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املؤلف شعار

١

أو غريه لصدى رجًعا يكون أن بني املعرفة، إىل جديًدا يُضيف ال جديد كتاب كل
بالقراءة. جدير غري لغًوا

٢

ُم��ب��ت��ذَِل ال��َق��دِر رخ��ي��ِص ع��ن ف��ُص��ن��تُ��ه��ا ب��ق��ي��م��ِت��ه��ا ِع��رف��ان��ي ب��ن��ف��س��َي غ��ال��ى





املؤلف كلمة

التي والروحية» النفسية «الدراسات سلسلة من وجنسية» نفسية «ظواهر الكتاب هذا
العربية الدراسات سلسلة من نُصِدره ما جانب إىل ُمتتابعة، ُكتبًا إخراجها يف مضينا
بإخراج ُعنينا وقد القانونية. الدراسات وسلسلة التاريخية، الدراسات وسلسلة واإلسالمية،
االنفعاالت من طائفة إىل تُفيض وَويالتها الحرب ألن والروحية؛ النفسية الدراسات سلسلة
والهزائم، واالنتصارات االنقالبات من تُحِدثه بما القلق، من وصور االضطراب من وألوان
واأليم اليُتم وحاالت واألرسى، والَجرحى املوتى وأشباح امُلريع، والفقر الرسيع واليرس
والعقدة النفس علوم من صوًرا وجنسية» نفسية «ظواهر كتابنا يف عالجنا وقد والتبطل.
لنا جديدة نظريٌة وهي الباطن، العقل أكذوبة عن ثنا وتحدَّ أوديب»، «عقدة النفسية
واألمراض العقلية، امللكات وعالجنا الباطن، العقل عن املقرَّر أو الشائع بها ناَقضنا
الجنون، وفنون الجنيس، والحب والعصبية، والوظيفية والعضوية والنفسية الخلقية
املجرمني عند الجنسية والفوىض الشيخوخة، ومكافحة الحياة، ورس التعب، وفلسفة
والجريمة. واملرأة الجنيس، والشذوذ والجريمة الجنسية، والصالت الهمجية، والشعوب

يف بآرائهم نسرتشد وأن والباحثني، املؤلِّفني نُشاِرك أن هذا بحثنا يف ينا توخَّ وقد
واالجتماعية اإلنسانية حياتنا يف تؤثِّر التي والجنسية النفسية الظواهر بعض دراسة
وبينهما والجسم، العقل بني الصالت من هناك ِلما كلها؛ حياتنا يف ثَم ومن والروحية،
لُقرائنا شاكرين التالية، مؤلَّفاتنا يف العوامل هذه دراسة وسنُتابع عامة. اإلنسانية وبني

والتشجيع. الثناء آيات من علينا به لون يتفضَّ ما

حسني هللا عبد
١٩٤٧-١٩٤٨





اهللاحسني املؤلفعبد حياة ترمجة

ومدرسة اإلنجليزية، فكتوريا مدرسة خريج وهو املؤيد، بدار القاهرة مدينة يف املؤلِّف ُولِد
وكان اإلعدادية، واملدرسة حديد، أبي صالح الشيخ ومدرسة اإلسالمية، الخريية الجمعية
كلية اآلن أصبحت (التي امللكية الحقوق مدرسة خريج وكذلك البكالوريا، طلبة أول
العلوم «شعبة الفرنسية الدكتوراه قسم وخريج بالجيزة)، األول فؤاد جامعة يف الحقوق
دبلوم وحامل القديمة، املرصية بالجامعة الجنائية العلوم وقسم واالقتصادية»، السياسية
رسائله نرشت التي الصحف ومن األملاني. املعهد ودبلوم اإليطالية، الدراسة معهد
جازيت، واإليجبشيان هريالد، والدييل جارديان، واملانشيسرت التيمس، جرائد وأحاديثه:

أنيتيه. ولو ديطاليا، والجرنايل روما، والبوبولودي لوزان، دي والجازيت
الوفد تأليف فكرة ُقبَيل وأصحابه زغلول سعد الزعيم قابلوا ثالثة ُشبان أحد وكان
وأحاديث. رسائل بينهما وتُبوِدلت سعد، بالزعيم املؤلف ِصالت توثَّقت وقد املرصي.
ويف الحبشة، وإمرباطور العرب كملوك الرجال أعاظم ُمقابلة للمؤلِّف أُتيَح وقد هذا
جورج لويد الفرنسية، الجمهورية رؤساء من وهما وديمورج، ولربان كالبابا أوروبا
وبريان وليدن الربيطانية، الوزارات رؤساء من وهريو وترششل وتشمربلن ومكدونالد
نرشت التي ُصحفها يف العمل درس كذلك أوروبا. رجاالت من واملئات وموسوليني وبلوم
العربية والبالد أوروبا ُصُحف يف ملرص ودعايات مقاالت وللمؤلف وأحاديثه. رسائله
التي األوىل، والفكرية الوطنية الحركة ِصباه يف املؤلف عارص وقد ومجتمعاتها. واألفريقية
فريد ومحمد كامل ومصطفى أمني وقاسم يوسف وعيل عبده محمد أعالمها من كان
زغلول. سعد بزعامة الثانية الوطنية الحركة شبابه َمطلع وعارصيف جاويش. العزيز وعبد
يف التعاونية الجمعيات قانون وضعت التي للتعاون العليا االستشارية اللجنة عضو وهو
وجمعية املرصية، الشبيبة جمعية س ومؤسِّ الُقرى، نهضة جمعية يس مؤسِّ وأحد ،١٩٢٧
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واإلسالمية، العربية الدراسات ولجنة األفريقية، الدراسات وجمعية السودانية، الدراسات
البعثة وعضو األهرام، ضاحية واتحاد واالجتماعية، والروحية النفسية الدراسات ولجنة
بقسم السابق واألستاذ العربي، االتحاد وعضو جوبا، لجنة وعضو للسودان، املرصية
امُلفيد، مجلة أنشأ االبتدائية دراسته أثناء ويف بالقاهرة. األمريكية الجامعة يف الصحافة
القضائي. والبوليس اإلدارة مجلة أنشأ ١٩٣١ ويف القضائية، الجريدة أصدر ١٩٣٠ ويف

باألهرام. وُمحرِّر ُمحاٍم وهو
واملسألة السودان، عن ُكتُبه ذلك: من املؤلفات، عرشات أخرج فقد التأليف باب يف أما
قبل ما وعصور التاريخ، قبل ما وتاريخ اليهودية، واملسألة الهندية، واملسألة الحبشية،
وفاتحة يل، حدث وهذا الكربى، والحضارات الحياة ونشأة الحضارة، وميالد التاريخ،
سعيًدا تكون وكيف والروحية، النفسية الدراسات وفاتحة واإلسالمية، العربية الدراسات
والتعليم الحديثة، واملرأة الدولية، الحياة وأرسار اإلسالمية، والدولة وزعيًما، ومحبوبًا
سعود آل العزيز عبد وامللك امُلحاكمات، وأشهر القضاء هامش وعىل والعربي، الجامعي
ومجموعات التصوف، وأرسار وجنسية، نفسية وظواهر السعودية، العربية واململكة
التِّجاري، القانون ورشح القضائي، والبوليس اإلدارة ومجموعات الوطنية، الجريدة

و… نُسوسها، وكيف الحديثة واملرأة الزراعي، والتعاون
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النفسالفردي علم

إىل «مدخل عنوانه: كتابًا — الرسبون يف النفس علم أستاذ — جيوم بول األستاذ أصدر
الكتاب هذا ويدور األملاني. االحتالل تحت فرنسا كانت حني ،١٩٤١ عام يف النفس» علم
علم قَطعها التي التاريخية األدوار بيان مع النفس، وعلم الطبيعة علم بني امُلوازنة عىل
ولكنه كامًال، علًما الفكر تاريخ يف يُوَلد لم النفس علم كذلك علًما. أصبح حتى الطبيعة
علم وجود قرَّر أن بعد الكتاب1 مقدمة يف قال العلمي. الدور عىل السابقة املرحلة اجتاز
إكمال إىل ة الهمَّ زهم تُحفِّ وقوَّتها أعمالهم بأهمية امُلوِقنني الباحثني «إن العلمي: النفس
التي القالع إحدى «إن الكتاب: خاتمة يف وقال النقد.» أمام عنها والدفاع البحوث هذه
النهائية الفصول يف تُعلَّم التي الفلسفة تلك ريب، وال هي، النفس علم ُمقاومة عنها تصُدر
مذهب، من جزءًا إال ليس هناك يتعلَّمونه الذي النفس علم أن ذلك الليسيه؛ مدارس من
تحت يُدرَّس عما البُعد كل بعيٌد العلم وذلك الفلسفة، خدمة عىل يقوم الجدل من ونوًعا

أجمع.»2 العالم جامعات يف اليوم االسم هذا
بينيه، ألفرد قبُل من له سجَّ فقد الرأي؛ بهذا نادى فرنيس عالم آخر جيوم وليس هذا
جملة مناقشة بعد والجسم»3 «النفس كتابه يف فقال بالرسبون، النفس معمل رئيس وكان
عدًدا يدرس إنه النفس، لعلم نضعه الذي التعريف هو إذن «هذا النفس: لعلم التعريفات

ص١٤٠. الكتاب، مجلة املذكور، الكتاب من ص٣٧٤، 1

الكتاب. يف األهواني فؤاد أحمد الدكتور مقال 2

األهواني. أحمد الدكتور 3
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والعلم «… الخارجية الطبيعة قوانني ُمقاِبل يف لتكون عقلية؛ يها نُسمِّ القوانني من معيَّنًا
القوانني. بكشف يحفل الذي هو

صفحة، عرشين يف تقع التجريبي» النفس «علم لكتابه مقدمة بريون األستاذ وكتب
وأثبت والفلسفة، العلم بني وميَّز النفس، علم اجتازها التي التاريخية املراحل فيها ص لخَّ

عنها.4 استقالله
اه سمَّ جديد نفس بعلم يُبرشِّ وأخذ ،١٩١٢ عام فرويد مدرسة عن أدلر وانفصل
البرش، سلوك يف الدافعة القوة هي الجنسية الغريزة أن فرويد يرى الفردي. النفس علم
تعويضه؛ إىل يدفعه الذي هو بالنقص اإلنسان شعور أن إىل وذهب معه، أدلر فاختلف
فرويد يتَّخذ فبينما بالفطرة. منَّا كلٍّ يف والتفوُّق والسيطرة القوة إىل النزعة لوجود وذلك
يف الترصف إىل الدافع السيطرة غريزة أدلر يجعل السلوك، أساس الجنسية الغريزة

الحياة.
عنه قام بضعٍف أُصيَب إذا العضو أن وهي مجرَّبة، بيولوجيٍة فكرٍة عىل أدلر اعتمد
حتى األخرى مت تضخَّ الُكليتنَي إحدى استُؤصلت إذا ذلك: مثال وظيفته، بأداء آخر عضٌو
األمراض ظهور تعليل إىل البيولوجية البداية هذه من أدلر وانتقل االثنتني. بوظيفة تقوم
االنحالل ثالثة: أشكال بأحد سلوكه تشكَّل ما بنقٍص املرء شعر فإذا والنفسية؛ العصبية
الفساد إىل انزلق بالنقص الشعور عىل يتغلَّب لم فإذا النبوغ. أو العصبي املرض أو
فإذا العصبي، املرض هو وهذا ظلها، يف ويعيش يحتضنها األوهام إىل هرب أو واالنحالل،

نابًغا. أصبح نقصه تعويض استطاع
جانب إىل بعضهما النبوغ) العصبي، املرض (االنحالل، الثالثة األلفاظ هذه ضع

بالنقص. الشعور تعويض يف أدلر نظرية صميم إىل تنُفذْ بعض،
األشخاص أما يشء. كل أول بها ُعني التي العصبية األحوال بتفسري يختصُّ فيما هذا
املشكالت هذه بها يحلُّون التي الطريقة عىل يتوقَّف الحياة يف سلوكهم فإن العاديون

والحب. باملجتمع، والصلة املهنة، اختيار وهي: الحياة، يف األساسية
أدلر يكن فلم القيم؛ ومعايري األخالق باب تحت واقعًة الثالث املشكالت هذه وليست
عليه تكون أن يجب فيما ينظر لم إنه ثم نفسانيٍّا؛ عامًلا كان بل فيلسوًفا، أو أخالق كاتب

الكتاب. الفردي» النفس «علم 4
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الفردي النفس علم

املجتمع حب كان إذا بل جنسه، بني بني يعيش أن املرء عىل كان «إذا وأنه اإلنسان، حياة
(ص١٤٠). إلخ» … بيئته ُمقتضيات وبني نفسه بني يُالئم أن الفرد عىل فإن فيه؛ فطرة
هو البحث، هذا تأليف عىل رمزي األستاذ به أقبل الذي الجديل الفلسفي الروح أن ويبدو
الحياة أسلوب أن أدلر عند والرأي النفس. لعلم امُلنايف اللَّبْس هذا يف الوقوع إىل حَداه الذي
وأن الطفل، فيها ينشأ التي األرسة مركز يُحدِّده بل بالوراثة، فرًضا املرء عىل يُفَرض ال
الخامسة قبل الطفل أن ريب وال امُلبكرة». الفرتة هذه من يبدأ البرشية األنماط «تكوين
البيئة ومن واملثال، بالقدوة الحياة أسلوب يكتسب بل الخلقية، واملعايري القيم يعرف ال

فيها. يعيش التي
قليلة التناقض، كثرية الفهم، عسرية أدلر كتابات أن إىل جملًة مكدوجل ذهب ولقد
امُلتعددة الغرائز مذهب صاحب ألن مفهوم؛ فأمٌر أدلر عىل مكدوجل تحاُمل أما التماسك.
سواه. عالم كل مذهب إنكار مع مذهبه عن يُدافع أن يجب انفعاالت، من بها يتصل وما
من عًرسا أشد هي بل الفهم، عىل العرس كل عسريًة أدلر آراء َألجد «إني مكدوجل: يقول
العلم: هذا يف معروفة ومنزلته وودورث، األستاذ يقوله ما إىل معي وانظر فرويد.» آراء
«إننا آخر: موضٍع يف ويقول فرويد.» آراء من أسهل أدلر آراء إن نقول أن «نستطيع
ولو تأكيد.» بكل ُمتماسٌك به قال الذي النفس علم أن نجد أدلر مذهب إىل نظرنا إذا
تلك يف الرس وعرفنا الخفاء، َلربح أدلر عن مكدوجل كتبه الذي الفصل ختام عىل اطَّلعنا
وأن أكثر، بوضوٍح عنها يُعربَّ أن يمكن أدلر نظرية أن َألرى «إني يقول: وفيه الحملة،
األساسيتني بالغريزتنَي اعرتف أنه لو العصبية، األمراض نظرية جملة يف الئًقا مكانًا تأخذ

والخضوع.» بالسيطرة أسَميتهما اللتني
مؤلَّفات يف املرء ب يُنقِّ إذ الالشعور؛ عن التحدُث الفردي، النفس بعلم يتَّصل ا وممَّ
واحد فصٍل عىل يقع عساه ذُهوبًا، يَذَرعها ثم َجيئًة، أتباعه ومؤلَّفات هي ويَذَرعها أدلر،
برأٍي منه يخرج أن يستطيع فصل من جانب عن أو الالشعور، عن الحديث يف يُغِنيه
كلها التحليلية املدرسة عماد والالشعور — الالشعور يتناول ثم فيه، يقولون ا عمَّ حاسم
ُكتُب أحد ويف شيئًا. تجد فال ويونج) وأدلر (فرويد التحليلية املدرسة أصحاب عند —
ال النفسية املَلكات بعض «إن فيه: جاء «الالشعور»، عنوانه صفحات عرش من فصٌل أدلر
بواسطة ما حدٍّ إىل االنتباه توجيه نستطيع أننا ولو الشعور، عالم يف عنها البحث ينبغي
بَدورها وهذه أهوائنا، يف بل الشعور، يف يقع ال االنتباه هذا عىل الباعث أن إال الشعور،

الالشعور.» دائرة يف األغلب يف تقع
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أثبت وقد النفيس. العالج أحوال يف الخصوص وعىل بالالشعور أدلر إذن يعرتف
يرى أدلر «كان فقال: الفصل، ابتداء من صفحات ثالث بعد الرأي هذا رمزي األستاذ
الشعور.» نطاق إىل والسيطرة العظمة أفكار بإخراج يبدأ أن ينبغي النفس عالج أن
فتاة عالج عن أدلر أورده مثاًال ذَكر ثم الشعور. إىل الالشعور من إخراجها ذلك ومعنى
أن أدلر «وتبنيَّ الترشد: يف والرغبة االنتحار يف التفكري مع عصبية نوباٌت تُصيبها كانت
رجًال» نفسها ل تُحوِّ أن هو طفولتها منذ إليها انرسب الذي الالشعوري املريضة هدف

(ص١١٦).
ولهذا العقيل»؛ النشاط من رضٌب الشعور أن «رأوا وأتباعه أدلر أن صحيًحا وليس
أدلر يخلط ولم واالنتباه.» الشعور بني يخلطون «إنهم بقوله: وأصحابه أدلر ينتقد عاد
السابقة. الفقرة يف عنه نقلناه فيما ذلك ح ووضَّ بينهما، ميَّز بل واالنتباه، الشعور بني

الشعور هما: النفسية، الظواهر جميع هان يُوجِّ عظيَمني َميَلني أن إىل أدلر يذهب
الحياة: يف األساسية املشكالت تحديد عليهما ف ويتوقَّ السيطرة. إىل والنزعة االجتماعي،
عن ابتعد االجتماعية الحياة اإلنسان أنكر فإذا والحب. املهنة واختيار باملجتمع، الصلة
عنهم فتصُدر بعضهم، عند الشذوذ يزيد وقد اجتماعي. غري وأصبح منهم، ونفر الناس
املجتمع، طبيعة فهم عىل املهنة اختيار ف ويتوقَّ الجرائم. يرتكبون أو عجيبة، أفعاٌل
فرد كل انتساب ثم مختلفة، ِمهٍن أصحاِب إىل طبقة كل وانقسام طبقات، إىل وانقسامه

تُالئمه. التي املهنة إىل
أصل الحب «ألن يقول: ففيها الحب، أدلر عند هي التي الجنسية الفرد ميول أما
[يف الجنسية الحياة تظهر وال الطفولة، منذ ينشأ الحب وألن فرع، الجنسية والحياة
النفسية األطفال حياة تعرتي التي االضطرابات أدلر ويعزو البلوغ.» عند إال أدلر] مذهب
للعباد وظلمهم وكراهيتهم امُلستِبدِّين قسوة أن إىل يذهب وهو باملحبة، شعورهم عدم إىل
فالنتني، األستاذ ويعرتض الطفولة. منذ أنفسهم يف يثبت الذي العامل ذلك إىل يرجع
اإلحصاءات بأن األخرية األدلرية النظرية هذه عىل برمنجهام، جامعة يف الرتبية أستاذ
الطفولة عيادات تقارير بأن يعرتف أخرى جهٍة من ولكنه تنُقصنا، لها املؤيِّدة الدقيقة
الطفل ألن كثرية؛ مشكالت مصدر يصبحون آبائهم حب يفقدون الذين األطفال أن أثبتت
اسرتعاء به يُحاول سلوٍك إىل ويميل والغرية، الحسد يركبه يجده فال الحب يلتمس الذي

للعطف. التماًسا األحيان بعض يف املرض يدَّعي وقد سيطرته، وإثبات إليه األنظار
إىل املحبة بفضل الطفل شعور يؤدِّي كيف به ح يُوضِّ طريًفا مثاًال أدلر رضب ولقد
تنَعم «كانت أطفال: ثالثة غرق يف سببًا كانت صغرية طفلة قصة وهو انتقامية، أفعاٍل
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فشعرت وحبهما، عطفهما إليها حوَّال طفلًة أنجبا ثم السادسة، سنِّ إىل أبَويها بحب
أن ذلك بعد وحدث أبواها. فنهَرها تضطهدها؛ وأخذت ألختها، شديدة بكراهيٍة الكربى
عىل وعثروا القرية، من القريبة النزهة يف غريقة صغريٍة طفلٍة عىل عثروا املكان ذلك سكان
بجرائمها، فاعرتفت املاء، إىل ثالثة تدفع وهي أخريًا الطفلة ُضِبطت ثم غريقة، ثانيٍة طفلٍة

ة.» املصحَّ إىل وأُرِسلت

الجنائي النفس علم

لجسم الباطنة أو الظاهرة األعضاء عىل تبدو التي األعراض هي النفسية االنفعاالت آثار
كالرسور ا، خاصٍّ تأثريًا األعضاء تلك يف تؤثِّر التي العوامل من عامل بسبب اإلنسان،
لها الحاالت هذه من حالة فكل وغريها. والهبوط والتهيُّج والخوف والغضب والحزن
أن عىل الخربة دلَّت وقد الحركة. جهاز وبجملته العصبي، املجموع يف الخاص تأثريها
معظم عنهما تتفرَّع اللتان الرئيسيتان الحالتان إجماًال وهما والحزن، الرسور حالتَي
وأعراضهما الجسم، أعضاء يف التأثري حيث من عكسيتان نتيجتان لهما األخرى، الحاالت
املعتاد؛ من أكثر وتجعلها الخارجية، الحركات مدى يف تزيد الرسور فحالة ة؛ ُمتضادَّ
الحزن، حالة نقيض عىل امُلعتاد؛5 من أقل وتجعلها الداخلية، الحركات مدى من وتُقلِّل
الداخلية؛ الحركات وتقوية الخارجية الحركات إضعاف إىل أي ذلك؛ عكس إىل تؤدِّي فإنها

املألوف.6 من أكثر تزيد االنقباض وحركة تقلُّ، االنبساط حركة أن بمعنى
فقد امُلتباينة؛ العضوية الظواهر لهذه األساسية العلة معرفُة الحريَة يُوِجب ا ملمَّ وإنه
وحالة وأعضائه، الجسم عضالت يف انتشاًرا الرسور حالة تُولِّد ملاذا نفسه: اإلنسان يسأل
اعتقادي يف ولكن معكوًسا؟ األمر يكون ال وملاذا وانكماًشا؟ قبًضا فيه تُولِّد والكآبة الحزن
فإن واالرتقاء»؛ و«النشوء «الوراثة» قانونَي بصحة نُسلِّم كنَّا إذا حلُّه يسهل اللغز هذا أن
البسيطة الخلية وهي األحياء، عالم يف األوىل تنا جدَّ عن ورثناها قد امُلتباينة املظاهر هذه
من والحيوان اإلنسان يف غريزية صفاٌت فهي اإلنسان؛ وبجملتها الحية الكائنات َمنشأ

اآلن. حتى خلقهما مبدأ

والقبض. البسط حركات هي هنا والداخلية الخارجية بالحركات واملراد 5

محمد الدكتور (مقال الباطنية األعضاء أو الخارجية األعضاء مصدرها الحركات َكْون عن النظر برصف 6
واالقتصاد»). القانون «مجلة يف بك فتحي
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كائن كل نفس يف هللا أودعها غريزة بتواُفر تسليًما منَّا يقتيض بذلك االقتناع ولكن
ومقاصده والحيوان اإلنسان أعمال جميع وأن البقاء، حب غريزة وهي الِقدم، منذ حي
القصد ألن إليها؛ َمرجعه عنه يتفرَّع ما وكل الجنيس امليل إن حتى الغاية، هذه إىل ترمي
التي العوامل من كثريٌ عنها يتولَّد قد البقاء حب فغريزة النوع. بقاء أي التناسل؛ منه
لتحصيل السعي إىل الحي الكائن ميُل العوامل هذه بني ومن نفسها. الغاية إىل ترمي
الخوف عامل بعكس واالنتشار، البسط منه يتطلَّب السعي هذا أن البدهي ومن قوَّته،
األحياء يف تُشاَهد التي الظواهر وهذه والتقلص. االنكماش إىل يدعوه فإنه الفزع؛ أو
التجارب فبعمل األميبا.7 مثل تركيبًا أبسطها يف حتى الدنيئة، األحياء يف تُشاَهد الراقية
يتأثَّر أنه يُالَحظ (امليكرسكوب)، امِلجهر عدسة تحت بوضعه الدقيق الحي الكائن هذا عىل
أو ِحرِّيف، أو كاٍو بسائل سطحه ُمسَّ أو اإلبرة، كسنِّ حادٍّ بسنٍّ ُوخز فإذا بامُلنبِّهات.
عليه املوضوع الزجاجي اللوح عىل صلب بجسٍم ُقِرع أو شديد، كهربائي تياٌر عليه ُسلِّط
ُقواه كل يجمع أن يريد كمن كرويٍّا، شكًال ويأخذ الحال، يف وينكمش يتقلَّص الحيوان؛
مُلواجهة أو للدفاع، مركًزا يتَّخذها واحدة ارتكاز نقطة يف أطرافه شتات ويلمَّ امُلنترشة،
وتظهر ينبسط فإنه ُمغذٍّ؛ سائٌل المسه إذا ذلك من النقيض وعىل به. امُلحِدق الخطر
ى ويُسمَّ وهضمها. السائل ذلك بداخل التي امُلغذِّية العنارص اْلِتهام بقصد وتنترش أطرافه،
ر»؛ امُلنفِّ «امُلنبِّه ب ر، التكوُّ أو التقلُّص إىل الخلية يدفع الذي وهو امُلنبِّهات، من األول النوع
معروفة التجارب وهذه الجذَّاب». «امُلنبِّه ب واالنتشار البسط إىل يُنبِّهها الذي الثاني والنوع

وبيولوجي. فزيولوجي باحث لكل
امُلتعددة. الخاليا ذات الحيوانات بعض يف وضوح يف الحاالت هذه تُشاَهد وقد
والدروع األصداف ذات والحيوانات والحرشات، كالديدان امُلنحط النوع من كانت ولو
تهرع أو تتكرَّر، أو وتنكمش، تتقلَّص اللمس بمجرد فإنها والقواقع؛ كاملحار الطبيعية
وتنترش، تنفرد فإنها به؛ تلتذُّ أو تستطيبه ما قابلت إذا وبالعكس ودروعها؛ أصدافها إىل

صغرية، نواٌة وبداخلها — األولية املادة أي — الربوتوباالسما ِباسم تُعَرف زاللية مادٍة من قطعة وهي 7

ى وتُسمَّ كاألطراف، بالنواة امُلحيطة الزاللية مادتها من تربُز نُتؤات بواسطة يها تؤدِّ زحفية حركة ذات وهي
تمييًزا الفردية؛ الخلية ذا أحيانًا ى ويُسمَّ أوليٍّا، حيوانًا الحيوان من النوع هذا ى ويُسمَّ الكاذبة، باألعضاء

خاليا. من املركَّبة الحيوانات عن له
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األساطري قبيل من ونعدُّه أحيانًا نسمعه ما بهذا نُفرسِّ وقد منها. وتربُز أصدافها وتفتح
أو بصفريه، الطيور أو بقيثارته، الوحوش إليه اجتذب الناس من زيًدا أن من والخرافات،
األلم، من تفرُّ أنها حني يف مصدره، إىل يجتذبها الطرب أو الرسور فإن بِمزماره؛ الثعابني

ورعبًا. خوًفا فيها وتنكمش أوكارها، إىل وتهرع
اإلنسان، وهو نوًعا، أرقاها إىل البسيطة الخلية أول من الحية الكائنات أن وكما
عضالت كذلك وجهه؛ من وتفرُّ األلم من وتنفر وينرشها، مصدره إىل الرسور يجذبها
من عضلة سطح ُعِرض فلو املؤثِّرات. لهذه نفسها خاضعٌة وخالياه وأنسجته الجسم
أو مدبَّبة، بآلٍة ُوخزت أو الحرارة، أو الربودة شديد أو كاٍو أو ِحريف لسائٍل العضالت
العصب قطِع بعَد ولو حتى وتقلَّصت، العضلة انكمشت قوي؛ كهربائي تياٌر عليها ُسلِّط
ُوضع لو أما تقلُّصها). يف دخًال امُلنعِكس للفعل أن يف شكٌّ هناك يكون (لكيال امُلحرِّك
انبسطت لطيًفا؛ دلًكا ُدلكت أو ُمعتدلة، الحرارة من درجة وعىل لذيذ، ُمغذٍّ سائٌل عليها

وانرشحت. العضلة
للتعبري تنا عامَّ يستعملها التي «انبساط» كلمة إن قلت ما إذا ُمخطئٌ أنني أظن وال
الطبيعية الظاهرة تلك عىل تماًما ُمنطبقة املعنى، بليغة كلمٌة إال هي ما الرسور حالة عن
كيف فلننظر حجًما. وأدقها تركيبًا األحياء أبسط يف حتى الصحيح، العلم أيَّدها التي
نُشاِهد ما وكثريًا أعضائنا، وسائر وأرُجلنا أيدينا بسط عىل يحملنا فإنه الرسور؛ بنا يفعل
طربًا، السماء نحو رأسه بِرداء ح ويُطوِّ مبسوطتنَي، بيَديه ق يُصفِّ الفرح عند الصبي
االنقباض من الخوف أو الحزن بنا يفعل كيف ولننظر والتهليل. بالصياح شدَقيه ويفتح

العضالت. وتقلُّص واالنكماش
سماع أو امُلخيفة، األشباح رؤية عند اإلنساَن يعرتي بما خربة منَّا لكلٍّ أليست
أو البدن، يف خاصة قشعريرٍة من الظالم؛ يف الغريبة األجسام ملس أو امُلزِعجة، األصوات
التنفس، حركة يف واضطراب القلب، يف وخَفقان أحيانًا، الشعر منه يقف الجلد انقباضيف
امُلخيف، الشبح رؤية لَكوِن إال ذلك وما األطراف؟ يف وبُرودة البرشة، لون يف وامتقاع
الحواس طريق عن نفذت عوامل كلها الغريب، الجسم ملس أو امُلزِعج، الصوت سماع أو
آثار الحال يف فتظهر ُمخيفة، ذكرى فيه فأيقظت املخ، إىل اللمس) أو السمع أو (البرص

اإلنسان. عىل االنفعاالت
حياتنا يف الكثرية الشواهد وتؤيِّدها صحتها عىل تدلُّ التي الطريقة بهذه سلَّمنا فإذا
وانبساطها الخوف حالة يف الجسم انكماشعضالت رسَّ سهولٍة يف نُدِرك أن أمكننا اليومية،
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األوىل، العصور يف خلقها بدء من الخلية تنا جدَّ عن وِرثناها غريزة فهي الرسور؛ حالة يف
وهي الغابرة، األجيال ثمرات من مراحلها يف تزوَّدته ما مع الوراثة سفينة إلينا وحملتها
التي الكثرية الخاليا يف ممثَّلة زالت وال واالرتقاء، النشوء سنة عىل جريًا الدهر ُعباب تمخر

اآلن. حتى البرشية أجسامنا مجموعة منها تتألَّف
بالحواس، يصطدم ُفجائي حادث كوقوع مبارشة، تكون قد النفسية املؤثِّرات أن غري
عىل حادث بكل الخاصة االنفعال آثار فتبدو العصبي، املجموع من الحركة مركز فيُنبِّه
الذاكرة بواسطة الحركة مركز بتنبيه مبارش، غري بطريٍق التنبيه يكون وقد نوعه؛ حسب
أِلفها التي بالصورة الحركة أعضاء عىل النفساني االنفعال آثار تربُز وعندئٍذ امُلخيِّلة، أو
يكون قد االنفعاالت إن أخرى، كلمٍة يف أو األحوال. هذه مثل يف قبُل من واعتادها اإلنسان
باب الرسور أو الحزن أو الخوف عامل يطُرق كأن خارجيًا، إما فيها التنبيه مصدر
التنبيه يقع بأن باطنيٍّا وإما العمل؛ إىل األعضاء يدفع وهو الحركة مركز فيُوِقظ الحواس،
كذكرى باطني، نفساني عامل بوساطة مبارشة الداخل من للحركة العصبي املركز عىل
بكل الخاصة األعراض األعضاء عىل فتتجىلَّ ، سارٍّ أو ُمحِزن أو ُمخيف أو ُمؤلِم حادٍث

العوامل. هذه من عامل
ذكرياتها أو الحوادث تشبيه الفرض، قبيل من يمكن، للفهم ذلك تقريب وألجل
سواء الحركة، ومركز للتيار امُلوصلة باألسالك األعصاب وتشبيه الكهربائية، بالتيارات
بوعاء والحافظة «الدينامو»، بامُلحرِّك الشوكي الحبل يف أو املخ يف الواقعة املراكز من كان
يف الكهربائية الُقوى تحفظ كما وقوعها، عند للحوادث الكهربائية السيَّاالت فيه تُخزَّن
الخمس، الحواس بإحدى اصطدم أو ما، حادٌث وقع فإذا بامُلكثفات. املعروفة البطاريات
الكهربائي السيَّال يمرُّ االتصال، قطعي أحد بمثابة تكون التي مثًال اللمس كحاسة
ويقوم املذكور، املركز فيتنبَّه (الدينامو)، الحركة مركز إىل ومنها الحس»، «أعصاب ب
بواسطة الحركة إىل ويدفعها املركز، ذلك عليها امُلسلَّط األعضاء تحريك وهي وظيفته، بأداء

امُلحرِّكة. األعصاب
الجسم عن للدفاع صة امُلخصَّ األعضاء قامت ًرا ُمنفِّ أو ُمزِعًجا الحادث كان فإن
الهجوم، أو بالتعدِّي الخاصة الحركات فيها تولَّدت ُمحرًِّضا أو جذَّابًا كان وإن بواجبها،
بَدت ُمحِزنًا كان وإن واالنرشاح، الرسور عالمات الحي الكائن عىل بَدت سارٍّا كان وإن

واالنقباض. الكآبة آثار عليه
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وهي الذاكرة، يف خالدة صورًة ترتك أن غري من عادًة تمرُّ ال الحوادث هذه مثل ولكن
ِعربة منها له يتَّخذ لكي املخلوق؛ نفس يف — وتعاىل سبحانه — الخالق أودعها حكمٌة
إىل االندفاع أو الخطأ، يف الوقوع رش تَِقيه خربًة حياته مستقبل يف تُكِسبه ولكي وموعظة،
الذكرى هذه رسخت ولذعته، مرة النار الطفل ملس ما فإذا أخرى. مرًة الخطر مواضع
تنبَّهت بُعٍد عن ولو عليها برصه وقع فإذا ثانية. مرًة النار يلِمس لكيال ذهنه؛ يف امُلؤلِمة
ولعل يقربها. فال السابق موضعه يف جسمه عضالت تقلَّصت ربما بل األلم، ذكرى لديه
قيءٌ يعقبهما قد وغثيان تهوٌع ويعرتينا امَلعدة، عضالت تتقلَّص كيف الحظ منَّا الكثري
ربما بل الطعم، كريه أنه بالخربة عِلْمنا رشاب أو دواء عىل برصنا وقوع بمجرد أحيانًا

األعراض. هذه إلحداث منَّا البعض لدى كافيًا تذكُّره مجرد كان
الشواهد فإن ذلك؛ وفوق املخ، يف تُحَفظ الحوادث صور أن كيف لنا يتبنيَّ تقدَّم ا فممَّ
لو كما ونظام، برتتيب فيه تُحَفظ بل الحفظ، ملجرد فقط فيه تُحَفظ ال أنها تؤيِّد كلها
حادث لكل الكهربائي السيَّال من بجانب يُشَحن به خاص ُمستودٌَع منها نوع لكل كان
الحاجة دعت إذا إليها الرجوع يسهل حتى وذلك امُلحرِّك؛ واشتغال باألعصاب مروِره حاَل

والقياس. امُلوازنة طريق عن األمور من أمر عىل الحكم إىل
من الكهربائي السيَّال اندفع الذكريات، أو الخواطر من نوٌع الذهن يف أُوقَظ فإذا
الخاضعة الحركة أعضاء بتنبيه هذا فيقوم الحركة، مركز إىل النوع الخاصبذلك امُلستودَع

الذاتي. بالدافع الفني أو العلمي االصطالح بحسب عنه يُعربَّ ما وهذا له.
امُلحرِّك، وبني الحوادث ُمستوَدعات بني دائًما اتصاًال هناك أن ذلك من يُفَهم ال إنما
لو كما مقطوع، االتصال هذا بل الحركة، مركز عىل باستمرار واقًعا التنبيه يكون لكيال
عمدت إذا إال يتصل ال للتيَّار، قاطع كهربائي زرٌّ بينهما امُلوصلة األعصاب طريق يف كان
مصائبه أوجاع حياته يف اإلنسان ل يتحمَّ ال حتى وصله؛ إىل امُلنبِّهة العوامل من عامل يد
مجموعة من ذاكرته يف يحمله ما عبء تحت ينوء وال ُمقتٍض، أو رضورة بغري املاضية

العمر. مايض يف انتابته التي وأوصابه آالمه
من وانطلق التيار، اتصل االتصال، «زر» عىل امُلنبِّه العامل يد ضغطت ما فإذا
النوع بهذا الخاصة االنفعاالت تتكرَّر وعندئٍذ الحركة، مركز إىل الشحنة بعض امُلستودَع
كانت لو كما ًقا، ُمحقَّ الحادث كان لو ا ممَّ نوًعا فة ُمخفَّ تكون قد صورة يف الحوادث من

كهربائيتها. قوة من جزءًا الزمن بمرور فقدت امُلكثفات
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بالجرائم، االرتباط من النفسية لالنفعاالت ما وهو املوضوع، هذا يف اإلسهاب ويرجع
فهمها يمكننا حتى الطبيعية؛ أسباب إىل وردِّها االنفعاالت، تلك آثار تعليل يف الرغبة إىل
أدفع أن أريد املوضوع جوهر إىل أنتقل أن قبل ولكني عمليٍّا، منها واالستفادة علميٍّا،
كل قلبه من ماتت الذي امُلدرَّب املاهر امُلجِرم أن وهو الكثريين، من يبدو اعرتاًضا ًما مقدَّ
عليه تبدو فال عواطفه، يُخِفي أن يف قوة من أُوتي ما كل استخدام يستطيع قد عاطفة

االنفعال. آثار
وإشاراته لحركاته الظاهرة اآلثار يُخِفي أن عليه الهنيِّ من يكون قد صحيح
املحتَّم من ليس أنه كما محسوسة، تبدو ال بحيث تها حدَّ من كثريًا يُلطِّف أو الخارجية،
واأليدي فاه والشِّ األعنُي ليست ولكن الرسور، عند يضحك أو الحزن عند املرء يبكي أن
عىل وقويت الصمت التزمت إذا هذه فإن غريها، دون علينا تشهد التي هي واألرُجل
منَّا بالرغم الستار تكشف قد عليها إلرادتنا سلطان ال أخرى أعضاءٌ فهناك الكتمان،
يف رحاها تدور التي املعركة تفاصيل عن وتنمُّ امُلخيِّلة، َمرسح يف تُمثَّل التي الرواية عن
فالنوع الحركة؛ حيث من األعضاء من نوَعني الجسم يف أن ذلك وبيان الضمري. ميدان
يف اإلرادة ملركز حركاتها يف الخاضعة أي اإلرادية؛ الحركة ذات األعضاء منه تتألَّف األول
يمكننا التي األعضاء سائر من وغريها والعيون والجفون فاه والشِّ واألرُجل كاأليدي املخ،
غري الحركة ذات األعضاء من يتألَّف الثاني والنوع أردنا؛ كلما حركتها وقف أو تحريكها
األخرى واألنسجة والعضالت، الدموية األوعية لجدران امُلبطنة القلب كعضالت اإلرادية،
وغريها واللُّعاب والدمع العرق ُغَدد وكذلك والحوضية، والبطنية الصدرية األحشاء لبعض

املختلفة. اإلفرازات ذات الُغدد من
عن نوعه يف يختلف عصبي لجهاٍز حركته يف خاضع األعضاء من األول فالنوع
العصبي «الجهاز ب األول ى ويُسمَّ اإلرادية. غري الحركة ذات لألعضاء العصبي الجهاز
منطقة يف واقعة العصبية مراكزه واألول الذاتي». العصبي «الجهاز ب والثاني اإلرادي»،
مقطوع اإلرادة مراكز عن بعيدة العصبية مراكزه والثاني املخ، من اإلرادية الحركات
عىل واقعة العصبية الُعَقد من سلسلة من مؤلَّف األخري الجهاز هذا ومعظم بها. االتصال
يف قائمة أخرى ُعَقد وتقوم السمبتاوي)، العظيم ِباسم (ومعروفة الفقري العمود جانبَي

القلب. يف املراكز هذه عليها نفسها األعضاء جدران يف اآلخر والبعض الدماغ،
فإن األعضاء؛ حركات يف التأثري حيث من واضح جيلٌّ الجهازين هذَين بني فالفرق
يف نُبِطن ا عمَّ تنمُّ إشارة أي إبداء أو الحركة، عن وأرُجلنا أيدينا نمنع أن ُوْسعنا يف كان
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امتالئه، ودرجة نبضه، ورسعة قلبه، ات دقَّ بإرادته يُغريِّ أن يستطيع منَّا فَمن نفوسنا؛
الباطنية، أحشائه أو أمعائه حركات أو جسمه، ُغَدد من ُغدة إفراز وكمية دمه، ضغط وقوة
أن وامُلشاَهدات بالتجربة وعِلْمنا ذلك، ُوْسعنا يف ليس كان فإذا جسمه؟ حرارة درجة أو
بالحركة امُلتمتعة أعضاؤنا علينا لها تُسجِّ ومميزاٍت به، خاصًة آثاًرا نفساني انفعال لكل
العالم ُممثِّيل أمهر وأن والرطوبة، الحرارة درجات والبارومرت الرتمومرت ل يسجِّ كما الذاتية
دراسة وراء من نجني ألسنا وإخفائها؛ سرتها عىل يقوى ال والحنكة الدُّربة من بلغ مهما
الصنع، امُلتَقنة اآلالت من لدينا يُوَجد ما بقدر إنه أو عملية؟ فائدة أجلَّ وكشفها اآلثار هذه
ما كشف علينا يسهل ما بقدر بدقة، الباطنية األعضاء حركات رصد نستطيع بها التي
كهذه آالٍت وإن أرساره، مكنون واستخراج االختبار، تحت املوضوع املتََّهم بخاطر يُجول
للجسم املختلفة األنسجة ودقائق الجراثيم أنواع لنا يكشف الذي امِلجهر كمثل مثلها يكون

املَرضية؟ الحاالت تشخيص يف

العميل الجنائي النفس علم

من عنه نتكلَّم أن علينا بقي العلمية، الوجهة من املوضوع يف الكالم من انتهينا قد هنا إىل
عمليٍّا. الجنائية األبحاث يف منه االستفادة يمكننا وكيف التطبيق، حيث

املوسيقية اآللة عىل أجريتها وقد الشخيص،8 االختبار نتيجة سهلة بتجربٍة اآلن ولنبدأ
وحاالٍت أوقات يف ُمنفرد وتٍر عىل عديدًة تمريناٍت عليها أجريت فقد «الكمنجة»؛ ب املعروفة
(أعني العفق حركات عىل ا خاصٍّ تأثريًا منها حالة لكل أن فالحظت مختلفة، نفسانية
منها حالة كل تأثري وبمراقبة املختلفة)، النغمات إلحداث باألصابع األوتار عىل الضغط
العفق من امُلتولِّدة األنغام أصوات تنخفض الرسور حالة يف أنه ظهر دقيقة مراقبًة
وجه عىل باألصابع الصعود عند سواء وذلك قليًال، أصولها عن مقدَّرة مسافاٍت عىل
املعربَّ الوحيش الكمنجة طرف اتجاه يف النزول عند أو العالية، األنغام لتوليد الكمنجة
النغمات يف انخفاًضا تُولِّد الرسور حالة إن أي امُلنخفضة؛ األنغام لتوليد «البنجق» ب عنه
للداخل)، الساعد جذب تستدعي التي (وهي الصعود حالة يف سواء العموم، عىل املعفوقة
يف ارتفاًعا تُولِّد الحزن حالة وإن للخارج)؛ بسطه تستدعي التي (وهي النزول حالة يف أو

وتجربته. بك فتحي محمد الدكتور مقال 8
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والتنبيه الغضب وحالة والنزول)، الصعود حالتَي يف (أي العموم عىل املعفوقة األصوات
أصولها عىل الهابطة النغمات يف وانخفاضها الصاعدة النغمات يف ارتفاًعا تُولِّد العصبي
النغمات يف وارتفاًعا الصاعدة النغمات يف انخفاًضا تُولِّد واالنحطاط الهبوط وحالة قليًال،
وجه عىل باليد الزحف من تتولَّد التي هي الصاعدة النغمات أن عرفنا ما وإذا الهابطة.
تحريك من تتولَّد الهابطة النغمات وأن الساعد، قبض يقتيض وهذا الداخل، إىل الكمنجة

اآلتية: النتيجة استخلصنا الساعد؛ بسط يقتيض وهذا الخارج، إىل اليد

القبض. حركات ويُقلِّل البسط، حركات يزيد الرسور •
القبض. حركات ويزيد البسط، حركات يُقلِّل الحزن •
القبض. حركات ويزيد البسط، حركات يزيد الغضب •
القبض. حركات ويُقلِّل البسط، حركات يُقلِّل الهبوط •

باالختبار فتبنيَّ الصحيحة، الفنية بالطُّرق عديدة بتجارب النفس علماء قام وقد
وغري الدموية والدورة والنبض التنفس حركات عىل ا خاصٍّ تأثريًا نفسانية حالة لكل أن
األجهزة بوساطة موجات شكل يف وُدوِّنت بدقة، الحركات تلك ِقيَست إذا بحيث ذلك،
الحالة تشخيص سهولٍة يف أمكن الفزيولوجيا؛ علماء لدى واملعروفة لذلك، صة املخصَّ
التنفس قياس فألجل دقة. يف ومعرفتها االختبار، وقت يف الشخص عىل امُلتسلِّطة النفسية
مكسوَّة السلك، من حلزونية أسطوانٍة من مؤلَّف وهو البنوموجراف، ى يُسمَّ جهاز ُوِضع
التنفس يف حركة أقلَّ إن بحيث الصدر، عىل تُربَط (الكاوتشوك)، املطَّاط من رقيق بغالٍف
نهاية ويف والزفري، الشهيق حالتَي بحسب تنفرد أو فتنكمش األسطوانة، طول يف تؤثِّر
كذلك، املطاط من صغرية مجوَّفة «ترمسة» طرفها ويف املطاط. من رقيقة أنبوبٌة األسطوانة
عند «الرتمسة» سطح مع وينخفض يعلو صغري ذراٌع سطَحيها أحد عىل يرتكز وهذه
أو انكماشها، عند األسطوانة من القادم بالهواء امتالئها لدرجة تبًعا انبطاحه، أو انتفاخه
مؤرشِّ بمثابة منه أطول ذراٍع عىل مسلَّط الصغري الذراع وهذا انفرادها. عند منها تفريغه

الحركات أخف تبدو حتى ها ويُكربِّ الصغري الذراع حركة يُضِعف لكي طويل عقرٍب أو
لقياس ج مدرَّ لوح وجه عىل مركَّبًا يكون تارًة الكبري الذراع أو واملؤرشِّ واضحة. كبريًة
عىل ملفوف الورق من رشيط سطح عىل مسلًَّطا طرفه يكون وتارًة التنفس، حركات
لكي الحرب يف مغموًسا املؤرشِّ طرف ويكون ُمنتظمة، بطيئة آلية حركة ذات أسطوانٍة
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دلَّ وقد وزفري. شهيق من س التنفُّ حركات عن الناشئة املوجات الرشيط سطح عىل يرسم
اآلتية: النتائج عىل االختبار

الضحك). يف ْل (تأمَّ خفيًفا ويصري التنفس يُرسع الرسور حالة يف •
د). التنهُّ يف ْل (تأمَّ عميًقا ويصري التنفس يُبطئ الحزن حالة يف •

قويٍّا. ويصري التنفس يُرسع الغضب حالة يف •
خفيًفا. ويصري التنفس يُبطئ الهبوط حالة يف •

سفجموجراف، ِباسم معروف خاص جهاز بوساطة النبض عىل تجارب ت تمَّ وملَّا
اس حسَّ عادًة، امِلعصم فوق ويُركَّب تقريبًا، البنوموجراف نظرية عىل بُنِي جهاٌز وهو

يأتي: ما تبنيَّ الكعربي؛ الرشيان لنبض

قويٍّا. ويصري النبض يُبطئ الرسور حالة يف •
ضعيًفا.9 ويصري النبض يُرسع الحزن حالة يف •
قويٍّا. ويصري النبض يُرسع الغضب حالة يف •

ضعيًفا. ويصري النبض يُبطئ الهبوط حالة يف •

من عضو يف الدم تواُرد مقدار لقياس «البلتزموجراف» ب ى يُسمَّ جهاز أيًضا وهناك
اختباره املراد العضو ويُغَمر باملاء، تُمأل الزجاج من أسطوانة من مؤلَّف وهو األعضاء،
بأنبوبٍة متَِّصل ثقٌب وبها املاء، ب ترسُّ يمنع بمعجوٍن ُفوَّهتها سدُّ ويُحَكم مثًال، كالساعد
يف يتبَع عقرٍب عىل مسلَّطة املطَّاط من صغرية «ترمسة» نهايتها يف املطَّاط، من رفيعة
امُلختَرب العضو يف الدم تواُرد يف زيادة فأقل «الرتمسة»؛ إىل يِرد الذي الهواء ضغط حركته
عىل يضغط وبذلك قليًال؛ املاء فريتفع األسطوانة، تمأل التي املاء كمية يف أثرها يبدو
فيتحرَّك قليًال األخرية هذه فتنتفخ «الرتمسة»، وبالتايل األنبوبة؛ بداخل التي الهواء كمية
عىل تتوارد التي الدم كمية يف ا خاصٍّ تأثريًا انفعال لكل أن بالتجربة ُوِجد وقد العقرب.

التجربة. تحت املوضوع العضو ذلك
وتر عىل الدقِّ من الناشئة الساق حركة يف النفسانية االنفعاالت آثار تبدو كذلك
تختلف الحركات هذه من تتألَّف التي الزاوية أن وبمعنى امُلنعِكس، الفعل بتأثري الركبة

التنفس. يف ما نقيض عىل القلب رضبات يف أثرهما والحزن الرسور لحالتَي أن باملالحظة جدير هو ا ممَّ 9
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وقد بها. خاصة زاويًة منها حالة لكل إن أي امُلتنوعة؛ النفسية الحاالت باختالف درجتها
القوة ُمتساوية دقاٍت الوتر ذلك عىل تدقُّ صغرية ِمطرقة ذو خاصٌّ جهاٌز لذلك استُخدم
هذا وعىل العملية. هذه إجراء حال املختلفة النفسية الحاالت ُرصدت ثم ُمنتظمة، فرتاٍت يف

وسكناته. الجسم حركات معظم ِقيست القياس

منسرتبرج األستاذ تجارب

املتحدة، بالواليات هارفارد بجامعة النفس علم أستاذ منسرتبرج، هوجو مة العالَّ وضع وقد
فائدة وذات املوضوع، هذا يف قيِّمة تجارب بعَض الحديث؛ العميل النفس علم أعالم وأحد

ألهميتها: بعضها ننقل عظمى،
اللوح ليكون أملس؛ سطٍح عىل يتحرَّك «بيل» أربع عىل مركَّب بلوٍح جاء األوىل: التجربة
املذكور اللوح عىل يده يضع بأن اختباره امُلراد الطالب أمر ثم أمكن، ما الحركة سهل
لتكون السقف؛ يف معلَّق بحبٍل متَِّصل بحامٍل امِلرفق من بالقرب ذراعه حمل أن بعد
منها كلٍّ عىل عديدًة بطاقاٍت وأحرض كان. اتجاه أي إىل التحرك يف الحرية ُمطَلقة يده
وأمره الطالب، عىل عَرضه حرًفا بينها من واختار الهجائية، األحرف من معنيَّ حرٌف
يف ت ُصفَّ التي األحرف باقي بني الحرف وضع ذلك وبعد جيًدا. فيه ذهنه يحرص أن
اتجاه يف تحرَّكت يده أن فالَحظ الطالب، يد عليه الذي اللوح حول دائرة نصف شبه
تحرَّكت مكانه من املذكور الحرف نقل وملَّا ذهنه. فيه حرص كان الذي الحرف مكان
تحرَّكت الحرف مكان غريَّ كلما وهكذا الحرف. لذلك الجديد املكان اتجاه يف ثانيًا اليد
هناك أن منسرتبرج األستاذ عِلم ذلك ومن منه. قصد غري عىل املكان نحو الطالب يد
جيء، لو «إنه وقال: الطالب، ذهن به ارتبط الذي الحرف وبني اليد حركة بني صلًة
السالح هذا وُوضع الحادثة، بمحل ُوِجد الذي سالحه يُنكر بمجرٍم ذلك، عىل قياًسا
الجاني يُكلَّف الذي اللوح ذلك حول دائرة نصف شبه يف أخرى عديدٍة أسلحٍة بنَي
لدلَّ سواه؛ دون السالح ذلك مكان اتجاهها يف تتبَع يده وُشوِهدت عليه، يده بوضع
اسم البسيط الجهاز هذا عىل أطلق وقد املذكور.» بالسالح صلة للمتََّهم أن عىل ذلك
ل يُسجِّ صغريًا جهاًزا اللوح طرف يف ركَّب ألنه الذاتية؛ الحركة كاتب أي أتوماتوجراف؛

اللوح. أسفل الورق من قطعة عىل الحركة اتجاهات
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وخاصًة الجسم، عضالت يف تقلُّص عنها ينشأ الخوف حالة كانت ملَّا الثانية: التجربة
املطَّاط من صغرية كرًة منسرتبرج الدكتور استخدم فقد الحركة، أعضاء عضالت
والرتمسة أيًضا، املطَّاط من صغرية «ترمسة» نهايتها يف رفيعة، أنبوبٌة بها متَِّصًال
م، مقسَّ لوٍح عىل مركَّب الحركة يعظم كبري بذراٍع متَِّصل صغرٍي ذراٍع عىل مسلَّطة
يظهر اليد قبضة يف التي الكرة عىل ضغًطا يُحِدث األصابع يف انقباض أقل إن بحيث
اسم أو عليه املجني اسم املتََّهم أمام ذُِكر فإذا . املؤرشِّ بوساطة اللوح عىل ًا مكربَّ أثره
ولُوِحظ آخرين، ألشخاٍص مثًال اسًما عرشين بني الجريمة يف له رشيًكا كان آخر متََّهم
أن أمكن األسماء؛ باقي دون الرشيك أو عليه املجني اسم ِذكر عند تحرَّك املؤرشِّ أن
وما إياه؛ تجاُهله من بالرغم ى امُلسمَّ والشخص املتََّهم بني عالقة وجود ذلك من نستنبط
فتتقلَّص الخوف، نتيجة انفعاالٍت نفسه يف أحدث االسم هذا سماعه َكْون بسبب إال ذلك
الكرة عىل انتباه، وبدون منه قصد غري عىل الشخص، فيضغط واألصابع، اليد عضالت
. املؤرشِّ يتحرَّك وبذلك فتنتفخ؛ الرتمسة ويمأل فيها، الذي الهواء فيضغط يده، يف التي

عن مستقالٍّ يكون قد الحركة، من نوًعا العني لكرة أن منسرتبرج الَحظ الثالثة: التجربة
وإلثبات شيئًا. أمرها من يعلم ال وهو معنيَّ اتجاٍه يف فتتحرَّك وقصده، الشخص إرادة
بينها من جعل إنما العادية، الكلمات من كلمة منها كلٍّ عىل كتب بطاقاٍت ز جهَّ قد ذلك
عليه يعرض وأخذ التجربة، معه ستُجرى الذي الطالب نفس يف خاص تأثري ذات كلمًة
الكلمة الطالب يقرأ أن وهي معيَّنة، أموٍر عىل مبدئيٍّا معه اتفق أن بعد تباًعا الكلمات
ثم قليًال، الجانبنَي أحد إىل وجهه ويُدير عينَيه يُغِمض ثم لها، ويتأمَّ عليه تُعَرض التي
يف تتبَعان العيننَي ُكرتا كانت االعتيادية الكلمات يف أنه فالَحظ الحال؛ يف عينَيه يفتح
الخاص التأثري ذات الكلمة أما الكلمة، مكان عن تحوُّله أثناء الوجه اتجاه اتجاههما
من بالرغم الكلمة تلك اتجاه يف تزاالن ال العيننَي ُكرتَي أن الَحظ عرضها عند فإنه
حال الطالب عينَي ُمشاهدة من ذلك له تبنيَّ كما آخر، جانٍب إىل عنها الوجه ل تحوُّ
واحدة النتيجة فكانت مراًرا، التجربة األستاذ كرَّر وقد وجهه. إدارته عقب جفنَيه فتحه
حركات يف ا خاصٍّ تأثريًا الخاصة األهمية ذات للكلمة أن أيقن ذلك ومن مرة؛ كل يف

آخر. اتجاٍه إىل الوجه أُديَر ولو حتى مصدرها، إىل واجتذابها العيننَي
أسلحًة االختبار تحت املوضوع املتََّهم عىل تباًعا نعرض الجنائية املسائل يف كنَّا فلو
إجراء أثناء لنا وظهر الحادث، محل يف ُوِجد الذي السالح بينها من مختلفة عديدًة
التي األسلحة باقي دون وحده السالح، لهذا أن الذِّكر السالف الوجه عىل التجربة
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ُكرتَي أن بمعنى الطالب، لدى الخاصة للكلمة الذي نفسه األثَر املتََّهم، عىل ُعِرضت
عىل دليًال ذلك كان آخر؛ اتجاٍه إىل وجهه إدارته من بالرغم عنه تتحوَّال لم املتََّهم عينَي

إياه. وتجاُهله ملكيته إنكاره من بالرغم السالح، بهذا للمتََّهم عالقة وجود
سلٍك طرَيف بأحد متَِّصل منهما كلٌّ النحاس، من بلوَحني يؤتى أن وهي الرابعة: التجربة
عبارة (وهو دقيق جلفانومرت التيار طريق ويف كهربائية، بطاريٍة من متفرِّع كهربائي
امُلراد املتََّهم ويضع التيار)، ُمقاومة مقدار لقياس مغناطيسية إبرٍة ذي جهاٍز عن
من كثرية أسماءٌ له تُذَكر ثم اآلخر، اللوح عىل واألخرى لوح عىل يَديه إحدى اختباره
«الجلفانومرت» إبرة أن فيُشاهد مثًال، املقتول اسم أو الجريمة يف رشيكه اسم بينها
كلما وهكذا األخرى. األسماء من غريهما دون االسمني هذَين أحد ِذكر عند تتحرَّك
وبني املتََّهم بني ارتباط وجود عىل يُستدلُّ هذا ومن ثابتة. النتيجة كانت التجربة أُعيَدت
ولُوِحظ ه، يهمُّ ال أنه أو جهله يدَّعي أمٌر أمامه ذُِكر لو الحال كذلك ى. امُلسمَّ الشخص

يدَّعي. فيما كذبه عىل يدل ذلك فإن املقياس؛ عقرب تحرُّك
ظهر «إذا السائر: املثل حد عىل ولكن والدهشة، الشك يُساوره القارئ إلخال وإني
أنه املدرسة عهد منذ نعَلم فكلُّنا العسري، باألمر ليس ذلك فتعليل الَعجب.» بطل السبب
عبارٌة أو كلمة امُلمتِحن من إليه هت ُوجِّ أو صعب، بسؤاٍل االمتحان أثناء أحدنا أُحِرج إذا
امُلحِرجة الكلمة أو السؤال لَكْون إال ذلك وما جبينه؛ من يتصبَّب الَعرق أخذ ُمحِرجة؛
أمامه ذُِكر الذي للمتََّهم بالنسبة الحال كذلك إفرازها. فيكثر العمل إىل العرق ُغَدد نبَّهت
أو بتفاصيلها أو بالواقعة ارتباط لها أموٌر أمامه ذُِكرت أو الجريمة، يف رشيكه اسم
عىل يُلقى ِلما الجهل وتصنُّعه امُلباالة، بعدم تظاُهره من بالرغم فإنه ارتكابها؛ طريقة
من يُنبِّه الوقائع هذه سماعه ألن موضعه؛ عن ينحرف «الجلفانومرت» عقرب نرى سمعه،
بكثرة اليَدين راحة يف توجد حيث العرق، ُغَدد عىل امُلتسلِّطة املراكز العصبي مجموعه

العقرب. فيتحرَّك الكهربائي التيار ُمقاومة تزيد وبذلك إفرازها؛ فيزيد
ألن تكفي فإنها طفيفة، العرقية الُغدد إفراز يف والزيادة ضعيًفا، التنبيه يُكن ومهما
يكون قد كما االختبار، وقت املتََّهم جسم يف مروره حال الكهربائي التيار يف أثرها يظهر
الكهربائي التيار ُمقاومة تغيري يف يُذَكر شأٌن النفيس االنفعال بتأثري اء الصمَّ الُغدد إلفراز

بالجسم. مروره حال
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ق للُمحقِّ التجارب هذه من العملية الفائدة

عىل ذاتها حدِّ يف هي بُطرٍق يكون قد الفكر مكنون استخراج أن كيف يبني ذلك ومن
طاقته عن خارجة ذلك مع تكون لنتائجها املتََّهم ُمقاومة أن غري البساطة، من جانب
حاول مهما سرتها عىل يقوى ال وأنه وإرادة، عزم من أُوتي ما كل ُمتناول وفوق البرشية،

إخفاءها.
جريًا األزمان توايل مع وارتقت العاملة، العاملة األيدي هذَّبتها لو الوسائل هذه فِمثل
أفكار بها نقرأ كأداٍة ما يوًما تصبح أن بد ال األشياء؛ لجميع الطبيعية الرُّقي سنة عىل
الحارض الوقت يف العميل النفس علم أن أرى فإني ذلك ومع كتابًا. نقرأ كنَّا لو كما غرينا

الجنائية. التحقيقات يف الفائدة عظيمة القدر جليلَة خدماٍت لنا يؤدي قد
مجرد عىل متََّهم بإدانة حكمه يف القايض يعتمد كيف يقول: هذا عىل ُمعِرتض وُرب
يف بجريمة، متََّهم شخٍص عىل تبدو التي واالضطراب الخوف كظواهر تافهة استنتاجات
نتيجة بأنها تعليلها كذلك يمكن الُجرم، ارتكاب نتيجة بأنها هذه تعليل يمكن كما أنه حني
ولكن الكثريين، من أسمعه كنت اعرتاضطاملا وهو االتهام؟ موقف ورهبته الربيء ارتباك

الجنائي. التحقيق يف النفس علم باستخدام امُلراد فهم يف محض ٌ خطأ هذا
فإنه الحارض، وقتنا يف عمليٍّا باستخدامه القول من املقصود الغرض هو هذا فليس
االختبارات نتيجة صحيحة علمية قواعد عىل س مؤسَّ الحديث النفس علم أن من بالرغم
بجانب الرُّقي ِمضمار يف بعيًدا شوًطا قطع َكْونه من وبالرغم الطويلة، والتجارب امُلتكررة
إىل بعُد يصل لم فإنه والفالح؛ التقدم معارج يف عاليًا شأًوا وبلغ األخرى، الطبيعية العلوم
أي عليه ليس متََّهم عىل الدليل إلقامة ذاته يف كفاية استخدامه معها يمكننا التي الدرجة
إىل للوصول وسيلة كمجرد الحايل الوقت يف استخدامه من يمنع ال ذلك ولكن آخر، برهان
قانونًا املقبول بالربهان املتََّهم عىل الجريمة تُثِبت والتي اآلن، املحاكم أمام املعدودة األدلة
الكايف الضمان لديه املتََّهم كان متى ذلك لالعرتاضعىل محل أي أرى ولست القضاء، أمام
العادية اإلثبات وأوُجه األدلة هي إنما عليه التهمة إثبات يف املحاكم ستقبَله الذي بأن
كواسطة إال النفس علم استخدام من الغرض يكن لم وأنه القضاء، عليها اصطلح التي
إىل للوصول كواسطة عدِّه بنَي عظيم فرٌق وهناك القانونية، اإلثباتات تلك إىل للوصول
أذُكرها التي التالية الحادثة القارئ وَحْسب نفسها. الغاية هذه جعله وبني معيَّنة غايٍة
وهي محسوس، عميل ودليل حي برهان بمثابة لتكون املثال سبيل عىل املناسبة بهذه

