاتب، أخالق إىل تتعرف أن أردت إذا
له. قوي إغراءها ألن إال يكررها ال

التي اللهجة وعن يتخذه، الذي األسلوب عن فابحث التعرف، هذا تزيد أن أدرت وإذا
عدواني هو هل مرتددة؟ ذليلة أم متعجرفة ومتكربة بهيجة؟ أم حزينة هي هل بها، يكتب
عينت قد عواطفه ألن إال معني، أسلوب يف معينة نهجه يف ينساق ال هو إذ استكاني؟ أو

صمت. يف به يرتنم الذي لحنه هو وأسلوبه نفسه، إىل محببًا لحنًا له
تشغله التي املوضوعات عن فابحث الكاتب، هذا عن وأكثر أكثر تعرف أن أردت وإذا

عظيم. بها اهتمامه ألن إال يختارها ال هو إذ تكليف؛ دون عفًوا
هي بل أخالقنا، عىل وتدل شخصيتنا، تعني هذه كل واملوضوع، واألسلوب فالكلمة

وقيمتها. ووجهتها نوعها أفكارنا؛ تعني
كلمات. األفكار ألن ذلك

ال عمياء، صماء ولدت وقد كيلر، هيلني تدعى أمريكية سيدة األيام هذه القاهرة يف تقيم
تسمع. وال ترى

الكلمات لتعليمها وقتهم كل أرصدوا الذين املعلمني السننيمن إىلجهود احتاجت وقد
اإلنجليزية.

كانت أنها ولو الحوادث، من العربة وتستخرج تؤلف فيلسوفة وأصبحت وتعلمتها،
الحيوان. مركز يف عجماء لبقيت الكلمات تتعلم ولم أهملت قد
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مخطأة؛ املقارنة هذه ولكن العقل، زي هي اللغة وأن الجسم، زي هي املالبس إن يقال قد
كله. العقل هي اللغة ألن

ذلك إيضاًحا؛ هذه كلمتنا نزيد كي املخطأة املقارنة بهذه نأخذ أن الحسن من ولكن
بهندام يعنون وال مالبسهم، بهندام العناية أكرب يعنون وفتياتنا شبابنا من كثريين أن
يبالون ال ولكنهم زيه، تقادم قد جورب أو باٍل حذاء اتخاذ يف التبذل يكرهون فهم لغتهم،
يتفكك قد أو الغثة، املعاني تحمل هي أو عوراء، كلماتهم فتخرج لغتهم، يف يتبذلوا أن

يُحبَك. لم أزرار بال كأنه حديثهم
يدري الذي إليهم، املستمع ألن ويفضحونها؛ نفوسهم عن يكشفون التبذل بهذا وهم
عظامهم، نخاع إىل ويصل أعماقهم، يسرب ما رسعان واملوضوع، واألسلوب الكلمة قيمة
الزي يف يتأنقوا أن من لنفوسهم، اختاروه الذي الزي يف بالتأنق يعنوا أن بهم أحرى وكان

ألجسامهم. اختاروه الذي
الجسمي، الزي اختيار يف التأنق من النفيسأشق الزي اختيار يف التأنق أن وليسشك

السعادة. إىل أدعى هي كما والجمال، الذكاء عىل برهان نفسها املشقة هذه ولكن
الطرزي ولكن املالبس، اختيار يف ذوقه بفجاجة يُعرف الحرب، ثري امُلحَدث، إن
وشعث لغته فجاجة وهي أخرى، فجاجة تبقى ثم الفجاجة، هذه من يعالجه أن يستطيع
األشياء هذه بإتقان يصل كي جديد، عمر إىل حاجة يف وهي موضوعاته، وتفاهة أسلوبه

الشخصية. وجمال النفس هندام إىل
باألخالق بل بالتفكري، عناية النهاية يف هي باللغة عنايتنا أن الدوام عىل ولنذكر

والسمو. الرقي عىل يبعثنا أيًضا مختاًرا إيحاء املختارة الكلمات وأن والشخصية،

لبحث التالية الكلمات هذه نخصص أن ونحب اللغة، عن عامة السابقة الكلمات هذه
ونضج األخالق واستقامة النفس سالمة أي: النفسية؛ السالمة ناحية من قيمتها

الشخصية.
فما املرض، من إال نفسية، أو جسمية الصحة؛ نعرف ال إننا نقول أن البدهيات ومن
ليست إنها أي سلبية؛ فالصحة صحة، يف فنحن املرض عالمات من عالمة نجد ال دمنا
واألسلوب، الكلمات، تعقبنا نحن فإذا السليم، لغة غري لذلك هي املريض ولغة مرًضا،
نهتدي وأن السيكلوجية، املعرفة نعرفه أن املريضاستطعنا يستعملها التي واملوضوعات،

يبينه. أن يخىش أو يبينه الذي املستقبل وإىل إليها، ينتمي التي األصول إىل
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فإنه السويرسي، يونج األستاذ هو النفسية الحال إيضاح يف اللغة قيمة إىل مرشدنا وأول
املتهم أمام يضع كان بأنه ذلك املتهمني؛ أو املجرمني مع اللغوي التحقيق طريقة ابتكر
هذه ارتكب قد املتهم كان فإذا بها، اتهمه التي بالجريمة تتصل معينة كلمات املنكر
بها، تتصل أخرى كلمة يذكر أن منه ويطلب كلمة له تذكر عندما يتمالك، ال فإنه الجريمة
بالذكرى عواطفه عليه تملك التي بالجريمة تتصل األخرى الكلمة ألن يقع؛ أن يتمالك ال
الصمت، يحرصعىل أنه عىل يدل إنما بالكلمة الرسيع النطق يرفض حني وهو والخوف،
أية يبايل ال فإنه الجريمة عن شيئًا يعرف ال بريئًا كان إذا أما اتهام، وحده هذا ويف
الربيء عند تثري قد سكني فكلمة ويرتيث، يصمت أن إىل يحتاج وال باله، عىل تخطر كلمة
فإن جريمته يف استعملها الذي املجرم عند أما الخادمة، الجزار، الصلب، الفرخة، كلمات:
تفاصيل يف بسهولة يقع فإنه يصمت، لم هو إذا أو والصمت، الخوف عنده يثري ذكرها

األخرى. الجرائم يف جرٍّا وهلم ارتكبها، التي الجريمة
العجز أو الرتدد أو الشك أو كالخوف سيئة؛ نفسية حاًال يشكو مريًضا نجد وعندما
بأن نفسه، يف االضطراب هذا بؤرة إىل نصل أن نستطيع اإلجرام، يف الرغبة أو الجنيس
ارتبطت قد ألنها إال تتكرر ال هي إذ حديثه؛ يف تتكرر التي الكلمات إىل ونلتفت لغته نالحظ
يف معينة كلمات يكرر يفتأ الذي الكاتب من يختلف ال هنا وهو نفسه، يف معينة بمركبات
أما االجتماع، أو األدب أو الفن أو بالعلم تتصل ثقافية الكاتب مركبات أن غري مؤلفاته.

وتؤمله. ترهقه التي الشخصية بهمومه فتتصل املريض ذلك مركبات
يبوح حتى بأفكاره يضيق الكاتب فإن كبرية، الكاتب وبني املريض بني واملشابهة
وترتيبها رشحها عىل يحمله التدوين هذا ألن قصة؛ أو مقالة أو كتاب يف ويدونها بها
ويف نبي، كأنه رسالة يحمل بأنه إحساسه هنا ومن الكظم، عنه فيذهب واملعنى، بالكلمة
اإليحاء، هذا بقوة فريتفع عظيم، بأنه وهًما يكسبه هو إذ حسن؛ جنون اإلحساس هذا
مصالحه بكل يضحي ما وكثريًا الرأي، حرية تقيد أن يطيق ال لذلك هو ثم العظمة، إيحاء

الحرية. هذه أجل من األخرى
يقعد أن منه نطلب حني فهو شكوكه، أو مخاوفه يكظم أنه يحس كذلك، واملريض
يرشح أن بالكلمات، يحاول أديب، إىل نحيله إنما املخاوف هذه شارًحا ويكتب خلوة يف
يفرج الرشح بهذا وهو للتعقل، أدوات هي اللغة كلمات ألن باللغة؛ يتعقلها وأن كارثته،
أخرى، ناحية من باملنطق، أي: بالكلمات؛ مشكلته يوضح وأيًضا ناحية، من كظمه عن

فيسرتيح.
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حقها، اآلن إىل تأخذ لم السيكلوجية، القيمة ناحية من اللغة، دراسة أن واعتقادي
الباب. هذا لنا فتحت قد السيمائية كانت وإن
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سيكلوجية له شاذ، األغلب يف هو الحارض، الرشقي نظامنا يف البكر االبن أي األكرب؛ االبن
العائلة. إيذاء إىل تنتهي ما كثريًا خاصة

ألنه البكر؛ لالبن النفسية الحال لدراسة الخاصة الكتب تؤلف وأمريكا أوربا ويف
األحوال هذه ولكن املستقبل، نحو ووجهته حياته وأسلوب أخالقه يف إخوته سائر عن يشذ
للعقلية ا جدٍّ كبريًا تقديًرا يجد البنت دون االبن أن األول: مرصلسببني؛ يف تتفاقم جميعها
أوالدها، شئون إدارة تستطيع ال الزوج وفاة عقب األم أن والثاني: عندنا، السائدة الرشقية
له تكون والذي عليه، نشأ الذي باألسلوب ويتواله العمل، هذا األكرب االبن يتوىل ولذلك

العائلة. يف الخاصة بمكانته
يجد ال أبويه وحيد أنه ذلك فكثرية؛ األكرب لالبن السيكلوجي للشذوذ األسباب أما
لذلك فهما عروسني، يزاالن ال وهما األبوين من تشوق عىل جاء وقد البيت، يف مزاحًما له
البيت، يف غريه يجدان ال ألنهما اإلنفاق؛ حيث من التدليل هذا عىل قادران وهما يدلالنه،

يطلبه. ما يجد لم إذا كثريًا يبطش أن وعىل إرادته، يفرض أن عىل ينشأ ولذلك
يكون حني بنات أربع أو ثالث بعد يأتي قد إذ األبناء؛ أول البكر االبن يكون ال وقد
يؤثره التي التدليلية املعاملة حيث من البكر االبن مكانة يأخذ فهو له، اشتياق يف األبوان
شوكة به ويغرسان املستقبل، يف أخالقه يحطمان بذلك وهما البنات، أخواته عىل أبواه بها

العائلة. يف واخزة
وإذا إرادته، فرض عىل — قلنا كما — نشأ البيت يف وحيًدا البكر االبن هذا كان فإذا

ذلك. يف معه يتسامحان أبويه ألن العدوان؛ بل عليهم، التسلط تعود أخوات له وجد
ولو فينا يثبت الطفولة من األوىل السنني يف نتعلمه الذي حياتنا أسلوب أو وأخالقنا
البنات، من أخوات بني الوحيد االبن أو األكرب، االبن هذا فإن ولذلك العمر، من الستني بلغنا
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أو بالرسقة عليهن والعدوان أخواته عىل التسلط يف الحق له أن يعتقد وهو حياته يعيش
وهموم يرده. الذي الواخز الضمري يجد وال ذلك كل يمارس وهو الغش، أو االغتصاب
يثب أبوه يموت عندما فإنه األكرب، االبن هذا بسبب كثرية ومتاعبها مرص يف العائالت
يف األم بخالف مرص يف املكان هذا ملء تستطيع ال — قلنا كما — واألم مكانه، ملء إىل
فإننا مرص يف أما مشكالته، وفهمت املجتمع يف ونضجت اختلطت متعلمة هذه ألن أوربا؛
االقتصادية املشكالت عن بعيدة املجتمع، عن بعيدة األم نجعل املعتوهني الرجعيني بفضل
أخواته، تراث عىل فيستويل أبيه وفاة عقب األكرب االبن يثب ما رسعان ولذلك واالجتماعية.
العائلة ببقاء يقول مرص يف العام والرأي وينهب، ويتسلط يصول ثم أيًضا، أمه تراث بل
األكرب واالبن االنفصال. يطلب الذي الفرد من ينفر ولذلك واحدة، «ملة» أو واحدة، كتلة
التي املسكينة لألخت والويل كلها، العائلة ألموال استالبه عىل فيبقى الرأي هذا يستغل
ألنها أوالدها؛ تربية عىل بها تستعني كي منه أفدنة ثالثة أو فدانني إيجار من حقها تطلب
األرض. هذه بريع يستمتع الذي هو وحده األكرب واالبن التقاليد، تخالف الطلب هذا يف

عن راض وهو ويخطف وينهب يرسق فهو لص، إىل األكرب االبن يحيل املوقف وهذا
وإحساسه أمه، يرسق قد هو بل جرائمه، لكل السيكلوجي «التسويل» يجد ألنه نفسه؛