29



وجنسية نفسية ظواهر

التابعة الُقرى بإحدى قتل يف رشوع حادث وقع ١٩١٤م سنة عام يف أنه يف ص تتلخَّ
مجهول يد من ناري عياٌر عليه أُطلَق األهايل من شخًصا أن صه وملخَّ السنبالوين، ملركز
من العيار أُطلَق وقد العشاء، ُقبَيل الوقت وكان غيطه، قاصًدا القرية من خروجه حال
لنيابة وكيًال كنت وملا األيرس. ساعده يف عليه املجني فأُصيب الطريق، جانب عىل مزرعة
خطيبًا كان شخص حول الشبهة حامت خالله ويف للتحقيق، قمت فقد وقتئٍذ املركز ذلك
املجني من وزوَّجها سلوكه، لسوء منه يُزوِّجها أن أبى والدها ولكن عليه، املجني لزوجة

عليه.
بمسرية الحادث مكان عن بعيد مكاٍن يف فوجدته املتََّهم، هذا عن البحث10 يف أخذت
اثنان شهد وقد عصاه، بيده وكانت عليها، خفريًا معيَّنًا كان زراعة يروي وهو ساعة، ربع
نحو متَِّجًها عة الرتُّ شاطئ عىل يسري العيار سماعهما عقب رأياه بأنهما القرية أهايل من
املتََّهم كان وملا العصا. تلك وبيده قليًال السري يف ا ُمجدٍّ وكان فيها، ُوِجد التي املزرعة
الحال بطبيعة ُسئل فقد السالح؛ بحمل له ًصا ومرخَّ األعيان، بعض لزراعة ا خاصٍّ خفريًا
قبل يحمله رأوه بأنهم شهدوا الشهود أن غريَّ وما عرشين. منذ فْقَده فادَّعى سالحه، عن
ما أن حني يف واحدة، خطوًة ذلك بعد تتقدَّم لم التحقيق نتيجة ولكن واحد، بيوٍم الحادث
كوَّنت أنها غري قانونًا، املتََّهم إلدانة تكفي ال شبهات سوى يكن لم األدلة من إليه وصلت
كان ألنه السالح؛ عن البحث يف اهتمامي حرصُت ولذلك الفاعل؛ هو بأنه عقيدة ِشبه عندي
يف يُخبَّأ لم السالح أن يل الح ل التأمُّ من قليل وبعد للبحث. أمامي املفتوح الوحيد الطريق
من لديه يكن لم املتََّهم ألن خارجها؛ يكون أنه بد وال عقيم، فيها عنه البحث وأن القرية،
وبطبيعة امُلتقدمة. الوقائع من ظاهر هو كما الحادث بعد إليها العودة يكفي ما الوقت
ليًال والغيطان املزارع وسط يف السالح عن البحث ألن الصباح؛ إىل التفتيش أرجأت الحال

أحد. يقَربها لكيال املزارع تلك حول الكايف الحرس فوضعت العبث، من رضٌب
كل عند كعادتي املتََّهم وبصحبتي والتفتيش، البحث إلجراء خرجت النهار طلع وملَّا
كان إذ البحث؛ إجراء حال النفسية التأثريات من عليه يبدو قد ا ممَّ أستفيد لعيلِّ تفتيش،
وقفت القرية من خرجت أن بمجرد ولكني غايتي، إىل الوصول يف أحيانًا يُساعدني ذلك
يل وأنَّى األطراف، ُمرتامي األرجاء متَِّسع للتفتيش ميدانًا أمامي وجدت ألني حائًرا؛ برهًة

واالقتصاد». «القانون مجلة يف بك فتحي محمد املستشار الدكتور مقال 10
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يتطلَّب الخالء يف التفتيش أن وخاصًة فيه، سالحه املتََّهم خبَّأ الذي املكان إىل أهتدي أن
أنا وبينما ما؟ نتيجٍة إىل أصل وال نهاري كل يستغرق قد عظيًما ومجهوًدا شديًدا عناءً
بشأن منسرتبرج مة العالَّ تجارب بعض الحال يف تذكَّرت إذ وحريتي أفكاري يف ُمسرتِسل
كنت وبينما املتََّهم، يد يف يدي فوضعت فيها، النفسانية االنفعاالت وتأثري القلب رضبات
منه يجسُّ الذي (وهو الكعربي الرشيان عىل خلسة إبهامي11 وضعت بِمعصمه ُممِسًكا
قلبه ات دقَّ وأصبحت جيًِّدا، منه النبض موضع تملَّكت أن وبعد عادة). النبض األطباء
السالح، إخفاء محل بشأن ُمتتابعة عديدًة أسئلًة عليه ألقيت وُمراقبتي؛ إرشايف تحت
ساقيته ثم املزارع، بعض له فذَكرت فيها، أخفاه يكون أن يحتمل التي األمكنة وعددت
كان امَلرصف ِذكر عند النبض أن فالحظت وهكذا؛ فامَلرصف فالقناة الرتعة ثم الخاصة،
ويكاد يهدأ النبض كان أخرى أماكن إىل عنه الكالم حوَّلت ما وإذا كثريًا، ويُرسع يشتد
ويُرسع، فيَْقوى النبض يعود امَلرصف له ذَكرت كلما وهكذا الطبيعية، حالته إىل يعود
حتى واضحة، قويًة قلبه ات دقَّ وكانت دهشتي، أثارت لدرجٍة محسوًسا االنفعال أثر وكان
امَلرصف، ذلك يف سالحه ألقى املتََّهم أن لديَّ ح فرتجَّ صدره، من أسمعها أني إيلَّ ُخيِّل
يستلزم أنه عن فضًال ، شاقٌّ فيه والبحث الطول، ُممتد العرض متَِّسع عميق مرصٌف ولكنه
بعد ولكن ثانية، مُلعِضلٌة هذه إن سالحه؟ املتََّهم ألقى منه مكان أي ففي الغوص، يف مهارة
يف والفضل التقريب، بوجه وتحديده املكان ذلك تعيني أمكنني قليًال الفكر زناد قدحُت أن
موضعه. إىل ودلَّتني عليه يل أشارت التي فهي املتََّهم؛ بيد كانت التي العصا إىل راجع هذا
عصاه يرتك أن اعتاد وقد امَلرصف، من َمقربة عىل خاصة ساقيًة للمتََّهم أن ذلك وتفسري
التحقيق؛ من اتفاًقا ذلك عِلمت كما الحراسة، أثناء يف بندقيته يحمل كان حينما فيها
ألنه الحال؛ بطبيعة معه تكن ولم الجريمة، ارتكابه وقت ساقيته عند إذن كانت فالعصا
كما منها عصاه وتناول الساقية، نحو هاربًا فرَّ العيار أطلق أن وبعد سالحه، يحمل كان
يُخاطر ال فهو الخاص، ِملكه الساقية كانت وملَّا ضبطه. عند معه وجودها من ظاهر هو
انتشال وصعوبة لُقْربه امَلرصف؛ هو ذهنه إىل يتبادر يشء أول وإنما فيها، سالحه بإلقاء
سالحه من التخلص يف عادًة الرغبة شديد الجاني كان وملا لعمقه. نظًرا منه البندقية
املكان هو الساقية، تجاه الواقع هو إليه املرصف من مكان أقرب فإن يمكن، ما بأرسع

قصدي. إىل نظره وألفت نفسه، من الشبهة أُوقظ ال حتى الوسطى؛ أو بالسبابة عادة الجس أن ولو 11
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الخطري الدليل من طليًقا ُحرٍّا يصبح حتى فيه؛ سالحه ألقى أنه الذهن إىل يتبادر الذي
له وعيَّنت املركز، مأمور إىل ِملُت الخواطر هذه مرور أثر وعىل يَديه. بني يحمله الذي
البحث بهذا املكلَّفني الرجال رأى عندما املتََّهم ولكن أوًال، فيه البحث يجب الذي املكان
وجفَّ لونه وشحب والحرية، االرتباك دالئل وجهه عىل بَدت املكان ذلك نحو متَِّجهني
يُويلِّ أخذ حوله؛ يجري بما اكرتاثه عدم ويُظِهر وقتئٍذ، اضطرابه يُداري ولكي لعابه.
َكْونه من بالرغم ولكن امَلرصف، من البحث مكان عن ويُحوِّله آخر، موضع شطر وجهه
اعتقادي فازداد نفسه، املكان ذلك اتجاه يف تزاالن ال كانتا عينَيه ُكرتَي فإن وجهه أدار
يف دقائق خمس تمِض لم وبالفعل عليه. الحصول يف أميل وقِوي فيه، السالح بوجود

امَلرصف. قاع من البندقية انتُشلت حتى البحث
إيمانًا وزادتني التجريبي، النفس بعلم اهتمامي أثارت البسيطة امُلشاهدة هذه إن
التجارب أسهل من تجربة ثمار أجتني رأيتُني حيث نفعه، بجزيل ويقينًا قدره بجليل
أثٌر لها يكون أن بدون تمرُّ أتركها أن أَشأ فلم خاص، جهاز أو آلة بأية االستعانة بغري
واعتمدت بعد، فيما الجنايات محكمة به أخذْت الذي َمحرضي يف لتها فسجَّ ثابت، رسمي
ما مطالعة يف عظيًما وشوًقا ُمضاعفة لذًة أجد الحني ذلك منذ وكنت املتََّهم. إدانة يف عليه
العملية. الحياة يف املعلومات من عليه أقف ما وتطبيق الصدد، هذا يف النفس علماء كتبه
وأقل مناًال أسهل ُمخيِّلته ميدان يف املتََّهم سالح عن البحث كان كيف نرى تقدَّم ا وممَّ

األرجاء. ب امُلتشعِّ األمكنة امُلتعدد الفسيح الطبيعة ميدان يف عنه البحث من عناءً
ق للُمحقِّ الِخدم أجلَّ تناولها وسهولة تفاهتها عىل تؤدِّي قد النفسية فالتجارب
النفس علم عىل يُنِكر الذي ذا ومن بها. وينتفع يستخدمها كيف عرف إذا فائدة وأعظمها
ُظلمة له يُيضء كنرباٍس ق للُمحقِّ فهو إليه؟ القضاء رجال حاجة وشدة القانون عىل فضله
أداًة منه له يكون أنه كما غامضها، استجالء عىل غموًضا أشدها يف به فيستعني الحوادث،
وبه الكثيفة. والُحجب األستار من الجرائم بعض عىل أُسدَل ما َهتْك يف يستخدمها ماضية
التي وامُلعِضالت األمور من كثري وفهم شاهد، أو متََّهم كل عقلية فهم القايضعىل يستعني
الوقوع من ضمان خري له فيكون صحيًحا، تعليًال تعليلها أو فهمها الكثريين عىل يُشِكل
صحيًحا، تقديًرا ُمجِرم لكل امُلناسب العقاب يُقدر أن يستطيع وبه الزلل، أو الخطأ يف
أن به يستطيع قد الفِطن القايض أن كما لعقليته، ُمالءمًة العقاب أنواع أكثر له ويختار
أو شهادته، من والكذب الصدق مواضع يتبنيَّ شاهًدا كان فإن الشخص؛ خاطر إىل ينُفذ
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ُمجِرًما كان إن منها ويعَلم ضمريه، صحيفة عىل الحوادث يد سطَّرته ما يقرأ متََّهًما كان
برباءته. فيقيض بريئًا أو نفسه، من اإلجرام ل تأصُّ َمبلغ ويتبنيَّ فيدينه، ا حقٍّ

عقلية بل عقليته، ودراسة ُموكِّله موقف حقيقة فهم عىل َعون أكرب للُمحامي وهو
باألساليب وُمخاطبتهم معهم التفاهم عليه فيسُهل ُمحاكمته، يتولَّون الذين القضاة
يجول ما كل أفهامهم إىل يبثَّ أن بها يستطيع والتي بها، إقناعهم يسهل التي والعبارات
شيٍق بأسلوٍب لهم يبسط وأن والرباهني، األدلة من يُعزِّزها ما مع آراء من خاطره يف
لتخفيف امُلوِجبة واألساليب والظروف الشئون من بُموكِّله يُحيط ما كلَّ عليهم الفهم سهل

أصالة. منه إعفائه أو عنه العقاب
وامُلحامي ق وامُلحقِّ القايض إليه يحتاج القدر، جليل علٌم الواقع يف النفس فِعلم
والشاعر ر وامُلصوِّ واملوسيقي واالقتصادي واالجتماعي والسيايس وامُلعلِّم وامُلربِّي والطبيب
مزاياه إجمال ويمكن والصانع، التاجر حتى اش والنقَّ ار والحفَّ وامُلؤرِّخ والروائي وامُلمثِّل
أن يمكننا وبه وتتفاهم، تتخاطب أن يمكنها به إذ العقول»؛ «لغة بأنه عبارة أوجز يف
أدواءها ص ونُشخِّ أرسار، من تُكنُّه وما دخائلها عىل منها ونقف فيها، ما ونقرأ ندرسها
وتقويمها. شفائها عىل ويُساعد يُالئمها الذي العالج لها ونضع شذوذ، أو ِعلل من بها وما
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أن هو هذا عرصنا يف النفس علم يف الطريف اليشء «إن مانهايم: كارل الربوفسور يقول
املايض يف منها كلٌّ كان التي العلوم وهي النفس، وعلم البرشي العمران وعلم االجتماع علم
واحٌد علٌم منها نشأ واحدة بوتقٍة يف نتائجها صبِّ يف نجحت قد مختلفة، ناحيٍة يف يعمل
هو الحديث العلم لهذا الرئييس واالكتشاف اإلنسان». لسلوك الحديث «العلم ى يُسمَّ تام
مسلَّم كقضيٍة التفكري أو الحركة أو الفعل رد أو الشعور من فرع أي أخذ يمكن ال أنه
بطريٍق يُفكِّر أو بأفعال الشخص يقوم أن ا جدٍّ امُلحتمل من إذ يتغري؛ ال ُمربَم كأمٍر أو بها،
التعرُّض يقوم نفسها وبالطريقة أخرى. ثقافٍة عىل ُروِّض إذا فيه يُفكر كان ملا ُمغاير

شخصيتنا.» تكوين يف كبري بَدوٍر متغايرة ثقافية ومؤثرات مختلفة تجارب إىل ُمبكًرا
االختالف «إن سمث: آدم املشهور واالقتصادي املعروف الفيلسوف مرة ذات قال وقد
من ناتًجا ليس مثًال، العادي ال والحمَّ الفيلسوف وبني امُلتجانسة غري الشخصيات بني
يف الحني ذلك منذ القول هذا ثبت وقد الثقافة.» أو العادة من ناتج هو ما بقدر الطبيعة
البرشية األجناس بني بامُلقارنة الوصفية الدراسات طريق عن النفس علماء استشارة غرفة
مختلفة لطبقاٍت العام السلوك يف االجتماع علماء يُالحظه بما وكذلك املختلفة، القبائل من

واحدة. بيئٍة إىل كلها تنتمي الشعب من
يمكن ال به مسلَّم أمٌر أنها عىل قضية أية يأخذ ال اإلنساني السلوك يف والباحث
بل وتعبرياتها، النفس وبانفعاالت الخارجي باملظهر ينخدع أال تعلَّم قد ألنه تغيريه؛
يدرس أن تعلَّم أنه كما الحقيقة، جوهر إىل الظاهرية القشوَر هذه فكره بثاقب يخرتق

العادات. تُكون التي االجتماعي التكييف وسائل
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قد امُلمض— بالرتويض إال الحقيقة يف يكتسبها ال اإلنسان أن رغم — العادات وهذه
تفضيل إىل وامليل الغرائز أن كيف العالم عرف كما األصل، من نفسه يف كامنة الفرد يظنُّها
إذا القول هذا صحة عىل نُربِهن أن ونستطيع للبيئة. نتيجة تكون ما كثريًا آخر، عىل يشء
أو املختلفة األذواق بدراسة أو الشعوب، باختالف الطعام عادات اختالف إىل نظرنا ما
التي العاطفية الحالة أن أيًضا العالم وعرف الفراغ. بأوقات لالستمتاع امُلتباينة الطُّرق
فطبيعة السواء؛ عىل والتمرين بالتكييف البالد تكتسبها إنما بأكملها بالد عىل تُسيطر
عن االجتماعي التقليد نتيجة كونها يف تقلُّ ال عواطفه عىل سيطرته يف مثًال اإلنجليزي

اإلسباني. أو اإليطايل عند العواطف ثورة
االحرتام أن — وتمييز ُمفاضلة دراسة — الثقافات دراسة طريق عن العالم ووجد
اإلنسان امتدح سواء أيًضا، االجتماع يُكيِّفه امُلتباينة العديدة الشخصيات تفرضه الذي
بالعصامي أُعجب أو الدوام، عىل امُلتواضع القديس قدَّر أو للناس، بُمساعدته يتربَّع شخًصا
والتعلُّم التمييز عىل وقدرتهم تفكريهم وُطُرق الناس نظريات أن أيًضا يعلم وهو الخِشن.
عن ناتجة تكون ما أغلب هي الحقائق، مواجهة عن تمنعهم التي واملوانع الخربة من
جديدة عوامل الثقافة أنواع يف ظهرت ما إذا تغيريها يمكن ثَم ومن االجتماعية؛ الثقافة
املايض، القرن فيلسوف ِمل، ستيوارت جون صدق وقد لتوجيهها. نظريات أو لتكييفها
يمكن والذي كان قد الذي الفرق كل أن وهي صحتها، ثبتت قد حقيقة «هناك قال: حني
ال أننا ومع والتعليم.» الثقافة إىل جميعه يعود وأخرى، الناس من طبقة بني يكون أن
تشكيلها مرونة نُدِرك أننا إال األساسية، الغرائز طبيعة عن الكفاية فيه ما اآلن إىل نعرف
وجهًة اإلنسان سلوك ه تُوجِّ التي االجتماعية العوامل أنواع دقٍة يف نعرف وال األشخاص، يف
بعد، فيما يأتي ما الكتشاف نظريات لوضع تكفي مختلفًة حاالٍت نعرف ولكننا خاصة،
واألمم، القبائل مختلف يف القوية امُلسيطرة الشخصيات تلك أنواع ُوِجدت كيف نعرف وال
طبيعة ملالحظة البحث ُطُرق نطاق توسيع عىل مُلساعدتنا يكفي ما عنهم نعرف ولكننا
هذه ضبط للمستقبل ترك أنه ومع إليها. تنتمي أن يمكن التي والشخصيات اإلنسان
نسبيٍّا صحيحة تقريبية نتائج إىل الوصول من يمكننا ما يكفي ما نعرف فإننا امُلالحظات،

العملية. لألغراض
ذلك أظهرت فقد الرش، أو الخري ُطُرق يف العاملة األيدي استخدام احتمال عن أما
أغراضهم تحقيق إىل لوا يتوصَّ لم الدول تلك زعماء أن ومع وضوح. يف اإلجماعية الدوُل
أثبتوا فإنهم الشعب، وتكوين الثقافة يف املشرتكة مجهوداتهم وتنسيق دعايتهم طريق عن

36



الحديث اإلنساني السلوك علم

الحدوث. ممكن أمٌر شخصياتهم وتكوين فهم ترصُّ وُطُرق الناس أفكار تغيري أن األقل عىل
الخاصية ظلَّ قد اإلنسانية الجهود وتوجيه العاملة األيدي حشد أن نعتقد أن الخطأ ومن
الدعاية أساليب تستخدم أيًضا الديمقراطية الدول إن إذ اإلجماعيني؛ لسياسة امُلميزة
يكون تعليمية بسياسٍة تنهض أن أيًضا تُحاول وهي للشباب، تعاونيٍّا نظاًما س لتؤسِّ
يستطيع فال إذن الديمقراطية؛ للمجتمعات يصلحون الذين الشعب أبناء تنشئة هدفها
وسيسع الشعب، عند وامليول والعادات األفكار تكييف إعادة الُوسع يف أنه يف يشكَّ أن أحد

التكييف. هذا عىل الحصول طريقة تفسريُ املناسب الوقت يف الحديث العلَم
أن علينا يجب وتغيريه، السلوك تكييف أرسار تفسري إىل الحديث العلم يصل وحني
إن أيدينا ِملك تصبح أن بد ال التي العظيمة الجديدة القوة بهذه نفعل أن نريد ما نُقرِّر
السلوك علم بموضوع االكرتاث عدم يف فون واملثقَّ العالم استمرَّ إن أما آجًال. أو عاجًال
وقد الدعايات. وأصحاب والقالقل االضطرابات ُمروِّجو أمَره فسيتوىلَّ الحديث، اإلنساني
بقصد العاملة األيدي حشد دون يتعمَّ كيف جيًدا يعرفون أنهم عىل الكفاية فيه ما أظهروا
يعود بحيث العمل يُنظِّمون كيف ويعرفون العليا، وامُلثل والتقاليد الوفاء ُعرى فصم

باملنفعة. عليهم
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الباطن»، و«العقل الواعي» «العقل قل أو و«الالشعور»، «الشعور» ل ما يف شك من ليس
اإلنساني؛ التفكري عملية يف املنطقتني هاتنَي من منطقة كل النفس، علماء عند أهمية من
التفكري دوافع معظم أما التفكري. عملية يف السطحية املنطقة إال ليس «الشعور» أن ذلك
تلك «الالشعور»؛ إىل ه فمردُّ وترصفاته، املرء سلوك يف تتحكَّم التي األسس وأهم البرشي،
وتجاريبه؛ وذكرياته غرائزه بكل منه وعي عىل فيها اإلنسان يحتفظ التي الهائلة الِخزانة
هو الباطن» «العقل بأن القول إىل — الحديث النفس علم واضع — «فرويد» دعا ا ممَّ
التي هي بواعثه وإن ترصفاته، يف اإلنسان ه يُوجِّ الذي هو إنه أي نفيس؛ نزوع كل أصل

سلوكه. يف تتحكَّم
من يها يُنحِّ ِجهاًرا ُمواجهتها عىل اإلنسان يقوى ال التي النفس شواغل أن ذلك
هذه من تخلَّص قد بذلك أنه ويتخيَّل منها، هربًا ويتناساها عنها فيتشاغل جانبًا، طريقه
لإلعراب الفرص تتحنيَّ الباطن»، «عقله قرارة يف ساكنة قابعًة تظل أنها غري الشواغل؛
ما األعمال من يأتي بأن صاحبها أذن يف ُمتواصًال خفيٍّا هتاًفا بالهتاف وذلك نفسها؛ عن
وعىل فيها. راحة تجد وال تُوائمها ال التي األعمال عن يكفَّ وأن وإشباعها، راحتها فيه
عىل الظاهر يف تصُدر التي ترصفاتنا من كثري تفسري أمكننا العلمية، الحقيقة هذه ضوء
لتلك واضًحا صًدى إال الواقع يف ليست الترصفات هذه فإن إرادتنا؛ بغري أو منَّا وعي غري
سماع من والتخلص هناك دفنها نُحاول نفوسنا، أعماق يف نكتمها التي الحبيسة األصوات

امُلزِعج! نباحها
جامعة، وليمٍة يف الطعام مائدة إىل جلس الذي املهذَّب الرجل ذلك إىل مثًال انظر
ألنه يُجالسه؛ أو يراه أن نفسه قرارة يف يُطيق ال هو كان له زميٌل تجاهه فجلس
أوضاعها وللحياة وتقاليده، آدابه للمجتمع ولكن منه، لحقته بالغة إهانٍة بسبِب يكرهه
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من «ما إنه الشاعر عنه قال الذي العدو صورة هذا زميله يف يرى لذلك فهو ورضوراتها؛
يتتبع ذلك كل يف وهو له، ويستجيب ويُسائله ويُحادثه ويُطاعمه فيُجالسه بد»، صداقته
ورصف عنها، والتغايض إليه زميله إساءات نسيان إىل يدعوه الذي الواعي» «العقل نداء
هذا مثل عاقبة يخىش ألنه أو ذلك، عىل يقوى ال ألنه إما منه؛ لنفسه الثأر عن النظر
الباطن» «العقل أما وتفكريه. الواعي» «العقل تدبري نتيجة ذلك كل نفسه، عىل الترصف
فوًرا عنه اإلفصاح ينبغي شعوٌر أنها إال العداوة عن يعرف وال املنطق، هذا يفهم ال فإنه
هذا أن اإلنسان ويُالحظ الطريق. من واحدة جملة وإزالته العدو، تحطيم عىل بالعمل
باصطناع الراقية االجتماعية الحياة تصقله لم الذي الهمجي البدائي التفكري أسلوب هو
بينهم يدوم وحتى املعيشة، طرائق الناس بني تستقيم حتى وامُلداراة؛ وامُلجاملة امُلالينة
يطلب وهو الزميل هذا إىل ذلك بعد انظر ولكن املستقرة، للحياة الالزم التعاون ذلك
أن من واعجْب أمامه، ا ممَّ مثًال ملعقة بُمناولته ل يتفضَّ أن وابتسام أدب يف صاحبنا إىل
غري عىل ويُقدِّمها فيتناولها سكني، أقرب إىل عريضة وابتسامٍة جم أدٍب يف يُرسع صاحبنا
نفسه مكنونات عن وكشف خانه، قد الباطن» «عقله بأن يحسُّ ال وهو زميله، إىل منه وعي
ظاهر؛ واضٌح والتفسري املطلوبة. امللعقة من بدًال السكني هذه تقديم إىل دفًعا دفعه حني
تأثُّره مبلغ يكن ومهما تماُسكه، قوة تكن ومهما الواعي، العقل يقظة من يكن مهما فإنه
أو «الالشعور» قوة األخرى؛ الطاغية القوة تلك ورائه من فإن وأوضاعه؛ املجتمع بآداب
النفس مجاهل يف تدور تفتأ ال التي الحبيسة امُلرتبصة الجبَّارة القوة تلك الباطن؛ العقل
د ترتدَّ لم سانحة سنحت إذا حتى الحياة، ظاهر إىل منه تنُفذ َمنفذًا س تتحسَّ نفسها، حول
يُرسُّ املثال هذا يف إليه ننظر الذي وصاحبنا مكنوناتها. عن والتنفيس وجودها إثبات يف
استطاع لو نفسه وبني بينه فيما ويودُّ املأدبة، هذه وبينه بينه جمعت الذي لزميله العداوة
امُلتحرض، املجتمع يُسيغه ا ممَّ ليست الخاطرة هذه ولكن عليه، ويقيض منه يتخلَّص أن
منها ويخجل القانون، عليها ويُعاِقب التقاليد تمُقتها الراقية، الحياة أساليب من هي وال
عن ويذوده عنه، بوجهه ويُشيح الخاطر، هذا من ينفر إذ ذلك ولكل الصالح؛ امُلواطن
بمثل وغرائزه وميوله رغباته من يتخلَّص ال اإلنسان ألن نظًرا ولكن بيَديه، الواعي عقله
الذي الُجب ذلك يف ويقع «الالشعور»، قرارة يف يرسب الخاطر هذا فإن السهولة، هذه
خوالجها، من مرذول ممقوت بكل أو وميولها، النفس نوازع من مرهوب مخوف بكل يعجُّ
وعي غري عىل امُلظلم كهفه من ووثب َمكمنه، من بَرز الفرصة وأُتيحت الحني حان فإذا
هذه «إن له: يقول أن يريد كأنما امللعقة، من بدًال يده يف السكني فوضع صاحبه، من
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أن من بدًال عليه بها فأجِهْز املرذول، املكروه الزميل لهذا تُقدِّمه أن يجب ما هي السكني
يريد.» ما له فتُقدِّم خدمته يف نفسك تضع

التعبري أن املثال هذا يف رأينا وقد «الشعور». عمل يف «الالشعور» آثار من أثر ذلك
بًا تأدُّ — وه يُسمُّ أن الناس اعتاد واضًحا ماديٍّا تعبريًا كان «الالشعور» اصطفيناه الذي
عني هو الواقع يف أنه حني يف مقصود»، غري ً «خطأ أو «سهًوا» — بحقيقته جهًال أو منهم
يف املكظومة الرغبات إحدى تنزوي عندما تأتي الحقيقية النكبة أن عىل وجوهره. املقصود
الرغبات تلك مثل عن التنفيس فإن صاحبها؛ وعي من شديد ضغط تحت النفس غياهب
ورضاوة عنًفا يُكِسبها فإنه إخفائها، يف والتشدُّد َكبْتها أما بقسوتها. ويذهب حدَّتها يُلطِّف
جمعها لُرتِسل النفس؛ باطن يف الحبيسة الرغبات تلك فتبقى باحتمالها، لإلنسان ِقبل ال
عن للتعبري لتتَّخذ أو الظاهرة، وترصفاته اإلنسان سلوك طريق عن حني إىل حني من
بواسطتها الرغبات تلك تستطيع الِعلل، من علة شكل يف تتشكَّل قد رمزية صيغًة وجودها
عنه يُقال الصورة هذه عىل اإلنسان حالة د تتعقَّ وعندما أغراضها. من شيئًا ق تُحقِّ أن
إىل الوصول من «العقدة» هذه لحل بد ال أصبح وإنه «عقدة»، نفسه يف انعقدت قد إنه
التي الحبيسة الرغبة تلك عن محتوياتها وبني مكنوناتها يف والتنقيب «الالشعور»، منطقة
الواعي»؛ «العقل أمام لكشفها الشعور منطقة إىل بها الخروج ثم «عقدة»، إىل تطوَّرت
بعملية الحديث النفس علم يف العملية هذه ى وتُسمَّ ِسحرها. ويبطل ها رسُّ ينفضح كيما

النفيس». «التحليل
نور وغاب املساء عليه حلَّ إذا كان وشعرائنا أدبائنا كبار من كبريًا أديبًا أن زعموا
الطرقات يف فيسري يقوم حتى تهدأ وال نفسه له تضيق شديد انقباٌض أدركه الشمس،
تستقرَّ حتى رويًدا رويًدا هدوءه إليه يعود ثم ساعة، بعض أو ساعة وجهه عىل هائًما
ويُداعب معهم، ويسمر ويُحادثهم أصحابه فيُجالس جديد، من نفسه زمام ويملك حاله
وال تعليًال، لذلك هو يعرف ال وكان الزمان. من ساعة منذ يشء به يكن لم لو كما ويتفكَّه
حدث ثم الشيخوخة، أدركته حتى هذه حاله عىل وبقي معقوًال. سببًا له يفهم أن يستطيع
معهم خرج قد صغري صبيٌّ وهو كان أنه الطفولة إخوان بعض مع فتذاَكر يوًما جلس أن
لهوهم من فرغوا ملا ثم منزله، عن بعيًدا به ذهبوا وأنهم ويرتع، يلعب األيام أحد عرص يف
يستطع لم ولكنه منزله، إىل كذلك ليعود وحده وتركوه أهله، إىل منهم واحد كل انرصف
كان الذي املنزل عن فيه كانوا الذي املكان ولبُعِد الطريق، معرفته لعدم وحده يعود أن
يرضب يزال ال وهو الظالُم املدينَة وشمل تلك، حريته يف وهو الغروب أدركه وأنه يسكنه،
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اإلنسان شياطني بأن وأحسَّ الوهم، وداَخله نفسه فجزعت هًدى، غري عىل ُطرقاتها يف
ذلك يف أهله لقاء إىل له سبيل ال وأنه محالة، ال ضائع أنه واعتقد تتخطَّفه، أن تريد والجن
الشمس. وغياب الغروب بساعة نفسه يف كلها املخاوف هذه واقرتنت األبد. إىل أو اليوم
ويعود يعرفه من طريقه يف فألقى بقليل، ذلك بعد برحمته أدركه هللا أن من الرغم وعىل
يُصيبه حتى النهار من الساعة هذه به تنزل ال عمره بقية ظل أنه إال داره، إىل سامًلا به

امللعون! األغرب املساء ذلك يف نفسه مأل الذي الضيق ذلك من مسٌّ
األديب: هذا نفس يف اعرتكتا عاطفتنَي أن عرفوها من عند الظاهرة هذه تفسري وكان
يف وحيًدا بقائه بسبب املساء ذلك يف اعرتاه الذي الخوف عاطفة هي األوىل العاطفة
هذا بأن إحساسه هي الثانية والعاطفة داره؛ إىل وحده العودة عىل قدرته وعدم الطريق،
وقد واستخفاف. زراية نظرة صاحبه إىل ينظر املجتمع وأن يُربِّره، ما له يكن لم الخوف
نفسه يُعرِّض ال حتى ويتناساه؛ الخوف ذلك يتجاهل أن الواعي بعقله صاحبنا رأى
الحادث، ذلك وبني الواعي عقله بني ذلك بعد الصلة وانقطعت واستخفافهم. الناس لزراية
قبضته من تفلت ال الذي «الالشعور»، أن حني يف ِذكراه، من األبد إىل تخلَّص أنه وحسب
عليه يُطِلقها الذكرى بتلك ُمتشبِّثًا ظل الحياة، هذه يف اإلنسان يلقاه ا ممَّ كبرية وال صغرية
من قطعة عن الخفية السينية األشعة تنطق كما يوم، كل املساء يأتي عندما حينها يف

الراديوم!
أن األطباء أعيا ذراعه يف بشلل السن حديث صغريٌ موظٌف أُصيَب أخرى مرٍة ويف
حاله عىل التِعس املوقف هذا وظل لعالجه، طريقة إىل قوا يُوفَّ أن أو سبب، عىل له يقفوا
«التحليل بأصول صحيح علٍم عىل كان بمن لالتصال األسباب له تهيَّأت أن إىل تلك
كان الكارثة تلك به نزلت الذي اليوم يف أنه معه والتحدث مناقشته من فعرف النفيس»،
يف مكانته استغلَّ قد كان الرئيس هذا وأن شديًدا، خالًفا العمل يف رئيسه مع اختلف قد
عليه يردَّ أن املوظف يملك لم الذي الجارح القارص بالكالم لسانه فأطلق الحادث، ذلك
ولكن رئيسه، وجه بها ليلطم يده يرفع بأن نفسه ثته حدَّ غضبه َسورة يف وأنه بمثله،
إىل فعاد اللطمة، تلك أعقاب من مستقبله وعىل نفسه عىل يخشاه كان ما ذلك من منعه
مفلوجة وذراعه التايل اليوم يف استيقظ ثم تعًسا، حزينًا ليلته ونام كئيبًا، مغموًما منزله
نفس يف الرصاع وقع حني أنه الحادث لهذا النفيس التفسري وكان أصابه. الذي الشلل بهذا
البالغة، اإلهانات تلك به ألحق الذي رئيسه من لكرامته االنتقام يف الرغبة بني املوظف هذا
لم بمثلها؛ اإلهانات تلك ردَّ هو إذا مستقبله يتهدَّد الذي الشديد بالخطر إحساسه وبني
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النفسية العقدة

يُريح كان إن التقدير هذا ولكن االنتقام، يف رغبته عىل مستقبله سالمة تغليب من ا بدٍّ يَر
األمور يأخذ أن إال يأبى الذي الباطن» «العقل مذهب مع يتَّفق ال فهو الواعي»، «العقل
السالمة صاحبه آثر ا فلمَّ يُحاورها. وال يُداورها ال وجهها من يأتيها أن وإال بنواصيها،
لها رمز التي «العقدة» تلك منها وتكوَّنت حناياه، يف االنتقام عاطفة انزوت االنتقام، عىل
ومن تنفيذه. عىل يقَو لم أمًرا أراد صاحبه أن عىل به ليدلَّ الشلل؛ بذلك «الالشعور»
انفرجت حتى التفسري هذا عىل يقف يَكد لم املوظف ذلك أن النفيس» «التحليل عجائب

امُلبكر! الفالج ذلك آثار نهائيٍّا عنه ذهبت أن إىل ن تتحسَّ حاله وأخذت أزمته،
وأن الخفية، بُقواه ِقيست إذا شيئًا تعدل ال الظاهرة اإلنسان جوارح أن والخالصة
الهائل امُلستودَع ذلك وهو الالشعور»، أو الباطن «العقل الخفية الُقوى تلك ضمن من
املجتمع، يرتضيها ال التي الضارَّة الحيوانية والغرائز املكظومة، الرغبات فيه ع تتجمَّ الذي
غري والخطأ السهو صور ويف فتَِبني، منها الهروب اإلنسان يُحاول التي الكثرية واملخاوف
«فرويد» يذُكره ا وممَّ «الالشعور». داخل عقدة أصبحت اشتهرت وإذا واألحالم، املقصود
يف ُمحادثتهما من عديدة جلسات بعد له اعرتفت خائفة، ُمربيًة هسترييًة أملانيًة فتاًة أن
منه، يرشب الكلب رأت الفتاة كانت ماءً منها تناولت قاسية ُمربيٌة لها كانت أنها ماضيها،

السبب. هذا بظهور ُشِفيت ولكنها بأعصابها، ومرضت فتقزَّزت

النفسية العقدة ص ملخَّ

كان متى نفسية عقدًة هناك أن النفس، علماء جلَّة عند النفسية العقدة ص تُلخَّ هذا وعىل
باإلنسان نزل حادٍث إىل سببه يرجع ويُقلقها، ويُربكها ها يُحريِّ النفس داخل ُمشِكل هناك
تبدو ُمخيًفا أو مؤمًلا أثًرا فرتك شيخوخته، أو كهولته أو شبابه أو طفولته يف واجهه أو
ُمماثل حادث كُطروء التذكُّر، إىل يدعو ما يوجد حني أو والفينة، الفينة بني ما ِذكراه

املؤلم. األول للحادث
األمم ويف والسواق، التقاليد ذات والقديمة والبدائية الجاهلة البيئات يف أن ويبدو

النفسانية. الُعَقد تتجىلَّ والرؤساء؛ الوالدان أو الحكام يفشو التي
وقلَّما نفوسهم، إىل سبيًال الُعَقد تجد فقلَّما والطماحون، املشغولون وأما األذكياء أما
لديهم ليس هذا أجل ومن األمام؛ إىل هم بل الخلف، إىل والقادة والعظماء الزعماء يرجع

القديمة. اآلالم واستظهار األليمة الحوادث الستذكار الوقت
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وجنسية نفسية ظواهر

الكبري الفرنيس الكاتب هذا شهرة سبب «إن «بلزاك»: كتابه يف زفايج ستيفان يقول
يف أثَّرت نفسية» «عقدٍة إىل يرجع عرش، التاسع القرن يف القصة لواء له ُعِقد الذي

التاريخ.» خلَّدها التي القصص تلك كتابة إىل ودفعته وتفكريه، شخصيته
العظماء من والتقرُّب العظمة حب يف امُلغاالة من النفسية عقدته نشأت فقد
ساعة ١٢ ويعمل الكتابة، عىل ينكبُّ وجعلته «بلزاك»، العقدة هذه وتملَّكت وُمجالستهم،
الحصول يف يتسابقون النارشين جعل نجاًحا لقيت التي قصصه فأخرج الواحد، اليوم يف

يكتبها. أن قبل القصة ثمن له يدفعون فكانوا بإذاعتها، االستئثار عىل
يف ألمريكا زيارته أثر عىل — املعروف السوفياتي الكاتب — أرنبورج إيليا قال وقد
األمريكي ميزة «إن عيوبه: وعدَّد الرأسمايل النظام انتقد أن بعد قال أعوام، منذ الشتاء
فتيَّة أمٍة إىل ينتمي بأنه يشعر فهو نفسية»؛ «عقدة أية من يشكو ال أنه هي العادي
الوراء، إىل دائًما تردُّها تقاليد أو عادات لها يكن لم بل والتقاليد، العادات من تحرَّرت

الحديث.» العرص هذا يف تقدُّمها وتُعوق

44



الباطن العقل أكذوبة

أحدهما ُمتباينني؛ عقَلني لإلنسان أن عىل ينعقد كاد أو انعقد قد النفس علماء إجماع
إىل ونسعى ونجيب ونسأل اليومية، شئوننا ف نُرصِّ به الذي البارز الظاهر العقل هذا
بارًزا وال مرئيٍّا ليس «باطن»، ُمسترت خفي عقٌل فهو ثانيهما أما عنها؛ ونتحدَّث غاياتنا
وُمستودَع وتقاليدنا وأفكارنا خواطرنا مخزن هو الباطن» «العقل وهذا ملحوًظا. وال
الكسل فرتات يف أو كاألحالم، الليل يف إال يستيقظ ال نائم وهو السابقة، وأعمالنا آالمنا
تصوير أو اإلدراك عن عاجزين نكون حني مثًال، طفولتنا يف ما حادٌث أصابنا فإذا والدعة.
الحادث هذا مادتها أعماق يف تعكس املرآة بمثابة الباطن» «العقل كان ره؛ وتصوُّ اإلدراك

التالية. الحوادث إليه وتُضيف وتحفظه،
واحًدا وعقًال واحدة نفًسا لنا أن ذلك أكذوبة؛ الباطن» «العقل نظرية أن وعندنا
تجعل التي واأللوان الطوارئ تلك هو يحدث الذي ولكن واحدة، وشخصيًة واحًدا وجسًما
لون ذا منزًال رأيت فإذا ُمتجددة. ُمتغرية كأنها وشخصياتنا وأجسامنا وعقولنا نفوسنا
الطالء، يف حدث قد والتغيري هو، هو البناء فإن أخرض؛ لون ذا رأيته عام بعد ثم أصفر،

اآلخر. يُغاير أحدهما منزَلني املنزل — أوضحنا كما واألمر — يكون فلن
وحديثه وكتابته ورشابه طعامه يف اليومي العمل حالة حالتنَي؛ لإلنسان أن الواقع
اليومي العمل من التحرير أو والهدوء، والسكون النوم وحالة وحركته، وعمله وسعيه
اليومي العمل هذا أثناء يف يحدث وقد املاضية. الحوادث عن امُللهي امُلنِهك امُلشِغل امُلضني
بعدئٍذ يذُكر وال آليٍّا، جوابًا تحيتهم عن ويُجيبهم يُحيُّونه أشخاٌص اإلنسان أمام يمرَّ أن

تحيتهم. إىل استجاب وأنه حيَّوه، وأنهم إليه، حرضوا أنهم
ويف الليل سكون ويف املرض رسير عىل خاصة عمله، من اإلنسان يهدأ حني أما
ونوع الحجرة لون يف ن ُمتمعِّ عندئٍذ فهو األخرى؛ األشياء عن يشغله ما ثَمَة فليس النوم؛



وجنسية نفسية ظواهر

السابقة الحوادث ُمستذكر والهمس، للمس ُمستيقظ األنفاس، وحركة الضوء وقوة األثاث
لديه. مألوًفا يكن لم برباط حوادثها بني ويربط سينمائي، كرشيٍط يعرضها

فاستذكرت واألزمات؛ ات امُللمَّ بعض بي نزلْت وحني مرضت حني هذا اختربت ولقد
امُلؤرِّخ يعرض كما منطقية، ُمتناسقًة ُمتالحقًة ُمتسلسلًة وعرضتها سابقة، حوادث
يقول هنا ومن للمقدمات. منطقية ثمرٌة كأنها النتائج فتبدو واحد، رشيٍط يف الحوادث
مكان يف أو الحمام يف كنت أو الليل يف «قمت العالم: أو املهندس أو الشاعر أو الكاتب
وحيًا هذا فيعدُّ االخرتاع.» أو املرشوع أو القصيدة أو املقال فكرة ببايل فخطرت التطهري،
األعضاء، نموِّ مع ت تمَّ ذاتها الشخصية الحياة مراحل تسلُسل ثمرة أنه حني يف وإلهاًما،
اعتقدت فقد مىض، ما نسيت قد أنها وبما وشاهدت. وطالعت قرأت ما كل من وأفادت
واستوى السماء من هبط إلهام، أو وحي هو واالخرتاع واملرشوع الحل من طرأ الذي أن

جديًدا. خلًقا
وإن عنها، العدول ينبغي أكذوبة الباطن» العقل «نظرية إن نقول هذا أجل ومن
الفراغ حالة أعني العادية؛ غري والحالة العادية الحالة حالتنَي؛ للعقل إن يُقال أن األصحَّ

آلية. تكون التي اليومية األعمال من والتحرر
نظرية ابتكار آثرت قد كثرتهم أن ُمعتقدين النفس، علماء ُمخالِفني به نُنادي ما هذا
واألمراض لألوهام وعالًجا النفسية، والُعَقد لألحالم وتفسريًا للمعاني تقريبًا الباطن العقل

عليم. علم ذي كل وفوق للُمبَهمات، وتوضيًحا يات، للُمعمَّ وتبسيًطا العصبية،
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العقلية امللكات

العقلية، امللكات ُخمس من إال يستفيد ال العادي اإلنسان أن الحديث النفس علم يؤكِّده مما
يف واستغاللها وتنشيطها تدريبها عىل يعمل لم ما خاملة األخرى األخماس األربعة وتبقى

اليومية. حياته
األولية املبادئ لبعض إهماله عن اإلنسان تفكري تُشوب التي العيوب معظم وتنشأ
كالحياء أو األشياء، عىل والحكم األسئلة عن اإلجابة يف ع كالترسُّ البسيطة، والقواعد
النقص مدى تعرف أن عليك اليسري ومن الغري. مواجهة عند يعرتيانه قد اللذَين والخوف
مثًال: له قلت فإذا البسيطة، األسئلة عن إجابته كيفية الحظت إذا ما شخص تفكري يف
غري عقليٍة عىل ذلك دلَّ األرض.» لحفر تُستعمل أداة «إنها فأجابك: الفأس؟» هي «ما
تسأله لم أنك كما التعريف، هذا يشملها الفأس غريَ أدواٍت هناك إن إذ التفكري؛ ُمنتظمة

هكذا. إجابته تكون حتى استعماله عن
املعاني تحديد عىل نفسك عوِّْد بل النحو، هذا عىل كالمك يكون أن عىل فاعمل
يف تشعر سوف ولكنك والجهد، الوقت بعض ذلك منك وسيتطلَّب الحديث. وتوضيح
الحلول إيجاد من وتُمكِّنك العقلية، ُقواك تركيز عىل تُساعدك وسيلة خري بأنها النهاية

حياتك. يف وصعوبات مشاكل من يُواِجهك ملا الصحيحة
والشخص تُعالجه، الذي والعمل املوضوع عىل وامُلالحظة االنتباه عىل القدرة ف وتتوقَّ
لديه. حيوية أهمية ذا كان إذا إال ما موضوٍع إىل انتباهه كل ه يُوجِّ أن يمكنه ال العادي
تركيز عىل دائًما قادًرا تكون أن يجب املوضوع عىل تُعلِّقها التي األهمية تكن ومهما

وحده. فيه انتباهك
انترشت. كلما تضعف الضوء؛ شعاع تُشِبه االنتباه قوة إن



وجنسية نفسية ظواهر

بعضالتمرينات بُممارسة واالنتباه املالحظة مَلكة تقوية عىل نفسك تُدرِّب أن ويمكنك
وتُحوطه برصك، عليه يقع يشء أي يف النظر تُمِعن كأن فراغك، أوقات يف البسيطة العقلية
شامًال، وصًفا له وتكتب جانبًا، ترتكه ثم دقائق، خمس عىل تزيد ال ملدة فاحصة بنظرٍة
وتُقارنه أخرى مرًة إليه ترجع ثم عنه، بذهنك عِلقت التي التفصيالت وضع ُمحاوًال
لتكرار تقويتها عىل وتعمل عندك، االنتباه مَلكة يف النقص نواحي عىل لتتعرَّف بكتابتك؛

التمرين. هذا مثل
تقويتها يمكن فال عليها، ُخِلقت التي الحالة عىل ثابتة تظل التي املَلكات من والذاكرة
هو سبيلها يف عمله يمكن ما وكل الحاالت، بعض يف ذلك أمكن وإن محسوسة تقويًة
تريد الذي املوضوع اقرتن فكلما واالقرتان؛ التداعي نظرية بتطبيق التذكر طريقة تحسني
اسرتجاعه، سهولة عىل ذلك ساعد البسيطة، الثانوية الظواهر ببعض تذُكره أو تتعلَّمه أن
تكون الثانوية الظواهر هذه إن إذ تفاصيلها؛ بكل ملموسة واضحٍة كحقيقٍة ره وتصوُّ
كاملة، كوحدٍة الصورة املايضالستدعاء إىل الرجوع يف التفكري إليها يستند حلقات بمثابة

النشء. تعليم يف الحديث الرتبية علم عليها يعتمد التي هي وهذه
بالنفس؛ الثقة عليها يؤثِّر كما الذهن ة وحدَّ الفكر نشاط عىل يؤثِّر يشء من وما
من جوٍّا وترصفاتك حركاتك عىل وتُضفي والخجل، والرتدُّد الخوف عنك تمنع التي فهي
أن عىل فاعمل ونشاط. هدوء يف العمل عىل الفعلية مَلكاتك يُساعد واالطمئنان السكينة
ل يُحوِّ والخطيئة بالندم قويٌّ شعوٌر عليك يستويل أن من واحذر بنفسك، ثقتك تُعزِّز

الفكري. لنشاطك الصحيحة االتجاهات
الضعف هذا تُظِهر فال بنفسك، ثقتك بعض تفقد أن إىل الظروف بك أدَّت وإذا
ترتدَّد، وال تضطرب ال ُمطمئنٍّا هادئًا للناس تبدو حتى ُوسعك يف ما كل ابذل بل لغريك،
أن واعلم وحدك. الصعاب مواجهة عىل والقدرة بالشجاعة تظاَهْر بل رأسك، تحِن وال
اإلخفاق أفكاُر ِهمَمهم تُثبِّط الذين وليتأكَِّد واإلقدام، والتكرار بامِلران تُكتَسب بالنفس الثقة
ألن الهرب؛ من خري واإلخفاق نًرصا». يُحِرز لن ً خطأ يرتكب لم «من أن الهزيمة وصور
ِمعول عىل اآلخر ينطوي بينما اإلنسان، كيان يف البناء عامل وهي بالشجاعة، يقرتن األول

يمكنني». «ال تقول أن من وأخفقت»، حاولت «لقد تقول أن لك فخريٌ والفناء. الهدم

48



واألمراضالنفسية األمراضاُخللقية

تتحكَّم أن لإلرادة سبيل ال نفسية اضطراباٌت البدنية، األمراض جانب إىل باملرء، تنزل
لالنفعال يستسلم وهذا الحياة، عىل املوت بغريه يؤثِر إدمانًا الخمر يُدِمن فهذا فيها.
يف ينغمس أو االنتحار، يف يُفكر أو يائس أو ُمستهرت وذاك التهيج، ورسعة والعنف
بال اآلفات هذه سلطان من نفسه ينتزع أن يُحاول قد هؤالء من وكلٌّ الجنسية. شهواته
بدعوى بالرباءة عليهم يحكم الحديث العلم ولكن بالالئمة، عليهم ينحون والناس جدوى،
وأنهم أفعالهم، عن مسئولني غريُ — جنونية أو عصبية بأمراٍض بامُلصابني أسوًة — أنهم

للعالج. حق املجتمع عىل لهم امَلرىض كسائر
امِلجن، ظْهَر للمرء قلب إذا — الحياة أو — الزمان أن املأثورة القديمة الِحكم من
يُصيبه أن وإما والشتائم، السباب إىل يلجأ أن فإما سبيل؛ من عليه للتغلب املرء يجد ولم
يسكر، حتى الخمر يرشب أن وإما والصالة، الدعاء من يُكثر أن وإما الرأس، يف وجع
علمية حقيقٌة فإنها الدقة، من يشء ينقصها كان وإن الحكمة وهذه ينتحر. أو فيُجنُّ وإال
يمكن اضطرابات، إىل تؤدِّي عقبات تعرتيه جهاده يف واملرء جهاد، الحياة إن فيها. شك ال

وهي:1 أنواع، أربعة إىل تقسيمها

وأسبابها جسمانية، عادًة وأعراضها — ونها يُسمُّ كما عضوية أو — بدنية أمراٌض (١)
نفسية. أعراٌض أحيانًا عنها تأتَّى وإن جسمانية،

الهالل. 1
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وأعراضها — ونها يُسمُّ كما وظيفية أو عصبية أمراٌض أو — نفسية اضطراباٌت (٢)
الباطن. العقل يف نزاع إىل ترجع جسمانية، غري أسبابها ولكن نفسية، أو جسمانية كذلك
جسمانية، غري أسبابها الوظيفية، أو العصبية كاالضطرابات وهي، أمراضخلقية، (٣)
ذلك: مثال صاحبها، بها يشعر ال مكبوتة رغباٍت أو الباطن، العقل يف نزاع إىل وترجع
من أرستقراطية ونزوع صاحبه، أنف رغم والعنف للغضب واالستسالم الجنيس، الشذوذ

تجاريٍّا. محالٍّ زارت كلما السلع نشل إىل رشيفة أرسٍة
عن وتختلف واألخالق، السلوك مبادئ يُخالف ما كل وهي اآلثام، أو الرشور (٤)
فيها، التحكم وإلرادته ذاته، تلقاء ومن عمًدا يأتيها ُمرتِكبها َكْون يف الخلقية األمراض

شاء. إذا عنها ينأى أن ويستطيع

بعضها يتميَّز — عام بوجٍه — أنها عىل األنواع، هذه بني الفصل أحيانًا يصعب وقد
إذا بينها، والتفريق األنواع هذه عىل التمثيل ويمكن خاص. عالٌج منها ولكلٍّ بعض، من

يأتي: كما والطموح، الجنيس وامليل كالخوف األصلية الغرائز بعض يف لنا تأمَّ

الخوف

عنه نتج املخ يف تلًفا فأحدثت قنبلة، من بشظية القتال ساحة يف جندي أُصيَب (١)
جسمانية أعراضه عضوي، أو بدني مرٌض هذا ذاته. الوقت يف وُجنَّ الساق، يف شلل

مًعا. ونفسية
نضال أو نزاع الباطن عقله يف فيحدث ذلك، يخىش ولكنه بيشء، يَُصب لم جندي (٢)
لم أنه من وبالرغم الوطن، وحب والشهامة التضحية بواجب والقيام الهرب يف الرغبة بني
مرٌض هذا السابقة. كالحالة الساق يف شلل النفساني النضال هذا عن ينتج بأذًى يَُصب
الجسم. يف خلل أي من يتسبَّب لم الشلل ألن ونه؛ يُسمُّ كما وظيفي أو نفساني أو عصبي
يف خلل أي أو بشلل يَُصب لم أنه إال السالفة، الحالة يف حدث ما له حدث جندي (٣)
للخصام، ُمحبٍّا عنيًفا، ُمشاكًسا إرادته غري وعىل أنفه رغم أصبح ولكنه أعضائه، من عضو
هذه للخطر. الغري تُعرِّض ُمستهرتة أعماًال يأتي حد، أقىص إىل لزمالئه امُلعاكسة كثري
العسكري. للنظام معقولة غري جريئة ومخالفة السلوك، يف اضطراب عىل تدلُّ الحالة

أخالقي. بمرٍض ُمصاب هنا الجندي
بمرٍض وال بالشلل، يُصاب ال أنه إال الثانية، الحالة يف حدث ما له حدث آخر جنديٌّ (٤)
مجرد هذا جبان. إنه عنه ويُقال الجيش، من يهرب وإنما الثالثة، الحالة يف كما أخالقي
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سبق وعن عمًدا حدث الهرب ألن السالفة؛ كالحالة أخالقيٍّا مرًضا ى يُسمَّ وال إثم، أو رش
أنفه. رغم ال وبإرادته إرصار،

الجنيس امليل

عضوي مرٌض وهو — بالزهري فأُصيبت الجنسية، ميولها تيَّار يف اندفعت امرأة (١)
ها؛ مخِّ يف الداء ميكروب فكمن كافيًا، عالًجا تُعاَلج ولم — وأعراضه أصله يف جسماني أو
مرًضا الحالة هذه يف سببه كان وإن عقلية، الجنون وأعراض بالجنون، حياتها ختم ا ممَّ

فقط. عضوية كأنها تُعاَلج هنا والعضوية العقلية واألعراض ُعضويٍّا،
كانت ولكنها والعقل، الجسم سليم رجٍل من تزوَّجت والعقل، الجسم سليمة امرأٌة (٢)
التناسل عضو يف — عضويٍّا كان هنا األلم أن من وبالرغم زوجها، منها اقرتب كلما تتألَّم
كان طفولتها يف أنها النفساني التحليل من تبنيَّ وقد عصبيٍّا. أو عقليٍّا كان سببه فإن —
العقل من أخرجه الزواج ولكن منسيٍّا، نسيًا الحادث كان وقد أثيم، عفافها عىل اعتدى قد
ونه. يُسمُّ كما وظيفي أو عصبي أو محض، عقيلٌّ مرٌض هذا الواعي. العقل وأودعه الباطن
الحادث نسيانها ورغم طفولتها، يف عفافها عىل اعتُدي أي السابقة، كالحالة امرأة (٣)
وهو محاولة، كل رغم منه التخلص تستطع لم بداءٍ امُلراهقة مرحلة يف أُصيبت فإنها
وهذا، غريها. تُفسد قد تُعاَلج لم وما النساء، وأحبَّت الرجال بسببه عافت جنيس شذوذٌ

إرادتها. عن خارج ألنه أخالقي؛ مرٌض ِمراء، وال
الجنسية، لشهواتها عمًدا استسلمت الشخصية، ضعيفة السابقة كالحالة امرأة (٤)

ُخلقيٍّا. مرًضا وليس إثم، أو رش مجرد الحالة هذه بإرادتها. فيها واندفعت

الطموح

الرئة ذات أو باملالريا فيُصاب وامُلخاطرة، امُلجازفة إىل بصاحبه الطموح يدفع قد (١)
محض. جسمانيٌّ أو عضوي مرٌض هذا القلب. يف مرض أو

مركب أو — الذات تقدير يف كامُلغاالة نفسية، لعقدٍة أساًسا الطموح يكون قد (٢)
يحدث كما مثًال، «النورستانيا» إىل بصاحبه يؤدِّي ا ممَّ — أحيانًا ونه يُسمُّ كما الكمال

عصبي. أو وظيفي مرٌض هذا الفن. ورجال األعمال لرجال
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والعنف القسوة ميول عليه فتبدو الطُّموح، الرجل يكبت قد السابقة الحالة يف (٣)
هذا جدوى. بال امليول هذه من يتخلَّص أن ويُحاول الغري، لتعذيب امليل أي و«السادزم»؛

أخالقي. داءٌ
يف لرغبته تحقيًقا ولكنه سبق، ا ممَّ بيشء الرجل يُصاب ال قد السابق الحالة يف (٤)
أو التزوير أو االختالس إىل يعمد ملطامحه، وتحقيًقا ينُشدها التي السامية املنزلة بلوغ

ده. وتعمَّ أراده صاحبه ألن خلقيٍّا؛ مرًضا وليس رش، أو إثم مجرد هذا التدليس.
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أن به يُعنى ال هذا ولكن طبًعا، جسمانيٍّا عالًجا الجسمانية أو العضوية األمراض تُعاَلج
من النقيض عىل الحقيقة إنما نفسيٍّا، مصدرها يكون ال العضوية الجسمانية األمراض
الفزيولوجية التغيريات يف ال فعَّ أثر ذات وانفعاالته ووجداناته الشخص أفكار إن إذ ذلك؛
لوظائفها، تأديًة الجسم أعضاء ويزيد الدموية، الدورة يُنبِّه األمل أن ذلك مثال الجسم. يف
صحيٌح امَلعدية. والعصارة اللعاب فيزداد الغذائية، الُغدد نشاط يُضاعفه الطعام ومنظر
وكياسته الطبيب تشجيع أن بيَْد األعور، امُلْرصان يف ُقرحة يشفي لن املريض فكر أن
وإدخال والتشجيع األمل يكون ما وكثريًا الشفاء. يف الة فعَّ عوامل كلها سياسته وحسن
رئتَيه، يف أقىصمكان إىل والدم النقي بالهواء تبعث التي األسباب من املريض عىل الرسور
الجسم يتنافس ما وكثريًا الرئوي. ل السُّ داء من أحيانًا تشفيه وقد الدموية، دورته وتُنِعش
املريض حيوية ولكن اآلخر، من الغذائية الُقوى اغتصاب منهما كلٌّ ويُحاول والرسطان،
الرسطان، عىل الجسم فيتغلَّب والرجاء، والِبرش باألمل تزداد امُلقاومة وقوة باإليحاء، تعلو
إىل ويلجأ املعروفة، الطبية بالوسائل املريض عالج الطبيب يُهِمل أن هذا معنى ليس ولكن
العضوية األمراض أن كذلك ننىس أال وينبغي ذلك. غري أو التشجيع أو الصالة أو اإليحاء
حاالت بعض يف كما ُخلقية أو عقلية أمراٌض عنها يتأتَّى ما كثريًا — الجسمانية أو —
املعروفة. الطبية بالوسائل يشء كل قبل يُعاَلج أن يجب الحاالت هذه يف واملريض الجنون،





العصبية األمراضالوظيفية

الرأس ووجع التعب كشدة جسمانية، أعراضها َكْون يف العضوية تُشِبه الوظيفية األمراض
أمَرين: يف عنها تختلف ولكنها ذلك، غري إىل والرعشة والشلل النظر حاسة وفقدان

تركيب يف تغيري عن ناتج العضوية األمراض يف مثًال البرص فقدان أو الشلل أن أوًال:
حالة يف بها املتَِّصلة األعصاب أو العني ويف الشلل، حالة يف املخ يف إصابة أي الجسم؛
ُمطَلًقا تغيري فيها يوجد ال العصبية أو الوظيفية األمراض أن حني يف البرص. فقدان
ال العضو أن هنالك ما كل اإلطالق، عىل الجسم يف إصابة توجد وال الجسم، تركيب يف
بغريها التي الخفية القوة يف وإنما ذاته، الجسم يف ليس العيب إن أي بوظيفته؛ يقوم
«النفسية» العقلية بالحياة عنها نُعربِّ ما هي القوة وهذه وظيفته، العضو يؤدِّي ال

والوجدانية.
أيًضا وإنما وحسب، أصلها يف ليس الوظيفية، عن تختلف العضوية األمراض أن ثانيًا:
التفريق يستطيع اإلخصائي الطبيب ولكن الظاهر، يف األعراض تتشابه قد آثارها، يف

بينهما.
ذلك «الوظيفية»؛ العصبية واألمراض الخلقية األمراض بني التفريق املهم ومن
األمراض أما املجتمع، يُقرُّها التي السلوك بمقاييس عليها نحكم الخلقية األمراض أن
من النوعني هذَين أسباب أن حقيقٌة معروفة. صحية بمقاييس عليها فنحكم الوظيفية
االختالف؛ كل تختلف أعراضها ولكن املكبوتة، النفسية العقدة وهي ُمتشابهة، األمراض
أما والهسترييا، كالنوراستانيا «نفسية» وعقلية بدنية أعراضها تكون العصبية فاألمراض
ذلك مثال باآلخرين. وعالقاته الشخص سلوك يف اضطرابات فأعراضها الخلقية األمراض
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يتسبَّب هسترييا إىل يؤدِّي أن إما املكبوت الجنيس فامليل السابقة؛ األمثلة يف رشحناه ما
يؤدِّي أن وإما عضوي، سبٌب لها يكون أن بغري الجسم يف عديدة مواضع يف آالم عنها
وظيفيٍّا املرض يكون األوىل الحالة يف املريض. إرادة غري عىل جنيس شذوٍذ أو انحراف إىل

خلقيٍّا. الثانية ويف «عصبيٍّا»،
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يحتد أو يسكر أو يختلس الذي فالرجل الرش؛ أو واإلثم الخلقي املرض بني التفريق يجب
أو ِرشير أو أثيم هو وإنما مريًضا، ليس — إرصار سبق وعن عمًدا — شهواته يُشِبع أو
وبدافٍع إرادته، غري عىل ويرسق كبريًا تجاريٍّا مخزنًا يدخل الذي امُلثري الرجل أما ُمخطئ،
بمرٍض ُمصاب الرجل هذا صديق، أو له لقريب وال له تصلح ال سلعًة داخله، يف قوي

املرىض. بسائر أسوة معالجته وينبغي الرسقة)، (مرض كليبتومانيا ونه يُسمُّ خلقي
بني الفرق لرشح رضبه يمكن ما أسهل الخمر وُمدِمن الثِمل الرجل مثل كان وربما
يُعدُّ ال برأسه الخمر فتلعب النبيذ من كأًسا يرشب الذي فالرجل واإلثم؛ الخلقي املرض
رشب عن يمتنع أن ويستطيع ألصدقائه، مجاراًة أو للتفكهة الرشب إىل يعمد ألنه مريًضا؛
ويُنفق ويسكر، الرشاب فيُدِمن للكأس، عبًدا أصبح الذي الرجل أما أراد، إذا الكأس هذه
هذه عن االمتناع جهده ويُحاول ُمرَغًما، ذلك يفعل إنما صحته، ويخرس الراح، ألجل ماله
ُمصاب إنه يُقال الثانية ويف إثًما، الرجل يرتكب األوىل الحالة يف يستطيع. فال العادة
فيحكمون وذاك، هذا بني يُفرِّقون ال عادًة القضاء ورجال عالجه. وينبغي أخالقي بمرٍض
البنيِّ ْكر السُّ جريمة ارتكب منهما كالٍّ أن بدعوى القانون، يف املقرَّرة بالعقوبة كلٍّ عىل

الثاني. وبعالج األول بُمعاقبة ويُطالب بينهما، فيُفرِّق النفس علم أما العلني.
صفة ذو الخلقي املرض إن إذ خاصة؛ خربٍة إىل النوَعني بني التفرقة تحتاج وال
فإن األخرى الجهة ومن جهة، من هذا دية، تعمُّ صفة ذو اإلثم أن حني يف إرغامية، قهرية
الشفاء املريض يريد الخلقي املرض أن حني يف إتيانه، عن االمتناع صاحبه يريد ال اإلثم
األثيم ألن أوًال؛ األثيم إليه يلجأ قلَّما النفساني والطبيب إليه. السبيل هناك أن علم إذا منه
والرشور. لآلثام امُلالئم العالج ليس النفساني الطب ألن وثانيًا إثمه، عن التخيلِّ يريد ال
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بلَّة، الطينة يزيد اللوم إن إذ أخالقي؛ بمرٍض امُلصاب نلوم أن الجسيم الخطأ ومن
أن له ينبغي أنه بمعنى أوًال: مسئول؛ إنه كال، املسئولية؟ من املرض يُخليه هل ولكن
من كثري يف فإنه ميوله، عىل التغلب يستطيع ال كان وإن أنه بمعنى ثانيًا: للعالج. يسعى
األلوف مئات يوجد أنه ذلك مثال بالغري. األذى إلحاق من امليول هذه منع يستطيع األحوال
والشبان، الغلمان ضد الزنا جريمة ارتكاب إىل يميلون بطبيعتهم الذين اللواطيني من
تبقى ذلك من وبالرغم القصوى، الدرجة إىل الشاذَّة الجنسية الرغبة هذه فيهم تشتدُّ وقد
جْعَلها فيهم القوية اإلرادة بفعل استطاعوا ألنهم الغري؛ إىل تمتدُّ وال الداخل يف الرغبة هذه
أو الشاذ الجنيس امليل عن يُقال اللواط عن يُقال وما الفعل. حيِّز إىل تخرج ال رغبة مجرد
األنظار. أمام املحرَّمة الجسم أجزاء أو التناسل أعضاء عرض أي الفاضح؛ العلني الفعل
الرغبة إن أوًال: وهما: ِذكرهما، ينبغي أمَرين هناك فإن يشء من يكن مهما أنه عىل
مسئول املجتمع إن وثانيًا: عليها. التغلب عىل للمريض حول ال درجة إىل تشتدُّ قد الشاذَّة
عن املسئول وحده واملجتمع بيئته، فريسة يكون ما كثريًا ألنه خلقي؛ بمرٍض امُلصاب عن

عالجه.
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والتصور وقوَّته الفكر ولوال الفكر، ويُضخمها التصور يُغذِّيها حسية جاذبيٌة الحب
وِضيع. بهيمي عمل مجرد إىل الحب الستحال وفنونه

األمر؛ مبدأ يف حواسك طريق من بها اإلعجاب يتملَّكك حسناء بامرأٍة تلتقي إذ فأنت
يُروقك فيها معيَّنًا شيئًا وإن عينَيك، تستهوي بدنها وتقاطيع بها، يُعَجب برصك إن أي
الحب. درجات أوىل هي التي الحسية بالجاذبية نحوها تشعر وهكذا خاصويفتنك. بوجٍه
دار يف أو جميلة حديقٍة يف ذلك يكون أن ويتَّفق ثانية، مرًة الحسناء بهذه تلتقي ثمَّ
نغمات منه بالقرب ترتدَّد مكان يف أو مؤثِّرة، غرامية قصٌة فيها تُعَرض سينما أو مرسح
موضوُع أعصابَك يهزَّ أو الجميلة، الحديقة منظر يَبَهرك أن عندئٍذ فيحدث املوسيقى،
إحساساتك، ج فتتأجَّ املوسيقى، نغماُت الراقدة أشجانَك تُحرِّك أو املؤثرة، الغرامية القصة
منك بالرغم ل فتتحوَّ نفسك، ظمأ تروي أن يف جامحة ورغبٍة العاطفة، إىل بحنني وتشعر
من ره تتصوَّ وأنت فيه التفكري يف وتبدأ حواسك، يجتذب كيف عرف الذي املخلوق إىل

تزيينه. يف وخيالك َوْهمك باَلغ الذي الشعري الجمال خالل
كي تتكلَّم، وهي صوتها أو اجتذبتك، التي املرأة ضحك رنني تسمع أن يكفي وقد
تخلعه أن بد ال الذي الشعري التأثريَ ذلك الصوت رخامة أو الضحك جلجلة فيك تُحِدث
نحوها. نفسك يف الحب عاطفة وتوليد فيها، التفكري وتستطيع إليها، لتطمنئَّ املرأة عىل

يُوِقظ جنيس ودافٍع العاطفة، يُوِقظ شعري دافٍع بدوِن الحب يتولَّد أن يمكن وال
اقرتان أن غري هذا، نقيض أو الحواس ثم العاطفة سلطان املرأة فينا تُثري وقد الحواس.