حرج. فال أبيه، مقام قام قد أنه نفسه، يف الكامن اإلحساس أي: هنا؛
إخوته رسق الذي األكرب االبن هذا عن القضايا آالف بل مئات املرصية املحاكم ويف
قروش عرشة يرسق أن يف بتاتًا يفكر ال قد هو بل يأبى، قد األكرب االبن وهذا تراثهم، ونهب
من أفدنة عرشة يرسق أن يف جريمة أية يجد ال ولكنه القطار، أو الرتام يف جاره جيب من
طفولته، بل صباه، يف نشأ قد — قلنا كما — ألنه وذلك املتزوجة؛ أخته أو الصغري أخيه
يعرتض أن إخوته من لواحد وليس النافذة، هي وإرادته البيت، يف املفضل هو أنه عىل
األوالد، أول كان أنه إىل يرجع الذي التدليل هذا له، أبويه تدليل من هذا وكل طلباته، عىل
يطلب الذي الرجعي الرشقي العام الرأي بحكم مكرهات إناث عقب وحيًدا ذكًرا كان أو

العائلة. ألعضاء واملوت الظلم عىل تنطوي كانت ولو التقاليد استبقاء
عىل والعدوان التسلط تعود الذي املدلل االبن هذا مصري يسوء أن يحدث ما وكثريًا
املصنع أو املتجر أو فالعزبة به، ويقنع ذلك إىل يرتكن قد هو إذ تراثهم؛ ورسقة إخوته
ينجح وقد الحق، عطاء وليس والتسمح املنح عطاء وإلخوته وله ألمه أبوه تركه الذي
فرص عليه فتضيع منتج، بعمل االرتزاق عن يكف قد أيًضا ولكنه ذلك، من ويثري

الكسب.
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بصريته يفتح ما بعض املوجز السيكلوجي التحليل هذا يف يجد أن القارئ وأرجو
ال الذي البكر االبن هذا إىل يرجع منها كثريًا فإن األخوة، وخصومات العائلية املشكالت يف

شهامة. أو حياء بال أموالهم ويغتصب يرسقهم والذي إخوته، مع املساواة يطيق
خصومات عىل تقوم التي القضايا هذه ملثل عيونهم يفتحوا أن القضاة أرجو بل

األكرب. األخ مطامع هو كلها مرجعها ألن الرتكة؛ بشأن اإلخوة
يذكروا أن وعليهم التدليل، يحذروا أن يجب ولذلك خطرية، مسئوليتهم فإن اآلباء أما
يتعس قد عدو وهو يدللونه، حني أبنائهم لسائر عدوٍّا البكر ابنهم شخص يف يربون أنهم

سنة. أربعني أو ثالثني وإخوته أمه
— يحدث كأن إخوته؛ فيها يؤذي أن األكرب االبن يستطيع ال حاالت بالطبع وهناك
طمًعا ورأوا مات فإذا الرشد، سن أبنائه جميع يبلغ أن إىل حيٍّا األب يبقى أن — مثًال
ورثوا. ما عىل واالستيالء التسلط من ومنعه صده إىل عمدوا األكرب شقيقهم من واستبداًدا
وخاصة ويرسق؛ يطمع أن عىل األكرب االبن تحمل الرشقية عاداتنا أن أجد هنا وحتى

املتزوجات. أخواته حقوق
األكرب ولالبن األب يموت أن وهو السيئ، الحظ ذلك من ينشأ الفادح الرضر ولكن
من والخوف يرتكب. بما إحساس أي دون دمائهم يرشب هنا فإنه صغار، أشقاء
ما قليًال جاهلة أم ذلك مع وهي الشكوى، من يمنعانها األم، رحمة وكذلك الفضيحة،
زوجها. شئون يف التدخل دون البيت بالتزامها تقول كانت التقاليد ألن الحقائق؛ تدري
الطفولة أيام التدليل يفسده لم الذي األكرب األخ أو البكر االبن ذلك — بالطبع — وهناك

بهم. باٌر لذلك فهو إخوته، من الرسقة وتربير االستبداد أو التسلط عىل ينشأ ولم
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الذهن بليد املغفل بأن الظن عىل يبعث ما هناك إن بل واملكر، الغفلة بني كثريًا الفرق ليس
عن يكشفان الرصيح والعمل الواضح الطريق أن يجد ألنه ذلك املكر؛ إىل يلجأ ما كثريًا

املكر. إىل الخفي، والعمل امللتوية الوسائل إىل يلجأ لذلك فهو وغفلته، بالدته
املكر إىل تعود تقريبًا الجرائم جميع بل والتملق، واإلغواء والتزوير والرسقة والغش
يعجز ألنه ذلك يفعل إنما يلجأ الذي املجرم أن وواضح الظالم، يف تجري إنها حيث من
وليس للبالدة أي: للقوة؛ وليس للعجز يمكر فهو املكشوفة، الرصيحة بالطرق الكسب عن

للذكاء.
مستقبلهم، ويحطمون بأنفسهم، يمكرون أنهم املاكرين املغفلني هؤالء يف ما وأسوأ
أسلوبًا يعود يتخذونه الذي املكر هذا ألن بضحاياهم؛ يفعلون مما بأكثر حياتهم ويزيفون
أي أخرى؛ بعد مرة املكر يف نجاحهم ومع النهاية، ويف حياتهم. طوال يلتزمونه لسلوكهم
الساذج ذلك وأن خرسوا، قد أنهم يجدون العمر، من سنة خمسني أو أربعني نحو بعد
الرصيحة الطرق والتزام العمل، يف بالدءوب عليهم تفوق عليه نصبوا أو رسقوه الذي
ثروة فيغدو السنني مدى يف ويرتاكم يتجمع الذي القليل بالكسب والقناعة املكشوفة،

عظيمة.
أن عىل يحملهم أنه املغفلون هؤالء يمارسه الذي املكر هذا نتائج من رأيت لقد بل
وعندئذ عروقهم، يف وجرى بهم لصق ألنه وأبناء؛ زوجة من إليهم املقربني أقرب به يعاملوا
الحب منهم ينتظرون كانوا الذين هؤالء من املقاطعة وربما االحتقار، ويجدون ينكشفون

االحرتام. أو
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الرصيح والعمل والدءوب االستقامة يف يجد ألنه املكر؛ إىل يحتاج ال الذكي والرجل
سذاجة، به وليست ساذًجا لنا يبدو ما السبب لهذا وكثريًا، غايته. إىل به يصل ما املكشوف

واالختفاء. واالعوجاج االلتواء من وتشمئز تنأى رصاحة به وإنما
لعرف والقلب، العقل نور أي: البصرية؛ من يشء عىل كان املغفل املاكر أن ولو
إىل فيها االنتصار يحتاج حرب والحياة الحرب، يخرس ولكنه املعركة، يكسب بمكره أنه
يكسب الذي هو السنني هذه طوال الرصيح العمل يف والدءوب سنة، ستني أو خمسني

ثمرته. تتالىش ما فرسعان العابرة املعركة كسب أما الحرب، هذه
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الوراثة؟ أو الوسط
القرن أواخر يف واالجتماعيني البيولوجيني عند البحث موضوع السؤال هذا كان
يشء كل هي الوراثة أن العلميني بني العام االتجاه وكان الحارض، القرن وبداية املايض
يف ينبغ واإلنسان وسطه، يف ربي ألنه ليس كذلك ولد ألنه آثامه يقرتف فاملجرم تقريبًا؛
وسطه. يف تعلمها قد ألنه وليس النبوغ، صفات ورث ألنه مال أو قيادة أو علم أو فن

الناس بأن ويسلم اإلصالح، يف التفكري يمنع جامًدا قاحًال املذهب هذا كان وقد
أو تغيريه يف يد لهم يكن لم مما ورثوا ما هي واألقدار األقدار، حكم تحت يعيشون

تحويله.
التخلصللسيكلوجيني؛ هذا يف والفضل املذهب، هذا من األيام هذه تخلصنا قد ولكننا
وتكاد أخالقنا تتكون حني أعمارنا يف األوىل السنني قيمة لنا أوضح الذي أدلر وخاصة
التغيري. فيه نستطيع الذي النادر القليل يف إال حياتنا، سائر عليه تكونت ما عىل تجمد

ال السنني هذه ولكن العمر، من األوىل الخمس أو األربع السنني حكم هو األقدار فحكم
يؤديان الطفل يف أثرها بشأن اآلباء وتحذير قيمتها عن فالتنبيه اآلباء، سيطرة تحت تزال
ينشأ سوف وأنه وأخالقه، صفاته «ورث» قد الطفل بأن التسليم أما مثمرة، نتيجة إىل
عىل تدريبه أو الطفل لتوجيه املجهود بذل إىل يؤدي فال رذيًال، أو وفاضًال مجرًما أو عامًلا

معني. سلوك
ويوجهه يكونه الذي هو األول الوسط أن باعتبار — الجديد تعريفنا يف هو واملجرم
عند االجتماعي نموه وقف وقد السبعني، أو الستني إىل العرشين تجاوز قد رجل هو —
يعرف ال أناني السن، يف تقدمه من الرغم عىل طفل فهو السادسة، أو الخامسة سن
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وهو الواجبات، تأدية ويكره ويغتصب، يخطف وهو يرفق، أن من بدًال يبطش التعاون،
املتزن. التفكري عىل االعتماد دون عواطفه طاعة يف يسري

أو نهمل أو نضطهد أو ندلل فنحن األطفال، تربية يف نخطئ ما كثريًا اآلباء ونحن
املختلفة املعامالت هذه ولكل ذلك، يربر سبب بال نحب أو نكره أو آخر، دون لطفل نتحيز
بعواطفه أي: الطفيل؛ بعقله املعامالت لهذه يستجيب الطفل فإن األطفال؛ يف مختلفة آثار
نحن نرى وقد املجرمني، سلوك ويسلك يتلصص أو ويخبث ويحتال يعاند فهو فقط،

يكرب. حني عنها يقلع سوف الطفل بأن فنتعلل البازغة السيئة األخالق هذه اآلباء
يهيئ حسنًا وسًطا يكرب حني يجد أنه يحدث وإنما عنها، يقلع لن أنه الواقع ولكن
بخسار يصدم حني ولكنه تعلمه، الذي الطفولة سلوك إىل يرقد فال واالحرتام الكسب له

اإلجرام. يف فيقع السلوك هذا إليه يعود معني، بحرمان أو خصم أمام بهزيمة أو مايل
إىل طفر ثم النفس، يف طويلة مدة كمن قد طفيل سلوك هو هنا نظرنا يف فاإلجرام

عاطفيٍّا. توتًرا أحدثت لصعوبة أو معني لطارئ السطح
أو قسوة من لقيت فيما شاذة الطفولة تكون حني متطرفة، حاالت بالطبع وهناك
فإنه وتهينه، وتحرمه تكرهه التي أبيه زوجة مع الطفل يربي حني يحدث كما معاكسة،
أبيه زوجة مكان هنا يأخذ املجتمع ألن عدوانية؛ بطرق املجتمع من االحتياط عىل ينشأ

بالبطش. وأحيانًا والرسقة بالخداع منها يحتمي كان التي
انتقامية أحيانًا هي بل تعليمية، منها أكثر انتقامية للمجرمني الحارضة والعقوبات
أي: املجتمع؛ به يعامل املجرم هذا كان الذي األسلوب بمثل املجرم يعامل فالقايض فقط؛
املعاملة إن ثم دخله، حني كان مما أسوأ وهو السجن من املجرم يخرج ولذلك بالعاطفة،
التي االجتماعية األساليب عن وابتعاًدا اإلجرام عىل إرصاًرا تزيده السجن يف يلقاها التي

سالم. يف يعيش كي إليها يحتاج
أي: انفرادي؛ األصل يف املجرم ألن ذلك االنفرادي؛ الحبس هو السجن يف ما وأسوأ
لعواطفه يستسلم نجعله إنما السجن خلية يف ينفرد نجعله حني ونحن اجتماعي، غري
يف لنقصه لغريه معاملته ساءت خرج فإذا االحتيالية، االنفرادية أفكاره يف ويسرتسل

الحسنة. اإليماءة أو الظرف أو البشاشة يعرف ال هو إذ االجتماعية؛ األخالق
إىل السجن إدارة تعمد املجرمني سائر من ويجتمع غريه مع يحبس حني وأحيانًا
فريى مكشوفة، كنف عىل «يتربزون» — مثًال — ترتكهم كأن معاملتهم، يف بهيمية أساليب
السلوك عىل واجرتاء للبرش احتقاًرا تزيدهم الحال هذه ومثل يتربز، وهو اآلخر منهم كل

البهيمي.
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أو سنتني جنيس حرمان يف ويعيش جنسه، من بالرجال يجتمع حني املجرم إن ثم
آخر شذوذًا تعلم وقد السجن من ويخرج الشاذ، الجنيس االختالط إىل يلجأ سنوات، ثالث

السجن. أجله من دخل قد كان الذي شذوذه غري
ولذلك يخرج، حني بها يتسلح مهنة يتعلم ال وهو السجن يف السنني يبقى قد هو ثم
دوام، لها ليس والتي مهارة، إىل تحتاج ال التي الطارئة األعمال يف يعمل رشيًدا يخرج