الكامل. الحب ق لتحقُّ منه بد ال الجنيس بالدافع العاطفي الدافع
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هو وخيالنا الحب، يخلق الذي هو فعقلنا تفكري، بدون تعيش ال العاطفة إن وحيث
أحاطت التي الشعرية الظروف من قوَّته ا ُمستمدٍّ يُغذيه الذي هو رنا وتصوُّ ده، يتعهَّ الذي
بدون حب فال وإذن الظروف؛ بتلك أحاطت التي الخيايل الجمال ألوان شتَّى ومن باملرأة،
الحب. عىل وأقدرهم ُحبٍّا، أكثرهم خياًال الناس وأرحب وخيال. فكر بدون شعر وال شعر،
وهٌم الحب أن عىل الداللة أبلغ يدلُّنا وما وشقاءهم، امُلحبِّني خيبة لنا يُفرسِّ ما وهذا
الشعر، من إطار يف إال حبيبته يرى أن يمكن ال وامُلحبُّ وهًما يكون ال وكيف األوهام، من
عن بحبه يسمو أن يمكن وال الشعر، ُحَلل أبدع عليها أضفى إذا إال يُحبها أن يمكن وال

بالشعر؟! وزيَّنه حمله إذا إال البهيمية الغريزة
وخالطها، الرجل بها اتصل فمتى إلهة، ليست واملرأة الواقع، غري الشعر ولكن
ذهنه يف خيالها بني الهائل الفرق أحسَّ العادي، طبيعتها جوهر عن الحياة له وكشفت
الذي الهيكل وتقوَّض حبه، وتداعى برصه، عن حب السُّ فانجابت اليومية، حقيقتها وبني

ودمه! وأعصابه بعقله شيَّده قد كان
رس وهذا شقائه، رس وهذا كائن. هو ما ال يكون، أن يُحب ما يطلب فامُلحبُّ وإذن

الناس! جميع عليها يتهالك التي الحب وعظمة عظمته،
بالحياة، ينهض أن يريد «مثايل»، شخٌص امُلحبَّ «إن رينال: ماكس يقول هذا ويف
بالدافع يشعر إنه السماء. عنان إىل األرض حضيض من حبيبته ويرفع باإلنسان، ويسمو
من بدافع يُهذِّبه أن إال ويأبى غلظته، ويستنكر خشونته فيستنكر إليها، يدفعه الجنيس

والروح.» القلب
هذا فيتناول محبوبته، شخص خالل من جمالها فريى الطبيعة، إىل يقوده حبه إن

الحياة. ومعنى الفن معنى يُعلِّمنا وهكذا به. ويُكلِّلها ويصوغه الجمال
يهمُّ وماذا امُلحبُّون؟ بها يظفر التي الُعلوية اللذة هذه أمام الواقع خيبة تهمُّ فماذا
من الكون وتجميل بالغريزة، السمو هي الغاية دامت ما وهًما أصله يف الحب يكون أن

املرأة؟ تجميل طريق
نفسه، يف الشعري الدافع إثارة تستطيع ال التي املرأة يكره «دستويفسكي» كان لقد

الشهوة. شيطان أي الظالم»؛ «شيطان يها ويُسمِّ منها، ويفرُّ يخافها وكان
أوًال، قلبه محاسنها تُخاِطب ال امرأة يشتهي أن يمكن كيف يفهم ال «روسو» وكان

شائًقا. خياًال أو غريبة، فكرًة أو رقيقة، عاطفًة إليه تُوحي وال
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والجنيس الحيس الحب

حارسة بل فقط، النوع حارسة تكون أن املرأة وظيفة «ليست يقول: «فلوبيري» وكان
النبيلة العواطف وجمال الطبيعة بجمال منها بالقرب أشعر ال التي واملرأة أيًضا. الجمال

إليها.» أسرتيح أن يمكن ال الخالدة
املثايل االتجاه هذا هي املجردة، الجنسية الرغبة عن الحب تُميِّز التي فالقوة وعليه
مع الكبري الحب يشرتك وهنا اإلنسان. بقيمة وأجدر وأصفى الواقع، من أكمل عالٍم نحَو

األعىل! الجمال ينُشد وكالهما الصفاء، عن يبحث كالهما إذ الديني؛ الشعور
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احلبواملرأة

فالرجل كثريًا؛ بالرجل تؤمن ال نفسها صميم يف ولكنها محبوبة، تكون أن تُحبُّ املرأة
يف عظيمة لذًة وتجد للرجل، املرأة تُنِصت ذلك ومع بالضعف. تعبث والقوة القوة، هو
الحب تنُشد العاطفة، خيالية أنها فالواقع أكاذيبه؛ تصديق ومحاولة نفسها ُمخادعة
حبٍّ عىل تستقرَّ حتى الكرَّة أعادت أخفقت فإن لتُجرِّب؛ وتستسلم الدائم، امُللتِهب الصادق

والتبذُّل. الخالعة مهواة إىل وتنحدر وطيد، ُمتبادٍل
ولكن يحبَّها أن تريد أو هو، يحبَّها أن ال هي تُحبَّه أن وتريد قويٍّا، الرجل تريد وهي
— فولتري قول حدِّ عىل — النساء مع ينجح ال ولهذا اكرتاث؛ وعدم وكربياء وعزة أنفة يف

سبيًال! امُلتحجرة قلوبهم إىل الحب يجد لم الذين الرجال إال

والغرية الحب

وعىل عليها واإلنفاق وحيازتها، املرأة امتالك يف الوراثي الرجل حق أن رينال ماكس يرى
الوقت يف ولكنه يُحبُّ فهو بالغرية؛ ُمقرتنًا الحب يجعل الذي هو منها، امُلستوَلدين أبنائه
امُلزاحم، ظهر ما إذا تثور التي هي الكرامة وهذه رجولته، بكرامة االحتفاظ يف يرغب نفسه

الجنون. إىل أو اإلجرام إىل األحيان معظم يف وتدفع الغرية، تُولِّد التي وهي
رينال ماكس يه يُسمِّ ما وهو وأخطر، أهم يكون قد الغرية عىل آخر باعٌث وثَمَة
يف الشك يدبُّ األول؛ عشيقها عن املعشوقة وتُعِرض امُلزاحم، يظهر فحني اللذة». «خيال
فيُجنُّ بها، ُمستمتًعا غريمه ويتمثَّل تماًما، فيتمثَّلها اللذة، خيال ذهنه يف يشتعل ثم نفسه،

جنونًا.
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هذا تعرف واملرأة األنانية، مظاهر من مظهر وحبه أناني، هذه والحالة فالرجل
أو به، لالحتفاظ وَغرْيته؛ وكربياءه أنانيته تُلِهب كيف االقتضاء عند وتعرف املعرفة، حقَّ

منه. واالنتقام لتعذيبه
األنانية، يعرف ال آخر حب بوجود يؤمن تقدَّم، ا ممَّ الرغم عىل رينال ماكس ولكن
الحضارة، ُسلَّم يف اإلنسان ارتقى «كلما يقول: هذا ويف صاحبه، قلب إىل الغرية تنفذ وال
نحو الحب به مال الشهوة؛ سلطان من غرائزه وتحرَّرت روحه، وصَفت ذهنه، واتسع
بلذة يسعد فهو الذات.» وحب الكربياء نحو ال التضحية ونحو األنانية، نحو ال الغريية
يُحب. التي املرأة سبيل يف نفسه تضحية بلذة هذا فوق يسعد ولكنه عادي، كرجٍل الحب
أن املهم لسواي؟ أو يل تكون أن ني يهمُّ وماذا أعبدها، «إني يقول: تورجنيف كان ولقد

يُسعدها.» كيف تُحبه الذي الرجل يعرف وأن سعيدة، تكون
الحب. مراتب أسمى رينال ماكس رأي يف وهذا
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الغرام عهد الكهولة

جميًعا، النساء يُحبُّ ألنه بالذات؛ امرأة يُحبَّ أن يمكن ال الشاب أن رينال ماكس رأي ويف
الحياة مناعم توديع منَّا تتطلَّب هائلة، جبَّارٌة عاطفٌة عنده والحب الحياة. يحب إنه قل أو
من الدنيا يف ما خالصة نراه ورفقته، معنيَّ مخلوق امتالك يف متاعها وحرص الظاهرة،
االستقرار تنُشد ألنها الشباب؛ ال تُحبُّ كيف تعرف التي هي فالكهولة ولهذا وجمال؛ متاع

والوالء. التضحية حدود أبعد إىل الحب يف وتذهب امَلطاف، طول بعد
يف ممثَّلة أكانت سواء — فهي أسفاه! وا أيًضا، الكهول د تُهدِّ الحياة سخرية ولكن
الذي الطَّموح، املتَِّقد الشباب نحو إال الحب بعاطفة تشعر ال ما كثريًا — امرأة أو رجل

ووفاء. وثبات رزانة من عليه تشمل ما يُقدِّر أو الكهولة، عاطفة الفهم حق يفهم





اجلنون فنون

العصبية االضطرابات حوادث األخرية األعوام يف زادت قد إنه كابريو فرانك الدكتور يقول
له يسبق لم حدٍّ إىل العقل بمشكالت الناس اهتمام من ضاَعف ا ممَّ بالجنون؛ واإلصابة
االهتمام، هذا استغالل إىل جنحت قد نفسها السينما مدينة هوليود إن بل قبل، من مثيل
املصباح، ضوء تحت وفيلم الظالم، يف سيدة فيلم مثل: الناحية، هذه تُعاِلج أفالًما فرأينا

السابع. القناع وفيلم الحصاد، وفيلم
ا ممَّ أنه فالواقع العقل؛ شئون من عليهم خفي ا ممَّ جانبًا للناس نُفرسِّ أن يجب
البرشي العقل سلوك عن الناس يعرفها التي املعلومات قلة كثريًا اإلنسان له يدهش
منه يُشفى فلن مرة عصبي باضطراٍب يُصاب من أن يعتقد من الناس ومن والعواطف،
يف لإلرساف نتيجة هي إنما الشديدة العصبي االضطراب حاالت أن يظن من ومنهم أبًدا،
اإلجابة معرفة تكفي التي األسئلة من عدًدا هنا نُوِرد جميًعا ولهؤالء الجنسية. العالقات

وعمله: العقل بشئون لإلملام عنها

وراثي؟ الجنون هل (١)
العقلية، ات املصحَّ إحدى يف الوقت من قىضفرتة قد أجدادنا من واحد كان وإذا كال.
— أبي كان وإذا ُمماثلة. عقليًة صدمًة سنُعاني أننا — حال بأية — يعني ال هذا فإن
الترصفات؛ شاذَّة جدَّتي أو األخالق، فظَّ الطبع سيئ ي عمِّ أو الخمر، عىل ُمدِمنًا — مثًال

طباعي. يف النقائص هذه آثار تبدو أن املحتَّم من فليس
االضطراب أو الخمر إدمان أو القمار لعب مثل والبدنية، األمراضاألخالقية هذه ومثل
هذه من أيٍّ آثاُر ظهرت وإذا مبارشة. تُوَرث ال الكسل؛ أو ل السُّ أو الجنون أو العصبي
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ويف به، لإلصابة استعداد عنده يكون وإنما حتًما، به يُصاب ال فاملرء العائلة يف األمراض
االستعداد. هذا عىل يتغلَّب أن ُوسعه

لنقائصهم وتعليًال عذًرا امللوَّثة» «الوراثة يف يلتمسون فإنهم الناس من عاف الضِّ أما
منهم قصد غري عن آبائهم أخطاء تقليد إىل بطبيعتهم يميلون وهم ورشورهم، وشذوذهم

الالشعور. تأثري تحت
آبائنا عن نرث كنَّا فإذا تُكتَسب. وإنما تُوَرث، ال والطباع العادات أن الواقع ولكن
االندفاع طبيعة بأنُفسنا نكتسب فإننا البدانة، أو الجسم طول أو الشعر أو العيننَي لون
أو الخوف أو الفرح أو الحزن يف اإلغراق أو اإلحساس رقة أو التهيج رسعة أو العناد أو

شخصياتنا. ُمميزات من كثري ذلك وغري الجنسية، امليول
العصبي؟ االضطراب أسباب هي ما (٢)

حتى وتتضارب اإلنسان عواطف فيها تختلط التي الحالة هو العصبي االضطراب
باالضطراب لإلصابة تعرًُّضا الناس وأكثر لحياته. الطبيعي الطريق ُمواصلة عن يعجز
بأحد شديد بتعلٍُّق عادًة هؤالء ويشعر طفولتهم، منذ امُلرَهف اإلحساس ذوو هم العصبي
وحنانها. األبوَّة عاطفة من أكرب قدٍر إىل بالحاجة إحساس يُخاِلجهما أو كليهما، أو الوالَدين
هو له بالنسبة اإلحساس كان — فكتور ه ولنُسمِّ — طفل قصة منها: أمثلة، وهناك

عادة. أطفالنا يُحبها التي الحلوى من نفوًرا فكتور وأبدى والحرمان، الجوع
بعد أنه إال عطًفا، أو محبًة به يتَّصلون ملن يُبدي وال األمر، أول يف الناس من ينفر كان
جرييز مدام شاَهد وعندما الطريق، إىل يوًما هرب لبعضهم. الحب دالئل عليه ظهرت زمن
الدكتور كان وعندما ساعات. بضع له ُمالِزمة التأثُّر عالئم وظلَّت بالبكاء، انفجر حارسته
ويضحك يقفز األحيان بعض ويف ِجواره، إىل ويُجِلسه يُعانقه فكتور كان يزوره عطار
عليهما ويضغط سهما يتحسَّ كأنما بركبتَيه ويُمِسك الدكتور، ُمواجهة يف ويجلس ق ويُصفِّ
أحفل أكن «لم عطار: الدكتور يقول ذلك ويف عديدة. مراٍت بشفتَيه هما يعضُّ أو بشدة،

بيانية.» الصِّ األعمال بهذه فيقوم فه، ترصُّ تحت نفيس أضع وكنت الناس، بأقوال
الكالم عىل فشيئًا شيئًا الصبي تدرَّب كيف فيه بنيَّ تقريًرا عطار الدكتور كتب ثم
ُمحاولة أن غري اللبن، مثل األلفاظ بعض تعلَّم كيف فكتور، سماع عند يردُّ كيف البسيط؛
بعض تعلَّمه ما كل بأن سنوات بخمس ذلك بعد اعرتف كما أخفقت، ذلك من أكثر تعليمه
وظل عاديٍّا، ُمكتمًال رجًال أو ناضًجا شابٍّا يصبح لم أنه غري قراءتها، مع البسيطة األلفاظ
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الجنون فنون

وحيًدا الغابة يف خاللها أقام التي السنوات تلك أثر كان لقد العقل. ر ُمتأخِّ الدوام عىل
العقيل. النمو عن عاجًزا جعله بحيث نفسه، يف عميًقا الناس عن بعيًدا

الذي الخلقي االمتياز أن لنا تُبنيِّ العامة فكتور حالة «إن عطار: الدكتور ويقول
الحيوان عن اإلنسان ترفع التي تلك الحضارة؛ ثمرة هو لإلنسان الفطرية نسبته يزعمون
لها؛ فخر فيه يكون وقد اإلنسانية، بالعزة مساٌس الكالم هذا يف يكون قد هائلة.» بقوٍة

الحيوان. مرتبة عن فارتفع الحضارة، نفسه علَّم الذي هو اإلنسان أن ذلك
واجهتهم إذا كبريًا تأثًرا يتأثَّرون العمر ُمقتبَل يف اآلالم يُعانون الذين واألشخاص
أسايسٍّ رصاٍع نفوسهم؛ يف ينشبان لرصاَعني يتألَّمون وهم حياتهم، أواخر يف الصدمات
صدمٌة َمبعثه وقتيٍّ ورصاٍع الوالَدين، مع عالقتهم لسوء نتيجة طفولتهم شقوة عن ناشئ
أو العمل، متاعب أو عزيز، شخص وفاة أو مال، فقدان أو كبري، إخفاق مثل ُمفاجئة،
لالضطراب الحقيقية األسباب ليست هذه ولكن ذلك، غري إىل املرض، أو املدرسة يف اإلخفاق

املرض. بهذا اإلصابة عىل فقط تُساعد هي وإنما العصبي،
أسباب أهم هو اليوم العادية حياتنا يف له نتعرَّض الذي الشديد العاطفي والَكبْت
املبدأ إن إذ القدر؛ ضد متَِّصل كفاٌح فيها يدور معركٌة والحياة العصبي، االضطراب
الصدمات، تقبُّل عىل طفولته يف يُدرَّب لم أكثرنا أن والواقع لألصلح، البقاء هو السائد

اآلباء. عاتق عىل تقع النقص هذا ومسئولية . وتبرصُّ حكمة يف بإزائها والترصف
إصالح فنُحاول مبعثها، ونعرف ونقائصنا أخطاءنا نتبنيَّ أن يقتضينا وواجبنا

الحياة. لقسوة نتيجة العصبية لالضطرابات التعرُّض بذلك لنتجنَّب أنُفسنا
وأوهامنا؟ مخاوفنا من نربأ أن يمكن هل (٣)

لهم يكشف التحليل إن إذ النفساني؛ العالج يف اإلخصائيني يد عىل ذلك ويكون نعم،
املثال: هذا ْل ولنتأمَّ األوهام، أو املخاوف لهذه الالشعوري السبب عن ولنا

ُمتزوجة، غري عمرها من واألربعني الثانية يف امرأٌة يوم ذات مكتبي يف لزيارتي جاءت
عملها من عودتها عند إنها حتى الرئوي، ل بالسُّ اإلصابة من الشديد خوفها عن وأعربت
ل بالسُّ ُمصاب ببصقة احتكَّ قد الحذاء أن منها اعتقاًدا بالكحول؛ حذاءها تُنظِّف أخذت
الوهم. هذا ضحية حياتها من سنة ١٢ أمضت إنها السيدة يل وقالت الشارع، يف سريها أثناء
أتبنيَّ أخذُت حديثها ومن إليها، طلبُت كما طفولتها وصف يف املرأة وأفاضت
الزواج شأن تُغِفل جعلها والذي نفسها، يف ل امُلتأصِّ الجنسية الناحية من خوفها تدريجيٍّا

بالعاطفة. تهتمُّ وال
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زيَّ اتخذت النفس عن الدفاع يف رغبة إىل انقلب الجنسية الناحية من الخوف وهذا
لخوفها، الحقيقي الدافع إلخفاء بارعة وسيلًة هذه كانت وقد ل. بالسُّ اإلصابة من الخوف
يشءٍ يف للتفكري الوقت لها يتَّسع فلن املرض، من بالخوف البال مشغولة الفتاة دامت وما

آخر.
العمل، من الراحة أو بالكهرباء العالج أو العقاقري أن ر نتصوَّ أن امُلضِحك ومن
واالضطرابات املتاعب جميع معالجة وتجب األوهام، هذه من املرء تشفي أن يستطيع
اكتشاف عن األحوال أغلب يف يعجز العادي والفرد السليمة. السيكولوجية بالطُّرق النفسية
اليَدين مكتوف يبقى فإنه غامًضا، السبب هذا دام وما عليه، امُلتغلِّب للوهم الخفي السبب

الترصف! عن عاجًزا
العادي؟ الشخص عن الشاذ الشخص اختالف أوُجه ما (٤)

الجثمانية اآلالم ل تحمُّ عىل والقادر األمراض، من السليم هو العادي الشخص
بهذا فهو كبري؛ عقيلٍّ أو عاطفي رصاٍع من شيئًا يُعاني ال الذي الشخص أنه كما املألوفة،
أن عىل أيًضا القدرة وله الشكوى، يف اإلرساف دون نجاح يف عمله يُواِصل أن يستطيع

وذكاء. مهارة يف امُلتغرية الظروف وبني نفسه بني يُالئم
يعرف العادي الفرد أن إال الخاصة، شذوذه نواحَي فرد لكل أن من الرغم وعىل
وهو باألوهام، يشقى حتى منها يشء تقدير يف يُباِلغ فال والصدمات، املرض ل يتحمَّ كيف
يف صوابه يفقد يجعله ال هذا ولكن أيًضا، العقل يؤذي البدن عىل يؤثِّر ما كل أن يُقدِّر

وصرب. جَلٍد يف له يتحمَّ بل املرض، حالة
والرعاية، العطف جميًعا الناس عند س يتلمَّ الشكوى، دائم فإنه الشاذ الشخص أما
الشخص عن يختلف وهو األطفال. طباع أخالقه عىل تغِلب اإلحساس، ُمرَهف أنه كما
الجسمية، شكواه أو آالمه خلف تنطوي شعورية ال لدوافع ضحية إنه حيث من العادي

جنسيٍّا. إخفاًقا أو بالنقص شعوًرا ملتاعبه الخفي السبب كان وربما
خيالية؛ أهداف لبلوغ السعي يف هباءً مجهودهم يُضيِّعون الشذوذ أصحاب وأغلب
الشاذ والشخص الصحة. اعتالل من شكوى إىل تنقلب العاطفية متاعبهم فإن لذلك وتبًعا
كالطفل ف يترصَّ فاألول جماحها. يكبح فإنه العادي الشخص أما ونزعاته، غرائزه يُساير
ال الخاص عامله يف يعيش وأن الحياة، من امُلظِلم الجانب ل يتأمَّ أن ه يرسُّ ُمتطرِّف، وهو
الناس ويُساعد فاته، ترصُّ جميع يف عقله يُحكِّم فيلسوٌف فهو الثاني أما بنفسه. إال يهتمُّ

معهم. ويتعاون
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يف النظر يُمِعن أن إال املرء عىل فما بسيط؛ عالجه فإن نقًصا الشذوذ كان وإذا
عليها التغلُّب عىل العزم وعقد عرفها، فإذا شذوذه. نواحي ليعرف وأخالقه شخصيته

هدفه. بلوغ يف ناجح بد ال فإنه منها؛ والتخلص
الجنون؟ معالجة يمكن هل (٥)

األمراض مستشفيات من يخرج عام كل ويف الجنون، من مختلفة أنواٌع وهناك نعم.
جنونهم. من وُشفوا ُعولِجوا الذين املرىض من عدٌد العقلية

إذ مجنونًا؛ كلها حياته يقيض مرة بالجنون يُصاب الذي الشخص أن حقيقيٍّا وليس
من كبريًا عدًدا تشفي أن يف ونجحت كبريًا، ًما تقدُّ تقدَّمت قد الحديثة العالج وسائل إن
حالة كل معالجة وتجب العادية. حياتهم ليُمارسوا وأعمالهم أَُرسهم إىل وردَّتهم املرىض،
به انتهت التي والتطورات الخاصة، املريض وظروف العقيل، باملرض اإلصابة ملدة تبًعا

الجنون. مرحلة إىل
ا؟ حقٍّ بالجنون لإلصابة فني املثقَّ تعرُّض يقلُّ هل (٦)

األمر يبلغ وقلَّما بالشذوذ، لإلصابة تعرًُّضا أكثر تكون النامية الشخصيات فإن نعم؛
الجنون. مرحلة

الرجال؟ استعداد عىل بالجنون لإلصابة النساء استعداد يزيد هل (٧)
إال الرجال، من عاطفية أكثر النساء أن وهي الثابتة، الحقيقة من الرغم فَعىل كال.
السكان من عدًدا تشمل إحصاءات جمعت قد نيويورك بمدينة العقلية األمراض لجنة أن
يف الجنون ضحايا نسبة أن تُثِبت اإلحصاءات وهذه شخص. ٩٠٠٠٠٠٠ حواَيل يبلغ

النساء. من أكثر الرجال
الجنون؟ الزهري يُسبب هل (٨)

للزهري. نتيجة بالجنون أُصيب األقل عىل واحد يوجد مجانني عرشة كل بني ومن نعم،
العصبية؟ األمراض تنترش حد أي إىل (٩)

بإحدى1 العصبية لألمراض امُلساعد األستاذ كارنوس، لويس الدكتور يقول
بعد اإلصابات أكثر هي الشذوذ أو العصبية باألمراض اإلصابة «إن األمريكية: الجامعات

العصبية.» االضطرابات عن تنتج األمراض بقية من املائة يف ١١ أن كما الربد،

الجديدة. الدنيا مقال 1
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أمراض من أثًرا وأخطر عدًدا أكثر العقل أمراض «إن روماني: حكيٌم قال وقديًما
البدن.»

بالجنون؟ لإلصابة اإلنسان تعرُّض يزداد سن أي يف (١٠)
يف الجنون عالمات وتبدأ بالجنون، عرشة الخامسة سن دون األطفال يُصاب قلَّما
الفرتة يف إال الوضوح تمام تتَّضح وال عرشة، والتاسعة عرشة الخامسة سن بني الظهور
لإلصابة الناس تعرُّض يزداد السن هذه وبعد والعرشين، والرابعة العرشين سن بني
جديد من الزيادة تبدأ والستني الخامسة سن ويف الخمسني، سن حتى باطراد بالجنون

السن. لِكَرب نتيجًة العقلية باالضطرابات مصحوبًة
العصبية؟ االضطرابات عىل الجنسية العالقات تأثري ما (١١)

ا حقٍّ الجنون يُسبب الذي وإنما الجنون، إىل يقود ال ذاته حد يف الجنيس الرصاع إن
الحالة هذه يف ينتج الذي والرضر آثمة، جنسية عالقة عقب والزلل بالجريمة الشعور هو

ويتعذَّب. واملرض الهم فريكبه نفسه، عىل املرء يفرضه الذي التفكري من نوع هو
األخالقية، وُمثُلهم «نزعاتهم» بني دائًما رصاًعا يُعانون األفراد من كثريٌ وهناك
نمو عىل يُساعد الرصاع هذا استمرار ألن االثنني؛ بني التوفيق يُحاولوا أن بهؤالء ويجُمل

الحالة. لهذه مثايل حلٌّ الزواج ولعل العصبية، االضطرابات
الجنون؟ من نوع االنتحار هل (١٢)

يقبض البوليس أن يف السبب هو وهذا املجتمع. ضد جريمة يُعدُّ واالنتحار هذا نعم.
أحيانًا. العقلية املستشفيات أحد إىل يُرسله ثم االنتحار، يحاول الذي الشخص عىل

العقلية؟ باألمراض اإلصابة نسبة هي ما (١٣)
ومن طفل، ٧٠٠٠ يوم كل املتحدة الواليات يف يُوَلد أنه عىل بها املوثوق التقارير تدلُّ
عدد إن كذلك ويُقال .٢٦ إىل ١ النسبة إن أي العقيل؛ للشذوذ ٢٧٠ يتعرَّض هؤالء بني
عىل يزيد عام كل املتحدة الواليات يف العقلية األمراض مستشفيات يدخلون الذين املرىض

كلياتها. من يتخرَّجون الذين الطلبة عدد
الجنون؟ أو العصبي االضطراب تجنُّب يمكن هل (١٤)

عدد وهناك دقة. يف الحياة يزن أن عىل امَلقدرة إىل لذلك يحتاج واملرء هذا نعم.
عىل يجب أنه أولها العقلية؛ باألمراض اإلصابة ليتجنَّب اتِّباعها للفرد يمكن التي القواعد
واملرح، الفكاهة روح نفسه يف ي يُنمِّ أن به يجُمل بل الِجد، مأخذ األمور كل يأخذ أال املرء
الضحك أن عىل االختبارات دلَّت وقد يعبس. أو يبكي ا ممَّ أكثر يضحك كيف يتعلَّم وأن
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دت تعقَّ وإذا كبريًا. جهًدا البدن ل يُحمِّ العبوس أن حني يف العضالت، ويُريح األنسجة يُهدِّئ
فإن معهم؛ األمر ويُناقش أقربائه، أو أصدقائه عىل متاعبه يعرض أن باملرء يجُدر األمور
عقلية. بصدمٍة ينتهي فقد والَكبْت الكتمان أما عليه، التغلب عىل يُساعد األلم عن التعبري
ُممارستك وإن إليه. يحتاج ما بدنك تمنح أن يف ترتدَّد فال الراحة إىل بالحاجة شعرَت وإذا
املعرفة. تحصيل أو املال جني عن أهمية تقلُّ ال التي األمور ملن الرياضية الهوايات إحدى
جميع عىل تتغلَّب أن ُوسعك ففي عة، امُلشجِّ العوامل بهذه نفسك أحطت أنت فإذا

الحالية. واآلالم واملتاعب املاضية، األوهام أو املخاوف
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الدويل القطار يف مالحظاتُمسافر
والنساء الرجال نفسية عن

ديوان يف أمامي جلس الذي الكولونيل عن وجهي بها أُخفي كي الجريدة صفحات فتحُت
جلس بينما دخويل، عند العربة ردهة يف به اصطدمت كنت ألنني الحديدية؛ السكة عربة
الفتاة كانت يُداعبها. بيدها أمسك وقد اإلنجليزية زوجته ومعه أمريكي جنديٌّ بجواره

كالبكماء. صامتة كانت ولكنها الشعر، قاتمة العيننَي حوراء جميلًة
اإلنجليزي الهدوء وانترش امُلسافرين، عىل والسكون الصمت خيَّم وقد القطار وتحرَّك
الردهة.» نهاية يف «نعم، قائًال: فأجابها زوجها، أذن يف شيئًا الفتاة وهمست العربة، جو يف
الفتى إلينا نظر حتى الديوان تُغادر تكد ولم حاجتها، لقضاء الزوجة وقامت

كتفي.» عىل الرضب آثار مشاهدة ويمكنكم ترضبني، «إنها ُمتفكًِّها: وقال األمريكي
الفتى يقنع ولم حال، أي عىل ابتسامات كانت ولكنها فاترة، ابتساماٍت فابتسمنا
الشمس لفح آثار وجهك عىل «تبدو وقال: الكولونيل إىل فالتفت حديثه، عن انرصافنا من

سيدي.» يا
بعد اثنني، يوَمني منذ إال الهند يف كاراتيش أُغادر «لم قائًال: وأجابه الضابط، فابتسم

سنوات.» ثماني إقامة
مليون لجمع تكفيه سنوات ثماني فإن األمريكي؛ وجه عىل الدهشة عالمات فظهرت

سيدي؟» يا الجيش يف املدة هذه كل «وهل وقال: دوالر،
عاًما.» وعرشين سبعة الجيش خدمة يف قضيت «لقد الضابط: فأجابه

جميع عيلَّ لُطبِّقت الجيش يف املدة هذه قضيت أنني «لو األمريكي: الجندي فقال
الذي التفتيش طابور وأمقت الجيش، أكره فإنني اإلعدام؛ فيها بما العسكرية العقوبات



وجنسية نفسية ظواهر

بتكليفه يُعاَقب ذلك يُهِمل ومن شعرنا، نقصَّ أن فيه منَّا ويُطَلب سبت، كل صباح يعمل
مثلك.» كولونيل مالبس أزرار بتنظيف

ذلك.» «أظن وقال: الكولونيل فابتسم
ني تُخمِّ أن تستطيعني «هل وقال: وقبَّلها، جانبه إىل الفتى فأجلسها الفتاة، وعادت

بالجيش؟» الكولونيل قضاها التي املدة
والذعر. الخوف عالمات وجهها عىل ظهرت وقد سلبًا، رأسها الفتاة فهزَّت

إنجلرتا فإن حال، أي عىل عاًما! وعرشون «سبعة قائًال: كالمه الجندي واستأنف
بُمرتَفعاتها وأُعِجبت «ويت»، جزيرة إىل باألمس ذهبت لقد إليه. العودة يُستحبُّ مكان

التالل.» وخلفها البحر طيور تعلوها البيضاء،
امُلِرشقة الشمس أرض بروكلني؛ إىل الحنني دائم «إني وقال: َعداء الصُّ س تنفَّ ثم

واألزهار.»
الوطن.» هو فالوطن «نعم؛ هدوء: يف الكولونيل فقال

الواليات جيش يف رأيك «ما قائًال: فرتة بعد األمريكي قطعه أن إىل الصمت وساد
كولونيل؟» يا املتحدة

ا.» جدٍّ كفء «كفء، يقول: أن قبل الكولونيل وسعل أنفاسهم، الحارضون فحبس
معرش «إنكم وقال: يدها عىل وربَّت الشيكوالتة، من قطعة زوجته الجندي فأعطى
اإلنسان أخذ فإذا وطوابريكم. صفوفكم لكثرة بالخبل تُصيبوني أن تكادون الربيطانيني
أي عىل امِلصعد. دخول يف لدوره انتظاًرا طابور يف للوقوف اضطرَّ الشاي، لتناُول زوجته

البالد.» هذه وزوجتي سأُغادر فإنني يشء؛ يف يعنيني ال فهذا حال
أظافرها تُطيل هي «وها قال: ثم أخرى، مرًة وقبَّلها البكماء، الفتاة إىل التفت ثم
أحصل لم إنني إذ ذلك؛ يف الحق ُمطَلق ولها النايلون، من جوارب وتلبس أمريكي، بطالءٍ

حبيبتي؟» يا كذلك أليس منافسات، بعد إال كزوجة عليها
يُسَمع. ال بصوت شيئًا أذنه يف الفتاة فهمست

برتبة بريطاني ضابٌط غرامها يف يُنافسني كان «لقد ُمفاِخًرا: األمريكي الجندي وقال
دونه.» بها فزُت ولكني ميجور،

للوطن؟» عودتك عند األصيل عملك إىل ستعود «وهل الكولونيل: وقال
ِباسمي، البنك ُموَدعة جنيه سبعمائة اقتصدت فقد سيدي؛ يا «كال الجندي: فأجابه

أنت.» فعلت كما السفىل درجاته من لم السُّ بصعود عميل وسأبدأ التصوير، أُجيد وأنا
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وأن الرسور، نفسه عىل أُدِخل وأن أُحيِّيه، أن وأردت الكولونيل، إىل بميل شعرت
وسيلة؟ بأية ولكن الشاب، الجندي فعل كما عنه ي أُرسِّ

عليه أقبلت وأخريًا نحوه، شعوري عن بها أُعربِّ وسيلة يف بالتفكري نفيس أُجِهد أخذت
املساء؟» جريدة ح بتصفُّ تتكرَّم «هل له: وقلت

كثريًا.» «أشكرك ويُجيب: يبتسم أن قبل قليًال وجهي يف الكولونيل فحدَّق
برتقاليٍّا، ثوبًا ارتدت وقد فتاتي رأيتم لو «أودُّ قائًال: يمرح األمريكي الجندي وعاد

شعرها!» وعقصت
بنفيس، يجول ما أدرك قد الكولونيل أن أيقنت فقد ُمسرتيًحا؛ مقعدي يف واتَّكأُت

ووالء. عطف من نحوه أُكنُّه ما وعِلم
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اليوم»: «املرأة مجلة من التعب؟» من تنجو «كيف كتاب مؤلِّفة رامي» بينون «ماري قالت
عرف ولو أبًدا. التعب يُفارقه ال بعضهم ولكن أحيانًا، بالتعب يشعر إنسان كل «يكاد
باطلة أوهاٌم تُساِوره وأكثرنا تعبهم. لقلَّ تقتضيه؛ ما عىل وساروا التعب، حقيقة الناس
نزداد حتى الثابتة بالحقائق ننتفع ال فلماذا التعب؛ من يه تُنجِّ التي الوسائل خري عن

وسعادة؟» نشاًطا
الناشئ التعب كان مهما أنه ذلك العقل؛ أو البدن جهد عن ناشئ غري امُلزِمن التعب
بعض، عىل بعضه يرتاكم ال والتعب يُزيله. بأن كفيٌل ليلة فنوم شديًدا، البدن جهد عن
جهد غري أسباٍب إىل كله تعبه فمردُّ ُمعاًىف؛ سليًما وكان قاعًدا، يعمل كان إذا منَّا والرجل
طاقتنا معظم يستغرق عمل عن الناشئة السآمة أن والواقع عمله. يف يبذله الذي البدن

التعب. أسباب أعظم وحده هو
هو العمل فليس نفيس؛ سبٌب هو إنما امُلزِمن التعب لحدوث الحقيقي السبب إن
والرتدد كالهمِّ العمل، ساعة يف بنا يستبدُّ الذي األعصاب توتُّر بل التعب، لنا يجلب الذي

دة. املعقَّ الجنسية والخوالج والعجلة بالضعة والشعور والسآمة
للتعب. عالًجا ليست الراحة بأن العلم وينبغي

أي من أو تعبه، من قاعًدا يعمل الذي الرجل تشفي فلن الراحة طالت مهما إنه إذ
عمٍل أو يُخالفه عمل إىل آخر، عمٍل إىل الهمة رصف هو الشايف العالج بل آخر، ُمزِمن تعب
التسكُّع أما الناس. بُمخالطة االستمتاع إىل أو النفس، إىل أحب رياضٍة إىل أو منه، أشق
يشغله. جديد بيشءٍ يُزوِّده وال يُخاِمره، ا عمَّ العقل يرصف وال تغيري، وال بخري يأتي فال
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النشاط ينابيع ر يُفجِّ يشء من وما التغيري، إىل يفتقر والعقل الراحة، إىل يفتقر ال والبدن
املرء. باهتمام يستأثر شاغل سوى

للتعب. سببًا يكون أن قلَّ م الصُّ الُغدد اضطراب أن العلم ينبغي كذلك
للتعب، استهداًفا أكثر املرء يجعل الكظرية والُغدة الدرقية الُغدة إفراز نقص فإن
اإلنسان بدن يف وليس النقص. هذا عاديَة عنهم يردُّ بما البرش معظم زوَّدت الطبيعة ولكن
بثٍّا أكثر الُغدد وليست نشاًطا، بدنه تمأل أن وظيفتها الُغدد من ُممتازة خاصٌة طائفٌة
ُعرضة فهو النشاط، ُمفِرطة ُغدٌد بدنه يف كانت إذا واملرء والرئتنَي. القلب من للنشاط
البرشية القوة تلك يُحرِّك الهرمونات من أعظم يشءٌ وهناك العاطفة. ثورة فرط من لإلعياء

الحياة. يف بيشء الشغف وهو أال امُلتدفقة،
البدن. تعب حدَّة يكرس امِللح أن ثبت وقد

امللح، معه يخرج غزيًرا عرًقا يعرق البدن تجعل امُلفِرطة والحرارة الشاق العمل إن
لك بد فال وإذن التعب؛ ف يُخفِّ منه يفقده ما واسرتداد التعب، تُوِرث البدن يف امللح وقلة

تسرتده. أن ينبغي الذي امللح مقدار تعرف أن من
العمل. فرط عن بناشئ فليس األعصاب كالل أما

كان وسواء كثُر، وإن الشاق «العمل ريجز: أوستن الدكتور يقوله ما الثقات ويؤيِّد
الدكتور ويقول األعصاب.» بكالل أحد إصابة إىل قط يُفِض لم البدن، عمل أو العقل عمل

العمل.» فرط يُوِرثه كالًال ى يُسمَّ شيئًا أعرف «ال إيراوايل:
زمن يف النشاط َوْفرة ف تتوقَّ إذ الشيخوخة؛ عىل الزم رضبة ليس والتعب هذا
وتوقُّف وعمله، حياته يف بها مشغوًفا املرء يزال ال التي األشياء كثرة عىل الشيخوخة
يف العظماء من كثريٌ أتمَّ وقد العاطفة. د توقُّ عىل فه توقُّ وأكرب قليل، البدن قوة عىل النشاط
القوة ر يُفجِّ الذي هو فالشغف شبابهم؛ أيام يف وه أتمُّ ما تُضاِرع أعماًال شيخوختهم زمن

النفوس. يف الكامنة
النجاح. إدراك يف الذكاء من شأنًا أعظم فهو النشاط أما

ينطوي التي الذكاء رضوب من رضب كل يبعث الذي امُلحرِّك هو النشاط أن ذلك
«إن إمرسون: يقول الناجحني. جميع حيازتها يف يشرتك التي الصفة وهو املرء، عليها
يف ويؤيِّده النجاح، بلوغ يف الحكمة من شأنًا أجلُّ أنه وعنده نجاح.» كل رس هو النشاط

النفس. علماء ذلك
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يسري. أمٌر التعب عالج
عروقه يف يرسي الذي الثقيل اإلعياء ه يؤدُّ رجل من وضحاها عشية بني املرء ينقلب
النفيس الطب علماء أقام وقد ونشاًطا. قوًة ر يتفجَّ رجل هو فإذا املصهور، كالرصاص

هذا. عىل الدليل
التعب، عن مندوحة يف كانوا ثقيًال أو خفيًفا ا مسٍّ التعب هم يمسُّ الذين الناس وأكثر
التعب، غائلة من بَمنجاة هم فإذا املذكورة، الحقائق هذه يُراعوا أن إال عليهم كان فما
جوانحهم. بني ُمتدفقة ر تتفجَّ النشاط ينابيع يَروا أن وأعجبه وأرسعه يشء أيرس وإذا

النوم وفلسفة التعب

بينها من ليس أنه يف خالف وال وطبيعته، النوم رس يف واملذاهب النظريات تعدَّدت وقد
النوم رس تعليل يف تُراعى أن رأيي ومن األخرى. املذاهب دون جملته يف صحيح مذهٌب

ييل: فيما ص تتلخَّ وهي مًعا، املذاهب هذه جميع

املخ افتقار بسبب أجفاننا يف النوم دبيب نُحسُّ أننا وهي الدموية: الدورة نظرية (١)
الدم. إىل

امُلمتدة الشجرية الزوائد يف انكماش من يحدث النوم أن وهي العصبية: النظرية (٢)
يحلُّ الذي التعب بتأثري لها امُلماثلة األخرى بالزوائد لالتصال العصبية الخاليا نهاية يف
َمعاقد إىل النوم يتسلَّل الزوائد هذه بني فرتة الصلة وبانقطاع والتفكري، العمل من بها

األجفان.
طيلة املرء يها يؤدِّ التي األعمال أن وهي األكسجني: نفاد أو الكيمائية النظرية (٣)
االختناق هذا بسبب يأتي النوم وأن األكسجني، استيعاب عىل قدرته من تحدُّ النهار
تُساعد اء الصمَّ الُغدد إفرازات «إن القائل املذهب أيًضا النظرية هذه يف ويندمج الجزئي.
خالل ع تتجمَّ السموم من وغريه اللبني الحمض أن وهي التسمم، ونظرية النوم»، عىل

النوم. إىل وتدفعه جزئيٍّا، تخديًرا املخ فتُخدِّر النهار، ساعات
عند الراحة دور إىل ودعوة غريزة النوم أن وهي البيولوجية: النفسية النظرية (٤)
الذي التام الرتاخي بمجرد النوم ويحدث والفناء. االضمحالل الغرضمنع وأن الحيوانات،
اإلنسان عند الرتاخي عقب النوم يأتي إذ امُلشاَهدات؛ تؤيِّده رأي وهو العضالت. يُعاجل

السواء. عىل والحيوان
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ومن الطفولة. حالة إىل ِردَّة النوم أن وهي النفيس: بالتحليل املتَِّصلة النظرية (٥)
طلب سوى يُوِقظه وال تقريبًا، ساعة وعرشين أربًعا ينام الجديد الوليد أن به املسلَّم
إىل محاولة النوم بأن االعتقاد عىل يحملونا أن فرويد مذهب أصحاب ويريد الغذاء.

مهده.1 يف الطفل حالة إىل والعودة الحقيقة، عن والرتاجع االرتداد

ح. ع. وترجمة سادلر، تأليف الباطن، العقل 1
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الحياة إكسري عن الكشف محاوالت تِقف «لم «فومرو»: مجلة يف كيمبفرت ولدمار يقول
يُرَزق، حيٍّا فاوست دكتور زال وما التجريبي، العلم بظهور أو الوسطى العصور بانقضاء
الجمعيات من جمعية يف عضًوا أو الجامعات، من جامعة خريجي أحد اليوم يكون وقد

واألمصال.» والبكرتيا والهرمونات الفيتامينات عن فيها يُحاول العلمية
يُفوقونه املعارصين ُقرناءه فإن التفكهة؛ قبيل من املقام هذا يف فاوست ِذكر وليس
الغرض فما ذلك ومع العقاقري، املرضوخواص وأسباب األعضاء بوظائف إملامهم يف كثريًا
والغذاء والتيفوس ل والسُّ وباملالريا واإلسرتوبتومسني والبنسلني بالجراثيم معرفتهم من

اإلنسان؟ عن املوت شبح إلبعاد يكن لم إن والهضم،
لم وإن العدوى، أمراض ُمكافحة يف نجاًحا سلفه فاق الحديث فاوست أن والواقع
السن. يف الطاعنني — الخصوص عىل — تُصيب التي العجز بأمراض يتعلَّق فيما يُفْقه
الرسطان؟ رس هو ما عملهما؟ أداء يف والُكْليتان القلب ويخفق الرشايني تتصلَّب ملاذا
واألفمام واألنوف األعنُي تُنِتج تجعلها التي الرقابة من فجأة البرشية الخاليا تتحلَّل ملاذا
ذلك من بدًال م فتتضخَّ الصحيحة، أماكنها يف وتضعها العادية باألحجام واألذرع واألرُجل
بعُد نِصل لم الحيوية؟ أعضاءه وتخنق الجسم عىل تسطو لها، ضابط ال ُكتَل هيئة عىل
دون يُحول الذي اإلكسري إىل الحياة؛ رس إىل للوصول ُمتواِصل السعي أن غري جواب، إىل
املائة سن يف ينتشون والنساء الرجال ويجعل اإلنسان، جسم إىل واالنحالل الفساد تطرُّق

والعرشين. الواحدة سن يف الِبنية اء أصحَّ كانوا حني يفعلون كانوا كما
امُلعاِرضني طليعة يف السوفيتي، الطبيب بوجومولتس أ. ألكسندر دكتور كان وقد
أدعياء ومىض الشائعات، مة العالَّ ذلك عن شاعت وقد املائة. سن يف حتى املوت لقبول
ويختلقون املعجزات، إليه ينسبون بالده أعداء من الدعاة وأبواق امُلتعلِّمني وأنصاف العلم
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لحمتها ُمضِنية وتجارب رائعة، علمية جهاد صفحة ليُلطِّخوا األكاذيب؛ ون ويدسُّ األنباء،
األمد. طويلة شجاعة

األمراض كل التِّقاء يُعطى سحري مصٍل عن كشف بوجومولتس أن بعضهم فيكتب
حتى بل الرشايني، وأمراض ل السُّ عىل يقيض النتائج، بأعجب فيأتي الرسطان، حتى
(ازدواج الشيزوفرينيا ِباسم املعروف الجنون من الرهيب النوع وذلك الرسطان، عىل
سن بلوغ يتعاطاه من لكل ويُتيح التسعني، سن يف تحمل النساء ويجعل الشخصية)،

املائة. بعد الخمسني
ال النظرة، واقعيَّ عامًلا كان فقد االختالفات؛ هذه عن مسئوًال بوجومولتس يكن ولم
حياته من أمىض قديًرا، اثة بحَّ كان األحالم. يف الكثريون، يفعل كما حياته، جلَّ يُميض
حديثة، أساليبه أو نظرياته تكن لم بل وعالجها، العمر إطالة مشكلة درس يف عاًما ثالثني
تنفع لم إن فكرة وهي فكرته. عليه شيَّد الذي العميل العلمي تراثه سوى لديه كان وما

البرش. آالم من ف وتُخفِّ الطب، ستُساعد األقل عىل فهي األبد، إىل أعمارنا إطالة يف
العهد: قديمة أسئلًة يتساءل الطب، ميدان يف أسالفه كبعض بوجومولتس، ذهب
اآلدميني نحن ونتقلَّص د نتجعَّ وملاذا العمر؟ من سنة ٢٠٠٠ لتبلغ األشجار تعيش «ملاذا
فتارة الطب؛ علم ر بتطوُّ أسئلته عن األجوبة ت تغريَّ ولطاملا السنون؟» بنا تقدَّمت كلما
غذاء إىل بالعودة يُقال وتارًة الدم. نقل عمليات أُجريَت ثَم ومن الدم؛ إىل السبب يُعزى
الهضمية. للقناة إجهاد من دة املعقَّ الحديثة الطهي أساليب يف ِلما السهل؛ شني امُلتوحِّ
لتناُول األطباء عىل نرتدَّد بدأنا النقص، بأمراض وعالقتها الفيتامينات عن ُكِشف وعندما
الجنس هرمونات الهرمونات، وأعقبتها و«ل». «ك» إىل و«ب» «أ» بني تُحىصمنها، ال أنواع
السن يف الطاعنني إىل ان سريدَّ أنهما وستيناخ فورونوف ودعوى الخصوص، وجه عىل

بعيًدا. ذلك مع ظلَّ الحياة إكسري أن إال حني، إىل ولو الشباب حيوية
من العملية هذه يُخاِلط ما إىل نفسه بوجومولتس ويُشري يسريًا. أمًرا ليس العجز إن
الُقوى وتأثري للعدوى، والتعرض الصحية واملعيشة والبيئة الغذاء منها ُمتعددة، عوامل
عىل القنوط يستوِل ولم القليل. سوى بعُد عنها يُعَرف لم التي والكهربائية الكيماوية
ثَم ومن الِخَضم؛ الخليط هذا وسط غايته إىل الوصول صعوبة أمام السوفيتي العالم
مىض فيما تُعدُّ الوصلة األنسجة وكانت الوصلة. األنسجة طريق عن َمصله إىل ل توصَّ
بعضها واألعصاب واألعضاء العظام تماُسك يف األسمنت مقام تقوم بنائية مادة مجرد
تكن لم إن فهي األسمنت؛ من أكثر هو ما فيها فاستشفَّ بوجومولتس أما بالبعض.
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البادر املوت عليه أطلق ما النتيجة وكانت والوهن، االنحطاط سبَّبت حال خري عىل سليمة
املائة. أو الثمانني أو السبعني سن يف

من معنيَّ نوع من اإلفادة يف ومتشنيكوف بورديت أبحاث بوجومولتس استلهم وقد
التي األبحاث وهي امُلقاومة، عىل قدرتها وُمضاعفة والخاليا األنسجة لتنشيط األمصال

األمصال. لتلك الصحيحة املقادير تعيني إىل االهتداء عن األخريَين لعجز فت توقَّ
فنية أساليب ُمخِرتًعا وصرب جَلٍد يف ويبحث يعمل ومىض بوجومولتس، تقدَّم هنا
وبدأ الصالحة. املناسبة املقادير عرف حتى والكشف، للتجربة جديدة ووسائل حديثة،
بالعجائب تأتي سوف أنها ُمدٍَّع غري ،١٩١٥ سنة يف ACS أمصال يحقن بوجومولتس
ق يتحقَّ لم أمٌر وهو التجارب، حيوانات يف األورام وقف يف امَلصل نجح وقد واملعجزات.
ظهورها حال الخبيثة األورام بإزالة القول إىل بالعالم حدا ا ممَّ اآلدميني؛ املرىض يف بعُد
من الحالة هذه مثل يف الورم يمنع ما غالبًا َمصله أن بوجومولتس ويؤكِّد الجرَّاح. بِمبضع
ُمقاومة يف نجح امَلصل أن كما الطب. عالم يف األثر بالغ حدٌث ذاته حد يف وهذا العودة.
خري أما العقلية. األمراض بدور املرىض بعض شفاء عىل وساَعد العدوى، أنواع بعض

امُلعدية. األمراض ويف تلتئم، ال التي العظام وكسور الجروح عالج يف فكانت نتائجه
الحامل لألم الوالدة قبل بل الوالدة، منذ َمصله بحقن يبدأ بوجومولتس كان ما وكثريًا
االسم ساطع وأصبح امَلصل، نجح أن بعد وذلك العدوى)، ضد االحتياط سبيل (عىل
يُشري كان فقد َمصله؛ عىل يقترص بوجومولتس كان وما الحديث. العلم فتوحات بني
ذلك رضورة عىل ويُرصُّ النشاط، عىل والدأب الجيد والطعام الصحية واملعيشة بالرياضة

رشيد. أمني طبيب كأي
األمراض مختلف عىل تأثريه ملعرفة َمصل تجربة وأمريكا أوروبا علماء يُواِصل واليوم
الوقت، بعض ُمِيض قبل األبحاث تلك نتيجة تُعَرف ولن والشيزوفرينيا. كالرسطان والِعلل
يمكن العلمي، الكشف هذا قيمة عىل الحكم يصُدر أن وإىل ص. وتُلخَّ وتُصنَّف تُحلَّل وحتى
يكن لم وإن فهو واقعية؛ أسٍس إىل ُمستِند بوجومولتس كشف بأن ُمغاالة دون الترصيح
با، الصِّ وميعة الشباب عنفوان يف نفعل كنَّا كما املائة، سن يف الغرام تطاُرح من سيُمكِّننا
اسرتعى أنه إىل هذا املرض. قهر عىل الطبيب بها يستعني األثر طيِّبة أداًة سيكون فإنه

«الفصول». الوصلية األنسجة أهمية إىل األنظار
أمام لوجه وجًها وضعتنا بوجومولتس، أخريًا ثم ومتشنيكوف بورديت جهود إن
حية، آلًة الجسم نعدُّ هذا العلمي عرصنا غضون يف ونحن البادر. واملوت العجز مشكلة
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اآللة هذه تُفكَّك ال فِلَم واملفاصل، العضالت إىل ارتكاَزها الكيمياء إىل ترتكز آلٌة لكنها
واألطباء حون امُلرشِّ فعل لقد بعضِقطعها؟ تتآكل وملاذا ُشيِّدت؟ كيف لنرى األولية لِقطعها
من اإلبدال وسيلة إيجاد من أقل أو قرن بعد نتمكَّن أن امُلستبَعد غري من وأصبح ذلك،
وقد كهربائية. ثالجٍة يف الغرض ذلك ملثل به ُمحتَفًظا صحيًحا آخر عضًوا ُمعتلٍّ عضٍو
ننقل ونحن ثانية. يُبِرص أن األعمى مقدور يف فأصبح العني، قرنية استبدال إىل العلم ق ُوفِّ

الحياة. إنقاذ إىل ذلك يؤدِّي ما وغالبًا مريض، آلخر صحيح جسٍم من الدم
تتوالد خاليا من مصنوعون فنحن تكويننا؛ إىل راجع العمر إطالة مشكلة جوهر إن
الخاليا أنواع أبسط توالُد كيفية ُمشاهدة اإلمكان ويف نهاية، ال ما إىل املناسبة الظروف يف
االثنتنَي من وكلٌّ خليتنَي، تنقسم فالخلية امِلجهر؛ تحت (الربوتوزون) الربوتوبالزمية
«إن قيل: هذا أجل من األبد. إىل االنقسام عملية وتستمرُّ أخرينَي، اثنتنَي إىل الجديدتني
ظلَّ باراميشم، يُدعى صغري كائن انقسام وودرف ل. ل. األستاذ تتبَّع وقد خالدة.» الخلية
عت تجمَّ وإذا اإلنسان. حياة يف سنة ٢٥٠٠٠٠ يُعاِدل ما أي جيل؛ ٩٠٠٠ خالل يتوالد
يف آخر، بمعنًى أو امُلغَلق»، «النطاق العلماء يه يُسمِّ فيما الدقيقة والخاليا األجسام باليني
وتنقيض «نوبل». أو «جون» أبواه اه وسمَّ طفًال، الحشد ذلك أصبح عضوي؛ كائن كل
بعد والثمانني السادسة بالًغا منزله يف جون قىض فقد ُمثري؛ بنبأٍ تُفاجئك حتى األيام
مجموعة وهو اإلنسان هذا تُويفِّ ملاذا أصًال؟ حدث الذي ما إلخ. … طويًال يُمِهله لم مرض
بدأ جون أن تفسرياٍت من فنا ترصُّ تحت العلم يضعه ما أقىص الخالدة؟ الحية الخاليا من
عىل الخاليا من منه فائدة ال ا ممَّ يتخلَّص حياته طوال كان وأنه الطفولة، سن يف يموت
ألنه فذلك والثمانني، السادسة سن بلوغ استطاع كان إذا وأنه وفضالت، نفايات صورة
كان جون وفاة الطبيب أعلن وعندما منها. التخلص يف منه الخاليا صنع يف أرسع كان
السوفيتي االتحاد يف وفاتهم أُعِلنت من بعض أن فالواقع علميٍّا؛ ُمخطئًا قانونًا ُمصيبًا
عدًدا إن قلبه. ورضبات سه تنفُّ ف توقَّ عندما يُمت لم وجون الحياة، إىل إعادتهم أمكن
وقد أُخريات، طويلًة سنواٍت وظائفه تأدية ُمواصلة يمكنه وكان سليًما، كان أعضائه من
لم فهو الوفاة. شهادة عىل الطبيب ع وقَّ أن بعد حتى حية األعضاء تلك بعض خاليا ظلَّت
الخلية تموت حني يحدث ما معرفة أمكنَّا فإذا جثته؛ يف األخرية الخلية موت عند إال يُمت
دراسة عىل البيولوجيني انكباب رس وهذا إطالتها. وأمكننا الحياة، ماهية معرفة أمكننا
تظل حني يف جون موت سبب عن للكشف يسَعون وهم الحياة، معرفة عىل انكبابَهم املوت

حية. خالياه
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أو به التعجيل يمكن ا ممَّ الكيماوية والتفاعالت كيماويتان، واملوت العجز وعمليَّتا
الطعام أقل أُعِطيت حني التجارب فرئان عمر أُطيل وقد الحرارة. درجة بتغيري إبطاؤه
أبطأ تستهلك ا ممَّ أقل منه الفرئان وتناُول كيماوي، الطعام فإن الحياة. قيد عىل لحفظها
درجة بخفض املائة يف ٩٠ الحرشات بعض عمر إطالة أمكن وقد وأرجأه. موتها من
عند اإلنسان حرارة بدرجة االحتفاظ أمكن لو أنه العلماء بعض وقدَّر تربيتها. حرارة
ولكن سنة، ١٩٠٠ اإلنسان حياة لطالت — مستحيل أمٌر وهو — فهرنيت درجة ٣٢٫٨
مع يقظة، غيبوبة شبه يف والعيش والنشاط الحياة معاني زوال معناه أليس ثمن؟ بأي
يف أيكون والطبيعة؟ الكون بمباهج التنعم وعدم واإلحساس، اإلدراك من كبري قدر فقدان

الحياة؟ إكسري عن البحث عناء يُربِّر ما إذن عام األلف حياة
ِقطع ابتياع يمكننا سيارًة كان لو كما البرشي، الجسم ُمعالجة استحالة نُشاهد وحني
واستحالة أجسامنا، تربيد بدون نهاية ال ما إىل الحياة عىل الحصول واستحالة غيارها،
ونحن املوت. إىل الحاجة قيمة نُدِرك العظيمة؛ اإلنسانية واالنفعاالت باملوسيقى االستمتاع
الركون، سوى يبَق ولم التطور، رضورة النتفت األبد، إىل النهاية تجنُّب إمكان افرتضنا لو
ببال. يخطر ال ا ممَّ موت دون التطور ألن ذلك منها؛ أعىل إىل الدنيا الكائنات ر تتطوَّ ولن
الربوتوبالزما. يف النشاط دبَّ سنة باليني بضعة منذ العلم: يرويها حكايًة إليك
والطيور والزواحف واألسماك النباتات تطوَّرت منها الحياة، صور أدنى هي والربوتوبالزما
وقد وانقرضت. األنواع ماليني، ربما بل آالف، ظهرت وقد اإلنسان، أخريًا ثم والثدييات،
بد ال أنه عىل امُلتواصلة، العملية هذه من الغرض ِذكر يف الخوض يتجنَّبوا أن العلماء اعتاد
أسمى قطًعا هو واإلنسان أبدي. نحٍو عىل أعىل إىل أدنى من التطور الستمرار غرض من
بسبب بل الجسماني، تكوينه بسبب ال إنسان وهو اللحظة، هذه حتى امُلنتَجة الحياة صور
وإمكانه واالستنتاج، التنبؤ عىل املحدودة وقدرته له، يحدث ما ووعيه إدراكه وموهبة عقله
عن اإلنسان يُفرِّق ما أهم وهذا وموسيقى. ورسًما شعًرا خواطره عن يُعربِّ أن الفكري

واملوت. الحياة أغراض من كثريًا يُفرسِّ التطور وهذا القردة، بني شبيهه
املخ، ن تكوَّ وقد مستمر. دافٌع الطبيعة يف التطور أن عىل بارز َمثٌل اإلنسان مخَّ إن
فلدينا الحيوانيني، أسالفنا أمخاخ من كبري خليٍط من وتحوير، وتعديل تغيري طول بعد
تُحب، كما ونُحب تتعارك، كما نتعارك نحن ولهذا واألسود؛ واألسماك الطيور من فيه

كالحيوان. ونسلك
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من نوًعا أربعون أو ثالثون وذهب جاء وقد يكتمل وكيف بعد، التطور يكتمل ولم
بكني، إنسان فهناك الحفريات، من ثابت وهذا األخرية؟ سنة مليون النصف خالل اإلنسان

هايدلربج. إنسان روديسيا، إنسان جافا، إنسان
الكلمة بأننا الظن إىل يدعونا الذي ما اآلن؟ هم أين الغابة. سادة يوًما كانوا هؤالء كل

التطور؟ عالم يف األخرية
فمعناه الخلود أما تُعطِّله. أو التطور دوالب تُوِقف ال سنة ١٥٠ أو ١٠٠ معيشة إن
األعماق. إىل تدهُور هذا ويف بأيدينا، البيولوجية مصائرنا سنتناول حينئٍذ ألننا الحي؛ القرب
تسعى إنها جليل. اتجاٍه عن لتكشف وغريهما وروديسيا بكني إنسان الطبيعة لفظت لقد

الهزيل. الطري مايض وعن قليًال، النمر عن وأبعد املالك، إىل أقرب كائن لخلق
عن فلننرصف نهاية ال ما إىل الخلود أما والخمسني. املائة أو املائة حتى فلنِعش

فيه. التفكري
عبثًا؟! وقته فيه يُنِفق فلم واقعيٍّا، بوجومولتس يكن ألم
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بسيطة! بداءٌة إال هو إن الذرية الطاقة اكتشاف إن
الطبيعة، رس عىل تنطوي إنها الطاقة، غري كثرية أخرى أشياء عىل تحتوي الذرَّة فإن
أُسِدل طاملا الذي السرت عنه ويُزيحوا يكشفوه، أن هم همَّ العلماء جعل الذي هو الرس وهذا

عليه.
البذرة؟ من والشجرة البيضة، من الكتكوت يخرج ملاذا

هللا؟ شاء ما إىل فثمانية، فأربعة اثننَي امليكروب ينقسم ملاذا
حيَّة أنسجٍة إىل نرشبه، الذي اللبن كوب أو نأكلها، التي اللحم رشيحة تتحوَّل كيف

الجرح؟ يلتئم كيف كله: هذا من أبسط بل الالزمة؟ بالطاقة نا تمدُّ
شافيًا، جوابًا تطلب العلماء عقول عىل تُلحُّ فتئْت ما ِمثلها وكثريًا األسئلة هذه إن
وسط طريقهم سون يتحسَّ طويلة قرونًا العلماء ظلَّ لقد نُجيب؟ لكي أخريًا األوان آن فهل
سيُصيب انقالبًا فإن األسئلة، هذه عن يُجيبوا أن لهم أُتيح ومتى ة. املشقَّ بالغة صعوبات
يف قنبلتنَي انفجار خلَّفها التي الدهشة من مًدى وأعمق مغًزى أبلغ هو انقالب كله؛ العالم
القيم وإىل اإلنسان وإىل الحياة وإىل والكون النجوم إىل نظرتنا فإن ونجازاكي. هريوشيما
حقائق. من العلماء معامل عنه ض تتمخَّ بما شديًدا تأثًرا يتأثَّر أن كفيٌل ذلك كل واملعاني،
أستطيعه ما وكل واضحة، دقيقًة إجابًة ذلك عن أُجيبك أن أستطيع ال الحياة؟ هي ما
فيه النظام أن هو الحياة عالم به يتميَّز ما فأهم الحياة؛ خصائص أهم لك أذُكر أن هو
فقست ما فإذا مرتَّب، منظَّم جسٌم إال هي إن فالبيضة ِمثله؛ نظاٍم عن دائًما ض يتمخَّ
وإىل نظام من نظام إذن فالحياة الفرخ؛ وهو والرتتيب النظام يف غاية آخر جسًما أنتجت

نظام.
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وإن لها. معنًى ال فوىض إىل دائًما النظام يتحلَّل فهنا الجماد؛ عالم كذلك وليس
الشمس منها ن تتكوَّ التي الذرَّات من تتألَّف كلها الحية الكائنات وأجسام أجسامنا
التي الهوَّة بها نعُرب أن نستطيع وسيلة من فهل هذه، أرضنا عىل يشء وكل والنجوم
زال ال صدِّقني ولكن بسيًطا، أمًرا ذلك لك يبدو قد الجماد؟ عالم من الحياة عالم تفصل

أمرهم. من حرية يف العلماء
الجديد الذباب فإن الفاكهة، ذباب بيض عىل كافية مدًة السينية األشعة سلَّطت إذا
ليست ما ومنه العيننَي، أحمر هو ما فمنه الشذوذ، يف آية يخرج البيض عنه يفقس الذي
عىل الحائز رشويدنجر، أروين العالمة فرسَّ وقد اإلطالق. عىل له شعر ال أو أجنحة، له
تحديد عن املسئولة العوامل وهي «الجينات»، بأن ذلك فرسَّ الطبيعة، يف نوبل جائزة
نفسها! إعادة عىل قادرة الرتكيب دة معقَّ بلوراٌت إال هي إن الخلية، داخل النسل صفات
الطبيعية أو الكيميائية الظروف بتغريُّ أخرى كيميائية مادة أية تتأثَّر كما تتأثَّر وهي
ما لذلك تبًعا يتغريَّ الجينات تركيب يتغريَّ وإذ السينية. وكاألشعة كالحرارة بها، امُلحيطة
ولكن األجنحة، وتقع الشعر ويتساقط العيون فتحمرُّ صفات؛ من الجديد للنسل تُوِرثه
آدميٍّا؟ أو ِحصانًا أو طائًرا النتاج كان هل تُحدِّد تجعلها التي القوة الجينات لهذه أين
الذي ما الخلية، يف الجينات عىل املحتوية اللفائف وهي الكروموزومات، يجعل الذي وما
أبيه عن بعضصفاته الولد يرث حتى بديع، هنديسٍّ بشكٍل نفسها ع وتُوزِّ تنقسم يجعلها

ويُحرِّكه؟! امُلحَكم النظام هذا وراء يكمن عقل أي أمه؟ عن وبعضها
فهذه األينية، األحماض هي (الربوتوبالزم) الخلية يف الحية املادة تركيب وحدة إن
املوسيقى، دنيا أن وكما نوعها. يكن مهما الربوتينات منها ن تتكوَّ التي البناء أحجار هي
من َمبنية كلها صغرية، وأراجيز أغاٍن إىل وأوبرات سيمفونيات من املختلفة بدرجاتها

األيني. الحامض وحدتها الحياة كذلك غري، ال نغمة ثالثني
التقطري، وقناتَي االختبار أنابيب يف الحياة نخلق أن أردنا إذ به نبدأ ما أبسط ولعل

«الفريس». هو به نبدأ ما أبسط لعل
العلماء بني ونقاش كبري شك مجال حياته أمر زال ال األجسام من نوع هو والفريس
ويكفي األطفال، وشلل والحصبة كاألنفلونزا امُلنترشة األمراض من كثري سبب وهو يفُرت، ال

كله. عليه يقيض لكي الطباق ورق من ورقة عىل منه قليل وضع
الحد هذا وعند بسيطة، خلية خلق نُحاول أن لنا ُحقَّ الفريس تمثيل يف أفلحنا فإذا
يتولَّوا أن أجدر فهم والتطور؛ الوراثة علماء يد يف األمر ونرتك ُهنيهًة نِقف أن بنا يجُدر

راقيًا. حيٍّا كائنًا منه ليجعلوا وتوجيههم برعايتهم الجديد املخلوق هذا
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الصبغة هي قريب عهد حتى العلمي والتفكري البحث عىل الغالبة الصبغة كانت لقد
عنارصها، إىل املركبات وتحليل مركبات، إىل املخاليط بفصل العلماء وُشِغل التحليلية،
وانطلقت وحطَّموها، فهاَجموها الذرَّة، إىل بهم املطاف وانتهى ذرَّاتها. العنارصإىل وتفكيك

كان. ما وكان أوكارها، من والربونات أفالكها، من اإللكرتونات
من جانبًا (الرتكيبية) التمثيلية الطريقة يُولُون أخذوا العلماء من بعًضا أن إال
والوقود الغذائية املواد تمثيل وأصبح قلَّتها، عىل النتائج وبََهرتهم وبحثهم، تفكريهم

املنال. سهل أمًرا واألدوية
هل تُرى أنفسهم! تمثيل نفسها؛ الحياة تمثيل يريدون أعىل، آفاٍق إىل بعضهم وحلَّق

القريب. الغد طوايا يف ذلك علُم سيُفلحون؟

آباءهم يقتلون الذين األبناء

أن قبل يحُسن لندن: بجامعة البرشية األجناس علم أستاذ مالينوفسكي، فسور يقول
العالم نظرية هي مشهورة، أخرى نظريٍة عن نُحدِّثك أن االجتماع1 علماء رأي نعرض
القصة من العقدة هذه اسم فرويد استعار وقد «أوديب»، عقدة عن فرويد النفساني
عىل مرة من أكثر أبيض جورج مثَّلها التي امللك أوديب قصة وهي املعروفة، اإلغريقية
شابٌّ وهو وعاد أباه، يعرف ال نشأ أوديب امللك ابن أن القصة وخالصة األوبرا. مرسح

مأساة. فكانت األمر؛ له انكشف ثم أمه، أي امرأته، ج وتزوَّ امللك، فقتل
األبناء بني اإلنسانية للعالقات رمًزا التمثيلية أو األسطورة هذه من فرويد واتخذ
وعنده آباءهم»، ويكرهون أمهاتهم يُحبُّون الذكور األطفال «إن فقال وأمهاتهم، وآبائهم
فرويد مذهب أن عىل جنيس، حبٌّ فهو املعروفة؛ العاطفة مجرد من أكثر الحب هذا أن
هذه أن وعىل اإلنساني، السلوك أنواع لجميع الدافع الجنسية الغريزة جعل عىل يقوم

الوالدة. منذ الطفل يف قائمة هي بل امُلراهقة، عند تظهر ال الغريزة
باألصل يختصُّ فيما التفصيل2 من يشء يف فرويد رأي عىل نطَّلع أن أيًضا ويحُسن
يجتمعون كانوا البدائية الحياة يف اإلخوة «إن فرويد: يقول األب. قتل إىل األبناء يدفع الذي

الجديدة. الدنيا 1

الجديدة. الدنيا 2
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العواطف هذه وإن بينها، فيما ُمتناقضة عواطُف أبيهم ضد تُحرِّكهم ثائرة، عصبة شكل يف
األب يكرهون فهم غر؛ الصِّ منذ األبناء نفوس يف العصبية االضطرابات رس هي امُلتناقضة
يف ولكنهم الجنسية، ومطالبهم السلطان إىل ونزعاتهم رغباتهم سبيل يف بشدة يقف ألنه
شهوة ويُرُضوا سلطته، عىل يقضوا أن وبعد ويُقدِّرونه. يُحبونه فيه يكرهونه الذي الوقت
وبينه؛ بينهم باملساواة يشعرون بحيث منزلته إىل أنفسهم ويرفعوا الجامحة، البُغض
ثم املظاهر، هذه أحد والندم مداه، أبعد إىل والحنان العطف يف تذهب مظاهر إىل ينقلبون
ا ممَّ كله وهذا الحياة. قيد عىل كان ا ممَّ أكثر ومنزلته بقدره ويعرتفون موته، بعد لونه يُبجِّ
وبحكم حياته، يف أبنائه عىل يُحرِّمه األب كان ما إن ثم الناس. مشاعر يف اليوم نُشاهده
… قبل من قدَّموها أن سبق التي الطاعة بدافع أبنائهم عىل أيًضا األبناء يُحرِّمه حياته

جماد أو نبات أو حيوان وهو «الطوطم»؛ تُقدِّس فإنها البدائية الشعوب أبناء أما
كما قتله، ويُحرِّمون الطوطم عىل االعتداء يمنعون القداسة هذه بحكم وهم يعبدونه.
روا كفَّ عليه اعتدوا فإذا الطوطم؛ بديل هو واألب البقرة. قتل تحريم يف الهند أهل يفعل

أبيهم. بنساء االتصال عن باالمتناع ذنبهم عن
ومحرَّمات قوانني وضع يف وأرسعوا امُلذِنبون، األبناء اجتمع القتل جريمة ت تمَّ فإذا
تنتقل التي للحضارة األوىل البذور حياتهم يف يضعون إنهم أي اجتماعي؛ ونظام دينية

اإلنسانية.» تاريخ تجتاز بحيث جيل، إىل جيل من الوقت ذلك منذ
البدائي، املجتمع يف الحضارة أصول كانت هل الحل: عسرية مشكلة بإزاء إذن نحن
األصول هذه أن أم مولدها؟ يف السبب هو اآلباء قتل بأن القائلة فرويد نظرية تصحُّ فال
والعادات والقوانني األبناء يد عىل املقدَّسة األشياء ظهور تعليل إىل فتحتاج قائمة، تكن لم

والتقاليد؟
هو االعرتاضات هذه وأهم عليها، االعرتاض يمكن السابقة فرويد نظرية أن غري
بدون الجريمة هذه الناس يرتكب أن يُعَقل كيف إذ واستمرارها؛ األوىل» الجريمة «دوام

اإلنسانية. عىل امُلتعاقبة األجيال عىل انقطاع
يجهل «ال فيه: يقول جديد، بفرٍض أو جديدة بنظريٍة االعرتاض هذا عىل فرويد ويردُّ

العادية.» النفس إىل صورتها وتنتقل وظيفتها، تؤدِّي جمعية نفس وجود أحٌد
هذه انتقال مع القتل ظاهرة تعليل يف يكفي ال جمعية نفس بوجود القول أن غري
القول الجمعية النفس بوجود القول إىل فرويد يُضيف ولهذا البدائية؛ الحياة منذ النزعة
إىل جيل من معه وانتقل السنني، آالف منذ اإلنسان صحب قد باملسئولية الشعور بأن
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لها، ذكرى بأي الحارض اإلنسان يحتفظ ال أوىل بجريمٍة تتَّصل املسئولية هذه وأن جيل،
ثم معاملتهم، ويُسيئون بأبنائهم فيها يستبدُّون اآلباء كان تاريخية مرحلًة هناك وأن

حكمهم. سوء من وتخلَّصوا اآلباء، استبداد عىل قَضوا األبناء من جيل ظهر
الجمعية»، «النفس فكرة بتأييد يُعزِّزها أن أراد نظريته، بتهاُفت فرويد شعر فلما
بموت انقطاع فيها يحُدث فال اإلنسان، عند النفسية الحياة استمرار يف الوصل همزة وأنها
لم فإذا الشعوب. نفسية أو االجتماعي النفس علم يوجد أن يمكن ال ذلك وبغري األفراد،
جيل كل يضطرُّ فسوف األجيال، مدى عىل تستمر بحيث جيل إىل جيل من النفسية تنتقل

ورقي. تقدُّم كل مع يتناىف ا ممَّ جديد؛ من الحياة تعلُّم إىل
الراسخون امُلحَدثون االجتماع علماء يقبَلها ال خرافٌة الجمعية» «النفس ب القول أن غري
امُلكتَسبة، النفسية لالستعدادات الوراثي باالنتقال القول كذلك يقبلون ال وهم العلم، هذا يف

النفسية. الفرد ُقوى نطاق يُفوق فيما النفيس باالستمرار وال
ويعيش الجيل، فيها ينشأ التي البيئة يف ينظرون فإنهم البرشية األجناس علماء أما
البيئة هذه وتتكوَّن امُلقِبل، الجيل ملصلحة به يحتفظ ا ممَّ تجاربه منها ويأخذ البيئة، لهذه
يه نُسمِّ خاص بطابٍَع تتميَّز ا ممَّ الفكر وأساليب والتقاليد املادية األشياء مجموعة من
اجتماعية، ولكنها الفرد، من أعىل حضارٍة من بها يتصل وما البيئة هذه الحضارة.
البيئة وتصلح وتُشكِّله. فيه تؤثِّر ثَم من وهي يصنعها، الذي هو اإلنسان نفسية. وليست
ويف اإلنسانية. قيمة يف يزيد بما وُمبتَكراته اإلنسان نوازع عليه تنعكس ميدانًا تكون ألن
فنحن تجربته؛ ق يُحقِّ ما الفرد منه يستمدُّ الذي الوحيد امُلستودَع هي البيئة نفسه، الوقت
لها. والنقل والحفظ الخلق مصدر هي البيئة أن لنا تبنيَّ الحضارة عنارص حلَّلنا إذا
وليدة هي بل اإلنسانية، الفطرة يف أصيلة ليست النفسية الُعَقد أن التحليل هذا لنا ويُبنيِّ

الحضارة.
هي أوديب عقدة أن ويرى «جونس»، ى يُسمَّ جديد نفسانيٌّ عالٌم فرويد مع ويتفق
يقبل وهو حضارة، كل عىل سابقة العقدة وهذه البرشية، العواطف من كثري يف األصل

األجيال. خالل الوراثة طريق عن اإلنسانية الدوافع انتقال نظرية كذلك
اإلنسانية وقبل التاريخية العصور قبل األرسة «إن البرشية: األجناس علماء يقول
الُعرف؛ تأثري عىل خارجة فطريٍة غريزيٍة بروابَط ببعض بعضهم ُمرتِبطني أفرادها كان
اتصال إن ثم والرشائع، القوانني وال واللغة الكالم تعرف ال الحيوانات ألن نظًرا وذلك
انتهى فإذا الجنسية، الصلة فصل يف الطبيعية الجاذبية طريق عن يتم باإلناث الذكور
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جديد بدافٍع الزوجان انرصف األنثى حملت فإذا جنسية، صلة أي تتمُّ فال الفصل ذلك
فإذا الحمل، أثناء األنثى يحمي الذي الحارس دور فيها الذكر حسُب ُمشرتكة حياٍة إىل
والعناية الصغار إرضاع إىل والحاجة األمومة، غرائز نفسها يف استيقظت األنثى وضعت
وحمايتها لها، الطعام عن والبحث الجديدة، األرسة عىل بالسهر الذكر يقوم بينما بهم،

األعداء. من
من بالنوع لالحتفاظ بد فال طويلة، القردة عند والرضاعة الحمل مدة كانت وملَّا
هذا يصبح أن إىل والدته، وبعد املولود ظهور قبل واألنثى الذكر عند محبَّبة عاطفة ظهور
مرحلة إىل يصل يكاد وما غريه. عن مستقالٍّ بنفسه الحياة ُمواجهة عىل قادًرا الصغري
عن يختلف وهذا باألرسة. االحتفاظ إىل الدافعة البيولوجية الحاجة تختفي حتى النضج
مرحلة إىل ووصولهم األطفال نُْضج بعد قائمة تظل األرسة روابط ألن اإلنسانية؛ األرسة

آبائهم. عن استقاللهم بل الرجولة،
الذكر فيها يهجر القردة» «مثل الراقية الثدييات أن تبنيَّ الحيوان عالم إىل نظرنا وإذا
حماية عىل وأقدر شبابًا أكثر ذكٍر إىل مكانه عن ُمتخلِّيًا األرسة، الشيخوخة يبلغ حني
عىل بل السن، يف التقدم مع تَْرقى ال الحيوان صفة ألن النوع؛ مصلحة يف وهذا األرسة.
أموره تجري الطبيعية الحالة يف فالحيوان األرسة. عىل ثقيًال عبئًا العجوز يُعدُّ النقيض
أوديب عقدة أن من وجونس فرويد يقوله ما ينفي وهذا َكبْت، أو د تعقُّ أو صعوبات دون

الحضارة.» ظهور وقبل اإلنسانية قبل اإلنسان يف قائمة
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هناك كان وإذا قليًال، إال للغني الجنسية الحياة عن للفقري الجنسية الحياة تختلف ال
من العادية البيولوجية الطبيعة إىل وأقرب أكمل للفقراء الجنيس النظام أن فهو اختالف
التعقيدات عن لنا تكشف مجتمع أي يف امُلجِرمني طبقة طباع دراسة ولكن األغنياء، نظام

األخالقية. ُمثُلهم يف الحال هو ِمثلما الجنسية، حياتهم يف والشذوذ
املجتمع يف واالنطواء االنسجام يف يُخِفق شخٌص ُمجرًما يستحيل الذي والشخص
حياته، يف مرحلة وكل وجوده من ناحية كل يف أثره يرتك اإلخفاق وهذا فيه، يعيش الذي
امُلعادي السبيل هذا ينهج إذ وهو وجوهه، جميع يف للمجتمع ُمعاِديًا شخًصا فيصبح
املجتمع لحماية الوسائل كل تتخذ ُمجرًما، َجْعله إىل النهاية يف الدولَة يضطرُّ للمجتمع

رشوره. من
جريمة ارتكابه بمجرد ُمجرًما يُعدُّ الشخص أن العاديني الناس بني السائد والرأي
إرصار. وسبق عمد عن تصُدر ولم الخاطر، عْفَو الجريمة هذه جاءت ولو حتى خطرية،
بصفة ُمرتِكبها لَوْصم بذاتها تكفي ال ولكنها للقانون، خرًقا تُعدُّ األعمال هذه وِمثل
وينمو ُمبكرة، سنٍّ يف املجتمع كراهية عىل ينشأ شخص فهو الحقيقي امُلجرم أما اإلجرام.
امُلجرمون هؤالء يبدو األحوال من كثري ويف أعواًما، ويستغرق تدريًجا نفسه يف الشعور هذا

معهم. ُولِدت قد املجتمع عىل الثورة بذور وكأن
طبيعتهم أن وامُلعتَقد عقليٍّا، املريضة الشخصيات من تُعدُّ الشخصيات هذه وِمثل
الطفولة طور ويف آذانهم. شكل أو أعيُنهم لون مثل األصيلة نفوسهم من جزء اإلجرامية
األطفال. سائر عن واختالفهم شذوذهم عن تكشف أعمال اقرتاف يف األشخاص هؤالء يبدأ
الكبري واالستهتار الشديدة، القسوة أمارات عليهم تبدو السادسة أو الخامسة سن ويف
امللكية بحقوق للغري لالعرتاف االستعداد وعدم الذات، حب يف واالنغماس الغري، بسعادة
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البؤساء األطفال هؤالء تاريخ ويمتلئ األدب. قواعد ألبسط الخضوع ورفض احرتامها، أو
السيكوباتي. السلوك هي وظاهرتهم ُمتعددة، جنسيٍة بصدماٍت

عن التحليل ويكشف األخالق، وضعف اإلجرامي االنحراف يبدأ البلوغ طور ويف
ينحرف، قد العادي والطفل العادي. للطفل يحُدث ا عمَّ االنحراف من النوع هذا اختالف
شاذة جنسية عالقات ُممارسة إىل ينحدر أو الغري، ُممتلكات تخريب أو الرسقة فيُمارس
الشبان نفوس يف تفُرت ما رسعان الشذوذ نحو النزعة هذه ولكن األوالد، من غريه مع
العادي الشاب ويعدل الراسخة، عاداتهم ن تتكوَّ حتى األفعال هذه عن ون فيكفُّ العاديني،
رغبة وإنما العقاب، من خوًفا ال املجتمع، يرىضعنها ال التي األخالقية االنحرافات تلك عن
أي االجتماعية؛ الحياة يف محرتمة بمكانٍة لنفسه يحتفظ بهذا وهو الكبار؛ رضاء كسب يف

الجماعة. يف عاديٍّا فرًدا يصبح أن يريد ألنه املجتمع تقاليد يحرتم إنه
ولكنه العقاب، بفعل يرتدع وقد الرغبة، هذه نفَسه تُخالج فال الحقيقي امُلجرم أما
النزعة ذي الشخص لهذا يخطر وال أمره، ينكشف فال الرقابة، من ليفرَّ الحيلة إىل يلجأ
بوصفه — بطباعهم ويتطبَّع حوله الناس يُقلِّد أن إليه يُحبِّب داخيل شعوٌر اإلجرامية
االكرتاث وعدم املجتمع، بكراهية إحساس عليه يغلب وإنما — الجماعة هذه يف عضًوا
ا ممَّ أكثر القانون خرق يف السعادة يُحسُّ فهو املجتمع، يف اندمج إذا وهو العام. بالرأي

ألحكامه. واالنصياع ُمراعاته يف ها يُحسُّ
من كثري يف كان ربما بل عقليٍّا، مريًضا األحوال جميع يف يكون ال امُلبكِّر وامُلجرم
إىل يرجع وإنما جهله، إىل يرجع ال انحرافه ورس العادي، الذكاء مستوى من أرقى النواحي
هؤالء ومثل املجتمع. يف العادي العضو يتبعها التي بالطريقة مواهبه من يُفيد أن رفضه
يُواِفق أو املجتمع يقبَلها بصورٍة تجاربهم أو معارفهم تنظيم يستطيعون ال األشخاص
يحرتمها التي التقاليد أو القواعد أساس عىل أنُفسهم يُحاِسبوا أن يرفضون وهم عليها،
األشخاص لهؤالء الروحية الحياة تنتاب فوىض عدُّه يمكن امليل هذا ومثل مجتمعهم.
محدَّد، هدٍف عىل يعيشون ال فهم التنظيم، ينقصها حياتهم إن أي املجتمع؛ عىل الخارجني
برنامًجا يرسمون أو للتوفري، معيَّنًا نظاًما يتبعون أو منها، يربحون تجارة يتعلَّمون وال
املطامح ذوي من األشخاص هؤالء ويكون ُمحرتمني. ُمواطنني منهم يجعل لحياتهم

القانون. مع نزاع يف دائًما تجعلهم أنانية نزعٍة عن تصُدر كلها ولكنها والرغبات،
وهم الجنسية، حياتهم يف كبرية صورٍة عىل يتمثَّالن الفوىض وهذه التشتُّت وهذا
إىل أبًدا بها ترتفع وال الجنسية، الرغبات عىل كلها تعتمد الغرامية عالقاتهم يجعلون

96



املجرمني عند الجنسية الفوىض

وأنانيتهم أطفال. وإنجاب بيت وإنشاء الزواج، مسئولية احتمال يف بهم يُرغِّ الذي املستوى
ومستحيًال فيه مرغوب غري أمًرا الجنسية للحياة الطبيعي التنظيم هذا ِمثل تجعل امُلطَلقة
حدث وإذا ذلك، لهم حال كلما يستبدلونهنَّ عشيقاٍت يتخذون وهم نظرهم. وجهة من
أبناءهم فإن آباءً أصبحوا وإذا أهوائهم، حسب أيًضا زوجاتهم ون يُغريِّ فإنهم تزوَّجوا أن
والبيت مسئولية. أية بإزائهم يحتملوا أن هم ويرفضون رشعيني، غري يكونون ما غالبًا
واحد، بيٍت يف االستقرار يرفضون وهم ثيابهم، فيه يخلعون مكان سوى ليس عندهم

الدوام. عىل واحدة المرأٍة اإلخالص عن ينزعون ِمثلما
الجماعة؛ لنُُظم الخضوع ورفضهم الجنسية، بالحياة يتَّصل فيما هذه فاتهم ترصُّ أما
غري جنسيٌة عالقاٌت العادي للفرد كان وربما فيهم. املجتمع ض يُبغِّ الذي هو هذا فإن
اإلخالص عىل ويبقى الزوجية، الحياة إىل يرتدُّ فقره من الرغم عىل ولكنه ما، وقٍت يف رشعية
وهو حقريًا، كان مهما بيتًا لهم ر ويُوفِّ أطفاله، يُحب وهو األبوة، نزعة وتُساِوره لزوجته،
الُخطة يرسم وهو وبيته، وأطفاله زوجته أجل من التضحيات جميع لبذل استعداد عىل
ذات ُمنتظمة الجنسية وحياته جهل، أو فقر ذلك عن يُعوقه وال البيت، هذا عىل للمحافظة
البرشي الجنس سعادة لتحقيق رها توفُّ من بد ال التي امُلثل مع تتفق وهي ، معنيَّ هدف

األمام. إىل به والسري بأَْرسه،
العادي. الفرد عن الجنسية حياته اختالف مقدار عن تكشف امُلجرم نفسية ودراسة
تنظيم عن يعجز بالغ شاب كل إىل والريبة الحذر بعني النظر املمكن من أنه والواقع
يشعر شخًصا أو ُمجرًما، يكون أن إما فهو عليها؛ امُلتعاَرف للقواعد وفًقا الجنسية حياته
ينكشف ال أمره كان وإذا اإلجرام. طريق يف ما يوًما به يدفع قد ا ممَّ للمجتمع بالكراهية

املجال. واتِّساع الفرصة سنوح عدم إىل ذلك َمرجع كان فربما يومئٍذ، حتى
لدرجة تبًعا تختلف للمجتمع امُلعاِدين األشخاص هؤالء بني الجنسية الفوىض وأنواع
بالغنى، يفوز هؤالء وأقدر اإلجرامي. برنامجهم تنفيذ يف النجاح عىل ومقدرتهم ذكائهم،
يف ذلك من األقل أما أخرى. إىل هواه ينرصف حتى معه تعيش خليلة ويتخذ شقة، فيملك
فيكتفي خليلة، لنفسه يتخذ أن يستطيع وال إجرامي، لرئيٍس يخضع فإنه واملقدرة الذكاء
اإلجرامية النزعات ذوي من درجة هذا من أقل هم من وهناك الساقطات. النساء بمصاحبة
الذكور، ُمخالطة عادًة هؤالء بني وتنترش الحقري، واللص امُلتحول الرشيد ومنهم أيًضا،
ويستخدمونه حمايتهم، لواء عليه ويبسطون اإلجرام، يُعلِّمونه طفًال منهم الكبار فيتخذ

جنسيٍّا.
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يتَّصف فكلهم الحياة، يف مركزهم أو نوعهم أو الرجال هؤالء ذكاء مقدار يكن ومهما
بالعطف اإلحساس وانعدام وخريهم، الغري براحة الشديد واالستهتار امُلطَلقة، باألنانية
ومثل ثابت. بيت اتخاذ يف الرغبة أو واألطفال، للمرأة الخالص الحب أو الضعيف، نحو
وبعضهم شخصياتهم. تكوين إىل كلها ترجع وإنما املالية، بالناحية تتأثَّر ال الطباع هذه
الزوج وشخصية الخارج، يف امُلجرم شخصية بني يجمع أي الشخصية؛ ُمزدوج يكون

بيته. يف العطوف واألب
مرض من أسوأ يكون قد ومرضهم مرىض، رجاٌل النفسيون امُلجرمون وهؤالء
معاملة معاملتهم وتجب ذلك، غري أو القلب ضعف أو ل السُّ أو بالرسطان امُلصابني
األمراض من وقايته مثل آثامهم، من املجتمع حماية ذاته الوقت يف تجب ولكن املرىض،
حجزهم هي ذلك لتحقيق وسيلة وأفضل الناس، سائر عن فصلهم ويجب واألوبئة. امُلعدية
وإجبارهم حرياتهم، من الحدَّ فإن امُلشِكل، يُنهي ال هذا أن ولو الحياة. مدى إصالحيٍة يف
نسمع فنحن ولهذا الرضاء؛ وعدم الشقاء نفوسهم يف تبعث معيَّنة، قوانني احرتام عىل
طويلة ملدٍد بالسجن عليهم املحكوم هؤالء يُثريها الدولة، سجون يف ُمتكررة قالقل عن كثريًا
الحر، للمجتمع االجتماعي للقانون الخضوع يرفضون هم كانوا إذا ولكن الحياة، مدى أو

اإلصالحيات. أو السجون حياة عىل إجبارهم هو الوحيد الحل فإن
الجنسية، الحياة تنظيم أُُسس يفهم أن البلوغ، حياة عىل يُقِبل إذ فرد، بكل ويجُدر
ويحتمل املنهج، هذا يتَّبع وأن الجماعة، مع يتَّفق سبيل انتهاج عىل قادًرا يكون وأن
ال كان إذا أما دائًما. بيتًا لها يتخذ أرسة تكوين يف ويبدأ ج، فيتزوَّ املختلفة، املسئوليات
ُمواصلة إىل الحاجة أو املالية املتاعب أو بالطموح واحتجَّ السبيل، هذا سلوك يف يرغب
إهماله جانب إىل بَدت إذا ألنه ذلك والشك؛ الريبة بعني إليه ينظر من فهناك التعليم؛
عىل املطامع تحقيق يف الدائمة والرغبة األنانية، يف اإلفراط مظاهُر الجنسية الحياة تنظيم
ذلك، عىل الفعيل الدليل قام سواء الجنسية، الناحية من ُمجرًما املجتمع عدَّه الغري؛ حساب

البعيد! أو القريب املستقبل يف آثاره تبدو قد استعداد مجرد كان أو
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لندن جامعة يف البرشية األجناس علم أستاذ مللينوفسكي»، «برونيسالس الربوفسور وضع
يف العلمية جولته أثناء بها قام التي الطويلة الشخصية دراساته عن قيًِّما كتابًا سابًقا،
ننقله الذي الفصل عىل اطِّالعه بعد يتساءل القارئ ولعل الربيطانية. «تروبرياند» جزر
وبني الحديث امُلتمدين مجتمعنا بني للتشابه وجٌه هناك «أليس الكتاب: ذلك من بعد فيما

الوراء؟» إىل بنا تعود املعارصة مدنيتنا ترى «هل أو: الهمجي؟» املجتمع ذلك
عالقاتهم يف النطاق واسعة بحريٍة «تروبرياند» جزر سكان ينَعم املؤلف: يقول
سنٍّ يف الجنسية الغرائز تستيقظ إذ االتصال؛ من الجنَسني يمنع ما هناك وليس الجنسية،
فهم الجنَسني؛ من األحداث يناله الذي االستقالل هذا الزائر يُالحظه ما وأول ا. جدٍّ ُمبكرة
يرضبون أطفاًال رأيت وقد والديهم. ألوامر يخضعون وال البيت، يف بالبقاء مكلَّفني غري
من األطفال ويذهب يريدونه. ال يشء عىل إرغامهم هؤالء حاول عندما وأمهاتهم آباءهم
ويعودون بهم، ا خاصٍّ مستقالٍّ مجتمًعا ويؤلِّفون األدغال، بني طويلة رحالٍت يف الجنَسني

الكبار!1 عىل الثورة ويُعلنون هؤالء يهبُّ ما وكثريًا يشاءون، عندما منازلهم إىل
هذه يتعلَّمون الذين األطفال بني الجنسية العالقات الواسعة الحرية هذه وتشمل
ظالل تحت أو األكواخ يف الشخصية ُمشاهداتهم من ثم الكبار، أحاديث من الناحية
فإذا منهم. مرأًى عىل بعشيقاتهم الشبان أو وأمهاتهم آباؤهم يتصل حيث األشجار،
بأن يكتفيان بل الفعل، يف االستمرار عن يقفان ال إليهما ينظر االبن أن واألم األب الَحظ
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أو االبن هذا يمتدحان ثم يتمرَّد، أو يُطيع أن حرٌّ وهو وينام، رأسه يُغطِّي أن إليه يطلبا
جماعة رفقة يف كنت أني مرًة وحدث شاَهد. ا عمَّ زمالئه مع يتحدث ال ألنه البنت؛ تلك
االبنة منَّا فاقرتبت الجنسية، والعالقات الزواج رشوط عن تتكلم الجزر تلك سكان من
عليك، بأس «ال وقال: فضحك يُبعدها، أن أباها فسألُت السمع، تسرتق وأخذت الصغرية،
حالتنا وترى الصيد، إىل معنا تذهب وهي تسمع، أو ترى ا ممَّ بكلمة تنطق ال ابنتي إن

خالتها.» أو أمها إىل ذلك تصف أن تأبى ذلك ومع تماًما، العارية
بعضهم يُعلِّم فالذكور الحب؛ مُلمارسة تُحىص ال ُفرٌص الجنَسني من األطفال ولدى
االطالع واسع خبريًا يكون عمره من الرابعة منهم الواحد يبلغ حني ولذلك أرساره؛ بعًضا

الشأن. هذا يف
بوازٍع يتقيَّدون وال الكبار، اء األشقَّ أو الوالَدين لرقابة يخضعون ال هؤالء كان وملا
وأمه االبن بني أو وأخته، األخ بني الجنسية الصلة تُحرِّم التي القبيلة تقاليد إال أخالقي
التسامح شديدو آباءهم ألن ناقًدا؛ وال عائًقا يجد ال اللذَّات عىل إقبالهم فإن وخالته؛
وهم القوم، ويتحدث اللوم. إىل يدعو ما اإلقبال هذا يف يرون وال الناحية، هذه يف معهم
عشيقها، ت غريَّ التي فالنة عن أو فالنًا، تُعاِرش بدأت التي (الطفلة) فالنة عن يتضاحكون،

الربيئة!» األطفال تسلية هي الغرامية العالقات «إن ويقولون:
يسرتون عندما تبدأ «إنها الُجزر: سكان يقول العملية؟ الصالت هذه األطفال يبدأ متى
بهذه يقومون السن هذه يف األطفال أن ويؤكِّدون والخامسة.» الرابعة بني أي عوراتهم؛
املبالغة قبيل من التأكيد هذا عدِّ إىل أميل أني ومع الكامل. الصحيح وجهها عىل العمليات
هذه أن تُثِبت لديَّ عت تجمَّ التي الرباهني أن إال البدائي، املجتمع يف طبيعة هي التي
البنات، إىل بالنسبة والثامنة السادسة بني الصحيح «الفزيولوجي» شكلها تتخذ الصالت
الجنسية العالقات تبدأ الحني ذلك ومن األوالد، إىل بالنسبة عرشة والثانية العارشة وبني

مًعا. والقبيلة األرسة يف بل واألنثى، الذكر حياة يف العظيم نشاطها
نصبًا، منهم أحًدا تُكلِّف وال العبث، عىل قائمة ألنها تدوم؛ ال بية الصِّ بني والعالقات
يجد أو منفرًدا، كوًخا له يبني أن إىل أكثر أو عرشة الثالثة بلغ متى يضطرُّ الفتى ولكن
تعاونوا إذا كثريون أزواٌج إليه يلجأ وقد إليها. يميل التي الفتاة مع إليه يلجأ ُمنعزًال مأًوى
الجنسية. العالقات يُمارسوا أن قبل ويرشبون فيأكلون الطعام، يُعدُّون وهناك بنائه، عىل
الفتيات إىل هدية يُقدِّمونها ثم لقطفها، منهم جماعات ذهبت الربية الثمار نضجت ومتى

الفراش. أو املحار أو األزهار من كثري مع يُرافقنهم اللواتي
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إىل ذلك ومردُّ وحدهم. يلعبون والِفتيان انفراد عىل الفتيات يسري أخرى، أحياٍن ويف
أمدها. يطول ال الحالة هذه ولكن الفريَقني، ملل

بحقوٍق ينعم وصار الرجال، بني معدوًدا أصبح عرشة الرابعة الطفل بلغ ومتى
يُسبِّب ال حتى املنزل يهجر أن عليه لزاًما وبات ُمتعددة، مسئولياٍت ويحمل جديدة،
املحظورات دائرة وتتسع شقيقاته، عن وينفصل الجنيس، اتصالهما أثناء لوالَديه ُمضايقة

الزواج. يف التفكري يبدأ وهنا القبيلة. رشائع حسب عليه
الكثريات بني من زوجة يريدها التي الفتاة يختار فالشاب بسيط؛ عندهم والزواج
كسوًال كان فإن أبيها. من لخطبتها وأهله هو يذهب ثم األزواج، ُمعارشة عارشهنَّ ن ممَّ
فإن امُلوافقة. األب رفض أدنى، طبقٍة من أو الرجل) قيمة من يحطُّ عيب أكرب (وهو
ظلَّ وإذا والدها. مشيئة رغم معه الفتاة هربت العميق، الحب يتبادالن والفتاة الفتى كان
بابنته، وعاد وأعوانه أتباعه بعض مع الفتى بيت إىل مىض الزواج، رفض عىل ا ُمرصٍّ الوالد
وأصبح الواقع، باألمر القبول األب عىل تحتَّم عشيقها بيت إىل ثانية الفتاة هربت إذا ولكن

املتَّبَعة. الرشائع حكم يف زوَجني االثنان
فهو طعامها؛ عن مسئول بل زواجها، بعد ابنته رفاهية عن املسئول هو واألب
ولخالته ألمه آخر قسًما ص يُخصِّ كما سنة، ملدة أرضه محصول من قسًما لها ص يُخصِّ
بها صلته كانت ولذلك األب؛ ال األم يتبع عادًة واالبن يُعولها. من الخالة لتلك يكن لم إذا

الزمن. عىل وأثبت أمتن
للعالقات أن وهي الكثريين، عىل تخفى قد «تروبرياند» جزر يف غريبة ظاهرٌة وللحب
كانت فإن هدايا؛ بصورة الرجل يه يؤدِّ أن يجب ثمنًا قرص، أو أمدها طال مهما الجنسية،
قيمتها نقصت الزواج منها القصد كان إذا أما غالية، الهدية كانت واحدة ملرٍة العالقة
هذا، بحقها األنثى ك وتتمسَّ أزهار. من عدد أو الفاكهة، من حبَّة عىل أحيانًا تزيد ال حتى
تختلف (وهي امُلالئمة الهدية يُقدِّم ولم شابٌّ أو طفل بها اتصل فإذا أبًدا؛ عنه تنزل وال
ترىض فال بخيل، أنه الفتيات بني أشاعت القبيلة)، يف ومركزها وسنها جمالها حسب
إعطاء إىل يضطرَّ أو عادته، عن يُقِلع حتى منهنَّ منبوذًا ويصبح االتصال، منهنَّ واحدة

ًما. مقدَّ الهدية
به ُمطالبته يف غضاضة تجد وال مرة، كل بها اتصاله بثمن زوجها تُطالب والزوجة
إىل ُمنِرصفة كانت إذا امُلطالبة عن تنقطع لكنها الغرباء، أمام بل وأهلها، أهله أمام عالنية
امُلطالبة إىل تعود ولكنها مجانًا، الجنسية الصلة تقبَل إذ بهم؛ والعناية األطفال إرضاع
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واإلرشاف تربيته عن مسئوًال األب وأصبح أقل، أو عمره من الثالثة الطفل يبلغ أن بمجرد
ففي الحديث؛ املجتمع يف الدعارة وبني الجزر هذه سكان تقاليد بني عظيم والفرق عليه.
بينما بالفتاة، االهتمام عىل الذكر حمل هو الهدية أخذ عىل اإلرصار إىل الدافع األوىل الحالة

مقامها. يقوم ما أو النقود عىل الحصول يف الرغبة هو الثانية الحالة إىل الدافع

102



الصالتاجلنسية يف النفسية املالبسات

هما بل الجنسية، للصلة غرًضا هذا أصبح أن النسل إىل الطبيعة حاجة أثر من كان
أولف ذَكرت وقد الباطني. ونموِّه ره وتطوُّ الفرد لحياة رضوريان وهما ذاتَيهما، يف هدفان
أغراًضا واملرأة الرجل بني وِصلتها للجنسية أن والعمل»، «املرأة كتابها مقدمة يف رشايني
يف غايتيها عن ا تامٍّ استقالًال مستقلَّة واضحة، وروحية فكرية وأخرى للجمال، ذوقية

الجنس. عىل واإلبقاء التناسل
ا وممَّ الحب.» أجل من اكتُشفت قد كانت وعلومنا فنوننا معظم «إن قديًما: وقيل
أغلب يف يُنِتجون وامُلكتِشفني امُلخِرتعني أن الحديث، العرص علماء من وهو أستولد، ذَكره
العالقة «إن بارميل: ويقول هذا الحب. أرسى وهم ومؤلفاتهم أعمالهم أحسن األحيان

اإلنسان.» أنتجه ا ممَّ كثري يف خطري أثٌر لها كان الجنسية
هذا مثل «إن الزواج: أركان من ركنًا امُلتبادل الحب بَكوِن امُلعِرتفني بعض ويقول
يعتقدون وهم بحث.» إىل يحتاج ال بدهيٍّا أمًرا يصبح قد البداية من انتظم إذا الحب
وهذه الطبيعة. وليد نظرهم يف فالحب يُعلِّمه؛ أو املرء يتعلَّمه للحب فن هناك ليس أنه
تعلُّم إىل يحتاج فاإلنسان امُلتمدين؛ للرجل بالنسبة وخصوًصا الحقيقة، عن العقائد أبعد
جيمس السري وقال الجنيس. لالتصال األولية املبادئ حتى املوضوع، بهذا يتصل ما كل
وال إليها.» وما الجنسية الصلة جهله البارزة امُلتمدين اإلنسان صفات من «إن باجت:
يتعلَّمها ال من وأن الجنيس، االتصال طريقة تعلُّم إىل حاجة يف املرء بأن القول إىل حاجة
ويختلفون البحث، هذا مثل يف يتناظرون املايض يف الفالسفة كان وقد لها. جاهًال يبقى
الجنسية الشئون تالميذه مع يبحث كان أبيكوروس «إن بلوتارك: قاله ا وممَّ بينهم. فيما
عىل الفالسفة هؤالء يلوم من هناك وكان الجنيس، لالتصال امُلناسب كالوقت املختلفة

هذه.» الفكرية اتجاهاتهم
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البسيطة الحقائق تعلُّم عىل ُمقتًرصا يكون أن من كثريًا أوسع ذاته يف واملوضوع
بالصحة تتعلَّق ابتدائية حقوٍق عىل ينطوي الحب فن أن شك وال الجنسية. للصلة البدائية
كان ولهذا بأجمعه؛ للزواج الجنسية الناحية نظام عىل أيًضا ينطوي فن ولكنه الجنسية،
الجنسية، االتحادات ثبات ويف وسعادته، الفرد سالمة يف خطورته يف عظيًما الحب فن
هو جوهره يف الحب فن دام ما وسعادته، البرشي الجنس سالمة يف مبارشة غري وبصورٍة
قبل كوب آن الربوفسور وكتب للتناسل. املناسبة الصحيحة الظروف عىل الحصول فن
امُلتعلقة تفصيالته يف وأصبح صحيًحا، فهًما املوضوع هذا ُفِهم لو «إنه يقول: قرن نصف
واحدة من الزواج مبدأ يُصيب فقد مكتوب؛ اجتماعي علٍم من جزءًا العملية بالناحية
شك؛ وال صحيح وهذا الفعلية.» الحياة حاالت أغلب يف اليوم يُصيبه ا ممَّ كثريًا أكرب نجاًحا
املعرفة مدى عىل يشء كل قبل يعتمد الزواج حاالت من الساحقة األغلبية يف النجاح إن إذ
وزوجته زوج بني الزواج يدوم وقد الحب، فن يف الزوجة الزوج من كلٌّ بها ينعم التي
ُسْخف، أو لبالدة أو ديني لسبٍب إما ذلك ويعود مفقوًدا، الحب فن كان ولو الحياة مدى
انتشاًرا، زاد الطالق أن ذلك الناس؛ بني شيوًعا يقلُّ أخذ الزواج دوام من النوع هذا أن إال
ونتيجة الحضارة، اتجاهات من اتجاه وهو امُلتمدينة. البلدان جميع يف بلوًغا أيرس وأصبح
هذه تصبح وحني حقيقية. سليمة وعالقات صالت عىل الزواج قيام بوجوب اإلحساس
نستطيع لن االتجاه هذا ومثل الظاهري. للزواج نهاية وضع يجب حقيقية غري الصلة

ُمقاومته. حاولنا نحن إذا ونُخطئ ُمقاومته،
بأن استمساكنا وإىل الطالق، نحو االتجاه ُمعاضدة إىل اضطرارنا من الرغم وعىل
أي عىل الصعب من عليه، اإلبقاء عىل الزوَجني موافقة إىل يحتاج الرشعي الثابت الزواج
حاالت ويف بالخيبة، اعرتاف هو فالطالق فيه؛ مرغوب أمٌر الطالق إن يقول أن إنسان
أنهما يجدان النهاية ويف كزوَجني، بُمالءمتهما البداية يف اعتقدا قد الزوجان يكون الطالق
الحيوي. الحب فن يف أخفقا هذا وبعد امُلتبادل، الحب هذا يف قا يُوفَّ لم أو الحب، يتبادالن ال
هذا يكون ولن وثباته، الزواج استقرار يف نزيد أن علينا وجب الطالق ُمكافحة أردنا وإذا

الرئييس. الزوجية الحياة عماد الحب؛ فن بإنماء إال ُممكنًا
كايل: هوارد الدكتور وقال وإثباته. الرأي هذا تأكيد إىل حاجة يف لسنا أننا وبديهيٌّ
وإن الحياة.» يف بالسعادة عالقة أية الجنسية الصلة يف امُلتبادلة للُمتعة أن يعتقد ال «إنه
بسعادة خاصة عالقة أية لها ليست الزوجية الرابطة أن عىل يدلُّ فإنما يشء عىل هذا دل
به. اإلدالء عىل الوسطى القرون يف ًكا وتنسُّ ًدا تزهُّ الناس أكثر يجرؤ لم رأي وهو البرش.
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واألخالق الفضيلة عليه ترتكز أسايس ٌ مبدأ والزواج الحب وحدة «إن كي: أيلني قالت وكما
امللذَّات، وراء الساعني الفاسدين فن يُعدُّ املايض يف الحب فن وكان الحديث.» العرص يف

إتقانه. الزوج عىل فنٍّا يكن ولم فيه، إبقائها فن ال بيتها، من املرأة إخراج فن
وانغماًسا اإلنساني، للضعف إذعانًا يُعدُّ فكان الجنسية للنزعات االستسالم أما
الناس اتجه العصور أبعد ومنذ العناية. وأوفر التدابري جميع اتخاذ بعد يقع وتساهًال
الفكري االتجاه وكان الحب. فن عىل امُلوافقة ُوْسعهم يف يكن ولم البكارة، فن إنماء إىل
فن كان كما والعفة، والطهارة الشهوات ضبط يف يرتكز الجنسية بالصالت يتعلق فيما
أخذت ثم فاجًرا، خليًعا فنٍّا بل والعفة، بالفضيلة االتجار عىل يدلُّ ُمريبًا فنٍّا يُعدُّ الحب
أو حيوانية غريزٍة من أكثر تعدُّ أصبحت أن الزمن؛ مع تدريًجا التطور الحب عن الفكرة
نظرنا وإذا إنماء. إىل تحتاج مهذَّبة دة معقَّ إنسانيًة عالقًة تُعدُّ أصبحت إذ مزعوم؛ واجٍب
الرضوري التدريب يوجد أن ندر والشابات، الشبان تعليم يف املتَّبَعة والنُّظم املبادئ إىل
من وقلَّ الجنسية، الصالة يف الرجل لدى والفتاة الفتاة لدى مقبوًال الشاب يجعل الذي
جزءٌ بل للزواج، تمهيد مجرد ليس الرضا واستجالب واالستعطاف الحب تباُدل أن يُدِرك

النهاية. إىل الزوجية العالقات من حيوي
يُِقيمون الوسطى أفريقيا يف أزيمباالند سكان أن يعَلم أن القارئَ يُدِهش وقد
العالقات أرسار فيها يُعلِّمونهنَّ البلوغ، سن بلوغهنَّ عند للفتيات خاصة ومراسيم حفالت
بُطُرقهم سيدة منها يجعلون أنهم كما كزوجة، وواجباتها الرجل، إرضاء وُطُرق الجنسية،
النصائح لها يُسُدون أنهم إىل باإلضافة هذا وأناشيد. رقصات وسط هذا وكل الخاصة،
املرأة. تهمُّ إرشادات من ذلك إىل وما وضعها، أو حملها عند اتباعها بها يجدر التي

الحمل. تكره وأال لزوجها، ُمخِلصة تكون أن للفتاة ويُنَصح
اآلن أصبح وذاك، بهذا القيام عن تنتهي أوامر يتعدَّى ال الحب فن كان أن وبعد
بخطورة يعرتفون بًا تعصُّ واألخالق لآلداب امُلرِشدين أكثر أصبح وقد محرتًما. موضوًعا

أحيانًا. يؤكِّدونه بل الزوجية، الحياة يف الحب فن
فيها يعيش التي البيوت كثرة يف وكذلك املجتمع، يف الطالق انتشار يف السبب هو ما
جهل هو الحاالت أغلب يف والجواب والتعاسة؟ الكآبة من قاتم جوٍّ يف والزوجات األزواج
نفادا، يف رينو محكمة رئيس بارتلت، القايض ويذُكر الحب. لفن والزوجات األزواج هؤالء
الزواج إخفاق عن تنمُّ وهي فيها، يفصل كان التي الطالق حاالت عن مؤلِمة كثريًة قصًصا
كغريه الحب، وفن حاالته. معظم وقوع إىل الحب لفن الزوَجني جهل أدَّى الذي املؤِسف
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طبيعي موضوٌع هو إذن الطبيعة؛ صنع من فن هو ُجزئيٍّا، ولو طبيعي الفنون، من
الحب يُمارسون ألفيناهم يلعبون، وإناثًا ذكوًرا األطفال تركنا ولو وتمثيله. تعلُّمه يجدر
عنه يُنَهون ف ترصُّ أنه إال الجد، أو الهزل طريق عن والنفسية الجسدية الناحيتنَي من
النفسية الناحية من أما جسدية، ناحيٍة من يُطبَّق أنه اكتشفوا هم إذا الكبار ِقبل من
وأمريكا، إنجلرتا يف وخصوًصا الحب، فن ويُماَرس والضحك. بالسخرية إليه فينظرون
ترصٌف وهو البلوغ. سن قبل هذا يقع وقد وُمداعبة، ُمغازلة بصورة البلوغ سن بعد
امُلتبادل الحب بداية هو أيًضا، الحيوانات يف مالحظته ويمكننا بدايته، يف ا جدٍّ طبيعي
ظروف يف امُلتبادل الحب أو االستعطاف هذا ويتجاوز الرضا. واستجالب واالستعطاف
الحب تجعل ظروف هي صعبًا، الزواج تجعل الظروف وهذه الحد. هذا الحديثة املدنية
االتصال وتجعل التجربة، أو للُممارسة ا جدٍّ خطريًا وارتباطات عالقات من يتبعه وما
هذه حسب يتكيَّف الرضا استجالب أو امُلتبادل والحب مشينًا، خطًرا الفعيل الجنيس
امُلتبادل للحب تمهيدية خطوًة تكون أن تتجاوز ال املدن بعض يف وامُلغازلة هذا الظروف.
امُلخارصة أي األوروبي، الرقص وثمَة الجنيس، اإلرضاء إىل بعضها يف وتتجاوزه الطبيعي،

وسعادته. الزواج مقدمات عىل تُساعد فقد واملرأة، الرجل بني
عن كتابه يف أمريكا، يف االجتماعية الصحة جمعية مستشار إدسون، نيويل قال وقد
ال هزة املشاعر؛ يف هزة تُسبِّب امُلداعبة أو امُلغازلة «إن والزواج: الرضا واستجالب الحب
أو رفيق انتخاب تقرير قبل الرضورية الودية املعرفة وتُسهل األنانية، عىل تقوم أن يجوز
يحصل ليشء ثمنًا أو جزاءً امُلغازلة أو امُلداعبة تكون أن أيًضا يجوز وال الحياة.» رفيقة
أصبحت حدِّها عىل امُلداعبة زادت وإذا األناني. إال الثمَن يطلب ال إذ املرأة؛ أو الرجل عليه
واحرتام الهيبة ضياع تُسبِّب قد بل صاحبها، قيمة من وأنقصت قيمتها، وذهبت رخيصة،
لم إذا عواطف الشخص؛ يف الكامنة الخفية والعواطف الشعور امُلغازلة تُثري وقد النفس.
بالرجل ة ُمرضَّ اإلثارة هذه تكون وقد نفسانيٍّا. اضطرابًا سبَّبت ربما ا تامٍّ إرضاءً تُرَض

ُممارستها. يف أحدهما تمادى إذا الجسدية الناحية من وباملرأة
اعتبارها ورغم تُجيزها، َمتينة أُسٍس عىل قيامها رغم الطبيعي شكلها يف وامُلغازلة
املرء تُعدُّ ال أنها إال الحب، فن من صغري ولو جزء والكتساب الحبيب، الختبار وسيلة
وهم الحب لفن جدارة أو عندهم كفاية ال الذين يف هذا نُالحظ وقد للحب. كامًال إعداًدا
حاالت يف ذلك الجسدية، الحب بواجبات القيام عن عاجًزا يكون بعضهم إن حتى كثريون،

ورائجة. ُمنترشة امُلغازلة فيها تكون التي البالد يف والنساء الرجال بني كثرية
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الحب يف الجسدية أو املادية الحقائق يف بل وحده، الحب فن يف ال الجهل وهذا
وشكله مظاهره يف يختلف جهل أنه إال بسواء، سواءً والرجال النساء بني ُمنترش الجنيس،
وبني التامة، الرباءة أو السذاجة بني يرتاوح املرأة عند الجنيس فالجهل واملرأة؛ الرجل بني
الفن هذا بأنواع الجهل وبني َمتينة، جسدية صالٍت عىل ينطوي الحب فن بأن الجهل

املختلفة.
األغلبية، عند ناقًصا الزواج يف الحب لفن والنساء الرجال بني االستعداد يكون وهكذا
خربٌة وهي العملية، الخربة طريق عن إال يُتَقن ال الحب فن أن نعَلم أن بنا ويجدر
وإنه ُسْمعتها. تُوَصم أن دون الحارضة االجتماعية نُُظمنا يف اكتسابها الفتاة عىل يصعب
من إليه تحتاج بما ُمعدَّة تكون أن دون الزوجية عتبة املرأة تدخل أن له يؤَسف ا ملمَّ
إدراك يف الرجل من أبطأ واملرأة والزوجية، الحب لفن بمعرفتها اعتقادها رغم معلومات،
أغلب يف املرأة خربة من أوسع تكون الزواج عند الرجل وخربة جيًدا، إدراًكا الزواج معنى

الحاالت.
الجنسية حاجاتها تُدِرك وكي الزوجية، فن تُتِقن كي عديدة سنني إىل املرأة وتحتاج
تقييًدا الطالق ِزدنا وكلما الحاجات، هذه سدِّ عىل زوجها َمقدرة ولتُقدِّر اإلدراك، تمام
الزوجية. للحياة صحيًحا إعداًدا والرجل املرأة إعداد إىل اضطررنا وصعوبات وتعقيًدا

العدالة من ليس أنه كما الزوج، واجب من هو وامتيازاتها واجباتها الزوجة إفهام إن
أمور وهناك الزوجية. ملعنى التام إدراكها قبل الزوجية برباط االرتباط عىل املرأة تُكَره أن
االتصال كثرة تأثري رشح منها لزوجته، رشحها الزوج من يُطَلب أن املعقول من ليس
حساب عىل أحيانًا تكون ُمتعتها أن تدري ال فالزوجة للمرأة؛ بالنسبة الرجل يف الجنيس
بهذه ا ُملمٍّ الرجل كان ولو الحب، بفن ُمتعلِّق األمور لهذه املرأة فجهل الزوج، صحة
خاطئة خربتهم تكون أن إما الزواج قبل الرجال أغلب ولكن األمر، لسهل ا تامٍّ إملاًما األمور
الزوج ف ترصُّ يكون قد الحالتنَي ويف األمور، هذه يجهلون أنهم أو امُلوِمسات، طريق عن
معاملة الطاهرة الرشيفة زوجته يُعاِمل أن إما فهو منه؛ استيائها يف سببًا زوجته مع

مزيَّفة. حياتهما تكون وهنا احرتامها، يف يُبالغ أن أو امُلوِمسات،
من وكم بزوجته، الِعلل أو الجسدي الرضر إلحاق إىل الزوج جهل يؤدِّي ما وكثريًا
أال عىل أزواجهنَّ بيوت من هربن من منهنَّ كم بل ليلة، أول من الزواج كِرهَن زوجاٍت
مؤلِمة ذكرى تحمل زوجة من وكم ذاته! للزوج األقل عىل كم أو الزوجية، للحياة يُعدَن
لجهلها الصاعقة وْقَع عليها زواجها ليلة وقُع كان زوجة ومن زواجها! من ليلة ألول
الحب! بفن الجهل يُسبِّبها ونفسية وعقلية جسدية أمراٍض من وكم الجنيس! االتصال
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السعادة وهذه الهناء هذا فانقلب وسعادة، هناء كلها حياٍة يف آِملني اقرتنا زوَجني من وكم
هو إذ الرجال؛ من وإتقانه الحب فن الكتساب استعداًدا أكثر والنساء وتعاسة. بؤس إىل
الحب وعواطف معهن، ويُوَلد ، دمهنَّ يف موجود فهو الطبيعة، تخلقه فنٌّ إليهن بالنسبة
بلوغ قبل البلوغ سن يبلُغَن والفتيات عمره، من الثالثة السنة من الطفل يف تظهر الجنيس
الحقيقة هذه وعىل . عندهنَّ الحب سن الفتيات عند البلوغ سن الكثريون ويعدُّ الِفتيان،
السن هي عرشة السادسة سنَّ أن ويبدو النساء. عند الزواج لسن األدنى الحد يرتكز
إال املناخ، املعتدلة املناطق يف الجنيس االتصال بُممارسة بعدها للفتيات للسماح املعقولة