الكسب. يف للزيادة أو للكسب اإلجرام إىل بسهولة يعود ولذلك

نعالجه؟ كي املجرم مع نفعل أن يجب ماذا

ألخالق عمًال يحرتفون ال املجرمني من كثريًا فإن يحرتفها، مهنة نعلمه أن يجب (١)
ما الواجب وتأدية باملسئولية اإلحساس من الحرفة ويف بهم، عالقة تزال ال التي الطفولة
د ترشَّ كلما املجتمع عن ابتعاًدا يزيد املجرم ولكن مًعا، واملجرم الطفل اتجاه عن ينأى
يف نافع منتج رجل أنه يحس وتجعله كرامته إليه ترد التي الكاسبة املهنة عن وبُعد

كاسبًا؟ عمًال حرم أنه لو اإلجرام عن يبتعد إنه يقول أن يستطيع منا وكم املجتمع،
ويحرتفه منه يكسب عمًال املجرم تعليم السجون إدارة عىل يجب بأنه أدلر يشري لذلك
اإلجرام؛ يف إليه اتجه الذي ذلك هو يحرتفها التي األعمال وخري السجن، من خروجه بعد
األقفال كرس تخصصيف الذي املجرم فإن له، بكفاءة ويحس األقل العمل هذا يتقن هو إذ
املهارة يف العمل هذا يقارب ما أو وتصليحها، األقفال عمل يحرتف أن يمكن فتحها أو

جرٍّا. وهلم الخطوط، يف بالخربة يقوم أن يمكن الخطوط يف املزور واملجرم الفنية،
وواجبات عادات عىل املسجون يتدرب حتى السجن يف حسن مجتمع يهيأ أن يجب (٢)
املجتمع يشبه أن يجب املجتمع وهذا وأنانيته، انفراديته من فيتخلص تعاونية اجتماعية
وواجبات. حقوق فيه فرد لكل يكون أن أي خروجه؛ بعد فيه يعيش سوف الذي املدني

األنانية. من يخفف تعاوني تدريب يكون هناك أن يجب ولكن
الكسب أن نفسه يف يرسخ حتى مأجوًرا عمًال السجن يف يؤدي أن مسجون كل عىل (٣)

العمل. من يأتي
إىل الرجل يلتفت ولذلك سنوات، أربع أو ثالث السجن من ينشأ الجنيس الشذوذ (٤)
يعرفه، يكن لم اإلجرام من لونًا السجن يف يتعود فهو الجنيس، الكظم للتخلصمن الرجل

خروجه. بعد العادة هذه فيه تثبت وقد فيه، دخوله قبل األغلب، يف

147



محاوالت

يعتاد بحيث املجرم، يف مكيفة انعكاسية رجوع إيجاد السجن مهمة تكون أن يجب
ارتكب الذي املجرم نحبس أن العظيم الخطأ ومن املجتمع، تالئم جديدة عادات منها
الذي نفسه الشذوذ معهم يمارس الذين الرجال غري فيه يجد ال سجن يف الجنيس الشذوذ

السجن. إىل به أدى
هو املنتج العمل أن يحس ونجعله االنفراد، من بدًال التعاون املجرم نعود أن ويجب
بعد منه يكسب ثم السجن، يف منه يكسب معينًا عمًال بتعويده وذلك الكسب، إىل الطريق

املجتمع. إىل خروجه

يحتاج وهو الجسم، يف الجذام أو السل عن يختلف ال النفس يف مرض اإلجرام إن
املعاقب. القانوني القايض إىل يحتاج مما أكثر املعالج النفيس الطبيب إىل
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نكون نعمل كام

العمل عادات أي: العادات؛ سوى آخر شيئًا ليست األخالق إن يقول طاليس أرسطو كان
ما عىل العرصية السيكلوجية بمعارفنا نزيد أن ونستطيع والتفكري، والسلوك واالتجاه

اإليضاح. من بيشء قال
من األوىل األربع أو الخمس السنوات يف فينا تنغرس األخالق، أي: العادات؛ أن وذلك

حياتنا. سائر ذلك عىل نتجمد نكاد وإننا الطفولة،
نعمل «كما القول هنا ومن العمل، هي العادة لتكوين الوسيلة إن نقول أن ونستطيع
ألننا الخري؛ ونعمل الرب نمارس أن يجب فإننا خريين أبراًرا نكون أن شئنا فإذا نكون»،
الخري، الرب إحساس نحس لطالبها الخدمة أو ملحتاجها املروءة تأدية يف نتحرك ونحن

ونؤدي. نعمل ما كل يف الشأن وهكذا أخالقنا، من جزءًا اإلحساس هذا فيعود
وكما السائغة، اللقمة بتناول الجوع يثار وكما بالتقبيل، الحب عاطفة تثار فكما
باملمارسة الكالب بني القتال عاطفة تثار كما بل الجري، أو بامليش النشاط إحساس يثار
والرفق الكراهية، أو الحب عواطف إيجاد عىل نشاطنا وألوان أعمالنا تحملنا كذلك بينها،

أخالقنا. النهاية يف هي العواطف وهذه العقوق، أو والرب البطش، أو
إيجابية ممارسته ولتكن الرشيفة، األعمال فليمارس رشيًفا يكون أن الشاب شاء فإذا
بالخدمة، وينهض املروءة يؤدي أن عليه أي: الرذائل؛ تجنب عىل مقصورة سلبية وليست
إىل استحال قد هذا نشاطه ألن أيًضا؛ ينتفع هو ولكنه الناس، ينفع هذا يفعل حني وهو

نفسه. يف سامية أخالق
الطفل ألن والزجر؛ والنصيحة بالتلقني وليس بالعمل الرتبية قيمة أيًضا هنا ومن
بل عمره، سائر بها سيعيش التي أخالقه من جزء هي معينة عاطفة يحس يعمل حني

صعوبة. من ذلك يف ما مع الرجل يف الشأن كذلك





إنساًنا؟ املرأة متىتصري

— ذلك من املدى، بعيدة ذهنية وارتباكات مركبات إىل تؤدي كثرية لغوية التباسات هناك
الشعائر يبايل من أعظم هم عرصنا يف الوثنيني فإن و«النجاسة»؛ «الطهارة» كلمة — مثًال
وتشمالن األكثر، يف الجنسية بالشئون تلصقان اللتان الكلمتان هاتان تستدعيها التي
كل ساعتني نحو تقيض الهند يف الريفية املرأة تزال وال األقل، عىل للحياة األخرى الشئون

الطبخ. آنية «تطهري» يف يوم
األرملة، يف النجاسة يعتقدون كانوا الذين هم وحدهم الهنود أن أظن كنت وقد
مست إذا وأنها نجسة، األرملة إن الحديث» «غريب يف يقول الزمخرشي وجدت ولكني

أتلفته. شيئًا
نعد — مثًال — فنحن الطهارة؛ كلمة من امللتبسة املعاني من كثريًا نحن ورثنا وقد
وننىس العذراء، مستوى إىل املتزوجة املرأة ترتفع أن يمكن وال طاهرة، العذراء الفتاة
بأن القول بمثابة هو إذ خطر؛ مبدأ وهذا العذرية، من طهارة أقل األمومة نعد بذلك أننا

األم. من طهارة أكثر الراهبة كذلك بل األب، من طهارة أكثر الرجال من الراهب
عند الطهارة توهم عىل تقوم ولكنها األبوة، وضد األمومة ضد انتحاري مبدأ والرهبنة
الجنيس االتصال هذا أن مع امرأة، أم رجًال أكان سواء الجنيس؛ االتصال عن يمتنع من كل
فإن أعضائنا يف القداسة، بل للطهارة، معنى هناك كان وإذا البرشي، البقاء أساس هو
كنا أننا ولو أجسامنا، يف ما وأقدس أرشف هي التناسل إىل بها نتسل التي األعضاء تلك
يف الهوان أو االمتهان أو للتبذل مكان هناك كان ملا السامية املعاني هذه عليها أسبغنا قد

استعمالها.
األعضاء هي النبات، يف ما أجمل وهي الزهور، إن نقول أن ويثمر ينفع ملا وأنه

عورة. الزهر: نسمي أن االجتماعي منطقنا من يجب وكان التناسلية،



محاوالت

رجال فإن السنني، آالف منذ باملرأة لصق قد النجاسة معنى أن عىل يدل والتاريخ
بنحو الصيد لرحلة خروجهم قبل نساءهم يتجنبون جماعة للصيد يتهيئون الذين القبيلة
الصيد، يف لهم وتبارك اآللهة عنهم ترىض طاهرين يبقوا كي وذاك أكثر، أو أسبوع
السحرية، بالعدوى يؤمن كان البدائي اإلنسان أن الظاهرة لهذه السيكلوجي والتفسري
بها االتصال فإن الوحوش، مواجهة عىل يقوى ال العضل ضعيف إنسان املرأة أن وبما
المسها أن اتفق وإذا يتجنبها، أن يجب ولذلك ضعفها، عدوى الرجل إىل ينقل الصيد قبيل

ضعفها. من يتخلص حتى يتطهر أن يجب فإنه
مات زوجة مستها فإذا يعدي، ترملها فإن األرملة، يف النجاسة تفسري هو وهذا

السحرية. بالعدوى زوجها، مات كما املوت، عليه خيف زوج رآها وإذا زوجها،
أما التخلص، كل منها يتخلصوا لم إن املعاني، هذه من الغربيون تخلص وقد
مجتمعاتهم فأوجدت نفوسهم يف اندست التي املعاني بهذه يتعلقون يزالون فال الرشقيون

الجنسني. بني تفصل التي االنفصالية
أن األوىل الفكرة ألن النجاسة؛ من الخوف هذا هو للحجاب األصل أن واعتقادي
االختالط هذا يجاز إنما بالرجل، املستمر االختالط لها يتيح ال مكان يف املرأة توضع

حدود. ويف برشوط
األمم يف يزيد للمرأة الحجاب من شيئًا تمارس القديمة املجتمعات جميع كانت وقد
الرجل الحتياج الزراعية األمم يف ينقص ثم الغزو، أو للصيد رجالها يرحل التي البدوية
وتعمل املرأة تستقل حيث العرصية الصناعية األمم يف يزول وأخريًا الحقل، يف زوجته إىل

الرجل. يعولها ألن تحتاج ال املكتب، أو املصنع يف كاسبة
صناعي وسط يف تعيش حني حتى املرأة يالزم يزال ال الحجاب هذا من شيئًا ولكن
االختبارات من تمنعها قيوًدا املرأة عىل نفرض فإننا املوروثة، التقاليد بقوة وذلك متقدم،
يعمل أن يف الحق الحديث املجتمع يف للرجل إن نقول أخرى وبكلمة للرجال. نجيزها التي
فهي احتجازها؛ هنا ومن للخطأ، تتعرض أن لها يجوز فال املرأة أما ويخطئ، ويصيب
إذ الرجال؛ مغامرات تغامر ال وهي الرجال، دراسة تدرس ال وهي الرجال، إقدام تقدم ال
الرجال. يخشاه مما أكثر الخطأ تخىش لذلك وهي اجتماعي، حجاب يف أنها تحس هي
صري من الباب، خلف من الدنيا إىل بالنظر تقنع الرشق، يف وخاصة كثرية، أحوال ويف

التفرج. تحسن ال هنا حتى وهي تتفرج، بل تنتج، وال القفل،
املأمونة والسالمة العلم، عىل الجهل إيثار إىل بها ينتهي االحتجاز، هذا الحجاب، وهذا
أو املجهود أو املال خسارة إىل تؤدي قد التي التجربة عىل املكتب زاوية أو البيت ركن يف
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إنسانًا؟ املرأة تصري متى

عن مسئولة غري بأنها اإلحساس نحو الذاتية، املهانة نحو بها تسري حال وهذه ذلك، غري
مساره. أو أخطاره يف تساهم ال الرف، عىل وكأنها تعيش هي إذ املجتمع؛

فإن النساء؛ من كثري عند العام الذهول إىل أحيانًا يصل الذي الجمود، هذا هنا ومن
االهتمام ذلك املرأة عند تجد ال — مثًال — عاملية أحداث من لنا تروي بما اليومية الجريدة
ليست أنها تجد املرأة أن وهو واضح، هنا السيكلوجي املوقف ألن الرجل؛ عند تجده الذي
عىل هي مهتمة، غري هي مسئولة، غري لذلك فهي الخطأ، أو االنتقاد أو العمل يف حرة

الرف.
تكون فقد تكفي، ال املساواة هذه ولكن والفتيات، الشبان بني التعليم يف ساوينا لقد
يف تعمل وال تنتج، وال العامة، الحياة يف تشرتك ال ألنها ولكنها، الجامعات، خريجة املرأة
الحكمة عىل تحصل ال ولذلك الحياة، جامعة من تتخرج ال املكتب، أو املتجر أو املصنع
يضيفون بل الجامعة، يف تعلموا ما عىل يقترصون ال الذين الرجال عليها يحصل التي
حكمة ذلك من يتزودون وهم ومرساتها، الدنيا وحوادث وعربها األيام تجارب ذلك إىل

املرأة. عليه تحصل ال ونضًجا
فرص يف يستويا أن املساواة إنما التعليم، يف الجنسان يستوي أن املساواة ليست
أننا بوصف وواجبنا وحقنا وغرائزنا عقلنا به ينادينا ما كل يف الدنيا، كوارث يف الحياة،

زوجة. أو زوًجا امرأة، أو رجًال يكون أن قبل إنسان منا كالٍّ وأن البرش، من
ألننا نخطئ؛ أن نبايل وال نتعلم، ولذلك ونجرب، ونقدم، ونغامر، نهتم، الرجال نحن

تعليمنا. بعض الخطأ نعد
تصري كي إليه تحتاج الذي التعليم ضمنًا نحرمها وبذلك ذلك، كل املرأة نحرم ولكننا
والخطأ، باإلصابة الحوادث، باضطراب بالتجارب، وينضج ينمو اإلنسان ألن إنسانًا؛
من يعترصها التي الحكمة نفسه وتكتسب املتوالية، االختبارات بتقليب ذهنه فيستنري

به. تمر التي الحوادث
تنمو. ال لذلك وهي حوادث، بال تعيش املرأة
تعرف. ال لذلك وهي التجارب، تخىش واملرأة

الخربة اكتساب من الرجال مستوى عىل تعيش أن إنسانًا، تكون كي املرأة، عىل يجب
واالجتماعي. البرشي النشاط يف واالشرتاك الحياة، يف واالنغماس والتجربة

يالزمها. يزال ال الذي النفيس الحجاب من تخرج أن يجب
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كالببافلوف

االنعكايس «الرجع فإن بافلوفوكالبه، من شيئًا الكتاب لهذا القارئ يعرف أن الحسن من
السيكلوجية. يف األيام هذه العالية الصيحة هو املكيف»

السيكلوجيني، من غريه كثريين إىل يعزوها أن أحد يستطيع ال بميزة بافلوف ويمتاز
هذه فإن النتيجة حيث من أما البحث، وأسلوب الوسيلة حيث من تجريبي علمي أنه هي

اآلن. من فيها الفاصلة الكلمة تقال أن يمكن وال للمستقبل، ترتك
ال الفسيولوجية يف عامًلا املايض القرن نهاية قبل إىل وكان سنوات، قبل بافلوف مات
مشكالتها، بعض يثري وأن بالفسيولوجية يرقى أن استطاع وقد بالسيكلوجية، له شأن
ثم الهضم، يف ألبحاثه ١٩٠٤ يف نوبل جائزة ونال الضوع، هذا يف أوربية شهرة له وذاعت
كان لو كما تجريبية، أي: رصفة؛ مادية ناحية من التفكري موضوع يبحث ذلك بعد رشع

والسنتيمرت. باملسطرة
يفكر كيف نعرف فإننا ذلك عرفنا ومتى الكلب، يفكر كيف يعرف أن أراد أنه ذلك
بافلوف. يزعمه ما هو هذا أن أو والريايضوالسيايس، الفيلسوف يفكر كيف بل اإلنسان،
بالضوء أحس حني فأنا االنعكايس»، «الرجع أي «االنعكاس»؛ يسمى يشء وهناك
البرشي والطفل لعابه، يسيل لحم من مزعة يرى حني والكلب عيني، أغمض الظالم عقب
لنا وليس مبارشة»، انعكاسية «رجوع تسمى هذه وكل ينتفض. عاٍل بصوت يفاجأ حني
نعرفها كي تدريب أو تعليم إىل نحتاج وال طبيعة، أو عفًوا تحدث هي إذ سلطان؛ عليها

بها. ونعمل
للتفكري واألساس األصل هي اإلنعكاسية الرجوع هذه إن يقول بافلوف ولكن

نابليون. وسلوك طاليس أرسطا تفكري البرشيني، والسلوك



محاوالت

االنعكايس «الرجع يسميه ما فهو عليهما يبنى ما أما فقط، واألساس» «األصل
األساس. أو األصل هذا عىل تنبني أخرى رجوع بإيجاد وذلك املكيف»،

مما خالية عملية التجربة تكون أن عىل وحرص للتجربة، الكالب إىل بافلوف وعمد
أو املجرب شخص يرى يكن لم التجربة وقت — مثًال — الكلب فإن إخالل؛ أي بها يخل
ال كي وذلك فقط؛ جرًسا يسمع أو ضوءًا يرى كان وإنما صوته، يسمع أو رائحته يشم

سلوكه. يف إليه اتجاهه فيؤثر يكرهه أو يحبه معني بشخص يتأثر
األسفل الفك خرق ثم اللحم، يرى وهو جرًسا يسمع أن عىل أوًال الكلب درب فقد
بال أوًال اللحم يرى عندما مقداره وتعيني لعابه لقياس وذلك به؛ أنبوبة وألصق الفم من
مقدار يقاس أي يراه؛ لحم بال الجرس يسمعه ثم الجرس، مع يراه أن بعد ثم جرس،

الثالث. الحاالت هذه كل يف اللعاب
تدريب، إىل هنا يحتاج ال وهو وطبيعة، عفًوا لعابه يجري اللحم يرى عندما فالكلب
برائحة الجرس صوت عنده فيقرتن مًعا، الجرس ويسمع اللحم يرى أن عىل يدرب ثم
درب قد ألنه أيًضا؛ لعابه فيجري لحم، بال الجرس يسمع ذلك بعد ثم رؤيته، أو اللحم

املكيف». «االنعكاس هو وهذا الجرس. بصوت اللحم يقرتن أن عىل
كلب ولكن الجرس، دقات تسمع عندما لعابها يجري ال تدرب لم التي الكالب أن ذلك
الصوت يقرن كان ألنه األنبوبة؛ من مقداًرا ويمأل يجري لعابه فأصبح درب قد بافلوف

ويشمه. يراه الذي اللحم إىل يسمعه الذي
اللعاب، فيجري اللحم مع دائري ضوء استعمال يمكن الجرس صوت من وبدًال
يجري فال طعام، هناك ليس أنه منه ويعرف عليه الكلب يدرب بيضاوي آخر وضوء

اللعاب.
والضوء لحم) =) الدائري الضوء وضع أنه هي أخرى، تجربة إىل عمد بافلوف ولكن
يف وقع الذي الحزين نباح ونبح الكلب، فحار واحد، وقت يف مًعا لحم) ال =) البيضاوي

نيوروز. يف إنه أي بشأنها؛ يسلك أو يفكر كيف يدري ال نفسية مشكلة
تكسو التي الرمادية املادة الكلب من نزع أنه هي أخرى، تجربة إىل بافلوف عمد ثم

املكيف». االنعكايس «الرجع إيجاد يستطع فلم املخ،
األصل هي أي: التفكري؛ مكان هي األبيض املخ تكسو التي الرمادية املادة ألن ذلك
منها وتعني فرتتبها املكيفة الرجوع إليها تصل والرتكيب، والتحليل للتقدير امليدان أو
لنا إنما مكيفة، انعكاسية رجوع للكلب وال لنا ليس املادة هذه وبدون والخطة، السلوك
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بافلوف كالب

جمش، إذا القدم ونرفع أمامنا، وضع إذا اللحم نشم مبارشة؛ انعكاسية رجوع فقط
املادة نزع بعد نتخذها خطة ونستنتج نفكر أن نستطيع ال ولكن الحار، املاء من ونرصخ

الرمادية.
الرمادية. املادة هذه نزع بعد يدرب أي: «يتعلم»؛ أن الكلب يستطع لم أخرى، وبكلمة
ثالث يف الكلب يف يحدث املؤلم، النفيس القلق أي: النيوروز؛ أن بافلوف وجد واآلن

حاالت:

هي فال رسمني، بني تقف الضوئية كاإلشارة شك؛ يف يوقعه عندما األوىل: الحال (١)
يف سواء أيًضا ونحن طعام. ال عىل أو طعام عىل تدل ال أي: بيضاوية؛ هي وال دائرية
من وتنهض الصدمة تتحمل أن تستطيع ابنها مات التي األم فإن الكلب؛ مع الحال هذه
إن هي تعرف ال بحيث واليقني الشك بني وقفت إذا ولكنها املضني، األلم بعد الكارثة
القلق هذا يعود، ال أو يعود سوف وأنه آخر، سبب ألي أو مات ألنه البيت عن غيابه كان

طعام؟ ال أو طعام كالكلب: هنا هي إذ يطاق؛ ال قلق أي: نيوروز؛ يف يجعلها
ولكن خفيًفا، أمًلا تؤلم كهربائية هزة للطعام املنبه جعل بافلوف أن الثانية: الحال (٢)
يزيد جعل بافلوف ولكن القادم، الطعام عىل دليل هو إذ راضيًا؛ األلم هذا يتقبل الكلب

شديدة. كانت الهزة ألن الكلب؛ رصخ أن إىل رويًدا رويًدا األلم
كان التي األوىل الخفيفة الهزة أن ذلك بعد وجد بافلوف ولكن معقول، هذا وكل
بل الخفيفة) األوىل الهزة (هذه يتحملها يعد لم الطعام دليل ألنها راضيًا الكلب يتقبلها
ويتحمل سويٍّا يعود كي الراحة من شهور ثالثة إىل الكلب واحتاج منها، يرصخ صار

الخفيفة. الهزة
بما ذلك بعد نذكرها الطفولة يف بنا تقع كارثة فإن أيًضا، لنا يحدث ما هو وهذا
يف كلب يفزعنا كأن املشابهة، تلك أو اللون هذا خف مهما منها لونًا إلينا يعيد أو يشبهها
يطاق، ال كربًا ونحس كلب، بها يكن لم ولو املقفلة الغرفة ذلك بعد فنخاف مقفلة، غرفة

ننىس. كي عندنا سنوات عرش تساوي قد الكلب عند شهور وثالثة
عاصفة كالبه بها التي املدينة دهمت فقد بافلوف، عند عفًوا حدث ما بهذا وشبيه
آخر، مكان إىل بافلوف فحملها الكالب، غرف أغرقت املطر من سيول مع رعدية برقية
إىل بافلوف عمد شهور وبعد الطريق، يف وهي العاصفة هذه من مرعوبة الكالب وكانت
لو كما مذعورة فرصخت الكالب، بها التي الغرفة أرض إىل يترسب فجعله املاء من قليل

عادا. قد والرعد الربق كان
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محاوالت

أثًرا النفس يف يحدث — والربق الرعد أو الكهربائية الهزة — الشديد املنبه إن أي
ا. جدٍّ مخففة بصورة ولو يتكرر أن إىل نائًما يبقى

ابنها، مات قد أخرى ا أمٍّ أن تسمع عندما وتتألم تبكي ابنها مات التي األم هنا أذكر
بالجرائد. الوفيات يف ابنها سن يف فقيد صورة ترى عندما أو

اإليجابية، املنبهات منع بأنه النوم يفرس أن استطاع بافلوف أن الثالثة الحال ويف (٣)
يحدث ما هو وهذا نام، وجيزة لفرتة طعام) ال =) بيضاويٍّا ضوءًا الكلب أمام وضعنا فإذا
يف ننام ولكننا األذن، تنبه التي الضوضاء يف وال العني، ينبه الذي الضوء يف ننام ال لنا،

الكلب. عند البيضاوي الضوء بمثابة عندنا وهي الظالم،
اإليجابية. املنبهات من حرمان هو فالنوم

تزعمها التي السلوكية» «السيكلوجية نشأت هذه بافلوف تجارب أساس وعىل
أكثر. ال مكيفة انعكاسية رجوع هو سلوكنا أن وهي أمركا، يف واطسون

الرجوع تجعل أن وهي الطفولة، أيام وخاصة الرتبية؛ يف كبرية قيمة النظر ولهذا
املستقبلة. ومصلحته يتفق مكيًفا سلوًكا له تعني بحيث للطفل املكيفة

األلحان وتأليف األشعار ونظم واالكتشاف االخرتاع إن نقول أن نستطيع هل ولكن
أكثر. ال انعكاسية رجوع هذه كل والذرة، الفلك ودراسة

وتمحص. التجارب تكثر عندما املستقبل يف ذلك إىل سننتهي أنفسنا أظن
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غرياجتامعي جمتمعنا

اجتماعية. وحياة عائلة، حياة األمة يف فرد لكل
متجره أو مكتبه ومن متجره، أو مكتبه إىل بيته من مرسًفا، عائليٍّا أحدنا يكون وقد
هذا يسلك الذي أن الواقع ولكن الرجال، من الطراز هذا مثل يمدح من وهناك بيته، إىل
حد إىل يضعف قد االجتماعي إحساسه أن كما آفاق، له ليس محدودة حياة يحيا السلوك

الزوال.
وإحساس وإحساسالتعاون، إحساسالوطنية، النهاية يف هو واإلحساساالجتماعي

رعيته». عن مسئول راع وكل راع «كلكم هو: السياسية، املسئولية
املدرسة يف إال نجتمع نكاد ال فإننا اجتماعي»؛ «غري — لألسف — مجتمعنا يزال وال

السينمائية. أو التمثيلية الدار يف صامتني متفرجني أو املكتب، أو
بيوتنا، يف محدودة تزال ال لألسف ولكنها اجتماعية، الضيافة أن هنا أنىس ولست
كثريًا ولذلك الرجال، مستوى دون الثقايف مستواها ألن البيت؛ ربة تحسنه قلما فن وهي
هي أو الرجال، من الضيوف كان إذا تنسحب ثم الطعام تهيئة عىل واجبها يقترص ما
السياسة، عن الرجال فيتحدث الجنسان، ينفصل ثم النساء، من الضيوف مع تشرتك

واألقمشة. واألطفال الخدم عن النساء وتتحدث
يف كنت فقد فقط؛ للرجال كالهما يزال ال املرصي، املطعم بل املرصية، والقهوة
القهوة فإن فيها؛ االجتماعية بالحياة عظيًما إعجابي وكان باريس، يف املاضيني الشهرين
والحب، والنقاش للمؤانسة ناٍد وهي والرجال، للنساء هي إذ وحدهم؛ للرجال ليست هناك
ترتك الفرنسية العائالت ألن املسكن؛ يجدون ال الذين للغرباء ليس فإنه املطعم، وكذلك
باألصدقاء، االجتماع حيث املطعم، يف طعامها وتتناول أسبوع، كل يومني أو يوًما بيوتها



محاوالت

الواجبات أداء من البيت لربة وراحة وترفيه تربية كله ذلك ويف املوسيقا، إىل واالستماع
املنزلية.