عليها. يُجرى ثابتة قاعدًة يُعدُّ وال اصطناعي، مطَّاط تقديري أمٌر التحديد هذا أن
بالفتيات لالتصال للرجال ًعا ُمشجِّ يكون أن الزواج لسن األدنى الحد إلغاء يعني وال
نفسها، تصون أن النفس املهذَّبة األصل الكريمة الفتاة يف واملفروض السن، الحديثات

االتصال. هذا مثل قبول عىل فتاة أكره إذا الرجل تُعاِقب قوانني وهناك
يكون أن رضوريٌّ إذ له؛ الرجل جهل عن تُعوِّض ال الحب فن يف املرأة وخربة
من يُضِمره وما قلبها أرسار يكشف وأن والشعور، العواطف بثِّ يف البادئ هو الرجل
هو يكن لم لرجل حبها بإظهار تُجاِزف أن املرأة عىل ا جدٍّ العسري ومن وشعور. عواطف
سعداء أنفسهم يعدُّون أزواًجا نرى ما وكثريًا والصدود، بالخيبة االصطدام خشية البادئ
لم ات ومرسَّ ملذَّات من بحرمانهنَّ كامنًا شعوًرا قلوبهن يف يُخفني أنهم رغم بزوجاتهم،
يحُدث طالق من وكم قبولها. عىل بإكراههنَّ ولو وذلك أزواجهن، من طلبها قط يُجرِّبن
ويُعزى ذلك. إىل أدَّى الذي الحقيقي السبب الزوج يعَلم أن دون األسباب هذه وراء من
يكونوا أن عىل ِصغرهم يف وها تلقَّ التي النصائح إىل الترصف هذا مثل الرجال ف ترصُّ
الزواج «إن لهم قيل كما ُمطَلًقا، النساء يف يُفكِّروا وأال اإلرهاب، ظاهري العزائم أقوياء

النساء.» من لالقرتاب الوحيد السليم الطريق هو
الكتب، من صحيًحا تعلًما تعلُّمه يمكن وال وأحكام، قواعد عىل يقوم ال الحب وفن
بعض تُقدِّم قد الكتب كانت وإن الشخصية، والخربة الشخيص الوحي نتيجة هو بل
أن الرجل وعىل الجنسية، الناحية من النساء إرضاء فن هو الحب وفن العامة. اإلرشادات
أن والغريزة بالطبيعة املرأة عادة ومن الجنيس. واالتصال الحب يف الرغبة زوجته يف يخلق
ُمشاَهد وهذا الوسائل. بشتَّى إرضاءه تُحاول وهي للرجل، جذَّابة نفسها جعل يف ترغب

كالطيور. الحيوان يف
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الجسدية، من الروحية الناحية نفصل أن العسري من الحب فن عن نتكلَّم وحني
شني امُلتوحِّ األنانيني الجاهلني الرجال من كبري عدٌد وهناك ذلك، نُحاول أن كبريٌ ٌ وخطأ
إىل إال تتُوق ال واملرأة للحب، الروحية أو النفسية الناحية دراسة يف أنفسهم يُجِهدون ال
املرأة قالت ما وإذا ذراَعيه. بني أسرية كانت ولو حتى دائًما، إليها يتُوق الذي الرجل
أريد.» ما معرفة تستطيع وال وتدلييل، ُمالطفتي تستطيع ال ولكنك تريدني، «أنت للرجل:
وال له يصلح ال دقيق فنٌّ الواقع يف فالحب املرأة؛ هذه خرس قد الرجل هذا أن ذلك معنى

الناس.1 جميع يُتِقنه
الحصول يف املرأة رغبة أن غري رسيًعا، املرأة عىل الحصول يف الرجل رغبة وتنمو
بعد إال الجنيس االتصال بمتعة تشعر ال من النساء من وهناك تدريًجا، تنمو الرجل عىل
رجل مع إال بهذا تشعر لن وهي األطفال، من عدد وضع بعد أو سنني، أو بشهور الزواج

ا. حقٍّ تُحبُّه
الحب فن وليس الرجال، بني منه أعظم الجنسية الناحية من النساء بني واالختالف
وهو تُذَكر، قيمة له تكون لن االتفاق هذا ومثل وامرأة، رجل بني شفوي اتفاق مجرد
حيويٍة مسألٍة عىل االتفاق يتمَّ أن ا حقٍّ املؤِسف ومن بسيَطني. وقبول عرض مجرد ليس
املتَِّزن والتفكري الهادئنَي والدرس البحث دون اثنني، مصري فيها يتقرَّر كالزواج خطرية
وال باألرقام تُدَرس ال الجنسية العالقات أن وبخاصٍة باملستقبل، يتعلق فيما العميق
وحني زوجها، تختار التي هي املرأة تكون العالم بالد من كثري ويف الحسابية. بالقوانني
يف وليس الزوجة. باختيار أيًضا الرجال يقوم الزواج يف بارزة التجارية الناحية تكون
تنفر الجنسية فالغريزة الرسميات؛ عىل تنطوي واعرتافات ترصيحات يسع ما الحب فن
عبارات، يف تُلبَّى وال كلمات، يف تُصاغ ال الحب طلبات إن الجدية. الرسمية الطلبات من
تحتاج ملا يقًظا يكون أن الرجل وعىل الدقيق، ن التكهُّ من بد فال الحب دوام أريد وإذا
وإشباع وتمتُّعها تها مرسَّ تأمني يف جهده يبذل أن وعليه الجنسية، الناحية من املرأة إليه
بزهرة.» ولو املرأة تُرجم «وال يقول: الشائع وامَلثل املرأة، احرتام الرجل وعىل عواطفها،
والُكتاب األطباء أكَّد وقد العواطف، إثارة ويف الحب يف الرسعة يتبع أن املرء عىل وليس
بالدراسة الزوج نجح وإذا الجنسية. األعضاء تلذُّذ إثارة وجوَب الجنسية االتصاالت عن

الجديدة. الدنيا 1
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سيدها وأصبح أحبَّته، شبابها؛ وأحالم سعادتها وأدرك الشابَّة، عروسه فهم يف الدقيقة
وعندئٍذ عبثًا، إرضائها سبيل يف جهوده ضاعت ذلك يف أخفق وإذا النهاية. حتى ومالكها
أنها وعىل الواجب، بحكم زوجته ويعدُّها امُلكِرتثات، غري الباردات النساء مصافِّ يف يضعها
يف الرجل وِمثل النساء. من غريها عند عنه فيبحث الجنسية حاجاته إرضاء أما ألوالده، أم
اللحن الجديدة عىل يعزف أن آِمًال بغريها؛ قيثارته يُبدل الذي املوسيقي مثل الحال هذه

القديمة. عىل عزفه يف خاب الذي
جسدية أعمال مجرد تكون أن من أبعد الجنسية والصالت موجود، إذن الحب ففن
النساء، عند وخصوًصا بدايته، بل الحب، ليس الجنيس االتصال إن العضالت. بقوة ذ تُنفَّ
عند بدايته وهو الرجل، عند الحب نهاية الغالب يف وهو الحب، يف الكمال حد بلوغ وليس
للود واشتباك املستقبل، يف ات للمرسَّ ومقياس واالطمئنان، الثقة يف تجربة عندها هو املرأة؛
واحدة، لحظٍة يف أو واحدة، مرٍة يف الحبيب إىل وروحها جسدها تُقدِّم ال فاملرأة امُلقِبل؛
دور يكون وقد الحب، فن يف بدورها للقيام بطبيعتها ُمستعدة إنها بطء. يف تدريًجا بل
بني التوفيق دائًما تُحاول فاملرأة البساطة؛ بعض بسيط ذلك مع ولكنه صعبًا، الرجل
مبارش غري د معقَّ طريق يف تسري أن هذه والحالة فَعليها رغباتها، وبني ووقارها حشمتها
فنية ُمزدوجة دة معقَّ شخصية يف الظهور إىل مضطرَّة نفسها املرأة تجد وهكذا رصيح. أو

بطبيعتها.
أن منه يُطلب ال أنه رغم الرجل ألن ؛ يُظنُّ كما بسيًطا الحب فن يف الرجل دور وليس
ن. والتكهُّ الِفراسة من كبري جانٍب عىل يكون أن عليه أن إال ُمزدوجة، شخصية ذا يكون
أكثر القوة عىل ترتكز الجنسية ميزته إن إذ املهمة؛ لهذه بطبيعته ا ُمعدٍّ ليس والرجل
وحب السيطرة، هو الحياة يف الرجل واجب إن النظر. وبُعد ن والتكهُّ الِفراسة عىل منها
االعتماد يف الرجل تمادى إذا حقيقة وهي الرجل، نحو املرأة يجذب الذي هو هذا السيطرة
أن يف املرأة ترغب الحب فن ويف فن، كل يف ُمرضٌّ فالعنف الحب؛ فن يف السبيل ضلَّ عليها
بقوة تُعَجب املرأة أن صحيٌح جوهري. أمٌر وهذا ، تُحبَّ بأن تؤَمر أن ال الحب إىل تُجذَب
تكون أن برشط بها القيام أو األمور بعض قبول عىل تُكَره أن يف ترغب إنها بل الرجل،
ن يتكهَّ أن إذن الرجل فعىل الضيق؛ النطاق هذا خارج تؤَمر أن تُكَره ولكنها تُحبها، أموًرا
مع إرادته فيه تتفق أمٍر يف الحب يف القوة الستخدام امُلناسب الظرف فيعرف ويتفرَّس،
والنساء الرجال عدد أن ذلك السيطرة؛ حب يف الرجل تمادي خطر يقع وهنا إرادتها.

ا. جدٍّ قليٌل ساملني، الرب إىل ويصلون الِخضم، الحب بحر يخوضون الذين

110



الجنسية الصالت يف النفسية املالبسات

من العظيمة االجتماعية غايته هو والتناسل عظيم، اجتماعي نظاٌم هو والزواج
يقومان والتناسل الزواج أن إال النظام، لهذا األول الواجب وهو العامة، االجتماعية الناحية
الزواج انهار صحيحة سليمًة الحياة هذه تكن لم وإذا الغرامية، أو الغزلية الحياة عىل
يجري ال أو ُمالئمة، غري ظروٍف يف التناسل يجري وعندها صوريٍّا، يكن لم إن عمليٍّا
أُسٍس عىل الغرامية الحياة تقوم أن عىل للمجتمع، بالنسبة ا جدٍّ حيوي فهو إذن ُمطَلًقا؛

واملجتمع. األَُرس السعادة تعمَّ حتى َمتينة صحيحة
وإال غريزتها، وإشباع الجنسية الزوجة حاجات إرضاء ق يُحقِّ أن الزوج واجب ومن
الحياة ح َرصْ انهيار إىل باإلضافة جسدي، ضعٍف أو عصبي مرٍض إىل إما ذلك أدَّى
أن عليه بل غريزتها، يُطفئ أن قبل الزوجة ترك يتجنَّب أن الزوج وعىل عندهما. الزوجية

الحب. فن أركان من هو الجنيس االتصال أن يخفى وال الكامل. الرضا رغبتها يُريض

111





احلب فن حمور

الحب عىل اإلبقاء فن وهو والرجل، املرأة ملزايا مستمر اكتشاٍف عىل الحب فن ينطوي
صورٍة عىل الزوجة جانب إىل الزوج بقاء «إن بعضهم: ويقول له، وإثارة إيقاًظا منه أكثر
ال بينهما الحب كان إذا الصحة من يشء هذا ويف بينهما.» الحب ُفتور إىل يؤدِّي قد دائمة
فيكون األركان، ثابت األسس راسخ قويٍّا الحب كان إذا أما َمتينة، عميقة أُسٍس عىل يقوم
أو الزوج غياب «إن األول: الرأي أرباب ويقول الزوجية. وللسعادة للحب غذاءً القرب
شهر طعم لقاء كل يف يتذوَّقان تجعلهما ُمتقطعة، فرتاٍت يف الحبيبة أو الزوجة عن الحبيب
نظر يف أخطاره القرب لدوام أن كما ولكن الحياة.» مدى معهما يستمر وبهذا العسل؛
والغرية الزوج، أو الزوجة عند الغرية الغياب يخلق وقد أيًضا، أخطاره فللغياب هؤالء،
يشء فقد من الخوف عىل ينطوي شعور أو عاطفة وهي الحب، فن يف حيوية مسألٌة
ِقبل من يُعدُّ أنه ولو االجتماعية، للروح ُمناوئ شعوٌر هو ُمنافس، منه يغتصبه عزيز
والقلق، العذاب إثارة يف سببًا الغرية تكون وقد والعفة. اإلخالص نمو يف سببًا بعضهم
الهانئة البيوت الغرية ل تُحوِّ وقد وتصونها، الجنسية الفضائل نمو أيًضا تخدم قد ولكنها
يبتسم من يكرهون أزواٌج هناك تهدمها. قد بل والكراهية، قاق الشِّ من جحيم إىل السعيدة
وهناك بأوالدهن، زوجاتهم اهتمام من وآخرون ، رفيقاتهنَّ من يَغْرن وأخرياٌت لزوجاتهم،
ويعتقدن أزواجهن، كالب من وربما امرأة، كل من أو ، أزواجهنَّ رفقاء من يَغْرن زوجات
يعتقدن كما غريها، دون عليها وقًفا يكون أن ا، حقٍّ زوجته يُحب كان إذا الزوج، واجب أن
مع عالقاته يقطع وأن سواها، دون فقط بزوجته اإلعجاب إبداء الزوج واجب من أن
أو صاحبتها تحرم ال الغرية أن والحقيقة ُجدًدا. أصدقاء يتخذ وأال القدماء، أصدقائه
أو مكروهة تصبح قد النقيض عىل بل الحب، من أوفر بقسٍط االستمتاع من صاحبها
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الزوج بني والنفاق الرياء ع تُشجِّ قد والغرية امُلتِعبة. الغرية هذه جرَّاء من مكروًها يصبح
الحديثة. الحضارة اتجاهات مع تتفق ال فهي ونقائصها ميزاتها كانت ومهما والزوجة،
من كلٌّ يكون أن فيجدر الحديث، للزواج الرشيفة الدعائم من واإلنصاف الحب

للظروف. ًرا ُمقدِّ ُمخِلًصا الثقة، عميق والخداع، الكذب عن بعيًدا والزوج الزوجة
الغرية. لقمع الوحيد السبيل هو واإلخالص

أضعف إن والصديقات. الزوجات د تعدُّ ورضر واحدة، بامرأٍة الزواج مسألة وثمَة
حساب عىل املجتمع عن االنزواء نحو االتجاه هو واحدة من الزواج يف وأخطرها ناحية
أطفال إنجاب يف عظيم أثر ذو اجتماعي عامٌل األرسة أن شك وال الخارجي، العالم
ُمقاوم عامٌل خاص، وبمعنًى أخرى، ناحيٍة من أنها إال املستقبل، ُمواطني من يصبحون
املجتمع إليها يحتاج التي الجهود من كبري قسم استغالل إىل تميل ألنها االجتماعية؛ للروح
ويحتاج الحرب، يف الشبان ويفنى املواليد يقلُّ وحني العائل، إىل ويحتجن النساء يكثر حني

املواليد. كثرة إىل املجتمع
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عىل الناس فيُقِبل الجنسية، الجرائم من جريمٌة حني إىل حني من العام الرأَي تشغل
الخاصة املجالس يف سونها ويتلمَّ واملجالت، الصحف يف بونها يرتقَّ ُمتهافتني، أنبائها
مناسبة، كل يف بتفصيالتها ويحفلون وحديثهم، سمرهم موضع ويجعلونها والعامة،
تعليق. عليها ُمتحدِّث ولكل رأي، فيها إنسان لكل ويكون مكان، كل يف ِذكرها ويُديرون
األرض يف وتعيث والنسل، الزرع تُهِلك مسلَّحة عصابٌة هللا بالد من بلد يف تقوم وقد
مثًال، الجنسية غريزته به اْلتَوت فرد رجٌل يناله ما مثل الناس اهتمام من تنال فال فساًدا،
حدث كما منها، أربه ينال أن بعد فريسته يقتل يجعله ما واالنحراف الشذوذ من فأصابه
من بسلسلة ُروِّعت إذ أعوام، بضعة منذ اإلسكندرية يف حدث وكما فرنسا، يف سنوات منذ
«الساديني». الشواذ هؤالء من واحًدا كان بطلها إن قيل التي امُلتشابهة، الغامضة الجرائم
العنف واستعمال التعذيب يف بالرغبة مصحوب جنيس انفعاٌل فهي الساديَّة أما
مصحوب جنيس انفعاٌل هي عكسها؛ عىل فهي املاسوكية وأما اآلخر. الجنس مع والقسوة
تأثريه، تحت والوقوع اآلخر، الجنس من شخص لسيطرة امُلطَلق االستسالم يف بالرغبة
إىل منسوبة «السادية» وإن هذا عنه. تصدر وإهانة مسبَّة كل ي تلقِّ يف فائقة بلذٍة والشعور
انحرفت خطرية جنسية مشكالٌت شبابه يف أصابته ساد، دي الكونت يُدعى فرنيس رجٍل
بهنَّ يتصل كان بمن اجتماعه عند نشوته يستكمل ال جعله الذي االنحراف ذلك بغريزته
فإنها «املاسكوية» أما وحشية. بطريقٍة ورضبهن تعذيبهنَّ يف أمعن إذا إال النساء من
يف أثَّرت خاطئة نشأًة الجنسية الناحية من أيًضا نشأ الذي النمسوي ماسوك إىل تُنَسب
حتى به، ابتُيل الذي الجنيس انحرافه يف األكرب السبب وكانت الشديد، التأثري ذلك مستقبله
تُِجبه لم ا فلمَّ بالسوط، ترضبه أن منها زواجه عقب األوىل زوجته إىل طلب إنه عنه قيل
السوط بإعداد بنفسه يقوم وكان منها. بدًال برضبه الخادم يقوم أن عليها اقرتح طلبه إىل
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يضع كان بل نسيجه، وقوة خيوطه متانة ذلك يف يكفيه ال فكان به، يَُرضب أن يريد الذي
املسامري. من كثريًا آخره يف

وذلك أنواعه؛ د تعدُّ عىل الجنيس الشذوذ أصل النقصهي عقدة أن أدلر» «ألفرد يرى
الطُّرق خري عن البحث إىل الدوام عىل يلجأ النفسية حياته يف النقص عقدة تُصيبه من ألن
إمكان عدم بسبب الناس معظم تعرتي ذاتها يف النقص» «عقدة أن ذلك نقصه؛ لتغطية
يخلو ال إنسان كل كان وملا الدنيا. الحياة هذه يف النواحي جميع من الكمال مراتب بلوغ
وليس النقص». «عقدة عنه تتولَّد قد الضعف من بنوع يشعر فإنه تنقصه، صفٍة من
التسامي بطريق العقدة هذه من يتخلَّص أن استطاع إذا بأس من اإلنسان عىل ذلك يف
كانت وسٍط يف الحال رقيق الجسم ضعيف القامة قصري نابليون كان فقد والتعويض؛
نقصه تعويض عىل يعمل أن ذلك يمنعه فلم ذروتها، فيه بلغت قد األرستقراطية مظاهر
تصبو كانت ما كل الطريق هذا عن نال وقد املجد، إىل والطموح الدرس عىل بالعكوف
وضعف قامته ِقرص إىل الناس أذهان تنرصف لم ذلك بعد اسمه ذُِكر إذا وكان نفسه، إليه
وغريها. الحربية الفنون يف نبوغه وإىل همته، علوِّ إىل انرصفت وإنما أرسته، وفقر ِبنيته
مواطن يف بها والقعود لها، االستسالم هو يضري الذي وإنما منها، َضرْي ال النقص فعقدة

النفس. إىل بها تُوحي التي والهوان الذلة
تأثريها من للفرار الطُّرق أسهل إىل يعمد أن العقدة هذه تُصيبه ملن يحدث وقد
الجنسية. الحياة يف يُبالغ وأن املجتمع، نواحي معظم عن نفسه يحجز بأن وذلك املهني،
األشخاص بني تُشاَهد ما كثريًا الجنسية الصالت يف امُلبالغة أن الداللة ذات امُلشاَهدات ومن
جنسهم، من بشخص االتصال عادة يُمارسون كمن امُللتوية، الغريزة فيهم تُوَجد الذين
اضطرارهم عدم اإلرساف بهذا ليضمنوا االلتواء هذا إىل ميلهم يف يُرسفون الواقع يف وهم
هؤالء عىل ويغلب تجنُّبها، يف يرغبون التي العادية الجنسية الحياة مشكلة مواجهة إىل
أنفسهم يجعلوا أن عىل قادرين غري أنهم اعتقادهم بسبب فيهم النقص عقدة ن تتكوَّ أن

الطفولة.1 سن إىل فيهم النقص عقدة تتبع ويمكن اآلخر، الجنس اهتمام موضع
وبتعذيب بالسادية اتُّهم رجل حالَة الرأي هذا صحة عىل للتدليل «أدلر» ويروي
طفولته يف وأنها وسطوة، بطش ذات أمٌّ له كانت أنه تبنيَّ حالته بُِحثت وملا األطفال،

«الثقافة». يف جالل بك حسن مقال 1
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يكن لم ما وعىل الطفولة، حماقات من يجرتح كان ما عىل وتقرعه تُعنِّفه تفتأ تكن لم
تُِعري تكن لم أمه فإن ذكيٍّا، طيِّبًا تلميذًا مدرسته يف كان أنه من الرغم وعىل أيًضا. يجرتح
بالكالم أجلها من وإذالله سقطاته ب تعقُّ إال يعنيها يكن لم إذ التفات؛ أي هذا نجاحه
ونَفر العائلية، عواطفه نطاق من أمه يُخِرج أن الصبي فاضطر املهني، والتقريع القارص
عىل عداوتهم فهم يمكن املرأة أعداء من وكثريون نحوها. ميل بأي يشعر يكن ولم منها،
قاسياٌت النساء أن عقيدة معه تشبُّ األم هذه بمثل يُنَكب من فإن املعلومات، هذه ضوء
ال بالنساء االتصال أن نفسه يف ويستقر أفراده، بعض بداء كله الجنس ويرمي جاهالت،
الرجل هذا وكان القصوى. الرضورات يتعدَّى أال يجب وأنه رسور، مصدر يكون أن يمكن
الخوف. عنه تُبعد التي الظروف عن يبحث فكان خاف، إذا جنسيٍّا يهتاج الذي النوع من
الذي الطفل نرى ونحن النقيض. إىل اإلنسان يلجأ أن الحالة هذه مثل يف املألوف ومن
تُرِهق التي الظلمة تلك أشباح ليُطارد نحوه أو بالغناء عقريته يرفع مثًال الظالم من يخاف
قوَّتي، عىل يدل الجهوري صوتي وهذا هنا! «أنا يقول: أن بصياحه يريد كأنما خياله،
األخرى الخوف هموم تملَّكته من مع يحدث فكذلك مني!» ينال أن أحٌد يستطيع لن وإنه
يف بالرغبة الجنسية عاطفته وتقرتن العنف، باصطناع يُحاربها فهو مصادرها، كان أيٍّا
عىل «أدلر» رضبه الذي املثال هذا ويدلُّ السادية. الحالة تلك إىل وينقلب واإليالم، التعذيب

وُخلقية. عائلية نكباٍت من الخاطئ التدريب إليه يؤدِّي ما مبلغ
مع غرينا، األمم من كثري وعند عندنا معدومة تكون تكاد الجنسية الرتبية أن والواقع
تأثريها حيث ومن النشء، لتكوين أهميتها حيث من األوىل املرتبة يف تجيء الرتبية هذه أن

حياتهم. مستقبل يف
يكون قد املختلفة، املجالت يف بحثها يف الكثريون أفاض التي مثًال ية الرسِّ فالعادة
نية بحسن يعبث قد الذي طفلهما مع فهما ترصُّ بسوء واألخري األول سببها هما الوالدان
الذُّعر فيأخذهما العادي، االستطالع حب أو املجرد العبث باب من جسمه أجزاء بعض يف
ما إىل العودة عن وينهرانه البالغني، بعقَليهما شأنها يف الطفل ويُخاطبان الحركة، لهذه
عنه كان ما إىل بذلك هانه فيُوجِّ مراقبته، عىل ويعمالن ذلك، يف عليه ويُشدِّدان فيه، كان
بينه يُحوال أن يف رغبتهما كل كانت عمل ُممارسة إىل دفًعا ويدفعانه جاهًال، وبه غافًال
الطفل يَدي بربط الوالدان قام أن حدِّ إىل الحاالت من حالة يف األمر وصل وقد إتيانه. وبني
ممكنة صورة بأشد الطفل اهتمام تركيز يف سببًا ذلك فكان فراشه، إىل أوى كلما ورجَليه
الباحثني جميع بني عليه ق املتفَّ ومن عنه. رصفه يف يرغبان الوالدان كان الذي االتجاه إىل
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نواٍح إىل الطفل اهتمام تحويل يف يكون إنما الحالة هذه مثل عالج أن الشئون هذه يف
واللعب النشاط ميادين وبتوفري جسمه، عن تشغله التي التسلية وسائل بتهيئة أخرى

الفارغة. اليد به تلهو كالذي رخيص لهٍو يف التفكري عن ترصفه التي
من كبرية مئوية نسبٌة تُعانيها التي الجنسية املشكالت أن أيًضا عليه امُلجَمع ومن
راجًعا الحاالت كل يف األمر وليس الطفولة. عهد يف نشأت أسباٍب إىل ترجع إنما الرجال
«أسس كتابه يف القويص األستاذ أورد فقد توجيههما؛ سوء أو الوالَدين ف ترصُّ سوء إىل
يجتمع أن معها يستطع لم دة معقَّ جنسية مشكلًة يشكو كان رجل حالة النفسية» الصحة
مرة، من أكثر الزواج حاَول وقد منها، انفصاله إىل أدَّى ا ممَّ طبيعيٍّا؛ اجتماًعا بزوجته
العقد يف رجل أنه تبنيَّ حالته وبدراسة نفسها. النتيجة إىل ينتهي مرة كل يف كان ولكنه
إال أفرادها حديث يجري يكن لم ُمتدينة، ُمحاِفظة أرسٍة إىل ينتمي وأنه عمره، من الرابع
الجنسيات من يشء إىل إشارة أدنى األحاديث هذه تشري تكن ولم املوضوعات، أطهر يف
الولد فنشأ شديًدا؛ استنكاًرا املوضوعات هذه تستنكر كانت بل مشكالتها، أو ومسائلها
زوجته يف يرى جعله ا ممَّ أيًضا؛ تقديسها عىل بل فحسب، أمه احرتام عىل ال الجو هذا يف
ذلك مردُّ يكن ولم ا. تامٍّ إخفاًقا بها االجتماع محاولته عند يخفق فكان األم؛ تلك صورة
ومن . طبقتهنَّ يف ومن بامُلوِمسات االجتماع يُحِسن كان أنه ثبت فقد جسمه؛ يف علة إىل
أن الحالة هذه استقصاء من تبنيَّ ولقد أمه. وبني بينهنَّ الشبه لبُْعد كان ذلك أن الواضح
دور يف أنه وذلك خاصة؛ بامُلوِمسات الرجل هذا صلة دعم يف أثره له كان آخر عامًال هناك
أبواه، عليها أه نشَّ التي امُلطَلقة العفة حالة بسبب عصبية أزمٍة يف وقع قد كان ُمراهقته
انتشاًرا النصائح أروج وهي امُلوِمسات. عند الرتفيه يلتمس أن سوء صاحب عليه فأشار
يف هوهم ليُفقِّ السوء وأصحاب للخدم ويرتكونهم أهلوهم، عنهم يتخىلَّ الذين الشبان بني
العملية بتلك ذهنه يف ارتبطت التي األوىل الصورة أثر أن ذلك من فكان املسائل. هذه
تكن لم األوىل خطيبته أن تعقيًدا التِعس هذا حالة يف زاد وقد امُلوِمسات. صورة كانت
أجل ومن أجله من فانعقدت واضًحا؛ شعوًرا به ويشعر ذلك يُحس هو وكان إليه، تميل

املرشوعة. حياته عليه أفسدت التي الخبيثة العقدة تلك السالفة األسباب سائر
الجرائم بارتكاب تقرتن ُمجرمة ساديًة تنحرف حني الجنسية الغريزة كانت وإذا
الجريمة بني ما إىل نشري أن نودُّ فإننا والسماء، األرض قوانني تمقتها التي الشائنة
غري أو ُملتوية الغريزة هذه كانت سواء روابط، من إطالقها عىل والجنسية والغريزة
تفسري يف النفسيون ويقول جنيس، بتهييٍج تقرتن ما كثريًا الجريمة أن ُشوِهد فقد ُملتوية؛
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إىل توَّاًقا األعصاب، ُمتَعب مكدوًدا ُمجَهًدا جريمته ارتكاب بعد نفسه يجد امُلجرم إن ذلك
ذلك فوق هو ثم أعصابه، اعرتى الذي التوتر هذا حدَّة من والتخفيف نفسه، عن الرتفيه
نفًسا ال قويٍّا، مخلوًقا يزال ال أنه يُثِبت وأن وسيطرة، قوة من له بما نفسه يُقِنع أن يريد
الحقيقة؛ هذه األقل عىل يعرفون الرشطة رجال أن االرتياح بواعث ومن ضائعة، محطَّمًة
تلك ويف الساقطات، دور إىل امُلجِرمني عن البحث يف يتَّجهون ما أول يتَّجهون لرتاهم فإنك
م وتتشمَّ تنُشدها التي الزرية بديدانها البرشية هداهدنا تظفر ما كثريًا الوخيمة املراتع

عنها. وتنقب ريحها
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امُلحاَكمات غرض يزاالن وال كانا بفعلته، االعرتاف عىل وحمله امُلجرم، ضمري إىل النفوذ
يتعرَّض امُلجرم كان وقد السواء. عىل الحديثة والعصور القديمة العصور يف الجنائية
قساوة من عليه تنطوي ِلما الجسم لها يقشعرُّ التعذيب من أللوان القديمة العصور يف
يسريًا، تعديًال تعديله بعد البلدان بعض يف شائًعا الوسائل هذه بعض يزال وال ووحشية،
امُلجرم رس الستالل أخرى وسائل هناك أن يُصدِّق يكاد ال نفسه اإلنساني املجتمع إن بل

املشهورة. التعذيب وسائل من أثًرا وأفعل به رأفة أشدَّ فكَّيه، بني من
العلماء فاستنبط العلم، عىل ُممتنًعا الناس ظنَّه ميداٍن يف طريًقا اختطَّ العلم ولكن
عليها، طويل وقت أقرص يف املقصود الغرض إىل وأهدى بامُلجرمني، أرأف جديدًة أساليب

واملحاكم. النيابة رجال أسلحة من مرشوًعا سالًحا يصبح أن قبل

دمه ضغط من املتََّهم كذب

وهي كيلر»، «بوليغراف ِباسم تُعَرف آلٌة وأفعلها الجديدة العلمية األساليب هذه أشهر ولعل
اآللة هذه عليه بُنيت الذي واملبدأ التحقيق، عند وامرتائه امُلجرم كذب عن الكشف غرضها آلٌة
لقياس الطبيب يستعمله الذي الجهاز عن أركانها يف تختلف ال فهي الدم؛ قياسضغط هو
الجهاز يف امُلتحركة اإلبرة من بدًال ولكن الرشايني، تصلُّب يخىش مريض عند الدم ضغط
ُمتحركة، ورق ة لفَّ من ُمنسابة ورقٍة عىل خطٍّا ترسم ريشٌة هناك الدم، لضغط الخاص
طبيعي صوٍت يف األسئلة الباحث إليه ه فيُوجِّ ذراعه، عىل ملفوفة اآللة وهذه املتََّهم فيجلس
ارتفع كذبًا أجاب وكلما يراه، بما املتََّهم عنها فيُجيب نرباته، يف تهديد وال وجهه يف م تجهُّ ال
امُلنسابة. الورقة عىل الريشة ترسمه الذي الخط يف االرتفاع هذا أثر وظهر دمه، ضغط
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ارتفاع يؤخذ «ملاذا أو كذبًا؟» يقول حني الدم ضغط يرتفع «ملاذا تسأل: قد ولكنك
يف السؤال هذا عن الجواب رس إن جوابه؟» يف يمرتي املتََّهم أن عىل دليًال الدم ضغط
عنيًفا؛ انفعاًال ُمنفعًال أو ُمتأثًرا يكون عندما الجسم عىل تطرأ التي الفسيولوجية التغريات
فتُطَلق الخطر، لدفع الفسيولوجية الوجهة من جسمه استعدَّ ما، خطًرا واَجه إذا فاإلنسان
الُغدد تُفرزها التي بامُلفرزات تتصل حيث الدم، مجرى إىل الطِّحال من الُحْمر الُكريات
للفرار. أو للكفاح النشاط الجسم يف تبعث أن جميًعا وغرضها الُغدد، من وغريها الكلوية
من فينشأ يُهدده، خطًرا يُواجه عندما غريبًا نشاًطا الجسم يف تبعث الجسم أعضاء فكأن

الرشايني. يف الدم ضغط وارتفاع القلب، خفقان زيادة كله هذا
كان الجرائم، من جريمة عن إليه ه موجَّ سؤاٍل يف ُمتمثًال خطًرا اإلنسان واجه فإذا
الكشف هذا ألن الجريمة؛ بملك صلته عن الكشف من الخوف به يُحسُّ الذي األول األثر
أجهزة جميع فتُسِعفه باإلعدام، أو بالتشهري أو بالسجن أو بالغرامة ُمعاقبته إىل يُفِيض
فعلته، عىل التسرتُّ محاولة شكل الحالة هذه يف يتخذ الدفاع وهذا نفسه. عن للدفاع جسمه

إليه. ه املوجَّ السؤال عىل الرد يف الكذب أو
وحركاته؛ وكالمه نظره يف آثاره لتبدو حتى انفعاله، َكبْت يف امُلجرم يربع مهما ولكن
الجديدة اآللة وهذه الدفاع. لهذا الداخلية جسمه ُقوى استعداد يمنع أن يستطيع ال فإنه
شديد ُمتعرًجا خطٍّا ترسم الريشة فرتى دمه، ضغط يف هذا كل أثر تُبنيِّ أن تستطيع
ضغط يف الغريب التقلب هذا يُفرس أن منه فيطلب إليه، امُلحقق يُبادر ذلك عند ج، التعرُّ
حني االعرتاف، إىل اإلنكار محاولة عن املتََّهم ينرصف الحوادث من املائة يف ٧٥ ويف دمه.
إليه هت ُوجِّ اإلنكار عىل أرصَّ فإذا شيئًا. يُخفي أنه يُثِبت الذي املادي الدليل هذا يرى
إىل يهتدي أن الباحث يستطيع دمه ضغط يف أثرها ومن ومنوَّعة، ُمتفرقة أخرى أسئلٌة
١٥٠٠ يف اآلن حتى ُجرِّبت وقد وكذبه. املتََّهم ِصدق تُبنيِّ فاآللة الحقيقة. إىل تُقوده بياناٍت

جميًعا. فيها فأصابت حادثة،

يُفيشرسالعقل الجسم

تُْدعى األمريكية، فوردهام جامعة أساتذة أحد سمرز، األب استنبطها أخرى طريقٌة وثمَة
فيُمِسك كهربائي، أساٍس عىل مبنية وهي النفيس. الكهربائي املقياس أي «سيكوغلفانومرت»؛
بطاريٍة من مستَمدٌّ جسمه يف ضعيف كهربائي تياٌر يرسي ثم بيده، معدنية بقطعٍة املتََّهم
باملوضوع له صلة ال بعضها املطلوبة، األسئلة إليه ه تُوجَّ الحالة هذه يف يكون وإذ واحدة،
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باملوضوع، صلة له سؤاًال سئل فإذا به. وثيقة صلة له وبعضها فيه، البحث املطلوب
باملوضوع إجرامية صلٍة عىل كان فإذا جسمه. يف غريب يشءٌ يحُدث بذلك؛ علم عىل وكان
عن الخطر لدفع الداخلية ُقواه باستعداد ُمتأثرة العرق إفراز إىل فيه الَعرق ُغَدد ُحفزت
عليها، القابض املعدنية القطعة لتغشية كاٍف ولكنه قليل، يُفَرز الذي الَعرق وهذا جسمه.
الحال يف تظهر القلة وهذه جسمه. يف الساري الكهربائي للتيار ُمقاومته فتقلُّ فيكفي،
أن املتََّهم رفض إذا ألنه اآللة؛ هذه عىل تحتال أن املستحيل ومن بذلك. خاص جهاٍز عىل
أن يستطيع فال فيه، العرق ُغَدد عىل السيطرة عن يعجز إليه ه املوجَّ السؤال عن يُجيب

فعلته. عىل وشاهد وجهه، يف صارخ صوٌت إفرازها فكأن عرقها، إفراز عن يمنعها
فيه، هذه آلته يُجرِّب أن إليه وطلب سمرز، األب إىل العلميني الكتاب أحد ذهب وقد
يُعيد وأن ورقاتها، إحدى يختار أن إليه وطلب اللعب، ورق من بمجموعة أتى بأن فجرَّبها
عىل وُعِرضت الورقة، هذه إىل ت وُضمَّ أخرى، ورقات تسع اختريت ثم املجموعة، إىل الورقة
الورقات عىل «ال» فأجاب اختارها، التي الورقة هي هل منها ورقة كل يف وسئل الكاتب،
من كان فما مطردة، إجابًة «ال» يجيب وهو مرات ثالث التجربة هذه وأُعيدت العرش.
يف الكهربائي التيار رسيان بزيادة عنها اإلجابة يف كذب التي الورقة عىل دلَّت أن إال اآللة
كذبًا أجاب وأنه اختارها، التي الورقة هي َكيْت الورقة بأن الكاتب اعرتف وأخريًا جسمه.

الورقات. سائر مع عليه ُعِرضت ملا
شأن ال ورقٍة عن الكذب حالة يف اآللة فعل مبلغ هذا كان «إذا سمرز: األب له فقال

شنعاء؟!» فعلًة أو جريمة يُخفي أن يُحاول واملتََّهم بها فكيف لها،

ومصلها الحقيقة حقنة

أو باإلثم الشعور تبنيُّ من اث البحَّ تُمكِّن التي العلمية األساليب اآلن حتى ذَكرنا لقد
النتزاع يكفي ال الوسائل هذه أكثر بأن يُسلِّمون اإلجرام علماء بعض ولكن باإلجرام،
االعرتاف، لهذا الظروف تهيئة هو منه تُمكِّنهم ما وجلُّ امُلجرم، فم من بالجريمة االعرتاف
تعوَّدوا الذين امُلجرمني حالة يف يُخِفق الغالب يف ولكنه امُلجرمني، بعض يف ينجح قد وهذا
بمصل املعروف «السكوبوالمني»، مركَّب الُجناة من الطراز لهذا العلم استنبط ولذلك اآللة؛

بالحقيقة. امُلجرم فيعرتف الدماغ، يف خفيٍّا فعًال يفعل دواء وهو الحقيقة،
اكتشفه الفارسية، الحشيشة أو السيكران من ُمستخَرج عقاٌر هذا والسكوبوالمني
يُخدِّر، أنه له فتبنيَّ نسائية، جراحيٍة عمليٍة يف تكساس، والية أطباء أحد هوس، الدكتور
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وال يتناوله من ذاكرة يُضِعف ال ولكنه الدماغ، مناطق بعض يف ًرا ُمخدِّ فعًال يفعل أو
به تتأثَّر التي الدماغ منطقة أن تبنيَّ البحث مواالة وبعد النطق. عىل مقدرته وال سمعه
أن كشف وكذلك النفس. عن الدفاع سبيل يف األقوال اختالق من تُمكِّننا التي املنطقة هي
عىل املقدرة يفقد ولكنه حواسه، بجميع ُمحتفًظا يظل بالسكوبوالمني يُحَقن الذي اإلنسان

والكذب. االختالق
ِفعله فتبنيَّ غودرد»، كالفن «الكولونيل املشهور األمريكي اإلجرامي العالم جرَّبه وقد
بسيًطا سؤاًال عرشين عىل يردَّ أن زمالئه أحد إىل طلب غودرد الكولونيل أن ذلك العجيب؛
حقنة الزميل هذا حقن ثم الفرنسوية؟» تتكلم «هل الربدج؟» تلعب «هل مثًال: إليه، هها وجَّ
األسئلة هت ُوجِّ الجسم يف ِفعله العقار فعل ا فلمَّ السكوبوالمني، من بجرعة الجلد تحت
فكان: العرشون السؤال وأما منها، سؤاًال ١٩ يف صادًقا كان أنه فتبنيَّ الرجل، إىل نفسها
وأما «ال.» عليه: التامة اليقظة جواب فكان بسيارتك؟» ارتكبتها مُلخالفٍة عليك ُقبض «هل
الثانوية املدرسة يف طالبًا كنت ملا «نعم، فكان: املذكور العقار فعل تحت والرجل الجواب
تلك النسيان كل نيس قد كان أنه ح رصَّ التناقض، هذا عن وسئل استيقظ وملا فرجينيا.» يف
برمنجهام نيابة وكيل استعمل وقد الذاكرة. خبايا من السكوبوالمني نبشها أن إىل الحادثة
وعرشين، خمًسا عددها بلغ جناياٍت من سلسلة رس إىل للتوصل الحقنة هذه أالباما بوالية
حقيقتهم. إىل االهتداء يف العقار هذا واستخدم رجًال، عرش اثنَي من مؤلَّفة عصابًة فضبط
منهم انتزعها التي الحقائق عىل اعتمد القبيل، هذا من بدليل تُسلِّم ال املحكمة كانت وملا

رصيح. باعرتاٍف الفوز يف العقار تحت وهم

القاتل عن تكشف الشفاه بصمات

لم أحًدا ولكن الحرب، خالل ما وقٍت مرصيف يف التحقيق دوائر شغلت أجنبية قضيٌة هناك
األجنبية القضايا جميع شأن شأنها بها، أحاط الذي الشديد للكتمان نظًرا بأمرها؛ يعلم

وقائعها: وهاك الحرب، أثناء وقعت التي
يقوم كان الجنسية، هندي ُمراسلة» «عسكري من بالًغا1 عابدين قسم بوليس تلقى
منزل إىل صباًحا السابعة الساعة حرضيف أنه اه مؤدَّ الربيطاني، سمارت الكولونيل بخدمة

اإلثنني. مقال 1
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وانهمك به، يحتفظ أن تعوَّد الذي الخاص بمفتاحه الشقة باب وفتح كعادته، مخدومه
الجرس صوت سمع أنه إليه ُخيِّل ثم املنزل، أثاث تنظيف يف والنصف الثامنة الساعة حتى
اقتحم أحٌد يُِجبه لم وملَّا الباب، فطرق مخدومه، زوجة «مارجو» السيدة حجرة من ينبعث
أن عىل يدلُّ ا ممَّ ممزَّقة؛ ومالبسها هامدة جثًة سيدته وجد أن راعه ما وأشد َعنوة، الباب

شديدة. ُمقاومة بعد حدث القتل
وبعض سيدته به وكان مساءً، الثامنة حواَيل السابقة الليلة يف املنزل ترك أنه ذَكر ثم
يف عاد ملا وأنه الربيطاني، الطريان سالح من «جوني» أول الطيار ومنهم أصدقائها،

الطعام. فضالت من وبقايا الفارغة واألكواب الخمر زجاجات من كثريًا وجد الصباح
النيابة ووكيل املباحث وضابط القسم مأمور التحقيق، رجال األثر عىل وانتقل
وجدوا وقد سمارت، الكولونيل مسكن إىل الشخصية، تحقيق وموظف الرشعي والطبيب
وُملقاًة رفيع، بخيٍط مخنوقة ُوجدت فقد القتيل أما الهندي. العسكري وصفها كما الشقة

ِعرضها. عن دفاًعا أبدتها التي امُلقاومة عنف عىل تدلُّ بهيئة
حرض عملهم، يف قني املحقِّ انهماك أثناء ويف الظهر، بعد الواحدة الساعة منتصف ويف
أن فذَكر الساعة، هذه يف حضوره سبب عن التحقيق رجال فسأله «جوني»، أول الطيَّار
كان أنه قرَّر استجوابه وعند معها. الغداء لتناُول السابقة الليلة يف دعته مارجو السيدة
إىل معه هت توجَّ أنها قرَّر كما السابقة، الليلة من عرشة الثانية منتصف حتى القتيل مع
من ليتمكن صغرية؛ بإجازٍة له للسماح لقائده توصية كتاب أعطته وأنها املرتو، محطة

معها. الغداء تناُول
الليلة منتصف حواَيل حدث القتل أن وقرَّر الرشعي، الطبيب حرض ذلك خالل ويف
بالقبض الحربي البوليس من أمًرا واستصدر جوني، الطيَّار يف ق امُلحقِّ فاشتبه السابقة،

التحقيق. رهن عليه
ا؛ حقٍّ عجيبة أنها شك ال فكرٍة إىل الشخصية تحقيق موظف يهتدي أن االتفاق ويشاء
مطبوعة ُوجدت التي الشفاه بصمات وكذلك القتيلة، «شفاه» بصمات التقاط يف أخذ فقد

الهندي. والعسكري جوني الطيَّار شفاه بصمات التقط كما يها، خدَّ عىل
الهندي العسكري شفاه بصمات أن إىل املوظف اهتدى الليل، من ُمتأخرة ساعٍة ويف

القتيلة! خدود عىل املطبوعة البصمات عىل تطبق
يقصد يكن لم إنه وقال بها، فاعرتف بالجريمة ُووِجه الهندي، عىل القبض فأُلقي
من قطعة انتزع وعندئٍذ عنيفة، مقاومًة قاومته مخدعها عليها اقتحم حني وإنه قتلها،
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هنديٌة طريقٌة وهذه وماتت. فاختنقت عنقها حول وشدَّه محفظته، به يربط الذي الخيط
البوليس. إىل بالغه قدَّم الصباح ويف القشالق، إىل املنزل ترك ثم معروفة،

الهندي العسكري اعرتاف له وذُِكر بالحادث، القتيل زوج سمارت الكولونيل وأُبلِغ
ُمراسلنا أن فيه جاء مطوًَّال تقريًرا الحربي البوليس إىل كتب أن يلبث لم ولكنه فذُِهل،
الفعلة هذه ارتكاب إىل دفعه الذي الوحيد الدافع وأن واألمانة، االستقامة غاية يف الهندي
ُمقاومة يستطع لم شديد ُسْكر حالة يف وجدها حني الهندي فإن ة؛ املعوجَّ زوجته سرية هو
قائًال: العسكري عن العفو اقرتح ثم قتلها، يقصد يكن ولم عنها، الصادر اإلغراء هذا

بًرشا؟!» «أَوليس
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وحني األب، نحو بحقٍد اقرتن إذا إال كبريًا القتل إىل يدفعه ال صغريًا ألمه الطفل حب إن
قرارة يف يُعاني فأصبح األيام، عىل حلها استعىصعليه نفسية عقدٌة معه ُولِدت الطفل ُولِد
من كثري يرجع وإليها املَرضية»، أوديب «عقدة ب النفيس التحليل رجال يه يُسمِّ ما نفسه
يقع ال الحالة هذه يف والقتل القتل. إىل أحيانًا تدفعه وقد وكهًال، شابٍّا النفسية متاعبه
أو لألب بديًال الباطن العقل يتخذه آخر شخٍص عىل بل بالذات، األب شخص عىل عادًة
أو املنزلة يف أو املظاهر، أو الصفات بعض يف األب مع ُمشرتًكا الغالب يف يكون له، رمًزا
التي الجامحة الطفولة نزعات لَكْون إال ذلك وما السيايس؛ القتل يف الحال هي كما املقام،
الشعورية الحياة ميدان إىل َوْكرها من الخروج عىل تجرؤ ال قلبه، ُسَويداء يف املرء يُكنُّها
آدابه ووريث املجتمع، ُممثِّل هو الضمري إن إذ ونقمته؛ الضمري غضب من خوًفا سافرة؛
ثوب تلبس كأن ُمستعار، زيٍّ يف ُمقِنعة األب قتل إىل النزعة فتبدو وتقاليده، وتعاليمه
امُلجرم عادًة بها ع يتذرَّ التي البواعث وهي الجماعة. ملصلحة والتضحية السياسية البطولة
أوديب» «عقدة ب فاملريض الناس. وأمام ضمريه أمام جريمته من موقفه لتربير السيايس
نحو مكبوتة طفليٍة نزعٍة عن س ليُنفِّ السياسية، الجريمة ميدان أي امليدان، هذا يختار
الفريق هذا نفسية هدوء رس يُفرسِّ ما وهذا الضمري. راحة له تكفل بطريقٍة األب قتل
عىل تقوم التي الصورة هذه مثل عىل املوقف وتربير جرائمهم، ارتكاب بعد امُلجرمني من
من وهي «التربير»، ب النفيس التحليل رجال ُعْرف يف ى وتُسمَّ وُمغالطته، الضمري خداع
يعدم ال إذ اليومية؛ حياتنا يف نظري ولها املَرضية، بالظواهر امُلصابني لدى املألوفة املظاهر
معظم يف والتربير إليه. وتتُوق نفسه تشتهيه مرشوع غري لعمٍل ُمسوًغا أو ُحجة اإلنسان
الضمري تخدير إىل ترمي وهي الباطن، العقل بها يقوم شعورية ال عمليًة يكون الحاالت

يقظته. حني األلم تسكني أو يقظته، دون والحيلولة
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زائفة ُمربراٌت هي مهمته لتربير السيايس امُلجرم إليها يلجأ التي الظاهرة فاألسباب
يف مكنونة نفسه، قرارة يف مدوَّنة فهي الحقيقية والدوافع األسباب أما الباطن، عقله دبَّرها
بدافع فعلته عىل أقدم أنه صاحبها فيظن شيئًا، الشعور عنها يدري فال الالشعور، ظالم
عن املسئولة هي البدائية وغرائزه الطفولة نزوات أن درى وما الوطنية، والنعرة البطولة
لتَِحني ُمرتبصًة الالشعور، َمغاور استوطنت مَرضية عقدًة نفسه يف كوَّنت حني إجرامه
من أغراضها ق وتُحقِّ لُبانتها، تقيض أن لها ليتسنَّى مقنَّعة؛ للخروج امُلالئمة الفرصة

الضمري.1 من غفلة يف الشعورية الحياة
أعماق يف يُعانيه ما إىل صغريًا أمره عىل القائمون تنبَّه لو شأنه، هذا ُمجرٍم من فكم
من امُلالئم الوقت يف إنقاذه أمكن الطفولة، ملشكالت املَريض الكبت أمارات من نفسه
قبل الخبيثة النفسية ُعَقده براثن من عقاله يحلُّ نفيس بتحليٍل الجريمة، هذه يف السقوط

زمامها. يده قبضة من ويفلت داؤها، ويستعيص أمرها، يستفحل أن
سويف، بني جنايات محكمة عىل مطروًحا كان قتل حادُث العقدة عىل األمثلة ومن

.١٩٣٤ سنة مايو دور
محكمة أمام عنه تراَفع الذي املتََّهم ُمحامي هو التوني شوكت محمد األستاذ وكان
حاَول وقد القتل، يف التورط إىل دفعه الذي الحقيقي السبب عن تحدَّث وقد الجنايات،
القضاة خيَّب األسف مزيد مع ولكن نظره، بوجهة املتََّهم قضاة يُقِنع أن جهده امُلحامي
الحادث ألن ونظًرا نفسيته. بحقيقة قضاته جهل ضحية املسكني الفتى وذهب ظنونه،

امُلحامي: مذكرة هنا نُوِرد فإننا العلمية للنظريات املطبَّقة األمثلة خري من يُعدُّ

١٩٣٤ سنة مايو
ة الشاقَّ باألشغال الحكم فيها وصدر «… «محمد قضية من باألمس فرغت
ولكان برباءته، لقىض امُلحلفني نظام مرص يف كان ولو عاًما، عرش خمسة ملدة

البالد. أنحاء يف دويٌّ لقضيته
شابٌّ املتََّهم أن منه وفهمت بالقاهرة، التاجر أفندي محمود عنه وكَّلني
كان وقد ِمزواًجا، ِمتالًفا والده وكان املنصورة، بجهة الحال ميسورة عائلٍة من
العذاب، ُمتواصلة طويلة حياة بعد أبيه من ُطلِّقت التي والدته وحيد محمد

«املرصي». بك فتحي محمد الدكتور املستشار مقال 1

128



وأبيه أمه بني والطفل أوديب عقدة

مقطوعة، تكون تكاد بوالده صلته وكانت الكفاءة، شهادة نيله بعد يت وتُوفِّ
هادئ الشاب أن أفندي محمود من وعرفت .«…» بوزارة بسيطة وظيفٍة يف فُعنيِّ
ويُستبَعد الِبنية، ضعيف وأنه بالناس، االختالط قليل الصوت خافت األعصاب

ذبابة. قتل جريمة حياته يف ارتكب قد يكون أن
كان ولكنه بُْعد، عن املتََّهم والدة ُقربى ذوي من أفندي محمود كان لقد
فيه أكربت وقد الخاص، جيبه من األتعاب دفع وقد شديًدا، عطًفا عليه يعطف

العاطفة. هذه
بندر بوليس قسم أن يف ص وتتلخَّ الجناية، ملف يف القضية قرأت لقد
يف املدينة شوارع بإحدى الدماء منها تنزف رجل جثة بوجود أُبلِغ سويف بني
الجاني، عىل تدلُّ آثار ُوجدت وال استغاثة، تُسَمع ولم عرشة، الحادية الساعة
النيابة وكيل استئذان بعد البندر مأمور ورأى جرح. من أكثر بالجثة ُوجد وقد
نُقلت ثم إحداها، يف ارتُكبت الجريمة أن فكرة عىل امُلجاورة؛ البيوت تفتيش
«سليمان يُدعى لشخٍص أنها وُعِرف عليها، الحي أهل بعض تعرَّف وقد الجثة،
ميسور وأنه والعقارية، الزراعية الصفقات يف بالسمرسة امُلشتغلني من «…

الحال.
يف لها بطفل وُوجد شديد، اعتداء آثار بها فُوجدت القتيل، زوجة استُدعيت
عليها زوجها اعتداء نتيجة اآلثار هذه أن قرَّرت وقد إصابات. عمره من الثالثة
األثر. عىل املنزل ترك وأنه الحادث، مساء من العارشة الساعة يف طفلها وعىل
املتَّهم هو وشابٌّ دًما، تقطر ِسكني ومعه البندر بوليس ُمعاِون حرض فجأًة
التهمة عن سئل وملا عليه. املجني لسكن امُلواجه املنزل يف يسكن وهو محمد،
وحادَّة. كبرية ولكنها للطبخ، املنزل يف يُستعمل ا ممَّ السكني وكانت أنكرها،

وبني امُلنِكر املتََّهم بني عالقة إيجاد حاَول النيابة ووكيل التحقيق، سار
ُمربح. رضب آثار عليها البادي عليه املجني زوجة

عليه املجني أن عىل فأجمعوا واألقارب، الجريان من عديدون شهوٌد شهد
عجوز سيدٌة وذكرت زوجته، عىل االعتداء دائم كان وأنه ِمتالًفا، سكِّريًا كان
واحد شاهٌد يشهد ولم فيه! الزوجة تَُرضب لم يوم يمرُّ ال أنه املنزل نفس تسكن
كونستبالت أحد من تقرير غري عليه، املجني وزوجة املتََّهم بني عالقة قيام عن
القضية. يف شأنًا لنفسه يُوِجد أن أراد ولعله للمباحث، ُمنتدبًا وكان البوليس،
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ولم بمنزله، القتيل بدماء امللوَّثة السكني وجود يُعلِّل أن دون ُمنِكًرا املتََّهم بقَي
برشية، دماءٌ أنها الطبي التقرير من ظهر وقد دماء. من بمالبسه ُوجد ما يُعلِّل

عليه. باملجني ُوجدت التي الجروح جميع أحدثت التي هي السكني وأن
الحب ومن الحب، لعله للقتل؟ الدافع هو ما ولكن اإلنكار؟ يُجدي فماذا

القتل. من أشنع هو ما وإىل القتل، إىل يدفع ما
مصلحة ال أن وأقنعته للُمحاَكمة، السابق اليوم يف سجنه يف املتََّهم ُزرُت لقد
بالقتل، يل فاعرتف عبثًا، مجهودي كان وإال إيلَّ، بالنسبة األقل عىل اإلنكار، يف له
تكن لم أنه ارتكب، ا ممَّ قصاًصا مقتول القتيل أن يؤكِّد وهو يل، أقسم ولكنه
ولكنه األيام، من يوم يف يُحدِّثها لم بل عالقة، أية القتيل زوجة وبني بينه
وقوع قبل أشهر ستة من أكثر منذ عليه املجني َمسكن ُمواجهة يف يسكن كان
يراه وما الزوَجني، بني دائم شجاٍر من يحدث ما نظَره لفت وقد الحادث.
ما يرى يكن ولم الشديد، واإليذاء بالرضب زوجته عىل الزوج اعتداء من دائًما
يف ُمنهِمكة تُفاِرقه، تكاد ال منزلها شئون عىل قائمة فالزوجة االعتداء؛ هذا يُربِّر
الزوج ولكن والَديه، وحيد كان الذي الصغري الطفل خدمة وخاصًة بيتها، أمور

ِعربيد. سكريٌ
والده العائلة هذه يف ورأى طفولته، إىل املتََّهم الشاب عاد «لقد ملحوظة:
جريانه، مراقبة إىل انجذب ولقد الصغري. الطفل يف ممثَّلًة وطفولته ووالدته
العائلة. هذه صورة يف عائلته يرى دائًما كان ألنه منهم؛ واحد أنه يُحسُّ وكان
أمه يُحبُّ كان ألنه ُمربًحا؛ حبٍّا يدري، ال ولعله إنكاره رغم الزوجة، أحب ولقد

والده.» يكره كان ألنه ُمضاَعًفا؛ ُكرًها الزوج كِره وقد أيًضا. ُمربًحا حبٍّا
معظم يأوي فكان وظيفته، يف اليومي عمله بعد شاغٌل املتََّهَم يشغل يكن لم
الجريان، منزل يف املستمرة امُلتتالية التعذيب صور يرى ومنه َمسكنه، إىل وقته
وأبغض عنده الناس أكره وأصبح للزوج، قلبه يف العداوة نار استعرت حتى
ناحيٍة من يتأجج والحب ناحية، من ج تتأجَّ الكراهية هذه وظلت إليه، هللا خلق
بُمشاجرٍة اليوم يفتتح الزوج رأى إذ صباًحا؛ الحادث يوم كان حتى أخرى،
املتََّهم قلب يف كالسهام يقع كان رضبًا زوجته رضب إىل منها انتهى صاخبة
عنها يردُّ من إىل حاجة يف أمه، شبيهة املظلومة، هذه بأن دائًما يُحسُّ كان الذي
بضعف يشعر كان ولكنه يردُّه، الذي هو يكون أن يريد وكان العدوان، هذا

130



وأبيه أمه بني والطفل أوديب عقدة

ترك أن بعد دموعها غسلت الفاضلة الزوجة هذه أن تأثُّره يف زاد ا وممَّ جسمه.
يأكله الذي الطعام وتطبخ البيت، وتنظِّف بابنها، تعتني وقامت املنزل، زوجها

الزوج.
نهاره طوال وظل الصباح، هذا يف عمله إىل الذهاب عدم عن املتََّهم اعتذر
فيجد مخموًرا، منزله إىل يعود بالزوج فإذا املساء، أقبل حتى كئيبًا مهموًما
ويرضبها الطعام، بأواني عنها ينهال حتى الزوجة يرى إن وما مهيَّئًا، الطعام
ويرمي الزوج فيحمله والَديه، بني ما الطفل يدرج األثناء هذه ويف ُمربًحا. رضبًا
ولعله (ملحوظة: الشاب هذا عقل أطارت رصخًة الطفل فيرصخ زوجته، به
العذاب)، سوء ويسومها أمه يرضب أبوه كان عندما نفسه الطفل يف رأى
يُغادر الرجل فرأى الطريق، إىل هبط ثم السكني، وحمل املطبخ إىل فانحدر
منزله إىل عاد ثم طعنًا، بالسكني عليه فانهال الحارة، وسط يف فلحقه مسكنه،

عليه. والقبض البوليس مجيء انتظر حيث
موكِّيل، برباءة مؤمنًا كنت ولقد ُمراَفعتي. يف للمحكمة الظروف هذه بيَّنُت
فإن مؤثِّرة، بُمرافعٍة أدليت أنني من بالرغم ولكن بالعربات، ُمختنًقا وكنت
التأثر عن األشياء أبعد كانت صدورهم يف املكنونة امُلستشارين قلوب أوتار
عالقات القتيل بزوجة تربطه الشاب هذا بأن مؤمنة املحكمة كانت إذ بدفاعي؛
الشاقة باألشغال عليه قضت ثَم ومن السبب؛ لهذا كانت الزوج ثورة وأن غرام،
التوني. األستاذ مذكرة انتهت محزونًا. القلب كسري فرجعت عاًما، عرش خمسة

سليًما، دقيًقا تصويًرا املتََّهم نفسية تصوير يف النظر صادق التوني األستاذ كان لقد
«عقدة وهو القتل إىل دفعه الذي الحقيقي الدافع معرفة من إليه وصل فيما ًقا وموفَّ
عهد منذ الالشعور أعماق يف والده نحو يُكنُّه الذي القديم املتََّهم حقد أعني أوديب»؛

الطفولة.
عليه املجني عىل املتََّهم نفس إثارة إىل دعا الذي أن امُلتقدم الحادث وقائع من وواضٌح
الجديد واملوقف والَديه، من القديم (موقفه املوقَفني بني وما التعذيب، حوادث تكرار هو
أشجانه حرَّك الذي الخفي العامل هو التماثل فكان تشابُه، من تُجاوره) التي لألرسة
لجاَريه، الصغري الطفل شخصية يف االندماج أو ص التقمُّ ظاهرة لديه وقوَّى القديمة،
يجد لم طغيانًا عليه املتََّهم الشعور فطغى القديمني، والَديه ثوب الجارين هذَين وإلباس

ه. ردِّ أو دفعه إىل سبيًال
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ووالدة عليه املجني زوجة بني الخلقة يف تشابُه أيًضا هناك كان ربما يدري؟ ومن
يف املايض اندماج ظاهرة يجعل أن شأنه من ما وهو ووالده، عليه املجني بني أو املتََّهم،
الالشعور طغيان فيجعل إحكاًما، وأدقَّ قوة أشدَّ الالشعور جوف يف تجري التي الحارض

سلطانًا. وأقوى بطًشا أعظم الشعور عىل
هوجو األستاذ رواها وقد ُمماثًال، دوًرا الوالدي املركَّب فيها لعب أخرى قضيٌة وهناك
وضعه والذي وقضاته»، «امُلجرم باسم املعروف القيِّم املؤلَّف يف بربلني، امُلحامي استوب
ومن العالم، يف النفسيني امُلحلِّلني كبار من وكالهما ألكسندر، فرانز الدكتور مع باالشرتاك
محكمة أمام املتََّهم ُمحامي كان استوب هوجو األستاذ أن النظَر تلفت التي امُلطابَقات
السابقة، قضيته يف التوني شوكت محمد األستاذ ملوقف ُمماثًال موقفه وكان الجنايات،

أوديب. عقدة نظرية تطبيق يف االسرتسال نرى ال أننا غري

األحداث محكمة قاضية

عبء تحمل ولكنها الجسم، ضئيلة «امرأٌة «كوزمويوليتان»: مجلة يف «إلينورليك» قالت
فقد تنييس. والية يف منفيس بمدينة كييل كاميل القاضية هي تلك الرجال؛ بها ينوء دعوة
«الطفل ى يُسمَّ يشء ثمَة ليس أن وغريهم اآلباء من الطباع جايف كل تُقِنع أن ها همَّ جعلت
الحب من صالح قدٌر هو العنيد العايص الطفل عالج إليه يحتاج ما كل وأن الفاسد»،

أرادت.» ما بلغت وقد والفهم. والحنان
٤٥٠٠٠ بحنانها وكفلت بالعجب، حافلًة عاًما عرشين القضاء منصة عىل أمضت وقد
ُمعارضة بغري مرات ست يتكرَّر ملنصبها اختيارها جعل مبلًغا التوفيق من وبلغت طفل،

أحد. من
تكلَّمت، فإذا ثيابها، أجمل يف تختال نحيلة صغرية بأمريٍة أشبه َملبسها يف وهي
طبائعهم اختالف إىل أو سامعيها كثرة إىل باًال تُلِق لم تنقطع، ال التي عادتها والكالم
جميًعا؛ البرش حب قلبها أُِرشب إذ وتُحركها؛ تدفعها تزال ال عقيدة نفسها ففي وعقولهم؛
ترشح وهي تملُّ ال ساعة عرشة ست تظل فرتاها وفقريهم. غنيهم وأسودهم، أبيضهم
عدًدا وترى األمة، نواب إىل العمال إىل الخادمات إىل الزعماء من للناس تعتقده الذي رأيها
َمقربة عىل يوم كل يحتشدون وأطفال ونساء رجال فمن بمحبته، يحوطها الناس من ا جمٍّ
يُلقوا لكي ينتظرون وقفوا قد املغمورين صغار إىل املشهورين كبار ومن املحكمة، دار من

بالتحية. إليها
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للناس الخري بذل يتولَّون الذين «إن املعونة: يد القاضية إليها مدَّت امرأة قالت وقد
فهي كاميل القاضية أما الناس، أولئك وبني بينهم الثقة تُوطِّد ابتسامًة أحيانًا يتصنَّعون
رجل وقال يَديك.» طوع أصبحت الدنيا كأن وأحسست برأسك، شمخَت لك ابتسمت إذا
فيمن «إنها صغري: يومئٍذ وهو املحكمة يف يَديها بني وقف قد كان األعمال أصحاب من
ال لذًة وعزته املرء لكرامة بأن تشعر يجعلك أن يستطيع الذي الوحيد اإلنسان هي عرفُت

لذة.» تُعادلها
كرايسٌّ فيه بالهيبة. يُشِعرك جليل ولكنه برؤيته، العني تبتهج مكاٌن محكمتها وغرفة
وتُعالج الزهر. من باقة عليها تتألأل منضدٌة املألوفة القضاء منصة بدل وفيه وثرية،
لغتها تجعل أن عىل وتحرص املحاكم، بتقاليد ُمتقيِّدة غري قضاياها كاميل القاضية
تُتاح للتقايض ساحة إال الغرفة هذه «ليست قالت: مجلسها جلست فإذا واضحة. بسيطًة
النفس، ضيِّق أو مهموم وهو يُغادرها أحًدا أدع ولن يتكلَّم، أن امرئ لكل الفرصة فيها

مًعا.» األمر هذا نُعالج فتعاَلوا
فانتهرته القضايا، إحدى يف النظر يستعجل أن امُلحامني مشاهري أحد أراد وقد
يشء، كل قبل األخالق ها همُّ محكمٌة هذه أحد. لني يتعجَّ أن أحب «ال قائلًة: القاضية

األخالق.» أُقوِّم أن يل يُتيح ما الوقت من وسأستنفد
حولها تجمع أن استطاعت لقد حتى ُمظاهرة، أقوى يُظاهرونها جميًعا بلدتها وأهل
من أجدى والتقويم اإلصالح يف سبيلها كان ذلك أجل فمن املحاكم؛ رجال أقدر من طائفة

اآلخرين. القضاة ُسبُل
وال بالعنف الطفل طبيعة من الُخلق سوء تُخِرج أن تستطيع ال «إنك تقول: وهي
قليًال تهذيبه ُمحاولة يف تميض تكاد فال واالنرصاف، التحول رسيع فالطفل بالتقريع؛
أن فعليك يسوء ما الطفل ُخلُق يف وجدت فإذا تقول، ملا يسمع ال أصمَّ صار قد تراه حتى
يشء البدن يؤلِم الذي العقاب أن ترى وهي عالجها.» وتُحاول الكامنة، العلة عن تفحص
فهو الحياة)، وقود (وهما الطبع حديد ثائًرا كان إذا الطفل أن ترى وهي فيه، جدوى ال
عاجٍز الطباع هادئ لطفٍل معونتك بذلت «وإذا وتقول: كثري، خريٌ منه يُرجى بأن خليق
من آخر أعنَت إذا ولكنك الحياة، مدى وُمعينًا كافًال له تظلَّ أن خليًقا كنَت الحيلة قليل

يشء.» أمامه يقف ال ًقا ُمتدفِّ ينبوًعا رت فجَّ الحديدة والطباع الُعرام ذوي
فجعلتهم والرشاسة، الحدَّة ذوي الصغار من طائفة كاميل القاضية هت وجَّ وقد
الجماعات مع هم ويشرتكون البلدي، املجلس من بمعونة ملعبًا يدرون، ال وهم يُقيمون،
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مواهبه، ي يُنمِّ أن له تُتيح التي باملعونة منهم الطفل ويحظى البلدة، يف القائمة األخرى
أن عىل بيده العمل يُجيد الذي الطفل يُشجعوا أن عىل مثًال اآلباء تحثُّ الخاصة فرتاها

الثانية. الطبقة من موظًفا يصبح أن من بدًال األوىل، الطبقة من صانًعا يصبح
يسلكوه أن ينبغي الذي الطريق عرفوا قد واألطفال اآلباء أن القاضية رأت فإذا
نفسه، عىل يعتمد أن امرئ كل عىل الواجب من بأن تؤمن وهي معونتهم. من يدها نفضت

والطراوة. التدليل يمقت وأن الواهنني، عاف الضِّ زْجِر يف عنيًفا يكون وأن
بيَْد ماكجي، ب. ج. الدكتور وهو امُلمتازين، الجرَّاحني أحد كاميل القاضية والد كان
ومات امُلرتَفات، املدلَّالت الفتيات عيشة تعيش أن إىل قط نفسها تِمْل لم كاميل فتاته أن
أمرها لوالة تُزيِّن وظلَّت أيًضا، طبيبة تصبح أن عىل فعزمت ِصباها، ميعة يف وهي أبوها
صغاًرا، بنني وخلَّفت منها، أكرب أخٌت لها ماتت أن تلبث فلم الطب، بمدرسة تلتحق أن
لقيت عمرها من العرشين تبلغ أن وقبل أختها. أوالد لرتبِّي فيه كانت ما كاميل فهجرت
يف وعاشا فتزوَّجا وتوقًدا، شبابًا ِمثلها كان الدكييل، فيتزجر نوماس هو ُمحاميًا شابٍّا
وصغارها زوجها رعاية إال لها همَّ وال سنوات كاميل وظلَّت الجوانب، ُمِرشقة سعادٍة

الثالثة.
ينفع، فيما ترصفه أن لها وأحب عقل، من زوجته يف ما أعجبه قد توماس كان
بقيت ثم ليًال، عمله يف تُشاركه سنتنَي فظلَّت مكتبه، يف عنده القانون تدرس بأن فأغراها
وقد الصغري ولدها يوًما رأت ثم الوقت، بعض مكتبه أعمال سائر يف تُعاونه شهًرا ١٨
صغارهم األطفال من رضب «أي تتساءل: وجعلت فجأة فانتبهت مدرسته، قاصًدا خرج
لنفسها: تقول وجعلت ونظرها؟» رعايتها عن بعيًدا هذا ابنها يُعارشهم سوف كبارهم أو

بيتها.» جدران بني يجري ما تتجاوز ال الفاضلة األم مهمة أن نظنَّ أن الخطأ «من
التي املدرسة شطر مًة ُميمِّ وانطلقت ولِبستها، ُقبَّعاتها أجمل اختارت أن إال هو فما
قد كانت حتى وقت طويل يمِض لم ثم امُلدرسني، لألساتذة نفسها وقدَّمت ولدها، فيها
التعليم ملجلس امرأة أول بانتخاب وظفرت وامُلعلمني، لآلباء جماعة تأليف يف جهًدا بذلت
فلم املدرسة، بعد األطفال يفعل ما لتنُظر البلدة؛ نواحي يف َطْرفها أجالت ثم بلدتها، يف

رأت. ما يُرقها
الصغار؛ ملحكمة قاضية إىل حاجة يف البلدة صارت ساعٌة وجاءت سنوات، مضت فلما
إنسان أي تستميل أن تستطيع التي املرأة بأنها البلدة يف شهرتها طارت قد كاميل كانت
املجلس سنَّ فقد الحقوق، إجازة تنَل لم أنها ومع األطفال. تهذيب سبيل يف للجهاد
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وثانية تنييس، والية يف القضاء تتوىلَّ امرأة أول تكون أن لها يُتيح قانونًا للوالية الترشيعي
كلها. البالد يف اثنتنَي

من تنُقض لم العليا املحاكم ولكن الحقوق، إجازة اليوم حتى كاميل تنَل ولم
واحد. حكم سوى سنوات ثماني يف أحكامها

تقول: وهي آبائهم، تهذيب إىل جهدها رصفت بلدتها أطفال تهذيب يف نجحت فلما
عليه يكون ما وأكثر اآلباء، وزر الوزر بل الصغار، إىل واالعوجاج الفساد مردُّ «ليس

عليهم.»2 الكبار جناية من هو إنما الصغار
فمن املحكمة؛ يف عليها تُعَرض باآلباء تحيق التي اإلخفاق رضوب من رضب وكل
ينتهك حني ساخطني ينقلبون ثم القانون، حدود يتعدَّون «من كاميل، تقول كما اآلباء،
سيارته هو ليسوق املرور؛ رشطي له يُراقب أن ابنه يأمر من ومنهم ُحرمته»، صغارهم
يخطر وال ونزاع، شقاق يف يزالون ال من اآلباء ومن املرور، قلم حدَّده ما تتجاوز برسعٍة
سوى: شيئًا تقول ال التي األم ومنهم يسمعونها، كلمة كل فون يتلقَّ صغارهم أن بباٍل لهم
فيه ما كل بل يؤَلف، بيتًا ليس فهذا ولد.» يا الكريس عن ابعد ولد. يا رجَليك «امسح

الشارع. إىل يخرج أن الطفل تدعو دعوة
وتقول واألمومة، األبوَّة تبعة يحملوا أن يأبَون الذين اآلباء أولئك جميًعا هؤالء ورش
وكثريٌ وجدوها. حيثما واألمومة األبوَّة حنان ألنفسهم يلتمسون عندئٍذ األطفال «إن كاميل:
افتقدنه الذي الحب عن هًدى غري عىل يبحثن أنهنَّ إال بهنَّ ليس الُخلق السيئات البنات من
سائر يرتكون ثمَّ جسمه، حاجة للطفل يكفلوا بأن ذمتهم يُربئون الذين واآلباء بيوتهن، يف

والحزن.» باللوعة أطفالهم قلوب يحرقون إنما لخادم، أو ملدرسة أمره
يف املتحدة الواليات حكومات بعُض كاميل أنشأتها التي املحكمة نظاَم اقتبست وقد
نفسها ترى كاميل أن بيَْد اإلصالح، يف أسلوبها املدن من كثري اتبعت وقد واليات، ست
وقد أصدقائها أحد قال وقد الناس. أفراد وبني بينها امُلعاملة تكون حني تكون ما أسعد
يبدو؛ فيما تتذكَّر تكاد ال فتاة لقيت إذا أنها كاميل عادات رش «إن أمرها: من يئس
الناس، بني يُفرِّق فاصل حدٌّ الكريم امُلخِلص قلبها يف فليس سجن؟» يف أم حفلة يف ألقيتها

بعض. من أفضل عندها بعضهم ويجعل

لالستشارة يقصدونه مكانًا محكمتها يف القاضية جعلت أنفسهم أخطاء اآلباء يُصِلح أن أجل ومن 2

قبل ُخطاهم لهم لتُسدِّد أيًضا بصغارهم وجاءوا يستشريونها، اآلباء من آالف عليها وفد وقد واالسرتشاد.
واالعوجاج. الفساد مرتبة يبلغوا أن

135



وجنسية نفسية ظواهر

الجرائم كشف يف آيات

عىل القبض كليفالند رشطة «ألقت ليجيون»: أمرييكان «ذي مجلة يف جوتشمربلني قال
شهود عندهم يكن ولم موتها، إىل أفىض رضبًا زوجته رضب أنه ظنهم يف وقع عامٍل
للكشف العميل البحث معمل رئيس كاولز دافيد فجاءه يعرتف، أن العامل وأبى عيان،
فقال الذكاء، من يسري حظٍّ عىل رجل أنه فتبنيَّ ُمتعددة، أسئلًة إليه ه ووجَّ الجرائم، عن
تغسله أن طوقك يف يدخل ولن يَديك، عىل يزال ال زوجتك فدُم القاتل، أنت كنت «إذا له:
األول املحلول أحال قلويٍّا كاشًفا أضاف ثم قلويٍّا، محلوًال الرجل يد عىل وصبَّ تُزيله.» أو

بالجريمة.» الرجل فاعرتف البرش، دم كلوِن قانيًا أحمر
أن كاولز استطاع النفوس، طوايا ومعرفة العلم بني تجمع التي الوسائل هذه وبمثل

حدثت: حوادث من مثالن وهذان الغريبة، الجرائم من مئات يحلَّ

«كلبتومانيا» الرسقة غريزة

السطو حوادث تعدَّدت قد أنه «كورنوت» مجلة يف فرجسون» «دونيتا الدكتورة أوردت
نوم غرفة واقتحام األول، الطابق دخول طريق عن األمريكية، املدن إحدى منازل عىل
ليس النسائية الغرام وخطابات الداخلية والثياب والُحيل الزينة أدوات ورسقة السيدات،
من أقل يف رسقة ٤٠٠ نحو ارتكب واحد سارٍق ومن الحوادث، هذه جميع يف وذلك غري،
عدًدا يحمل أنه تفتيشه من تبنيَّ وقد جرائمه، بآخر ُمتلبًِّسا البوليس ضبطه وأخريًا سنة،

لديه.3 يشء أنفس كانت لو كما ثيابه تحت ويُخفيها الغرام، رسائل من كبريًا
الحس، رقيق العظام دقيق الهيئة قميء الجسم نحيل شابٍّا الرهيب اللص هذا وكان
لم ًال مفصَّ طلًقا اعرتافه وكان جرائمه، بحقيق ق امُلحقِّ يَدي بني وهو اعرتف أن يلبث لم
يعلم إنه وقال اعرتافه، أعاد القايض أمام مثل وملا اجرتح. ا ممَّ يشء إخفاء فيه يُحاول
يستحق لذلك وإنه الصحيح، االجتماعي الوضع وخالف القانون، عىل اجرتأ أنه العلم تمام
كان ولكنه يعيش، لكي يرسق يكن لم ذلك مع أنه هذا قوله إىل أضاف ثم العقاب،
ُكنْهه، يُدِرك يكن لم خفي بعامٍل ارتكابها إىل مدفوع بأنه جرائمه يُقارف وهو يُحس

جالل. بك حسن ترجمة 3
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تلك يف يخرج أن عن سدوله الليل أرخى ما إذا نفسه جماح َكبْح يستطيع يكن لم وأنه
ُمطمئنٍّا الرضا، كل نفسه عن راضيًا منها يعود كان والتي بها، يقوم كان التي الجوالت
النهار. أثناء منها يشء عىل ليحصل يكن لم تامة نفسيٍة براحٍة ُمستشعًرا االطمئنان، كل
الهذيان، هذا ملثل صدرها يتَّسع ال — هللا بالد من غريها كمحاكم — أمريكا ومحاكم

العقوبة. أشد الفاجر الجريء امُلجرم بهذا وأنزل هللا، عىل قاضيها فتوكَّل
يظلون الذين الحديث العرص رجال من املتََّهم فيه نزل الذي السجن ُمدير وكان
وكانت والدراسات، البحوث من األلباب أولو يستحدثه ما عىل واالطالع القراءة عىل أوقاتهم
وأصحابه لفرويد فقرأ الحديثة، النفسية العلوم موجة بلده يف املكتبات عىل طغت قد
ووسائل انعقادها وكيفية النفسية الُعَقد عرف كما والالشعور، الشعور وعرف قالوا، ما
العثور يف يُفِلح هل لينظر الجديد؛ ضيفه مع هذه معرفته من شيئًا يُجرِّب أن ورأى حلها،
به ويخلو إليه، يستدعيه فصار حلها؟ ُمعالجة إىل ذلك بعد ق يُوفَّ هل ثم ُعقدته؟ عىل
ويسأله فيه، هه ويُوجِّ حديثه إىل ويستمع ويُحادثه، يُحادثه ثم بذلك، عمله له سمح كلما
سلوكه، يف أثَّرت التي التحتية التيَّارات وعىل حياته، قصة عىل وقف حتى جوابه، ى ويتلقَّ
يف أنه كيف فعرف ركبه؛ الذي امُلعوجِّ الطريِق ذلك إىل الهداية طريق عن به وانحرفت
ُمتخلًِّفا عاجًزا ضعيًفا فنشأ جسمه، نمو يف أثَّر ذلك وأن األطفال، بشلل أُصيب طفولته
تُمارس العضالت، مفتولة الِبنية قوية شقيقٌة له كانت وأنه اللعب، ويف الجد يف أقرانه عن
عليه، والتهكُّم شأنه، من والحط به، االستهزاء كثرية فكانت الرياضية، األلعاب من كثريًا

وعجزه. بضعفه والتنديد
الفطرية، غرائزه بحكم سنه مثل يف الالتي الفتيات إىل نفسه هَفت وكِرب شبَّ فلما
الشوق وذهب نحوهن، عواطفه يف التحول من بيشء فشعر وازدرينه، عنه أعرضن ولكنهن
عاهته وانعكست وامَلقت، الكراهية ُسُحب مكانه وانعقدت الحب ر وتبخَّ النفور، محله وحلَّ
كان الذي الخفي الدافع بهذا يُحس وأصبح أيًضا، هي فشوَّهتها نفسه عىل الجسمية
وَهتْك رسائلهن، واسرتاق ، أمتعتهنَّ وسلب ، مضاجعهنَّ يف فرائسه س تحسُّ إىل يدفعه

بآثارهن. واالستمتاع أرسارهن،
هذه عىل صاحبه نفس له ف تكشَّ أن بعد «العقدة»، عىل أصبعه السجن مدير ووضع

الواضحة. الصورة
وما عجز، من الشلل هذا أورثه وما الشلل، من طفولته يف الشابَّ أصاب ما فإن
وحقارة بنقصه الصبي أشعر أولئك كل وسخرية، زراية من العجز هذا أخته به واجهت
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عليه تأبى — اإلنسان يف الرئيسية الغرائز إحدى وهي — السيطرة» «غريزة ولكن شأنه،
هذه من للخروج الكفاح من له بد ال فهو عاهته؛ له سبَّبته الذي الهوان هذا يف يعيش أن
يَلقى وأصبح وكِرب، شبَّ ولكنه االعتبار، من نفسه إىل يردَّه أن يستطيع ما ولردِّ الورطة،
للصواحب نفسه فيه تفتَّحت الذي الوقت ويف أخته. من يَلقى كان ا ممَّ أقىس الفتيات من
من يلَق فلم عواطفه، حرارة وارتفعت واشمئزاز، كرب يف األبواب دونه ُغلقت والصديقات
هذا وبني بينه أُعلنت قد الحرب إذن إنها املشبوبة. ناره عىل يُلقى البارد املاء إال جاراته

امُلتغطرس. امُلتمرد اآلخر الجنس
البقاء» «غريزة ودفعته فيها، يد له يكن لم معركة إىل استُدرج أنه املسكني ورأى
له ته يرسَّ الذي الخاص بسالحه ولكن امليدان، إىل فنزل نفسه، عن والدفاع الثبات إىل

واالغتصاب. السطو سالح غريه؛ يملك يكن لم والذي الطبيعة،
بشبان ِصالتها كثرة مع عليه تأبَّني ن ممَّ فتاة َمخدع عىل الليلية غزواته بأوىل وقام
معتزٍّا نفسه عن راضيًا وأسالبه بغنائمه املوقعة من وخرج ونهب، فسلب أجمعني، الحي
املجتمع تآمر التي شخصيته يسرتدُّ كيف عرف بأنه ُمريح إحساٌس ه توالَّ وقد بشجاعته،
يقوم أن دأبه جعل الراحة تلك فيها استشعر التي الليلة تلك ومنذ إياها. يُفِقده أن عىل
وكان شخصيته. بإثبات فيها يستمتع جديدة ميادين ويفتتح نشاطه، فيُجدِّد الليل مع
الشعور نفسه يف ويُثري ه يُحسُّ الذي النقص نواحي من ناحية إىل يرمز يه يؤدِّ عمل كل
بيشء ينَعم يكن لم التي الجسدية بالقوة يُشِعره كان املنازل فاقتحام والرضا؛ بالتعويض
الزينة أدوات ورسقة والضعف، السقم إال يُشِعره ال الذي الشلل بذلك ُمصاب ألنه منها؛
واالستمتاع مجلسهنَّ من حرمانه عن يُعوضه كان النساء عليها يحرص التي التوافه وتلك

غريه. مع وتباُدلها بنفسه تحريرها عن تُعوضه كانت الغرام رسائل ورسقة ، بهنَّ
السجن؛ ُمدير قصة كانت منها أعجب ولكن العجيب، الشاب هذا قصة كانت تلك
سليًما املجتمع إىل به العودة وعىل جرفه، الذي التيَّار ذلك من الشاب انتشال عىل عوَّل فإنه
إىل به دفعا اللذان هما وعجزه مرضه بأن يقتنع جعله حتى به زال فما به؛ ألمَّ ا ممَّ ُمعاًىف
الطبيعي، العجز ذلك ضحية كان ما بقدر القاسية أخته ضحية كان وأنه الحايل، سلوكه
شخصيته، عىل باملحافظة عاهته وطأة عنه ف يُخفِّ ما لقي قد طفولته يف كان لو وأنه
ما بها ليُعوض الرسقة نحو اندفع ملا حالته، يُالئم الذي العمل نحو توجيهه عىل والقيام
التحليل، هذا ضوء يف حقيقتها عىل نفسه يرى الشاب كاد وما قدَّمنا. الذي النحو عىل فاته
عمل أي طلب يف يُلحُّ وصار فيه، تحكَّمت التي العادة تلك عن اإلقالع يف رغبته أبدى حتى
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جوارحه بكل عليه أقبل له اختاره الذي العمل إىل امُلدير أرشده فلما ليُمارسه. مرشوع
أنه يشعر وهو خرج عقوبته مدة أتمَّ فلما محمودة. سريًة السجن يف وسار أتقنه، حتى
تعلَّمه ا ممَّ عمًال له فقدَّمت كبرية؛ رشكٍة لدى السجن ُمدير وزكَّاه جديًدا. خلًقا ُخِلق قد
إحساسه نفسه عن وانجاب معه، من رضاء موضع الجديد عمله يف فكان السجن. يف وهو

راضية. عيشًة عمره بقية وعاش ج وتزوَّ حاله، وصلح بنقصها،
املدن إحدى سكان ع ُروِّ «لقد «كورونوت»: مجلة يف فرجسون دونيتا الدكتورة وقالت
الحاالت كل يف تتمُّ الجرائم هذه وكانت الليل، يف املنازل رسقة حوادث تعدُّد من األمريكية
بأن االعتقاد عىل البوليس رجال حمل ا ممَّ ُمتماثلة؛ أشياء فيها وتَُرسق واحدة، بطريقٍة

العقلية.» ُقواه يف بخبل وُمصابًا واحًدا، شخًصا يكون أن بد ال الجاني
غري يدخل وال الصغرية، الفيالت أو املنازل يف األوىل الطوابق يقتحم أن امُلجرم اعتاد
خاص بوجٍه ويهتمُّ واملالبس، والُحيل الزينة أدوات سوى يرسق وال السيدات، نوم حجرات
من أقل يف جرائم من ارتكبه ما عدد بلغ وقد السيدة. إىل امُلرَسلة الغرام رسائل برسقة

جريمة. ٤٠٠ نحو سنة
ُمتلبًِّسا عليه القبض إلقاء إىل ق ُوفِّ حتى الجاني، آثار ب تعقُّ يف البوليس ونشط
لديه. يشء أثمن كانت لو كما مالبسه تحت الغرام رسائل يُخفي وكان جرائمه، ببعض
إدارة وأزعج كبرية، مدينة سكان أقلق الذي هذا أن رأى عندما البوليس دهش ما ولشدَّ
جزئي. بشلٍل ُمصابًا وكان والسقم، الضعف عليه يبدو نحيًال شابٍّا كان فيها، العام األمن
نفسه عن دافع القايض أمام مثل فلما امُلحاَكمة، إىل فأُحيل بجرائمه، اللص اعرتف
لذلك إنه االجتماعي؛ الوضع وخالف القانون، عىل اجرتأ قد أنه العلم تمام يعلم إنه قائًال
يستطع فلم خفي، بعامٍل مدفوًعا كان أنه إال يعيش، لكي يرسق ال أنه مع العقاب. يستحق
ويف بالنفس، واالعتداد والقوة باالرتياح تُشِعره ذاتها الجريمة كانت إذ نفسه؛ جماح َكبْح

املجتمع. منها حرمه ما وهو بالشخصية، إليه تُوحي كانت ُموَجزة صورٍة
سنج سنج سجن يف ة الشاقَّ باألشغال عليه وُحِكم شيئًا، الدفاع هذا يُجِده ولم

املشهور.
تؤدِّي ال العقوبة أن يرى وكان النفس، علم أساطني من وقتئٍذ السجن ُمدير وكان
بدوافع اإلجرام يف التمادي إىل تدفعه كانت األحيان من كثري يف إنها بل امُلذِنب، زْجِر إىل
معرفة يمكن حتى للُمجرم النفيس التحليل بفائدة يؤمن كان ولذلك ُمتعددة؛ نفسية
آنًفا، إليه أرشنا الذي اللص عليه وفد فلما وردعه. عالجه يسهل ثَم ومن ودوافعه؛ نوازعه
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ُمدير باتاي» «رالف الدكتور إىل به وعهد بالسجن، امُللَحق النفيس العالج قسم عىل أحاله
قال: حياته، بقصة اللص إليه أفىض ُمتعددة جلسات وبعد القسم،

عن عاجًزا ضعيًفا فنشأت جسمي، نمو يف فأثَّر األطفال، بشلل طفولتي يف «أُصبُت
مفتولة الِبنية قوية شقيقٌة يل وكانت العمل، يف أو اللعب أو الدراسة يف أقراني منافسة
من والحط عيلَّ، التهكُّم دائمة فكانت الرياضية، األلعاب من كثريًا تُمارس العضالت،

وعجزي. بضعفي والتنديد شأني،
عني فأعرضن الفتيات، من التقرَُّب غرائزي بحكم حاولت الشباب مرحلة بلغت وملا
به، أشعر الذي النقص تعويض عىل العمل إىل أسعى أن عيلَّ لزاًما فأصبح وازدرينني؛

الرسقة.» عىل فأقدمت
النقص نواحي من ناحية إىل يرمز يه أؤدِّ عمل كل «وكان قائًال: الرجل واستطرد

والرضا. بالتعويض الشعور إىل ويؤدِّي به، أُحسُّ الذي
بها. ُمتمتًِّعا لست التي الجسدية بالقوة أشعر يجعلني املنازل فاقتحام

بهن. والتمتع صداقتهن من حرماني ما يُعوض السيدات زينة أدوات ورسقة
وتباُدلها. كتابتها عن تُعوضني الغرام رسائل ورسقة

عجيب.» نفيسٍّ بارتياٍح بذاتيَّتي أشعر الرسقة إتمام بعد وكنت
أوًال فجعله الرجل، معالجة قواعد «باتاي» الدكتور وضع االعرتاف هذا ضوء وعىل
لسلوكه املبارش السبب هو وخيبته عجزه إىل أدَّى الذي الطفولة يف مرضه بأن يقتنع
بالعناية ده ويتعهَّ ُمالئمة، ِحرفة امتهان إىل هه يُوجِّ الذي الشخص وجد قد كان فلو الحايل،
ا تامٍّ إهماًال أهماله قد كانا أبَويه أن والواقع الرسقة. عىل أقدم ملا نموه، أطوار يف الدائمة

له. وجود ال كأن
رشيف عمل أي وُممارسة اإلجرام، عن اإلقالع يف ة ُملحَّ رغبًة امُلجرم أظهر وهنا
وأتقنه، جوارحه بكل عليه فأقبل يُالئمه، الذي العمل نوع طبيبه عليه واقرتح مرشوع.
خلًقا ُخِلق وقد السجن من خرج العقوبة مدة أتمَّ فلما مشكوًرا. سريًا السجن يف وسار
نافًعا عضًوا وأصبح مكاتبها، يف فعيَّنته كبرية، رشكة لدى السجن ُمدير وزكَّاه جديًدا.
والدهما مرصيتان فتاتان ُحوِكمت أعوام عرشة ومنذ ج. وتزوَّ اعتباره واسرتدَّ املجتمع، يف

الطريقة. بهذه ُحيل رسقة عىل كبري ضابٌط
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وقد الواجبة. العناية لهم ُكِفلت إذا للشفاء قابلون الرسقة بداء امُلصابني معظم أن الواقع
عالجه. يف ونجحوا أرساره، عن فكشفوا املرض، هذا بدراسة أمريكا يف اإلخصائيون اهتمَّ

نقول: ما عىل دليل أفضل التالية والقصة
فيها معروف كاهٍن عىل األمريكية املدن إحدى بوليس قبض سنوات خمس منذ
له وكشف السيارات، رسقة اعتاد بأنه ق امُلحقِّ أمام الرجل واعرتف سيارة، برسقة ُمتلبًِّسا

الجنائية. املحكمة إىل ق امُلحقِّ فأحاله فيها، يُضبَط ولم ارتكبها التي الحوادث عن
يف مس إىل عليها إقدامه وينسب الرسقة، جريمة عنه ينفي أن املتََّهم ُمحامي وحاول
بالتحليل يُعاَلج ظلَّ حيث العقلية، األمراض مستشفى إىل القايض وأحاله العقلية، ُقواه
خدمة يف عمله يستأنف أن واستطاع الرسقة، داء من ُشِفي حتى كامل عام مدة النفيس
عقلية بمواهب وينَعم ضخًما، ويتقاىضمرتَّبًا أمريكا، يف رجاله أشهر من اآلن وهو الدين.

باالحرتام. ويحظى ممتازة،
ألطبائه. اعرتافاته يف بها أدىل التي التالية العوامل إىل فرتجع الرسقة بداء إصابته أما
تنهاني كانت وإن لكني كاهنًا، أكون أن عىل نفيس وقفُت طفولتي «منذ الرجل: قال
هفواتي، وتُجسم بشدة، تنتقدني فكانت لها، أصلح لن نظرها يف ألني املهنة هذه عن
األمر ألن أخرى؛ مهنة اختيار أستطع ولم مني. يبدر خطأ أي عىل وتُعاقبني وتزجرني
يف وكنت كاهنًا. وُعيِّنت دراستي، وأتممت الالهوت، بكلية والتحقت فيه، ُقيض قد كان
الناس إعجاب عنه يُعوضني كان النقص من بيشء وأشعر املهنة، هذه أمقت نفيس قرارة
كأمي؛ كانت زوجتي ألن الزوجية؛ حياتي يف ق أُوفَّ ولم تزوَّجت، ثم لعميل، وتقديرهم بي
وال الزوجية للحياة ال أصلح ال أنني وتزعم مرٍّا، انتقاًدا وتنتقدني أخطائي، من تُجسم
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الزوجة عىل سيطرتي وفقدت بنفيس، ثقتي فضعفت أخرى، مهنة ألية وال الدين، لخدمة
تُشِعرني التي الكبرية األشياء رسقة الرسقة؛ يف ة امُللحَّ الرغبة عندي فتولَّدت املنزل، وعىل
السيارات؛ رسقة يف تحقيقها يمكن األمور هذه أن فوجدت والزعامة، والسيطرة باملقدرة
الرضا بتمام أشعر كنت أشاء، كما توجيهها ويف أريدها التي الصورة عىل قيادتها يف فإني

أصابني.» نقص كل عن الكامل وبالتعويض النفيس،
من الرجل وأنقذوا عالجهم، يف فنجحوا األطباء، مهمة االعرتافات هذه لت سهَّ وقد
من منهما كلٌّ ينشأ الكذب، مرض مثل الرسقة مرض «إن العلماء: ويقول الخبيث. دائه
باملخ، املتصلة الُغدد وضعف الفسيولوجية، االضطرابات من ينشأ كما النفسية العوامل
كاملنازعات اجتماعية عوامل من أيًضا ينشأ كما كاملة، وظيفته يؤدِّي أي يستطيع؛ فال
األرسة أفراد بني والخصومة املنزلية، السعادة هدم إىل وتؤدِّي األبَوين، بني تحدث التي
أمهاتهن، أو آبائهنَّ بمسلك — الفتيات األخص وعىل — األوالد فيتأثَّر الطالق، أو الواحدة
منهن، ويسخرون عليهن، يتهكَّمون الناس أن يعتقدون إذ االختالط؛ عىل العزلة فيؤثِر
املرأة أو حبها، يف الفتاة أمل خيبة من املرض ينشأ وكذلك الرسقة. مرض عندهن فينشأ

الزواج. إىل الفتاة أو الشاب توفيق عدم أو الزوجية، حياتها يف
الرسقة.» بمرض يُصابان قد العانس والفتاة األعزب فالرجل

حب وتولُّد الزوجية، حياتها يف املرأة خيبة عىل كدليل التالية الحادثة نُسوق ونحن
عندها: الرسقة

وعند دراجة. برسقة ُمتلبسة كبريٍة أرسٍة من غنية فٌة مثقَّ شابٌَّة ُضِبطت أن حدث فقد
يف كبرية لذًة تجد بأنها ق املحقِّ وأخربت فعلت، ما عىل أسفها عن أعربت معها التحقيق
زوجها. أهملها أن منذ عندها نشأت امُللحة الرغبة هذه وأن فيها، ترغب ولذلك الرسقة؛

حتى يستدرجها مىض فقد واالجتماع، النفس بعلَمي امُلهتمني من ق املحقِّ كان وملا
فقالت: حياتها، تاريخ عن له كشفت

ويُطِلقون طفولتي، يف يُضايقوني أن اعتادوا إخوة لخمسة الوحيدة الشقيقة «إني
فأخفقت. بإعجابهم أظفر أن حاولت فتاة أصبحت وملا والسخرية. التهكم كنايات عيلَّ
حتى قيادتها، يف أتفنَّن وأخذت الدراجة، ركوب ِمثلهم فتعلَّمت الدراجات، يركبون وكانوا
ما املفيدة الهواية هذه عوَّضت وقد املسابقات، يف عليهم وأتفوق منهم، أرسع أسري كنت

واضطهاد. عنف من ألقاه كنت
يف النهماكه زوجي أهملني ثم قصريًا، وقتًا الزوجية حياتي يف وسعدت وتزوجُت
الدراجات رسقة يف بالرغبة وشعرت الزوجية، حياتي يف أيًضا فأخفقت الكثرية، أعماله
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بعد بالرضاء كذلك تُشعرني كانت فتاة، وأنا بالرضاء تُشعرني كانت كما ألنها وحدها؛
عن تُعوِّضني أنها أشعر التي الوسيلة إال أرسق ال فأنا الزوجية، سعادتي ْرصُح تهدَّم أن

طارئ.» نقٍص
وتُغريِّ الدراجات ترسق كانت إذ النية؛ حسنة كانت املرأة أن ق للمحقِّ ثبت وهكذا
ثم البحار، عرب القتال ميادين إىل آباؤهم ذهب الذين األطفال ألمهات وتبيعها طالءها،

األحمر. الصليب جمعية إىل الثمن تُرِسل
إليها يعود أن من بد ال كان الرسقة، عن اإلقالع يف الخالصة الرغبة أبَدت قد كانت وملا
بزوجته، العناية إىل وعاد الزوج، واقتنع النفساني، الطبيب له أوضحه ما وهذا زوجها.

ُشِفيت. وعندئٍذ
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هو العاملي، النفساني الطبيب الراند»، «ساندور الدكتور تعريف يف العادي اإلنسان
ميولهم اختالف عىل الناس مع اجتماعيًة عالقاٍت يُِقيم أن يستطيع الذي الشخص
حياته يف يسعد وأن األرسة، يف الصفاء يُهيئ وأن مرشوًعا، عمًال يؤدي وأن وبيئاتهم،
لعدم أو إرادي، غري أو قهري لسبٍب النواحي هذه من ناحية أية يف خاب فإذا الزوجية.
معظم أن فالثابت الرسقة. مرض عنده تولَّد يجب؛ كما لوظائفها الجسم أعضاء تأدية
يعرفون يعودوا فلم أفكارهم، أو عواطفهم اضطربت أشخاٌص الداهم املرض بهذا املرىض
آبائهم إخفاق هو لذلك املبارش والسبب أعمالهم. يف ينجحون أو أمورهم يُسوسون كيف
ح َرصْ إقامة عن وعجزهم الزوجية، حياتهم يف خيبتهم بسبب الواجبة الرتبية تربيتهم يف

العائلية. السعادة
يف امليش كبرٍي حدٍّ إىل يُشِبه الرسقة مرض «إن فيقول: «لوراند» الدكتور ويستطرد
ويسري واٍع، غري وهو نومه من ينهض الذي فالشخص نفيس؛ مرٌض وكالهما النوم. أثناء
نفسية، بدوافع ذلك يفعل إنما الرشفة؛ حافة عىل يسري أو معيَّنة، أعماًال ويؤدي املنزل، يف
بني الفرق إنما النوم، أثناء فعل ا ممَّ شيئًا يذُكر ال الواعي عقله إليه يعود حني وهو

الوعي. حالة يف وهو يرسق الرسقة بمرض امُلصاب أن الحالتنَي
يرسق األوىل الحالة يف السارق أن عىل واعيًا. يكون ال فإنه النوم أثناء يميش الذي أما
يعرف وحني املادية، الناحية يف يفكر قلَّما فهو نقص، عن التعويض إىل ترمز أشياء دائًما

عالجه.» يف فيُوفَّق الدافع، معرفة عليه يسهل املرسوقة األشياء نوع النفساني املحلِّل
أيام يف تُصاب النساء بعض «إن الرسي: والبوليس الجنائية املباحث رجال ويقول
يف فيؤثِّر التناسيل، الجهاز وظائف اضطراب إىل يرجع ذلك وسبب الرسقة، بمرض الحمل
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طويلة مدًة الحمل عن االمتناع إىل عمدن قد عديدة حاالٍت يف يكنَّ إذ الجسم؛ أعضاء باقي
يف يكنَّ أن دون الحمل مدة أثناء يف يرسقن الالئي الحوامَل القضاُة ويُعامل إليه. ُعْدن ثم

لظروفهن.» مراعاًة والشفقة الرحمة بُمنتهى الرسقة إىل حاجة

والجريمة املرأة

ُقدِّمت فقد دبلن؛ يف مألوفة البيوت عىل تسطو التي الفتاة «إن تيمس: إيريش قالت
أٌخ له كان من األول قسَمني؛ إىل الفتيات أولئك وتنقسم الرسقة، بتهمة فتيات للمحاكم
النساء. من أعضائها كل عصابٍة إىل تنتمي كانت من والثاني العصابات، إحدى يف عضو
خاص، طابٌع عامة بصورٍة عليها يغلب والنساء الفتيات ترتكبها التي الجرائم ولكن
أو الرقص، مالهي يف السيدات حقائب خطف أو املخازن، أو البيوت من الرسقة وهي

االستحمام. أماكن يف الثياب لوضع صة املخصَّ الصناديق
مشكلٌة إليها؛ دفعتهنَّ التي واألسباب الرسقة، عىل النساء اعتياد أن يف شك من وليس

وعالج. درس إىل تحتاج خطرية اجتماعيٌة
من فإن مخدومها؛ منزل من الرسقة ترتكب بدأت التي الفتاة تلك نذُكر أن وحسبُنا
فجاءت ُمدِقع، فقٍر يف ذووها يعيش التي النائية امُلقاطعات إحدى من تكون أن امُلحتمل
والعاصمة، قريتها بني العظيم الفرق الحظت أنها بد وال سهولة، يف عمًال ووجدت دبلن إىل

ومطالبها. رغباتها فكثرت املدنية، مظاهر ورأت
رشاء وإىل طراز، أحدث عىل شعرها ترتيب إىل بحاجتها تشعر ما ورسعان
عىل تعرَّفت تكون وقد أنيقة. ثياٍب عىل الحصول يف ورغبتها التجميل، ُمستحَرضات

النقود. رسقة عىل فيُحرِّضها الرجال، من األصدقاء أحد
اكتفى فإذا قرص، أو الوقت عليها طال أمرها يُكتَشف أن بد وال الرسقة. يف تبدأ وهنا
لم إذا — ولكنها عمل، عىل العثور انتظار يف دبلن يف البقاء قرَّرت بطردها مخدومها
الفتيات لُسْكنى صة املخصَّ األماكن يف تُِقيم أن تستطيع ال — توصية كتاب تحمل تكن
إىل تضطرُّ قد وعندئٍذ املعروفات. غري الفتيات قبول من تُحاذر األماكن هذه ألن العامالت؛
أخرى امرأٍة مع الغرفة تلك يف تشرتك أن ويحتمل إليها، تأوي رخيصة غرفٍة عن البحث
الذكاء، قليلة أو «الخام» النوع من كانت فإذا والجريمة. الرسقة يف وأعرق منها أمهر
بنات من فتصبح اإلجرام، طريق يف هها تُوجِّ وأن عليها، تُسيطر أن زميلتها عىل سهل

الشوارع.
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اإلجهاد، عن الناشئ واألعصاب األخالق وانحطاط األمراض من مرحلة ذلك وتتبع
السجون. أعماق إىل أو العقلية، األمراض مستشفى إىل املرحلة هذه بعد تنتقل وقد

الوقت يف النساء سلوك ُمراقبات ل لتدخُّ احتمال هناك يكون أن االرتياح بواعث ومن
إىل الفتاة فُرتِسل املحكمة، ل تدخُّ أو الحضيض؛ إىل الفتاة تدهُور دون للحيلولة املناسب

سريتها. وتستقيم والتحريض، اإلغراء عن فتبتعد اإلصالحيات، إحدى
للمحكمة، تقديمها بوجوب — رسقاتها اكتشاف عند — مخدومها استمسك إذا أما
التي الظروف درس السلوك ُمراقبات إحدى تستطيع أن إىل القضية ل يؤجِّ القايض فإن
أهلها، إىل بردِّها االكتفاء امُلراقبة تقرتح فقد السن صغرية الفتاة كانت وإذا بها. أحاطت

صناعية. مدرسٍة إىل أُرسلت فاسًدا العائيل ُمحيطها كان ومتى
إىل القرية ابنة لجوء من عاقبة أخفُّ خطره رغم الرسقة عىل املدينة ابنة وإقدام
ُمالئم، غري أو صحي غري البيت هذا كان مهما فيه تقطن بيٌت عادًة فِلألوىل الجريمة؛ هذه
إحدى تظل يشء من يكن ومهما الرخيصة، كنى السُّ إىل تلجأ التي تلك من خريٌ وظروفها
خاصة منازل إىل تُرَسالن أو بعمل، االلتحاق عىل تُساعدان وقد امُلراقبة، تحت الفتاتنَي

االستقامة.» إىل رجوعهما عىل الدالئل تقوم أن إىل األديرة، عليها تُِرشف

قتل جريمة عن مالحظات

منطقي عقٌل مُلالحظتها تنبَّه إذا تكفي، طبيعية، غري ترصفات بعض تقع جريمة كل «يف
وتهدي ودوافعها، رسها عن اللثام تُميط ألْن البرشية، النفوس بطبائع خبري دقيق

لفاعليها.»
قصٌة وهذه ،١٩٢٢ سنة أغسطس يف أمريكا مدن بإحدى حدثت واقعية قصٌة هذه
اهتمام تُثري حوادث د َرسْ الغرض ليس كلها. البالد يف اإلجرام عالم يف مثلها يتكرر عادية

الحاالت. هذه مثل يف امُلثِمر والتحقيق البحث أسلوب عرض إىل نقصد ولكننا الُقراء،
فيه يقطن الذي الخاص مسكنه يف مقتوًال أمريكا مدن إحدى يف التجار أحد ُوِجد
وذكرت املطبخ. يف مقعد إىل برباط أُوثِقت وقد زوجته وُوِجدت َوْحدهما، وزوجته هو
فهبَّت املنزل، يف بحركة الليلة تلك منتصف بعد الثانية الساعة حواَيل ت أحسَّ أنها الزوجة
إال تشعر فلم الشقة، ط تتوسَّ التي الطعام قاعة ُمخِرتقًة املطبخ إىل واتجهت نومها، من
ثم تصيح، ال حتى فمها بسدِّ أحدهما وسارع خلفها، من جاءاها عليها رجَلني بهجوم
اآلخر وتسلَّل معها، أحدهما وبقَي باملطبخ، مقعد إىل متني بوثاٍق شدِّها عىل مًعا تعاونا
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زوجها أن وعلمت ناريٍّا، طلًقا سمعت بلحظة ذلك وبعد زوجها. يرقد حيث النوم غرفة إىل
قصري. واآلخر طويل أحدهما أن الجانينَي مالمح من تتبيَّنه أن استطاعت ما وكل ُقِتل.

مبلغ رسقة بقصد كان القتل أن لهم واتضح الوقائع، بحث التحقيق رجال وتوىلَّ
الجهة، يف فيهم يُشتبَه من كل ب تعقُّ وبعد البنك، من نفسه اليوم يف الزوجة سحبته
يستطع لم منهم، اليوم ذلك يف البنك حول حام قد يكون أن يصح من كل وتعرُّف

الجريمة. هذه يف الفاعل تحديد يف نتيجة إىل يصل أن التحقيق
املباحث رجال من بخبري يستعني أن ق املحقِّ رأى الحادث من أيام ثالثة وبعد
من كثري أرسار عن اللثام أماط أن سبق وامُلجرمني، بالجرائم الواسعة بخربته معروف

الغامضة. الجرائم
وهو عادي، غري رجٌل بأنه الرائي يشعر يكاد ال هادئ رجٌل وهو الخبري، هذا حرض
من عادي غري هو ما يكشف أن يستطيع أنه ميزته وكل ذلك، من أكثر ليس الواقع يف
من الحقائق به يجذب الذي بالخيط يُمِسك وبذلك امُلجرمني؛ عن تصُدر التي الترصفات

أعماقها.1
وما الوقائع، من أورده ما إىل واستمع ق، باملحقِّ اتصل أن الخبري به قام ما أول كان
ولكنه أقوالهم، إىل ويستمع فيهم، بامُلشتبَه يتصل أن ق املحقِّ وأراد شبهته. إليه اتجهت
سيجد إنه له وقال ق، املحقِّ فوافقه الجريمة. مكان بزيارة يبدأ أن ل يُفضِّ إنه رفٍق يف قال
من به تشعر ما فداحة من الرغم عىل الفائدة بعض منها يستفيد وقد القتيل، أرملة هناك

بها. ُرزئت التي للفاجعة األلم
به، يقوم ما كل تدوِّن التي الخاصة سكرتريته تصحبه القتيل سكن إىل الخبري قصد
أنا إني سيِّدتي، يا الخري «صباح لها: فقال تقرؤه، إنجيل وبيدها جالسة األرملة فوجد
مبلغ أعلم فإني كثريًا، أُزعجك أال أرجو وإني القضية، يف للنظر ُدِعي الذي املباحث رجل
أرجوه ما وكل أسئلة، من التحقيق رجال به أرهقك وما متاعب، من الفاجعة لِك سبَّبته ما

ومحتوياته.» املسكن عىل نظرة بإلقاء يل تأذني أن
َجْدوى «ما لها: قائًال خاطرها وطيَّب كتفها، فربَّت باكية، وانفجرت السيدة فشكرته

ذاهبًا؟» يُرِجع ال وهو البكاء

الثقافة. 1
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ثالث من مكوَّن أنه وعرف للمسكن، تخطيًطا يرسم وأخذ مهمته، إىل انرصف ثم
الغرفتنَي وكلتا جلوس، وغرفة الزوجان، عليه ينام واحد رسيٌر وبها للنوم إحداها ُغَرف؛
الخارج، عىل نوافذ لها وليس الطعام، قاعة تليهما ثم الشارع، عىل خارجية منافذ لهما
وأتمَّ امُلعاينة أتمَّ أن وبعد منافذ. وبه عام شارٍع عىل وهو باملطبخ، الطعام قاعة تتصل ثم
يف يكن لم إذا يل تتفضَّ أن منك أرجو السيدة أيتها «واآلن وقال: السيدة إىل عاد الرسم،
كنت «لقد قائلًة: فعلت وهنا دقيًقا.» تمثيًال الليلة تلك يف حدث ما بتمثيل لك إزعاج ذلك

زوجي.» مع الغرفة يف نائمة
نائمة؟» وأنت َوْضعك كان «وأين –
الخارجي.» الطرف عىل «كنت –

زوجك.» يستيقظ أن دون الحركة سماعك أثر عىل قيامك يُفرسِّ هذا «حسن، –
املطبخ.» نحو متَِّجهة الطعام قاعة إىل الغرفة من فخرجت حركة، «وسمعت –

املكان إىل ب يترسَّ كان الضوء أن بد وال ُمقِمرة، كانت الليلة أن سيِّدتي يا «أظن –
النوافذ.» من

أنتبه لم ولهذا كافية؛ إضاءًة ُمضيئة تكن لم الطعام قاعة ولكن صحيح، «هذا –
أحد وسارع الخلف، من ُهوِجمت وقد إال املطبخ أبواب عىل وأنا أشعر ولم أحد، لوجود
مقعد إىل وُرِبطتُّ وثاقي، شدِّ إىل اآلخر أرسع بينما حركتي، وتقييد فمي سدِّ إىل امُلهاجمني

باملطبخ.»
من بيشء يسمح كان املطبخ يف القمر ضوء أظن الرجَلني؟ مالمح تبيَّنِت «هل –

ذلك.»
أن أتبيَّنه أن استطعت ما كل الظروف، هذه مثل يف اإلنسان حالة تدري «أنت –

قصري.» واآلخر طويل أحدهما
سوداء؟» نظارًة عينَيه عىل ويضع صغرية، قبعًة يلبس الطويل كان «وهل –

وأنت اآلن إال أذُكرها فلم املالحظة هذه عني غابت كيف صحيح. هذا هلل! «يا –
تُوِردها؟»

سيِّدتي.» يا «استمرِّي –
ناريٍّا.» طلًقا وسمعت النوم، غرفة إىل القصري الرجل تسلَّل «ثم –
شيئًا؟» الرجَلني أحد قال هل الطلق؟ سماع عند حدث «ماذا –
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هل هذا؟ «ما الطلق: سمع عندما جواري إىل القائم الطويل الرجل قال «نعم، –
الرجل استيقظ فقد ؛ بدٌّ ذلك من يكن «لم الغرفة: من القصري فأجابه رضورة؟» له كانت

ُمقاومتي».» وأراد
ق؟» ُرسِ الذي املال كان «وأين –

الوسادة.» تحت «كان –
سيِّدتي.» يا «شكًرا –

استأذنا ثم كله، ذلك أثبتت قد كانت إن وسألها سكرتريته، إىل الخبري والتفت
وانرصفا.

حضوره، بنبأ سمعوا الصحف ُمكاتبي من بطائفة الخبري التقى خارٌج هو وفيما
أوصاف القتيل أرملة أعطتني «لقد لهم: فقال القضية، عن جديًدا منه سوا ليتحسَّ فبادروا
ما إىل انتهيت قد وأظنني القاتل، عن فكرة حضوري عند كوَّنت كنت وقد الرجَلني، أحد

فكرتي.» يؤيد
إيلَّ نقل لقد وراءك؟ «ما قائًال: لهفة يف إليه فسارع ق، املحقِّ إىل الخبري وقصد

هو؟» فمن الفاعل، إىل اهتديت أنك الصحفيون
سكرتريتي.» من املحرض تسمع حني «ستتبيَّنه فقال:

جديًدا؛ تِزْدنا «لم ق: املحقِّ قال تالوته من فرغت أن وبعد املحرض. تتلو أن وأمرها
كل إن القاتل؟ اكتشفت أنك من تقوله ما هذا من وأين قبل، من نعرفه كنَّا ذكرته ما فكل
— عينَيه عىل منظاًرا ويضع صغرية، قبعًة يلبس كان القاتل أن علمت أنك إليه وصلت ما
هذه من تستطيع كيف ولكن — لنا ِذكُرها األرملَة فات كيف أعجب قيِّمة معلوماٌت وهي

إليه؟» االهتداء وحدها األوصاف
القاتل إن القاتل؟! من تحدس أن املحرض هذا من تستطع «ألم الخبري: له فقال

القتيل.» أرملة هو سيِّدي يا
وفوق الكنيسة، عىل وامُلواظبة باالستقامة معروفة صالحٌة امرأٌة إنها عجيب! «هذا –

القاتَلني.» مع مجهوداتها آثار وجسمها فمها يف ُوِجد فقد ذلك
القاتلة: هي أنها يف القاطعة حجتها سيِّدي يا «اسمع –

قتلته؟ «ملاذا قائًال: اآلخر خاطب الطلق سمع أن بعد الرجَلني أحد أن ذَكرت لقد أوًال:
يكن فلم امُلقاومة، وأراد استيقظ «لقد قائًال: اآلخر فأجابه رضورة؟» هناك كانت وهل

«. بدٌّ قتله من
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سمعت أنك ْر وتصوَّ الرجَلني، أحد مكان نفسك َضْع طبيعي؟ هذا أن ر تتصوَّ هل
وتخاطبه زميلك، ال النائم الرجل هو املقتول بأن تقطع فهل األخرى، الغرفة يف طلًقا
هذا بمثل تسمح ال تُداخلك التي والقلق والذعر الشك حالة إن هكذا؟ الواثق بلهجة

واالختالق. الوضع عن تنمُّ طبيعية غري قصٌة فهي الوثوق،
هل طبيعي؟ هذا هل لتتبيَّنها. نومها من فقامت حركة، سمعت أنها ذَكرت لقد ثانيًا:
عىل تبعث عادية غري بحركٍة فتُحسُّ زوجها، جار إىل ترقد الوجود يف امرأة أن تعلم
تُبادر أن الطبيعي أليس تبيُّنها؟ بنفسها لتتوىلَّ زوجها تُوِقظ أن غري من فتقوم الهلع،

عنها؟ الخطر ودرء لحمايتها بنفسه هو يقوم أن عىل وتحمله إزعاجه، إىل
من البسطاء إليها يلجأ بدائية ِحيٌل فكلها واإلنجيل، والبكاء والجروح الوثاق أما

امُلجرمني.»
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ضخًما رأًسا هللا وهبه من لكل ينبغي هل والجنس؟ الرأس هيئة بني عالقة هناك هل
ووقتًا جهًدا ذلك يف اإلنسان علماء أنفق لقد ؟ معنيَّ عنٍرص من يكون أن عريضًة وجبهًة
يؤكِّد الطبيعي، التاريخ متحف يف اثة البحَّ رايخ، فايدن فرانز الدكتور ولكن عظيَمني،
املوضوع، هذا يف قواعد تقرير عىل وا أرصُّ إذا هباءً وقتهم يُضيعون أنهم العلماء من لغريه
مقاييس بحسب طبقات البرش تقسيم يريدون الذين العلماء من غريه يؤيد ال هو بل
رءوس ذات عليا طبقٍة طبقتنَي؛ إىل ينقسمون األوروبيني أن إىل ويذهبون رءوسهم،
أو طويلة رءوس ذات دنيا وطبقٍة األبيض؛ البحر وشعوب الشمال شعوب وهم ُمستديرة،
االختالط من نتجوا أنهم ويظنُّ والدينارية)، (األلبية الوسطى أوروبا أهل وهم متوسطة،

آسيا. من آتية الرأس ُمستديرة شعوٍب مع
إىل الرءوس من كبريًا عدًدا قاس أن بعد رايخ فايدن الدكتور انتهى قد فاآلن
الرءوس أصل أنهم يظنُّ كان الذين — املغول) (وخاصة اآلسيويني أن أوًال: اآلتية؛ النتائج
الشعوب أن ثانيًا: ُمستديرة. ال ُمستطيلة رءوس ذوو الواقع يف هم — امُلستديرة األوروبية
أن ثالثًا: وأسرتاليا. أفريقيا يف امُلتوحشة الشعوب هي امُلستطيلة الرءوس ذات الوحيدة

فشيئًا. شيئًا رءوسهم تستدير شعب كل من امُلتحرضين الناس
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ما إذا التي الجنسية، الغريزة سلطان من النفس يف أفعل «ليس «ديتيكتيف»: مجلة قالت
لها.» عبًدا ته وصريَّ حواسه، عىل وسيطرت عقله، أفقدته منه وتمكَّنت اإلنسان رأس ركبت
الحوادث رسد نتجاوز فال التحقيقية، طريقتنا عىل املوضوع لهذا نعرض ونحن
لطريقٍة رشًحا نُوِردها التي الحوادث ثنايا يف أن كما السينما، كفيلم القارئ أمام وعرضها
وإبراز الجنسية الغريزة جرائم عن الكشف وسائل أحدث هي النفس؛ علم يف جديدة
ليسوا الخلقية الجرائم يف يُتَّهمون ن ممَّ كثريين أن القارئ منها وسريى النفس. مكنونات
يُحِدث مما ظهنَّ بتحفُّ واختالطها ، عقولهنَّ عىل الغريزة وتسلُّط الفتيات، ألحالم ضحايا إال
كأنها القصص أو األحالم ر وتصوُّ اضطراب إىل يؤدي تفكريهنَّ يف بًا وتشعُّ تشويًشا

امُلختَلق. االتهام فيكون ضعيفة،
السرية واستقامة الخلق بحسن له معروًفا شخًصا أو صديًقا أن يذُكر منَّا كالٍّ ولعل
ِلما وكمًدا ا غمٍّ نَْحبه وقىض االتهام، هذا ضحية ذهب وربما َمشني، بأمٍر فجأًة اتُّهم قد

السرية. سوء من أصابه
بما معنيَّ شخص اتهام عىل الفتاة يحمل عامل وأي ا؟ حقٍّ ُمذِنبون هؤالء كل فهل
يف القارئ يُمِعن أن ونرجو التالية، الحوادث عنه تكشف ما هذا فيه؟ يفكر أو يفعله لم

كلها. الغرائز أمِّ الطبيعة؛ رس أو الفتاة رس ففيها ُمطالعتها؛

الخيال يُصوِّرها جرائم

والجمهور مستمرٍّا الفيلم عرض كان بينما املتحدة، الواليات يف السينما دور إحدى ففي
الفيلم، عرض فأُوِقف واالستغاثة، الخوف نربات فيها امرأة دوَّترصخة بُمشاهدته، ى يتلهَّ
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عن أساريرها تنمُّ الوجه، موردة القامة ُمنتِصبة فتاًة النظارة وشاهد األنوار، وأُضيئت
عفايف.» خدش «لقد تصيح: وهي القلق،

يُجاورها. رجٍل إىل بأصبعها وأشارت
دائرة إىل ساقوه حتى ويدفعونه يرضبونه ومَضوا الرجل، حول النظارة ع وتجمَّ
وقاطعة، كافية كانت املرأة شهادة ولكن التهمة، نفسه عن ويدفع يبكي وكان البوليس،

والغرامة. بالحبس عليه فُحِكم
يعجز حيث الجنوب، واليات يف الجريمة مكان وكان ود، السُّ من املتَّهم كان ولو
ويُجَلد فيُعذَّب وأفظع، أشنع عقابه لكان الشعب؛ غضب من املتَّهم حماية عن البوليس

حيٍّا. ويُحَرق
الجزاء توقيع بعد بالتحقيق ثبت أنه عىل دلَّت الرسمية اإلحصاءات أن الغريب ومن

أبرياء! كانوا املتََّهمني من ٪٨٠ أن
من نوع أو بالهسترييا، مريضات الغالب يف فهنَّ االتهام هن يُوجِّ الالئي النساء أما
الرجال نظراِت وتحمل بونها، يتعقَّ الرجال أن به للمرأة ر يُصوَّ «مانيا»، التصوري الجنون
وتصل اإلحساس، تُهيِّج نقطة إىل آخر مشهد أي أو الفيلم وصل ما فإذا سيئ. محمٍل عىل
فزعت، عادية؛ كانت ولو حركة جارها تحرَّك أن وحدث والتصور، الخيال قمة إىل بها

عليها. لالعتداء هة موجَّ أنها الوهم لها ر وصوَّ
يف ُطِبع َوْهمي حادث تفاصيل للناس ر فتُصوِّ بالهذيان، ذلك عقب املرأة وتُصاب
الربيء الرجل هذا من لها وقعت أنها عىل ها فتقصُّ سمعتها، أو قرأتها روايٍة من ذهنها

بجانبها. الجالس

الجنسية الغريزة ضحية تقع فتاة

الرشعي والطب والقضاء البوليس دوائر اهتمام أثار غريٌب حادٌث فرنسا يف حدث وقد
والصحف. األندية حديث موضع وكان والنفيس،

الحاالت: آالف لهم عرضت ن ممَّ الفرنسيني القضاة أحد يرسدها كما التفاصيل وإليك
والَديها منزل كال» «أوديت الفتاة غادرت املدارس، افتتاح موعد وهو أكتوبر، شهر يف
عرشة الخامسة يف جميلة فتاٌة وهي املدرسة، إىل لتذهب ٧:٤٥ الساعة يف «جاب» بلدة يف

عمرها. من
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لعدم — بسيط ميكانيكيٌّ وهو — والدها قلق اشتدَّ ١٣ الساعة يف نفسه اليوم ويف
ابنته يَر لم بأنه فأخربه املدرسة، ناظر إىل فذهب الغداء، لتناُول املنزل إىل ابنته حضور

النهار. طول
«جاب»، من كيلومرتًا ١٣٠ مسافة عىل تقع التي «جرينوبل» يف أيًضا نفسه اليوم ويف
جرينوبل، مدينة عىل يُطلُّ الذي الجبل عىل أُقيم مطعٍم يف يتغدَّى الشبان الضباط أحد كان

امُلجاورة. النواحي من آتية استغاثة أصوات فسمع
فائقة فتاًة شاهدوا حني دهشتهم كانت وكم املطعم، يف كانوا من كل مع فهرع

والخبل. الذهول ها توالَّ وقد ضعف، حالة يف وهي تنئُّ الجمال
املخدِّر؟ ِفعل هذا فهل لها، هت ُوجِّ التي األسئلة عن اإلجابة تستطع ولم