القهوة. يف البيت، يف والنساء، للرجال اجتماعيٍّا، مجتمعنا نجعل أن يجب
نجعلها وإنما املطهمة، املائدة عىل نقرصها فال الراقية، الضيافة نتعلم أن ويجب

البار. والحديث والصداقة للرقي متوالية اجتماعات
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تعنياألخالق اللغة كلامت

ملا سواء، القديمة والقردة البرش نحن كنا السنني من ماليني ثالثة أو مليونني نحو قبل
قد الذي الضخم املخ هذا هو امليزات هذه أعظم الحارضة؛ البرشية بميزاتنا منها ننفصل

جرام. مئة وخمس ألف نحو يبلغ
نحمل فرصنا أقدامنا عىل انتصبنا أننا هو البرشي املخ لتكبري يعمل كان ما وأعظم
استطعنا ملا أربع عىل نميش كنا أننا ولو بثقله، يرهقنا ال عموديٍّا حمًال الثقيل الرأس هذا

ويرهق. يثقل كان ألنه أفقيٍّا؛ حمًال نحمله أن
الكلمات؛ لنا تعينها التي املعاني سوى ليس التفكري ولكن التفكري، أداة هو واملخ
الحيوان وبني بيننا األصيل والفرق املخ، تكبري إىل وسيلة اللغوي اإلنسان ارتقاء كان ولذلك
وليس ينطق ال وهو بالكلمات، املعاني ونربط ننطق نحن يشء؛ كل قبل لغويٍّا فرًقا يزال ال
يتلقى أن الخاصدون بمجهوده فرد كل عليها يحصل التي الساذجة املعاني تلك سوى له

نحن. نفعل كما واألجداد اآلباء تراث
وعقائدها. وأخالقها أفكارها النهاية يف هي األمة بها تنطق التي اللغة وكلمات
من نرث ونحن االجتماعي، األخالقي سلوكنا — السبب لهذا — هو اللغوي وسلوكنا

ويحطنا. يرضنا ما أو وينفعنا أخالقنا يرفع ما السيئة أو الحسنة الكلمات
موروث تقليد هي موروثة كلمة كل ألن التقاليد؛ عىل يحافظ ما أعظم هي واللغة

الحياة. يف نهًجا أو معنى لنا يعني
العربية»، واللغة العرصية «البالغة عنوانه: املعنى هذا يف كتابًا سنوات قبل ألفت وقد

له. موجز هو الفصل وهذا للكلمات، السيكلوجية القيم إيضاح إىل فيه هدفت



محاوالت

من مشتقة الكلمة وهذه «السيمائية»، يسمى جديد علم أوربا يف ظهر قد أنه ذلك
وجوههم؛ عىل سيماهم قولنا ذلك ومن عالمة، ومعناها «سيما»، القديمة اإلغريقية الكلمة

الحديدية. السكك يف العالمة حاملة أي: «سيمافور»؛ أيًضا ذلك ومن عالمتهم، أي:
وإيماءات. عالمات هي اللغة كلمات أن باعتبار العالمات علم هي السيمائية وإذن
واملكان، الزمان بتغري تتغري التي معانيها حيث من الكلمات بحث العلم هذا يتناول
هذه من العربية اللغة نفهم أن إىل حاجة يف ونحن والسيكلوجي، االجتماعي أثرها وأيًضا

إليه. أرشت الذي كتابي هنا من جميعها. النواحي
كان ما أناس «هناك يقول: ١٦٨٠ يف مات الذي الفرنيس املؤلف كول الروشفو كان

الحب». عن سمع قد يكن لم أنه لو ليحب أحدهم
وتعني االجتماعية األخالق تصوغ التي هي الحب كلمات أن إىل قوله من يقصد وهو
الحب فإن والفن الخيال إىل تنزع رومانتية الكلمات هذه كانت فإذا الجنيس، السلوك
تناسلية فسيولوجية عامية فجة الكلمات كانت وإذا اللون، هذا والفتاة الشاب عند يتخذ
الجنس ويشتهي يحب اآلداب كلية يف طالبًا أن نجد ولذلك آخر، سلوًكا يتخذ الحب فإن
الحوذي؛ أو الخباز أو الجرائد بائع ينهجه ما غري عىل الجنيس سلوكه يف وينهج اآلخر،
الحب معاني اختلفت ولذلك الطالب، ذلك يستعملها ال كلمات من مؤلفة لغة لهؤالء ألن

بينهما. وممارسته
نفسها، األعضاء لهذه الحشاش وكلمات التناسلية، لألعضاء الطبيب كلمات اعترب
يف أو املرشحة عىل تلقاها ألنه ذلك عاطفة؛ أية نفسه يف تثري أن دون يذكرها األول فإن
كلماته تلقى فقد الثاني أما موضوعية، علمية بلهجة يتحدث أستاذ من الجامعة غرفة
الذي األسفل الجزء فانطلق مخه من األعىل الجزء عطل الذي الحشيش غمرة يف وهو

البدائية. العواطف به تتحرك
سلوكنا فإن كثرية الحشاش، هذا كلمات أي: الفحش؛ كلمات من تراثنا كان وإذا
جنسيٍّا سلوًكا زوجته مع يسلك إليه أرشنا الذي الطبيب فإن املجتمع. يف يفحش أيًضا
منهما كل يستعملها التي الكلمات إىل ذلك ومرجع زوجته، الحشاشمع سلوك عن يختلف

املوضوع. هذا عن الحديث يف
والرشف. للخري قدوة ألنها األمة؛ تدخرها أن يجب كنوًزا تعد كلمات وهناك

كان ما الشعب أفراد من ألوًفا هناك فإن لغتنا، يف «املروءة» كلمة — مثًال — اعترب
سلوًكا عينت قد هي إذ لغتنا؛ يف تكن لم الكلمة هذه أن لو الفضيلة هذه يمارس أحدهم
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كلمة من هذا يقابل ما أيًضا اعترب أو والرب. التعاون قيمة إىل الفرد ينبه راقيًا اجتماعيٍّا
للعالقات والضعة والخسة النجاسة توحي الكلمة هذه فإن التناسلية؛ لألعضاء «عورة»
تجنبه وأن قبيح، فعل هو وإنما حسنًا شيئًا ليس الحب إتمام أن توهمنا هي إذ الجنسية؛
التناسلية األعضاء نستقبح إننا أقول وأن هذا عىل أزيد أن أستطيع بل ممارسته، من خري
واألربعني الثامنة تبلغ عندما املرأة فإن اليأس»، «سن عبارة اعترب أو الكلمة. هذه بسبب
شيخوخة، الكهولة هذه وليست الكهولة، يف وترشع الشهرية عادتها تنقطع الخمسني أو
جاذبية بقوة يمتزن النسوة من وكثري تزيده، لعلها بل النفيس، جمالها تنقصمن هي وال
اليأس تبعث العبارة هذه ولكن الجسمي. الجمال ناحية من حتى السن، هذه يف كبرية
تمأل وقد االجتماعي، االنزواء أو االستكانة عىل وتحملها نشاطها، وتفل املرأة نفس يف
آخر تعبري لنا يكون أن يجب وكان الغرية، إىل األسف إىل الغم من سوداء بعواطف رأسها
ال الرجل، مثل املرأة، بأن تنطق التي الحقيقة لنا ويؤدي السن، هذا يف املرأة كرامة يصون
أن وذلك والسبعني؛ الستني إىل الخمسني سن يف وطموحها ونشاطها بجمالها تحتفظ تزال
والشهامة والخسة والرشف والطهارة النجاسة كلمات مثل النفس؛ يف إيحائيٍّا أثًرا للكلمات
ما وبقدر منها، نأخذ ما بقدر الحياة يف سلوكنا تعني الكلمات هذه فإن إلخ، … والهوان
لقد حتى الدين، من جزء كأنها عقائد إىل يحيلها تكرارها ألن معامالتنا؛ يف ذكرها يتكرر
بها يتحجر عقائد إىل تستحيل تكرارها الناس اعتاد التي الكلمات «إن جيته: العظيم قال

الذكاء».
عقائد كأنها الناس بها ينطق كثرية غيبية كلمات يف تتضح القول هذا وصحة
وبعبع. عفريت مثل األطفال؛ كلمات عن املوضوعي املعنى يف تزيد ال أنها مع صحيحة

يف املجتمع ألن التطور؛ نسميه ما هو وهذا الزمن، بتغري معانيها تتغري والكلمات
امللحد، هو الحر إن الثعالبي يقول كيف — مثًال — اعترب أخرى، معاني يكسبها تغريه

الحارضة. الديمقراطية معانينا يف أساسيٍّا بالحرية الوصف هذا نعترب أننا مع
عند كان كما الساحر أو الكاهن هو الطبيب إن تقول تزال ال العربية واملعاجم

والبابليني. الفراعنة
أن نجد املوهومة، أو الصحيحة سيئاته عرصنا عىل ينعي رجعيٍّا كاتبًا نجد وعندما
معاني من تحمل وما بكلماتها وأخذ القديمة الكتب يف قبع أنه إىل األغلب يف تعود رجعيته
مملوءة جهنم أن يعتقد من بمثابة فهو العرصي، الروح عن بعيدة سيمائية التباسات أو
يعتقدون الذين اإلسكيماويون يعيش حيث الشمايل القطب إىل ذلك بعد يرحل ثم بالنار،

وزندقتهم. كفرهم عليهم فينعي والنور، النار من تخلو مظلمة مثلجة جهنم أن
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التفكريية للدقة اللغة كلمات فيها تستخدم جديدة بالغة إيجاد هي السيمائية مهمة
االجتماعي. والتوجيه

املجد، املساواة، الحرية، اإلخاء، الرشف، املروءة، كلمات لرواج نعمل أن يجب
الديمقراطية.

األعضاء تسمية مثل القديمة؛ املعاني تحمل التي الكلمات محو بل لكساد نعمل كما
الفهم. وتبلبل العقل تربك التي الغيبية الكلمات تلك مثل أو بعورة، التناسلية

أنه الصالح من نفهم حتى العرصية املعاني القديمة الكلمات نكسب أن يجب كما
أو الثراء أو التعليم أو الصحة زيادة أي: املجتمع؛ خدمة ولكنه الصالة يف االنغماس ليس

الحرية.
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االنضواء سيكلوجية

االنضواء؛ يحبون الناس من كبريًا عدًدا أن عىل املاضية القريبة السنني يف الحوادث دلتنا
أنه تزعم بربنامج اإليمان إىل أو اجتماعي، نظام إىل تدعو معينة جماعة إىل االنتساب أي:

فسد. ما يصلح
السودان ويف املسلمني، اإلخوان حركة ثم الفتاة، مرص حركة — مثًال — رأينا فقد
آالف الزعيمني هذين إىل يجذب ا عامٍّ املريغني السيد إىل أو املهدي، السيد إىل االنضواء نجد
عهًدا» «يأخذ املشايخ أحد نجد حيث مختلفة؛ انضوائية حركات الريف يف وعندنا الناس،
أو االستقامة أو الرشف من سامية أصول عىل العهد هذا ينطوي ما وكثريًا أتباعه، عىل

الصالح.
هناك بل األقطار، جميع يف مألوفة معروفة السياسية األحزاب إىل االنضواء وحركة

مثًال. الخريية الجمعيات إحدى إىل كاالنتساب صغرية؛ انضوائية حركات أيًضا
االنضواء لحركات السيكلوجية األسباب نبحث أن املوجزة الدراسة هذه من وقصدنا
وتكسب برنامًجا تنرش التي األحزاب فإن عنيفة، تنتهي ثم رقيقة تبدأ التي أو العنيفة
يحسه كان الذي التوتر ذلك أعضاؤها يحس وال العنف، إىل تحتاج ال به االنتخابات

مثًال. املسلمون» «اإلخوان
التي املتوترة العنيفة االنضوائية الحركات تلك من األملانية النازية الحركة كانت وقد
نشأت وكذلك البرش، من مليون ٢٠ أو ١٥ نحو فيها قتل حرب يف أوربا بإغراق انتهت