كأنها وبَدت الالزمة، اإلسعافات لها وأُجريت املطعم، صاحبة مسكن إىل الفتاة ونُِقلت
ألم أفعل؟ وماذا أنا؟ «أين التالية: باأللفاظ تهذي وكانت شديد، ُرْعب تأثري تحت زالت ما

الحمراء.» السيارة ركوب أريد ال كال، ود. السُّ الرجال من آه أمي؟ أقتل
أوديت، «اسمي وقالت: ذاكرتها الفتاة إىل فعادت السكون، كثري هادئًا املكان وكان

أحمر.» رشابًا وسَقوني حمراء، سيارٍة يف خطفوني وقد
القاتمة. واملالبس السود الرجال من خوفها إىل عادت ولكنها

بل تعرفه، ولم فحرض والدها، وأبلغ اسمها، عرف أن بعد تحقيقه البوليس وبدأ
الرجل هذا َمن «آه! به: وصاحت سوداء، «جاكتة» يلبس كان ألنه عدو؛ كأنه إليه قفزت

األسود؟»
فقالت بالها، يُقِلق الذي الرجل هذا عن معلومات ببعض تبوح أن استطاعت وأخريًا
مليح األهداب، طويل العيننَي، أزرق الشعر! أسود سوداء، بذلًة يلبس قويٌّ ضخٌم رجٌل إنه

الوجه.
بصحٍة تنعم حيًة زالت ما أنها مع أمها، موت عن فتكلَّمت هذيانها، يف أوديت ومضت

قوية.
وتبكي تهذي زالت ما ولكنها والدها، أوديت عرفت أكتوبر من الرابع اليوم كان فإذا

التحقيق. واستمرَّ كبري، طبيٌب عالَجها وتوىلَّ ماتت. أنها بزعم أمها
يتساءلون: الناس ومىض فرنسا، من الغربية الجنوبية املنطقة يف الخرب وانترش

وهذيان؟» جنوني تصوٌر أم اعتداء، أعقبها غرامية ُمغامرٌة أم خطف، جريمة «أهناك
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يف وحدها كانت بأنها الفتاة والد ح رصَّ فقد الخطف؛ جريمة إىل التحقيق واتجه
وقوع قبل ذلك وكان تأمني، بوليسة ع ليُوقِّ جاء إنه قال شابٌّ إليها حرض حني البيت

بأيام. الحادث
اضطرَّت حتى املنزل، إىل الدخول يف وألحَّ أوديت، جمال إطراء من الرجل هذا وأكثر
وذُِعرت الخروج، أو االبتعاد إىل يميل ال الزائر كان إذ بقدمها؛ الباب تُثبت أن إىل الفتاة
الغريب الزائر هذا يكون أن إىل الشبهة اتجهت هنا ومن ذاك. إذ الرعب عليها وبدا الفتاة،

الحادث. ُمرتِكب هو
يملك وأنه مرسيليا، إىل أيام منذ «جاب» بلدة غادر قد كان أنه هذا إىل أضفنا فإذا

هذيانها. يف أوديت تعنيه الذي الشخص أنه ثبت حمراء؛ سيارًة
اختُِطفت؟ كيف

بالقطار، سافرت ولكنها سيارة، يف تُخَطف لم أوديت أن أكَّدوا الحادث شهود ولكن
املحطة. يف الكتب بائع القول هذا وأكَّد جرينوبل، قطار تستقلُّ املحطة موظفي أحد فرآها
كان أيٍّا ُخلقي اعتداء ألي ضحية تكن لم أنها عىل الفتاة عىل الطبي الكشف ودلَّ

نوعه.
النفس، علماء ها ويتوالَّ والطب، والنيابة البوليس يَدي بني من املسألة تخرج وهنا

النفس: علم يف كبري إخصائيٌّ للقضاة أوضحه الذي التحليل فاسمع
الغريب اللهب هذا العيون يف فيه يلمع الذي السن وهو عاًما، عرش خمسة أوديت تبلغ
شديدة، غريٍة يف عليها تسهر أمها وكانت الجسدية. الرغبة لهب الوالدان؛ له يقلق الذي
فإني ُمستقيمة تكوني لم إذا عاقلة، تكوني أن «يجب القاسية: العبارة يوم كل وتُسِمعها

أنتحر.»
يوم، كل يف أمها عنه تنهاها الذي السيئ السلوك هذا عن فكرة أوديت عند وتكوَّنت
الفتاة كادت لحظاٍت يف الخيال هذا وتحكَّم أوهامه، الخيال وسلَّط األفكار، هذه وانعكست

طارئ. ألول للسقوط وتتعرَّض ُمقاومة، كل فيها تفقد
يف وحدها وكانت التأمني رشكة رسول يحرض بة امُلتشعِّ األفكار هذه يف هي وبينما
األسود. الرجل فهو قاتمة، بذلًة يرتدي عمله، يقتضيه كما امللبس أنيق شابٌّ وهو املنزل،
التجارب، عديمة طفلٌة إال هي ما جميلة فتاة أمام لباقته الرجل يُبِدي أن االتفاق وشاء
الذي الخاص واإلحساس الحياء عامل فيها ويختلط ونصائحها، أمها وتذُكر فتُقاومه،

الحنان». «هزة النفس علماء يه يُسمِّ
الفتيات. به تحلم الذي النوع من حمراء سيارٌة للشاب وكان
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خاطرها يف وتهجس املدرسة، إىل وحدها أوديت فتذهب الدراسة، بدء يوم ويحني
يعود لو فيه؛ تلتهب سنٍّ يف املكبوتة والغريزة القوي الخيال نتيجة هي غريبة أفكاٌر
كامن فيُثري ويُطِربها الرشيق، بأسلوبه ثها فيُحدِّ الفخمة بسيارته الظريف الشاب هذا

لو! السيارة، يف معه يخطفها لو وآه عاطفتها،
والهذيان، الخيال ويصحبها السقوط، إىل بها تميل التي النوبة برأسها وتعصف
يف ظروفها وحلَّل بوردو، بجامعة األستاذ بتري الربوفسور وصفها حقيقية نوباٌت وهي

دقيقة. دراساٍت
نفسها! يف بُِعث قديم حلٍم يف تعيش فهي تخيَّلتها! التي الرحلة وتبدأ

يف دورها تُمثِّل أو برنامًجا ذ تُنفِّ كأنها الجبل إىل وذهبت فسافرت حاملة، كانت نعم،
وراحت ُقواها فخارت يشء، كل ونسيت صوابها، فقدت النوبة بها اشتدَّت ما فإذا قصة.
األسمر، الرجل رأته؛ الذي والوحيد تنُشده، الذي الرجل ذلك دائًما رها تصوُّ ويف تهذي،

القاتمة. األنيقة واملالبس املليح والوجه الزرقاء العيون صاحب
يُعالجها، يَديه بني زالت وما النفس، طبيب ه فرسَّ كما للفتاة حدث ما رشح هو هذا

كثريات. قبلها من ُشِفيت كما نوبتها من وستُشفى
وباءٌ فرنسا يف انترش أن عرش السابع القرن يف حدث قد أنه املناسبة بهذه ونذُكر
يتَّهمن فمضني الجنيس، الجوع عقولهنَّ عىل أثَّر الالئي الراهبات وبخاصٍة النساء، بني

القسس. من كثريٌ اتهامهن ضحية وذهب الرجال،
دائرة إىل تقدَّم فقد فرنسا. يف الشمال مدن إحدى يف وقع الذي التايل الحادث ونذُكر
باملسدَّس هدَّدهن الغابة، يف يتنزَّه كان إنه قالوا رجًال واتَّهمن فتيات، ثالث يوًما البوليس

عليهن. ليعتدي
املالية بوزارة موظف وهو الرجل، عىل فعثروا الغابة، إىل البوليس رجال وأرسع
املسدَّس أما رؤيته. ملجرد يهربن الفتيات شاهد حني ُدِهش وقد اليومية. بنزهته يقوم

فمه. إىل بيده أسنده غليونه إال يكن فلم به، هدَّدهن أنه زعمن الذي
رنها. يُصوِّ التي املهزلة من الضحك إىل الحضور أسبق كنَّ للفتيات األمر وضح وملا
أن له فوضح التصور، هذا سبب عن النفس، بعلم ا مهتمٍّ وكان القايض، وبحث
الغابة حادثة قبل نسخت امُلحامني، أحد عند الكاتبة اآللة عىل عاملة وهي الفتيات، إحدى
عميًقا، أثًرا فيها وترك ذاكرتها، يف ذلك فعِلق بإكراه، جنيس اعتداءٍ لدعوى موضوًعا بأيام

صديقتَيها. عىل موضوعه ت وقصَّ قراءته، وأعادت فقرأته
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االعتداء قصة تأثري تحت وهنَّ الغابة يف رجل حركة تُفاجئهنَّ أن كافيًا كان هذا وبعد
بالعدوى، االثنتان وتتبعها األوىل، الفتاة عند األعصاب هزة فتحدث باإلكراه، الجنيس
إال ليس الرجل غليون أن لهنَّ ران يُصوِّ العميق القصة وأثر فالخيال خائفات. فيَعُدون

عفافهن. عىل االعتداء بغيَة عليهن ُمشَهًرا ًسا مسدَّ
ورأين عليهن، يهجم رأينه أنهن زعمن أنهن مع مكانه، من يتحرك لم فإنه الرجل أما

إليهن. بًا مصوَّ املسدَّس
امُلحافظات. الفتيات عىل يتسلَّط الذي القوي الخيال ِفعل من هذا كل

رجٌل وهو مخدومها، اتَّهمت عمرها، من عرشة الثانية يف أخرى فتاة قصة وهذه
إدانة يف للشك مجاًال ترتك ال تفصيالت شكواها يف وأبانت عليها، اعتدى بأنه الثراء، واسع

الرجل.
أي ينلها لم عذراء الفتاة أن الرشعي الطبيب قرَّر فقد وضحت؛ الحقيقة ولكن

اعتداء.
سنٍّا. منها أكرب لها صديقة من تسمعها كانت قصٌص ذهنها يف انعكست وإنما

القصص تفاصيل فتصوَّرت عاًما، عرش اثني تتجاوز لم التي الطفلة خيال اضطرب
معها. ارتكبها أنه زاعمًة مخدومها إىل هتها ووجَّ امُلثرية،

وهي سيدها من الصفح وطلبت نفسها، وأنَّبت تبكي، القايضوهي أمام اعرتفت وقد
يَديه. تُقبِّل
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أثًرا وتُحِدث حياتها، مجرى من فتُغريِّ باملجتمعات تمرُّ التي الظروف من الحروب تُعترب
اإلجرام أن فيه شك ال ا وممَّ االجتماعية. ومقاييسها الذهنية اتجاهاتها كافة يف واضًحا
بالحروب، واضًحا تأثًرا يتأثَّر كونية، ُسنٌة البعض تعبري عىل أو اجتماعية، ظاهرٌة وهو
ويُضاف والجريمة، امُلجرم من يتكون بعنارصه واإلجرام ُمتعددة. بألواٍن بها ويصطبغ
نواميسه. الكارسين عليه الخارجني عىل املجتمع جواب وهو العقاب، هو ثالث عنٌرص لذلك
فهي الذِّكر، اآلنفة عنارصه يف اإلجرام تنال بالتغيري الحياة مظاهر كل نيلها يف والحرب
أيًضا وتناله عنده، الخلقية املعايري قداسة ومدى النفسية بواعثه ناحية من امُلجرم تنال
وبني بينها والفصل الجرائم من معيَّنة طائفة إىل نظرته ويف وبيئته، نوعه حيث من

الخطيئة.1 دائرة عن الجرائم بعض إلبعاد التربير وسائل بكل واالستعانة الخطيئة،
العرض قانون تحت االجتماعية الظاهرة تلك فتنطوي بالحروب، الجريمة وتتأثَّر
الطارئة، الظروف تقتضيها الجرائم من أنواع فتكثر تارد، الفيلسوف ذلك ردَّد كما والطلب
تصطبغ أن أحٍد بخَلِد يدور كان ما أفعاٌل وتصطبغ عليها، الطلب يشتدُّ آخر بتعبرٍي أو
األداء األقل عىل أو األداء يف امُلبالغة صفُة عامة بصفٍة الجريمَة ويُالبس الجريمة، بصبغة

اإلجماعي.
عليه واضًحا الحرب أثر يظهر اإلجرام، عنارص من الثالث العنرص وهو والعقاب،
بدرجات وارتفاعها الجرائم، بعض العامة السلطة تُوليها التي الحازمة النظرة تلك يف
العادية. الظروف يف رة متصوَّ غري درجٍة إىل الظروف وبعض الحاالت بعض يف العقاب
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الظاهر العرض وراء ما إىل الوصول وسنُحاول امُلجرم، يف الحرب أثر برشح وسنبدأ
نفسه. دخيلة ُمقتفني الجريمة لصانع

تكوين يف تُساعد اجتماعية بيئٍة وعن تُحرِّكه، بواعث عن جريمته يف امُلجرم يصُدر
الخاطئة؛ البواعث تكوين يف عملها البيئة تعمل العادية الظروف ويف لديه. البواعث هذه
اإلثم من ألوان إىل السوء وأخالط الحاجة فتدفعه الفقر، أحضان يف يُوَلد شخٌص فهذا
تغيل التي الحارَّة البيئة وتعمل والده، يُقتَل الصعيد أقايص من حدٌث وهذا والجريمة.
عنده االنتقام فكرة فتنمو وتعيريهم، الناس بشماتة ويضجُّ نفسه، يف عملها باالنتقام

امُلجرمني. سلك يف ينخرط وبذلك يختاره؛ الذي بالطريق عنها س يُنفِّ أن إىل وترتعرع
الجريمة، الرتكاب الشخص تُحرِّك والتي أصًال، املوجودة البواعث تزداد الحرب ويف
الفقر من بأشخاص وترتفع الحروب، تُالزم التي الطفرات فطبيعة وقوة؛ ووضوًحا جالءً
األشخاص من كثري لدى ضخًما حافًزا تصلح الواسعة الطفرات هذه العريض، الغنى إىل
نتائجها من يكون قد التي امُلقامرة عنرص نفوسهم يف ر وتُوفِّ األموال، جرائم ارتكاب عىل
من النجاة حظوظهم لهم كفلت إن املال عرش عىل استواؤهم أنفسهم وبني بينهم فيما
الحصول األول وقصده فيها الشخص وهدف األموال، جرائم يف فمثًال فعلهم. ُمعقبات
يف الجرائم هذه ارتكاب عىل الدافع يزداد مرشوع، غري بطريٍق للغري مملوك ماٍل عىل
أشد دفًعا األفعال هذه مثل اجرتاح عىل امُلجرمني فيدفع وقوة، وضوًحا الحرب أزمان
من فكثريٌ امُلجرمني؛ من عدد يف فعًال ظهر ما وهذا لم. السِّ أزمنة من جالءً وأكثر عنًفا
بأعيُنهم يرون بالتجار عملهم بحكم يحتكُّون الحرب مدة يف كانوا الذين الحكومة موظفي
وحالة حالتهم بني خاطئة ُمقارناٍت يف أذهانهم فيُعِملون هؤالء، به ينعم الذي الربح
فتُولِّد الجريمة، عىل بواعث بعضهم لدى امُلقارنات هذه أنتجت ما وكثريًا املجدودين، هؤالء
الذين التجار عليه يرى وما تِعس، مستقبٍل من لنفسه عه يتوقَّ وما املالية، املوظف حالة
املال، وراء نهًما فيسعى الربح، يف عاجلة حائرًة رغبًة عنده يُولِّد هذا كل الحظ، أسعدهم
طوائف وقعت وقد النفوس. ضعاف عند الجريمة درجات أول هو مادي بجوع ويشعر
سلبته يانٌع شباٌب السجون إىل وأُضيف هذا، بسبب املحظور يف املوظفني من ُمتعددة
من كثريون املوظفني دوائر غري ويف الرشيفة. الحياة نعمة االغتناء يف الجامحة الرغبة
التسابق رغبة عندهم فتولَّدت بغريهم، حلَّ الذي امُلفاجئ الغنى أذهلهم النفوس ضعاف
اجتماعية، أو قانونية أو كانت خلقيًة القيود، يعرف وال الهوادة يعرف ال الذي امُلندفع
فهذه الجريمة. طريق عن كان ولو االغتناء عىل جامًحا باعثًا بَدورها الرغبة هذه وولَّدت
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وقعوا عديدين أشخاٍص عن ما شيئًا مسئولة تُعترب الحروب ولَّدتها التي الواسعة الطفرات
النحو. هذا عىل الظروف تِرس لم لو فيه ليقعوا كانوا وما الُجرم، يف

األشخاص بعض نظرة من تُغريِّ الحرب بيئة إن بل الحد، هذا عند يقف األمر وليت
طائفة إدخال املعايري هذه ُمقتىض ومن عليها، املجتمع تواَضع التي الخلقية املعايري إىل
لونها؛ كان أيٍّا الجريمة عن تنهى األخالق أن وامللحوظ الجرائم. من عدد يف األفعال من
لم وإن — ُمجافية ألنها وإما واالغتصاب، كالرسقة ذاته يف خلقي ٌ خطأ اقرتافها ألن إما
للمركز تعريًضا ارتكابها يف فإن اإلهمال؛ كجرائم األخالق لقواعد — تامة ُمجافاًة تكن
امُلريب الوضع هذا يف تؤثِّر والحرب املجتمع، يف به التمتع عىل املحرتم الرجل يحرص الذي
الخطيئة دائرة عن األشخاص بعض نظر يف بها تخرج فتكاد بالجريمة، يُحيط الذي
بغري تُنَفق التي األموال وموجات الواسعة، االغتناء ففرص املرشوعة. األفعال دائرة إىل
وزيادة آخرين، دون أشخاص عىل األموال توزيع يف املفهوم غري الظروف وعمل حساب،
يُغلِّب هذا كل الندم؛ إال تركها وراء يكون ال لالغتناء تُعوَّض ال فرصة الحرب أن االعتقاد
والكفاح املحاوالت أثواب من ثوبًا الجريمة ويُلِبس الفرصة، انتهاز رغبة النفوس بعض يف
الشخص فيصبح الستار، هذا تحت الخلقية املعايري تدريجيٍّا وتختفي أكثر، ال الحياة يف
ينال عمٍل أو مرشوع، غري أو مرشوع عمل أمام ليس نفسه نظر يف الجريمة عىل امُلقِدم
الفرصة انتهاز الغنى، أو الفقر اختيار أمام بل منه، ينال ال أو االجتماعي مركزه من
هذا وراء ويندفع الضمري. لرقابة محل وال املوقف، هذا يف لألخالق شأن وال تركها، أو
أن إىل وجدانه وبني بينه يصل أن إىل التسويغ، وسائل بكل ُمستعينًا الخاطئ التصور
عجلة له ترتك وال الساعة. عقل هو الساعة طعام وأن الفرصة، انتهاز يف الشخص مهارة

وأخطائه. أوهامه يف والتدبر للتأمل فرصة الهوجاء الحرب
يف الوقوع قبل حياتها عن الفساد تيَّار يف اندفعت فتاٌة سئلت القضايا إحدى يف
عىل الجديد عملها إيثارها سبب عن سئلت وملا خادمة. كانت بأنها فأجابت الرذيلة،
والحارض املايض بني املقارنة من خرجت بأنها أجابت املسلك، بطهارة يمتاز وهو القديم،
وتفويت املال، تجميع يف وسهولة ويًُرسا الرزق، ُسبُل يف وسهولة يًُرسا الحارض يف أن إىل
الذين املوظفني بعض أن أيًضا وظهر كله. العمر ندم إىل يدعو قد الفرصة هذه مثل
بينهم للعدل إقامة إال يكن لم هذا فعلهم أن خفيٌّ شعوٌر يُساورهم كان الرشوة إىل انزلقوا
امُلصادفات به قامت الذي للتوزيع وإصالًحا الحرب، بسبب املجدودين من غريهم وبني
مبالغ منهم اقتُطعت الذين من كثريًا إن بل نظرهم، يف مفهومة علٌة وهي حساب، بغري
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أنه حني ُموضِّ ُمواربة، دون بذلك لهم حون يُرصِّ كانوا املوظفني هؤالء أن ليذُكرون الرشوة
مقدار يبدو ذلك ومن طائلة. أمواٍل من ينالون ا ممَّ يشء هم يخصَّ أن نابيًا وال غريبًا ليس
زمن يف جدٍّا كثرية وهي الربَّاقة، الفرص ُمزاحمة ومقدار بالحروب، الخلقية املعايري تأثُّر

املال. جمع رغبة أمام األخالق مبادئ تداعي ومقدار الخلقي، للرتاث الحرب،
وأما امُلجرم. به يتأثَّر الذي املدى هو وهذا الجريمة، صانعي يف الحرب أثر هو هذا

الجريمة. بتعريف عنه الكالم قبل نبدأ أن فيتعنيَّ الجريمة يف الحرب أثر
عقابًا. القانون له يُقرِّر امتناع أو فعل كل بأنها الجريمة القانون رجال يُعرِّف
ُمقتضيات ذلك يف يستهدف امتناع أو فعل عن ينهى عندما القانون أن بداهًة واملفهوم
يُعترب ال قد الظروف من ظرف أو األوقات من وقت يف محرًَّما يُعترب فما واملكان، الزمان

أخرى. مناسبٍة أو آخر وقٍت يف كذلك
يُهدِّد ما ويتحرَّى اليقظة، دائم نفسه عىل املحافظة يف غريزته بحكم واملجتمع
الحروب وأوقات عليه، للمحافظة الزمة يراها التي األفعال ويُوِجب عنه، فينهى كيانه
أفعاٍل يف العقاب فريصد اسيته، حسَّ تزداد ثَم ومن املجتمع؛ لسالمة تهديًدا األوقات أشد
وتلك الحرص ذلك بوضوٍح أَرتْنا بنا مرَّت التي والحرب واضًحا. بخطرها أحسَّ ُمتعددٍة
من يبغي ال وهو أفعال عن نهى فقد نفسه؛ عىل املحافظة يف املجتمع تُالِبس التي اليقظة

قهًرا. الحرب ظروف فيه وضعته الذي الجديد الفعل رد تلبية إال نهيه وراء
يُهدِّد والغالء الجوع شبح ورأت الطامعني، بأطماع البداية منذ الحكومات ت أحسَّ
لبعض، بعضها توثُّب ورأت الطوائف، مختلف بني يختلُّ امليزان ورأت الشعوب، كيان
وُوِضع عقابًا، لها وقرَّرت املحرَّمات، باب يف معيَّنة أفعاًال وأدخلت كله، لذلك فاستجابت
الكثرية األفعال وُحرِّمت ُجرًما، ُمجافاتها اعتُربت حدوٌد له وأُقيمت الرقابة، تحت االتجار
ما وصفوة الحربية. أعمالها يف الدولة سالمة لضمان وأخرى الشعوب، تموين لضمان
زاد ثَم ومن الطارئة؛ الظروف بسبب التحريم ثوب عليها انسحب كثرية أفعاًال أن تقدَّم

ملحوظة. زيادًة الجرائم عدد
اختالًال التوازن اختلَّ فقد الحرب، بسبب مرة ألول نشأت التي الجرائم عدا وفيما
زيادة إىل الحرب ظروف دعت فبينما لم، السِّ زمن يف أصًال املحرَّمة الجرائم بني واضًحا
هنا نستهدي أن ويصحُّ الطبيعية. حدودها يف أخرى أنواٌع بقيت الجرائم من معنيَّ نوع
ظروف اقتضت فقد والطلب؛ العرض لقانون اإلجرام إخضاع يف تارد الفيلسوف بنظرية
وعدم اللهو، طريق عن الراحة والتماسهم فراغهم، لقضاء املدن يف الجند ع وتجمُّ الحروب،
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الجرائم عدد زيادة ذلك كل اقتىض املال، عىل حرصهم يُقلِّل ا ممَّ حياتهم، عىل اطمئنانهم
املرشوعة. غري بالطُّرق ميسورة املال تصيُّد فوسائل فاحشة؛ زيادًة األموال وجرائم الخلقية
هذا ويف الجنود، هؤالء أموال ابتزاز األول هدُفها ُمتعددة جرائم من ضخم هيكٌل فقام
الجيوش، ع تجمُّ ودعا ملحوظة. زيادًة الرسقة وجرائم الخلقية الجرائم زادت الهيكل
التاجر حرص إىل جنوًدا، وَكْونهم حاجاتهم، وقضاؤهم الجنود، وانتشار تُنِفقه، ما وكثرة
ما يؤيد الرسمية اإلحصائيات ُمطالعة ومجرد البضائع. غش جرائم فكثرت وجشعه،

واضًحا. ازدياًدا بعضها وازدياد الجرائم، موازين اختالل من ذَكرنا أن سبق
وهو البطولة، ستار تحت دائًما يسترت الجريمة من لنوع صالحة بيئًة تُعترب والحرب
امُلغامرون بها يقوم التي امُلغامرة بصبغة تصطبغ والتي الدولة، ضد ه تُوجَّ التي الجريمة
عىل العملية اإليجابية وامُلراهنة األعداء بدول االتصال وجرائم الخيانة فجرائم الطامحون.
تضيق أشخاٌص بها ويقوم الحروب، أيام يف غالبًا تظهر األفعال هذه كل الدول، مصاير
ذهنيٍّا، املمتازة الطوائف من الغالب يف وهم العريضة، واآلمال الواسعة باملطامع صدورهم

السبيل. هذا سلوك إىل تدفعهم التي هي أثرتهم شدة لكن
يُالِبس الذي والتنظيم فالعنف عامة، بصفٍة الجريمة عىل ينسحب للحروب أثر وهناك
منظًَّما شكًال تتخذ فهي الصبغة، بهذه الجريمة، بينها ومن كلها، الحياة يصبغ الحرب
األموال والبتزاز وللنهب للرسقات العصابات فتُنظم وامليدان، الحرب عقلية به تُوحي
الثقة من يشء إىل بها يؤدي وتنظيمها العصابات هذه ع وتجمُّ املرشوعة، غري بالطُّرق

عنيف. إجماعيٍّ بشكٍل تؤدَّى التي الجريمة تنشأ ثَم ومن والجرأة؛
يف الحرب أثر أما به. تصطبغ الذي اللون هو وهذا الجريمة، يف الحرب أثر هو هذا
تلخيصه فيمكن أوضحنا، أن سبق كما اإلجرام عنارص من الثالث العنرص وهو العقاب،
رد يكون ما العقوبات من فيصدر نفسه، عىل الحفاظ يف املجتمع حساسية زيادة يف
يُقابل عنف عن عبارة فاألثر الجريمة. يف واالتساع امُلجرم من يبدو الذي للعنف فعل
بإجراءاته العسكري القضاء ويوجد العقوبات، ترتفع ثَم ومن شدة؛ تُقابل وشدة عنًفا،
الجديد؛ للظرف استجابًة أوضحنا كما إال كله هذا وما للجناة، أخذه وشدة الصارمة
الحياة مظاهر أحد اإلجرام يف الحرب أثر هو هذا يشء. كل يف والجنون امُلبالغة ظرف
اإلجرامية، إرادته تُطيقه مًدى آخر إىل امُلجرم من اندفاع أوضحنا كما وهو االجتماعية،
الخاطئ، العمل ميزان يف واختالل واتساع الجريمة، تسويغ إىل ترمي وُمغالطة تربير مع

كيانها. تُهدِّد التي الدواعي لهذه الحكومات جانب من واستجابة وحرص ويقظة
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والية مدن إحدى يف الرشطة ضابط ذهب شيكاغو: «فيوترش» مجلة يف ستنيك جاك قال
لزيارة طريقها يف وهي رأت ما عليه تقصُّ امرأة بدأت حني مقعده من ماساشوستس
وكانت البلدة، شوارع من ضيِّق شارع ظالم يف تسري وهي جثة يف تعثَّرت فقد لها، جاٍر

وفزًعا. رعبًا يتلعثم وصوتها ة املرسَّ يف إليه تتحدث املرأة
وجيز: وقٍت يف اآلتية الحقائق جمعوا الجريمة مكان إىل العسس خفَّ وملا

سوى منه قريب سالٌح ثمَة يكن لم ولكن الضحية، قلب اخرتقت قد الرصاصة كانت
جثته. عن قدًما ستني تبعد التي نومه حجرة يف مسدس

يف ميعاد عىل افرتقا وأنهما السادسة، الساعة حتى معه كانت أنها املرأة واعرتفت
من وبينه بينها وما الجار بذلك تعلُّقها عن قصرية قصًة روت ثم قريبة، ُمقِبلٍة أمسيٍة

ُمحتاًطا. الرشطة ضابط فاحتجزها غرام، وشائج
قتل جريمة يعدو ال األمر بأن واطسن ظهريه إىل ألرسَّ هذا شهد هوملز رشلوك أن ولو
ويف قدًما ستني يسري أن يُعقل وال سالح، بجانبها ليس رجل جثة فيها؛ إبهام ال عادية
ال جديد رشلوك الوالية يف كان ولكن ق، للمحقِّ عنَّ ما بعينه وهذا اخرتمته. رصاصٌة قلبه
يُقيم امُلزرَكشة، هارفارد جامعة بأرواب يتَّشح رجل فهو وحده، االستنتاج إىل كلفه يركن
البناية فإن الرشعي». الطب «قسم مدخله: عىل ُكِتب قد حجرية بنايٍة من األعىل الدور يف
الجامعات يف نوعه من األول هو القسم وهذا هارفارد، بجامعة الطب كلية من جزء كلها

بأْرسه. العالم جامعات يف بل األمريكية،
بها يشقُّ أدواته من وحشد الجرَّاح ِمبضع سوى الجديد رشلوك سالح يكن ولم

ذاك. ويُربئ هذا فيدين الغموض، ستار
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قرار أنقذها أن لوال الوهدة يف ترتدَّى وكادت املرأة، إدانة عىل قون املحقِّ أرصَّ وقد
العلم.

إن إذ َمجاهره؛ بخري حتى تفسريه عن القديم رشلوك يعجز ما الترشيح أظهر فقد
أبرع إن حتى الجسم، من الطبيعي موضعه يف يكن ولم يَُمس، لم سليًما كان الرجل قلب
نفسه قتل أنه ظهر مرصعه ُقبيل الرجل حياة مجرى وباستقصاء كهدف. يُخطئه الرماة
قلبه يُِصب لم الرصاص فإن قدًما؛ الستني قرابة مىش ثم مخدعه، يف كان الذي باملسدس

صدره. تجويف من األيمن الجانب يف كان أنه بالترشيح ظهر الذي
من مئتنَي من أكثر غوامض إجالء عىل العلمية هارفارد جامعة طرائق أعانت وقد
رجال إليه يلجأ الذي موريتز الدكتور هو الجامعة يف القسم هذا وزعيم الجرائم. ألغاز
الجديد رشلوك تقديرهم يف فهو وغموضها؛ الجرائم د تعقُّ تلقاء عزائمهم وهنت إذا الرشطة
مًدى أقىص إىل البحث ذلك ع ووسَّ الجرائم، بحث يف البالية القيود غبار عنه نفض الذي

ُمستطاع.
عىل ُقِبض حني حدث ما الجريمة إزاء العلم يستطيعه ما عىل األمثلة أطرف ومن
منه انطلق حني بمسدسه يلعب كان أنه الشاب ادَّعى فقد له، زميًال لقتله يافع شابٍّ
لهان الضحية يف واحًدا ثُقبًا رأوا قني املحقِّ أن ولو بخلده. يدور القتل يكن ولم الرصاص،
موريتز الدكتور دعوة سوى شيئًا استطاعوا فما ثُقبان، أمامهم كان ولكن األمر، عليهم
اصطدمت حني ولكنها ا، حقٍّ واحدة رصاصًة كانت أنها دقيٍق فحٍص بعَد أعلن الذي
ثانيًا ثُقبًا فأحدث جانبًا، اآلخر وارتدَّ املخ، أحدهما اخرتق ني؛ شقَّ انفلقت الضحية بجبهة
وهدة من حياته ربيع يف رجًال وأعوانه موريتز انتشل وبذا قني. املحقِّ ضلَّل الذي هو

السجون.
«إن فيقول: اإلجرام، ُمكافحة يف الطب جهود قيمة عن الوثَّاب الرجل هذا ويُحدِّثك
لها أو والعنف، القسوة سببها املتحدة الواليات يف للوفاة حاالت خمس من واحدة حالًة
يدها تضع أن العدالة تستطيع ال األحيان من كثري ويف إيضاحها. يمكن ال أخرى أسباٌب
غري يستطيع وهل لألبحاث. األُهبة كامل معمٌل وراءه طبيٌب يُعاونها أن إال الحقيقة عىل
بقايا من حتى الضحية شخصية عىل ويتعرَّف الوفاة، أسباب لك يحدِّد أن املجرِّب الطبيب
ما جريمٍة يف استُخدم الذي السالح نوع لك يذُكر أن يستطيع الطبيب غري وهل تافهة؟
حتى العناية من بوافر تحَظ لم بال ذات أموٌر وهي امُلجرم، وأوصاف الجريمة وظروف

قريب؟» عهد
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الجريمة؛ عن العلمية أبحاثه يف تُعينه التي باملهمات مكتظٌّ موريتز الدكتور ومعمل
وآلة كمياتها، تدق مهما الكيميائية املواد أنواع تحديد عىل يُِعني امَلجاهر من نوع ففيه
األلوان، بني التفرقة عىل تُِعني وأخرى مرة، ومائتَي ألَفني املرئي تكبري عىل تُِعني التصوير
علميٌة أجهزٌة وكلها التزوير، حاالت من غمض ما يجلو البنفسجية فوق لألشعة وجهاز
بالبحث أغالقه تفضَّ أن يمكنك الجرائم نصف إن موريتز يقل ألم ولكن التعقيد، يف غاية

الطبي؟
ولكن ذلك، فأنكر ضحيته بذبح اتُّهم رجٍل مع دقته أقىص البحث ذلك بلغ وقد
برشة من تافه أثر تحليل نتيجة واجهته حني بالبكاء يجهش وهو اعرتف ما رسعان

بحذائه. عِلق الضحية
بقتل اتُّهم فقد الوالية؛ يف به يُعتدُّ قانونيٌّ وهو نوكسون، امُلحامي لغز أيًضا وهناك
أداة وكانت له، والرثاء الشفقة وحي عن بل نفسه، يف لحزازة ال الخلقة مشوَّه له طفل
ُمراقبة إهمال بسبب حدثت الوفاة إن يقول ُمحاميه وقام امُلكهرب، امِلذياع سلك الجريمة
عىل تجاربه يُجري رشع الذي موريتز للدكتور الفصل القول قون املحقِّ وترك الطفل.
ال الطفل جسم يف التي الحروق أن فقرَّر اإلنسان، ببرشة برشتها طبيعة لشبَِه الخنازير
تبًعا نوكسون وأُدين دقيقة، عرشين عن يقل زمٍن يف السلك ذلك مثل يُحِدثها أن يمكن

لذلك.
الرشطة رجال وجد فقد لها؛ يؤبَه ال تافهة لنا تبدو ألشياء كربى قيمًة العلم يجد وقد
قد ولكن ذهب، قد الجسم أنسجة جل وكان كثيفة، غابٍة يف الِبىل عليها عدا قد فتاة جثة

يَديها. يف بقيد يتصل عنقها حول وحبٌل املالبس، بعض عليها بقي
ووزنها، وعمرها الفتاة قامة تحديد أمكن البحث يف السينية األشعة استُْخِدَمت وملا

فتاتهما. عن بحثًا يلهثان أبواها جاء الصحف يف أوصافها عن أُعلن وملا
لخنقها، يكفي حدٍّ إىل ضيِّقة كانت عنقها حول الحبل حلقة أن ذلك بعد ثبت ثم
ثم ووزنها، الضحية طول نفس يف فتاة وعرشين وخمس مائة عىل بتجربته ذلك وظهر
من قون املحقِّ وعرف أخرجه، الذي املصنع فعرف بالدقة، الحبل نوع امِلجهر فحص أظهر
الزراعيُّون، الخرباء وقرَّر جثتها، عىل العثور قبل أشُهر لثالثة منزلها بارحت أنها أبَويها
الثالثة قرابة ُملًقى ظل الفتاة جسد أن ورطوبة، حرارة من الطقس نوع تقدير بعد
ووضح الفتاة، جثة تحت امُلتعفنة الحشائش فحص من الحقيقة تلك اعترصوا وقد أشهر.

أحشائها. يف لجنني دقيقة عظاٌم اكتُشفت أن بعد هذا كل إىل الدافع
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كان شابٍّ عىل أيديهم وضعوا حتى مكان، كل يف يبحثون الرشطة رجال وانطلق
ُخِنقت الذي ذلك تُشِبه حبل قطعة عنده ُوجدت حني الخناق عليه وضاق صلة، به للفتاة

السجن. ظالم إىل الشاب اقتيد الحبل وبهذا الفتاة، به
زوجته ُوجدت آثم لزوٍج القفص أبواب بتقريره موريتز الدكتور فتح أخرى مرٍة ويف
بني مشادَّة سمعوا أنهم الجريان وقرَّر كبري، خدٌش وجَهها وشم وقد مطبخها، يف طريحة
وجهها عىل زوجته رضب أنه عليه وزاد ذلك، بكل الزوج فاعرتف مرصعها، غداة الزوَجني
بشتائم ونباحها زوجته صياح سمع بيته بارح وملا أرًضا، تطرحها لم ولكن قوية، رضبًة

ُمقِذعة.
خفَّ وملا بهارفارد. الرشعي الطب زعيم موريتز أبواب يطرق الرجل ُمحامي وراح
دموي وعاء انفجار أن منه ظهر الزوجة، لجثة دقيق بفحٍص قام أغالله لفضِّ موريتز

يشء. يف ُمخطئًا الزوج يكن ولم بها، فتك الذي هو الشديد الهياج نتيجة باملخ
من الثالثة يف بنت ُمعِضلة ُحلَّت حني الكل دهشة هذه هارفارد أبحاث أثارت وقد
فريسة وقعت أن لبثت ما أنها غري تقريبًا، سوء يُِصبها فلم األرض عىل سقطت عمرها
يطرأ ال شيئًا وكان هالكها، سبب حقيقة عن الدقيق البحث كشف فقد قضت؛ ثم العلة
اقتالع البيت أطفال اعتاد الرصاص من رقيقة طبقٍة سوى يكن لم إذ بال؛ عىل إلنسان
السم. فيها فتنفث أجوافهم، إىل طريقها تأخذ ثم املعدن، بذرَّات أيديهم تُلوِّث منها رقائق

املنزل. أطفال بقية إنقاذ يف سببًا الصغرية تلك سقطة وكانت
فالتقم نهًما، وأَُكوًال الرشاب يف ُمفِرًطا ُمدمنًا وكان غدائه، مائدة عىل رجل وجلس
ألقى ثم بصعوبة، س يتنفَّ قام أن بعدها لبث وما واحدة، دفعًة ازدرادها يريد لحم قطعة
هامًدا. أْلَفته زوجته إليه صعدت وملا منزله. من الُعلوي الدور يف نومه رسير عىل نفسه
الربيد طواف أقبل ولكن بأكلة، نفسه قتل ِرشًها يعدو ال األمر أن الرشطة رجال وظنَّ
يُِقلها ولم بالسم.» بعلها قتلت فقد الزوجة؛ بتالبيب «أمِسكوا خطابًا: يحمل يوَمني بعد
الهواء منافذ عليه سدَّت الزوج التهمها التي اللحم قطعة فإن املعمل؛ قول إال العثرة من

ذهب. حتى
بكل منها التخلص بمحاولة وتتهمه الزوج، عواطف يف برودة تشكو زوجٌة وجاءت
ورسعان مالبسها، خري يف وهي فراشها يف هامدة الزوجة ُوجدت يوم ذات ويف وسيلة.
الرشعي الطب قسم قرار إال الشقاء من يُنقذه ولم زوجها، عنق عىل الرباثن أطبقت ما
نفسها، قتلت املرأة أن يف شكٍّا يدعان ال ونوعه السم كمية أن أعلن فقد هارفارد؛ بجامعة
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تقصد الزوجة وكانت حياته. حبىل قتل يودُّ ال من عىل االكتشاف سهل ورائحته بلونه فهو
وشذوذه نيته سوء عن الرشطة أبلغت أن بعد الَرشك يف بعلها إيقاع نفسها قتل من

املزعوم.
من رائًعا مبلًغا بلغت هارفارد بجامعة الرشعي الطب قسم بذلها التي الجهود هذه

سنوات. الخمس يتعدَّ لم عمره أن رغم الفائدة جزالة
جامعات يف البحث من النوع هذا ينترش أن القسم، ذلك زعيم موريتز، مة العالَّ ويأمل
العنيف كفاحها يف املجتمعات تُِعني ماضية، جديدًة أسلحًة للعدالة العلم يُتيح حتى العالم؛

اإلجرام. ضد
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عىل النساء غرية الغرية، يف البال عىل يخطر ما «أول الثقافة: مجلة يف بك أمني أحمد قال
مظهر أروع هذا يف الغرية فمظهر ذلك؛ يف الحق وللناس النساء. عىل والرجال الرجال،
الصعيد. حوادث من كثري يف كما القتل حد إىل بالغرية األمر ليبلغ حتى وأقساه، وأشده
البيت يف تسعى حية بسبب البال وقلق والتعاسة الشقاء فيها يشيع العائالت من وكثري
أصدقائه، مع سمر أو له لعمل الزمن بعض موعده عن الرجل ر يتأخَّ الغرية. اسمها
أو صاَدق، األقل عىل أو ج، تزوَّ لعله الظنون: بزوجها وتظن الزوجة، عب يف الفأر فيلعب
والخصام الوجه، ويلُّ البوز، ومط الحار، فالعتاب حرض، إذا حتى جديد. غراٍم يف وقع
وتشم منديله وتفتِّش تُصدق، فال األيمان بأغلظ لها أقسم ومهما أسبوَعني. أو أسبوًعا
الشاعر بك عاكف صديقنا هللا ورحم الجريمة. دليل عىل ذلك من تقع لعلها ثيابه رائحة
منَّا استأذن العارشة الساعة جاءت فإذا السبعني، سن تجاوز كان فقد املشهور؛ الرتكي
السن هذه مثل تبلغ التي زوجته السيدة تأكَّدت قليًال ذاك عن غاب إن ألنه االنرصاف؛ يف
حاسبته التمثيل أو السينما إىل زوجها مع خرجت إذا العرصية والسيدة ج. تزوَّ أنه أيًضا
التي الجهة كانت ولو بامُلغازلة، اتهمته ما جهٍة إىل نظرته أطال وإذا ونظرة، لفتة كل عىل
وسلَّمت عليها فسلَّم الطريق يف سيدة وجد إن له وويٌل جمال. كل من خالية إليها ينظر
هذه؟ ومن هذا؟ لك أين من تنتهي: ال التي األسئلة وهناك الدهياء، الداهية فهناك عليه؛
ف ترصُّ كل عىل العسري الحساب وهناك زواجك؟ بعد تُخاصمها لم ولَم عرفتها؟ وكيف
بجانبه القطة جلست وإذا الغرية، دبَّت بأدٍب خادمته كلَّم فإذا البيت، يف ترصفاته من
والحياة الظنون. لعبت التليفون دق وإذا الغرية، دبَّت ملبسه يف تأنَّق وإذا الغرية، دبَّت

عذاب. يف عذاب
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وِرجله إال بالخروج لزوجته يسمح فال كذلك، الرجل جانب من الغرية تكون وقد
يدقُّ آلخر حني ومن بإذنه. إال تزور وال لها، اختاره إذا إال شيئًا تشرتي وال ِرجلها، مع
من أكثر دقائق عرش الطريق يف رت تأخَّ وإذا وجودها، من ويتأكد عنها يسأل التليفون
توسوس. الزينة يف بالغت وإذا تشكَّك، الشباك يف وقفت وإذا عسريًا، حسابًا حاسبها املعتاد

أيًضا. عذاب يف عذاب والحياة
وتُجول؛ الغرية فيها تُصول أخرى ميادين فهناك الغرية؛ ميدان كل هذا ليس ولكن
تُشِبه لعبًة فاخرتع الحكومية، املصالح وتهدأ العائالت تشقى أن الشيطان عىل عزَّ فقد
يف غرفة كل ويف مصلحة كل يف ونرشها املوظفني»، «كادر اها وسمَّ البيوت، يف الرضائر
«إنجاز ى يُسمَّ ما كل عن وشغلتهم املوظفني، من اآلالف عرشات غرامها يف فوقع املصلحة،
وحديثهم الشاغل ُشْغلهم اللعبة هذه وأصبحت للجمهور»، مصلحة «تحقيق أو عمل»
درجة أخذ «فالٌن الوزارة. وكيل إىل املصلحة يف ساٍع من أحد منها ينُج ولم يَُمل، ال الذي
سبع يف درجة آخذ ولم سنتنَي يف درجتنَي أخذ وفالٌن أنَل، ولم عالوة نال وفالٌن آخذ، ولم
بنت وُمتزوج أحد محسوب فلست أنا أما فالن، بنت وُمتزوج فالن محسوب وفالٌن سنني،
املواعيد يف يحرض أو مني، العمل عىل أْغرَي أو مني، أذكى أو مني، أكفأ هو هل عمي.
الرئيس خدم وفالٌن رصيح، رجٌل وأنا لرؤسائه يتملق أن كفايته كل وفالٌن أبًدا. مثيل؟
ليًال حديثه وهذا عميل.» غري أعرف ال النفس عزيز رجٌل وأنا اه، فرقَّ شخصية مسألٍة يف
وعىل سمر، إذا السمر ويف ركب، إذا الرتام ويف تحدَّث، إذا بيته يف وإعالنًا، ا رسٍّ ونهاًرا،
«فالن ف استثناءً؛ ي ُرقِّ من حتى ذلك من يسَلم ولم حلم، إذا األحالم ويف رشب، إذا الرشاب
منه؟ أكفأ وأنا املصلحة رئيس أكون ال ولَم مرة، استثناءً يت ُرقِّ وأنا مرتنَي، استثناءً ي ُرقِّ

تالميذي؟» من الوزارة وكالء وبعض وزارة وكيل أكون ال ولَم
يف الغرية وحرَّك الرضائر، من اآلالف عرشات فخلق لعبته، الشيطان لعب وهكذا
من يموت من البيوت يف كان وإذا البيوت. يف الغرية مصيبة من أكرب فكانت الوظائف،
يشء نفسه ويف يموت وكلهم الدرجة، عىل حرسة يموتون املوظفني من فمئات الغرية، سم

العالوة. أو الدرجة من
تسابق ما فلوالها اإلنسانية؛ عىل نعمة أخرى ناحيٍة من الغرية أن ننىس ال ولكن
يف األمم وال الزبائن، ليكسبوا تجارتهم يف التجار وال األوائل، ليكونوا العلم يف الطلبة
فتُحبه، زوجها عىل تغار املرأة إن بل مكان، أعز ليبلغوا واملدنية والصناعة العلم ميادين
إرضائها، يف ويجتهد يُحبها زوجته عىل يغار الذي والرجل يدها، من يفرَّ أال عىل وتعمل
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هذا يف يشء ككل فالغرية مأساته؛ تتكرَّر ال حتى عمله يف يجدُّ قد يغار الذي واملوظف
ونقمة. نعمٌة الوجود

— يشء رشاء عىل قوم ازدحم فإذا امُلزاحمة، وجود عند التملك حب الغرية أساس
ومن والتزايد، التسابق عىل الغرية ودفعتهم الشارين، عند الغرية دبَّت — املزاد يف كما
بالغضب، غريته وامتزجت غار، عليه يرُس لم ومن تملَّك، ألنه غريته زالت املزاد عليه رسا

طريقه. يف صادفته التي العقبات الغضب ومنشأ
فتغار، زوجها قلب تملك أن تُريد فالزوجة املاديات؛ يف كاألمر املعنويات يف واألمر
وهذا غريتها. زادت — أمه كانت ولو — قلبه تملك أن تريد أخرى امرأًة أن ت أحسَّ فإذا
نجحت فإن املزاد، يف ُوضع الرجل فقلب والحماة، الزوجة بني املستمر النزاع يف الرس هو
حب يف لتسابُقهم يغارون واملوظفون وغضبت. ثارت وإال رضيت، قلبه اكتساب يف الزوجة
ملك يف يتسابقون والطلبة وغضب. ثار يأخذها لم ومن هدأ، أخذها فمن الدرجة، تملك
وزعماء السمعة. وحسن الصيت مللك تتسابق واألمم األولوية، يتسابقون والتجار األولية،
تتنازع كما يتنازعون هم ثم األمة، قلب يتملَّك أن يريد كالٍّ ألن الغرية؛ بينهم تدبُّ األحزاب
وكيل أنه هذا ويزعم رئيًسا، يكون أن وذاك رئيًسا يكون أن هذا يشرتط والحماة؛ الزوجة
حب الغرية أساس أن وهو واحد، الحاالت جميع يف والقانون األمة. وكيل أنه وذاك األمة

ثروته.» طارت خاب ومن غريته، هدأت فاز فمن امللك،
املختلفة.» الزهور من كباقٍة ُمتباينة أنواٌع «الغرية الفرنسية: األكاديمية عضو وقال
ال غيور» «فالٌن تقول عندما املرأة أن ولو ُمتنوعة. كثريٌة بالغرية اإلحساس ُطُرق إن أي
له، خليلة ُمتزوجًة امرأًة اتخذ شابٍّا أن فلو الصديق. أو الخليل أو الزوج بني ُمطَلًقا تُميِّز

قلبه. يف وتحزُّ عليه تستويل الغرية لبدأت غريه؛ آخر عشيًقا لها أن علم ثم
لو العبادة، لدرجة بها ويُتيَّم املنال، عسرية رشيفًة امرأًة يحب الذي الشاب ذلك أما
ألصبح األفالطوني، الرشيف الحب تُبادله رفيًقا لها اتخذت حبيبته أن وعلم يوًما حدث
ال أنه العلم تمام يعلم أنه ورغم أحالمه، فتاة بطهارة اعتقاده رغم حد أقىص إىل غيوًرا
له. ملًكا ليست ألنها عواطفها؛ يف الترصف حق له وليس أعمالها، عىل محاسبتها يملك

إرضائه، سبيل يف باآلخر تُضحي أن عليه تعرض صاحبها غرية الحبيبة تلمس ويوم
هو النوع وهذا عواطفه. يف حتى كريم ألنه العرض؛ هذا قبول من تمنعه كربياءه ولكن

القلبية». «الغرية عليه يُطَلق الذي
العسل، شهر كأيام شديًدا حبٍّا زوجته يحب ُمتزوج رجٌل للغرية؛ ثالثًا مثًال وهاك
راقصة، ساهرة حفلة لحضور الزوجان يخرج زواجهما، عىل سنوات خمس ُميض رغم
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الوجود يف امرأة أجمل أكون أن أودُّ «كم زوجها: أذن يف الزوجة تهمس الطريق أثناء ويف
الجميع، إعجاب فعًال الزوجة تنال أن بعد الحفلة وتنتهي عزيزي!» يا وأُسعدك فك ألُرشِّ
ذلك؟ سبب ما أتعرف كئيبًا، واجًما املنزل إىل عودته أثناء يف الزوج تجد ذلك من وبالرغم
لو ويتمنَّوا بجمالها، يتمتَّعوا وأن العاري، زوجته عنق الناس يتأمل أن ُمتأمًلا كان إنه

بها. ظفروا
املادية. الغرية الزوج يف بعث األكيد، الزوجة وفاء رغم اإلحساس، مجرد إن

اسبينوزا» «باروخ اليهودي الهولندي الكاتب قصة الجنسية الغرية يف وتحرضنا
حسيٌة ظاهرٌة الغرية أن بُمقتضاها أثبت العنكبوت، بواسطة تجارب بعمل قام الذي
نفسه، تضطرب له خليلته خيانة يتبنيَّ الذي الرجل أن ويُضيف الحرشات. يف حتى كامنة

واحد. آٍن يف حبُّها ويتنازعه قلبه ويحزن
الباعثة باملرأة عالقتنا كانت إذا وضعفها الغرية قوة حيث من فرق يوجد أنه وبديهيٌّ
انتهى وربما االشمئزاز، شعور علينا يستويل الحال هذه ففي بريئة، عالقًة الغرية عىل

بها. الظفر يف الرغبة وتنعدم كرهها، إىل بنا األمر
لطف من به نا تخصُّ كانت بما تذكِّرنا مُلنافسنا ُمالطفتها فإن فعًال بها ظفرنا إذا أما
إىل عادًة املرأة تلجأ ولهذا باملرأة. كنا تمسُّ من تزيد الذكريات هذه ومجرد وُمداعبة، ورقة
التصميم إىل تدفعه لدرجٍة عاطفته تُثري بهذا ألنها هجرها؛ حبيب الستعادة الوسيلة هذه
ريموند يرويها التي القصة يف ذلك نُالحظ كما وُمنافسه، خصمه يد من حبيبته انتزاع عىل

كاسال.
عمل نوع وكان كبرية، أرسٍة إىل تنتمي الجمال رائعة ُمتزوجًة امرأًة هذا كاسال أحب
كاسال كان ولهذا بالضبط؛ مقوًَّما املنزل عن غيابه أوقات بمعرفة لها يسمح ال زوجها
املساء يف ثم الظهر، بعد السادسة إىل الثانية الساعة من يوميٍّا داره يف البقاء إىل ُمضطرٍّا
للقائه، موعًدا فيها له تُحدِّد له خليلة من لرسالة انتظاًرا ذلك كل العارشة، حتى بالنادي
وغري ُمتنوعة أماكن يف نهاًرا يلتقيان الحبيبان وكان جدوى؟ بدون ينتظر كان ما وكثريًا
أصدقائه، أحد منزل يف بها واالختالء لقاءها ل يُفضِّ كاسال فكان املساء يف أما مطروقة،
ملًال تمأله أن كفيلة كانت طوال شهور ثمانية العالقة هذه عىل مضت «روبري». ويُدعى
لقاءهما، تُالزم كانت التي للقيود نظًرا املرأة؛ هذه يف بالزهد يشعر جعلته لدرجٍة وضجًرا،
يف كاسال فكَّر البهيمية. بالشهوة اكتفاءً الصادقة العاطفة من حبهما خلوِّ عن فضًال
امرأة نحو اللياقة وآداب تتفق التي املثىل الطريقة إىل يهتِد لم ولكنه بخليلته، عالقته قطع
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للقاء للذهاب ب يتأهَّ كان بينما مساء وذات قط. إليه تُسئ ولم حقه، يف الخطأ د تتعمَّ لم
وضاعف وغضبه، سخطه أثار ا ممَّ التايل؛ اليوم إىل املوعد بتأجيل تُنبئه بها إذا خليلته
يحبُّ ا حقٍّ كان إذا عما فسأله واألىس، الحزن عليه روبري صديقه الحظ الهجر. يف رغبته

بالنفي. كاسال فأجاب املرأة، هذه
القمار، لعب يف كثريًا خرس مساء ذات بأنه صديقه صارح ذلك من روبري وثق وملا
حجرة يف املائدة عىل ومروحة فراءً فرأى نقود، إلحضار املنزل إىل يهرع أن واضطرَّ
سمع طاملا التي الجميلة املرأة هذه برؤية ناظره يُمتِّع أن إىل الفضول ودفعه االستقبال،
فبهره عارية، برؤيتها الباب ثقب خالل من ينعم أن واستطاع وبهائها. حسنها امتداح

بها. قلبه وتعلَّق أحبها اللحظة تلك ومنذ وقوامها، جمالها
يذهب أن ريض الذي كاسال نفس يف يُذَكر أثًرا الخطري روبري اعرتاف يُحِدث لم

حبيبته. من يتخلَّص وبهذا التايل؛ اليوم يف املحدَّد امليعاد يف منه بدًال صديقه
يف ُمنتَظرة غري مفاجآٍت من يحدث قد ما أمامه يستعرض كاسال أخذ الليل أثناء ويف
يجب. كما الغيور دور بتمثيل القيام يستطيع فال الشجاعة، تخونه ربما إذ هذه؛ خطته

طردة؟ رش روبري خليلته طردت إذا الحل يكون ماذا أخرى، ناحيٍة ومن
ُمحَكم الباب وجد وملا بقليل، امليعاد بعد غرامه وكر إىل فذهب صربًا، كاسال يُِطق لم
يف خليلته فوجد عنوًة، الباب كرس صديقه عليه يرد لم وملا روبري، صديقه نادى اإلغالق
غريب. ذهوٌل واعرتاه قدَميه، تحت ُزلزلت الدنيا وكأن املنظر، لهذا فُصِعق روبري، أحضان
قطع أنه لدرجة قبل، ذي من أكثر بها وهيامه لخليلته حبه عاوده الحادث هذا وعقب
سنوات. ثالث طوال له خليلة ظلَّت التي املرأة هذه أجل من روبري القديم بصديقه صلته
أن الخطأ من وأنه عواطفنا، اتجاه نجهل أننا عىل دليل أكرب الواقعية القصة هذه

علينا. املرأة سلطان نُنِكر
علماء أكرب يقول كما عنها، واالبتعاد تجنُّبها هي عليها لالنتصار الوحيدة والوسيلة
لنفسها تثأر التي املرأة أن نؤكد أن ونستطيع بونابرت. نابليون الحديث العرص يف النفس
استعادته. يف نجحت وربما األقل، عىل األول خليلها إيالم يف تنجح آخر خليًال فتتخذ
النوع هذا ألن وتهوى؟ املرأة تريد كما العاشق تُسريِّ بأن كفيلًة الحسية الغرية أليست
يوًما شاهدُت فقد نهائيٍّا؛ تالىش وربما فشيئًا، شيئًا يتضاءل ثم بحدة، يبدأ الغرية من
الضحك؛ من امُلتفرجون انفجر ديدمونة لقتل ُعطيل البطل دخل وعندما ُعطيل، تمثيلية
الغاضب الغيور هذا أن الجائز من أنه يفكرون جعلتهم الحب يف العميقة فلسفتهم ألن
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وطلب ورفق، بحنان إيقاظها إىل األمر به انتهى ربما الغادرة حبيبته قتل عىل م صمَّ الذي
منها. الصفح

العزم امُلحب يُوطِّد األخرية ففي القلبية؛ والغرية الحسية الغرية بني التمييز ويجب
يف بقلبه إخالصه فإن ضجر؛ دون رحب بصدٍر متاعب من يُصادفه قد ما ل تحمُّ عىل
البحتة القلبية الغرية أن ح نُرصِّ أن بنا يجمل أنه غري وامِلحن. اآلالم يستعذب يجعله الحب
القلبية: الغرية عىل األمثلة بعض وهاك الحسية، الغرية يف تندمج ما كثريًا إذ ا؛ جدٍّ نادرة
فتاًة فالنتني»، «روجيه يُدعى بباريس، «السنرتال» الهندسة بمدرسة طالب أحبَّ
وِكَرب روجيه لفقر نظًرا أبواها فرفض يدها، طلب تخرَّج وملا والثروة، الجاه يف تُفوقه
إىل ورحل بها، يفوز حتى الحياة يف الكفاح عىل العزم ووطَّد لذلك، يتألم فلم عنها. سنه
عمرها من الثالثني بلغت وملا الفتاة، تزوجت حتى هناك يستقر كاد وما إيرس. بونس
وطلب أمريكا، من فالنتني عاد الوقت ذلك يف بنتًا. منه أنجبت قد وكانت زوجها، مات
وفيٍّا ظلَّ فقد النبيل؛ الشعور هذا فيه ُمكِربًة د، تردُّ دون الحال يف قِبلت التي األرملة يد
أنجبتها التي الطفلة ولكن سعادته، تحقيق يف له الظروف ُمعاكسة رغم حبه يف ُمخِلًصا
أنه رغم شقاءه، وتُسبِّب الجديد، الزوج حياة ص تُنغِّ كانت األول زوجها من املرأة هذه
شاركه آخر شخًصا بأن دائًما يُذكِّره فوجودها تماًما، كابْنِته ويعتربها عليها، يعطف كان
يُفَهم بكلمة يفوه أن دون صامتًا هذا ل يتحمَّ كان روجيه ولكن يُقدِّسها، التي املرأة حب

معانيها. بأجىل القلبية الغرية هي هذه ُمتألم. أنه منها
كما فعًال، ماتت لخليلٍة بالنسبة قلبه الغرية تنهش عاشًقا نُصادف أن الجائز ومن
يعبدها. كان التي خليلته وفاة بعد وعاد أمريكا إىل سافر الذي جارنييه لراءول حدث
النبأ، هذا هاله غيابه أثناء عليها يرتدَّد كان آخر شخًصا أن لها صديقة من علم وملا
وإسعادها، حبيبته بجانب البقاء إمكانه يف كان بينما باريس تركه عىل نفسه وعنَّف
تُميِّزها التي البحتة القلبية الغرية أمثلة من رائع َمثٌل هذا غريه. دون وحده بها والظفر
واألفكار الذكريات عىل يعيش القلب ألن املايضواملستقبل؛ تشمل والتي العاطفية، األنانية
وانفعاالٍت أزمات تُثري ملموسة وصوٌر مناظر منشؤها الحسية الغرية أن نجد بينما الثابتة،
الذي العميق والحزن األىس تُسبِّب فقد القلبية الغرية أما أثرها، زوال السهل من عارضًة

كمًدا. املوت إىل بَدوره يُفِيض قد
إذ بالحب؛ جديرة غري الغرية نفوسنا يف تبعث التي املرأة «بأن يُوصينا العقل فبينما
جديرة غري أنها وهو بعينه، السبب هذا إن «بل القلب: يُجيب أجلها»، من للغرية داعي ال

لها.» حبي رس هو «وهذا خافت: بصوٍت يُضيف ثم غيوًرا.» يجعلني بالحب،
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اإلنسان إحساس ومعناهما االنتباه، أو التيقظ هي الشباب رضوريات من رضورة أهم
والخلق.1 واملزاج والشجاعة والحياة الفضول حرصهما تحت ويدخل حوله. يدور بما

نصف وإنما الرجل، وجه نصف ال أننا والحق شابٍّا. يبدو الرجل هذا إن أحيانًا نقول
الرجل، ذلك عمر يف كنت وإذا الشباب. صفة صاحبه عىل تُضِفي التي الفتيَّة الوثَّابة روحه
وأنت وبينه، بينك يُميِّز الفرق لهذا عالًجا هناك أن من بد فال منه؛ أشيب بأنك وشعرت

نفسك. عالج يمكنك الذي هو وحدك
يف السبب عن املوضوع هذا يف أتحدَّث أن إىل مضطرٍّا كذلك األمر دام ما وتراني
رقبة بداخل صغرية قطعٍة إىل وآخًرا أوًال يرجعان أنهما والحقيقة االنتباه، أو التيقظ عدم

الدرقية». «الغدة لفظة عليها ويُطِلقون العنق، مقدَّم ويف اإلنسان
وبني بينها فرق ال فتصبح اإلنسان، حياة تنغيص يف سببًا الغدة هذه تكون وقد
أحًدا أن أظن وال الغدة. هذه نشاط ر توفُّ لعدم أوانهم قبل يشيبون كثريين أن كما املوت،
ناحية، من لِصغرها اهتمام؛ أي بها يهتم لم أحًدا إن ُقل أو شيئًا، عنها يعرف الُقراء من

أخرى. ناحيٍة من ولغموضها
يف امُلقويات إىل فيلجأ ُقواه، وتنهار نشاطه، وينحلُّ اإلنسان، حياة زهرة تذبل
حاله عىل فيظل جدوى، دون ولكن ُقواه، إليه وتردُّ نشاطه، إليه تُعيد لعلها الفيتامينات
أما العادي. اإلنسان نشاط مستوى عن نشاطه وينحدر نوَّاًما، كسوًال غبيٍّا منهوًكا ُمتَعبًا
يشعر ولم بها، يُحس لم أنه رغم الدرقية، غدته إىل فريجع اآلفات هذه كل يف السبب

الجديدة. الدنيا 1
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الناس من وكثريٌ الرضر. هذا به ترضَّ أن ُوْسعها يف أنه يف يوًما يفكر ولم بوجودها،
وال وأناة، بصرب األوجاع هذه لون ويتحمَّ األلم، ذلك عىل ويصربون عون، ويتوجَّ يتأملون
الصحة وبني بينهم يُحول الذي هو الصغرية «البلبوعة» هذه اضطراب مجرد أن يعرفون

والعافية.
امُلزِمن السعال وأن البطن، يف آالًما يُسبِّب األعور» «امُلْرصان أن إنسان كل يعرف
من عالمتان الكاحل وتورُّم التنفس ِقرص وأن الرئة، يف تدرُّن عىل ن يدالَّ قد الدم وبصق
يعرفون الناس من كم ولكن مكان، كل يف إنسان كل يعرفه ما هذا القلب. هبوط عالمات

املائة. يف واحد عىل يزيدون ال أظنهم الدرقية؟ الغدة اضطراب أعراض
اإلنسان يضطر وال بُمميت، وليس فتَّاك غري الدرقية الغدة اضطراب أن من وبالرغم
إنسان. أي يتصورها ا ممَّ وأكثر بل كثرية، تُسبِّبها التي اآلالم أن إال الفراش، ُمالزمة إىل
له تحمُّ عىل صابر وهو األلم من فيتلوَّى الغدة، هذه ضعف بمجرد اإلنسان ُقوى تنهار
ألنه، ُقل أو محله، غري يف الطبيب تشخيص يكون بأن مربِّر غري من ذلك كل الصرب، كل

عنها. النظر فغضَّ الغدة، هذه أثر يعرف لم الطبيب، أي
حالة وهي باملاليخوليا، أهلها وصفها عمرها، من والعرشين الثامنة يف فتاة أعرف
الجنون، حاالت من أخرى حالٌة وهي بالنورستانيا، أصدقاؤها ونعتها الجنون، حاالت من
انتقاداتهم تُشعر ولم جميًعا، الصفات لهذه تأبه فلم النفع. بعدم رؤساؤها عليها وحكم
كثرية؛ أعراٌض عليها وظهرت حالها، تفاقمت حتى املنوال هذا عىل وسارت اهتمام. أي
من طويلة فرتًة ُمتنبهة ُمتيقظة تبقى أن تقدر تكن ولم باستمرار، الُقوى منهوكة كانت

طويًال. وقتًا مفتوحتنَي البقاء عىل عيناها تقَو ولم الزمن،
أعصابها، لتهدِّئ جديد من امُلقويات إىل ولجأت حالها، يستقرَّ ولم بالها، يطمنئَّ فلم
سوائل بينها فكان ولون، نوع كل من باألدوية ِخزانتها امتألت جدوى. غري من ولكن
الجميلة الزاهية ألوانها رغم جميًعا هذه ولكن بيضاء، وبالبيع صفراء، وأقراٌص حمراء،
كسولة، مهزولًة ضعيفًة فأضحت سوء، عىل سوءًا حالتها ازدادت بل تنفع، ولم تُجِد لم
إىل الطبيب ل توصَّ والفحص البحث وبعد أمرها. يف طبيب استشارة عىل أبوها ل فعوَّ
شهور بضعة تمِض ولم الدواء، لها فوصف الداء، موطن هي الدرقية تها غدَّ أن معرفة

ظها. تيقُّ إليها وعاد نشاطها، إليها ثاب حتى
الدوام، عىل مجهودة منكودًة وكانت عمرها، من والستني الخامسة يف سيدة وأعرف
وملا األلم. تنغيص من أكثر السخرية هذه صها فتُنغِّ لتكاُسلها، منها تسخر ابنتها وكانت
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الدرقية. الغدة هذه إىل يرجع والجهد النكد هذا كل يف السبب أن وجدت طبيبًا استدعت
الالزعة. ابنتها سخرية من وأُعفيت مرضها، من أبلَّت حتى عالجها عىل الطبيب عمل

املدة. هذه طول تحمل لم ولكنها أعوام، ثمانية منذ تزوَّجت أخرى سيدًة وأعرف
لم هذا كل رغم ولكنها ُمعافاة، سليمٌة أنها فقرَّروا كثريين، أطباء عىل زوجها عرضها
أن إىل نطايس ل توصَّ الثمانية، األعوام هذه فوات وبعد ا جدٍّ وأخريًا واحًدا. طفًال تُنِجب

الطفل! أثر يف الطفل تُنِجب أخذت عالجها وبعد ُمضطربة، الدرقية غدتها
حني بني تقول وكانت باستمرار، ُمتَعبة وكانت عمرها، من الخمسني يف ثالثة وسيدًة
يف مضجعي إىل آوي وعندما الصباح، يف أستيقظ عندما شديد بتعٍب أشعر «إنني وحني:
الحياة. يف لذة بأية تشعر تكن ولم أيًضا، ولآلخرين لنفسها النفع عديمة وكانت الليل.»
إىل وعادت شهور، ستة بحر يف كيلوجراًما ٣٥ وزنها زاد الدرقية غدتها ُمداواة وبعد

الطبيعية. سريتها
هؤالء يعرف لم الوقت، نفس يف والنصح املثال سبيل عىل أوردتها واقعية أمثاٌل هذه
حتى الشفاء يف والرجاء األمل وقطعوا حياتهم، تنغيص يف الرس أمرهم أول يف املرىض
أن والحق الناجع. الدواء لهم ووصف الصحيح، داءهم ص وشخَّ البارع، الطبيب أتاهم
تشخيصاٍت إىل ويلجئون الدرقية، الغدة تشخيص يفوتهم الحديث العرص أطباء معظم

الحقيقي. الداء وبني بينها صلة ال أخرى
كما الوضوح، كل واضحًة ليست الغدة هذه أعراض أن إىل فريجع ذلك يف السبب أما
وتربُّمه املريض تعب يعزو الطبيب أن ترى هذا ومن معيَّنة. دالالٌت له ليس اضطرابها أن
يعزو كما أقل، وال أكثر ال عمله يف يبذله الذي العنيف مجهوده إىل الكثري ونومه الدائم

عمره. تقدُّم إىل الشيخ أو عمره يف املتوسط الرجل مرض
وزوجٌة األطفال، بقية مع يمرح ال طفل وذاك أعماله، يف يفشل أعمال رجل فهذا
هي جميًعا الحاالت هذه سبب أن يف عندي شك ال ا، جدٍّ عصبية وفتاٌة الدوام، عىل ُمتَعبة
ر وتأخُّ كسله، إىل أعماله يف الرجل فشل نعزو أن ا جدٍّ السهل فمن هذا ورغم الدرقية، الغدة
أسباب غالء إىل الدائم وحزنها الزوجة وهمَّ غبائه، إىل انتباهه وعدم مدرسته يف التلميذ
قبل كثريًا ل أُفضِّ ولكنني الحب، بألوان هيامها إىل وزنها ونقصان الفتاة وعصبية املعيشة،

عليلة. أم صحيحة كانت إذا لنتأكد الدرقية غددهم عن نكشف أن االدعاءات هذه
العجيب؟ الغدة هذه رس هو ما ولكن

املعجزات؟ هذه بعمل نقوم وكيف هي؟ وأين
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ذلك إىل تتوصل وهي اإلنسان، جسم خاليا جميع نشاط تنظيم فهي مهمتها أما
جسم يتأثَّر فسوف املادة هذه كمية قلَّت إذا أما الدم. يف اليود من كيميائية مادٍة بإفراز
وزنها وِصغر واحدة، أوقيًة الغدة هذه وتزن حيويته. وتقل نشاطه، فيخمد كله، اإلنسان
يف الفراشة تُشبه وهي ومستقبله. اإلنسان حياة يف بالًغا تأثريًا تؤثِّر أن من يمنعها ال هذا

اإلنسان. رقبة يف جناَحيها وتمدُّ شكلها،
سها، يتحسَّ أو يراها أن لإلنسان يمكن فال صحيحة طبيعيًة الغدة هذه كانت وإذا
أن للقارئ بباٍل يخطرنَّ فال حجمها، يف طبيعية تبقى فهي نشاطها ضعف إذا أنه كما

يَديه. بكلتا فيها النشاط وبعث عنها، للبحث رقبته س يتحسَّ
حاله، وتسوء داؤه، يستفحل أن بعد إال الطبيب استشارة يف يفكر ال عادًة واملريض
الدائم تفكريه إىل وعصبيته أذنه، بداخل شمعية مادة وجود إىل سمعه ضعف يعزو وهو

عمره. تقدُّم إىل جميًعا األعراض هذه ويعزو والخارجية، الداخلية مشاغله يف
حال إىل ظه وتيقُّ الطبيب، براعة عىل كثريًا فيعتمد الدرقية الغدة مرض تشخيص أما

األخرى. األعراض جميع عالج من بكثري أسهل فهو عالجها وأما املريض،
التي األخرى القيود بخالف له، تحمُّ املريض عىل يشق وال لطيف، سهٌل العالج وهذا
شك، ذلك يف ما كثريٌة إنها أقول القيود هذه وبِذكر املختلفة. اآلفات عالج عىل يفرضها

يشء! كل قبل إنسانًا لكونه إال ليشء ال بها، فيضيق اإلنسان صرب وتستنفد
الفراش، يُالزم أن القلب وضعف الرئة بتدرُّن املريض عىل واجب أنه ترى فبينما
أطعمة تناول يلتزم أن بالسكر املريض وعىل العالج، ذلك فيكره شهور، ملدة يُغادره وال
فيشمئز الحوت كبد بزيت يُحقن أن الدم بفقر املريض وعىل نفسه، إليها ترتاح ال خاصة
ذوا يُنفِّ أن جميًعا هؤالء عىل وأن نشاطه، من يُحدد أن الدم بضغط املريض وعىل منه،
بغدته املريض أن تجد كارهني؛ ذونها فيُنفِّ أحوالهم، ساءت وإال بالدقة الطبيب أوامر
يُشفى وسوف اليوم، يف مرتنَي أو مرة قرَصني أو ُقرًصا يبتلع أن إال عليه ليس الدرقية
غدته بعالج املريض أرسع وكلما شهور! بضعة يف الطبيعة حالة إليه وتعود تأكيد، بكل

رسيًعا. مرضه من ُشِفي كلما الدرقية
وسوف الغدة، هذه س لتتحسَّ رقبتك يف تلعب أن أو بيدك، نفسك تُعالج أن تُحاول وال
الهواة األطباء من كثريين أن تعرف أن بك وخليٌق بالديناميت. يلعب بمن أشبه تكون
ُمعالجتها أو أمراضهم، وتشخيص أنفسهم، عىل الكشف بمحاولة أرواحهم عىل قَضوا قد

بأيديهم.
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غري «املوتور» صوت ويكون األحيان، بعض يف السري عن كثرية ماكيناٌت تتعطَّل
عنها، تشذ وال جميًعا، هذه عن تختلف فال الشخصية آلتك أما أخرى، أحياٍن يف عادي
البساطة غاية يف مسألٌة وإحكام. ربط إىل ويحتاج ، انحلَّ قد معيَّنًا «مسماًرا» أن بد وال

شك. ذلك يف ما
أوًال! املسمار مكان تُحدد أن عليك يجب ولكن
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شيئًا ليست الحرارة أن إىل أبحاثهم يف النفس علماء «وصل بودولسكي»: «إدوارد يقول
يف املناسبة األلوان استخدام أصبح ذلك وعىل نفساني. يشءٌ كذلك هي بل فحسب، ماديٍّا
النفساني؛ التأثري هذا طريق عن والحرارة الدفء توفري يف أهميته له أمًرا واملكاتب املنازل
اه يتعدَّ أو العكس، يفعل ما ومنها بالحرارة، بالشعور يُوحي ما األلوان من أن ثبت فقد

الطقس.» لحالة تبًعا أو السائد، الفصل لنوع تبًعا والقشعريرة بالربودة الشعور إىل
واللون األحمر اللون هي اإلنسان نفس يف بالدفء الشعور تبعث التي واأللوان
األلوان أما الداكن. والربتقايل الداكن واألحمر الحنائي كاللون منهما، يُشتق وما الربتقايل،
االنفعال، من شيئًا الوقت نفس يف تُسبِّب ولكنها كذلك، الدفء تبعث فإنها الالمعة الحمراء
بالدفء تُوحي التي املقبولة األلوان ومن الرسيع. والتهيج للثورة عرضة اإلنسان وتجعل
ويُالَحظ البني. واللون القرمزي واللون وباهت، فاتح بني املختلفة بدرجاته األصفر اللون
الشعور بعث يف تأثريها قلَّ باهتة، وأصبحت الذِّكر السالفة األلوان درجة ت خفَّ كلما أنه

بالحرارة.
أو الرمادي كاللون بالربودة الشعور يبعث لونه بطالءٍ مطليَّة الحجرة كانت وإذا
لها تختار بأن األثاث؛ طريق عن فيها النفسانية الحرارة بعث فيمكننا األخرض، أو األزرق
مصابيح فنستخدم الدفء، عىل تبعث ألوانًا تشعُّ واملصابيح والتماثيل األثاث من قطًعا
االحرتاق إىل تميل أو اللون قرمزية وقطًعا داكنة، حمراء وستائر برتقاليٍّا، لونًا تُرِسل
ومن والحرارة. بالدفء بالشعور اإلنسان احتفاظ عىل يُساعد إليه وما ذلك فكل والتوهج،
ما خري فإنه أحمر كان فإذا الزجاجية، املذياع لوحة من ينبعث الذي الضوءُ القبيل هذا

الباردة. القرة الليايل يف بالدفء الشعور هذا يغذِّي
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تم مناسبة ألواٍن من مكوَّنة كانت إذا البيئة أن النفس علماء من كثريٌ ويعتقد
لدرجٍة النفسية الطفل ميول يف تؤثِّر سوف فإنها صحيحة، علميٍة أصوٍل عىل اختيارها
التجارب من كثريٌ أُجريت وقد والنصيحة. الزجر أو بالعقاب إليها الوصول يمكن ال كبرية
والرصاخ الصياح من يُكِثرون الذين األطفال أن عىل برهنت «إيوا» جامعة يف العلمية
التأثري هذا يف ويليه األزرق، للضوء تعرَّضوا إذا والسكينة الهدوء جانب يلزمون ما رسعان
انزعاج تُسبِّب فإنها الحالكة الظلمة أو األحمر اللون أما درجاته، بجميع األخرض اللون

وصياحهم. األطفال
صنع يف يعملون الذين عماله أن الفتوغرافية املخازن أصحاب أحد وجد سنني ومنذ
ألتفه واالنفعال الرسيع للتهيج ُعرضٌة حمراء بمصابيح ُمضاءة ُمظلمٍة ُغرٍف يف األفالم
خرضاء بأخرى الحمراء الُغرف هذه أضواء املخزن صاحب استبدل وحينما األسباب،
العمل متاعب احتمال عىل أقدر وأصبحوا نفوسهم، فرضيت فوًرا، حالتهم ت تغريَّ وزرقاء

اليوم. طول
عىل دليًال اآلتي املثال العاملي، األعصاب طبيب جولدشتني»، «كورت الدكتور ويرضب
املخيخ، يف بمرض ُمصابة امرأًة «عالجت عصبية: بأمراٍض املرىض حالة عىل األلوان تأثري
وارتَدت حدث وإذا تواُزنها. تحفظ أن تستطيع فال آلخر، حني من يعرتيها واضطراب
يمكن ال درجٍة إىل وطأتها تزداد األعراض هذه كل فإن األحمر اللون إىل تميل مالبس
الخرضة إىل تميل مالبس ترتدي وحينما الوعي، فاقدة وتسقط رأسها فيدور احتمالها،
سليمة.» كانت لو كما وتبدو تواُزنها، حفظ عىل وتقوى فتهدأ العكس، يحدث الزرقة أو
إىل املرء ويستفزُّ النشاط، إىل يدفع األحمر اللون «إن «جولدشتني»: الدكتور ويقول
العمل وإتقان الرتوِّي عىل يساعد فإنه األخرض اللون أما ظاهر. بانفعاٍل والعمل الحركة
فتتوارد اإلنسان، مشاعر ويُحرِّك االنفعايل، الجو يخلق األحمر واللون باإلنسان. املنوط
اإلنسان يمدُّ بدوره األخرض واللون والنشاط. الحركة ُسبُل أمامه وتتفتَّح األفكار، عليه
ليست وهي الوجوه، خري عىل مهمته يُنجز حتى واالستقرار للدأب الالزمة الصفات بهذه
وما البنيان، متَِّسقة طبيعيًة الحياة لتجعل وتتضافر تتآلف والصفاء الهدوء غري شيئًا

ألوان.» إال الحياة
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«همٌّ» باَلك يشغل أن ا جدٍّ الطبيعي ملن إنه والقلق؟ الهم يُساورك «لَم أوين»: «جني قال
األقل.» عىل واحد

عىل أسئلته يُلقي وهو مشهور نفساني طبيٍب إىل أستمع كنت بعيد غري أمٍد منذ
ِصحاح الذكاء موفوري أناًسا كانوا بل «مرىض»، هؤالء يكن ولم وامرأة، رجل ومائة نيِّف
ومن الخاصة. دراسته يف مُلساعدته الطبيب أسئلة عىل باإلجابة تربَّعوا واألبدان، العقول
خفيٍّ خوٍف إىل منه وعي دون الحديث غمرة يف أشار الناس هؤالء من واحد كل أن الغريب
أنواع. تسعة تعدو ال ألفيتها املخاوف هذه جمعت وعندما مكمنه، يف االنتفاض دائم دفنٍي
فيه ريب ال ا فممَّ التالية، التسعة املخاوف هذه من واحًدا الخفي شقائك رس كان فإذا
وإنما ذاتها، حد يف الكارثة ليس الواقع يف قلقك يُثري ما إن إذ مربِّر؛ دون نفسك تُعذِّب أنك
وعاطفيٍّا عقليٍّا عدَّتك تتخذ عندما رسابًا يصبح القلق هذا وكل ُمجابهتها. عىل مقدرتك

لوجه. وجًها تُقابلها كيف وتعلَّم الخوف، أسباب وتعرَّف إذن، فانهض مُلواجهتها.

من النوع ذلك أشاهد كنت بالتمريض اشتغايل أثناء األلم: أو املرض من الخوف (١)
املرىض وبعض ومشاعرهم. جأشهم ثبات ويهزُّ الناس، من مئات سعادة يقوِّض الخوف
ُمبَهم، غامض مرض فريسة الدوام عىل أنفسهم رون يتصوَّ كانوا األعصاب ُمختيلِّ من
أو السكر أو الزهري أو الرسطان من ُمروًعا خوًفا جنبَيهم بني يطوون كانوا وغريهم
أكيد يقنٌي بأْرسها حياتَها يُظِلم كان امرأة أذُكر ِزلت ال وإني القلب. اضطراب أو الشلل
أو املرض، اسم إىل اإلشارة مجرد تكفي وكانت بالرسطان، تموت أن عليها مقيضٌّ بأنه
أكثر الحياة يف له ًرا مقدَّ يعد لم إنسان عن السماع أو وهمي، أو حقيقي ألم بأي اإلحساس
طيلة ظلَّت وقد والهلع، الذعر من بنوبة لتُصيبها األشياء هذه تكفي كانت واحد، عاٍم من
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يلفظ الطبيب سماع تُطيق ال أنها بحجة الطبي، للفحص نفسها عرض ترفض عدة أعوام
لم الطبيب عىل نفسها عرض عىل حملها بناتها استطاع وعندما بالقضاء، عليها حكمه
شأنها. يف الحقيقي الطبيب قرار عنها أخفني بأنهن التالية الشهور طيلة القول عن تكفَّ
أكثر حياتها لكانت والفينة الفينة بني طبيب يفحصها أن عىل نفسها أجربت أنها فلو
يستعيدون اآلن ولكانوا املنزلية، والسعادة الطمأنينة من وبناتها زوجها ُحِرم وملا اتزانًا،
منذ نحبها قضت األعصاب، ُمختلة ُمنزعجة امرأة ذكرى ال سعيدة، ة باشَّ امرأة ذكرى

والثمانني. الرابعة سن يف أشهر بضعة
نفسك عرض يف ترتدَّد فال املرض، من عليك سيطر الخوف نهبة نفسك ألفيت إذا
يف لهم ًرا مقدَّ يعد «لم أناس عن تدور التي األقاصيص أن يقني عىل وُكن طبيب، عىل
األقاصيص وكذلك والتهويل، امُلغاالة من الكثري فيها يدخل واحد» عاٍم من أكثر الحياة
ال كنت وإن واختالًقا، وهًما تكون أن تعدو ال املريض» عىل الحقيقة «بإخفاء تقول التي

الطبيب. قول تُصدق
َضْع نفسك. زمام تتملَّك أن استطعت إذا أيًضا األلم من «الخوف» هزيمة ويمكنك
مرًة بتجربتها تمرَّ أن تُطيق ال والتي لك، وقعت التي األشياء من سنة بأبغض قائمة
حياتك يف األشياء أشقَّ أن فستجد الناس من العظمى الغالبية غرار عىل كنت وإذا أخرى،
لك بدا ملا عينَيك نُْصب الحقيقة هذه جعلت لو وأنت الجثماني، باأللم البتة له عالقة ال

البشع. الغول ذلك صورة يف «األلم»
عىل بارًدا يتساقط الَعرق كان إذا املايل: التذبذب أو الوظيفة فقدان من الخوف (٢)
أنها املحتمل من وظيفة»، فقدان ى «ُحمَّ بك فإن مكتبه، إىل مخدومك دعاك كلما جبينك
الغالب يف — يُصيب املرض من النوع وهذا كفاءتك. ونقصان همتك إثباط يف فعًال تتسبَّب
وخري والعاطفية، الروحية حياتهم تشغل وظائفهم يجعلوا أن يُحاولون الذين أولئك —
يف عنه فكرة كل ذهنك عن وتطرح العمل، ساعات يف العمل عىل تنكبَّ أن هو له عالج

الفراغ. ساعات
تتدرَّج أن استطاعت ومقدرة، كفاءة ذات با الصِّ يانعة فتاًة «م» اآلنسة كانت وقد
رصفت وقد كبرية، رشكٍة يف اإلدارة مجلس رئيس سكرترية إىل بسيطة ساعية وظيفة من
كل فقدت أنها درجة إىل الكثريون، عليه يحسدها الذي بمنصبها االحتفاظ إىل همها كل
التي البدنية الرياضة فصول عن فانرصفت الخارجي، العالم يف حواَليها يدور بما اهتمام
التي واملوسيقى الثقافة محارضات عن وعدلت الدعوات، قبول ورفضت تُمارسها، كانت
الخريية. الجمعيات نشاط يف امُلساهمة عن صفًحا ورضبت إليها، االنضمام تنوي كانت
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ينىس أن يكفي كان أنه درجة إىل وظيفتها، حول ُمرتكزة بأْرسها حياتها أصبحت
األشياء من التافه وأخذ الوهمي، النذير عذاب بها ليحلَّ الصباح تحية يُقرئها أن مخدومها
تفقد أن من بدٌّ هناك يكن ولم اإلهمال، عالئم منها بدت حتى وانزعاجها قلبها يُثري

قلقها. سبب مخدومها يشتمَّ لم لو وظيفتها
تعطله يندر عليله االعتماد يمكن الذي الضمري الحي الكفء املوظف أن يقني عىل ُكن

القلق. عن وُكفَّ النوع، ذلك من تكون أن إىل اسَع العمل. عن
من أرملة من تليفونية ُمخاطبًة املايض األسبوع يف يت تلقَّ الوحدة: من الخوف (٣)
رجل حب يف وقعت ألنها الفظيع؛ النفيس باضطرابها لتُعِلمني الستني عىل أرشفت معاريف
ال عائًقا تقف ُعمَريها بني السحيقة الهوَّة أن لها تبنيَّ وقد سنها! نصف العمر من يبلغ

تسلك. سبيل أي تدِر ولم يدها يف فأُسقَط الزوجية، سعادتها سبيل يف اجتيازه يمكن
حياتها يف تُحسَّ لم وهي إليها، نشاطها ترصف معيَّنة َمشغلة أو هواية لها تكن لم
جذب عىل تعمل كانت زوجها شهرة ألن نظًرا ما؛ مخلوٍق مع صداقة إنماء إىل بالحاجة
أحاطها فقد لت ترمَّ وقد أما واملعارف، األصدقاء من يخلو يكن فلم بيتها، إىل الناس
قبضته. من التخلص إىل السبيل تعرف تعد لم شائك، عاطفيٍّ بسياٍج الوحدة من الخوف
مليئة فالدنيا الوحدة؛ طريق إىل سائًرا نفسك ألفيت إذا «الظروف» عىل اللوم تُلِق ال

صدرك. وتفتح ذراَعيك تمدَّ أن إال عليك وما امُلمتعة، واألشياء األوفياء بالناس
ذلك بعد تكرتْث وال واملشاغل، والهوايات األصدقاء من توفري» «صندوق لنفسك أِعدَّ
واحد يشءٍ عىل آمالك كل تُعلِّق أن إىل تضطرَّ لن وعندئٍذ الوحدة، من للخوف اكرتاث أي

األرملة. لصديقتي حدث كما تضمنه ال واحد شخٍص أو
تقيض أن قبل بك يحُسن أقاربك: أو أطفالك أو حياتك رشيكة سلوك من الخوف (٤)
مشكلة أو مشكلتك قلقك تُثري التي املشكلة كانت إذا مما ق تتحقَّ أن بالهموم نفسك عىل

غريك. أحد
البتة مدعاة فال للزوجة)، (أو للزوج يُحتذى مثاًال تكون أن حاولت قد ا حقٍّ كنت إذا
يف إال الواقع يف له وجود ال ن ممَّ املرأة) تلك (أو الرجل» «ذلك بشأن قلق من يُساورك ملا
يف امرأة من ما أنه يقني عىل ُكن املتاعب. مروِّجي ألحد العابثة اإلشاعات يف أو ُمخيِّلتك،
رجل من ما أنه يقني عىل وُكوني الطباع، دمث رضيٍّا ُمخِلًصا زوًجا تُخالف وعيها تمام

سبب. دون كيِّسة وزوجًة ُمفرًحا وديًعا بيتًا يهجر
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من عدد يف يتخبَّطوا أن بعد سريتهم وتنصلح يستأنسون ما فرسعان األطفال وأما
تتربَّْم فال واالختبار، التجربة محل إرادته يحلَّ أن يستطيع أٍب من ما أنه ِثق األخطاء.

التجارب. إليه تردُّهم ما فرسعان الصواب، طريق يتنكَّبون أوالدك رأيت إذا إذن
هذا من أنك فيبدو دائًما، عليك يُحتم أرستك شئون يف القائم التفكري ألفيت وإذا
معذَّب، شهيد أنه شعر إذا نفسه دخيلة ويف خفيًة ويستمتع يلتذُّ الذي الناس من النوع

موقفك. تُغريِّ أن فعليك
بعضهم البرش عالقات عن تنجم مشكلٍة من «ما إنه: مرة حكيم فيلسوٌف قال لقد

والدعاء.» والحب والصرب الزمن عىل حلها ويستعيص بالبعض
بقصٍة األرياف يف بالتدريس تشتغل يل صديقة ثتني حدَّ العام: الرأي من الخوف (٥)
عن طويلة أعواٍم منذ ا تكفَّ لم منطقتها، يف جارتنَي عن نفسه) الوقت يف (وُمؤثِّرة ظريفة
الجو يكن ولم اإلثنني، يوم «غسيل» بسبب األخرى عىل منهما كلٌّ أسبوعيٍة حرٍب شنِّ
منهما كلٌّ لتتأكد الفجر ُقبَيل الفراش النهوضمن وبني بينهما ليُحول املرض أو العاصف

األخرى. قبل غسيلها بتعليق املعركة كسب تستطيع أنها
يُغِرقون الذي الناس بعض من املخاوف من نراه ما لألىس مدعاًة ذلك عن يقلُّ وال
واإلرهاق الكدِّ يف بالنهار الليل يصلون الذين أو الئق»، بمظهٍر «للظهور الديون يف أنفسهم

اآلخرين. بها يغيظون معيَّنة مكانًة ليبلغوا طوقهم يف ليس بما امُلضني
من بذلت مهما أنك من يقني عىل وُكن وآرائهم! الناس بظنون نفسك تعذيب عن ُكفَّ
بوصفهم الناس ألن كبريًا؛ أثًرا ترتك فلن والعظمة األُبهة بمظهر الناس أمام للظهور جهد
بك. شغفهم أو اهتمامهم أضعاف أضعاف بأنفسهم وشغفهم اهتمامهم سيظل آدميني
أن يف ناجحة حياة بعد العمر نهاية بلغ شخٌص يرتدَّد لن الشيخوخة: من الخوف (٦)
يجعل أن املرء مقدور يف وأنه ومباهجها، اتها مرسَّ الحياة مراحل من مرحلة لكل أن لك يؤكد
وامتالء. شبع عيشة يوم كل يعيش أن تعلَّم إذا البداية عن وسعادة بهجة تقل ال الخاتمة
إنها تتألآلن وعيناها فقالت ربيًعا، ثمانني العمر من بلغت ضئيلة امرأٌة ثتني حدَّ وقد
الفلسفة هذه وبمثل السن»! يف «تطعن حينما الحياة بموارد االستمتاع يف تأمل زالت ما

جديد. ميالد عيد عليه حلَّ كلما بالذعر املرء يُحسَّ لن امُلتفائلة
النفسانيون األطباء أصبح إلخ: … الظالم أو القطط أو امُلغلقة األماكن من الخوف (٧)
حاسًما، عالًجا ومعالجتها امُلتأصلة، املخاوف من مئات ُكنْه إلدراك لهم يؤهِّ موقٍف يف اآلن
أن الحظ حسن ومن دقائق. بضع يف جذورها من اقتالعها يمكن املخاوف هذه وأغلب
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عىل الرتدد وأصبح عادية، نظرًة العصبية األمراض إىل اآلن ينظرون أخذوا قد الناس
التي املألوفة األمور من النفسية واالرتباكات العصبية الهزَّات مُلعالجة النفسانيني األطباء

األسنان! أطباء عىل كالرتدد تماًما فيها خزي ال
يظنُّون الذين الناس إن القائل بالقول مراًرا سمعت لعلك الجنون: من الخوف (٨)
من أكثر القول بهذا سمعت لعلك الصحة. من أساس ال عقلهم فقدان إىل سائرون أنهم

بعدها. حقيقة ال التي الحقيقة ولكنه إليك، بالنسبة شيئًا يعني ال أصبح حتى مرة
وحرص الرتكيز عىل املقدرة بعدم أو الذهن، برشود األحيان بعض يف يُصاب منَّا كلٌّ
ُمبَهم إحساٌس يُداخله أو امُلنعكسة، أو امُللتوية املشاعر ببعض أو بالذات، يشء يف التفكري
خريًا؛ تُبِرش أن فتستطيع األعراض هذه ألحد نهبًة نفسك ألفيت فإذا كارثة. وقوع بقرب
التزحزح، تأبى نفسك قرارة يف ُمتغلغلة ظلَّت إذا وأما الناس، كبقية عادي إنساٌن ألنك

منها. يشفيك وهو الخاص طبيبك فاقصد
الذعر ذلك هو ًال تأصُّ وأشدها العالم يف ذيوًعا املخاوف أكثر لعل املوت: من الخوف (٩)
إحساس يُصاحبه ُمتباعدة أوقاٍت يف الخوف ذلك يأتيهم الناس وبعض املوت، من املاحق
ينزل راسخ، دينيٌّ أصٌل لديهم كان من حتى اآلخر، والبعض املعدة، جوف يف بالشيخوخة

فكاًكا. منه يستطيعون وال بهم، يرتبَّص قاتم أسود ظالٌم كأنه الخوف ذلك عليهم
االستمتاع من ويحرمك القاتمني، جناَحيه عليك ينرش املوت من الخوف كان إذا
أن لك يؤكد أن يف يرتدَّد لن وهو صدرك، ويُثِقل يُساورك عما للطبيب فاكشف بالحياة؛
يف باملوت تُرحب حتى معيَّنة نقطًة يبلغان يكادان ما العاطفية والحالة البرشي الجسم
يزيدهم كان ما «االنتقال» بأن املوت عىل مرة أرشفوا ن ممَّ كثريٌ ويشهد واستسالم، بساطة
أمام يشعرون يكونوا لم الجنود أن القتال ميادين من عاد واعٌظ أخربني وقد رسوًرا. إال

العميق. والسالم الهدوء غري بيشءٍ املوت
أمتع وما املوت، يحلَّ أن قبل بأْرسها الحياة فأمامك املوت، بفكرة بالك تشغْل ال

الحياة!
عليك. ويُفِسدها حياتك يغرتف تَدْعه وال نوعه، كان أيٍّا الدفني الخوف ذلك من تخلَّْص
امُلقبضة، بالهواجس مليئة حياتي كانت «لقد فراتكلني: بنيامني قول أبًدا تنَس وال

َحْدسها.» يصُدق لم إذ مربِّر؛ لها يكن لم الهواجس هذه وأغلب
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تُفوق انفعالية عاصفاٌت بأدمغتها فيها تعصف حياتها، يف أدوار الحيوانات لبعض
بسبٍب امُلعتادة طبائعها عن الحيوانات بعض تخرج وقد النفسانية، البرش عاصفات
من ذلك غري إىل تحقد، أو تحَرد أو تُِغري أو تحنَق أو فتثور حياتها، عىل عادي غري طارٍئ

البرش. غري يف نظنها ال التي الطباع
تُدعى ِقْردة أِلَف «كيوبد»، يُدعى قرٌد كاليفورنيا جامعة يف الحيوانات حديقة يف
ا. جدٍّ سعيدان أنهما عليهما وظهر زوَجني، واحد قفٍص يف سنني بضع فعاشا «سيك»،
أخرى بقردٍة وجيء قفصها، عن بعيد آخر قفٍص إىل القردة الحديقة ناظر نقل حني بعد
وبقي منها، كيوبد نفر األمر بادئ ففي كيوبد. القرد قفص إىل «توبيس» تُدعى بدلها
من وتوبيس كيوبد ِقيَد يوم ذات ويف ويُؤالفها. فيُغازلها يألفها جعل ثم مدة، ُمجافيها
نظر وقع إن فما السابقة، كيوبد رفيقة سيك منزل أمام ومرَّا آخر، منزٍل إىل منزلهما
ينظر عاد ثم توبيس، الثانية صديقته إىل التفت ثم ورصخ، وسخط هاج حتى عليها كيوبد
منها الدم وأسال تجريًحا، جرَّحها حتى شديًدا ا عضٍّ ساقه يعضُّ ورشع سيك، األوىل إىل
منزله، إىل أعادوه ثم ِجراحه، دوا ضمَّ حيث حاًال الحيوانات مستشفى إىل فأخذوه غزيًرا،
روعه، وتسكِّن أعصابه، ثورة وتُهدئ تؤاسيه، فكانت سيك، األوىل رفيقته إليه وأعادوا
الذي الحديقة ُمدير ويقول األوىل. وداعته إليه وعادت كلها، الطمأنينة تمام اطمأنَّ حتى
وتجريًحا.» ا عضٍّ نفسه لقتل إليه رفيقته إعادة لوال «إنه الحديقة: سكان بمعالجة برع

هذا عىل والشاهد العصبي، باأللم أُصيب ُمنعزًال الداجنة الحيوانات بعض ُحِبس إذا
حديثًا بيوضها عن نفقت التي الفراخ بعض عزل الحيوانات هذه طبائع داريس أحد أن
إليه ه ووجَّ الغذاء، أو الَحب له ووضع ِحَدة، عىل قفص يف فرخ كل ووضع «كتاكيت»،
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نفسه. امُلختِرب األستاذ وال حتى إخوانه، من أحًدا يرى يَدْعه ولم االقتضاء، حسب النور
كلٌّ صار التايل األسبوع ويف التصويت، كثرية امُلنفردة الفراخ هذه كانت األول األسبوع يف
طعامه ويُبعثر الذباب، يُطارد ثم القفص، يف زاوية إىل زاوية من يفرُّ الحركة، كثري منها
الحركات هذه مثل جنب. إىل جنب من يطري كأنه ويثب حاف، الصِّ يف والخليط الَحب من
امُلنفردة الفراخ هذه ُوِضعت وملا أخواتها. عن تنعزل لم التي األخرى الفراخ من يحدث لم
من الفرار تبتغي وكانت وجزعت، أجفلت األليفة أخواتها مع املزاج عصبية صارت التي

مريع. اضطراٍب يف الفريَقني يجمع الذي القفص فكان بينها،
إال لتهدأ تكن ولم وأزرق، أبيض نسيٍج من مصنوعة ُكرٍة مع قفص يف ببَّغاء وُربِّيت
تضع ثم وزغب، ريش ذو طريٌ كأنها تُداعبها فكانت امُلتأرجحة، املعلَّقة الكرة جنب إىل
ذَكر رأس كأنها الكرة تُعامل كانت تأرُجحها. خالل يف الكرة تصدمه بحيث وضًعا رأسها
معلَّقة الكرة تكون أن تودُّ وكانت به، أُغرمت الذي حبيبها كأنه وتُعاطفه وتُجامله أليف،
تضطرب كانت رأسها من أوطأ كانت إذا حتى رأسها، مستوى عىل تكون بحيث دائًما
حزينة الزوايا إحدى إىل وعكفت هي، صمتت القفص أرض إىل الكرة ُرميت وإذا ا، جدٍّ
املأتم يطول وقد ، منهنَّ واحدة تموت حني الببغاوات تفعل وكذا مات، رفاقها أحد كأن

ويوَمني. يوًما عندهن
النبضات إىل الحيوانات بعض يف الشاذة الظاهرات يعزون النفس علماء بعض إن
الجنيس، الوصال الحيوان عىل يتعذَّر حني ذاك فرويد، نظرية عىل بناءً «النسلية» الجنسية
السباع من نوع وهو — بَربًا أن ذلك فمن كاملجنون. ويصبح ا، جدٍّ ترصفاته فتسوء
إىل ا ضامٍّ الجنسية لُبانته يقيض فكان قفصه، يف سجينًا كان — مخطَّط أبيض الهندية
يُجنُّ يكاد حتى شبقه، وهاج ُغْلمته، اشتدَّت متى وذلك قفصه، يف شجرة ُقرمة صدره

جنونه.
الهياج، ذلك بها ترصف أفعاٌل منها بَدت الحيوانات بعض شبق أهاج ما حدث وإذا
الثدييَّة الحيوانات من وغريها اإلنسان أشباه بعض أن لُوِحظ فقد االضطراب؛ وتُسكن
إذا أو — الحيوانات حديقة يف — لها امُلجاورة الحيوانات حركات أهاجتها إذا الضخمة

املألوف. حد يتجاوز هياًجا الجنسية النعرات فيها تهيج امُلتفرجون، الزُّوار كايدها
الوصال، لها يتيرسَّ ولم الحيوانات، هذه يف الجنسية النعرة خابت إذا أحيانًا وكان
حيواناٍت تُقاتل أنها ذلك ومن جنسية، غري أخرى بأفعاٍل الجنسية عاطفتها ترصف كانت
حبِّها يف خابت إذا الطيور ذكور بعض أن لُوِحظ وقد لها. ُمعادية غري تكن وإن أخرى
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بجمالها بالتباهي امُلبالغة يف أو إليها، بها حاجة ال عشوش بناء يف شوقها ترصف
ويُفرده. ذيله ينصب حني كالطاوس

فالكلب نفسه؛ قاتَل يُقاتله ما يجد ولم للقتال الحيوان أُهيج إذا األحوال بعض ويف
عىل فصعد ا، جدٍّ الزائرون كايَده شمبانزيًا أن ذلك ومن ذيله. داعب يُداعبه ما يجد لم إذا
ذيولها. ت عضَّ مسًعى خابت إذا والُجْرذان السقف. يف بشدة رأسه يخبط وجعل عمود
يعضُّ مخطط ضبع وُشوِهد بطنها. ت عضَّ تلدغه ما تجد ولم غضبت إذا األفعى إن ويُقال
تفعل قطَّه. حتى ذيله طرف يعضُّ الحيوانات حديقة يف قرد ُشوِهد وقد أدماه. حتى كفه
يقضم جعل مرغوبه ينل لم إذا والطفل وغيظها، كيدها جرَّاء من هكذا الحيوانات بعض
ترصيًفا الرصاص؛ قلم ون يعضُّ أو يُدخنون، أو «الالدن»، يمضغون والبالغون ظفره،

وغيظهم. هم وهمِّ هم لغمِّ
البرش. أطفال تفعل كما أصابعها ترضع الشمبانزي وأطفال

والتودد، امُلغازلة إىل ارتدَّت العشش بناء أثناء يف العصافري بني ُمشاجرة حدثت إذا
ُمتغيظة، أمها إىل ذهبت حبها أول يف حبيبها من وطَرها العروس العصفورة تنَل لم وإذا

حبها. أمر يف تستفتيها أو الحبيب، تشكو كأنها
روى الحادث. بعد دمسة طباعها جعل الحيوانات لبعض مريع حادٌث حدث إذا
وهو بينها، فيما كثريًا تختصم كالبه كانت قال: غراد، لينني يف الكالب مربِّي بافلوف
تغرق الكالب كادت حتى عادي، غري طوفاٌن ليننغراد يف وحدث ُمصالحتها. يف يُعاني
الالمع الربق وكان ميل، ربع مسافَة أمني مكاٍن إىل تسبح لكي فأطلقها حجراتها، يف
املكان إىل وصلت وملا أفئدتها. يُزعزع الهاطل واملطر يُروِّعها، القاصف والرعد يُخفيها،
خالًفا بينها خصام وال وسالم، وطمأنينة دعة يف أشُهًرا وبقيت ثوراتها، سكنت األمني
تحته من أو الباب خصاص من تِكُف املاء قطرات رأى إذا الواحد الكلب وكان لعادتها،
الصدمة هذه أثر بقي األمطار، وهطل الطوفان يوم يتذكَّر إذ األعصاب؛ ُمهتاج ينذعر

بها. يُذكِّرها ما حدث كلما ترتعد طويلة مدًة الكالب عند العصبية
به يصاب الذي العصبي الداء من آخر نوًعا النفسانية الصدمة تُحِدث ما وكثريًا
األكل عن فصدَّت أمامها، وُوِضع بخنزير جيء َحبها تنقد دجاجة كانت فبينما البرش،
ُمنزعجة. ُمضطربًة بقيت بل قبالتها، من الخنزير أخذ أن بعد حتى تأكل تعد ولم حاًال،
ذلك غري آخر مكاٍن يف طعامها لها ُوِضع حني إال األكل عىل وحملها تمليقها يمكن ولم

الجن. َمسكن نظرها يف األول املكان فكأن فأكلت. املكان،
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والرشب التغذية كيفية وتعليمها وتغذيتها، فراخها قيادة عن دجاجة ُمِنعت إذا
البرش. يُعانيه ما العصبي الهياج من وعانت أعصابها، تحطَّمت امُلعتادة؛ بالطريقة

مع تعولهنَّ لكي حياتها؛ بدء يف فرخ ٤٠٠ دجاجه فراخ إىل الفراخ مربِّي أضاف
فوق املهمة هذه كانت ولكن األمومة، بُمقتىضغريزة بهنَّ وتُعنى النقد، وتُعلمهن فراخها،
ضاق وملا العصب، مريضة أصبحت األمر عليها تعذَّر فلما عليها. ُمستحيلة بل طاقتها،
وتركت الحنق، ُمجافاة وجافتها جميًعا، الفراخ وهجرت بتاتًا، املهمة من استعفت ذَْرعها

بأمرها. املربِّي فحار تقتات، كيف تدري ال وهي والقدر القضاء لرحمة الفراخ تلك
بذلك خاص ظرٍف يف السلوك من نوع عىل يُدرَّب أو يُربَّى اإلنسان حتى الحيوان
الخاص، ظرفه السلوك من نوع لكل أي آخر؛ ظرٍف يف آخر نوٍع عىل يُدرَّب ثم السلوك،
هذا بني يُميِّز أن الحيوان عىل يتعذَّر بحيث الطرَفني، بني متوسط ظرٌف طرأ إذا ولكن
من واحد أي يفعل أن يستطيع ال إنه حتى عليه، ا جدٍّ صعبًا العصبي اإلجهاد كان وذاك،

األمَرين.
متى إال طعاًما تنتظر أال كالبه بعض عوَّد قد الكالب مربِّي الرويس بافلوف كان
تعلم أن يجب «إهليلًجا» بيضيٍّا شكًال ترى دامت وما تامة، دائرًة ظل شاشة عىل رأت
تدريجيٍّا، دائرة شكل إىل اإلهليلج يُحول جعل ثم مائدتها، إىل تذهب فال لها، طعام ال أنه
أن تستطيع تعد فلم الكالب، حارت تامة غري دائرة بشكل اإلهليلج شكل قارب فلما
كأنها وأصبحت بعضها، فتهيَّج ال. أو ملائدتها تُدعى وهل لها، أُعدَّ قد الطعام هل تُقرر
البلهاء البليدة الحيوانات بعض الجنون. اضطراب اضطربت وبعضها باملاليخوليا، ُمصابة

الظروف. يف التغيري هذا أعصابها يف يؤثِّر قلَّما مثًال كالقطط
حظائر يف الحمام» «أشباه امُلطوقة القطا من عديدة أرسابًا تربِّي نيويورك والية
صحَّ إذا — النفساني االنحطاط بسبب نموها لسوء نتاجها ثلث نحو تخرس ولكنها كبرية،
امُلزاوجة عن تعجز امُلزاوجة ألجل الجهاد يف تخفق التي فالذكور — للحيوان الوصف هذا
املواد أنواع ببعض الذكور هؤالء ُعولِج وقد العجز. هذا بسبب تموت ثم بتاتًا، الطبيعية

حالها. وصلح النسلية، قوَّتها لها فعادت م، الصُّ الُغدد ُمفرزات وهي «هورمونات»،
ولذلك تتآلف؛ ال أفراده إن أي االجتماعية؛ قليُل البحر ذئب ى امُلسمَّ القاروص سمك
متى حتى البحر، نبات يكثر حيث الشواطئ أو البحريات أو الكبرية الِربك يف كباره تكمن
صافيًا، املاء وأصبح النباتات، تلك أُزيلت إذا ولكن والتهمها، عليها انقضَّ صغاره مرَّت
الكبرية تُعد ولم بعًضا، بعضها أِلَفت صغارها، ترتصد أن الحيوانات هذه ُوْسع يف يعد ولم

فقط. البرشيني للصيادين فرائس كلها وأصبحت الصغرية، تلتهم
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عشقها، بسبب وتُقاتل وتحقد وتُغري تعشق بعضها وانتقام، غراٌم الحيوانات لبعض
وعشًقا. ووالءً محبًة الحيوانات أكثر والكالب معشوقاتها، سبيل ويف

كلٌب منزله سطح عىل منزل ويف مهذَّبًا، كلبًا عنده أن ثقٌة ٌف مثقَّ شخٌص روى وقد
تألفه، قلَّما ولكنها الرشس، الكلب هذا تُساكن لطيفة جميلٌة كلبٌة وهناك رشس، جسيٌم
الكلب ذلك فيُطارده الكلبة، به ب فُرتحِّ السطح، إىل أحيانًا يصعد صاحبنا كلب وكان
اللطيفة الكلبة تلك لبثت وما السطح. عن ينزل أن يضطرَّه حتى منه، غريًة ش امُلتوحِّ
صاحبنا باب عىل وتثب آخر بعد حينًا تنزل وصارت رفيقها، من شديًدا نفوًرا نفرت أن
الباب، إىل فيُِرسع بقدومها، ويعلم بها يُحسَّ أن الدار كلب يلبث فال بيَديها، تدفعه كأنها
الباب فتح إذا حتى الخصم، الكلب ذلك يسمعه أن ويأبى يبكي، كأنه خافتًا عواءً ويعوي

يفرتقان. ثم شيقة، بدعاية هذا، إىل وهذه هذه، إىل هذا اندفع

ال��داء ف��ي��ه ي��ك��ون ف��راٌق أو دواء ف��ي��ه ي��ك��ون ف��ف��راٌق

نجالء ًة عضَّ ه وعضَّ يوم، ذات غريمه د فرتصَّ الوحيش، الكلب ذلك تقتل الغرية وكادت
ُمميتًا، فساًدا يفسد أن الُجرح وكاد البيطري. الطبيب عىل يُعَرض أن اقتضت كتفه، يف
كانت الوديعة الكلبة تلك أن والعجيب ُشِفي. حتى امُلعالجة تحت عنده الطبيب فأخذه
حزينة، آسفًة تعود تجده ال وإذا حبيبها، د تتفقَّ لكي لها فيفتح الباب، وتهزُّ يوم كل تنزل
فنزلت ُمعاًىف، املستشفى من عودته بعد نباحه سمعت حني اغتباطها أعظم كان وما
ذلك ُمصاحبة تُطيق الكلبة تلك تعد فلم عليه، مزيد ال فرح ساعة يف الحبيبان والتقى

منها. ينتقم ولم مضض، عىل جفاءها احتمل أنه والغريب ش، امُلتوحِّ الكلب
بلدٍة يف ومنزالهما كذلك، كلبة ولصديقه الرتبية، حسن جيد صيد كلُب لصياٍد وكان
نفاسها مدة ويف الكلبة، ولدت ُمتعاشَقني. الكلبان فكان كيلومرت، ربع بُْعد عىل واحدة
فمه ملء شدَقيه وبني ثالثًا أو مرتنَي يوم كل يزورها عاشقها وكان جراءها، تُالزم كانت
يكفيها صاحبها ألن الطعام؛ إىل حاجة يف ليست أنها من الرغم عىل طعامه، من قسم

عشيقته. حساب حاسبًا كلبه جراية يزيد الكلب صاحب صار لذلك طعاًما؛
ومرض غضبها، وهاج ا، جدٍّ فانزعجت حديثًا، ولدت التي جراؤها كلبة من وأُخذت
وهي الكلبة ثدي من يرضع فوجدوه طفلهم، املنزل أهل استفقد يوم ذات ويف عصبها.
أعصابها. لهياج عالج خري الطفل رضاعة فكانت الرضاعة، له ل تُسهِّ جنبها عىل ُمنطرحة
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الداجن وغري الداجن الحمام فذَكر الحيوانات، من غريه يف نادرة غراميُة أُلفٌة وللحمام
النوى فرَّق فإذا تقريبًا، كلها الحياة مدة بل فقط، اللقاح فصل يف ليس لزوجته، أمني
الحمام وذكر ويتآلفان، يتساكنان وعادا اآلخر، منهما كلٌّ عرف حني بعد التقيا ثم بينهما
ُمشاَهدة ظاهرٌة هذه الفراخ. ورعاية البيض حضانة ويف العش بناء يف زوجته يُعاون

الحمام.1 يف كثريًا
ولوالئه اإلنسان، من والءً أصدق والكلب حرج، وال عنه فحدِّْث الكالب والء وأما
الكلب فكان ا، جدٍّ خطًرا مرًضا الرجل ومرض ا، جدٍّ موموق كلٌب لرجٍل كان كثرية. قصٌص
ُمضطربني أهله كان يحترض املريض كان وفيما يرشب، وال يأكل ال غرفته باب ُمالزًما
الرسير حافة عىل يَديه يضع منهم الواحد وكان ُمصلِّني، رسيره عند يركعون وكانوا ا، جدٍّ
عىل يَديه ويضع الرسير، لدى فيُقِعي أيًضا، كذلك يفعل الكلب فكان يَديه، بني ورأسه

بينهما. ورأسه الرسير حافة
فرافق املدفن، إىل الفقيد أُِخذ أن إىل الصورة هذه عىل امليت غرفة يُالزم الكلب وكان

عنوة. فأخذوه الرضيح، لدى ُمقعيًا يبقى أن ورام القرب، حتى الجنازة الكلب
فيثور مثًال، اليوم الرضيح يزوروا أن ينوون الفقيد أهل أن يفهم كان أنه والغريب

اء. األخصَّ األهل بني إال البرش عند والء مثله ليس والء هذا معهم. يأخذوه حتى
الحديدي، القطار يف إال إليه يصل ال بحيث بعيد، مكاٍن يف يومي شغٌل لرجٍل وكان
القطار وصول ميعاد يف املحطة إىل يأتي ثم املحطة، يف سيده يُودِّع أن الكلب فتعوَّد

فيها. فيستقبله
سيده، يستقبل لكي املحطة إىل يوم كل يأتي بقي الكلب ولكن الرجل، مات حنٍي بعد
الزيارات هذه يف عهده وطال حزينًا، خائبًا عاد يجده لم إذا حتى الركاب، بني عنه فيبحث

وصياًما. ا غمٍّ مات حتى الخائبة

الهالل. 1
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احلياة يف األلوان أثر

سواء — الحياة يف النجاح عىل اإلنسان تُعني التي العوامل أحد املالبس ألوان اختيار
معها وتشعر إليها، ترتاح التي األلوان ذات املالبس بلبس فعليك — سيدة أم رجًال أكان
والبعض زرقاء، مالبس لبس إذا الشعور هذا يجد الناس فبعض بالنفس؛ والثقة باالعتداد
واجعل نفسك، له وتطيب يُالئمك ما فالبْس األمر كان ومهما الداكنة، البنية املالبس يف
جنوح غري من واالستحسان التقدير عليك ويُضِفي حيويتك، يف يزيد بشكٍل الرقبة رباط
مهمٍة يف النجاح أردن إذا السيدات يُناسب ما خري ولعل املألوف. عىل خروج أو التبذُّل إىل
الزيتي. اللون وكذلك الداكن، األحمر واللون املختلفة، بدرجاته األزرق اللون هو نها يُباِرشْ
به سيوجد الذي والوسط املهمة لنوع ُمناسبًا األلوان اختيار يكون أن يجب حال أية وعىل

اإلنسان.

وجمال سلوى

والدالل الرتف من حياة عىل ونشأت إفرنجية، مدارس يف علومها ت تلقَّ عرصية، سلوى
قصتها. هذه فكانت الزواج، إىل أخريًا املطاف بها انتهى وقد الرجال، أنظار محطَّ جعلتها
خنِت «لقد غاضبًا: جمال سألها مرة، أول زوجها سلوى خانت عندما األول: الفصل

بهذا؟»1 أغراِك الذي فما الرجل، هذا مع عهدي

الجديدة. الدنيا 1
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أنيق.» «ألنه سلوى: فأجابته
وأين نجده؟ أين «ترزي»، أفضل عن نه وخالَّ أصدقاءه يستشري جمال وخرج
وأظافره بشعره عناية أكمل عىل يحصل حالق أي وعند الكرافتات؟! أجمل يشرتي
وعاد بحذافريها، ذها نفَّ املعلومات هذه جميع عىل منهم حصل أن وملا وذقنه؟ وشاربه
أحضانه، يف ارتمت حتى سلوى رأته إن وما أناقة، الرجال أكثر من واحًدا زوجته إىل

الحياة.» مدى «سأعبدك قائلًة: وإكبار إعجاب يف وصاحت
ذلك. بعد سعيَدين وعاشا

عهدي خنِت «لقد غاضبًا: جمال سألها الثانية للمرة سلوى خانت وملا الثاني: الفصل
بهذا؟» أغراِك فما الرجل، هذا مع
قوي.» «ألنه سلوى: فأجابته

يف الطويلة األشُهر وقىض به، فالتحق ريايض ناٍد أقرب إىل لتوِّه جمال وقصد
أصبحت حتى عضالته مت وتضخَّ الرياضة، أنواع جميع يف تفوَّق حتى الشاق املران
ودية، مباراٍة يف املصارعة بطل عىل انترص أنه الواقع بل املصارع، عضالت مثل قوية
وصاحت أحضانه، يف ارتمت حتى سلوى رأته إن وما كالثور، قويٍّا زوجته إىل عاد ثم

الحياة.» مدى «سأعبدك قائلًة: وإكبار إعجاب يف
ذلك. بعد سعيَدين وعاشا

خنِت «لقد غاضبًا: جمال سألها الثالثة، للمرة زوجها سلوى خانت وملا الثالث: الفصل
بهذا؟» أغراِك الذي فما الرجل، هذا مع عهدي

غني.» «ألنه سلوى: فأجابته
ويف هام، اخرتاٍع إىل الوصول يف يعمل امُلوَصدة حجرته يف هذه ليلته جمال وقىض
أمريكيٍة لرشكٍة اخرتاعه وباع وهامة، جديدة فنيًة آلًة واكتشف هدفه، إىل وصل الصباح
أحضانه، يف سلوى ارتمت باملال زوجته إىل عاد وعندما الجنيهات، من مليون نظري

الحياة.» مدى «سأعبدك قائلًة: وإكبار إعجاب يف وصاحت
ذلك. بعد سعيَدين وعاشا

ويف … آالف واألربعة … واألربعمائة … واألربعني … الرابعة املرة وكانت الرابع: الفصل
خنِت «لقد بهدوء: جمال سألها سلوى، لخيانة وأربعني وأربعمائة آالف األربعة املرة

قاتل.» «ألنه سلوى: أجابته بهذا؟» أغراِك الذي فما الرجل، هذا مع عهدي
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سلوى عىل واحدة رصاصًة وأطلق أخرجه ثم مسدسه، د وتفقَّ جيبه، جمال س وتلمَّ
قتلتها.

خيانة عن ذلك بعد ت كفَّ سلوى إن الدقة من بيشء نقول أن يمكننا املرة هذه ويف
جمال.
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الزواج املُعلننيعن نفسية

الخاصة «امُلواصفات» وفق حياته — رشيك أو — رشيكة عىل ليحصل اإلنسان يفعل ماذا
املخلوق هذا عىل العثور عليه تعذَّر إذا يفعل ماذا وخياله؟! وذوقه ميوله له ترسمها التي
أو زوج إىل حاجة يف أنه الناس يعرف لكي يفعل ماذا ثم وأصدقائه؟! معارفه بيان من

زوجة؟!
الخاطبة تُكلِّف املشكلة، فضهذه يف «الخاطبة» إىل تلجأ القديمة املرصية أَُرسنا كانت
«… جواز وش «عىل شبابًا فيها أن تعرف التي األَُرس مجلس يف بناتها عن تتحدَّث بأن
أية عىل «التزويج» هو الوحيد همها كان فقد «سمسارة»، أو تاجرة الخاطبة كانت وملا
الصفقة؛ إتمام إىل تصل حتى و«العميالت» «العمالء» أوصاف يف تُبالغ فكانت صورة،

باألخطار. محفوًفا أمًرا الخاطبة إىل االلتجاء كان لهذا
يف أنُفسهم عن اإلعالن هي ُمبتَكرة، طريقٍة إىل األوروبيون لجأ لقد إذن؟ العمل فما
يُعيِّنون ثم مخترصة، كلماٍت يف االجتماعي ومركزهم صفاتهم يذُكرون واملجالت، الجرائد
فيها نُِرش التي الجريدة إىل الطلبات كتابة الراغبات» أو «الراغبني ويرجون رشوطهم،
تنكشف ال حتى كله املوضوع رسية بضمان الجريدة وتتكلَّف ، معنيَّ رقم تحت اإلعالن

العبث. يريد من تالُعب بني تُحول وحتى امُلتقدمني، شخصيات
الفرنسية، الصحف يف اإلنسان يقرؤها التي تلك هي الزواج إعالنات ألطف ولعل
فيها امُلعلنني أن ويُالَحظ األحيان، بعض يف «مكشوفة» كانت وإن الصيغة جميلة فهي

منها: مثٌل وهذا الخارجي، املظهر عىل كربى أهميًة يُعلِّقون
وإنسانية جابا، جان ورجولة بارو، تريون ووجه كوبر، جاري طول يف شابٍّا «أريد
وأنيقة.» جميلة ولكنني السن، صغرية لست يكفيني. ما منه فعندي املال؛ ني يهمُّ ال ريمو.
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التالية: بالصيغة إعالنًا فرنسية صحيفٍة يف مرة وقرأت

أنا «ربيكا». رواية يف ونرت» «دي زوجة أوصاف عليها تنطبق التي الفتاة أين
الرد أرجو غناه. مثل يف لست ولكني ونرت»، «دي من ا جدٍّ الشبه قريب شخصيٍّا

«… مجلة ونرت دي «املسيو بعنوان:

فيها: يأتي ا ممَّ أمثلة وهذه الزواج، إعالنات يف غريب تفنٌُّن ولألمريكيني
البدن، صحيحة ُمخاِطرًة شابًَّة زوجًة وأريد الصني، يف صحفية مهمٍة يف غًدا «مسافر
غرفة يف غًدا امُلقابلة أرجو هيوز. الثالثني يف شابٌّ أنا واالختزال. الكاتبة اآللة تُجيد

«… بصحيفة اإلعالنات بقسم االستقبال
… رقم تحت الكتابة أرجو مثيل. هاويًة ج أتزوَّ أن وأريد الربيد، طوابع هواة من «أنا

للصور.» لزوم ال
فأل ذات زوجٍة مع جديد من أبدأ أن وأريد زوجتي، وتركتني متجري «خرست

«… مجلة … رقم تحت عاجًال الكتابة أرجو حسن.
وأملانيا، سويرسا صحف يف الفالحون ينرشها التي تلك هي الزواج إعالنات وأغرب

األمثلة: بعض وإليك املوايش، بيع إعالنات إىل أقرب صيغٍة يف يضعونها فهم
فتاًة يطلب الفالحة، ويُجيد قليًال شيئًا يملك عمره، من األربعني يف البدن قوي «فالٌح
لها يكون أن ويُشرتط األوالد، وتحب الحقل يف وتعمل البيت تُدير ضخمة، طويلًة قويًة

كثريون.» أقارب لها يكون أال يُستحسن صغريًا، ولو ملك
البيت، وإدارة الحقل أعمال تُجيد البنية، قوية الهيئة حسنة األربعني يف فالحة «شابٌَّة
أوالد، له أرمًال يكون أن يُستحسن الشكل، ني يهمُّ ال البنية، صحيح رجٍل من الزواج تريد

أمه.» مع أعيش أن من عندي مانع ال
أو امُلستعجلة» «الطلبات وأمريكا أوروبا صحف يف الزواج إعالنات أعجب ومن

منها: أمثلة وهذه «اإلسعاف»، طلبات
الزرقاء الشقراء صباًحا، ١١ الساعة الرسيع «يرن» قطار يف كانت التي «الفتاة
الذي الصوت الخجول الشاب إىل بالكتابة ل تتفضَّ أزرق، فستانًا تلبس كانت التي العيننَي،
حالٍة يف ألنني الرسعة وأرجو فرفضت، سيجارة عليها عرض والذي أمامها، جالًسا كان

«… رقم تحت اكتبي عيني، عن اختفت أن ساعة من الراحة طعم أعرف وال سيئة،
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يتفضل … الساعة … يوم … ملعب يف بمهارة يلعب كان الذي الفاتن التنس «العب
اكتب الرشوط، كل وحائزٌة جميلة بدونه، الحياة تستطيع وال عشقته، آنسٍة إىل بالكتابة

«… رقم تحت
بها يُحاولون لطيفة، وإعالناتهم ا جدٍّ كثريون أنفسهم عن يُعلنون الذين والعجائز

منها: أمثلة وإليك غنية! أو شابَّة عروس اجتذاب
طيب، مركز ذو ريايض، طويل، مجرِّب، الهيئة، حسن [!] عمره من الستني يف «شاب
مانع ال الثالثني، عن سنها تزيد ال السن، متوسطة فتاًة أريد أبيض. أنه ولو كامل شعره

املال.» بعض لها شابَّة أرملًة تكون أن عندي
عىل منزًال يمتلك واملوسيقى، والرقص للحياة ُمحب املرح، شديد [!] سمباتيك «رجٌل
الجسم شاب ولكنه عمره، من والستني الخامسة يف قويم، وخلٌق طيب مسلٌك الرفيريا،

والروح.»
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