وبطًشا. عنوة الحكومة عىل واالستيالء روما إىل بالزحف اإليطالية الفاشية الحركة
هناك أن الظاهرة هذه يف ما أقل ألن تعليل؛ إىل يحتاج ما جماعة إىل واالنضواء
باالرتباط مكتفون حرفتهم، بممارسة قانعون هم إذ الحاجة؛ هذه يحسون ال منا كثريين
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التي العنيفة الهيئات إىل وينضوون ويتحمسون يتوترون أناًسا نجد إذن فلماذا العائيل،
ارتياح؟ يف يرضونها ثقيلة تكاليف عليهم تفرض قد

له ونجد إال اجتماعي شذوذ هناك ليس إنه أوًال نقول السؤال هذا عىل ولإلجابة
يكون وأن نكرب، أن نحب جميًعا فنحن الحسنة، أي: السوية؛ النفوس يف ضعيفة جذوًرا
لها جماعة إىل االنضواء أن شك وليس الكرامة، إحساس عندنا يوجد اجتماعي مقام لنا
فإننا األصل؛ إىل تومئ شخصيتنا» «يكرب وعبارة شخصيتنا، يكرب ملحوظان ومركز نشاط

اجتماعيٍّا. نقًصا نحس إننا أي كرباء؛ لسنا أننا نحس ألننا إال التكبري نطلب ال
الذي الثري فالرجل مقداره، يف نتفاوت ولكننا النقص، بهذا اإلحساس يف سواء وكلنا
شيئًا يحس يكاد ال أو يحس ال خطري، منصب يف املقام ووجد حسنة عائلية بروابط هيئ
يجد ألنه الهواء؛ يف قصوًرا يبني ال اليقظة ألحالم يستسلم حني وهو النقص، هذا من
حياة له تكون وتكاد كثريًا، يحلم بعيشه الضائق الرجل ولكن األرض، عىل القصور هذه
ويكسب يعيش والتي عليها، نراه التي الوجدانية حياته غري وأماٍن أحالم كلها أخرى
تجر وفاقة اقتصاديٍّا ضيًقا نجد — مثًال — املرصي ريفنا ويف بها، املجتمع يف ويترصف
يكرب عهًدا الضائقون هؤالء عليه يأخذ طريقة» «شيخ ذلك لقاء ونجد هوانا، أثرها يف
غامًضا منطًقا يحس «عهًدا» أخذ الذي فالفالح األهمية، إحساس فيهم ويولد شخصياتهم
وضمريي، قلبي يف ثري إيماني، يف عظيم ولكني املاديات، يف فقري «أنا خالصته: جديًدا

مهم». رجل أنا
التحمل، عىل جلًدا ويزيدها القلقة النفس ويهدئ يريح اإلحساس هذا أن شك وليس
الطريقة». «شيخ إىل االنضواء هذا يفشو ريفنا، يف أو السودان يف كما الفاقة، تفشو وحيث
باطنيٍّا هوانًا ما جماعة إىل االنضواء يف الراغبني أحد يحس أن الرضوري من وليس

التكبري. هذا له يوفر واالنضواء يكرب، أن يريد ولكنه الوجدان، إىل يرتفع لم مستوًرا
النقص؛ من كثرية ألوانًا هناك إن إذ النقصاقتصاديٍّا؛ يكون أن الرضوري وليسمن
أو املدارس، يف خاب الذي الشاب ذلك أو ابنه، يهينه أو زوجته تحتقره الذي الزوج فإن
املوظف ذلك أو طويلة، مدة تعطل يف بقي الذي اآلخر ذلك أو أفلس، الذي التاجر ذلك
خشية خائًفا يجعله رئيسه به يستبد الذي أو ضئيل، بمرتب صغريًا عمًال يمارس الذي
أي أو ضخم أنف أو عوراء عني يف شوهة يجد الذي الشخص ذلك بل والطرد، الفصل
هذه يدرون، ال حيث من يعالجوا، كي والتكبري القوة يطلبون هؤالء كل أخرى، دمامة

النقص. من األلوان
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ولكن شخصياتهم، ويكرب قوة يكسبهم وحرمة وجاٍه مقام لها جماعة إىل واالنضواء
ذلك والعنف؛ البطش إىل خططها يف تعمد الجماعة هذه كانت إذا يزيد باالنضواء اإلغراء
نعمد نخاف عندما ونحن وقلق، واضطراب وخوف ضعف النهاية يف هو النقص ألن
األفيون، نأكل أو الخمر نرشب بأن املؤلم املخيف الواقع من نفر أن إما شيئني: أحد إىل
العاجز أن كما عنيًفا، الضعيف يكون ما وكثريًا نقتل، حتى أو فنرضب نبطش أن وإما
والخوف، االضطراب يزيل األعمال هذه ممارسة ألن ذلك ويخبط، ويسب يهيج الذي هو

العقل. منطق يف وليس النفس، منطق يف والطمأنينة االتزان ويعيد
إىل انضووا الذين األفراد تعم كانت أو تعم التي االجتماعية الطرز نتأمل وعندما
«شيخ إىل ينضوون الذين ريفنا فقراء فهناك قلنا، ما مصداق نجد العنيفة الحركات
ويكربون، واالقتصادية االجتماعية فاقتهم يدرون ال حيث من يعالجون وهم الطريقة»،
هذين يف وليس املريغني، السيد أو املهدي السيد أتباع من السودان فقراء يف الشأن وكذلك

والعنف. البطش إىل دعوة املثالني
حيث األوىل الكربى الحرب عقب كلتاهما نشأت فقد والنازية، الفاشية اعترب ولكن
ثم موسوليني ظهر فلما خوف، أي: قلق؛ واألملان اإليطاليني وعم ساد، قد التعطل كان

الصاغية. األذان وجد الخوف، من تأمينًا القوة إىل كالهما ودعا هتلر
ثم وتحطيمها، الحانات عىل االعتداء إىل ما واحد وقت يف جماعة عمدت مرص ويف
اقتصاديٍّا قلًقا يحسون الذين الشبان من األعضاء آالف فجمعوا املسلمون اإلخوان جاء
فانضووا، ترىضالكرامة، التي األهمية لها تكن لم مراكزهم ألن وصغاًرا هوانًا أو اجتماعيٍّا
وأنه رسالة له أن منهم كل ويحس شخصياتهم، يكربوا كي هذه جماعتهم إىل ولجأوا
نفسيٍّا منطًقا والتدمري البطش يف ألن والتدمري؛ البطش إىل بعضهم عمد ثم مهم، شخص

والقلق. والخوف الضعف إحساس عنا زال القوة توهمنا ومتى القوة، يوهم زائًفا
يشبه اجتماعيٍّا وانفصاًال محدودة وآفاًقا مسدودة فرًصا يجد شبابنا من وكثري
األماني تأخذ وعندئذ بالعقل، يطيح يكاد تعطل يف شبابنا يقع ما وكثريًا االنكسار،
والبطش، القوة إىل دعوة أية إىل املطربة النفوس وتنزع يطلق ال الذي الواقع مكان املرسفة

والرش. الفوىض غري ذلك من يكون ال ثم
والقلق، الخوف إحساس شبابنا عن نزيل أن وهو العالج، إىل يومئ االنضواء وتعليل
حياتهم يجعل الذي االستبداد ونمنع الكريمة األعمال نوفر بأن الطمأنينة إليهم نرد وأن
النشاط من مختلفة بألوان باملجتمع نربطهم أن يجب وكذلك مطمئنة، أو متزنة غري
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يجب وكذلك والثقافية، والخريية الرياضية املنظمات لهم نؤلف كأن السليم؛ االجتماعي
فال بنشاطها ويشبعون بربامجها الشباب يتعلق سليمة سياسية أحزاب لنا تكون أن

والعنف. البطش إىل تدعو التي للمنظمات االنضواء إىل يحتاجوا
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فهم لنا يتيحان السيكلوجية، للعوامل الداخيل والتأمل العاملية، للعوامل الخارجي التأمل
الناضج، والرجل الفج الرجل بني نميز أن نستطيع بحيث درجاته، الشخيصوتقدير الرقي

والجامد. املتطور وبني والشقي، السعيد وبني
هناك يكون لن بدونها والتي لها، نفطن أن يجب التي الخارجي العالم وحقائق
منها مبدأ كل مبادئ، عىل تنبني ولكنها العمر، دراسة الواقع يف هي إذ كثرية؛ نضج،

وينظمها. الحقائق هذه بعض يشمل
الحقائق هذه يف ما وأبرز التأمل، من بالقليل لنا تتجىل الخارجي العالم فحقائق
والحيوان الجماد تطور: أو تغري يف يشء كل إن إذ ثابت؛ يشء العالم هذا يف ليس أنه
الحيوان وكذلك الغد. يف تكون سوف ما وغري األمس، يف كنت ما غري اليوم فأنت والنبات،
فنحن فقط، الدرجة يف فهو اختالف هناك كان وإذا … واملعادن والطني واملاء والنبات

ينقطع. ال تغري يف جميًعا ولكننا النحاس، أو الذهب يتغري مما وأكثر بأرسع نتغري
حلقات هي إنما وحيوان، ونبات جماد من الكائنات جميع أن هي الثانية والحقيقة

متطورة. مادة جميًعا ونحن واحدة، سلسلة يف منفصلة
ولذلك البرشية، املؤسسات يف الرقي عالمة يكون أن يجب التطور أن الثالثة والحقيقة
تنظيم النهاية يف يعني التطور وهذا سيئة، مؤسسة هي التطور دون تحول مؤسسة كل

اإلنسانية. إىل الحيوانية من البرش يرفع بحيث املجتمع
ألننا الضباب؛ يف تطفو التي الكلمات من ونحوهما والرقي الرفع كلمات وليست
هو العايل واإلنسان العايل، اإلنسان وهو للرقي، العايل املقياس عىل فهمها يف نعتمد

الناضج. اإلنسان
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واآلداب العلوم دراسة عىل تحملنا التي العوامل وهي للنضج، الخارجية العوامل هي هذه
وما السيكلوجية، الدراسة فهي النضج إىل تؤدي التي الداخلية العوامل أما والفلسفات،
هذه كانت وربما عنها، كتب ما كثرة من الرغم عىل ا جدٍّ قليل السيكلوجية من نعرفه
مما أيرس النهاية يف السيكلوجية كانت ربما أكثر. ال الجاهلني من اضطراب هي الكثرة
معارفنا أن وهي بافلوف، بها يقول التي العارية البساطة تلك تتجاوز ال فقد نظن؛
مكيفة، انعكاسية رجوًعا تكون أن تعدو ال حسني) مثل مثيل (جمع ومثلياتنا وأخالقنا

اآلن. إىل تقل لم األخرية الكلمة ولكن
الرجوع مع تتناىف ال وهي «حقائق»، جملة األيام هذه نعرف أننا القول وقصارى
يسيطر الذي القدر هي العمر من األوىل الخمس السنوات أن وأولها املكيفة، االنعكاسية
يشء آبائنا من نرثه ما وأن املستقبل، يف سنة ثمانني أو سبعني مدى حياتنا ويوجه علينا
نرث. مما توجيهنا يف ا جدٍّ أعظم الخمس السنوات هذه يف وبيئتنا تربيتنا ولكن عظيم،
حياتهم، دفة عىل وقبضوا القدر هذا عىل التغلب استطاعوا قد الناس من قليل وهناك
وما عبقرية، أو إجرام من نجد وما سيئًا، أو حسنًا االخالق يف نسميه وما أقلهم! ما ولكن

للطفولة. األوىل السنوات هذه ثمرة كله هو إنسانية، أو حيوانية من نجد
— فنجد السيكلوجية، النضج سن الدوام عىل ليست الزمنية الرشد سن أن والثاني
عىل يزيد ال السيكلوجية السن حيث من ولكنه سنة، خمسني العمر من بلغ رجًال — مثًال
ألنه وذلك استفزاز، ألقل يقتل وقد ويثور، ويحقد ويعربد يسب تسع، أو سنوات ثماني

األوىل. السنوات هذه يف إليه انتهى ما عىل «تجمد»
العوامل أكرب من عامل بافلوفهو به يقول الذي االنعكايساملكيف الرجع أن والثالث
أبوابًا لنا يفتح وربما العملية، السيكلوجية كل هو يكون وربما االعوجاج، أو لالستقامة

بالغيبيات. مغلقة تزال ال لإلصالح
وأن ناحية، أية إىل توجيهها يمكن لدنة ميول هو إنما غرائز نسميه كنا ما أن والرابع
برجوع املجتمع فينا غرسها قد اجتماعية اتجاهات هو غرائز نسميه مما املئة يف ٩٩
وليس اجتماعية وعاطفية ذهنية بعادات جريمته يرتكب فاملجرم مكيفة، انعكاسية
الذكي املؤلف ويف الجبانة، واملرأة الشجاع الجندي يف ذلك مثل وقل موروثة، بغريزة
رجوع صميمها يف هي «مركبات» هؤالء من لكل ألن الثرثار؛ املهرج والصحفي العاملي

مكيفة. انعكاسية
الداخلية العوامل ثم العاملية، الخارجية العوامل ضوء يف الناضج الرجل هو فمن

ذكرناها؟ التي النفسية
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الوجهة يوجهه لم من عمره من األوىل الخمس السنوات يف القدر عليه سلط الذي هو
عمرنا. سائر يالزمنا يكاد هو إذ محال؛ عليه وتدربنا تعلمناه مما التخلص ألن السيئة؛
الوجدان من حرمانًا أو تدليًال أو اضطهاًدا فلقي الطفولة سني يف حظه ساء ومن
إىل الطفولة حال من ينتقل كي قوية منبهات إىل يحتاج الحسن، االجتماعي أو الفلسفي

النضج. حال
أو املال يف بالنجاح هنا نعني وال الحياة، يف الناجح الرجل هو الناضج الرجل
يشء، كل قبل الشخصية الثقافة يشمل الذي الكيل النجاح نعني وإنما فقط، األرسة
فوق عقله يضع لذلك وهو مًعا، وبرشيٍّا اجتماعيٍّا وجدانًا فيه تحدث التي الثقافة هذه
املنغمسيف الرجل نسمي أن نستطيع املقياسال وبهذا حيوانيته. فوق وإنسانيته غريزته،
وقتها تقيض التي املرأة وكذلك ناضًجا، االجتماعية جهوده أو املالية مطامعه أو شهواته
رفيعة عنارص عىل نحتوي أننا نعرف أن النضج إنما ناضجة، ليست والتربج التجمل يف
تطورنا يف الطريق منعطف إىل وصلنا وأننا حيوانيتنا، هي وضيعة وأخرى إنسانيتنا، هي
وإما العقل إما اإلنسانية؛ إىل األمام، إىل وإما الحيوانية، إىل الوراء، إىل فإما البيولوجي؛

الغريزة.
والثقايف، والعائيل والسيايس االجتماعي سلوكنا يف ا عامٍّ هذا موقفنا يكون أن ويجب

الوجدان؟ تأمل أم الغريزة اندفاع أهنا تعرتضنا: مشكلة كل يف نتساءل بحيث
همومه فوق العاملية اهتماماته صارت حتى نفسه ربى الذي هو الناضج والرجل
مثله، البرش ملاليني هموم هي إنما الشخصية الهموم هذه أن يعرف ألنه وذلك الشخصية،

ا. عامٍّ يكون أن يجب بشخصه يتعلق فيما حلها وأن
دينيني، أم مدنيني أكانوا سواء القديسني؛ جميع يف نجده ما هو اإلحساس وهذا
الهنود ثروة يزيد كي العائلية أو الشخصية ثروته التام اإلهمال أهمل حني غاندي وحياة
وإخوته أمه الستقبال دعي حني املسيح اإلحساسعند هذا نجد وكذلك النضج، برهان هي

وإخوته! أمه هم إنهم قائًال الشعب أفراد إىل فأشار
مثليات منها واستنبط عرصه، يف والغايات الوسائل درس الذي هو الناضج والرجل
فإن جيله، مع يتالءموا لم ولو حتى وتفكريه، سلوكه يف إليها يهدف تجعله جديدة
يف منهم كل عاش الذي الجيل مع يتالءموا لم شو وبرنارد واملسيح وغاندي تولستوي
أن يحاولون كانوا إنسانية، وأكثر أرقى مجتمع إىل يهدفون كانوا ألنهم وذلك عرصه؛

إنسانيٍّا. اإلنسان يجعلوا
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فيه أثمرت بحيث والفحص، الدرس بعد ثقافته اختار الذي هو الناضج والرجل
من جميعها، األحياء بأن مًعا ويحس يعقل ألنه الحياة؛ احرتام هي عاملية أو برشية ديانة
الزنجي اإلنسان إىل الصينية، الرتبة يف تعيش التي الدودة إىل أرجنتينا، يف النابتة الشجرة
منفصلة حلقات هم إنما هؤالء كل جيد، وأندريه أينشتني إىل الجنوبية، إفريقيا يف املضطهد

ناضج. رجل كل يف األصيل اإلحساس هو الحياة فاحرتام الحياة، سلسلة يف
ذكرنا؟ التي املقاييس هذه وفق الناضجني لبعض األمثلة نرضب أن نستطيع فهل
النضج، استوىف قد هذا إن نقول أن نستطيع بحيث مطلقة إجابة هناك ليست بالطبع

منها. بعًضا نالوا من وهؤالء هؤالء بني ثم فيها، نختلف درجات هي وإنما
عىل الكنيسة حملت برشية ديانة إىل وصل أنه حيث من ناضًجا تولستوي كان
آالم أن يحس وجعله صدره مأل عام حب إىل البرشية الديانة هذه به وأدت حرمانه،
لعزبته الزارعني مع سلوكه كان هنا ومن وأفراحه، نفسه هو آالمه هي وأفراحهم اآلخرين

أرسته. وبني بينه تنقطع لم التي ومشاجراته
روح يف نجده واحد هدف إىل والوصول الذاتية الرتبة حيث من سواء وغاندي وهو
العلم، ملمكنات والتقدير العلمية الدراسة ينقصه كان نضجهما ولكن يعمهما، الذي الرب

هذا. يف مخطئني وكانا السذاجة، كالهما وأحبا العلم كرها لقد بل
حيث من ناضجني اإليطايل، الرسام دافنيش وليوناردو أملانيا، أديب جيته ويعد
كان فقد البرشي، بالروح دافنيش عىل جيته ويمتاز بمستقبله، وبرصهما للعلم فطنتهما
أو اإلحساس بهذا له ليسمح دافنيش فيه عاش الذي العرص يكن ولم عامليٍّا، أوربيٍّا

الوجدان.
القدر يقهروا أن استطاعوا قد إنهم حيث من بالنضج يمتازون كثريون أيامنا ويف
تربية إىل فعمدوا أعمارهم، من األوىل الخمس السنني أيام سلوكيٍّا أسلوبًا لهم عني الذي
وربما منها، البرشية الديانة واستخالص البرشية املعارف هضم لهم أتاحت جديدة ذاتية
أعظم واالجتماعي، السيايس ومذهبه وفنه بأبحاثه فإنه برناردشو، هنا إمامهم كان

عرصنا. يف الناضجني الرجال
بتشخيص كليشء وقبل أوًال هذا فيكون أنفسنا يف النضج تحقيق إىل كيفنتوسل أما
األقل عىل أو معالجته، ثم الطفولة، من األوىل السنني لنا أحدثته الذي النفيس «املرض»
التسعني بلغ ولو طالبًا منا كل يكون بأن الدراسة، ثم له، وجدان عىل نبقى حتى له التنبه
نفوسنا تدريب وأخريًا املعارف. دراسة وليست الحقائق دراسة هنا ونعني العمر؛ من

172



الناضج؟ الرجل هو من

غري منشود ملجتمع املالءمة هذه كانت ولو حتى االجتماعية، املالءمة وعىل التطور عىل
موجود.
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دافنيش ليوناردو ميالد عىل سنة مئة خمس بمرور األيام هذه األوربية العواصم تحتفل
بني جمع الذي األلب، جبال عىل املحار مكتشف اآلالت، مخرتع امليكاني، املثال، الرسام،
ميادين من ميدانًا يرتك ولم الشعر، ونظم فيها وألف املوسيقا، ومارس والفنون العلوم
ينتهي كان أن هو وما ثانيًا، املمارس أوًال، املستطلع دخول فيه يدخل لم وقته يف املعارف
يف كلها البرشية املعارف يحتوي أن يريد كأنه آخر، ميدان إىل يثب كان حتى ميدان من

عرصه.
بني الجمع وبهذا بيديه، يعمل كان إذ فقط؛ دارًسا يكن لم أنه ميزاته أعظم وكانت
االجتماعية القيم يقدر كان أنه عن فضًال الصحيح، الوزن موضوعه يزن كيان والذهن اليد

بها. يتصل كان التي الثقافية للموضوعات
املعارف قيمة يف عمليٍّا اشتباًكا كانت وإنما تسليٍّا، أو تفرًجا دراسته تكن لم وإذن
للتأليف، أيًضا كان وإنما القراءة، عنده الشعر يكن فلم عرصه، الناسيف يدرسها كان التي
بعد وهذا فيها، وأسهم جميعها مارسها فإنه امليكانية، واالخرتاعات والنحت الرسم وكذلك

للرياضيات. عميقة دراسة
بالدواليب، مجاذيفها تدار وزوارق التيار، بقوة تدور التي املاء طواحني واخرتع
يحاول االنفجارية املواد وبحث وبندقية، ومدفًعا اللحم، لفرم وآلة للسباحة، ومناطق
القوة وبحث السفن، لتسيري البخار باستعمال ونصح انفجارها، وعلة كنهها إىل الوصول
أنفاق بحفر األنهار إيصال عن وكتب الحيوان، يف الدموية والدورة املغنطيسية، الجذبية
تقسيم يف المارك وسبق األرض، دورة عن نظريته كوبرنيكوسيف وسبق الجبال، تحت لها
بحث يف سنني وأمىض الفقري، غري والقسم الفقري القسم قسمني: إىل الحيوانية اململكة
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األساس هي اإلرادة أن إىل وانتهى الفلسفية، األصول وبحث طائرة، واخرتع الطريان
البرشي. للنشاط

أنه أخرى وميزة بيديه، ويعمل بذهنه يدرس كان أنه دافنيش ميزة أن ذكرنا لقد
البرشية املعارف جميع كانت إذ فقط؛ عامًلا يكن ولم فقط، فنانًا يكن فلم يتخصص؛ لم

ويستنتج. ويربط بينها يقارن كان اإلحاطة أو االحتواء وبهذا نشاطه، ميدان
للمعارف اإلحاطة حيث من وهذا عرصه، يف مثقف رجل أعظم بذلك يعد كان وهو
عرصنا؛ يف حتى مثقف رجل أعظم يعد يزال ال املنهج حيث من ولكنه عرصه، يف الشائعة
البرشية املعارف من استطاع ما كل جمع كما واليد، الذهن للثقافة الوسيلة جعل ألنه

تخصيص. دون
عالقاتها فيعرف املعارف هذه يربط كان أنه إىل هذا، إىل تعزى مخرتعاته ووفرة
تجربة ألن الخيال؛ يف يشطح يكن فلم عامًال، كان نفسه هو أنه وإىل االجتماعية، ومكانتها

يتخيل. كان ملا االستحالة أو اإلمكان به يزن ميزانًا الدوام عىل كانت اليد
يدرس كان شك بال فإنه عرصنا يف يعيش كان دافنيش ليوناردو أن فرضنا أننا ولو

الذرية. التجارب يف نهار ليل يعمل كان كما ويتعمقها، أينشتني نظريات
البرشي الجمال يدرس أي: والنحت؛ والرسم واملوسيقا الشعر يدرس كان ألنه ولكن،
رجاًال البرش تهلك التي الذرية القنبلة اخرتاع يأبى كان لذلك فإنه والطبيعي، واالجتماعي

وأطفاًال. ونساء
— وقتئذ — يكن لم البرشي الوجدان ولكن وبندقية، مدفًعا اخرتع أنه وصحيح
محدوًدا، إقليميٍّا وكان أيامه، يف بازًغا كان الوطني الوجدان ألن عرصنا؛ يف الحارضة بقوته

واالندفاع. النهضة قوة له وكانت

ألف قبل عاشوا الذين الدين بفقهاء نسرتشد زلنا وما وأفالطون، أرسطاليس نقرأ زلنا ما
ألف. عن فضًال سنة مئة قبل عاش بطبيب االسرتشاد نرفض أننا مع سنة، ألفي أو سنة

قرنان. أو قرن عليه مىض النبات أو الفلك أو الكيمياء عن بكتاب نسرتشد ال كذلك
يبحثون فيها املفكرون وانطلق البرشي، املجتمع من انفصلت الفلسفة أن ذلك وعلة
يتجاوز الذي الغيبي للتفكري استسلموا الدين فقهاء وكذلك خالصة، ذهنية مشكالت عن

والكبرية. الصغرية مشكالته عن وينأى العالم هذا
عن يقرأ كذلك الدين يف والفقيه الكتب، يكتب كي الكتب يقرأ أصبح فالفيلسوف

يغذو. ال لطعام عقيم واجرتار خواء، يف خواء الفقه، يف هو يكتب كي الفقهاء
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يف بها ينتج كي يؤلفها جديدة مركبات عن وبحث املصنع دخل الكيماوي ولكن
إىل يصل كيف وعرف وأمراضه البرشي الجسم درس الطبيب وكذلك الطب، أو الصناعة
تتقدم اخرتاع أو اكتشاف عن جديد خرب إزاء يوم كل نحن ولذلك يشفي، الذي الدواء
كل والفيزياء، والجغرافيا والبيولوجية والطب فالكيمياء الدواء. به ينجع أو الصناعة به
بهم تتصل للبرش، نافعة ألنها البرشي؛ املجتمع من معارفها استمدت برشية علوم هذه
زيادة أو البناء مواد ويف املالبس ويف الطعام مائدة وعىل النوم وغرفة املطبخ يف يوم كل
وتنمو. ترتقي أن إال يمكن وال وتنمو، ترتقي لذلك وهي القطن، أو القمح من املحصول
يتواضعون كانوا أنهم ولو أيًضا، البرشية املشكالت يعالجون كانوا الفالسفة أن ولو
كانوا أنهم لو أو معوًجا، واآلخر مستقيًما أحدنا تجعل التي الفلسفية األسباب ويبحثون
كانوا أنهم لو أو صالحة، واألخرى فاسدة الحكومات إحدى تجعل التي األسباب يبحثون
أو والعرشين الخامسة سن إىل فرد كل تعليم يستطيع بحيث املجتمع تنظيم يحاولون
علًما الفلسفة لكانت ذلك فعلوا أنهم لو صحيٍّا، وطعاًما عرصيٍّا مسكنًا عائلة لكل يكفل

الهندسة. أو الطب أو الكيمياء ترتفع كما يوم كل يرتقي ارتقائيٍّا
األديان. فقهاء يف الشأن وكذلك

هو وهذا عقيمة، أي: برشية؛ غري يجعلها البرشي املجتمع عن الثقافة انفصال إن
إن إذ يكفي؛ ال بالعقم وصفها إن بل أيامنا، يف الديني والتفكري الفلسفي التفكري حال
املجتمع شئون من االهتمام ينقل ألنه مًعا؛ ومفسًدا فاسًدا التفكري يجعل االنفصال هذا

لها. أصل ال التي الكاذبة واملشكالت الغيبيات من وهمي عالم إىل اإلنسان ومشكالت
ألنها أي وحده؛ السبب لهذا املاضية الثالثة القرون يف املادية العلوم أخصبت وقد
بالعقل التفكري أن عىل أرص العلمية الحركة زعيم بيكون إن بل املجتمع، من تنفصل لم

نجرب. أي: بأيدينا؛ نفكر أن يجب إذ يكفي؛ ال وحده
والعلوم باليد، التفكري حضارة هي الصناعة، حضارة القائمة األوربية والحضارة

خصبة. هي ولذلك واليد؛ الذهن أي: والتجربة؛ الفكرة ثمرة هي جميعها

التفاصيل ويعرف الكمياء أحدنا يدرس فقد والثقافة، الدراسة بني نميز أن يجب وهنا
التثقيف ألن مثقًفا؛ وليس فقط دارس هنا ولكنه والجزئيات، الذرات تركيب يف الدقيقة
برشية نظرته تكون أن يجب أي: ا؛ خاصٍّ محصوًرا وليس ا عامٍّ شامًال يكون أن يجب
اإلنسان وبني والنبات، والحيوان اإلنسان وبني واإلنسان، األرض بني العالقات تجمع
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لإلنسان مستنرية شاملة نظرية والعلم. الفن بني بل ومستقبله، ماضيه وبني ومجتمعه،
والكون.

أو الفلسفة فصل عن رضره يقل ال والفنون، العلوم من فن أو علم يف والتخصص
حني الرضر مرصهذا يف نحن عرفنا ولقد أكرب، الرضر يكون ربما بل املجتمع، عن الدين
الهندسة يعرفون متخصصني فكانوا الريف، أنحاء يف الدائم للري املاء املهندسون عمم

مثقفني. يكونوا لم ولكن دارسني كانوا فقط،
البلهارسيا ديدان املاء مع عمموا أنهم هذا لتخصصهم املحزنة النتيجة وكانت

النبات. أمراض كثرت كما باالرتشاح، الرتبة أفسدوا أنهم كما للفالحني، واإلنكلستوما
خدمة هو هل الهدف، يعينوا أن الري، يعمموا أن قبل املهندسني، عىل يجب كان
الطب دراسة إىل الحتاجوا السؤال هذا سألوا أنهم ولو املرصي؟ اإلنسان أم األرضاملرصية
مثقفني يكونوا أن إىل يحتاجون كانوا إنهم أي الهندسة؛ جنب إىل والزراعة والبيطرة
عىل يقدمون ال املرصي، باملجتمع ثقافتهم يربطون عندئذ وكانوا فقط، دارسني وليسوا
املاليني بمقدار يزنوه أن قبل املجتمع هذا ألفراد الخدمة بميزان يزنوه أن بعد إال مرشوع
فالحينا عىل جلب الذي القطن عىل هللا لعنة أال القطن. ثمن من تعود التي الجنيهات من

واإلنكلستوما! البلهارسيا
كان أي: واجتماعيني؛ وفنانني أدباء يكونوا أن مرص يف الري مهنديس عىل يجب كما

مثقفني. يكونوا أن يجب
تفكريه يربط بحيث باملجتمع، ثقافته تتصل أن األول: منهما؛ بد ال للمثقف رشطان
الشمول يطلب أن الثاني: والرشط بأفراده، ويرقى املجتمع هذا ينفع بما كله واهتمامه كله
عرصنا، إليه يحتاج الذي التخصص لقيمة إنكار هذا يف وليس التخصص. ال والعموم
تخصصه من خرج إذا مثقًفا يكون وإنما فقط، دارًسا يكون املتخصصأال عىل يجب ولكن

والعموم. الشمول إىل املحدود

بحيث نفسه اإلنسان يثقف أن يندر وأنه للثقافة، قاسية رشوًطا أرشط إني هنا يقال وقد
سيكلوجي. هنا ولكني والعموم، الشمول مع املستنرية النظرة ينظر أن يستطيع

الذكاء؟ هو ما
السابقة. االستنارة مع الشاملة العاملة النظرة هو
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التافه. من الخطري وفرز جميًعا، وتقديرها والبيئة للعوامل واملقارنة الجمع هو
املجتمع عن تنفصل ثقافة وأيما اإلنسان، هو الكون، هذا يف الدنيا، هذه يف ما وأخطر

واملغفلني. البله ثقافة هي واإلنسان
النظرة ينظر الذي هو الذكي فإن خطر فاجأهم ثم الناس من جماعة اجتمع فإذا
بها يقارن ال التي األوىل املهمة هو الناس إنقاذ أن ينىس ال أنه كما العوامل، لكل الشاملة

يشء.
املواقف أتفه يف الناس، جميع يف للذكاء األوىل العالمة هي الشاملة النظرة وهذه

وأخطرها.
الذكاء. به يستيضء الذي الجهاز هي الشاملة والثقافة

إىل يصلوا كي القصري العمر استغالل يستطيعون الذين ألن عرص؛ كل يف قليلون واملثقفون
أملانيا، أديب جيته عرفنا كما دافنيش، ليوناردو منهم عرفنا ولكننا قليلون، الشاملة النظرة
الشاملة؛ الثقافة قيمة إىل تنبهوا كثريون عرصنا ويف جيد، أندريه ثم برناردشو ذلك بعد ثم

ومجتمعه. باإلنسان يتصل ما وكل والسياسة واالجتماع والفن والعلم األدب يدرسون

لحياته شاملة ممتدة سعادته يجعل بأنه يتسم الحكيم الرجل إن قلنا سابقة كلمة يف
وهو املجتمع، فيهمل عائلته يلتزم ال وهو عائلته، ويهمل املجتمع يف ينغمس ال فهو كلها؛
جسمه، وصحة ذهنه بتثقيف يعنى وهو الدنيا، يف يشء كل كأنها حرفته عىل ينكب ال

أخرى. يف إهمال مع ناحية يف شطط فيها ليس كلها للحياة شاملة نظرة
جزء يف نتخصص ال شاملة، جامعة تكون أن يجب التي الثقافة يف الشأن وهكذا
نستوعب فال وذكاءنا شخصيتنا تجزئ الثقافة يف التجزئة هذه ألن الباقي؛ نهمل ثم منها

منها. بجزء نأخذ ولكنا الدنيا،
للدنيا رؤيانا تجعل والثقافة للحياة الجامعة الشاملة النظرة فإن هذا، من أكثر بل
نستنبط الشمول هذا ومن أكرب، ومنفعتنا أعمق البرشية للمعارف فهمنا تجعل كما أوضح،

والثقافة. الحياة من والعربة الداللة
أن يجب أي: الكون؛ هذا وبني حياته بني يؤلف أن يجب الحكيم الحي اإلنسان إن
يستطيع أقىصما عىل وهو اختبارات من يستطيع أقىصما منه ويكتسب الكون يستوعب
املعارف سائر وبني فيه تخصص ما بني يؤلف أن يجب املثقف الرجل وكذلك وجدان، من

فيه. هو تخصص فيما داللتها ويستخرج جميًعا يستوعبها حتى البرشية
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أو ثقافته، حياته يجعل الذي هو املثقف الرجل إن نقول أن نستطيع هل وأخريًا
كمزج وإنما باملاء، الزيت كمزج ليس لكن ويمزجهما، االثنتني بني يؤلف حياته، ثقافته

املاء؟ هو جديد مركب منهما يخرج حتى باأليدروجني األكسجني
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ابنا كتَّ يف الذهنية العنة

هنا نقترص ونحن األسباب، من كثري إىل ومرجعها الجنيس، االتصال عن العجز هي العنة
النفسية: األسباب عىل

يفقد عندئذ وهو جميلة، غري املرأة تكون كأن كافيًا، إغراءً الرجل يجد ال فقد (١)
الحماسة.

خارجية. سلطة يخاف أو ضمريه يخاف يخاف، الرجل ألن العنة تحدث وقد (٢)
يحجم؟ أم يقدم هل يدري ال مرتدًدا الرجل كان إذا تحدث وكذلك (٣)

وليس األدبي، أو النفيس العجز يف هي، كما نجدها، الجنيس للعجز األسباب وهذه
نفيس. الحالتني يف العجز ألن غريبًا، هذا

بالكتابة، يغريه ال ألنه الحماسة فيه يبعث ال الكاتب يعالجه الذي املوضوع كان فإذا
تمام أبا ولكن جنسية، كلمة تكون تكاد هنا الحماسة وكلمة الكتابة. يحسن ال عندئذ فإنه
«الحماسة». كتابه سمى وحديثها، قديمها العربية، األشعار نخبة يجمع أن أراد عندما

موضوعه يحب عندما الكاتب صفة وهي املتسلطة، الرغبة هي الغلو، هي الحماسة
يكتبون ألنهم يحسنون ال كتَّابنا من وكثريون الجنيس. اشتهائه يف املحب صفة هي كما
يجد فال حب، بال للمال، يتزوج الذي كذلك للمال، يكتبون يحبونها، ال موضوعات يف

الحب. يحسن ال ولذلك حماسة؛
الكلمة عن التنقيب إىل تسوقه وهي ذهنه، ثم عواطفه، تحرك الكاتب يف الحماسة

لإلتقان. الجهد بذل عىل وتحمله األسلوب، وتعني الهدف، له وتنصب واملعنى،
أيًضا هنا فإنه خارجية سلطة يخىش أو ضمريه يخىش خائًفا الكاتب كان وإذا
يحس هذا كل يف وهو ويمكر، ويروغ يتمحل ضمريه ضد يكتب عندما ألنه يحسن؛ ال



محاوالت

عندما أيًضا كذلك وهو يزيف، إنه أي املعاني؛ ويغتصب الكلمات فينتزع سافل، أنه
يهدده قانونًا هناك أن أو منها، ويحذف كلماته سيقرأ رقيبًا هناك أن يحس وهو يكتب

باملحاكمة.
باطل، أم حق عىل هو هل يعرف ال مرتدًدا كان إذا ذهنية عنَّة للكاتب تحدث وكذلك
فإنه الحماسة، يفقده أنه عن فضًال الرتدد وهذا يكتب، ال أم يكتب أن عليه يجب وهل
يطالبون املوقف هذا يف كتابنا من وكثري االختالق، أو االخرتاع يستطيع فال ذهنه يعطل
بروح يأخذوا أن عليهم يجب أنهم يحسون نفسه، الوقت يف ثم التقاليد، عىل باملحافظة

أذهانهم. يجمد الرتدد وهذا فيرتددون، الحارض، العرص
أو يخافون ألنهم يتحمسون ال ذهنية؛ عنة يف الحال، هذه عىل تقريبًا كتَّابنا وجميع

تحمسهم. وال تغريهم فال يحبونها ال أعماًال يكلفون هم أو يرتددون،
واإلتقان اإلحساس أسس هي هذه للفن، النفيس االشتهاء الحب، الغلواء، الحماسة،

مرص. يف متوافرة غري وجميعها الكتابة، يف
يف وليس التقاليد. حدود ويف الحكومية، الرقابة إرشاف تحت نكتب مرص يف نحن
بها نعيش التي التقاليد كلمة من علينا أشأم كلمة كافة، العربية األمم يف ليس بل مرص،

الظالم. من وليلة ليلة ألف يف
قيود، بال ويثب يسعى حرٍّا الذهن فانطلق الدولة من الدين فصلت قد أوربا إن
كلمة نجد نكتب كي مكتبنا إىل نقعد حني فإننا نحن أما وابتدع، وجدد واختلق وابتكر
وجدان عىل ونحن السخف نكتب أو نرتدد، أو فنحجم وأذهاننا، أعيننا أمام منصوبة «ال»

سخف. بأنه
الحجاب، عليها رضب قد العربية املرأة موقف والفن األدب من نقف الكتَّاب نحن
جائز، وهذا محظور، هذا يقول: نفيس حجاب نفسها: يف يشء منه بقي منه تخلصت فلما

التقاليد. … ولكن
رقابة علينا بقيت ولكن الرشقية، القيود بعض من تخلصنا قد كذلك، ونحن

والتقاليد. الحكومات
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